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اجلي�ش اأنها لن ت�صكت عن ا�صتهدافها.
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منا�سبة

رئي�س اجلمهورية يف الريزة

ثقة امل�اطنني بامل�ؤ�س�سة 

الع�سكرية غطاء �سيا�سي 

و�سعبي و�سرعي لها

زار رئي�س اجلمه�رية العماد مي�سال �سليمان 

وزارة الدفاع ال�طني وقيادة اجلي�س يف الريزة، ومن 

هناك اكد تف�ي�س املجل�س الع�سكري باأع�سائه 

احلاليني وبرئا�سة قائد اجلي�س ت�يل �س�ؤون املجل�س 

جمتمًعا، م�سدًدا على عدم ال�سماح بح�س�ل فراغ 

يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

واإذ دعا اإىل عدم حت�يل لبنان جمدًدا اإىل �ساحة 

لت�سفية احل�سابات، �سّدد رئي�س اجلمه�رية على 

�سرورة اجراء االنتخابات، معترًبا اأنها مظهر 

دمي�قراطي متّيزنا به منذ �سبعني �سنة... ونّ�ه 

الرئي�س �سليمان باأن امل�اطنني الذين يثق�ن 

بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ي�سكل�ن الغطاء ال�سيا�سي 

وال�سعبي وال�سرعي لها، داعًيا ال�سيا�سيني اإىل عدم 

ا�ستعمال اجلي�س لتاأمني الغطاء الأنف�سهم...

زيارة غرفة عمليات القيادة وكلمة قائد اجلي�س 

الريزة حيث كان يف  القيادة يف  اإىل مبنى  و�صل رئي�س اجلمهورية 

الوطني فايز غ�صن وقائد اجلي�س العماد جان  الدفاع  وزير  ا�صتقباله 

مرا�صم  وبعد  �صلمان.  وليد  الركن  اللواء  الأركان  ورئي�س  قهوجي 

الت�صريفات، توّجه الرئي�س �صليمان اإىل غرفة عمليات قيادة اجلي�س 

اإيجاًزا حول عمل الغرفة، قبل ان يلقي  حيث قّدم مدير العمليات 

العماد قهوجي كلمة قال فيها:

»فخامة الرئي�س، اأيها احل�صور الكرمي

خ�صّم  يف  اجلي�س،  قيادة  مقر  يف  اليوم  ن�صتقبلكم  اأن  ي�صّرفنا 

يتعر�س  وقت  ويف  لبنان،  يواجهها  التي  الكبرية  ال�صتحقاقات 

اجلي�س حلملة ا�صتهداف كبرية.

للع�صكريني  يوؤّكد  الرئي�س،  فخامة  يا  هنا  اليوم  وجودكم  اإن 

ما  تفعل  واأنها  جانبهم،  اإىل  تقف  ال�صيا�صية  ال�صلطة  اأن  وال�صباط 

يتوجب للحفاظ على املوؤ�ص�صة الع�صكرية التي �صّحت ول تزال من 

اأجل وحدة لبنان وا�صتقالله و�صيادته.

اإننا جنّدد العهد، با�صم �صهداء اجلي�س واجلرحى واملعوقني من اأبنائه، 

ا موحًدا، وفًيا يف التزاماته من اأجل احلفاظ على  باأننا �صنبقى جي�صً

املبادئ الد�صتورية، من اأجل وطن �صيد حر وم�صتقل. فنحن الوحيدون 

القادرون على حماية الوطن، من ا�صتهدافات الداخل واخلارج، ولن 

ن�صمح باأي تطاول علينا يهدف اإىل اإخراجنا من املعادلة كي ت�صنح 

الفر�صة للمتاآمرين ب�صرب وحدة لبنان.

اإذ نبدي ا�صتعدادنا لأي عمل يخدم م�صلحة وطننا واحلفاظ  ونحن 

والقوي  املوحد  اجلي�س  حماية  اأن  نوؤّكد  الد�صتورية،  موؤ�ص�صاته  على 

م�صوؤولية ال�صلطة ال�صيا�صية التي يجب اأن تكون حامية له و�صامنة 

لعمله امليداين.

نحن يا فخامة الرئي�س نعّول على قدرتكم ورئي�س جمل�س النواب 

الراهنة، ويف ت�صكيل  اأزمته  اإخراج لبنان من  ورئي�س احلكومة يف 

الأمر  �صيا�صية للجي�س كي يقوم بواجبه كاماًل، وكذلك  مظلة 

يف التخفيف من ال�صغوط واملتطلبات التي يحتاجها اجلي�س للقيام 

بدوره يف تاأمني ال�صلم الأهلي من دون اأن يكون خا�صًعا للتجاذبات 

تعيق  التي  والإداري��ة  الداخلية  الإ�صكالت  معاجلة  اأو  ال�صيا�صية 

عمله«.



كلمة الرئي�س �سليمان 

اإىل  �صليمان  الرئي�س  توّجه  ذل��ك،  بعد 

وقائد  الدفاع  وزير  برفقة  القيادة  مق�صف 

اجلي�س ورئي�س الركان حيث التقى كبار 

ال�صباط واألقى كلمة جاء فيها:

التي  املتطورة  العمليات  بغرفة  »�صررت 

كما  اجلي�س  يحتاجها  والتي  �صاهدتها 

اإليكم  زيارتي  اإن  اإىل اكرث منها.  يحتاج 

والتحرير  املقاومة  عيد  ع�صية  تاأتي  اليوم 

والتحرير مل  املقاومة  اأن معاين  بالرغم من 

الأ�صري  يوم  غداة  تاأتي  وهي  بعد،  تكتمل 

معتقل  يف  الأ���ص��رى  حترير  بعد  اللبناين 

مرور  مع  اليوم  يتزامن  ولالأ�صف  اخليام. 

�صنة على خطف اللبنانيني يف اأعزاز، وقرابة ال�صهرين على خطف 

املطرانني يف �صوريا. من هنا نتوجه اإىل جميع الدول العربية والدولة 

الرتكية ال�صديقة لبذل كامل اجلهود املتاحة لديهم لتحرير هوؤلء 

املخطوفني الذين ل ي�صاعد اختطافهم اي ق�صية ل بل ي�صر ب�صمعة 

اجلهة اخلاطفة. كما ي�صادف اليوم ذكرى 24 ايار اآخر يوم كنت 

فيه يف قيادة اجلي�س، حيث عقدت اجتماًعا يف هذه القاعة بالذات 

مع وفد اجنبي كبري. لقد تركت قيادة اجلي�س باجل�صد فح�صب، اإل 

اأن القلب والروح بقيا معلقني يف هذا املكان الذي يعني يل الكثري«.

اأزوركم اليوم فيما مير الوطن بظروف �صعبة، وفرتة  اأ�صاف: »اإين 

والآمال  ا�صطرابات عديدة،  به من  يحيط  ما  �صعبة جًدا من جراء 

معلقة عليكم وهي تزداد كلما ازدادت ال�صعوبات. واإين اأوجه من 

هذا املكان حتية اإىل ارواح ال�صهداء الذين �صقطوا خالل الأ�صابيع 

الذين �صقطوا يف عر�صال ويف  ال�صهداء  اإىل جميع  الأخرية، وكذلك 

جميع املهمات التي يقوم بها اجلي�س. اإين اأزوركم والنريان ت�صتعل 

ا  لدى ال�صقيق ال�صوري، فيما ل يزال اجلرح يف طرابل�س نازفا انعكا�صً

ملا يجري يف �صوريا...«.

واإذ تناول تعرّث ت�صكيل احلكومة، قال اإنه يدعم الرئي�س املكلف 

فقط  تتعلق  الكيدية  عن  بعيدة  وطنية  ملمار�صة  كامل  ب�صكل 

مب�صلحة لبنان...

معرفة  الأ�صا�صي يكمن يف  املو�صوع  »اإن  �صليمان:  الرئي�س  وقال   

والقت�صادي.  الأمني  ا�صتقراره  على  واحلفاظ  لبنان  حماية  كيفية 

ال�صرعية  قرارات  والتزام   1701 القرار  بتطبيق  اأوًل  لبنان  نحمي  اإننا 

الدولية التي ن�صت عليها مقدمة الد�صتور اللبناين، وثانًيا، باإعالن 

البتعاد  ين�س على  والذي  احلوار  توافقنا عليه يف هيئة  الذي  بعبدا 

يف  التي حت�صل  الأحداث  تداعيات  واحلياد عن  املحاور  �صيا�صة  عن 

الفل�صطينية  الق�صية  حول  العربي  الإجماع  عدا  ما  العربي،  العامل 

التي �صحى لبنان كثرًيا من اأجلها. وهذا الإعالن نال قبوًل واعتمد 

كوثيقة لدى املنظمات الدولية، واأبرزها منظمة الأمم املتحدة. اأما 

الأمر الثالث الذي يوؤّمن حماية لبنان، فهو ال�صرتاتيجية الدفاعية 

التي تقدمنا بها اإىل هيئة احلوار واأعلنت يف و�صائل الإعالم، اإل اأن 

املجال مل يف�صح امام مناق�صتها والتو�صل اإىل قرار نهائي ب�صاأنها...«.

اللبناين  باجلي�س  »�صهادتي  اأن:  على  �صليمان  الرئي�س  و�صدد 

جمروحة ل �صيما وانه من اأكرث جيو�س العامل املدعومة من ال�صعب، 

ومّثل ول يزال، خ�صبة اخلال�س للمواطنني بعد كل جتربة �صعبة مر 

املا�صي، وعر�صال،  العام  اأو مير بها وما اكرثها، من جتربة عكار 

فطرابل�س...«. وقال، »اإن على اجلي�س اأن يحمي املواطن يف طرابل�س 

اإىل مهمات   وامل�صلحني، بالإ�صافة  ويدافع عن احلدودحلة  ويف �صيدا 

من  بكثري  اأق��وى  اجلي�س  يخرج  جتربة  كل  وبعد  كثرية.  اأخ��رى 

كبرية  به  املواطنني  وثقة  كبرية،  مناعة  اكت�صب  فهو  ال�صابق 

وعلى  له،  وال�صرعي  وال�صعبي  ال�صيا�صي  الغطاء  ي�صكلون  وهم  جًدا، 

ال�صيا�صي للجي�س يف  الغطاء  يوؤمنوا  اأن  ال�صيا�صيني، واحلكومات... 

لتاأمني  له  ال�صيا�صيني  ا�صتعمال  قاعدة  على  لي�س  حتركاته،  كل 

الغطاء لأنف�صهم. فالغطاء ال�صيا�صي هو للجي�س، واحلكومة ملزمة 

بتنفيذ اإرادة ال�صعب وت�صريع هذا الغطاء. ولكم مني الدعم الكامل، 

وانتم تعرفون ذلك، وانا اأكرر موقفي يف ات�صالتي مع قائد اجلي�س 

ويف املجل�س العلى للدفاع ويف جمل�س الوزراء. اإن الغطاء كامل يف 

جميع املهمات التي ت�صب يف م�صلحة الوطن واملواطن...«.

واأ�صاف: »اإن حقوقكم مل ت�صلكم من الدولة منذ القدم... اإل اأن 

العجلة بداأت بالدوران، وقد اأحلنا يف احلكومة م�صروع قانون برنامج 

لت�صليح اجلي�س مبليار و�صتة ماليني، واإين مدرك اأنكم بحاجة اإىل 

حواىل خم�صة مليارات لكي تتمّكنوا من اأداء مهماتكم، وهذا 

لي�س بكثري...«.

لدولة  الأ�صا�صية  ال�صمانة  »اإنكم  قائاًل:  اجلمهورية  رئي�س  وختم 

القانون واملوؤ�ص�صات. اإن منا�صبة اليوم هي عيد التحرير، اإّل ان لبنان 

اننا مل نحرر  اإل  الأر�س  التحرير، لقد حررنا  لالأ�صف مل يقطف ثمار 

اإّل يف اجلي�س  واملذهبية تتعمم،  تزال موجودة  فالتبعية ل  الإن�صان، 

الذي ل اخاف عليه من اي كالم عن املذهبية. فليكّف اجلميع، 

م�صيحيني وم�صلمني، عن اتخاذ اجلي�س غطاء، فال�صيا�صيون الذين 

يتكلمون بهذا املنطق ي�صتجلبون الغطاء لأنف�صهم لك�صب بع�س 

الأ�صوات...«.
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زيارة ميدانّية

زار رئي�س اجلمهورّية العماد مي�سال �سليمان 

قيادة فوج احلدود الربّية الثاين يف راأ�س بعلبك 

وتفقد النقطة التي تعّر�س فيها اجلي�س للهجوم 

الغادر الذي ا�ست�سهد بنتيجته ثالثة ع�سكريني. 

ويف املحطتني قّدم تعازيه بال�سهداء وحتّدث اإىل 

ال�سّباط والع�سكريني.

فوج  قيادة  ثكنة  �سليمان  الرئي�س  زار 

حيث  بعلبك  راأ�س  يف  الثاين  الربّية  احلدود 

كان يف ا�ستقباله قائد اجلي�س العماد جان 

ال�سباط، ثم  الفوج وعدد من  قهوجي وقائد 

انتقل اإىل منطقة عر�سال حيث تفقد احلاجز الذي تعّر�س لالعتداء 

كيفّية  عن  ال�سباط  من  تف�سيلي  �سرح  اإىل  وا�ستمع  الإجرامي، 

ح�سول الإعتداء، وحتّدث اإىل ال�سباط والع�سكريني، ومما قاله:

قدر  هو  ذلك  اأن  تعلمون  ولكن  احل��ارة.  التعازي  لكم  »اأق��دم 

الع�سكري الذي يقوم مبهماته. واأنا مل اآت اإىل هنا لأعّزيكم فقط 

بال�سهداء لكن لكي اأنقل لكم حمبة جميع املواطنني وتقديرهم 

للجي�س وثقتهم به واعتمادهم عليه يف حماية وحدة لبنان، ولي�ست 

هذه هي املّرة الأوىل التي يتّم فيها الإعتداء على اجلي�س... فطاملا 

اأننا نقوم باملهمات، �سنتعّر�س لالإعتداءات من العدو الذي له اأوجه 

متعّددة ومنها الوجه الإرهابي الذي نراه يف اأيامنا هذه«.

الدعم  متلك  التي  وبالقيادة  اجلي�س  بقائد  ثقة  »لدينا  واأ�ساف: 

بع�س  يف  لالأ�سف  املنا�سبة...  اخلطط  لو�سع  الكاملني  والتفوي�س 

اأن  يعلم  لكنه  النا�س،  مواجهة  يف  اجلي�س  يكون  الأح��ي��ان 

اخلارجني عن  وبع�س  الإرهابيني  بع�س  بينهم  وجد  ولو  النا�س معه 

القانون...«. 

وتوّجه اإىل ع�سكريي اللواء ال�ساد�س منّوًها بت�سحياتهم داعًيا اإىل 

املحافظة على معنويات مرتفعة، وقال: »�سياأتي الوقت الذي �سيتم 

و�سينال  الإرهابّية  العمليات  الذين ارتكبوا كّل هذه  فيه توقيف 

كلبنانيني  نبقى  اأن  هو  لهم  عقاب  واأه��ّم  عقابهم،  اأ�سحابها 

موّحدين مع بع�سنا البع�س...«.

الربية  اإىل ثكنة قيادة فوج احلدود  الرئي�س �سليمان  بعدها، عاد 

الثاين حيث التقى ال�سباط وخاطبهم بالقول:

»الله يعطيكم العافية، اإن امل�سوار اإىل هذه النقطة، اإىل عر�سال 

مدى  ويظهر  بها  تقومون  التي  املهمة  ه��ذه  �سعوبة  م��دى  يظهر 

الت�سحيات التي يقدمها الع�سكريون يف �سبيل القيام مبهماتهم«.

اأن  معترًبا  �سبقوهم  الذين  وبرفاقهم  بال�سهداء  التعازي  وق��ّدم 

ال�سعب  ثقة  وم��وؤك��ًدا  الأهلّية،  احل��رب  ع��ودة  ملنع  هي  دماءهم 

القيادة  اأوام��ر  تلبية  اإىل  الع�سكريني  داعًيا  له،  وحمبته  باجلي�س 

والبقاء �سًفا واحًدا...

وختم قائاًل: »تاريخكم كتب بالّدم وبالت�سحية وبال�سرف والوفاء 

للموؤ�س�سة وللوطن، وواجبنا اأن ندعمكم... هذا هو اجلي�س اللبناين 

الذي يتمّيز بفرادته كما متّيز لبنان بدميقراطّيته امليثاقّية...«.

رئي�س اجلمهورّية 

متفقًدا احلاجز الذي 

تعّر�س لالعتداء املجرم

تاريخكم كتب بالدم 

والت�سحية والوفاء



ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني 

يف حكومة ت�سريف الأعمال 

الأ�ستاذ فايز غ�سـن، وزيــر الدفاع 

معه  وبحث  النم�سـوي جريالد كلــوغ 

املنـطـقـة،  الراهنـة يف  التطورات  يف مـجمل 

ل �سيما الو�سع يف �سوريا.

الــو�ــســع  ــض  ــر� كــمــا مت ع

اأعــداد  ازديـــاد  �سوء  يف  اللبناين 

هذا  وانعكا�سات  ال�سوريني  النازحني 

امل�ستويني  على  ا  خ�سو�سً لبنان،  على  الأمر 

القت�سادي والأمني.

خالل  اجلنوب  يف  الو�سع  ح�سر  ذلك،  اإىل 

املحادثات التي تطرقت يف جانب منها، اإىل 

التعاون القائم بني اجلي�ض اللبناين والقوات 

هذا  اأهمية  على  ت�سديد  وكــان  الدولية، 

التعاون الذي اأثمر ا�ستقراًرا لفًتا يف اجلنوب.

وقد اأكد الوزير النم�سوي دعم بالده للبنان 

امل�ستقر، منوًها باجلهود املبذولة حلماية هذا 

الذي  الكبري  بالدور  اأ�ساد  كما  ال�ستقرار. 

يوؤديه اجلي�ض اللبناين وحجم املهمات التي 

يقوم بها.

كذلك، ا�ستقبل الوزير فايز غ�سن، نظريه 

وفد  راأ�ــض  على  مورو  ماريو  ال�سيد  الإيطايل 

الإيطايل  ال�سفري  رفيع ويف ح�سور  ع�سكري 

ال�سيد جيو�سيبي مورابيتو.

متحور اللقاء حول م�ستجدات الأو�ساع يف 

لبنان واملنطقة، ومت الرتكيز على مهمات 

اجلنوب،  يف  العاملة  املوؤقتة  الدولية  القوات 

كما جرى البحث يف ال�سبل الآيلة اإىل تعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين وتطويرها، ل 

�سيما على ال�سعيد الع�سكري.

وقد اأثنى الوزير غ�سن على التعاون القائم 

املهم  ــدور  وال الدولية،  والقوات  اجلي�ض  بني 

»اأن  وراأى  الإيطالية.  الوحدة  به  تقوم  الذي 

يف  وا�ستقراًرا  هــدوًءا  اأثمر  الذي  التعاون  هذا 

اجلنوب ل بد اأن ي�ستمر ويتعزز«.

»الت�سميم  الإيطايل  الوزير  كذلك،اأكد 

من  واأنــه  الـ»يونيفيل«،  عمل  تعزيز  على 

ــن  الأهــمــيــة مبــكــان احلــفــاظ على الأم

وال�ستقرار يف لبنان«.

الأزمة  تناولت  اأفق  جولة  الوزيران  واأجــرى 

ال�سورية وانعكا�ساتها على لبنان واملنطقة، 

اإىل حل  التو�سل  اأهمية  التاأكيد على  ومت 

�سيا�سي لهذه الأزمة.
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اإ�ستقباالت الوزير

الوزير غ�صن

ي�صتعر�ض 

مع نظرييه النم�صوي والإيطايل 

اأو�صاع لبنان واملنطقة

وزير الدفاع النم�صوي

وزير الدفاع الإيطايل
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...ويجتمع  

بقائد اجلي�ض

الوطني  الدفاع  وزير  عقد 

غ�سن  ـــز  فـــاي الأ�ـــســـتـــاذ 

اجلي�ض  قائد  مع  اجتماًعا 

الـــعـــمـــاد جــــان قــهــوجــي 

الـــــريزة،  يف  مــكــتــبــه  يف 

الأمنية  الأو�ساع  وا�ستعر�سا 

والــتــطــورات  ـــالد،  ـــب ال يف 

ــى احلــــدود  ــل الأخـــــــرية ع

الــ�ــســوريــة،   - الــلــبــنــانــيــة 

تتعلق  �سوؤون  اإىل  بالإ�سافة 

باملوؤ�س�سة الع�سكرية.

وزير الدفاع الوطني: ا�صتهداف اجلي�ض نتيجة للتحري�ض وهو غريب عن طرابل�ض واأهلها

من  تخّللها  وما  طرابل�ض  مدينة  يف  امل�سلحة  ال�ستباكات  عقب 

اعتداءات ا�ستهدفت اجلي�ض اللبناين واأدت اإىل ا�ست�سهاد ع�سكريني 

فايز  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  مكتب  عن  �سدر  اآخرين،  وجرح 

ال�سمال«،  منطقة  يف  الو�سع  »خطورة  اإىل  فيه  نّبه  بيان  غ�سن، 

موؤكًدا اأن الإنفالت الأمني الذي ت�سهده املنطقة، من �ساأنه اأن ي�سع 

م�سري البلد برّمته على املحك«.

واأدان الوزير غ�سن ب�سدة التعّر�ض للجي�ض اللبناين وقال: »اإن �سقوط 

القيام  الع�سكرية عن  املوؤ�س�سة  �سهداء وجرحى يف �سفوفه لن يثني 

م�ستمر  اجلي�ض  »اأن  موؤكًدا  بها«،  املنوط  الكبري  الوطني  بالدور 

اأمنها  على  واحلفاظ  البالد  حماية  �ساأنه  من  ما  بكل  بالقيام 

وا�ستقرارها مهما غلت الت�سحيات«.

اجلي�ض  له  تعّر�ض  ــذي  ال ال�ستهداف  »اأن  غ�سن  الــوزيــر  واعترب 

املتجّددة  واحلمالت  التحري�ض،  لبيانات  حتمية  كنتيجة  جاء 

التوا�سل  مواقع  بع�ض  بها  حتفل  والتي  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  على 

الجتماعي«. 

واأ�ساف »يخطئ من يظن اأن باإمكانه من خالل هذه احلمالت 

يف  امل�سّلحون  به  يقوم  ما  حقيقة  عن  الأنظار  اإ�ساحة  التحري�سية 

طرابل�ض، اأو اأن يردع اجلي�ض عن ت�سميمه على مواجهة كل من 

ت�سّول له نف�سه العبث باأمن املدينة«.

و�سدد وزير الدفاع الوطني على »اأن م�سوؤولية الأمن يف طرابل�ض تقع 

على عاتق اجلميع«، لفًتا اإىل »اتخاذ البع�ض املنابر نوافذ يفرغ من 

وال�سحن  الطائفي  التحري�ض  عبارات  من  بحوزته  ما  كل  خاللها 

اأ�ساًل  املنق�سم  ال�سارع  �سلًبا على  ينعك�ض  ما  رادع،  بدون  املذهبي 

نتيجة انعكا�ض نريان الأزمة ال�سورية على لبنان«.

واإذ حذر من حماولت ا�سترياد الفتنة، �سدد الوزير غ�سن على »اأن 

اجلي�ض  قرار  اأن  واأكد  اأحــًدا«.  ت�ستثني  ولن  اجلميع  �ستطال  نارها 

من  لكل  باملر�ساد  �سيكون  وهو  املجال،  هذا  يف  حا�سم  اللبناين 

قد  املا�سية  الأيــام  »اأن  اإىل  لفًتا  الفتنة،  اأتون  اإىل  لبنان  جر  يحاول 

واأن اجلي�ض يعرف كيف يتعامل مع  اأحد  اأن ل غطاء فوق  اأثبتت 

كل خمّل بالأمن، ول يحتاج ملن يحدد له ما عليه القيام به، اأو اأن 

ير�سم له خارطة طريق بتحركاته وبالإجراءات الواجب اعتمادها، 

فهو �ساحب القرار يف معاجلة اأي تطور انطالًقا من امل�سلحة الوطنية 

�سعبه  ي�ستمد ح�سانته من  فالأنه  املهمة  بهذه  يقوم  اإذ  وهو  العليا، 

واأهله، ولأنه ملتزم قرارات ال�سلطة ال�سيا�سية«.

و�سدد على »اأن ما يح�سل يف طرابل�ض غريب عن اأهل هذه املدينة 

الذين يرف�سون اإقحامهم مبخططات تهدف اإىل ت�سويرهم وكاأنهم 

من  فئة  عدو  وكاأنه  اللبناين  اجلي�ض  وت�سوير  الدولة،  اإطــار  خارج 

اللبنانيني، فتقحمه يف نزاع مع اأهله، وي�سبح بالتايل هو الهدف بدل 

اأن يبقى �سمام الأمان، وخ�سبة اخلال�ض«.

وختم الوزير غ�سن بالتاأكيد على اأن »املاأزق ال�سيا�سي الذي متر به 

البالد يحتم على جميع الفرقاء وعي ح�سا�سية املرحلة وخطورتها، 

وحتمل م�سوؤولياتهم الوطنية يف هذه املرحلة الدقيقة«.



اجلي�ض  قائد  ا�ستقبل 

قهوجي،  جــان  الــعــمــاد 

 .Mario Mauro يف مكتبه يف الريزة، وزير الدفاع الإيطايل ال�سيد

تعزيز  و�سبل  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  البحث  تناول  وقد 

ا يف جمايل التدريب واللوج�ستية،  التعاون بني جي�سي البلدين خ�سو�سً

بالإ�سافة اإىل مهمات الوحدة الإيطالية العاملة يف اجلنوب.
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قائد اجلي�ض  ي�صتقبل اإ�ستقباالت القائد

وزير  الدفاع الإيطايل

...وامل�صاعد اخلا�ض للرئي�ض الأمريكي ومن�صق البيت الأبي�ض 

لل�صرق الأو�صط

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

لل�سرق  الأبي�ض  البيت  ومن�سق  الأمريكي  للرئي�ض  اخلا�ض  امل�ساعد 

ح�سور  يف  مرافق،  وفد  راأ�ض  على   Philip Gordon ال�سيد  الأو�سط 

التعاون  مكتب  ورئي�ض  كونيللي،  مــورا  الأمريكية  ال�سفرية 

�سبل  البحث  تناول  وقد  برونر.  دافيد  العقيد  الأمريكي  الدفاعي 

امل�ساعدات  وبرنامج  البلدين  جي�سي  بني  الثنائية  العالقات  تطوير 

الأمريكية املقررة للجي�ض اللبناين.

...وال�صفرية الأمريكية مع وفد ع�صكري

...ونائب م�صاعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات اخلا�صة 

ومكافحة الإرهاب

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

الإرهــاب  ومكافحة  اخلا�سة  للعمليات  الأمريكي  الدفاع  وزيــر 

ح�سور  ويف  مرافق  وفــد  ــض  راأ� على   William Wechsler ال�سيد 

ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي. وقد بحثت خالل اللقاء 

اإطار  يف  التعاون  ا  خ�سو�سً البلدين  جي�سي  بني  الثنائية  العالقات 

املجالني  يف  للجي�ض  الأمريكية  وامل�ساعدات  الإرهــاب،  مكافحة 

الأمني والإن�ساين.

مورا  ال�سيدة  الأمريكية  ال�سفرية  اجلي�ض،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

كونيللي، ووفًدا ع�سكرًيا، �سّم رئي�ض ق�سم التخطيط وال�سرتاتيجيا 

ونائب   William Beydler اللواء  الأمريكية  الو�سطى  القيادة  يف 

مدير ال�سوؤون الع�سكرية وال�سيا�سية لل�سرق الأو�سط يف قيادة الأركان 

التعاون  مكتب  ورئي�ض   ،Guy Cosentino العميد  امل�سرتكة 

الدفاعي الأمريكي العقيد دافيد برونر اإىل جانب م�سوؤولني اآخرين.

للجي�ض  املقّررة  الأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  املجتمعون  بحث 

اللبناين، وخمتلف جمالت التعاون الع�سكري والأمني، واحتياجات 

مهماته  �سوء  يف  والتدريب  وال�سالح  العتاد  من  الأ�سا�سية  اجلي�ض 

الدفاعية والأمنية. وقد اأعرب اجلانب الأمريكي عن تقديره للدور 

دعمه  يف  ال�ستمرار  بالده  والتزام  اجلي�ض،  به  ي�سطلع  الذي  الوطني 

وتعزيز قدراته.
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...وم�صوؤول �صوؤون ال�صرق الأو�صط 

و�صمال اأفريقيا الربيطاين

ا�ستقبل قائد اجلي�ض، م�سوؤول �سوؤون ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف 

وزارة اخلارجية الربيطانية ال�سيد Alastair Burt، يف ح�سور ال�سفري 

 James وامللحق الع�سكري املقدم Tom Fletcher الربيطاين ال�سيد

Cushnir. وجرى البحث يف عالقات التعاون بني اجلانبني والأو�ساع 
العامة.

...وم�صاعد رئي�ض اأركان الدفاع الربيطاين

للإ�صرتاتيجية والعمليات

الربيطاين  الدفاع  اأركــان  رئي�ض  م�ساعد  اجلي�ض،  قائد  ا�ستقبل 

 ،James Rupert Everard اجلــرال  والعمليات  لالإ�سرتاتيجية 

عر�ض  وبعد   .James Cushnir العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه 

املتعّلقة  الأمور  بحثت  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة  لالأو�ساع  موجز 

بربنامج امل�ساعدات الربيطانية املقّررة للجي�ض اللبناين.

...وم�صاعد الأمني العام للأمم املتحدة 

لعمليات حفظ ال�صلم

املتحدة  لــالأمم  العام  الأمــني  م�ساعد  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

لعمليات حفظ ال�سالم ال�سيد Hervc Ladsous، وجرى البحث يف 

والأو�ساع  اجلنوب،  يف  العاملة  الدولية  والقوات  اجلي�ض  بني  التعاون 

العامة يف لبنان واملنطقة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ض يف مكتبه يف الريزة، قائد القيادة الو�سطى يف ...وقائد القيادة الو�صطى الأمريكية

اجلي�ض الأمريكي اجلرال LLoyd Austin على راأ�ض وفد ع�سكري 

مرافق يف ح�سور ال�سفرية الأمريكية يف لبنان ال�سيدة مورا كونيللي.

وتناول البحث الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية 

بني اجلانبني، ل �سيما تطوير برنامج امل�ساعدات الأمريكية للجي�ض 

املجالني  يف  امل�سرتك  التعاون  وتفعيل  املقبلة،  املراحل  يف  اللبناين 

الأمني والإن�ساين.

وقد اأعرب اجلرال Austin عن تقديره دور اجلي�ض يف حماية لبنان 

الإقليمية  الظروف  ظل  يف  ا�ستقراره  على  واحلفاظ  الأخطار،  من 

خمتلف  على  دعمه  موا�سلة  بالده  �سلطات  قرار  موؤكًدا  ال�سعبة، 

ال�سعد.



اجلي�ش - العدد 336 12

اإ�ستقباالت القائد

...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

املوؤقتة يف  العماد جان قهوجي، قائد قوات الأمم املتحدة  ا�ستقبل 

الإ�سرائيلية  اخلروقات  مو�سوع  وكان  �سيرّيا.  باولو  اجلرال  لبنان 

الأو�ساع  اإىل  اإ�سافة  اجلانبني،  بني  التدوال  حمور  اللبنانية  لل�سيادة 

بني  والتن�سيق  التعاون  عالقات  تعزيز  و�سبل  اجلنوبية  احلدود  على 

على  للحفاظ  امل�سرتكة  اجلهود  وت�سافر  »يونيفيل«،  والـ  اجلي�ض 

ا�ستقرار هذه املناطق.

...ونواًبا

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائبني الوليد 

�سكرية وعلي املقداد، يرافقهما وفد من جمعية جتار مدينة بعلبك 

يف  البحث  وجرى  عثمان.  ها�سم  الأ�ستاذ  البلدي  جمل�سها  ورئي�ض 

قوى  تنفذها  التي  الإجراءات  اإىل  بالإ�سافة  وجوارها،  املدينة  اأو�ساع 

ال�سرقة والعتداء على  املواطنني ومكافحة جرائم  اجلي�ض حلماية 

ممتلكاتهم.

كما التقى قائد اجلي�ض النواب ال�سادة: �سامر �سعادة، ريا�ض رحال، 

العامة  الأو�ساع  العزيز، وبحث معهم يف  وقا�سم عبد  خ�سر حبيب، 

لت�سحيات  تقديرهم  عن  الزائرون  اأعرب  وقد  الأخــرية.  والتطّورات 

اجلي�ض ودعمهم اجلهود التي يبذلها ل�سبط الأمن وال�ستقرار.

النائبان الوليد �صكرية وعلي املقداد 

مع وفد مرافق

النائب �صامر �صعادة

النائب خ�صر حبيب

النائب ريا�ض رحال

النائب قا�صم عبد العزيز
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ا�ستقبل قائد اجلي�ض، مدير عام اأمن الدولة اللواء جورج قرعة وقائد الدرك العميد جوزيف الدويهي، وبحث 

معهما يف التطّورات الأمنية والتن�سيق امل�سرتك بني املوؤ�س�سات الأمنية.

...ومدير عام اأمن الدولة 

وقائد الدرك

...ووفًدا من الرابطة املارونية

ا�ستقبل العماد قهوجي، وفًدا من الرابطة املارونية يتّقدمه رئي�سها 

النقيب �سمري اأبي اللمع، وتناول البحث الأو�ساع العامة يف البالد.

...والقا�صي

ريا�ض بو غيدا

...وعميدي كلية اإدارة الأعمال والعلوم القت�صادية والإعلم

ا�ستقبل قائد اجلي�ض، كاًل من عميد كلية اإدارة الأعمال والعلوم 

وعميد  حبيب  كميل  الدكتور  اللبنانية  اجلامعة  يف  القت�سادية 

التعاون  يف  البحث  وجرى  كاّل�ض،  جورج  الدكتور  الإعالم  كلية 

بني اجلي�ض واجلامعة.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

القا�سي ريا�ض بو غيدا وتداول �سوؤوًنا ق�سائية.

قائد اجلي�ض  العماد  ا�ستقبل  كذلك، 

وهــاب،  وئــام  ال�سابق  الــوزيــر  من  كــاًل 

رئــيــ�ــض حــركــة ال�ــســتــقــالل الأ�ــســتــاذ 

مي�سال معّو�ض، ورئي�ض مكتب التعاون 

الدفاعي الأمريكي العقيد دافيد برونر.

مدير عام اأمن الدولة 

قائد الدرك
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رئي�ض الأركان

يتفقد الوحدات املنت�صرة يف طرابل�ض وينّوه بجهود ع�صكرييها

نّوه رئي�ض الأركان 

وليد  الركن  اللواء 

يف  وال�ستقرار  الأمــن  ل�سبط  الع�سكرية  الوحدات  بجهود  �سلمان 

منطقة ال�سمال، م�سدًدا على وجوب قمع املظاهر امل�سّلحة والت�سدي 

لأي اعتداء يطال اأمن املواطنني وا�ستقرارهم.

كالم رئي�ض الأركان جاء خالل تفّقده قوى اجلي�ض املنت�سرة يف 

مدينة طرابل�ض وحميطها، حيث جال يف قيادة املنطقة وعدد من 

وحدات لواء امل�ساة الثاين ع�سر وفوج التدخل الرابع.

ناقاًل  والع�سكريني،  بال�سباط  األقاها خالل اجتماعه  ويف كلمة 

رئي�ض  نــّوه  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ض  قائد  توجيهات  اإليهم 

منطقة  يف  وال�ستقرار  الأمــن  ل�سبط  الــوحــدات  بجهود  الأركـــان 

ال�سمال.

امل�سلحة  املظاهر  قمع  »وجوب  على  �سلمان  الركن  اللواء  و�سدد 

اإىل اأي جهة انتمت، والت�سدي الفوري لأي اعتداء يطال اأمن املواطنني 

والظروف  الإقليمية  الأزمات  احتدام  »اأن  اإىل  لفًتا  وا�ستقرارهم«، 

ال�سعبة التي متر بها البالد، ل ميكن اأن تثني اجلي�ض عن القيام 

الوحدة  على  واحلفاظ  الأهلي  ال�سلم  م�سرية  حماية  يف  بواجباته 

الوطنية، كائنة ما كانت امل�ساعب والت�سحيات«.

اجلهود  م�ساعفة  اإىل  الع�سكريني  داعًيا  الأركــان  رئي�ض  وختم 

وال�ستعداد لتنفيذ خمتلف املهمات املرتقبة.



15العدد 336 - اجلي�ش  

...وي�صتقبل �صخ�صيات

وليد  الركن  الــلــواء  الأركـــان  رئي�ض  ا�ستقبل 

�سلمان، يف مكتبه يف الريزة، النائب خالد زهرمان 

وا�ستعر�ض معه الأو�ساع العامة. 

والتقى الوزير ال�سابق عبد الله فرحات وبحث معه يف ال�سوؤون العامة.

كما ا�ستقبل النائب الثاين حلاكم م�سرف لبنان الدكتور �سعد 

ريا�ض  الدكتور   INEGMA ملوؤ�س�سة  التنفيذي  واملدير  العنداري، 

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

اللبناين.

»ال�سويفات  جتمع  من  ــًدا  وف الأركـــان  رئي�ض  التقى  كذلك، 

واللتفاف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  مع  ت�سامنه  موؤكًدا  زاره  مدينتنا«، 

حولها يف ظل الظروف الراهنة، معرًبا عن تقديره دور اجلي�ض الوطني.

النائب خالد زهرمان

الدكتور �صعد العنداري

وفد من جتمع »ال�صويفات مدينتنا«

الوزير ال�صابق عبد الله فرحات

الدكتور ريا�ض قهوجي
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حزيران

2013

اأمر اليوم

حّذر قائد �جلي�ش �لعماد جان قهوجي من �أن 

لبنان �أمام مفرتق خطري، و�إذ �سّدد على ��ستعد�د 

�لع�سكريني لبذل كل �لت�سحيات، �أّكد يف �ملقابل 

رف�ش حتويل �جلي�ش �إىل مطية لأهو�ء �أطر�ف 

لبنانيني و�إقليميني، و��سًعا �إّياهم �أمام م�سوؤولياتهم 

يف ما �آلت �إليه �لتطور�ت �لأخرية.

كالم �لعماد قهوجي جاء يف »�أمر �ليوم« �لذي 

وّجهه �إىل �لع�سكريني مبنا�سبة عيد �ملقاومة 

و�لتحرير.

قائد اجلي�ش يف

»اأمر اليوم« مبنا�سبة 

عيد املقاومة والتحرير

م�ستعدون لبذل 

�لت�سحيات لكّننا 

نرف�ش حتويل �جلي�ش 

�إىل مطية لأهو�ء �لبع�ش

�أيها �لع�سكريون

بقدر ما ت�سّكل ذكرى 25 اأيار منا�سبة �سعيدة للبنان واجلي�ش اللبناين احتفالاً 

�سعبكم  واأبناء  رفاقكم  ت�سحيات  بفعل  الإ�سرائيلي،  العدو  جي�ش  باندحار 

املقاوم، اإّل اأن الذكرى هذه ال�سنة، تاأتي يف ظروف داخلية واإقليمية �سعبة، زادتها 

ا التطورات الأخرية التي �سهدتها طرابل�ش. لقد اآلينا على اأنف�سنا كجي�ش  �سوءاً

لبناين اأن نكون على قدر التحديات، من التهديدات الإ�سرائيلية املتكررة اإىل 

ال�سيا�سي  والت�سّنج  و�سيادتنا،  وا�ستقاللنا  اللبناين  اجلي�ش  با�ستهداف  التلويح 

الداخلي املتمّثل مب�سري النتخابات وت�سكيل احلكومة. 

خالل  حاولنا  لقد  ولبنان.  اجلي�ش  ي�ستهدف  خطري  مفرتق  اأم��ام  اليوم  اإننا 

الأعوام الأخرية اأن نلتزم ال�سمت ونعمل بجدية وحزم، عن طريق احلوار تارةاً وعن 

طريق ا�ستخدام حّقنا يف الدفاع عن املوؤ�س�سة الع�سكرية تارةاً اأخرى. لكن يبدو 

ا، فحاول امل�ّش بوحدتنا والعزف  اأن البع�ش فهم �سمتنا وتغليبنا لغة احلوار �سعفاً

ا، اأنهم على قدر  ا و�سباطاً على الوتر الطائفي. لقد اأثبت ع�سكريو اجلي�ش، جنوداً

امل�سوؤولية وعلى قدر ال�سهادة التي بذلها رفاقهم من اأجل وحدة لبنان واجلي�ش. 

حتويل  نف�سه  بالقدر  ا  اأي�ساً نرف�ش  الت�سحيات،  لبذل  ا�ستعدادنا  بقدر  اليوم  اإننا 

اجلي�ش اإىل مطيةاً لأهواء اأطراف لبنانيني واإقليميني، ون�سعهم اأمام م�سوؤولياتهم 

يف ما اآلت اإليه التطورات الأخرية واإ�سعال النار يف ال�ساحة الداخلية، وو�سع اجلي�ش 

يف مواجهة مع اأبناء الوطن.

و�سنعمل  ال��ظ��روف،  اأحلك  يف  احل��وار  تغليب  اأج��ل  من  جاهدين  �سنعمل 

بحكمة من اأجل �سحب فتيل التفجري من اأي بقعة لبنانية. اإن اجلي�ش لكّل 

لبنان ولكّل طائفة ولكّل حزٍب وفئة، �سرط احرتام القانون وعدم امل�ّش بالد�ستور 

واملقد�سات الوطنية والدينية.

يف 25 اأيار 2013، نوؤّكد جهوزية اجلي�ش اللبناين للرد على اأي اعتداء اإ�سرائيلي 

القرار  هذا  اأن  نعترب  اإذ  ونحن   .1701 رقم  الدويل  القرار  ويخرق  لبنان،  ي�ستهدف 

الدولية  القوات  اأمان للبنان ومظلة دولية له، نوؤّكد تعاوننا مع  ي�سّكل �سّمام 

ا�ستمرار  �سمان  اجل  من  فيها  امل�ساركة  ال�سديقة  الدول  ومع  »اليونيفيل«، 

اأر�سنا و�سعبنا، موؤكدين موا�سلة  ال�ستقرار ومنع العتداءات الإ�سرائيلية على 

جهودنا ملنع اإ�سرائيل من اخرتاق اجلي�ش وجتنيد اأي عن�سر فيه ومن حماولة امل�ّش 

باأمنه واأمن لبنان.

�أيها �لع�سكريون

اإن اجلي�ش لن ي�سكت بعد اليوم على ا�ستهدافه وا�ستهداف لبنان، و�ستكون 

ا على قدر خطورة الو�سع الداخلي. اإن مهّمتنا احلفاظ  خطواته من الآن و�ساعداً

على وحدة لبنان و�سيادته، وبوحدتكم متكّنا من العبور يف حقول األغام كثرية 

م�سلحة  تغليب  خالل  من  الله،  باإذن  ا  �سويًّ و�سنعرب  اجلي�ش،  طريق  يف  ُو�سعت 

م�ستقبل  نحو  الطريق  خارجي،  اأو  داخلي  �سيا�سي  طرف  اأي  م�سالح  على  بلدنا 

ا للجي�ش وللبنان. اأكرث ازدهاراً





العماد قهوجي:

جاهزون لبذل كّل الت�ضحيات للحفاظ على وحدة لبنان

احل�ضور والوقائع

العام  للأمني  اخلا�ص  املمثل  امل�ؤمتر  ح�ضر 

بلمبلي،  ديريك  لبنان  يف  املتحدة  للأمم 

العاملة يف  امل�ؤقتة  املتحدة  الأمم  ق�ات  قائد 

ق  ومن�ضّ الإدارة  �ضيرّيا، مدير عام  باول�  لبنان 

املتحدة  الأمم  ل��دى  اللبنانية  احلك�مة 

الل�اء الركن عبد الرحمن �ضحيتلي، مدير 

فا�ضل،  اإدم���ن  الركن  العميد  املخابرات 

اللبناين،  اجلي�ص  �ضباط  من  كبري  وع��دد 

للدول  الع�ضكريني  امللحقني  اإىل  بالإ�ضافة 

يف  امل�قتة  املتحدة  الأمم  ق�ات  يف  امل�ضاركة 

التي  للدول  الع�ضكريني  امللحقني  لبنان، 

�ضبق اأن قّدمت م�ضاعدات للجي�ص اللبناين، 

اخلم�ضة  ل��ل��دول  الع�ضكريني  وامللحقني 

وممثل  املتحدة،  الأمم  يف  الع�ض�ية  الدائمة 

عن الإحتاد الأوروبي املتابع مللف الت�ضليح.

بداأ امل�ؤمتر بالن�ضيد ال�طني اللبناين ون�ضيد 

الأمم املتحدة، ومن ثم كانت كلمة ملدير 

اللبنانية  احلك�مة  ق  ومن�ضّ الإدارة  ع��ام 

�ضحيتلي  الركن  الل�اء  املتحدة  الأمم  لدى 

م�ضرية  من  املمّيز  الي�م  هذا  »يف  قال:  الذي 

نطلق  اأن  ي�ضّرنا  الع�ضكرية،  م�ؤ�ض��ضتنا 

اخلطة اخلم�ضية لت�ضليح اجلي�ص، والتي مّت 

اإجنازها مب�اكبة وت�جيهات م�ضتمّرة من 

وبجه�د  العماد جان قه�جي،  اجلي�ص  قائد 

املخت�ضة  اللجنة  قبل  م��ن  لي�ص  ج��ب��ارة 

الأج��ه��زة  جميع  م��ن  ا  اأي�ضً ب��ل  فح�ضب، 

وال�حدات الع�ضكرية املعنية«.

واأ�ضار اإىل اأن »الهدف من اخلطة ه� زيادة 

امل�ضت�ى  اىل  به  والإرت��ق��اء  اجلي�ص  ق��درات 

ال�طنية  مهماته  اأداء  من  ميّكنه  ال��ذي 

اآمًل  ي���م«،  بعد  ي�ًما  ت��زداد  والتي  املطل�بة 

ال�ضديقة  واجلي��ص  املتحدة  الأمم  »م�ا�ضلة 

دعمها اجلي�ص واإبداء الإهتمام اللزم بهذه 

اخلطة«.

اىل  ال�ضكر  بخال�ص  »اأت�ّجه  قائًل:  وختم 

املمثل ال�ضخ�ضي للأمني العام للأمم املتحدة 

ديريك بلمبلي، وفريق عمله الذي واكب 

وللجرنال  اخلطة،  اإع���داد  مراحل  جميع 

من  الكبري  لدعمهم  واأرك��ان��ه  �ضيرّيا 

العماد جان قهوجي  قائد اجلي�ش  اأعلن 

لت�ضليح  باخلطة اخلم�ضية  العمل  انطالق 

اخلطة  هذه  »اأن  واأكد  اللبناين،  اجلي�ش 

الأعوام  يف  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اإجنازات  اأهم  اأحد 

جي�ش  اأجل  من  تطلعاتنا  عن  تعّب  التي  الأخرية، 

قوي، يتمتع �ضباطه وع�ضكريوه باأف�ضل اخلبات والتجهيزات حلماية النظام اللبناين و�ضالمة بلدنا، من 

اأخطار الداخل واخلارج. وقال اإن »اإقرار جمل�ش الوزراء اخلطة اخلم�ضية اعرتاف بالدور الذي اأّداه اجلي�ش 

على امل�ضتويني الأمني والع�ضكري حلفظ ا�ضتقرار لبنان ووحدته و�ضيادته«.

 كالم العماد قهوجي جاء خالل رعايته املوؤمتر التح�ضريي للدول املانحة الذي عقد يف نادي ال�ضباط - 

الريزة.

19العدد 336 - اجلي�ش  

حزيران

2013

م�ؤمتر

اإعداد:

تريز من�ضور 

القيادة تطلق العمل باخلطة اخلم�ضية لت�ضليح اجلي�ص اللبناين



املراجعة  م�ضتلزمات  اخلطة  ت�ضمني  خلل 

ال�ضرتاتيجية للقرار 1701«.

العماد قهوجي:

ا�ضتقرار لبنان مفتاح ال�ضتقرار يف املنطقة

يف  قال  قه�جي  جان  العماد  اجلي�ص  قائد 

لإطلق  الي�م  واإياكم  »نلتقي  كلمته: 

اجلي�ص  لت�ضليح  اخلم�ضية  باخلطة  العمل 

اللبناين. اإن هذه اخلطة اأحد اأهم اإجنازات 

الأخ��رية،  الأع���ام  يف  الع�ضكرية  امل�ؤ�ض��ضة 

جي�ص  اأج��ل  من  تطلعاتنا  عن  تعّب  وهي 

باأف�ضل  وع�ضكري�ه  �ضباطه  يتمتع  ق���ي 

النظام  حلماية  وال��ت��ج��ه��ي��زات  اخل���بات 

الداخل  اأخطار  من  بلدنا  و�ضلمة  اللبناين 

للخطة  ال����زراء  جمل�ص  واإق���رار  واخل���ارج. 

اجلي�ص  اأّداه  الذي  بالدور  اإعرتاف  اخلم�ضية، 

حلفظ  والع�ضكري  الأمني  امل�ضت�يني  على 

ا�ضتقرار لبنان ووحدته و�ضيادته«.

واأ�ضاف: »لقد اأقّرت اخلطة يف وقت ي�اجه 

من  اأك��ر  يف  اأمنية  حت��ّدي��ات  لبنان  فيه 

منطقة �ضعًيا اإىل مترير الفتنة ال�ض�رية اإليه، 

الإ�ضرائيلية،  الإعتداءات  ت�ضتمر  وقت  ويف 

التي  الإرهابية  اخلليا  اأعمال  وتت�ا�ضل 

التحديات  اإنَّ كل هذه  يلحقها اجلي�ص. 

ومّده  اجلي�ص  دور  تعزيز  واأخ��رًيا  اأوًل  تفرت�ص 

عنا�ضره  لتمكني  اللزمة،  بالتجهيزات 

احلديثة  الطرق  باأف�ضل  واجبهم  اأداء  من 

احلدود  �ضبط  جتربة  اأثبتت  لقد  املمكنة. 

الداخلية  والأح�����داث  وال��بي��ة،  البحرية 

املتزايدة  احلاجة  ال�ض�رية،  الأزمة  تزامنا مع 

قدراتنا  وم�ضاعفة  حديثة،  م��ع��دات  اإىل 

قدم  على  لت�ضري  وجتهيزاتنا،  الع�ضكرية 

وع�ضكريينا  �ضباطنا  كفاءة  مع  امل�ضاواة 

لبنان  يف  خا�ضة  دورات  يتابع�ن  ال��ذي��ن 

واخلارج بفعل تعاون الدول ال�ضديقة«.

وتابع قائًل: »اإننا نعي�ص الي�م اأدق مرحلة 

حجم  مدرك  واجلي�ص  احلديث،  تاريخنا  يف 

لبذل  جاهز  وه�  منا،  تقرتب  التي  الأخطار 

دائًما  الت�ضحيات كما كانت حاله  كل 

ثقة  حائًزا  لبنان،  وحدة  يحافظ على  كي 

اللبنانيني ووق�فهم اإىل جانبه«.

ممثلي  ن�ضكر  واإذ  »اإننا  بالق�ل:  وختم 

الدول ال�ضديقة التي وقفت اإىل جانب لبنان 

امل�ؤ�ض�ضة  جانب  واإىل  الط�يلة،  حمنته  يف 

ا�ضتمرار  ناأمل  اإن�ضائها،  منذ  الع�ضكرية 

اخلطة  لهذه  الع�ضكري  والدعم  التعاون 

لأنه  لبنان،  ا�ضتقرار  يخدم  مبا  الإجن��از،   -

مفتاح الإ�ضتقرار يف املنطقة«.

بالمبلي:

خطة �ضفافة على م�ضتوى عاٍل من املهنية 

املمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة 

كلمة  األقى  بلمبلي  دي��ري��رك  لبنان  يف 

جاء فيها: »ي�ضّرين اأن األبي دع�تكم الي�م 

العماد  اجلي�ص  قائد  جانب  اإىل  للم�ضاركة 

يف  �ضحيتلي  الركن  والل�اء  قه�جي  جان 

الكثيف  احل�ض�ر  اإن  املهم.  احل��دث  ه��ذا 

اإل �ضهادة على رغبة املجتمع  الي�م، ما ه� 

الدويل العميقة بدعم اإ�ضتقرار لبنان«.

اللبنانية  امل�ضّلحة  الق�ات  »اإن  واأ�ضاف: 

ركيزة  هي  متعددة،  حتّديات  ت�اجه  التي 

لهذا الإ�ضتقرار، واجلي�ص اللبناين ه� �ضريك 

ق��رار  تطبيق  يف  الأ�ضا�ضي  املتحدة  الأمم 
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اأر�ضى الأمن  جمل�ص الأمن الرقم 1701، الذي 

ب�ضكل خا�ص،  البلد  والإ�ضتقرار يف جن�ب 

ويف لبنان ب�ضكل عام، على مدار ال�ضن�ات 

ال�ضبع الأخرية. لكّن املجتمع الدويل ما زال 

قلًقا على الإ�ضتقرار العام يف لبنان، يف �ض�ء 

ي�اجهها  التي  املتكررة  الأمنية  التحديات 

اجلي�ص اللبناين داخل البلد وعلى احلدود، 

كما اأو�ضح جمل�ص الأمن مراًرا وتكراًرا«.

الدعم  »م��ن خ��لل  اأن��ه  بلمبلي  واأّك��د 

رئي�ص  فخامة  قبل  من  املطلق  ال�ضيا�ضي 

القيادات  جميع  قبل  وم��ن  اجلمه�رية 

اللبنانية، اأثبت اجلي�ص اللبناين قدرته على 

قدرته  لكن  النزاع.  ح�ض�ل  منع  اأو  وقف 

مرتبطة  فّعالة،  وبطريقة  ذلك  فعل  على 

لديه.  املتاحة  بالقدرات  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 

وعلى هذا الأ�ضا�ص فقد قام اجلي�ص، وبدعم 

اخلطة  بتح�ضري  اللبنانية،  ال�ضلطات  من 

اخلم�ضية التي �ضنناق�ضها الي�م«.

وهّناأ اجلي�ص »على اجله�د اجلبارة لتح�ضري 

واجلامعة«،  ال�ضفافة  املهنية،  اخلطة  هذه 

تط�ير  متطلبات  ت��ضح  اأنها  اىل  م�ضرًيا 

اجلي�ص لل�ضن�ات اخلم�ص املقبلة، وباأهداف 

وا�ضحة مّبنية على اأ�ض�ص واقعية وحديثة«.

اخلطة  هذه  ملناق�ضة  ُقدًما  »اأتطّلع  وقال: 

باأن اجلي�ص  واأنا على علم  ال�ضباح،  يف هذا 

اللبناين قد قام وما زال يق�م بجه�د كبرية 

لدعم  ق��دًم��ا  نتطّلع  كما  لتط�يرها. 

للجي�ص  الدويل  املجتمع  من  ومتزايد  اإ�ضايف 

اللبناين«.

العام  للأمني  كممثل  »ي�ضرفني  واأ�ضاف: 

الأم��ني  قاله  ما  اأذك��ر  اأن  املتحدة  ل��لأمم 

اآخر  يف  رّحب  حيث  ال�ضياق،  هذا  يف  العام 

اخلطة  على  بالعمل  الأم��ن،  ملجل�ص  تقرير 

اللبناين،  اجلي�ص  قدرات  لتط�ير  اخلم�ضية 

احل�ار  اأهداف  لت�ضمينها  اخلا�ص  واملجه�د 

لبنان،  جن�ب  يف  ومتطلباته  الإ�ضرتاتيجي 

اجلي�ص  مع  الي�نيفيل  بها  با�ضرت  والتي 

العام احلك�مة  اللبناين. ولقد حّث الأمني 

اللبنانية واملجتمع الدويل على دعم اخلطة 

لفعل  اإ�ضتعداده  عن  وعّب  انتهائها،  حني 

امل�ضتطاع لدعم اجلي�ص اللبناين واحلك�مة 

اللبنانية يف �ضعيهما لتطبيق بن�دها«. 

ق اخلا�ص  وختم م�ؤكًدا »اأن مكتب املن�ضّ

الي�نيفيل  وق���ات  لبنان  يف  املتحدة  ل��لأمم 

مع  للعمل  ب��ضعهما  م��ا  ك��ل  �ضيبذلن 

قّدمت  وال��ت��ي  ال��ي���م،  امل���ج���دة  ال�ضفارات 

م�ضاعدتها للجي�ص يف ال�ضابق، للعمل على 

اجلي�ص  »قائد  وه��ّن��اأ  اخل��ط��ة«،  ه��ذه  دع��م 

وفريق  �ضحيتلي  وال��ل���اء  قه�جي  العماد 

اجلي�ص اللبناين، الذي قام ب�ضياغتها، على 

العمل الدوؤوب للخروج بها على م�ضت�ى عاٍل 

من املهنية«.

�ضيرّيا:

�ضراكتنا �ضلبة 

املتحدة  الأمم  ق���ات  قائد  األ��ق��ى  اأخ���رًيا 

العاملة يف لبنان باول� �ضيرّيا كلمة  امل�ؤقتة 

اللبناين  اجلي�ص  دعم  »ي�ضّكل  فيها:  قال 

عن�ضًرا اأ�ضا�ضًيا يف ولية الي�نيفيل، كما اأن 

 ،1701 الأمن  جمل�ص  قرار  تنفيذ  يف  تعاوننا 

خلل  الي�مية،  حياتنا  �ضميم  م��ن  ه��� 

تنفيذنا العمليات على الأر�ص، وه� يرتكز 

والإحرتام  بالثقة  تتمّثل  متينة  اأ�ض��ص  على 

املتبادلني«.

وتابع قائًل: »اأوّد اأن اأعرب للجي�ص اللبناين 

عن خال�ص التقدير، وه� ل يزال بالن�ضبة اىل 

لبنان،  جن�ب  يف  �ضلًبا  �ضريًكا  الي�نيفيل 

على ال��رغ��م م��ن احل��اج��ة امل��ت��زاي��دة ل��ه يف 

يّت�ضم  تعاوننا  اإن  البلد.  من  اأخ��رى  اأنحاء 

ا،  اأي�ضً الإ�ضرتاتيجي  ال�ضعيد  على  بال�ضلبة 

مع  نت�ضاطره  م�ضرتك  هدف  ي�ّحدنا  حيث 

�ضركاء دوليني حا�ضرين معنا الي�م، األ وه� 

بناء قدرات اجلي�ص اللبناين، حتى يتمكّن 

على نح� تدريجي وم�ضتدام، من ت�يّل بع�ص 

حالًيا  ننّفذها  التي  الي�نيفيل،  مهمات 

مب�جب  م�ضرتك  ب�ضكل 

القرار 1701«.

تقديره  عن  اأخرًيا  واأعرب 

الق�ات  يف  امل�ضاركة  ال��دول 

لبنان  يف  امل���ؤق��ت��ة  ال��دول��ي��ة 

)الي�نيفل(، �ضاكًرا دعمها 

امل�����ض��ت��م��ر ل��ه��ذه ال��ق���ات 

حّد  على  اللبناين  وللجي�ص 

�ض�اء يف جن�ب لبنان.

امل��ق��دم  ع��ر���ص  اأن  وب��ع��د 

من  كبارة  اأ�ضرف  الإداري 

للتجهيز،  اجلي�ص  اأرك��ان 

اخلم�ضية  اخلطة  تفا�ضيل 

لت�ضليح اجلي�ص، اأقيم حفل 

ك�كتيل.
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طرابل�س

يف  الأمني  الو�ضـع  وانفجار  طرابل�س  يف  ال�ضتباكات  جتــّدد  مع 

املنطقــة  يف  املنت�ضــرة  الع�ضكرية  الوحدات  كّثــفـت  املدينة، 

تعّر�س  بعد  �ضيما  ل  النريان،  م�ضادر  على  بالرد  وقـامت  تدابريها 

بع�س املراكز الع�ضكرية لإطالق نار وا�ضت�ضـهاد ع�ضكرَيني واإ�ضابة 

اآخرين بجروح.

واأ�ضدرت قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه بتاريخ 2013/5/19، بياًنا 

جاء فيه:

»بعد ظهر اليوم ح�ضل تبادل اإطالق نار بالأ�ضلحة احلربية اخلفيفة 

التبانة،  باب   - حم�ضن  جبل  منطقة  يف  م�ضلحني  بني  واملتو�ضطة 

واتخذت  املنطقة  يف  املنت�ضرة  اجلي�س  قوى  تدخلت  ذلك  اأثر  وعلى 

النريان بدّقة  الّرد على م�ضادر  الأمنية الالزمة مبا يف ذلك  التدابري 

وت�ضيري دوريات موؤّللة وراجلة واإقامة حواجز يف الأحياء املتوترة. وقد 

اإ�ضابة  اإىل  اأّدى  ما  نار  لإطالق  الع�ضكرية  املراكز  من  عدد  تعّر�س 

بع�س  ح�ضول  اإىل  بالإ�ضافة  �ضابط،  اأحدهما  بجروح  ع�ضكرّيني 

الأ�ضرار املادية.

اإنت�ضارها  وتعزيز  اإجراءاتها  بتكثيف  اجلي�س  وحــدات  ت�ضتمّر 

لإعادة الو�ضع اإىل طبيعته«.

ويف وقت لحق، ا�ضتقدم اجلي�س تعزيزات اإ�ضافية اإىل املدينة، ونّفذ 

خطوط  على  �ضيما  ل  التبانة  وباب  حم�ضن  جبل  يف  وا�ضًعا  انت�ضاًرا 

التما�س بني املنطقتني، و�ضرّي دوريات راجلة وموؤللة يف �ضوارع املدينة 

واأجرى عمليات دهم اأ�ضفرت عن توقيف اأحد املتورطني.

وقالت القيادة يف بيان اأ�ضدرته بتاريخ 2013/5/20: »وا�ضلت وحدات 

لإعــادة  الأمنية  اإجراءاتها  طرابل�س  مدينة  يف  املنت�ضرة  اجلي�س 

الإ�ضتقرار اإىل املناطق املتوترة، وقد تعر�ضت مراكزها يف حملة باب 

م�ضلحة،  جمموعات  قبل  من  كثيف  نار  لإطالق  وامللولة  التبانة 

بجروح  اآخرين  �ضتة  واإ�ضابة  الع�ضكريني  اأحد  ا�ضت�ضهاد  اإىل  اأدى  ما 

خمتلفة اإ�ضابة بع�ضهم خطرة.

اإن قيادة اجلي�س اإذ حتذر من مغبة ال�ضتمرار يف التمادي بالإعتداء 

�ضتتعامل  باأنها  توؤكد  اجلي�س،  مراكز  وا�ضتهداف  املواطنني  على 

امل�ضلحة،  املظاهر  وجميع  النار  اإطالق  م�ضادر  وقوة مع  بكل حزم 

و�ضتالحق العابثني بالأمن ميدانًيا وقانونًيا اإىل اأي جهة انتموا، كما 

تدعو املواطنني اإىل التجاوب الكامل مع الإجراءات التي �ضتتخذها 

قوى اجلي�س تباًعا حفاًظا على اأمنهم و�ضالمتهم«.

ويف بيان �ضادر يف التاريخ نف�ضه اأعلنت القيادة ا�ضت�ضهاد ع�ضكري 

اآخر متاأثًرا بجراحه التي اأ�ضيب بها من جراء ا�ضتهداف اأحد مراكز 

اجلي�س يف منطقة امللولة.

اجلي�س يحّذر من ر�شائل م�شبوهة

ية تّدعي اأنها مر�ضلة من اجلي�س،  بعد تلّقي الطرابل�ضيني ر�ضائل ن�ضّ

حّذرت القيادة من اأّن بع�س الأ�ضخا�س وجهات م�ضبوهة يعمدون اإىل 

ال�ضادر  بيانها  يف  واأعلنت  اخللوي،  اأجهزة  عرب  الر�ضائل  هذه  اإر�ضال 

بتاريخ 2013/5/21 ما ياأتي:

ن�ضية  ر�ضائل  اإر�ضال  اإىل  الأ�ضخا�س وجهات م�ضبوهة  بع�س  »يعمد 

عرب اأجهزة اخللوي تت�ضمن �ضائعات كاذبة حول مهمات املوؤ�ض�ضات 

ا يف منطقة ال�ضمال،  الع�ضكرية والأو�ضاع الأمنية يف البالد خ�ضو�ضً

بهدف حتري�س الراأي العام واإثارة النعرات الطائفية واملذهبية.

تدعو قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه املواطنني اإىل عدم الكرتاث 

قيادة  ت�ضدرها  التي  البيانات  اإىل  والعودة  املغر�ضة  ال�ضائعات  بهذه 

اجلي�س تباًعا، كما حتذر هذه القيادة الأ�ضخا�س واجلهات املذكورة 

باأنهم �ضيكونون عر�ضة للمالحقة القانونية والق�ضائية«.

الهجوم الغادر

مفجع  خرب  وقع  على  اللبنانيون  ا�ضتفاق  املن�ضرم  اأيار   28 �ضباح 

مفاده اأن ثالثة ع�ضكريني ا�ضت�ضهدوا نتيجة تعّر�س موقعهم لهجوم 

غادر، واأفاد بيان �ضادر عن قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه مبا ياأتي:

اأحد  تعّر�س   ،)2013/5/28( اليوم  فجر  من   3.30 ال�ضاعة  »عند 

مراكز اجلي�س يف منطقة وادي حمّيد - عر�ضال، لهجوم غادر قامت 

ت�ضّدى  وقد  اللون.  �ضوداء  �ضيارة جيب  ت�ضتقل  م�ضلحة  به جمموعة 

ا�ضت�ضهاد  عن  اأ�ضفر  ا�ضتباك  وح�ضل  للمهاجمني  احلاجز  عنا�ضر 

ثالثة ع�ضكريني.

املنطقة  يف  وا�ضعة  تفتي�س  عمليات  تزال  ول  اجلي�س  قوى  با�ضرت 

بحًثا عن امل�ضلحني الذين فّروا اإىل اجلرود املجاورة«. 

اجلندي  ال�ضهداء:  من  كاًل  اجلي�س  قيادة  نعت  لحق  وقت  ويف 

حممد ر�ضوان �ضرف الدين، واملجندين م�ضطفى خالد احلايك وعلي 

عدنان منذر، الذين ا�ضت�ضهدوا يف منطقة وادي حميد - عر�ضال.
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�شهدا�ؤنا 

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأحداث طرابل�س وما  له �شهيدان يف  اإذ �شقط  املن�شرم،  اأيار  دفع اجلي�س ثمًنا غالًيا خالل �شهر 

لبث اأن �شقط ثالثة اآخرون نتيجة هجوم غادر تعر�س له حاجز يف وادي حميد - خراج عر�شال. 

اأنها  اجلرمية القت ا�شتنكاًرا �شاماًل على امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي، بينما اأعلنت قيادة اجلي�س 

لن ت�شكت عن ا�شتهدافها.

اجلي�س يحفظ الأمن بدماء �ضهدائه 

�شهيدان يف طرابل�س وثالثة اأ�شقطتهم يد الغدر يف عر�شال



يف وداع ال�شهداء

قيادة اجلي�س: ا�شتهداف املوؤ�ش�شة الع�شكرية ا�شتهداف للبنان باأ�شره

�ضهداء،  خم�ضة  اجلي�س  قيادة  �ضّيعت  واحــد  ا�ضبوع  غ�ضون  يف 

اأحباء قاموا  لوداع  والأهايل �ضاروا يف مواكب حا�ضدة  ال�ضالح  رفاق 

يف  دم  نقطة  واآخــر  نف�س  اآخــر  حتى  الوطني  بواجبهم 

العروق.

من  كاًل  اجلي�س  قيادة  �ضّيعت   2013/5/21 ففي 

خدماته  املمّددة  واملجّند  �ضحادة  علي  الأول  اجلندي 

بتاريخ  ا�ضت�ضهدا  اللذين  الدين  عمر  احلاج  عمر 

اأمــن  حفظ  مبهمة  قيامهما  خــالل   2013/5/20

وا�ضتقرار يف مدينة طرابل�س.

القيادة  �ضيعت  �ضم�ضطار،   - �ضليبي  اأبي  بيت  بلدة  يف 

اجلي�س  قائد  ممثل  ح�ضور  يف  �ضحادة،  علي  الأول  اجلندي 

العقيد حمد حيدر والأهايل ورفاق ال�ضالح.

األقى ممثل القائد كلمة نّوه فيها مب�ضرية ال�ضهيد وتفانيه  وقد 

يف اأداء الواجب الع�ضكري.

الهرمل،   - الفاكهة  جديدة  بلدة  يف  القيادة  �ضيعت  كذلك، 

خالل  ا�ضت�ضهد  الــذي  عمر  احلــاج  عمر  خدماته  املمددة  املجّند 

املهمة نف�ضها.

ح�ضر مرا�ضم الت�ضييع العقيد الطبيب �ضبوح مرت�ضى ممثاًل قائد 

ت�ضحيات  على  فيها  اأثنى  باملنا�ضبة  كلمة  األقى  حيث  اجلي�س 

ال�ضهيد ومناقبيته الع�ضكرية.

اجلماعات  اإقدام  اأن  على  اجلي�س  قائد  العماد  ممثال  �ضدد  وقد 

مراكز  وا�ضتهداف  الأبرياء  املواطنني  بحياة  العبث  على  امل�ضلحة 

اخليانة  مبنزلة  يعترب  كونه  ح�ضاب،  دون  من  مير  لن  اجلي�س، 

الوطنية يف ظل الظروف ال�ضعبة التي يتعر�س لها لبنان.

تخلل مرا�ضم الت�ضييع، تقليد ال�ضهيدين اأو�ضمة احلرب واجلرحى 
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اجلندي االأول

ال�شهيد

علي ح�شن �شحادة

ــــد  ــــي مــــوال مـــــــن   -

اأبي  1984/9/15 يف بيت 

بعلبك،  ق�ضاء  �ضليبي، 

حمافظة البقاع.

اجلي�س  يف  تـــطـــّوع   -

بتاريخ 2006/9/15.

امل�ضاة  لــواء  عــداد  - من 

الثاين ع�ضر - الكتيبة 

.121

- حائز:

• و�ضام احلرب.
الــتــقــديــر  ــــام  ــــض و�  •
ــزي  ــربون الــعــ�ــضــكــري ال

بالقدم.

قائد  الــعــمــاد  تنويه   •
اجلي�س اأربع مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�س مرتني.

بــتــاريــخ  ا�ــضــتــ�ــضــهــد   -

.2013/5/20

- عازب.

املجّند املمّددة خدماته 

ال�شهيد عمر حممود

احلاج عمر

- من مواليد 1991/1/16 

يف وادي فعرة الهرمل.

ــه  ــات ــدم خ ــــــّددت  م  -

اعتباًرا من 2009/9/11.

امل�ضاة  لــواء  عــداد  - من 

الثاين ع�ضر - الكتيبة 

.122

- حائز:

• و�ضام احلرب.
• و�ضام اجلرحى.

الــتــقــديــر  ــــام  ــــض و�  •
الع�ضكري.

قائد  الــعــمــاد  تنويه   •
اجلي�س مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�س مرتني.

بــتــاريــخ  ا�ــضــتــ�ــضــهــد   -

.2013/5/20

- عازب.



والتقدير الع�ضكري من الدرجة الربونزية.

ويف 2013/5/28 ويف ح�ضور ح�ضد من الأهايل ورفاق ال�ضالح، �ضّيعت 

منطقة  يف  ا�ضت�ضهدوا  الذين  الثالثة  الع�ضكريني  اجلي�س  قيادة 

ال�ضهيد  اجلندي  وهم  الع�ضكري،  بواجبهم  قيامهم  اأثناء  عر�ضال 

حممد ر�ضوان �ضرف الدين يف بلدة برقايل - عكار، واملجند ال�ضهيد 

م�ضطفى خالد احلايك يف بلدة قر�ضيتا - ال�ضنية، واملجند ال�ضهيد 

علي عدنان منذر يف بلدة حو�س حال - البقاع.

الع�ضكري  والتقدير  واجلرحى  اأو�ضمة احلرب  ال�ضهداء  تقليد  وبعد 

الطاهرة،  جثامينهم  على  ال�ضالة  واإقامة  الربونزية،  الدرجة  من 

احل�ضور  قهوجي كلمة يف  العماد جان  اجلي�س  قائد  األقى ممثلو 

جاء فيها: »لقد تلقت العني ال�ضاهرة عند حدود الوطن يف البقاع 

ر�ضا�ضات حاقدة احتمى مطلقوها ب�ضواد الليل، متو�ضلني اأ�ضاليب 

اجلي�س،  على  الوطن،  يف  الأهلي  ال�ضلم  رمز  على  ليعتدوا  الغدر 

على رجاله املوزعني يف اأرجاء البالد الذين يروون بدمائهم الزكية 

املناخ  على  تعميمها  البع�س  يحاول  اأزمات،  لهيب  و�ضط  اأر�ضهم 

الرد �ضيكون ببذل املزيد من الت�ضحيات،  اليومي اللبناين، لكّن 

والإ�ضرار على مالحقة القتلة املجرمني ومن يقف خلفهم، حتى 

اإلقاء القب�س عليهم وتقدميهم اإىل العدالة. 

الداخلية،  اأو�ضاعنا  الع�ضكرية تدرك متاًما خطورة  املوؤ�ض�ضة  اإن 

عن  ت�ضكت  لن  وهي  وقرانا،  مدننا  يف  الألغام  حقول  وت�ضابك 

باأبنائه  باأ�ضره،  للبنان  ا�ضتهداًفا  ي�ضكل  الذي  ا�ضتهدافها 

وترابه، بر�ضالته ووحدته.

واأنتم باإخال�ضكم وقدرتكم على تخطي اجلراح 

الواقية  الدروع  �ضتكونون  اخلا�ضرة،  يف  والطعنات 

لن  الــذي  اجلي�س  يتقدمكم  املجرمني،  غدر  من 

يدخر جهًدا اأو ت�ضحية حفاًظا على �ضالمة الوطن 

وكرامة �ضعبه«.
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ال�شهيد اجلندي 

حممد ر�شوان

�شرف الدين

ــــيــــد  مــــوال مـــــــن   -

برقايل،  يف   1987/3/1

ق�ضاء عكار، حمافظة 

ال�ضمال.

اجلي�س  يف  تــطــّوع   -

بتاريخ 2008/11/3.

امل�ضاة  لواء  عداد  من   -

الكتيبة   – ال�ضاد�س 

.62

- حائز :

• و�ضام احلرب.
• و�ضام اجلرحى.

الــتــقــديــر  ــــام  ــــض و�  •

الع�ضكري. 

قائد  الــعــمــاد  تنويه   •
اجلي�س ثالث مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�س مرتني.

بــتــاريــخ  ا�ــضــتــ�ــضــهــد   -

.2013/5/28

- متاأهل بدون اأولد.

املجند املمّددة خدماته 

ال�شهيد

علي عدنان منذر

- من مواليد 1992/7/4 

يف حو�س حال - البقاع.

ــه  ــات ــدم خ ــــــّددت  م  -

اإعتباًرا من 2012/1/24.

امل�ضاة  لــواء  عــداد  - من 

ال�ضاد�س - الكتيبة 62.

- حائز:

• و�ضام احلرب.
• و�ضام اجلرحى.

الــتــقــديــر  ــــام  ــــض و�  •
الع�ضكري.

قائد  الــعــمــاد  تنويه   •

اجلي�س.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�س.

بــتــاريــخ  ا�ــضــتــ�ــضــهــد   -

.2013/5/28

- عازب.

املجّند املمّددة خدماته 

ال�شهيد م�شطفى

خالد احلايك

مـــوالـــيـــد  مــــــن   -

بيت  يف   1990/6/11

املنية  ق�ضاء  الفق�س، 

ال�ضنية.

خــدمــاتــه  مـــــّددت   -

اإعتباًرا من 2012/1/24.

- من عداد لواء امل�ضاة 

ال�ضاد�س - الكتيبة 62.

- حائز:

• و�ضام احلرب.
• و�ضام اجلرحى.

ــر  ــقــدي ــت ال و�ــــضــــام   •

الع�ضكري.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�س.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�س.

بتاريخ  ا�ضت�ضهد   -

.2013/5/28

- عازب.
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العوايف يا �طن

اإعداد:

الهام تابت

ــــــات  ــتــمــر الأزم تــ�ــض

الوطن،  �ضاحة  على 

ترتجم  �ضيا�ضية  خالفات 

مناطق  من  و�ضواها  طرابل�س  يف  اأمنًيا 

لبنان. تداعيات تاأتي من اجلوار ورمبا 

من اخلارج الأبعد لتحجز لها مكاًنا 

حفظ  كلف  ة،  ه�ضّ اأمنية  �ضاحة  على 

ال�ضتقرار فيها الكثري من دماء ال�ضهداء.

اإىل  الفتنة  متدد  وحمــاولت  طرابل�س  حــوادث  بني 

�ضيدا، وال�ضواريخ على ال�ضّياح، واجلرمية الثانية على 

م�ضممة  الغادرة  الأيــادي  تبدو  اجلي�س،  بحق  عر�ضال  تخوم 

على زرع البذار الفا�ضد.

العقيم من  اجلدل  وي�ضتمر  دون خمارج،  الأزمات من  ت�ضتمر 

دون اأي اأفق حلّل ما يعيد ربط �ضياطني الفتنة واخلراب. وي�ضتمر 

اللعب على حافة الهاوية. ويف خ�ضم كل ذلك ت�ضتمر املوؤ�ض�ضة 

يقف  �ضجيج.  دون  من  املقد�س  الواجب  اأداء  يف  الع�ضكرية 

الع�ضكريون بني نريان املتقاتلني، وبالدم النقي يحاولون غ�ضل 

ــا واجلـــرائـــم  ــاي ــط اخل

و�ضبط الأو�ضاع.

على  املوؤ�ض�ضة  تع�س 

جــراحــهــا الــكــثــرية 

وتـــ�ـــضـــوب جــهــودهــا 

الوطن  حماية  باجتاه 

وا�ضتقراره،  اأمنه  وحفظ 

ـــهـــداء يف  ـــ�ـــض ــقــط ال ــض ــ� ي

التي  والـــزواريـــب  ال�ضاحات 

يكونوا  اأن  يفرت�س  كــان  ما 

عن  الغطاء  كان  لو  اأ�ضاًل،  فيها 

القتلة واملجرمني الإرهابيني مرفوًعا حًقا. 

�ضقطوا  اجلرحى،  وع�ضرات  طرابل�س  يف  �ضهيدان 

و�ضط نريان املتقاتلني. ثالثة �ضهداء يف عر�ضال باأيٍد غادرة 

ت�ضبه تلك التي امتدت اإىل اجلي�س وما زالت اجلراح التي 

خلفتها طرية، يف عر�ضال قبل اأ�ضهر، ويف نهر البارد قبل 

�ضنوات ويف البح�ضا�س وال�ضّنية و�ضواهما.

ثمة الكثري من الكالم الآن، ثّمة الكثري من 

رفاق  يحمل  طحني.  غري  من  لكن  اجلعجعة 

اإىل  ويعودون  الأخري،  املثوى  اإىل  رفاقهم  ال�ضالح 

مراكزهم وثكناتهم، بينما يعود املحر�ضون 

اإىل  الت�ضريحات  وحمرتفو  حتري�ضهم،  اإىل 

ت�ضريحاتهم.

يدفع  اأن  يجب  ثمن  ثّمة  النتيجة  يف 

يدفعه  الــثــمــن  الأوطــــــان،  حلــمــايــة 

ــم مل يــتــاأخــروا  ـــا، وه الــ�ــضــهــداء دًم

توؤثر  الغدر  يد  ل  يتاأخروا،  ولن  يوًما، 

امل�ضوؤولية  ثقل  ول  عزميتهم  يف 

هم  ــدفــاعــهــم.  ان ــن  م يقلل 

ــن، وهم  ــوط مــنــذورون لــهــذا ال

اأن يكونوا حماته وح�ضنه. هذا ما كانوه وما �ضوف  اختاروا 

يكونونه، و�ضوف نظّل نقول لكّل منهم »العوايف يا وطن« اأما 

األ�ضنة التحري�س فال بد اأن تخر�س واأيدي الغدر ل بد اأن تقطع، 

كي ل تذهب نقطة دٍم طاهرة هدًرا.

كي ال تهدر

نقطة دم 

طاهرة







يف ح�شور العميد الركن جورج �شرمي قائد 

قطاع جنوب الليطاين ممثلاً قائد اجلي�ش، 

الدولية  القوات  يف  الكورية  الوحدة  وقائد 

اأقيم  ال�شباط،  اإىل جانب عدد من   ،Kim Kyung-Hwan العقيد 

يف ثكنة بنوا بركات يف �شور، حفل ت�شّلم نظام ت�شخني مياه على 

الطاقة ال�شم�شية قّدمته الوحدة الكورية هبة للثكنة املذكورة.

وقد األقى قائد الوحدة الكورية كلمة اأكد فيها »عزم بلده على 

موا�شلة تقدمي الدعم اللوج�شتي والعملين للجي�ش اللبناين بكل 

الإمكانات املتاحة«.

وبدوره، األقى العميد الركن �شرمي كلمة 

الذي  اللفت  »ال�شتقرار  اأن  فيها  اأك��د 

ت�شهده املناطق احلدودية هو ثمرة التعاون البّناء بني اجلي�ش والقوات 

الدولية، يف اإطار تنفيذ القرار 1701، واملبادرات الإن�شانية والجتماعية 

التي تداأب عليها هذه القوات بجميع وحداتها مل�شلحة املواطنني«.

كتاب   Hwan للعقيد  �شرمي  الركن  العميد  قدم  اخلتام،  ويف 

�شكر با�شم العماد قائد اجلي�ش ودرع اجلي�ش التذكاري.

كوريا  دولة  و�شفري  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ح�شور  يف 

اجلنوبية ال�شيد Kim Byung-Gee اإىل جانب قائد الوحدة الكورية 

العاملة يف جنوب لبنان العقيد Kim Kyung-Hwan وعدد كبري 

من �شّباط اجلي�ش والقوات الدولية، افتتحت يف الريزة غرفة عمليات 

من  خا�ش  بتمويل  وجتهيزها  تاأهيلها  اإع��ادة  بعد  اجلي�ش  قيادة 

الوحدة الكورية.

بني  املمّيز  »بالتعاون  فيها  اأ�شاد  كلمة   Hwan العقيد  األقى  وقد 

ا »العمل على تطوير هذا  الوحدة الكورية ووحدات اجلي�ش«، موؤكداً

التعاون بكل الإمكانات املتاحة«.

ووّجه العميد الركن علي حمود نائب رئي�ش الأركان للعمليات 

عمليات  غرفة  تاأهيل  اإع��ادة  »اأهمية  على  فيها  ركز  كلمة 

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  تلّبي حاجة  تقنية حديثة  القيادة مبوا�شفات 

يف هذا املجال«.

الكورية  للوحدة  املمّيز  »الأداء  على  حمود  الركن  العميد  واأثنى 

بالإ�شافة  اللوج�شتي،  املجال  يف  ا  خ�شو�شاً للجي�ش  امل�شتمر  ودعمها 

اإىل مبادراتها الإن�شانية والجتماعية املتوا�شلة جتاه اأهايل املناطق 

اجلنوبية«.

ويف اخلتام، جرى ت�شليم كتاب �شكر ودرع اجلي�ش التذكاري اإىل 

ال�شفري الكوري، كما مّت تقليد قائد الوحدة الكورية و�شام التقدير 

الع�شكري من الدرجة الف�شية.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

افتتاح غرفة 

عمليات  قيادة اجلي�ش  

يف الريزة

هبة كورية للجي�ش اللبناين



ثكنة  م�شتو�شف  يف  افتتح 

بريوت، خمترب  �شهاب يف  هرني 

متويله  مت  الطبية  للتحاليل 

.»Bioteck« من قبل �شركة

الركن  العميد  احلفل  ح�شر 

منطقة  ق��ائ��د  ي��ا���ش��ني  ح�شن 

اجلي�ش  ق��ائ��د  مم��ث��لاً  ب���ريوت 

رئي�ش  قهوجي،  ج��ان  العماد 

جمل�ش اإدارة ال�شركة امل�شاهمة 

وعدد من ال�شباط واملدعّوين.

يا�شني  الركن  العميد  واألقى 

�شكر  كلمة  احل��ف��ل  خ��لل 

على  ال�����ش��رك��ة  اإدارة  ف��ي��ه��ا 

م��ب��ادرت��ه��ا ال��ك��رمي��ة، وال��ت��ي 

من  ا  م�شرقاً ا  منوذجاً فيها  »نرى 

اللبناين  املواطن  ارتباط  عمق 

لت�شحيات  وتقديره  بجي�شه، 

عن  الدفاع  �شاحات  يف  جنوده 

وحدته  على  واحل��ف��اظ  لبنان 

و�شيادته وا�شتقلله«.

مو�شوع  �شكل  »لقد  واأ�شاف: 

ول  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ط��ب��اب��ة 

�شلم  يف  الأب���رز  املو�شوع  ي��زال، 

كان  واإذا  القيادة،  اهتمامات 

�شحة  اأن  الأم��ور  بديهيات  من 

الإن�����ش��ان ه��ي الأغ��ل��ى ل��دي��ه، 

اإل��ي��ه  يتطلع  ال���ذي  وال��ه��دف 

���ش��رورات  م��ن  ف��اإن  با�شتمرار، 

املعروفة  الع�شكرية  اخل��دم��ة 

الكثرية،  واأعبائها  مب�شقاتها 

واأف��راد  الع�شكري  يواكب  اأن 

ال�شحية  ب��ال��رع��اي��ة  ع��ائ��ل��ت��ه 

احل���رب  ال���لزم���ة يف ح��ال��ت��ي 

ا�شتعداد  على  ليبقى  وال�شلم، 

ج�شدي وفكري ونف�شي، للقيام 

ب��واج��ب��ات��ه وحت��ق��ي��ق الإن��ت��اج 

جميع  ع��ل��ى  م��ن��ه  امل��ط��ل��وب 

ال�شعد.

وب��ك��ل ث��ق��ة ن��ق��ول ال��ي��وم، 

الأو�شاع  من  الرغم  على  اأن��ه 

القت�شادية ال�شعبة التي 

تزال،  ول  البلد  عانتها 

املبا�شر  وانعكا�شها 

ع��ل��ى ح��ج��م م���وازن���ة 

ا�شتطاعت  اجل��ي�����ش، 

الع�شكرية  الطبابة 

م�شتمرة  وبتوجيهات 

من قائد اجلي�ش العماد 

حتقيق  قهوجي،  جان 

خطوات جبارة يف جمال 

على  ���ش��واء  ع��م��ل��ه��ا، 

امل�شت�شفى  تطوير  �شعيد 

ال��ع�����ش��ك��ري امل��رك��زي 

ا�شتيعابه،  وتو�شيع قدرة 

و����ش���م���ول���ه خم��ت��ل��ف 

ورف��ده  الخت�شا�شات، 

ب���ال���ط���واق���م ال��ط��ب��ي��ة 

ال���ك���ف���وءة وامل���ع���دات 

�شعيد  ع��ل��ى  اأم  احل���دي���ث���ة، 

امل�شتو�شفات  اإمكانات  تعزيز 

امل��ن��اط��ق  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

وجتهيزها  منها  امل��زي��د  وب��ن��اء 

باملختربات الطبية اللزمة.

ينفك  ل  ال����ذي  وال�������ش���وؤال 

كيف  ط��رح��ه،  ع��ن  البع�ش 

باإمكاناته  اجلي�ش  ي�شتطيع 

ال�شمان  توفري  املحدودة  املادية 

 300،000 لنحو  ال��لئ��ق  ال�شحي 

الع�شكريني  ي�شملون  �شخ�ش، 

واأف��راد  واملتقاعدين  اخلدمة  يف 

عائلتهم؟

حا�شر  القيادة  ج��واب  لكن 

ذل��ك،  ا�شتطعنا  بالتاأكيد: 

بف�شل ح�شن التنظيم والرت�شيد 

وامل�شاءلة،  وامل��راق��ب��ة  واملتابعة 

طاقاتنا  ك��ام��ل  وبا�شتخدام 

الكثري  اإىل  بالإ�شافة  الب�شرية، 

اأ�شحاب  مبادرات  من  الكثري 

ن�شهد  التي  البي�شاء  الأي����ادي 

واحدة منها اليوم«.

: »اأه���ن���ىء  وخ���ت���م ق����ائ����لاً

عائلتهم  واأف��راد  الع�شكريني 

بخال�ش  ا  متوجهاً الإجناز،  بهذا 

اإىل  والمتنان  ال�شكر  حتيات 

ب�شخ�ش   »Bioteck« �شركة 

ال�شيد  اإدارت��ه��ا  جمل�ش  رئي�ش 

امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  �شلوم  بيار 

معاين  جنباتها  من  ت�شّع  التي 

الإخ��ل���ش  وم�شاعر  الوطنية 

واملحبة«.

�شّلوم  ال�شيد  األقى  كذلك، 

»ب��ال��دور  فيها  اأ���ش��اد  كلمة 

الوطني الذي ت�شطلع به املوؤ�ش�شة 

الع�شكرية للحفاظ على وحدة 

الأهلي«،  �شلمه  وم�شرية  الوطن 

الإجن���از  »ه���ذا  اأن  اإىل  ا  م�شرياً

العاملني.  رب  ف�شل  من  اأولاً  هو 

ال��دوؤوب  ال�شعي  بف�شل  ا،  ثانياً

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  لقيادة 

العماد  ال��ق��ائ��د  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 

اخلطط  لتحقيق  قهوجي  جان 

تطوير  يف  والأه��داف  والت�شاميم 

وال�شحي،  الجتماعي  العمل 

ممكنة  كلفة  ب��اأق��ل  وذل��ك 

ثمرة  ا،  ثالثاً وفعالية،  وب��ج��ودة 

هذا  يف  عليه  القّيمني  جهود 

بدعم  وذلك  الع�شكري  املوقع 

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  ق��ي��ادة 

واإر�شاداتها«.

تام  ا�شتعداد  على  »اإننا  وقال: 

لتلبية  ت��ردد  دون  وم��ن  ��ا  ودائ��ماً

احل��اج��ات والأه����داف امل��رج��ّوة 

وكما  ال�شحي،  احلقل  هذا  يف 

املراكز  غالبية  يف  واأجنز  و�شبق 

جميع  وع��ل��ى  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

دون  وم��ن  اللبنانية  الأرا���ش��ي 

ا�شتثناء.

نكون  اأن  ل��ن��ا  ل�����ش��رف  اإن���ه 

احل��دث  ه��ذا  يف  ال��ي��وم  معكم 

املميز؛ وت�شحية دائمة ومن دون 

البا�شل؛  جي�شنا  مل�شاندة  ت��ردد 

ووفاء بكل معنى الكلمة من 

املوؤ�ش�شة  خري  فيه  ملا  امل��واط��ن 

الع�شكرية النبيلة«.
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ال��دف��اع نائب وزير الدفاع الأمريكي للعمليات ومكافحة الإرهاب يزور مدر�شة القوات اخلا�شة وزي���ر  ن��ائ��ب  زار 

للعمليات  الأم���ريك���ي 

اخلا�شة ومكافحة الإرهاب ال�شيد ويليام وي�شلر مع وفد مرافق، 

مدر�شة القوات اخلا�شة يف حامات، والتقى قائدها املقدم الركن 

جان نهرا يف ح�شور عدد من �شباطها.

وحاجات  بالتدريب  املتعلقة  امل�شائل  اللقاء  خلل  وبحثت 

املدر�شة لتاأهيل بع�ش املن�شاآت التدريبية فيها.ثم كانت جولة 

اطلع خللها الوفد على الن�شاطات التدريبية القائمة باإ�شراف 

فرق التدريب الأمريكية وعلى املن�شاآت وامل�شاغل.

اأقيم على �شرف الوفد حفل غداء يف نادي �شباط املدر�شة،  وقد 

ا تذكارية لل�شيد وي�شلر. قدم خلله املقدم الركن نهرا درعاً

وفد من الكلية امللكية الربيطانية للدرا�شات الدفاعية 

يزور لبنان يف جولة تدريبّية

قام وفد من الكلّية امللكّية 

الدفاعّية  للدرا�شات  الربيطانّية 

 Royal College of Defense«

 Nick اللواء  يتقدمه   »Studies
اإىل  تدريبّية  ب��زي��ارة   ،Caplin
املنطقة  يف  جولة  �شمن  لبنان 

�شلطنة  ل��ب��ن��ان،  اإىل  �شملت 

عمان، قطر والأردن.

ا  �شباطاً �شّم  الذي  الوفد  وعقد 

ا،  كباراً حكوميني  وموظفني 

الر�شمينّي،  بع�ش  مع  ل��ق��اءات 

والأكادمييني،  الدبلوما�شيني 

من  مباحثات  لإج���راء  وذل��ك 

الو�شع  حول  اإ�شرتاتيجي  منظور 

والإحتمالت  للمنطقة  احلايل 

وقيام  الأمن  حلفظ  امل�شتقبلّية 

الإزدهار فيها.

ومب���وج���ب ال���ربن���ام���ج ال���ذي 

الربيطانّية،  ال�شفارة  نظمته 

�شهاب  ف���وؤاد  كلّية  ال��وف��د  زار 

حيث  والأرك��������ان  ل��ل��ق��ي��ادة 

اجلي�ش  عن  اإيجاز  اإىل  اإ�شتمع 

تنظيمه  دوره،  ت�شمن  اللبناين، 

ومهماته من املنظور العملياتي 

العقيد  ق��ّدم��ه  والإ���ش��رتات��ي��ج��ي 

يف  وذل��ك  برباري،  ايلي  الركن 

العميد  الكلية  قائد  ح�شور 

و�شباط  مكه  علي  ال��رك��ن 

جولة  كانت  كما  ملكها. 

يف  ا  وخ�شو�شاً الكلية  مبنى  يف 

حيث  التكتي  امل�شّبه  ق�شم 

العمل  طريقة  اإىل  الوفد  تعرف 

فيه.  

غ��داء  ال��زي��ارة، حفل  اأع��ق��ب 

اأق��ام��ت��ه ق��ي��ادة اجل��ي�����ش على 

���ش��رف ال��وف��د ال���زائ���ر يف ن��ادي 

رئي�ش  ح�شره  الريزة،  يف  ال�شّباط 

م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات 

التعليم،  مدير  الإ�شرتاتيجّية، 

وعدد من ال�شباط.

Coubert متارين م�شرتكة مع الفرقاطة الفرن�شية

ال��ت��ع��اون  ت��ف��ع��ي��ل  اإط�����ار  يف 

ال��ع�����ش��ك��ري ب���ني اجل��ي�����ش��ني 

نفذت  وال��ف��رن�����ش��ي،  ال��ل��ب��ن��اين 

البحرية  ال��ق��وات  م��ن  وح���دات 

ومن فوج مغاوير البحر، متارين 

الفرقاطة  مع  ون�شاطات  بحرية 

التي   »Coubert« الفرن�شية 

اأي��ار  �شهر  مطلع  لبنان  زارت 

الفائت.

ح�شره  ال��ذي  التمرين  تخلل 

البحرية  ال��ق��وات  م��ن  �شباط 

فوج  ومن  والفرن�شية  اللبنانية 

تفتي�ش  اأعمال  البحر،  مغاوير 

الفرن�شية،  الفرقاطة  منت  على 

معاجلة  مت��اري��ن  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

منت  على  مياه  وت�شرب  حريق 

البحرية  للقوات  تابع  مركب 

اللبنانية ون�شاطات اأخرى.
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تخريج دورة 

اآمر �شرية

ممثل قائد اجلي�ش للمتخرجني: اإنه 

الختبار الأكرث اأهمية لكل واحد منكم

دورة  بتخريج  احلربية  الكلية  احتفلت 

ا  برناجماً تابعت  التي   )43 )الدفعة  �شرية  اآمر 

باإ�شراف  اأ�شهر،  ثلثة  نحو  ا�شتمر  ا  تدريبياً

ومن  الكلية  ملك  من  ومدّربني  �شباط 

خارجها.

تراأ�ش احلفل العميد الركن �شربل الفغايل 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثلاً  الكلية  قائد 

ج��ان ق��ه��وج��ي، وح�����ش��ره ع��دد م��ن كبار 

الكلية  ملك  و�شّباط  واملدعوين  ال�شباط 

وقادة قطع التلمذة.

وبعد الن�شيد الوطني اللبناين وتلوة مذكرة 

الفغايل  الركن  العميد  �شّلم  الدورة،  نتائج 

ال�شّباط املتخّرجني �شهاداتهم، كما تبادل 

)من  دياب  علي  الأول  امللزم  الدورة  وطليع 

عداد الكلية احلربية( الدروع التذكارية.

كلمة  الفغايل  ال��رك��ن  العميد  واأل��ق��ى 

باملتخّرجني اعترب فيها اأن وظيفة اآمر �شرية 

لكل  اأهمية  الأك��ر  »الختبار  ت�شكل 

من  ليثبت  منكم،  واح��د 

واأهليته  �شخ�شيته  خلله 

وقدرته على تويل م�شوؤوليات 

ال��وظ��ائ��ف  �شلم  يف  اأع��ل��ى 

القيادية اللحقة«.

»اإعلموا   : ق��ائ��لاً واأ���ش��اف 

اأهميتها  وعلى  اتبعتموها  التي  ال��دورة  اأن 

مبثابة  ه��ي  ب��ل  امل��ط��اف،  نهاية  لي�شت 

حمطة تنطلقون منها، لتنمية معارفكم 

وخرباتكم، و�شقلها يف حياتكم العملية، 

الواقع  اأر�ش  النظريات على  حيث تطبقون 

واحرتاف،  بدقة  اإليكم  يوكل  ما  وتنفذون 

عملية  هو  الع�شكرية  العلوم  فاكت�شاب 

متوا�شلة، ل يجوز اأن تتوقف يف اأي ظرف من 

الظروف.اإنها عجلة دائمة احلركة، تتجلى 

يف قيامكم بوظيفة املدّرب واملوّجه واملحا�شر 

وامل�شرف واملحّفز على التنفيذ، بالإ�شافة اإىل 

يت�شل  جديد  كل  مواكبة  على  املواظبة 

من  تنطلقوا  اأن  عليكم  مبهماتكم. 

قيادة  عن  ال�شادرة  وامل��راج��ع  التعليمات 

اجلي�ش، وال�شتناد اإليها يف كل ما تقومون 

اأو  لوج�شتية  اأو  عملنية  ن�شاطات  من  به 

اإدارية...«.

وختم كلمته بالقول:

»با�شم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

واأن���وه  تخرجكم،  مبنا�شبة  اأهنئكم 

بامل�شتوى الأخلقي والن�شباطي الذي متيزمت 

الذين  وامل��درب��ني  ال���دورة  مدير  وبجهود  ب��ه، 

واكبوكم طوال مرحلة التدريب.

اأو�شيكم باأن ل تبخلوا بجهد  ويف اخلتام 

يبقى  كي  الأي��ام،  من  القادم  يف  ودم  وعرق 

ال�شعب  اأمل  ووعده،  ق�شمه  على  جي�شكم 

و�شياج الوطن«.

دورة يف جمال مراقبة احلدود و�شهادات للمتخرجني

الهند�شة  فوج  يف  افتتحت 

الفريق  باإ�شراف  احل��دود،  مراقبة  جمال  يف  تدريبية  دورة  ال��وروار  يف 

ال�شت�شاري الدامناركي. ويف ختام هذه الدورة التي تابعها ع�شكريون 

من اجلي�ش والأجهزة الأمنية، اأقيم حفل تخلله ت�شليم املتخّرجني 

جلنة  رئي�ش  كراجيان  مانويل  الركن  العميد  وح�شره  �شهاداتهم، 

مراقبة و�شبط احلدود ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي. كما 

وعدد   Jan Top Christensen ال�شيد  الدامناركي  ال�شفري  ح�شر 

كبري من ال�شباط.

وقد األقى العميد الركن كراجيان كلمة اأثنى فيها »على جهود 

ا »بتعاون ال�شلطات الدامناركية وجي�شها  الفريق ال�شت�شاري«، مّنوهاً

Christensen اأكد فيها  ال�شديق«. كما كانت كلمة لل�شفري 

ا يف جمال �شبط احلدود  »موا�شلة بلده دعم اجلي�ش اللبناين خ�شو�شاً

الرّبية«. وتخلل احلفل عر�ش تدليلي للمهارات املكت�شبة بنتيجة 

الدورة وكوكتيل.



منطقة  احلية يف  بالذخرية  ا  ليلياً ا  ا تكتياً املغاوير متريناً فوج  نّفذ 

القيادة  ال�شباط يف  �شيدة احلري�شة، ح�شره عدد من كبار  حامات، 

واأجانب،  عرب  ع�شكريون  ملحقون  ووح��دات،  واأف��واج  األوية  وقادة 

وفريق  الأمريكية  ال�شفارة  لدى  الدفاعي  التعاون  مكتب  رئي�ش 

املغاوير  ف��وج  قائد  ال��ف��وج،  يف  التدريبات  ببع�ش  يقوم  اأم��ريك��ي 

دينية  �شخ�شيات  اإىل  اإ�شافة  و�شباطه،  روكز  �شامل  الركن  العميد 

واجتماعية وروؤ�شاء بلديات.

اجلي�ش  م�شتوى  على  نوعها  من  الثانية  وهي  املناورة،  متحورت 

فر�شية  حول  التوايل،  على  الثانية  لل�شنة  الفوج  وينفذها  اللبناين 

وذلك  عليها،  الق�شاء  حتى  وتطويقها  متطّرفة  جمموعة  حما�شرة 

فيها  �شارك  وقد  و�شريعة.  نوعية  هجومية  عمليات  خلل  من 

والربّية )فوج  والبحرية  القوات اجلوية  املغاوير ومن  وحدات من فوج 

املدرعات الأول وفوج الهند�شة(.

ا يف م�شتهل  قائد فوج املغاوير العميد الركن �شامل روكز، قّدم �شرحاً

ا  تدريباً باعتبارها  املناورة  اأهداف  احل�شور  اأمام  فيه  حدد  التمرين، 

للقادة والوحدات على م�شتوى اأهداف تكتية وفرعية، بالإ�شافة اإىل 

دورها يف تعزيز القدرات القتالية الليلية وقدرة التن�شيق بني الوحدات 

امل�شاركة.

واأ�شار العميد الركن روكز، اإىل اأن الو�شع العام الذي جتري يف اإطاره 

الأحداث  �شميم  من  وينطلق  احلايل  لبنان  واقع  يحاكي  املناورة، 

يف  حتدياتها  اأب��رز  يتمثل  والتي  اللبنانية،  ال�شاحة  ت�شهدها  التي 

حماولت نقل املواجهة الدائرة يف جوار لبنان اإىل داخله، وذلك عرب 

ا على »اأن  تهريب عنا�شر متطرفة اإىل اأرا�شيه. و�شدد قائد الفوج اأي�شاً

اأهم اأهداف املناورة تاأكيد قدرة اجلي�ش اللبناين على �شبط الو�شع 

يف البلد«.

من  الأمني  وحممد  جمّل  عمر  املقدمني  من  كل  قّدم  كذلك، 

الفوج تفا�شيل و�شروحات حول املناورة ومراحل تنفيذها.

ويف اخلتام، اأقيم حفل ع�شاء للمدعوين.

احتفلت مديرية الهند�شة، بتخريج �شباط اأنهوا دورة يف 

جمال هند�شة الإن�شاءات، باإ�شراف فريق تدريب اأمريكي.

اأقيم الحتفال يف النادي الع�شكري املركزي يف بريوت 

وتراأ�شه مدير الهند�شة العميد الركن حنا جّروج وح�شره 

فيليب  ال�شيد  ال�شامل  التدريب  برنامج  م�شروع  مدير 

وال�شيد جيم�ش  الك�شندرا غومز  ال�شيدة  ترافقه  مارتن، 

وال�ش، فريق التدريب الذي �شم ال�شيدين ريت�شارد كيندا 

وال�شّباط  املديرية  يف  وامل�شالح  الأق�شام  وروؤ���ش��اء  فيليب�ش،  وروب��رت 

التلمذة.

على  فيها  �شدد  كلمة  جّروج  الركن  العميد  األقى  وللمنا�شبة، 

العلمي  التح�شيل  متابعة  على  ال�شباط  ا  حاثاً التدريب  اأهمية 

تعاونه  على  الأمريكي  الفريق  �شكر  كما  املتوا�شل،  والتدريب 

واهتمامه يف هذا املجال.

بدوره، وجه رئي�ش الفريق ال�شيد كيندا كلمة اأ�شاد فيها بامل�شتوى 

الثقايف الذي يتمتع به املتخّرجون.
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�شهادات ل�شباط تابعوا دورة يف هند�شة الإن�شاءات

فوج املغاوير يف مترين تكتي ليلي

يحاكي واقع لبنان احلايل



������������ش�����������ارك 

من  ع�����ش��ك��ري��ون 

املخابرات  مديرية 

مكافحة  ف��رع   -

والتج�ش�ش  الإرهاب 

مغاوير  ف��وج  وم��ن 

مترين  يف  ال��ب��ح��ر 

العقبان  »ح�����ش��م 

جرى  ال���ذي   »2013

يف  ق��ط��ر  دول�����ة  يف 

ما  املمتدة  ال��ف��رتة 

 2013/4/20 ب���ني 

 ،2 0 1 3 /5 /2 و

ع�شر  مب�����ش��ارك��ة 

ع�شكرية  ف����رق 

عربية  دولاً  متثل 

الكويت،  قطر،  هي:  واأجنبية 

ع��م��ان، ل��ب��ن��ان، الإم�����ارات، 

امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  الأردن، 

بريطانيا  فرن�شا،  الأمريكية، 

واأ�شرتاليا.

تدريبات  التمرين  �شمل  وقد 

القوى  ع�شكرية م�شرتكة مع 

اأب��رزه��ا:  والأجنبية،  العربية 

عمليات دهم مباٍن وتنظيفها 

حترير  مترين  الإرهابيني،  من 

وحدات  عن  وبحث  مطار  برج 

واإخ��لئ��ه��ا،  م�شابة  �شديقة 

�شفينة  على  ال�شيطرة  اإع���ادة 

ال�شيطرة  اإعادة  وحتريرها،  نفط 

عر�ش  يف  نفطية  حمطة  على 

اقت�شادية،  جزر  وحترير  البحر، 

بالأ�شلحة  رمايات  اإىل  اإ�شافة 

اخلفيفة ودرو�ش يف املتفجرات.

الع�شكريون  تعّرف  كذلك، 

اإدارة  مركز  اإىل  امل�شاركون 

الأزمات، وهو كناية عن عدة 

وحتوي  الأزم��ات،  تعالج  خليا 

ا من خمتلف  كل خلية �شباطاً

وا�شتمع  امل�����ش��ارك��ة.  ال����دول 

اإىل  التمرين  خلل  امل�شاركون 

اخلليا  خمتلف  من  اإيجازات 

الذي  الو�شع  لتيومي  امل�شاركة 

كل  لتعود  الأر�ش،  على  يجري 

حيث  م��رك��زه��ا  اإىل  خ��ل��ي��ة 

تتابع العمل يف اإدارة الأزمة.
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ع�شكريون من فرع مكافحة الإرهاب والتج�ش�ش ومغاوير البحر ي�شاركون يف مترين »ح�شم العقبان«



اجلنود  لذكرى  اإح��ي��اء 

ال��ه��ول��ن��دي��ن ال��ذي��������ن 

م�هماتهم  تنفيذ  خ��ال  لبنان  يف  ق�ضوا 

يف  امل��وؤق��ت��ة  املتح��دة  الأمم  ق��وات  �ضمن 

وخال  الدول��ين  املراق��بن  وف��ريق  لبنان، 

اأقامت  والثان�ية،  الأوىل  العامليتن  احلربي�ن 

الن�ضب  اأمام  اإحتفالاً  الهولن�دّي��ة  ال�ضفارة 

يف  ال�»يونيفل«  ق�وات  ل�ضهداء  التذكاري 

�ض��ور. م�دين�ة 

مع  الهولندي  ال�ضفري  الإحتفال،  ح�ضر 

اجلي�ش  ق��ائ��د  ممثل  ال�����ض��ف��ارة،  م��ن  وف��د 

وجمموعة  ا�ضكندر  حميد  الركن  العمد 

الذين  الهولندين  الع�ضكرين  قدامى  من 

ا مع قوات ال�»يونيفيل«. خدموا �ضابقاً

الأ���ض��رال��ّي��ة  ال�ضفارة  اأح��ي��ت  ك��ذل��ك، 

ذكرى ال�ضهداء الأ�ضرالين الذي �ضقطوا يف 

فيها  �ضاركت  التي  املعارك  خال  لبنان 

اأ�ضراليا يف احلرب العاملّية الأوىل، باحتفال 

 - ق�ضق�ش  يف  الكومنولث  مدافن  يف  اأقيم 

بريوت.

ال�ضفري  الإحتفال  ح�ضر 

وامل���ل���ح���ق ال��ع�����ض��ك��ري 

وعدد  اجلي�ش،  قائد  ممثل  الأ�ضرالين، 

من  وموظفن  الع�ضكرين  امللحقن  من 

وديبلوما�ضن. ال�ضفارة 

وبدورها، اأقامت ال�ضفارة الفرن�ضية اإحتفالاً 

احلرب  لنتهاء  ال�ضنوية  الذكرى  ملنا�ضبة 

يف  ال�ضنوبر  ق�ضر  يف  وذلك  الثانية  العاملية 

ح�ضد  الفرن�ضي،  ال�ضفري  اإىل  ح�ضره  بريوت، 

والع�ضكرية ووفد  الر�ضمية  ال�ضخ�ضيات  من 

من ال�ضفارة.

الغربي  البقاع  يف  عانا  بلدة  كّرمت 

ا  �ضباطاً الع�ضكرين  اأبنائها  من   35

مراحل  يف  ا�ضت�ضهدوا  ا،  واأف���راداً ورتباء 

ن�ضب  باإقامة  الوطن،  مذبح  على  متفاوتة 

تذكاري لهم يف �ضاحة البلدة.

ح�ضر الحتفال العقيد الركن مارون منرّي 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثااً 

وهبي  اليا�ش  ال�ضيد  ع��ان��ا  بلدية  رئي�ش 

وفاعليات البلدة وح�ضد من الأهايل.

عن  ال�ضتار  واإزاح���ة  الوطني  الن�ضيد  بعد 

رئي�ش  األقى  لل�ضهداء،  التذكاري  الن�ضب 

فيها:  ق��ال  كلمة  وهبي  ال�ضيد  البلدية 

والتقدير،  بالحرام  حتظى  منا�ضبة  »اإنها 

ذكرى �ضهداء بلدة عانا التي جمعت حولها 

تاأخرنا  واإن  و�ضيا�ضييها،  الدولة  اأركان 

اليوم،  ال�ضتار عن الن�ضب حتى  باإزاحة 

فهم  ا،  يوماً �ضهداءنا  نن�ضى  مل  اأننا  اإل 

القلوب  نب�ضات  اإي��ق��اع  على  يتحركون 

لأنهم فخرنا  التي جتري يف عروقنا،  والدماء 

وعزنا«.

ا األقت الفنانة جاهدة وهبي ق�ضيدة  وختاماً

من وحي املنا�ضبة.
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ذكرى جنود هولنديني واأ�ضرتاليني وفرن�ضيني ق�ضوا يف لبنان

ن�ضب تذكاري لل�ضهداء الع�ضكريني يف عانا

قيادة اجلي�ش حتيي عيد املقاومة والتحرير

اللبناين  اجلي�ش  اأحيا  والتحرير،  املقاومة  لعيد  ال���13  الذكرى  يف 

يف  الوطني  الدفاع  وزارة  باحة  يف  رمزي  ع�ضكري  باحتفال  املنا�ضبة 

الريزة، ح�ضره رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �ضلمان ممثااً قائد 

اجلي�ش العماد جان قهوجي، قادة الأجهزة والوحدات التابعة للقيادة 

و�ضباطها واملوظفون املدنيون.

تخّلل احلفل مرا�ضم رفع العلم وتاوة اأمر اليوم الذي وّجهه العماد 

قائد اجلي�ش اإىل الع�ضكرين باملنا�ضبة.

والكلّيات  واملعاهد  املناطق  قيادات  يف  اأخرى  احتفالت  واأقيمت 

واملدار�ش، والقوات اجلوية والبحرية و�ضائر الوحدات الكربى، تخّللتها 

تاوة اأمر اليوم وعرو�ش ع�ضكرية رمزية.

منطقة  يف  املنت�ضرة  الوحدات  اجلي�ش  قيادة  من  وفود  زارت  كما 

قائد  العماد  توجيهات  اإىل  اإ�ضافة  التهنئة،  لها  وقّدمت  اجلنوب 

اجلي�ش.



يف ح�ضور العميد الطبيب اأ�ضامة املعلم ممثااً قائد اجلي�ش العماد 

النادي  يف  اأقيم  واملدعّوين،  ال�ضباط  من  وعدد  قهوجي،  جان 

املجل�ش  واأع�ضاء  لرئي�ش  تكرميي  حفل  املركزي  الع�ضكري 

وذلك  ال�ضوف،  ق�ضاء   - مزبود  بلدة  يف  البلدي 

اإن�ضاء م�ضتو�ضف ع�ضكري داخل  مل�ضاهمتهم يف 

املعلم  الطبيب  العميد  تا  الكرمية،  املبادرة  لهذه  ا  وتقديراً البلدة. 

كتاب �ضكر با�ضم العماد قهوجي و�ضّلمه لرئي�ش البلدية ال�ضيد 

حممد منر حبنجر، كما قّدم له درع اجلي�ش التذكاري.
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بلدية مزبود ت�ضاهم يف اإن�ضاء م�ضتو�ضف ع�ضكري والقيادة تكّرمها

الليونز تكّرم ع�ضكريني متقاعدين 

يف منطقتي بريوت وجبل لبنان

الليونز  اأندية  كّرمت جمعية 

ال��ع�����ض��ك��ري��ن امل��ت��ق��اع��دي��ن 

ب��ريوت  منطقتي  يف  القاطنن 

وج��ب��ل ل��ب��ن��ان، ب��ح��ف��ل اأق��ي��م 

يف ن���ادي ال��رت��ب��اء امل��رك��زي يف 

العميد  ح�����ض��ره  ال��ف��ي��ا���ض��ي��ة، 

الركن ب�ضام عيد رئي�ش النادي 

العماد  اجلي�ش  ق��ائ��د  مم��ث��ااً 

الأندية  حاكم  قهوجي،  جان 

نبيل  ال�ضيد  لبنان  يف  الليونزية 

خمتلف  من  وليونزيون  الرو�ش، 

ع�ضكرية  و�ضخ�ضيات  الأندية، 

والع�ضكريون املكّرمون.

ال��رك��ن  العميد  األ��ق��ى  وق���د 

توجه  باملنا�ضبة  كلمة  عيد 

اجلمعية  اإىل  بال�ضكر  فيها 

وتقديرها  باجلي�ش  ثقتها  على 

ل��ت�����ض��ح��ي��ات ع�����ض��ك��ري��ي��ه 

امل��ت��ق��اع��دي��ن«، ك��م��ا األ��ق��ى 

ح��اك��م الأن���دي���ة ال��ل��ي��ون��زي��ة 

فيها  اأثنى  الرو�ش كلمة  ال�ضيد 

للموؤ�ض�ضة  الوطني  ال��دور  »على 

جنودها  واإخا�ش  الع�ضكرية 

لر�ضالتهم الوطنية«.

كلمة  ا،  اأي�ضاً احلفل  وتخلل 

لرئي�ش جلنة التعاون مع اجلي�ش 

املتقاعد  الركن  العميد  الليون 

منري البجاين.

كما قدمت مو�ضيقى اجلي�ش 

معزوفات وطنية وفنية.

ويف اخلتام، مت ت�ضليم كتاب 

�ضكر با�ضم العماد قائد اجلي�ش 

وتقدمي  الأن��دي��ة،  حاكم  اإىل 

هدايا رمزية اإىل احلا�ضرين.

ر�ش مبيدات زراعية ملكافحة ح�ضرة ال�ضونة

مع  وبالتن�ضيق  اجلي�ش،  ينّفذها  التي  الإمنائية  املهمات  اإطار  يف 

مبيدات  بر�ش  اجلوية،  للقوات  تابعة  طوافات  قامت  الزراعة،  وزارة 

خا�ضة مبكافحة ح�ضرة ال�ضونة فوق حقول القمح يف �ضهل البقاع.

النبي  طليا،  بريتال،  اخل�ضر،  بعلبك،  مناطق:  املهمة  و�ضملت 

النهري،  علي  الفوقا،  �ضرعن  الدلهمية،  التحتا،  �ضرعن  �ضيت، 

كفردان،  بعلبك،  حدث  جمدلون،  تربل،  ح�ضم�ش،  رياق،  زحلة، 

كفرعن، لو�ضي، غزة، املن�ضورة، جب جنن، تعنايل، مكة، املرج 

وغريها.

�ضبط 

اأدوية فا�ضدة



ا لتنظيف  ا وطنياً نّظمت »جمعية الأزرق الكبري«، يوماً

برعاية  ع�ضرة،  ال�ضابعة  حملتها  يف  اللبناين  ال�ضاطئ 

م�ضوؤولن وح�ضور �ضخ�ضيات ع�ضكرية ومدنية.

وطاب  م��دار���ش  تامذة  من  املتطّوعون  ت��وّزع  وق��د 

على  وبيئية  اأهلية  جمعيات  من  واأع�ضاء  جامعات، 

يف  الناقورة  حتى  ال�ضمال  يف  العبدة  من  العام  ال�ضاطئ 

ع�ضرة  يف  غط�ش  عمليات  احلملة  وت�ضّمنت  اجلنوب. 

غط�ش  ن��وادي  قامت  حيث  النفايات،  جلمع  مواقع 

املياه  و�ضطح  البحر  قعر  بتنظيف  �ضيد  وزوارق  ة  خمت�ضّ

واجلزر واملنحدرات ال�ضخرية.

يف  البحرية  القوى  �ضاهمت  ع��ام،  كل  وكعادتها 

املنحدرات  ت�ضّلق  املغاوير  توىل  بينما  الغط�ش،  بعمليات  اجلي�ش 

ال�ضخرية الوعرة لإزالة النفايات عنها.

كما واكب الع�ضكريون احلملة برّمتها، يف حن �ضاهم ال�ضليب 

الأحمر اللبناين والدفاع املدين والوزارات امل�ضاركة بتقدمي الدعم.

باحلملة  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  �ضاركت  وبدورها، 

وذلك يف منطقة الناقورة، حيث �ضاهمت بجمع النفايات.

الذي  التوجيهي  الن�ضاط  �ضمن 

عدد  األقى  القيادة،  به  ت�ضطلع 

اجلي�ش  ع��ن  حم��ا���ض��رات  �ضباطها،  م��ن 

ومهماته ودوره الوطني، وذلك خال لقاءات 

ومدار�ش  جامعات  عدة  اإدارات  اإليها  دعت 

نحو  لبنان  �ضباب  جمعية  نظمتها  واأخ��رى 

الوطنية.

يف  العلوم  كلية  ال�ضباط:  جولة  �ضملت 

اجلامعة اللبنانية - الفنار، جامعة القدي�ش 

 - الكفاءات  جامعة  املن�ضورية،   - يو�ضف 

عن �ضعادة، جامعة AUT - جبيل، مدر�ضة 

البيان  مدر�ضة  �ضعادة،  عن   - ل�ضال  امل��ون 

والنور - قبعيت )عكار(.

وقد رافق املحا�ضرات حوارات مع الطاب 

كما  اأ�ضئلتهم،  عن  واإجابات 

قّدم يف ختامها ع�ضكريون من 

ا قتالية. فوج املغاوير عرو�ضاً

كذلك، تلقت قيادة اجلي�ش دعوات من 

قّدمت  حيث  وبلديات،  ومدار�ش  جامعات 

البحر،  مغاوير  املغاوير،  اأف��واج:  من  وحدات 

القوات  ومدر�ضة  الثاين  والتدخل  املجوقل، 

ا ع�ضكرية وقتالية. اخلا�ضة، عرو�ضاً
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�ضبط 

اأدوية فا�ضدة

الفا�ضدة  الأدوية  من  كمّية  وجود  عن  املخابرات  مديرية  لدى  معلومات  توافر  واإثر   ،2013/4/24 بتاريخ 

داخل م�ضتودع عائد لأحد املواطنن يف حملة دير الأحمر - البقاع، قامت دورية من اجلي�ش بدهم املكان 

املنتهية  والأدوية  الفا�ضدة  الأم�ضال  من  �ضاحنة  حمولة  و�ضبطت  امل�ضتودع  �ضاحب  اأوقفت  حيث  املذكور 

باإ�ضراف  التحقيق  توّلت  التي  الع�ضكرّية،  ال�ضرطة  اإىل  امل�ضبوطات  مع  املوقوف  ت�ضليم  ومت  ال�ضاحّية. 

الق�ضاء املخت�ش.



الأمنّية  اإجراءاتها  اإطار  يف 

التي  الدهم  وعمليات 

املطلوبن  لتوقيف  تنّفذها 

و�ضبط  واملمنوعات  الأ�ضلحة  وتهريب  الت�ضّلل  اأعمال  ومكافحة 

و25   23 بتاريخي  املخابرات  ملديرّية  تابعة  دورية  اأوقفت  املخالفات، 

عبا�ش  وعمر  �ضاهر  الله  �ضعد  ع�ضام  املدعوين  الفائت،  ني�ضان 

ك�ضفت  مكثفة  حتريات  بعد  وذلك  اجلن�ضّية(  )ال�ضوري 

�ضملت  وا�ضعة  واحتيال  ن�ضب  باأعمال  ا  معاً قيامهما  عن 

ال�ضادر  البيان  وبح�ضب  وخليجين.  لبنانين  مواطنن 

بتاريخ 2013/4/27 فاإن املوقوفن عما على تزوير العمات 

وهمّية  مالّية  عمليات  يف  باآخرين  والإيقاع  وال�ضيكات 

معهما  التحقيق  بو�ضر  وقد  متنّوعة.  واأ�ضاليب  بو�ضائل 

باإ�ضراف الق�ضاء املخت�ش.

من  قوة  قامت  املنظمة،  اجلرائم  مكافحة  اإطار  ويف 

اجلي�ش بتاريخ 2013/4/27، بدهم م�ضتودع يف حمّلة دوحة 

�ضيارات  ثاث  بداخله  �ضبطت  حيث  عرمون،   - احل�ّش 

واإثنتن   ،CRV هوندا  جيب  نوع  من  واحدة  م�ضروقة، 

اإىل  ت�ضليمها  مّت  وقد   .FG كروزر  تويوتا  جيب  نوع  من 

املتورطن  عن  البحث  ي�ضتمر  فيما  الداخلي،  الأمن  قوى 

لتوقيفهم.

اأنه  بيان  يف  التوجيه  مديرّية  اأعلنت   ،2013/4/29 بتاريخ 

ملديرّية  تابعة  دورية  اأوقفت  واملاحقة،  التحريات  »بنتيجة 

اأحمد  نادر  ال�ضورين  اجلديدة،  الطريق  حمّلة  يف  املخابرات 

باجلرم  �ضبطهما  بعد  دب�ش،  حممد  امللك  وعبد  نا�ضو 

امل�ضهود وهما يروجان عمات اأجنبّية مزّورة من فئة املئة 

جار  والعمل  منها،  كمّية  بحوزتهما  �ضبطت  وقد  دولر، 

لتوقيف متوّرطن اآخرين باجلرم نف�ضه.

كما اأوقفت دورّية اأخرى من املديرّية يف التاريخ نف�ضه، ويف 

اأحمد  ونور�ش  جّمو  دروي�ش  فرا�ش  ال�ضورين  نف�ضها،  املحلة 

واإقامات  �ضورّية،  �ضوق  دفاتر  تزوير  على  لإقدامهما  مطر، 

�ضبطت  وقد  لآخرين،  وبيعها  �ضورّية  هوّية  وبطاقات 

وبع�ش  اجلرائم،  هذه  يف  امل�ضتخدمة  الآلت  بحوزتهما 

امل�ضتندات املزّورة. واأحيل املوقوفون على الق�ضاء املخت�ش«.

ا بتاريخ 2013/5/7،  ويف الإطار نف�ضه، اأ�ضدرت القيادة بياناً

يف  ال�ضريفة  حمات  اأحد  تعّر�ش  اأثر  »على  اأنه  فيه  جاء 

حملة امل�ضيطبة لل�ضرقة بتاريخ 2013/5/6، با�ضرت مديرّية 

وتوقيفهم،  الفاعلن  هوية  لك�ضف  حترياتها  املخابرات 

العاقبية-�ضور،  منطقة  يف  نف�ضه  بالتاريخ  متكنت  حيث 

الفل�ضطينّية،  التابعّية  دعيب�ش من  فوؤاد  �ضمري  املدعو  توقيف  من 

املحل  �ضرقة  على  اآخرين  مع  بالإ�ضراك  باإقدامه  اإعرف  الذي 

املذكور، وتقا�ضم الأموال امل�ضروقة يف ما بينهم.

مّتت  فيما  املخت�ّش،  الق�ضاء  باإ�ضراف  املوقوف  مع  التحقيق  بو�ضر 

اإ�ضتعادة ق�ضم من تلك الأموال، ويجري العمل على اإ�ضتعادة الق�ضم 

الباقي منها وتوقيف جميع 

املتورطن«.

اأ�ضدرته  اآخر  بيان  ويف 

بن  فردي  اإ�ضكال  »ح�ضل  اأنه  اأعلنت  نف�ضه  التاريخ  يف  القيادة 

على  اأحدهما  اإقدام  اأعقبه  طرابل�ش،   - القبة  حملة  يف  �ضخ�ضن 

اإطاق النار من �ضاح حربي خفيف من دون ت�ضجيل اأي اإ�ضابات 

ودهمت  اجلي�ش  من  دورية  تدخلت  الأثر  وعلى  الأرواح،  يف 

منزل مطلق النار، حيث متكنت من توقيفه مع ال�ضاح 

امل�ضتخدم.

وقد بو�ضر التحقيق معه باإ�ضراف الق�ضاء املخت�ش«.

كذلك، اأعلنت املديرّية يف بيان �ضادر بتاريخ 2013/5/9 

اأنه »واأثناء قيام دورّية من اجلي�ش يف حملة القبة-طرابل�ش 

مبحاولة توقيف �ضخ�ضن مطلوبن للعدالة بجرائم اإطاق 

ت  تعر�ضّ �ضابقة،  اأوقات  يف  املواطنن  من  عدد  على  النار 

فرّدت على م�ضادر  ال�ضخ�ضن،  نار من قبل هذين  لإطاق 

وقد  خطرة.  غري  بجروح  اإ�ضابتهما  اإىل  اأدى  ما  باملثل  النار 

كما  للمعاجلة،  امل�ضت�ضفى  اإىل  ونقلهما  توقيفهما  مّت 

التحقيق  وبو�ضر  قبلهما،  من  امل�ضتخدم  ال�ضاح  �ضبط  مت 

باإ�ضراف الق�ضاء املخت�ش«.

ا  بياناً التوجيه  مديرية  اأ�ضدرت   ،2013/5/12 وبتاريخ 

ت�ضّلمت  واملتابعة،  الإت�ضالت  »بنتيجة  اأنه  فيه،  اأعلنت 

مديرية املخابرات من ال�ضلطات ال�ضورّية عند نقطة امل�ضنع 

حممد  قا�ضم  اللبنانين  املواطنن  من  كااً  احلدودّية، 

ثاث  مع  ال�ضيد  اأحمد  وعلي  ن�ضري  �ضبحي  علي  زعرور، 

عنهم  املفرج  وكان  لهم،  عائدة  خارجي  نقل  �ضاحنات 

قد اأوقفوا قبل حواىل ال�ضهرين داخل الأرا�ضي ال�ضورّية، وقد 

�ضلموا اإىل ذويهم بعد الإفراج عنهم.«

اأعلنت   ،2013/5/16 بتاريخ  القيادة  اأ�ضدرته  بيان  ووفق 

ال�ضلب  عمليات  تكرار  عن  معلومات  توافر  »بعد  اأنه 

وحميطها،  طرابل�ش  اأحياء  بع�ش  يف  امل�ضّلح  وال�ضطو 

ا�ضتطاعت  حيث  حترياتها،  املخابرات  مديرية  كّثفت 

البا�ضات  ركاب  ب�ضلب  القيام  اإمتهنت  ع�ضابة  توقيف 

واإعرا�ش  املجوهرات  وحمات  النارية  والدراجات  ال�ضورّية، 

ال�ضاح  بقّوة  وذلك  ال�ضخ�ضّية،  مقتنياتهم  و�ضلبهم  املارة 

�ضمل  وقد  اجلرائم.  هذه  تنفيذ  خال  الأقنعة  واإ�ضتخدام 

�ضبية  اإىل  و�ضولاً  وعكار  طرابل�ش  الع�ضابة  هذه  ن�ضاط 

وبريوت.

واأحمد  جمال،  خالد  يحيى  اللبنانيون:  هم  واملوقوفون 

ومنال  ماحية،  فوزي  وحممد  خواجة،  عامر  وديب  جمال،  اأحمد 

عبد الكرمي رجب. وال�ضوريون: حممد ممدوح حبال، وح�ضن فخر 

احلاج حممد و�ضقيقه حممد اأن�ش. وقد بو�ضر التحقيق مع املوقوفن 

متورطن  لتوقيف  العمل  ي�ضتمر  فيما  املخت�ش،  الق�ضاء  باإ�ضراف 

اآخرين«.
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جلنة  ت�شكيل  مّت   ،2012-11-3 تاريخ   2012/165 رقم  ال��وزراء  جمل�س  رئا�شة  قرار  مبوجب  

التفاقية  طبًقا  امل�شّلح  النزاع  اأثناء  يف  حمايتها  املزمع  الثقافية  االأعيان  حتديد  مهمتها 

الهاي 1954، وقد تاأّلفت من:

زيادة  نعيم  الركن  العميد   -

الدويل  القانون  مكتب  رئي�س 

االإن�شاين ممثًل وزارة الدفاع. 

- الدكتور ا�شعد �شيف القائم 

ممثًل  االآث��ار  مديرية  باأعمال 

وزارة الثقافة. 

ممثًل  يحي  ريا�س  ال�شفري   -

وزارة اخلارجية.  

اأنهت اللجنة اأعمالها ورفعت 

الئحة  مب��وج��ب  اق��راح��ات��ه��ا 

الذي  ال���وزراء  جمل�س  مقام  اىل 

اللئحة  هذه  باإر�شال  قام  بدوره 

ملتابعة  االأون�شكو  منظمة  اىل 

و�شيو�شع  االإداري���ة،  االإج���راءات 

�شعار احلماية اخلا�شة للأعيان 

الثقافية على كل موقع توافق 

عليه منظمة االأون�شكو. 

وب��ع��د ع��دة اج��ت��م��اع��ات بني 

الدويل  القانون  مكتب  رئي�س 

نعيم  الركن  العميد  االإن�شاين 

املدين  الدفاع  عام  ومدير  زي��ادة 

وبعد  خ��ط��ار،  رمي���ون  العميد 

م��راج��ع��ة وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، مّت 

الدولية  احلماية  �شارة  اعتماد 

يف  وللعاملني  للآليات  اخلا�شة 

حاالت  اأثناء  يف  امل��دين  الدفاع 

حددت  والتي  امل�شلح،  ال��ن��زاع 

امللحق  االأول  ب��ال��روت��وك��ول 

باتفاقيات جنيف االربعة. 

هذا وقد عممت قيادة اجلي�س 

�شارات احلماية مبوجب مل�شق 

اإعلين الإبقاء الع�شكريني على 

بّينة من التزاماتهم.
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حتديات وت�ضحيات

امل�ستقّل  الأ�سغال  فوج  قائد  حمية  عدنان  الركن  العميد 

يتحّدث عن الفوج الذي واكب بقدراته املتوا�سعة، منذ تاأ�سي�سه، 

اأبرز جتلياتها  وقد كان  بالوطن  التي ع�سفت  التحديات  كل 

دعم م�سروع عودة املهّجرين اإىل اجلبل.

امل�سادرة  واملن�ساآت  الأمالك  اإخالء خمتلف  الفوج  با�سر  العام 1995 

للقوى  البديلة  املن�ساآت  تاأمني  ف  ُكلِّ اإذ  لأ�سحابها،  واإعادتها 

الهنغارات  ك�سناعة  املنت�سرة  الع�سكرية 

املن�ساآت  واإق��ام��ة  القدمية  املباين  وترميم 

اجلديدة، مبا يتيح ا�ستيعاب هذه القوى.

الإ�سرائيلي  الإعتداء  اأثر  وعلى  العام 1996، 

ف الفوج  على لبنان )عناقيد الغ�سب(، ُكلِّ

م�سح الأ�سرار وح�سرها باأقل وقت ممكن.

يف  ال��دم  �سريبة  ال��ف��وج  دف��ع   2006 ال��ع��ام 

حرب  خالل  الإ�سرائيلي  العدو  مع  �سراعه 

و5  �سباط   4 ا�ست�سهاد  الثمن  فكان  متوز، 

ع�سكريني بالإ�سافة اإىل اأ�سرار مادية ج�سيمة نتيجة ال�سربة اجلوية 

�سّل  متعّمًدا  متوز،   18/17 ليل  الفوج  ثكنة  على  العدو  �سّنها  التي 

�سياق  يف  العدو  هذا  قطعها  طرقات  اإ�سالح  اإىل  بادر  اأن  بعد  قدراته 

عمله على عزل بع�ض املناطق ومنع التوا�سل بينها. ويف 14 اآب من 

العام نف�سه ا�ست�سهد ع�سكريان من جّراء ق�سف العدو على البقاع. 

�سريبة الدم التي دفعها الفوج كانت حافًزا لع�سكرييه، ما جعله 

ي�ستعيد قدرته القتالية ب�سرعة، ويدعم انت�سار القوى يف قطاع جنوب 

يرممّ  هنا،  يبني  اخت�ضا�ضه،  املدنية  الهند�ضة 

فوج  اإنه  اآخ��ر...  مكان  يف  طريًقا  ويفتح  هناك 

خمتلف  يف  ور�ضه  تنت�ضر  الذي  امل�ضتقل  الأ�ضغال 

 1993/6/1 بتاريخ  اأن�ضئ  اللبنانية.  الأرا�ضي 

من  اعتباًرا  ا�ضتقلمّ  ثم  الدعم،  بلواء  اإدارًيا  فاأحلق 

1995/3/1 لريتبط مبا�ضرًة بقيادة اجلي�ش. 

منذ  الفوج  ات  مهممّ تقت�ضر  مل 

اأعمال  تنفيذ  على  تاأ�ضي�ضه 

كالبناء  املدنية  الهند�ضة 

الكربى  وال�ضيانة  والرتميم 

ونقل  الع�ضكرية  للمن�ضاآت 

تها  تعدمّ بل  فح�ضب،  البناء  مواد 

لت�ضمل الأعمال الإمنائية ك�ضق 

املالعب،  واإقامة  الطرقات، 

والردميات،  الأنقا�ش  ورف��ع 

الأن��ه��ار،  جم��اري  وتنظيف 

لتجميع  ب��رك  وا�ضتحداث 

والإنقاذ  والإغاثة  ال�ضتاء،  مياه 

وامل�ضاهمة يف اإطفاء احلرائق.
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حتقيق ع�سكري

اإعداد:

ندين البلعة

واإن بالقليل املتوا�سع

من الإمكانات

 : فوج الأ�ضغال امل�ضتقلمّ

ور�ش البناء

والرتميم وال�ضيانة 

ة م�ضتمرمّ
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حتقيق ع�سكري

اآثار  اإزالة  يف  م�ساهًما  الليطاين 

الإعتداءات.

خ���الل م��ع��ارك ن��ه��ر ال��ب��ارد 

مهّم،  دور  للفوج  كان   )2007(

وخ���الل ت��اأدي��ت��ه ال��واج��ب دفع 

اأخ��رى، حيث  ال��دم م��ّرة  �سريبة 

الآليات  �سائقي  اأح��د  ا�ست�سهد 

ع�سكرًيا،   15 وجرح  الهند�سية 

الفوج،  اآل��ي��ات  تعّر�ست  كما 

لأ�سرار  منها  املجنزرة  ل�سيما 

ج�سيمة.

ُب��ع��ي��د ان��ت��ه��اء ح���رب ال��ب��ارد 

حت�سينات  اإىل  احلاجة  ظهرت 

متحركة قام الفوج بت�سنيعها 

ب��وا���س��ط��ة ال��ب��اط��ون امل�����س��ّل��ح 

يف  من�ساآت  ع��ّدة  اأق��ام  كما  حم��ار���ض...(.  ج��دران،  )مكعبات، 

خمتلف املناطق، اأهمها: اأبراج مراقبة على احلدود ال�سمالية، مباٍن 

للقوات البحرية لرتكيز رادارات يف اأكرث من منطقة، مبنى جديد 

كامل  مع  لالإيجاز  وقاعة  الفيل،  �سّن  يف  اخلام�ض  التدخل  لفوج 

التقنيات املتطورة مل�سلحة القيادة.

اإجنازات وم�ضاريع

لفرع  مبنى  اإن�ساء  اأبرزها:  م�ساريع  عّدة  على  الفوج  يعمل  حالًيا 

مكافحة الإرهاب والتج�س�ض، بناء م�ستو�سف تابع ملنطقة البقاع 

مع�سكر  يف  للتدريب  هنغارات  ا�ستحداث  دوري�ض،  يف  الع�سكرية 

احل��دود  على  املراقبة  اأب��راج  تركيز  اأعمال  ا�ستكمال  عرمان، 

على  واآخ��ر  �سبية،  يف  ومواقف  خمازن  مع  مبنى  اإقامة  ال�سمالية، 

مدخل مديرية ال�سوؤون اجلغرافية.

�ضعار 

الفوج

تنفيذ  مهّمة  اإىل  يرمز  الو�سط  يف  برج  من  يتاألف  امل�ستقل  الأ�سغال  فوج  �سعار 

تتعّلق  التي  الأ�سغال  اإىل  يرمز  اأ�سود  اإط��ار  به  يحيط  املبنية،  املن�ساآت  اأ�سغال 

الن�سر،  اإىل  ترمز  الأخ�سر  باللون  اجلانبني  على  ال�سعف  واملوا�سالت.  بالطرقات 

واللون الأحمر يف خلفية الربج يرمز اإىل الت�سحية حتى ال�سهادة.



اإىل ما �سبق، يقوم الفوج باأعمال ترميم ت�سمل عّدة مباٍن اأبرزها: 

مبنيان يف ثكنة �سكري غامن لتمركز الفوج امل�ساد للدروع، مبنى 

موقع  مل�ستو�سف  مبنى  الع�سكرية،  وال�سرطة  لبنان  جبل  ملخابرات 

الع�سكرية، ق�سم كبري من  املطابخ  الدين، عدد كبري من  بيت 

مهّمات  اإىل  بالإ�سافة  احلربية،  الكلية  ومباين  ال�سباط،  منازل 

ال�سيانة ال�سغرى للوحدات ال�سحية ومعاجلة الن�ّض يف خمتلف املباين 

الع�سكرية.

هيكلية الفوج

هند�سية(،  واآليات  )و�سائل  عتاد  �سرية  القيادة،  من  الفوج  يتاألف 

�سرية م�ساغل )جنارة، حدادة، األومينيوم، اأحجار باطون، طر�ض...(، 

اأّما  �سرية قيادة وخدمة، وقد ا�ستحدث اأخرًيا �سرية حفريات خا�سة. 

اآلية تنفيذ املهمات فتتم وفق الآتي:

لوائح  بها، وحت�سري  الفوج  القيادة  التي تكّلف  الدرا�سات  و�سع   −
املواد الالزمة، والإ�سراف على التنفيذ ومالحقته.

− اإدارة ال�سلفات وحتقيق املواد والتجهيزات الالزمة لتنفيذ الأ�سغال.
الفوج  بها  يقوم  الأخ��رية  وهذه  الدرا�سات،  وفق  الأ�سغال  تنفيذ   −

اأحياًنا ومديرية الهند�سة اأحياًنا اأخرى.

− ت�سنيع وتركيب لوازم الور�ض التي تنّفذها �سرايا الأ�سغال مل�سلحة 
خمتلف وحدات اجلي�ض. 

− تنفيذ الأ�سغال الهند�سية الالزمة لور�ض �سرايا الأ�سغال ونقل مواد 
البناء.

»كل ما نقوم به يزيدنا خربًة وتطوًرا«، يقول العميد الركن حمية. 

وبدعم القيادة وتاأييدها الدائم، حتاول قيادة الفوج اإن�ساء م�سغل لإقامة 

املن�ساآت امل�سبقة ال�سنع، وتطوير عديدها وعتادها �سمن الإمكانات 

املتوافرة.

اأّما حاجاته والتي تعمل القيادة على تلبيتها فتتمّثل بزيادة قدراته 

التقنية يف جمالت الهند�سة املدنية، والإدارة، بالإ�سافة اإىل مهنّيني 

واخت�سا�سّيي ميكانيك.
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اأنواع النفايات

النفايات هي خملفات الأن�سطة الإن�سانية، 

وال�سناعية  والزراعية  منها  املنزلية 

ي�سيء  التي  املرتوكة  املواد  وهي  والإنتاجية. 

تركها من دون معاجلة بطرق علمية اإىل 

ال�سحة العامة. 

ال�سائلة  النفايات،  من  نوعان  هناك 

طبيعية  خ�سائ�ص  منها  لكل  وال�سلبة، 

م�سادر  عن  تنتج  اأنها  كما  خمتلفة، 

متباينة.

النفايات ال�سائلة

املنازل  وم�سدرها  ال�سائلة  الف�سالت  هي 

وامل�سانع وامل�ست�سفيات. من بينها  والفنادق 

ومبيدات  التنظيف  ومواد  وال�سحوم  الزيوت 

احل�سرات والدهانات، وغريها من املواد ذات 

الرتكيبات الكيميائية املختلفة.

على  خطًرا  ال�سائلة  النفايات  ت�سّكل 

تغيري  �سيما عند حدوث  ل  والإن�سان  البيئة 

الغازات  اإنتاج  اإىل  توؤدي  حيث  خوا�سها،  يف 

اأوك�سيد  كثاين  الهواء  تلّوث  التي  ال�سارة 

الكربون، كما حتمل عنا�سر كيميائية 

ت�سّربها  عند  املياه  تلويث  اإىل  توؤدي  �سامة 

النفايات  وتوؤدي  اجلوفية.  املياه  م�سادر  اإىل 

وانت�سار  احل�سرات  تكاثر  اإىل  ال�سائلة 

اجلراثيم  خالل  من  املعدية  الأمرا�ص 

املوجودة فيها، اإ�سافة اإىل الرائحة الكريهة 

النتنة التي تخلفها وراءها.

ال�سحي املنزيل: ال�سرف  • مياه 
النفايات  من  املنزلية  املبتذلة  املياه  تعترب 

مل�سكلة  الأهم  امل�سدر  متّثل  وهي  ال�سائلة، 

طول  فعلى  لبنان.  يف  اجلوفية  املياه  تلّوث 

�سبكات  جميع  ت�سّب  ال�ساحلية  املناطق 

ال�سرف ال�سحي حمتوياتها يف البحر من دون 

تنتهي  اجلبلّية،  املناطق  ويف  معاجلة.  اأي 

ال�سواقي  بع�ص  عند  عادة  املجارير  �سبكات 

جماري  يف  لتنتهي  والأودية  املنخف�سات  يف 

اأو  معاجلة،  دون  من  ا  واأي�سً واجلداول  الأنهر 

�سخرّية  �سقوق  نحو  ال�سبكات  هذه  توّجه 

عميقة، بحيث تلوث املياه اجلوفية. اجلدير 

بالذكر، اأنه يف الكثري من املناطق اجلبلية 

تزال  ل  حيث  املجارير،  ل�سبكات  وجود  ل 

مياه  لتجميع  ت�ستخدم  ال�سحية«  »اجلور 

ال�سرف ال�سحي.

يف  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ت�سب  عندما 

البحار ت�سبب ظاهرة ت�سمى  الت�سبع الغذائي 

املختلفة  والنباتات  الطحالب  بنمو  وتتمثل 

على  وتعمل  املياه،  �سطح  على  تطفو  التي 

اإىل  الو�سول  ال�سم�ص ومنعه من  حجب �سوء 

الأعماق، مما ي�سر بالرثوة ال�سمكية ويوؤدي 

اإىل الق�ساء عليها يف بع�ص املناطق البحرية.

النفايات ال�سلبة

من  ال�سلبة  النفايات  م�سكلة  تَعُد 

من  بد  ل  التي  الرئي�سة  البيئّية  امل�ساكل 

واأن  ا  خ�سو�سً لها،  املنا�سبة  احللول  اإيجاد 

على  خماطرها  ودائرة  تتفاقم  اأ�سرارها 

الإن�سان وعلى البيئة تت�سع.

املنزلية يف اجلي�ش: • النفايات 
يتم  التي  ال�سلبة  �سبه  اأو  ال�سلبة  املواد  هي 

لها.  قيمة  ل  كمخلفات  منها  التخل�ص 

املطاعم  عن  الناجتة  النفايات  بها  ويق�سد 

اجلندي  وبيوت  املنامة  وغرف  واملكاتب 

الثكنات  يف  وغريها  امليدانية  والنوادي 

مكونات  ت�سم  وهي  الع�سكرية.  واملراكز 

مكونات  الطعام،  كبقايا  ع�سوية 

اإ�سافة  والكرتون،  الورق  بال�ستيكية، 

املعدنية  واملكونات  الزجاجية  القطع  اإىل 

ترمى  ال�ساحلة.  غري  والألب�سة  واملن�سوجات 

املخ�س�سة  امل�ستوعبات  يف  النفايات  هذه 

مع  فتختلط  فرز،  عملية  اأي  دون  من 

حتللها  اإىل  يوؤدي  مما  الع�سوية  النفايات 

خالل  من  منها  الإ�ستفادة  ي�سعب  وبالتايل 

البلديات  وتتوىل  تدويرها.  اإعادة  عملية 

وبع�ص ال�سركات اخلا�سة نقلها وجتميعها 

للتدوير  القابلة  ال�سلبة  املواد  وفرز  ملعاجلتها 

ت�سويخها  يتّم  التي  الع�سوية  النفايات  عن 

وحتويلها اإىل �سماد للمزروعات، بينما ي�سار 

اأو  للتحّلل  القابلة  غري  النفايات  طمر  اإىل 

اإعادة التدوير.

م�سكلة النفايات املنزلية واأخطارها على ال�سحة 

والبيئة

دون  من  املنزلية  النفايات  تراكم  يوؤدي 

احلديثة،  والطرق  بالأ�ساليب  معاجلتها 

الكائنات  باليني  بوا�سطة  تخمرها  اإىل 

غاز  من  هائلة  كميات  منتجة  احلّية 

امليثان الناجت من التحلل الالهوائي للمواد 

الع�سوية بوا�سطة الكائنات احلية الدقيقة. 

تلوث  اإىل  ع�سوائًيا  حرقها  يوؤدي  كما 

واأول  النيرتوجني  غازات  خالل  من  الهواء 
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قّدم لواء امل�شاة احلادي ع�شر وفوج املدرعات الأول 

بحًثا بعنوان »معاجلة النفايات ال�شائلة وال�شلبة يف 

اجلي�ش«، يف كلية فوؤاد �شهاب للقيادة والأركان، وذلك 

يف ح�شور رئي�شة ق�شم التعاون الإقت�شادي والتنمية يف 

ال�شفارة الأملانية الدكتورة حنان عبد الر�شا، وعدد من 

املتخ�ش�شني والباحثني، اإ�شافة اإىل �شباط من خمتلف 

قطع اجلي�ش.

مت تق�شيم البحث  اإىل ق�شمني، عر�ش الق�شم الأول منه قائد لواء امل�شاة احلادي ع�شر ورئي�ش اأركانه، 

ورئي�شا الق�شمني الأول والثالث، حيث تناولوا مكونات النفايات ال�شائلة يف اجلي�ش وكيفية معاجلتها. 

اأما الق�شم الثاين، الذي تناول النفايات ال�شلبة وطرق معاجلتها، فعر�شه قائد فوج املدرعات الأول 

ورئي�ش اأركانه، اإ�شافة اإىل رئي�ش الق�شم الرابع، وقائد �شرية الدعم.  

يف ما يلي ملخ�ش عن اأبرز النقاط التي تناولها البحث.

بحث للواء امل�ساة احلادي ع�سر وفوج املدرعات الأول

النفايات ال�سائلة وال�سلبة يف اجلي�ش وكيفية معاجلتها

حزيران

2013

يف ثكناتنا

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط
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حم�سّية  وغازات  الكربون  اأوك�سيد  وثاين 

قد  ال�سّمية  بالغة  مواد  وهي  وديوك�سينات، 

ت�سبب ال�سرطان والت�سوهات اخللقية.

كذلك تنتج النفايات املنزلية املرتاكمة 

نوًعا  و28  ال�سام  الرماد  من  اأطناًنا  املحرتقة 

والزرنيخ  الر�سا�ص  الثقيلة مثل  الغازات  من 

حماليل  فتت�سرب  مية،  ال�سّ �سديدة  والزئبق 

اجلوفية  املياه  اإىل  الرماد  من  القمامة 

فتلوثها، وت�سيب املواطنني بالت�سمم والف�سل 

الكلوي واإختالل اجلهاز الع�سبي املركزي.

املرمية  املنزلية  النفايات  تراكم  يوؤدي 

ع�سوائًيا اإىل جذب الإطفال للعب بها مما 

اإىل  اأو  بجروح،  مبا�سرة  لإ�سابات  يعر�سهم 

مما  غذائهم،  اأو  �سرابهم  اأو  اأيديهم  تلوث 

ي�سيبهم باأمرا�ص تلوث املاء والغذاء.

امل�سكن  النفايات  تراكم  يوّفر  كذلك 

)الذباب  للح�سرات  املجاين  والغذاء  الآمن 

تنقل  التي  والفئران(  والبعو�ص  وال�سرا�سري، 

العديد من الأمرا�ص.

النفايات الطبية

تعّد النفايات الطبية يف لبنان اإحدى اأكرب 

تواجه  التي  وال�سحّية  البيئية  امل�سكالت 

اخلا�ص  الطبي  احلقل  يف  العاملني  الأفراد 

والعام وحتى الع�سكري، نظًرا اىل خماطرها، 

خا�سة  طرًقا  معها  التعامل  يتطلب  والتي 

اآثارها اخلطرية  اإنتقال العدوى ولتجنب  ملنع 

على الإن�سان والبيئة.

الرعاية  نفايات  من   %25 اإىل   %15 وتعترب 

قد  خطرة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف  ال�سحّية 

الأكرث  واملجموعات  متنوًعا.  �سرًرا  ت�سبب 

عر�سًة للخطر تتمثل بالأطباء الع�سكريني، 

)مناولة  امل�ساندة  خدمات  عمال  اإىل  اإ�سافة 

مراكز  يف  والعاملني  النقل(،  النفايات- 

التخّل�ص من النفايات، وميكن ح�سر هذه 

املخاطر كما يلي:

•  النفايات املعدية:
من  اأي  على  حتتوي  اأن  ميكن  التي   

امل�سببة  للميكروبات  العديدة  الأ�سناف 

امليكروبات  لهذه  وميكن  للمر�ص، 

الدخول اإىل ج�سم الإن�سان عن طريق اجلرح 

خالل  من  اأو  الإبتالع  اأو  الإ�ستن�ساق  اأو 

الأغ�سية املخاطية.

ال�سامة للجينات: • النفايات 
الإعداد  اأثناء  يف  لها  التعر�ص  ميكن 

خا�سة،  وكيماويات  بعقاقري  املعاجلة  اأو 

ا�ستن�ساق  هي  للتعر�ص  الرئي�سة  والطرق 

من  والإمت�سا�ص  )الأيرو�سول(  والرذاذ  الغبار 

بال�سوائل  املبا�سر  الإت�سال  اأو  اجللد،  خالل 

اخلا�سعني  للمر�سى  والإفرازات  اجل�سدية 

هذه  ملثل  اإطالق  واأي  الكيميائي.  للعالج 

له  يكون  اأن  ميكن  البيئة  يف  النفايات 

عواقب اإيكولوجية كارثية.

الكيماوية: • النفايات 
خطًرا  النفايات  هذه  من  الكثري  يعترب 

�سريعة  وهي  للجينات،  و�ساًما  حارًقا 

لل�سدمات،  وح�سا�سة  ومتفجرة  الإلتهاب 

وميكن العثور على كميات كبرية منها 

عندما يتم التخل�ص من الكيماويات واملواد 

ال�سيدلنية واملواد املطهرة غري املرغوب فيها 

اأو املنتهية ال�سالحية.

• النفايات امل�سّعة:
هذه  ت�سببه  الذي  املر�ص  نوع  يتحدد 

التعر�ص  ومدى  امل�سعة  املادة  بنوع  النفايات 

ال�سداع  بني  الأعرا�ص  هذه  وتراوح  لها، 

ولأن  خطورة.  اأكرث  وم�ساكل  والدوخة 

النفايات  ببع�ص  اأ�سوة  امل�سعة  النفايات 

توؤثر  قد  فاإنها  للجينات  �سامة  ال�سيدلنية 

امل�سادر  تداول  اأن  املادة اجلينية. كما  على 

عالية الن�ساط الإ�سعاعي قد يوؤدي اإىل تدمري 

الأن�سجة مما يحتم �سرورة البرت. اأما خماطر 

النفايات قليلة الن�ساط الإ�سعاعي فيمكن 

اأن تن�ساأ عن طريق تلوث الأ�سطح اخلارجية 

للعبوات، اأو طريقة تخزينها اأو مدته.

• الأدوات احلادة:
للعدوى  بالن�سبة  خا�ص  اهتمام  هناك 

وفريو�سات   )HIV( املناعة  نق�ص  بفريو�ص 

حيث   ،BوC الوبائي  الكبد  اإلتهاب 

الفريو�سات  هذه  اأن  على  قوي  دليل  يوجد 

ال�سحية  الرعاية  نفايات  طريق  عن  تنتقل 

ا من خالل الإ�سابات التي حتدثها  وخ�سو�سً

اإبر املحاقن امللوثة بالدم.

معاجلة النفايات ال�سائلة وال�سلبة

اجلوفية  املياه  تلوث  من  احلد  يق�سي 

اإن�ساء 12حمطة تكرير �ساحلية تعالج مياه 

�سخ�ص  مليون   2،3 لنحو  ال�سحي  ال�سرف 

يعي�سون يف املنطقة ال�ساحلية. كما يجب 

معاجلة املياه املبتذلة يف املراكز والتجمعات 

تكرير  حمطات  خالل  من  الع�سكرية 

خا�سة بذلك.

فتتم  ال�سلبة،  النفايات  اىل  بالن�سبة  اأما 

معاجلتها عرب خطوات هي الآتية:

اإعادة  خالل  من  كميتها  تخفي�ص   -

ا�ستهالك  وتخفي�ص  املواد  بع�ص  ا�ستعمال 

املواد غري ال�سرورية.

وفرزها  النفايات  جمع  نظام  اعتماد   -

واإعادة تدوير املواد غري الع�سوية.

معامل  اإىل  الع�سوية  النفايات  حتويل   -

اأ�سمدة  اإىل  حتويلها  يتم  حيث  الت�سبيخ 

للمزروعات. 

معاجلة النفايات الطبية

ال�سلبية  الآثار  من  التخفيف  بغية 

عدة  اعتماد  يجب  الطبية  للنفايات 

الطبية  املخلفات  ت�سنيف  اأولها  خطوات، 

كل  جمع  ثم  ومن  وفرزها،  الطبية  وغري 

)الأحمر  لها  املخ�س�سة  الأكيا�ص  يف  منها 

والأ�سود  للمر�سى،  الطبية  للمخلفات 

للمخلفات العامة(. اإ�سافة اىل تعقيم الإبر 

بوا�سطة  مبا�سرة  ا�ستعمالها  بعد  واحلقن 

املحارق قبل التخل�ص منها نهائًيا. كذلك 

كطريقة  البخاري  التعقيم  اعتماد  يجب 

بديلة عن احلرق لدى التخل�ص من عبوات 

و�سع  يجب  كذلك  البال�ستيكية.  الزرع 

يف  لالإ�ستخدام  ال�ساحلة  غري  الدم  وحدات 

منفذة  وغري  �سميكة  حمراء  اأكيا�ص 

لل�سوائل يتم التخل�ص منها بوا�سطة احلرق.

اأما بالن�سبة اإىل الأدوية املنتهية ال�سالحية 

للتخل�ص  املوردة  لل�سركة  اإعادتها  فيجب 

منها وعدم رميها يف املكبات العامة. 

ا�ستثمار النفايات ال�سائلة على �سعيد اجلي�ش

ال�سائلة  النفايات  من  الإ�ستفادة  ميكن 

غري  فاملازوت  جمالت،  عدة  يف  اجلي�ص  يف 

اأفران  يف  ا�ستعماله  ميكن  مثاًل  ال�سالح 

البنزين  اأما  املياه.  ت�سخني  واأجهزة  الطهي 

والقطع  املحركات  تنظيف  يف  في�ستعمل 

امليكانيكية لالآليات الع�سكرية.
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حما�رضة

اإعداد:

تريز من�صور 

حما�ضرة يف 

كلية القيادة 

والأركان

تقليد الب�صائع 

والعالمات التجارية 

من الناحيتني 

القانونية والعملية

من  التجارية  والعالمات  الب�ضائع  »تقليد 

عنوان  والعملية«،  القانونية  الناحيتني 

يف  �ضادر  راين  املحامي  األقاها  التي  املحا�ضرة 

كلية فوؤاد �ضهاب للقيادة والأركان، بح�ضور قائد الكلية العميد 

الركن علي مّكه، وتالمذة الكلية.

الفكرية،  امللكية  ماهية  حما�ضرته  يف  �ضادر  املحامي  تناول 

التجارية  العالمات  املوؤلِّف،  حقوق  خانة  يف  ت�ضّب  التي  اأنواعها 

لالإخرتاعات ،الأ�ضرار املهنية وجميع انتاجات العقل الب�ضري.

يطال  اإقت�ضادي  و�ضرطان  القرن  جرمية  التقليد،  اأن  �ضادر  واعترب 

 5 قيمتها  وت�ضّكل  الأمريكي،  واجلي�ش    NASAالـ اجلميع حتى 

اإىل 7 يف املئة من حجم التجارة العاملية، اأو ما يعادل 600 مليار دولر 

اأمريكي، وتبلغ يف العامل العربي نحو 25 مليار دولر.

مادي  مــردود  ذو  م�ضروع  غري  منّظم  ن�ضاط  هو  التقليد  اأن  واأكــد 

دائرة  يف  الإبتكار  في�ضع  دولية،  �ضبكات  عرب  يتّم  وهو  كبري، 

امل�ضروبات،  الأغــذيــة،  الأدويـــة،  املنتجات:  جميع  ويطال  اخلطر، 

املنتجات الزراعية، الأجهزة الكهربائية، حقائب اليد، ال�ضاعات، 

ارات، الهواتف، املجوهرات،  اأجهزة الكومبيوتر، البطاريات،  النظَّ

م�ضتح�ضرات التجميل، العطورات، اأدوات التنظيف، قطع ال�ضيارات 

والطائرات وال�ضجائر...

الإنرتنت  �ضبكة  على  التقليد  خماطر  عن  �ضادر  حتّدث  كما 

الإبتكارات  ي�ضتهدف  والــذي  الإلــكــرتوين  بالتقليد  يعرف  ما  اأو 

الالمادية كاملواقع القانونية، وال�ضور واملاركات التجارية وال�ضعارات 

واملو�ضيقى...

واأ�ضار اإىل التدابري املتخذة لدرء خماطر التقليد، والتي تتّم من خالل 

للملكية  العاملية  املنظمة  قبل  من  دولًيا  وكذلك  حملًيا،  ر�ضده 

الفكرية، غرفة التجارة الدولية والأنرتبول.

وتطّرق اإىل اآفة التقليد يف لبنان و�ضعف اآليات مكافحتها، نظًرا 

الق�ضائية،  ــراءات  الإج وتباطوؤ  املجتمع،  وتعاطف  للمح�ضوبيات، 

وعدم اإكرتاث ال�ضركات...

ة
ف
قا

ث
ال

 و
م

ل
ع

ال
ش 

�
ي
ج

ماج�صتري يف اإدارة الأعمال

للمقدم جان مي�صال جريج

من  جريج  مي�ضال  جــان  املقدم  نــال 

اإدارة  يف  ماج�ضتري  الع�ضكرية،  الغرفة 

والعلوم  الآداب  جامعة  من  الأعــمــال 

والتكنولوجيا يف لبنان.

�صهادة اجلدارة يف اإدارة الأعمال

للمالزم الأول راين �صحادة

�ضحادة  غ�ضان  راين  الأول  املــالزم  حاز 

امل�ضاة  ــواء  ل  -  75 الكتيبة  عــداد  من 

ال�ضابع، �ضهادة اجلدارة )ماتريز( يف اإدارة 

الأعمال - اخت�ضا�ش معلوماتية اإدارية، 

واإدارة  القت�ضادية  العلوم  كلية  من 

الأعمال يف اجلامعة اللبنانية.
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احتفل الرقيب 

علي الرهاوي بعقد 

خطوبته على الآن�ضة فرح الرهاوي.





اجلي�ش الأ�شوري

يف  انت�صارات  عدة  الأ�صوري  اجلي�ش  حقق 

وال�صابع  الثامن  القرنني  ا يف  حروبه، خ�صو�صً

ق.م، وقام امللوك الأ�صوريون بفتوحات وا�صعة 

بال�صيطرة  �صديدة  رغبة  متّلكتهم  حيث 

ا مل  على جميع اأنحاء العامل، فاأن�صاأوا جيو�صً

وقد  والنك�صار مدة طويلة.  الهزمية  تعرف 

متّيز الأ�صوريون عن غريهم من اجليو�ش يف 

بالد ما بني النهرين بقوة جنودهم ومعداتهم 

املدرو�صة  احلربية  واخلطط  املتنّوعة  احلربية 

يف �صاحة القتال، ف�صاًل عن معرفتهم بفن 

الأ�صوري  اجلي�ش  وت�صكل  املتطور.  الفرو�صية 

من الفرق الآتي ذكرها:

اأهم  • فرق اخليالة الثقيلة التي �صكلت 
العنا�صر الهجومية يف اجلي�ش الأ�صوري.

وت�صم  ع��دًدا،  الأك��ر  وهم  امل�صاة،  فرق   •
الرماة وحاملي احلراب.

• فرق من اجلنود جمّهزة بالفوؤو�ش واملعاول 
ل�صق الطرق يف اجلبال ون�صب اجل�صور والقيام 

باحل�صار.

اجلي�ش  حاجات  لتاأمني  للتموين  فرق   •
من غذاء وعتاد، حتملها اجلمال واحلمري.

املناذرة والغ�شا�شنة 

واإمنا  منظًما،  ا  جي�صً الغ�صا�صنة  يعرف  مل 

كانوا يعبئون الرجال يف اثناء احلرب، حيث 

يعود هوؤلء بعدها ملمار�صة حياتهم اليومية 

بع�ش  اإىل  تعّرفوا  املناذرة  اأن  غري  املعتادة، 

النظم الع�صكرية بعد تعاملهم مع الفر�ش 

خم�صة  اىل  جي�صهم  وق�صموا  والبيزنطيني 

كتائب، وهي:

• الرهائن، وهي فرقة تتاألف من خم�صماية 
البادية،ي�صتبدلون  قبائل  رهائن  من  مقاتل 

حرا�صة  ومهمتهم  دورًيا  اآخرين  بخم�صماية 

ملك  اللخمي  امللك  باب 

احلرية.

• ال�صنائع، وهي فرقة ت�صم 
رجاًل من قبيلتي بني قي�ش 

وبني متيم، وت�صكل حر�ش 

ال�صرف اخلا�ش بامللك.

• الو�صائع، وهي كتيبة ت�صم الف مقاتل، 
امللك  خدمة  ومهمتها  ع��ام  كل  وتبّدل 

اللخمي.

قبيلة  م��ن  كتيبة  وه��ي  الأ���ص��اه��ب،   •
امللك نف�صه.

ا  وباأ�صً قوة  الأكر  الكتيبة  وهي  دو�صر،   •
موؤلفة من خمتلف القبائل يف اململكة.

الفر�ش

متّيزت الأمرباطورية الفار�صية بتنظيماتها 

اجلي�ش  وتاألف  القدمي،  التاريخ  يف  املتطورة 

الفار�صي من اأربعة انواع من املحاربني:

اجلي�ش  قوة  وهم  الأ���ص��اورة،  اأو  الفر�صان   •
ال�صاربة واأ�صا�صه، ويق�صمون اىل ثالثة انواع:

- الفر�صان الدارعون وهم الفر�صان النبالء 

اجلي�ش  يف  املمتازة  النخبة  �صّكلوا  الذين 

�صجاعتهم  على  الن�صر  يتوقف  بحيث 

وق��وت��ه��م، وك���ان���وا ي��ت��ق��دم��ون اجل��ي��و���ش 

وي�صكلون عماد املعركة.

املختارين،  الفر�صان  اأو  اخلالدين  فرقة   -

وهي موؤلفة من ع�صرة اآلف فار�ش.

الذين  الفر�صان  وهم  الفدائيني،  فرقة   -

متّيزوا باجلراأة واقتحام املخاطر. 

الفيلة  راكبو  اجلنود  وه��م  الفيالة،   •
وي�صطفون خلف الفر�صان يف املعركة.

الفالحني  م��ن  ف��رق��ة  وه���م،  امل�����ص��اة،   •

املعركة  يف  مواقعهم  ي��اأخ��ذون  ال��ف��ق��راء 

خلف املحاربني حيث يعملون على خدمة 

الفر�صان وهدم الأ�صوار.

• الفرق الرديفة وتت�صكل من اجلماعات 
املحاربة التي تقطن اأطراف الدولة. 

البيزنطيون

ت�صمى  ف��رق  اىل  البيزنطي  اجلي�ش  ق�صم 

كرادي�ش كل منها يتاألف من 600 جندي. 

و�صّم اجلي�ش البيزنطي يف عهد »جو�صتنيان« 

حواىل 150 األف جندي، وكانت التنظيمات 

الع�صكرية البيزنطية كما ياأتي:

• التيما، وي�صم ع�صرة اآلف جندي يق�صمون 
منهما  كل  ت�صمى  مت�صاويتني  فرقتني  اىل 

تورماي.

اآلف  خم�صة  ت�صم  فرقة  وهي  التورماي   •
جندي وتق�صم اإىل خم�صة ع�صبات مت�صاوية 

ت�صمى كل منها: باندا.

• الع�صبة اأو الباندا، وهي مبثابة فوج ي�صم 
وح��دات  خم�ش  اإىل  وتق�صم  ج��ن��دي،  األ��ف 

مت�صاوية ت�صمى كل منها :بنتارخيا.

موؤلفة  وهي مبثابة كتيبة  البنتارخيا،   •
من مايتي جندي.

ت�صم  ف�صيلة  وه��ي  الع�صرين،  وح���دة   •
ع�صرين جندًيا. 

ت�صم  ح�صرية  مبثابة  وهي  الع�صرة  وحدة   •
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تاريخ ع�سكري

اإعداد:

د. �شادية عالء الدين

التنظيمات الع�صكرية يف اجليو�ش القدمية

و�شائع واأ�شاهب... دارعون وخالدون

وت�شميات اأخرى

اأهم  من  واحًدا  للجيو�ش  الع�شكري  التنظيم  ي�شكل 

عرفت  وقد  الن�شر.  وحتقيق  القتالية  الكفاءة  عوامل 

اجليو�ش القدمية اأ�شكاًل خمتلفة من التنظيم الع�شكري.
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ع�صرة جنود.

القواد  من  ع��دد  الع�صكرية  الفرق  يقود 

الع�صكريني، ويرتاأ�صهم الأمرباطور البيزنطي 

الذي كان القائد الأعلى للجيو�ش. 

املماليك

تاألفت القوة الع�صكرية يف طرابل�ش ال�صام، 

نوعني من  ق��الوون، من  ال�صلطان  يف عهد 

اجلند:

• اأجناد احللقة، وهم من الفر�صان الأحرار 
اختيارهم  يتم  الذين  املماليك  غري  من 

املختلفة  املناطق  يف  املحليني  العنا�صر  من 

ا�صتوىل  وقد  واحلفاظ عليها.  الدولة  حلماية 

ال�صلطان قالوون على طرابل�ش بعد تنظيمه 

ت�صلموا مهمة  حامية خا�صة منهم حيت 

الدفاع عنها )1288 - 1289م (. وق�صم اأجناد 

اأربعون« و»اأمراء ع�صرة«  احللقة اىل: »اأمراء 

و»اأمراء خم�صة«. وقد األغى املماليك »اأجناد 

املماليك  دول���ة  عهد  اأواخ���ر  يف  احللقة« 

بع�ش  فقط  منهم  اأب��ق��وا  حيث  البحرية، 

اجلبلية  املناطق  يف  الع�صكرية  التعيينات 

النائية من ال�صام.

• اأجناد الأمراء، وهم من م�صرتيات الأمراء 
هوؤلء  من  كل  امتلك  حيث  املماليك، 

احلر�ش  �صكلوا  اجلند  من  ع��دًدا  الأم���راء 

ثالث  اىل  الإم��ارة  وانق�صمت  بهم.  اخلا�ش 

اجلنود  ع��دد  على  منها  ك��ل  ي��دل  رت��ب 

اأمري  اأو  مئة  »اأم��ري  وهي  لالأمري.  التابعني 

ع�صرة«.  و»اأم���ري  اأرب��ع��ني«  و»اأم���ري  كبري« 

ا جنوًدا من امل�صاة،  وامتلك هوؤلء الأمراء اأي�صً

يف  بحقهم  الأربعني  واأمري  املئة  اأمري  ومتّيز 

تنظيم فرقة مو�صيقية ملحقة بجندهم.

من  قوات  ا  اأي�صً الأم��راء  ه��وؤلء  �صاعد  وقد 

الرتكمان.

جي�ش حممد علي با�شا 

با�صا  علي  حممد  م�صر  ح��اك��م  ان�����ص��اأ 

الأوروبية  النظم  البالد وفق  اأبناء  ا من  جي�صً

احلربية  اخلطط  على  تفّوقها  اىل  ن��ظ��ًرا 

النظاميني  غري  جنوده  وا�صتبدل  ال�صرقية، 

بجي�ش منظم حديث من امل�صريني وا�صتقدم 

الأوروب��ي��ني  والع�صكريني  الإخت�صا�صيني 

القتال  فنون  على  وتدريبه  جي�صه  لتنظيم 

احلديثة. 

خالل  اجلديد،  النظامي  اجلي�ش  وق�صم 

اىل  ع�صر،  التا�صع  القرن  من  الأول  الن�صف 

الآيات )مفردها الآى ويق�صد بها فوج(  �صتة 

اجلند،  من  فرق  خم�ش  منهما  كل  ي�صم 

اأركان  وت�صكلت  اأورطة(.  الفرقة  )�صميت 

حرب الآى كما ياأتي:

 القائد )عدد واحد(، قائد ثاٍن )عدد واحد(، 

جراح )عدد واحد(، اأطباء م�صاعدون للجراح 

ميني  �صابط  )ع��دد4(،  اأورط  5(،ق��واد  )عدد 

كتاب   ،)5 )ع��دد  ي�صار  �صابط   ،)5 )ع��دد 

)عدد 5(، اإمام )عدد 1(.

بلوكات  ثمانية  من  اأورطة  كل  وتاألفت 

على ال�صكل الآتي: 

وهم   ،)1 اجلريناديه )عدد  فوج  اأو  بلوك   •
اأف�صل اجلنود واأطولهم قامة.

رجال  اأق�صر  وهم   )1 )عدد  الرماة  بلوك   •
البلوك قامة، وي�صتخدمون لالإ�صتك�صاف.

البنادق  حاملي  اأو  تفكجية  بلوكات   •
)عدد6(.

اأما البلوك فهو يتاألف كما ياأتي:

ع�صكر(  املئة  )قائد  يوزبا�صي  ال�صباط:   -

ومالزم اأول ومالزم ثان.

»با�صجاوي�ش«  واجلنود:  ال�صف  �صباط   -

اأو  »جاوي�ش«   ،)1 )عدد  الفرقة«  »رئي�ش  اأو 

»عريف«  او  »اأنبا�صي«   ،)4 )عدد  »رقيب« 

)عدد 8(، »اأمني بلوك« )عدد 2(، »ترامبته 

جى« اأو ال�صارب بطبل �صغري )عدد3(، جندى 

)عدد 80(.

املراجع وامل�شادر:

با�صا  امل�صري يف عهد حممد علي  امل�صرية، اجلي�ش  اأمني: اجليو�ش  الرحمن زكي  اليوزبا�صي عبد   -

الكبري، املتحف احلربي، 1358 ه� - 1939م.

- اأندريه اميار، جانني اوبوايه: تاريخ احل�صارات العام، ال�صرق واليونان القدمية، من�صورات عويدات، 

بريوت - لبنان، اجلزء الأول.

- د.اليا�ش قطار: نيابة طرابل�ش يف عهد املماليك )688_922ه����/1289_1516م(، من�صورات اجلامعة 

اللبنانية ق�صم الدرا�صات التاريخية، بريوت 1998.

والن�صر،  للتوزيع  املطبوعات  �صركة  وم�صادره،  اأ�صوله  الإ�صالمي،  الع�صكري  الفن  �صويد:  د.يا�صني   -

بريوت 1990. 

_ د. �صادية عالء الدين: الإدارة العثمانية يف طرابل�ش ال�صام 1840 - 1914، دار مكتبة الميان، طرابل�ش 

- لبنان، 2011.

- د.ح�صن املبي�ش: ا�صباب انهيار المرباطورية الرومانية، دار ومكتبة اجلامعة اللبنانية للطباعة 

والن�صر والتوزيع، طرابل�ش 1990.

- تاريخ ال�صرق الأدنى القدمي، دار ومكتبة اجلامعة اللبنانية للطباعة والن�صر والتوزيع، 1991.

- د.احمد ابراهيم ح�صن: تاريخ النظم القانونية والجتماعية، الدار اجلامعية، بريوت 1995.

- نادر العطار: تاريخ �صورية يف الع�صور احلديثة، اجلزء الول، دور حكم ال�صالطني يف العهد العثماين 

)1516 - 1908( طبعة الن�صاء - دم�صق.

- قامو�ش اللغة العثمانية امل�صمى الدرا�صات الالمعات يف منتخبات اللغات، جمعه ورتبه حممد علي 

الن�صى با�صكاتب، حمكمة بداية بريوت، طبع يف مطبعة جريدة بريوت، 1381ه� املوافق 1960م.





يف الت�سمية 

هو  »ن���ي���ب���ون«، 

�لإ����س���م �ل����ذي �أط��ل��ق��ه 

»بالد  يعني  و�ل��ذي  �ليابان  على  �ل�سينيون 

منها  ت�سرق  �لتي  »�لبالد  �أو  �مل�سرقة«  �ل�سم�س 

وي�ستخدم  �سرقهم.  كانت  �ليابان  لأن  �ل�سم�س« 

�نه يو�سع  �ليابان، كما  �لر�سمية يف  �للفظ ملعظم �لأعمال  هذ� 

على �لعمالت، و�لنقود و�لطو�بع و�ملنا�سبات �لّريا�سّية. �أما �لت�سمية 

�لكتابة  يف  نف�سها  بالطريقة  )وتكتب  »نِيُهوْن«  وهي  �لثانية 

�ل�سينية( في�ستعملها �ليابانيون لالأغر��س �ملحلية.

��ستق �ل�سم �لعربي »�ليابان« من �لت�سمية �ل�سينية للبالد )وهي 

بالكتابة  �ملكتوبة  نف�سها  �ليابانية  للكلمة  �ل�سيني  �لنطق 

 Japon »َجابوْن«  �لأوروبية:  �لت�سميات  يف  �سارت  ثم  �ل�سينية(، 

 Japan »َياَباْن«  ثم  بالإنكليزية،   Japan و»َجاباْن«  بالفرن�سية، 

بالأملانية، ومن هذه �لأخرية ��سُتِمّدت �لتهجئة �لعربية: �ليابان.

املوقع وامل�ساحة

�ل�سمالية، بني خطي  �ملعتدلة  �ملنطقة  �ليابان مبعظمها يف  تقع 

عر�س 24 و46 درجة �سماًل، وخطي طول 122 و146 درجة �سرًقا. ي�سودها 

طق�س مو�سمي رطب، توهب عليها رياح جنوبية �سرقية من �ملحيط 

�لهادئ يف �ل�سيف، ورياح �سمالية غربية من قارة �أور��سيا يف �ل�ستاء.

هي دولة بحرية يف �أق�سى �سرق �آ�سيا، وهي جمموعة من �جلزر تقع يف 

منطقة بركانية يف حز�م �لنار يف �ملحيط �لهادىء.يحيطها �ملحيط 

�لكورية من  �سبه �جلزيرة  و�سرقي  �ليابان  وبحر  �ل�سرق،  �لهادئ من 

بحر  �ل�سمال،حتى  يف  �لرو�سي  �أوخوت�سك  بحر  من  وتتمدد  �لغرب. 

�ل�سني �جلنوبي �ل�سرقي وتايو�ن من �جلنوب.

قو�س  �سكل  على  �جلزر  من  طويل  �أرخبيل  من  �ليابان  تتكون 

�لأهم  تعد  �جلزر  هذه  من  �أربع  جزيرة،   6852 حو�ىل  عددها  يبلغ 

و�لأكرب على �لإطالق، وهي على �لتو�يل، من �ل�سمال �إىل �جلنوب: 

هوكايدو، هون�سو، �سيكوكو، وكيو�سو. 

تبلغ م�ساحة �ليابان حو�ىل 378000 كلم2. ت�سغل �جلبال ثالثة 

�أرباع �مل�ساحة تقريًبا، ويغطي ما تبقى منها �ل�سهول و�لوديان. 

�سبه  من  تقرتب  ولكنها  دولة،  �ي  مع  برية  حدود  لليابان  لي�س 

كما  200كلم.  بحو�ىل  �لكوري  �مل�سيق  عرب  �لكورية  �جلزيرة 

عليها  �ملتنازع  �لكوريل  جزر  خالل  من  رو�سيا  حدود  من  تقرتب 

حدودها  طول  ويبلغ  ��لرو�سية،  �سخالني  جزيرة  �سبه  ومن  بينهما، 

�لبحرية حو�ىل 30 �لف كلم.

ال�سكان

يبلغ عدد �سكان �ليابان حو�ىل 127.3 مليون ن�سمة )�إح�ساء عام 

�قلية من  �لياباين 98.5% مع  �لعرق  2012(، ينتمون بغالبيتهم �ىل 

�ل�سعب  من   %99 و�لرب�زيليني.  و�لفيليبينيني  و�ل�سينيني  �لكوريني 

�حدى  �لبوذية،  على  �ل�سابقة  �ل�سنتو  وتعترب  �ليابانية،  يتكلمون 

�لديانات �لأكرث �نت�ساًر� بني �ل�سكان، ولكن ن�سبة كبرية منهم 

�لقليلة  �ل�سعوب  من  �لياباين  �ل�سعب  ويعترب  ديانة.  باأي  يدينون  ل 

�خل�سوبة، فهم ل يتز�يدون باأعد�د كبرية، وباتت ن�سبة �رتفاع عامل 

�ل�سيخوخة �مام �نخفا�س ن�سبة �لولد�ت تهدد �ملجتمع �لياباين.

بني الأم�س واليوم

�لقرن  �ليابان يف  ن�ساأَْت  �لتقليدّية،  �ليابانّية  �لأ�ساطري  ��ستناًد� �ىل 
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�إعد�د:

د.اأحمد علو

عميد متقاعد

اليـابـان 
ها الله املهيمن،  �س اأيُّ »اأوًل وقبل كّل �سيء، هناك يف حقلك املقَدّ

ليت احلبة الأخرية من الأرّز التي �ستح�سد، بحبات العرق املت�ساقط من 

�سواعدهم، ليت هذه احلبة تزدهر بف�سلك، وتتفتح �سنابل الأرّز التي تتوق 

اإليها الأيدي الكثرية، فتكون اأوىل الثمرات 

يف ال�سراب واأعواد النبات«. 

 دعاء ياباين وفق �لديانة �ل�سنتوية

البالد التي منها  »ت�سرق ال�سم�س« 

و... التكنولوجيا



�لإمرب�طور  طريق  عن  �مليالد  قبل  ابع  �ل�سّ

وخ��الل  »�ل�سم�س«،  �لل��ه  �ب��ن  »جيّمو« 

نظام  �إدخال  مت  اد�س  و�ل�سّ �خلام�س  �لقرنني 

�لكتابة �ل�سينّية و�لبوذية �إىل �لبالد.

�لأوىل  �ملرحلة  يف  �ل�سينية  �لثقافة  دخلت 

من  مبا�سرة  ثم  �لكورّية  �جلزيرة  �سبه  عرب 

�ليابان  �أب��اط��رة  ك��ان  ذل��ك.  بعد  ني  �ل�سّ

بينما  �ل��ب��الد،  ���س��َوري��ني ع��ل��ى  ح��ك��اًم��ا 

من  طبقة  بيد  كانت  �لفعلّية  لطة  �ل�سّ

وقد  بالأو�سياء،  ما عرف  �أو  �لأقوياء،  �لنبالء 

�لقادة  �أيدي  �إىل  بعد  ما  يف  �ل�سلطة  حتولت 

�لع�سكريني �أو ما عرف با�سم »�ل�سوغونات«.

الو�سيطة: • الفرتة 
يا�سّية  �ل�سّ �لتقاليد  )يف  �لأع���ر�ف  ج��رت 

نهاية  مع  �أن��ه  على  �لقدمية(  �ليابانية 

�ملعارك بني �ملتناف�سني، يتوجب على �لقائد 

�لعا�سمة  �إىل  ينتقل  �أن  �ملنت�سر  �لع�سكرّي 

كيوتو،  �إىل  لحًقا  ��سمها  ح��ّول  وقد  �ل�سالم(،  )معناها  هياآْن، 

ليحكم مبباركة من �لإمرب�طور. لكن، �لعام 1185 قام �جلرن�ل 

و�ختار  �لنتقال  ورف�س  �لّتقليد،  هذ�  بك�سر  يوريتومو  نو  ميناموتو 

�ل�ستقر�ر ب�سلطته يف كاماكور�، يف �جلنوب من يوكوهاما حالًيا.

عرفت �لبالد خالل فرتة حكم كاماكور� نوًعا من �ل�ستقر�ر، 

�ملختلفة،  و�لع�سائر  �لف�سائل  خاللها  تناحرت  فرتة  يف  بعده  دخلت 

وقد عرفت با�سم فرتة �ملقاطعات �ملتحاربة �أو �سن-غوكو.

�لعام 1600 م، وبعد معركة �سيكيغاهار�، متّكن �ل�سوغون )�لقائد 

نظاًما  و�أ�س�س  �أعد�ءه،  يهزم  �أن  من  �إيئيا�سو  توكوغاو�  �لع�سكرّي( 

جديدة  عا�سمة  لنف�سه  و�تخذ  توكوغاو�(،  )�سوغونية  با�سمه  عرف 

يف �ملكان �لذي كانت تقع فيه قرية �أدو )Edo( �لتي كان ن�ساطها 

�أو  با�سم »طوكيو«  �لقرية عرفت لحًقا  �ل�سيد. هذه  مقت�سًر� على 

�لعا�سمة �ل�سرقية.

�لربتغال  من  ار  ُتّ �ليابان  �ىل  و�سل  ع�سر،  اد�س  �ل�سّ �لقرن  خالل 

وهولند� و�إنكلرت� و�إ�سبانيا، وبد�أ ن�ساط �ملب�سرين �مل�سيحّيني يف �لفرتة 

�سوغونات  �رتياب  �زد�د  ع�سر،  ابع  �ل�سّ �لقرن  مطلع  ومنذ  نف�سها. 

لغزو  طالئع  �أنهم  على  �إليهم  ونظرو�  �لدعاة  ه��وؤلء  من  �ليابان 

�خلارجي  �لعامل  مع  �لعالقات  كّل  قطع  فتم  �أوروّب��ي،  ع�سكرّي 

ة مع ّتار هولندّيني و�سينّيني يف ناكاز�كي  با�ستثناء �ّت�سالت خا�سّ

�سنة،   251 ملّدة  �لعزلة  هذه  ��ستمّرت  �لكورّيني.  �ملبعوثني  بع�س  ومع 

حّتى قام عميد �لبحرّية �لأمريكية ماثيو بريي بدفع �ليابان وبالقوة 

كاناغاو�  �تفاقيات  �لغر�س  لهذ�  ووّقعت  للغرب،  �أبو�بها  فتح  �إىل 

�لعام 1854م.

• الفرتة احلديثة:
�ملجتمع  �لغرب  مع  �ملتجّدد  �لّت�سال  غري  قليلة،  �سنو�ت  خالل 

�ل�سوغون  �أجرب  �ليابايّن جذرًيا، فبعد حرب بو�سني )1867-1868 م( 

�لمرب�طور  قام  وقد  لطة.  لل�سّ �لإمرب�طور  و�أعيد  �ل�ستقالة،  على 

مايجي و�بتد�ًء من �لعام 1868 باإ�سالحات كثرية، فتم �إلغاء �لنظام 

�لغربّية،  �ملوؤ�س�سات  مظاهر  من  �لعديد  وتبّني  �لقدمي،  �لإقطاعي 

�حلكومة  قامت  كما  �لغربّيني،  و�حلكم  �لقانون  كنظامي 

�جلديدة باأوىل �لإ�سالحات يف �ملجال �لقت�سادي.

قّوة  �إىل  �ليابان  و�لع�سكرّية  �لجتماعّية  �لإ�سالحات  حولت  لقد 

عظمى، وبعد تنامي �قت�سادها حاولت �لتو�سع فت�سادمت مع جري�نها 

�ملبا�سرين: �حلرب �ليابانّية-�ل�سينّية �لوىل )1894-1895( ثم �حلرب 

�لرو�سية-�ليابانية )1904-1905(، ��ستولت �ليابان بعدها على تايو�ن، 

�ساخالني، وجزر كوريل، و�أخرًي� على كوريا �لعام 1910م.

عرفت بد�يات �لقرن �لع�سرين �نت�ساًر� يابانًيا على �لرب �لآ�سيوي عن 

ّع �لع�سكري، فتم غزو من�سوريا )1931(، وتبع ذلك قيام  طريق �لتو�سّ

ينّية �لثانية )1937-1945(، و�ن�سمت �ليابان �ىل  �حلرب �ليابانّية-�ل�سّ

�لقاعدة  وقد عمدت �ىل مهاجمة  �لثانية،  �لعاملية  �أملانيا يف �حلرب 

يادة �ليابانّية  �لبحرّية �لأمريكّية يف بريل هاربور )1941(( ل�سمان �ل�سّ

�ملّتحدة يف �حلرب  �لوليات  بعد دخول  ولكن  �لهادئ.  �ملحيط  على 

�سّد  مييل  �أخذ  �لهادئ  �ملحيط  يف  �لّتو�زن  �أن  بد�  �لّثانية،  �لعاملّية 

خ�سرت  �ملحيط،  هذ�  يف  عنيفة  معارك  فبعد  �ليابانّيني،  م�سلحة 

�لإمرب�طورية  حدودها  وتر�جعت  ريوكيو  جزر  يف  �أوكيناو�  �ليابان 

حتى �جلزر �لأربعة �لّرئي�سة. وحل�سم �حلرب، قامت �لوليات �ملتحدة 

و�ملدن  �أو�ساكا،  طوكيو،  على  �جل��وي  �لق�سف  من  حملة  ب�سن 

ق�سف  ومت  �ل�سرت�تيجي(،  �ل�ق�سف  با�سم  �خلطة  )�سميت  �لأخرى، 

هريو�سيما وناكاز�كي بالقنبلة �لذرية لأول مرة. ��ست�سلمت �ليابان 

�حلرب  نهاية  ومع   ،1945 �آب   15 يف  �لنهائية  �ملعاهدة  ووّقعت  �أخرًي� 

�لعاملية �لثانية قام �لحتاد �ل�سوفياتي بال�ستيالء على جزر �لكوريل، 

و�إىل �ليوم، ترف�س رو�سيا �إعادتها �إىل �ليابان.
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بقيت �ليابان عقب �نتهاء �حلرب �لعاملية �لثانية، حتت �لحتالل 

�لأمريكي حتى 1952، بد�أت بعدها فرتة نقاهة �قت�سادية ��ستعادت 

لكن  �لياباين،  �لأرخبيل  �لرخاء  وعم  عافيتها  خاللها  �لبالد 

جزيرة ريوكو ظلت حتى �لعام 1972 حتت �سيطرة �لوليات �ملتحدة 

يف  قو�تها  من  ببع�س  حتتفظ  �لأخ��رية  هذه  ز�لت  وما  �لأمريكية، 

�لبالد حتى �ليوم. 

اليابان احلديثة

�لوطني  »�لدفاع  جملة  ن�سرتها  در��سة  يف 

»نظرية  بعنو�ن:   )2005 )مت��وز  �للبناين« 

�لدكتور  تتطرق  و�خ��و�ت��ه��ا«،  �لفو�سى 

�ملتحدة  �لوليات  دور  �إىل  معتوق  فريدريك 

�ليابان  دول��ة  بناء  �إع���ادة  يف  �لم��ريك��ي��ة 

�حلديثة بعد �سربها و�حتاللها.

وهو يرى »�أن نظرية �لفو�سى، ل تهدف �إىل 

�إز�لة �لدولة �إز�لة تامة، بل �إىل ثنائية �أ�سا�سية 

�لأمنية  فالبلبلة  و�لبناء.  �لهدم  على  تقوم 

تتجّلى  �لتي   - و�لقت�سادية  و�لجتماعية 

كلها يف �لإنهيار �ل�سيا�سي ملوؤ�س�سات �لدولة 

ي�سيعون  كبري  ِخو�ء  �إىل  بالنا�س  تف�سي   -

تركيب  باإعادة  �سو�هم  يقوم  وقت  يف  فيه، 

يف  هنا  فالدولة  ج��دي��د.  نحو  على  �لأم���ور 

�أن  قلب هذه �لنظرية ل يف نقي�سها، حيث 

�ملطلوب هو �إعادة تاأهيلها على نحو يخدم 

م�سالح �لإ�سرت�تيجية �لأمريكية، ل تدمريها عن بكرة �أبيها.

يف  هزميتها  �إّبان  �ليابان،  يف  �لنظرية  لهذه  تطبيق  �أول  جاء  وقد 

�لع�سكري تطويع  �لنك�سار  �أعقب  �لثانية، حيث  �لعاملية  �حلرب 

هريوهيتو،  �لإمرب�طور  �لع�سبّية،  على  م  و�لقيِّ �مُللك  ل�ساحب  وعزل 

وجرى �لعمل على �سياغة د�ستور جديد للدولة، ثم مّت �إطالق �لدولة 

�لع�سرية �لتي نعرفها �ليوم«.

اجلي�س الياباين

منعت �ليابان بعد �حلرب �لعاملية �لثانية من �ن�ساء جي�س، ولكن 

بعد زو�ل �حتالل قو�ت �حللفاء لها، وبهدف حماية نف�سها، �أن�ساأت 

»قو�ت �لدفاع �لذ�تي �لربية و�لبحرية و�جلوية«.

�ملحيط  يف  �لقوى  مو�زين  وتغرّي  �ل�سوفياتي  �لحت��اد  �سقوط  بعد 

و�رتفاع  �سينكاكو  جزر  ب�ساأن  �ل�سني  مع  و�خلالفات  �لهادىء، 

وترية �لتهديد�ت �لكورية �ل�سمالية، ��سبحت قو�ت �لدفاع �ليابانية 

ا كبرًي� وقوًيا. جي�سً

�ي  ��ستخد�م  )مينع  ع�سو  �لف   250 نحو  �ليوم  �جلي�س  هذ�  وي�سم 

�لدفاع  �و م�سطلح يحمل تعبرًي� ع�سكرًيا(، وتبلغ ميز�نية  عبارة 

�ل�سنو�ت  يف  لالرتفاع  مر�سحة  وهي  �سنوًيا  دولر  مليار   55 ح��و�ىل 

�لقادمة، علًما �أن �ليابان �ليوم دولة �سبه نووية.

الإقت�ساد الياباين

�مل�ساحة  �ن  كما  �لطبيعية،  �ملو�رد  من  �لقليل  �ليابان  متتلك 

�ل�ساحلة للزر�عة فيها ل تكاد تكفي لإنتاج حاجاتها.

كمياته  ومعظم  �ليابان،  يف  �لرئي�س  �لزر�عي  �ملنتج  �لأرز  يعترب 

فاإن  �ملقابل  يف  �ملحلي.  �لإن��ت��اج  من  هي  �لبالد  يف  �مل�ستهلكة 

فول  �أو  �لقمح  زر�عة كميات كافية من  قادرة على  �ليابان غري 

كل  لإطعام  �لالزمة  �لأخرى  �لرئي�سة  �لزر�عية  �ملحا�سيل  �أو  �ل�سويا 

كثافتها  مع  باملقارنة  �لزر�عية  �لأر��سي  حمدودية  ب�سبب  �سعبها، 

�ل�سكانية. وحتتل �ليابان مرتبة منخف�سة بني �لدول �ل�سناعية يف 

ما يتعلق بالكتفاء �لذ�تي من �لغذ�ء، ما يعني �أن عليها ��ستري�د 

كميات كبرية منه، ولكنها تتمتع برثو�ت بحرية هائلة. وتعد 

�سناعة  �أن  �لياباين، كما  �لغذ�ئي  �لنظام  �لأ�سماك جزًء� هاًما يف 

�سيد �لأ�سماك �ليابانية من �ل�سناعات �لن�سطة جًد�.

مكونات القت�ساد الياباين

تعترب �ليابان من �لناحية �لقت�سادية و�حدة من �أكرث �لدول تقدًما 

يف �لعامل. ويحتل �لناجت �لقومي �لإجمايل )قيمة �ل�سلع و�خلدمات 

�ملنتجة خالل عام و�حد( �ملرتبة �لثالثة على م�ستوى �لعامل. فقد بلغ 

تريليونات   4  .5 حو�ىل   2012 للعام   »GDP« �ل�سمي  �ملحلي  �لناجت 

�لعالمات  تتمتع  كما  �لو�حد.  للفرد  دولر  �ألف   34 مبعدل  دولر، 

و»فوجي  و»�سوين«،  »تويوتا«،  مثل  �ليابانية  �ل�سناعية-�لتجارية 

ب�سهرة  و»ميت�سوبيت�سي«،  و»�سام�سونغ«،  و»بانا�سونيك«،  فيلم«، 

عاملية.

�لثقيلة  �ل�سناعة  بالعتماد على  �لعاملية  �ليابان مكانتها  بنت 

�أول منتج للحديد  �مل�ستوردة، فهي  �لأولية  �ملو�د  �لقائمة على حتويل 
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و�ل�سلب يف �لعامل، وثالث قوة يف تكرير �لبرتول، و�أول منتج لل�سيار�ت، 

وت�ساهم ب�40 باملئة من �لإنتاج �لعاملي لل�سفن.

�لتجاري  �مليز�ن  وي�سجل  �لعامل،  قوة تارية يف  ثالث  �ليابان  تعترب 

قيود  وو�سع  �مل�سنعة  �مل��و�د  بت�سدير  وذل��ك  �سنوًيا  ربًحا  �لياباين 

جمركية على �ملو�د �مل�سنعة �لأجنبية، وهو بذلك ي�ساهم ب�7 باملئة 

من �لتجارة �لعاملية. يعترب ��ستخد�م �لإن�سان �لآيل �أحد �أهم �ملجالت 

�لو�عدة للنمو �لقت�سادي �مل�ستقبلي، و�لذي تتفوق فيه �لتكنولوجيا 

�ليابانية على باقي دول �لعامل. ف�»�أ�سيمو« )�إن�سان �آيل �سبيه بالب�سر 

قدمني  على  �ل�سري  ي�ستطيع  بتطويره(،  »هوند�«  �سركة  قامت 

و�لتحدث بلغات �إن�سانية، ويف �مل�ستقبل �لقريب، �ست�سارك �لروبوتات 

�لآلية بالعمل يف عدد من �ملجالت، وقد ي�سل �لأمر �إىل درجة تعاي�سها 

جنًبا �إىل جنب مع �لإن�سان، كما ن�ساهد يف �أفالم �خليال �لعلمي.

ال�سناعة اليابانية

�إذ  �ليابانية،  �لقت�سادية  �لقوة  ركائز  من  و�حدة  �ل�سناعة  تعترب 

�ملتحدة  �لوليات  بعد  عاملًيا  �لثاين  �ملركز  يف  �سناعًيا  �ليابان  تاأتي 

�لأمريكية. �ل�سناعة �إذن حمرك �لقت�ساد �لياباين وع�سبه، و�ملج�سد 

�حلقيقي للنجاح و�لتفوق.

�ليابان هي ثاين �أكرب منتج عاملي للفولذ، وحتتل مركًز� مهيمًنا 

��سطول تاري بحري  �أكرب  ثاين  �ل�سفن وهي متلك  بناء  يف جمال 

ل�سناعة  �لأولوية  �ليابان  �أعطت   1960 �لعام  من  و�عتباًر�  �لعامل.  يف 

ومعد�تها  و�رد�تها  بتمويل  تقوم  و�لإلكرتونيات،�لتي  �ل�سيار�ت 

و�لتكيف  �لتناف�س  على  قدرة  �أكرث  ت�سبح  �أن  �أجل  من  �لالزمة، 

مع �لطلب �لعاملي. ويف ما بعد تبنت ��سرت�تيجية مغايرة، �إذ منحت 

�لعالية  و�لتكنولوجيا  �لآيل  �لرجل  �سناعة  �أو  للروبوتيزم  �لمتياز 

�لنموذج  ظهر  وقد  �جل��ودة،  على  خا�س  ب�سكل  مركزة  �لتقنية، 

ا على ت�سكيل فرق �إنتاجية �سغرية مكونة  �لياباين، معتمًد� �أ�سا�سً

وفق  مهمات  بعدة  �لقيام  ي�ستطيعون  �ملو�هب  متعددي  عمال  من 

مبد�أ »�لأ�سفار �خلم�سة«: » �سفر خمزون، �سفر �أخطاء، �سفر �أور�ق، 

�سفر �أعطاب، �سفر تاأجيل«.                 

ال�سيارات: • �سناعة 
�لتي  �ليابان  يف  �لرئي�سة  �لقطاعات  �إحدى  هي  �ل�سيار�ت  �سناعة 

�أ�سبحت و�حدة من �أكرب م�سدري �ل�سيار�ت يف �لعامل، وحتتل �ليابان 

�ملر�تب �لأوىل يف �إنتاج �ل�سيار�ت فال�سركات �ليابانية )مثل تويوتا، 

ني�سان، هوند�، مازد�...( قامت باإنتاج �كرث من 100 مليون �سيارة، 

كذلك نالحظ �سيادة يابانية يف ت�سنيع �لدر�جات حيث �أن ثالثة 

)هوند�، كاو�ز�كي،  �ل�سنع  يابانية  �لعامل هي  �لدر�جات يف  �رباع 

�لور�س،  �آلت  �سناعة  يف  �لأوىل  �ملرتبة  حتتل  �أنها  كما  ياماها...( 

كذلك �سناعة �لقطار�ت �ل�سريعة.

الدقيقة: التكنولوجيا  • �سناعة 
�لتفوق  رموز  و�أحد  ياباين،  �خت�سا�س  هي  �لإلكرتونية  �ل�سناعة 

�لعامل  �أول منتج لالإلكرتونيات يف  �لذي يعترب  �لبلد،  و�لنجاح لهذ� 

�لت�سجيل،�لهو�تف  �أجهزة  �لفيديو،  م�سجالت  �لتلفزيون،  )�أجهزة 

ا �أول بلد منتج للروبوتات يف �لعامل، وحتتل  �لنقالة(. وهي تعترب �أي�سً

)�لآلت  و�لبريوتيك  �لآيل،  �لإع��الم  جمال  يف  بها  باأ�س  ل  مكانة 

�لت�سالت،  �لثاين يف جمال  �ملركز  �ليابان  �لنا�سخة(. كما حتتل 

ما  �أنها  �إل  جديدة،  مو�د  تطوير  �إىل  و�ل�سعي  �حليوية  �لتكنولوجيا 

ز�لت تعاين �سعًفا يف جمالت �ل�سناعات �لدو�ئية و�لف�ساء.

املعجزة اليابانية

�لفرتة  خالل  �ليابانية  و�ملنظمات  �ل�سركات  ��ستطاعت  لقد 

حو�ىل  بلغت  عقود  يف  �لدخول  و1984،   ،1951 �لعامني  بني  �ملمتدة 

من  �ملتقدمة  �ل��دول  �إليه  تو�سلت  ما  �أف�سل  ل�ستري�د  عقٍد   42.000

تقنيات. فاليابانيون مل يكونو� مهتمني بنقل �أي نوع من �لتقنية، 

ولكنهم كانو� حري�سني على �ختيار �لأف�سل، وكان �سبيلهم �إىل 

لدر��سة  �ليابانيني  �ملتخ�س�سني  من  موجات  �إر�سال  يف  يتمثل  ذلك 

�لتقنية �ملرغوب يف نقلها بدقة وعمق، فيحققون بذلك �أكرث من 

هدف: �لأول، هو �لتعرف عن كثب �إىل نوعية �لتقنية وخ�سائ�سها 

من م�سادرها، ويف �لوقت نف�سه حماولة �حل�سول على ما يتعلق بها 

من ر�سومات وت�ساميم ومعلومات.

للتح�سري  �لدر��سة هذه  ��ستغالل مرحلة  يتمثل يف  �لثاين،  �لهدف 

�إعادة  قبل  �ملنتج  على  ي�سيفونها  �سوف  �لتي  �لتح�سينات  ملرحلة 

ن�سبًيا  ق�سري  وقت  يف  �لأ�سليني  �ملنتجني  مفاجاأة  وبالتايل  �إنتاجه، 

�أكرث  وجعله  �ملنتج  �إىل  ي�سيفونها  �لتي  و�لتح�سينات  بالتعديالت 

جودة و�أقل �سعًر�، مما ميهد لهم �لطريق لتعزيز مناف�ستهم وك�سب 

�لأ�سو�ق ب�سورة �قتحامية مذهلة.

جودة املنتج الياباين

بعد �سنو�ت �حلرب �لعاملية �لثانية، ومع بد�ية �إعادة �لإعمار و�لبناء 

دمينج  �إدو�رد  �لدكتور  �ليابان  ��ستدعت  و�لقت�سادي،  �ل�سناعي 

لإلقاء  �جلودة(  نظرية  و�سعا  )�أمريكيان  جور�ن  جوزيف  و�ملهند�س 

و�لعمال ويف  و�ملهند�سني  و�ل�سناعيني  �أمام رجال �لأعمال  حما�سر�ت 
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�جلامعات �ليابانية. لقت نظرية �جلودة ومبد�أ �لنوعية 

�مل�سانع  جميع  وتبنتها  �ليابان  يف  ج��ًد�  و��سًعا  �سدى 

و�ملعامل فطبقت يف جميع �أنحاء �لبالد ب�سكل جدي، 

قا�سية  لختبار�ت  و�ملنتجات  �ل�سلع  كل  �خ�ساع  ومت 

للك�سف عن �لعيوب �لت�سنيعية. وقد �أدت هذه �خلطوة 

�ليابانية  و�ملنتجات  �ل�سلع  �سمعة  ن  حت�سّ �إىل  �لهامة 

�أًيا منها مل يكن يخرج من  �لعامل، لأن  على م�ستوى 

�مل�سنع �ل بعد �جتيازه �ختبار�ت �جلودة و�لنوعية، مما 

�ملتحدة  �لوليات  يف  �سو�ء  عليه  يقبل  �مل�ستهلك  جعل 

�ليابانية  �ملنتجات  �كت�سبت  هكذ�  خارجها.  �أو 

�ل�سوق  يف  ح�ستها  و�رتفعت  عاملًيا  �مل�ستهلكني  ثقة 

�أكرب  ن�سبة  و�ىل  قليلة  �سنو�ت  20% خالل  �إىل   %4 �لأمريكية من 

و�ل�سلع  �ملنتجات  تكد�س  �إىل  �أدى  مما  �لتالية،  �ل�سنو�ت  خالل 

وقد  عنها.  �مل�ستهلكني  وع��زوف  �ملخازن  يف  �ملَن�ساأ  �لأمريكية 

�أ�ساءت �ل�سركات و�مل�سانع �لأمريكية يف ذلك �لوقت فهم ما ح�سل 

عامل  �إىل  �ليابانية  �ملنتجات  ل�سر�ء  �لزبائن  �تاه  ظاهرة  فاأعادت 

�ل�سعر �لأقل، فعمدت �إىل �سرب �لأ�سعار وتخفي�سها. 

�سّر التفوق الياباين

طورها  �لتي  �ل�ساملة«  »�جل��ودة  ��سمه  ومتطور  جديد  مبد�أ  هو 

كانت  )�لتي  و�لنوعية  �جل��ودة  مبادئ  تطبيقهم  بعد  �ليابانيون 

�أمريكية بالأ�سل(، وهي تتلخ�س يف �لرتكيز على تطوير جودة كل 

خطوة من خطو�ت �لإنتاج و�لوقاية من �خلطاأ قبل حدوثه وبالتايل 

كانو�  �أن  بعد  فاليابانيون  خطاأ.  ب��اأي  �لنهائي  �ملنتج  تاأثر  عدم 

ي�ستوردون �جلودة �أ�سبحو� م�سدرين لها و�أ�سبح �لعامل باأكمله يحاول 

�أن يلحق بهم ويقدم منتجات بجودة متاثل جودة منتجاتهم. 

ويف هذ� �ل�سياق يقول م�سوؤول كبري يف �إحدى �ملوؤ�س�سات �لأمريكية 

�أي  يف  �ليابانيون  هزمنا  »لقد  �ملتقدمة:  �لتقنية  جمال  يف  �لعاملة 

و�ل�سيار�ت  �لتلفزيونات  �لر�ديوهات،  �سناعة  يف  يختارونه:  حقل 

وغريها من �ل�سناعات، لقد تغلبو� علينا يف جودة �ملنتجات و�لأ�سعار 

�ملنخف�سة، و�لآن يتغلبون علينا يف جمال �لإبد�ع«، ويتابع: »بد�أت 

منها  �ليابان  خرجت  حيث  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  بعد  �لق�سة 

تهدف  �لأمريكية  �خلارجية  �ل�سيا�سة  وكانت  حمطمة،  مهزومة 

�سمن  لت�سبح  تكوينها  و�إع��ادة  عرثتها  من  �ليابان  �إنت�سال  �إىل 

�ل�سيا�سة مل تكن تهدف ول تت�سور  �لغربي. لكن تلك  �ملع�سكر 

�أن تخرج هذ� �لعمالق مرة �أخرى من  �أن م�ساعدة �ليابان ميكن 

�إليه، بل �سجعت  قمقمه... فت�ساهلت يف نقل �لتقنية �لأمريكية 

يابانية  �سركة  »�سوين«  �سركة  وكانت  ذلك  على 

مغمورة ونا�سئة، ولكنها كانت طموحة وذ�ت ب�سرية 

�لتقنية  نقل  رحلة  بدء  يف  �ملبادرة  زمام  فتولت  نافذة، 

متكنت  عندما  ذلك  وكان  لليابان،  �لإلكرتونية 

من �سر�ء رخ�سة ت�سنيع جهاز �لرت�نز�ستور يف �ليابان من 

�سركة »بل« �لأمريكية مقابل 25000 دولر«.

�ن معجزة �لتفوق �لياباين تكمن وفق ر�أي �لكرثة من 

�ملحللني، يف �لإن�سان و�ملجتمع �ليابانيني، يف روح �لفرد 

وحبه للعمل وتقّبله �لتكنولوجيا �حلديثة و�قتناعه �ن 

هذ� �لطريق هو �لذي �سيقوده �ىل �لتفوق و�لتطور. كما 

�ن �سيا�سة �لعمل �سمن فريق ودفع �ملتفوقني �ىل �لأمام، 

��سم  رفعت  متقدمة  نخب علمية  لربوز  ا  ��سا�سً �سّكال 

وقناعته  لبالده،  �لياباين  بولء  �ليابان عالًيا، مدعومة 

�ل�سنتوية،  �لديانة  �إلهية وفق  ا  �ر�سً و�عتبارها  بتفوقها، 

وباأنها يجب �ن تبقى م�سرقة و�ساطعة »كال�سم�س �لتي 

ت�سرق منها«، وتنري �لعامل.

مراجع وهوام�س:

- www.wikipedia.org/wiki.
- جملة �لدفاع �لوطني، عدد متوز 2005.

�سل�سلة  �ساهر،  د.م�سعود  �ليابانية،  و�لنه�سة  �لعربية  �لنه�سة   -

عامل �ملعرفة، �لعدد 252.

�ىل  �ل��ط��ري��ق  �و  �ل��ل��ه،  ط��ري��ق  )وم��ع��ن��اه��ا  �ل�سنتوية  �ل��دي��ان��ة   -

و�لبوذية  �لقدمية  �ل�سنتو  من  مزيًجا  �ليوم  تعترب  ة(،  �خل��ريِّ �لأرو�ح 

و�لكونفو�سية.

- ُيَعِظم �ل�سنتو �ل�سم�س، وحتتل �إلهة �ل�سم�س »�أماتري ��سو« �ملكانة 

�لأرفع من بني �لآلهة �لأخرى �لتي يعظمها �ل�سنتو، كاإله �لقمر و�إله 

�ل�سم�س معبدً� �سخمًا �عتربوه  �ليابانيون لإلهة  �أقام  �لزر�عة... وقد 

�لهادي،  �ملحيط  على   Ise مدينة  يف  ويقع  �لبالد،  يف  مكان  �أقد�س 

على بعد 300 كلم جنوب غرب �لعا�سمة طوكيو.

�إلهة  �ل�سم�س �حلمر�ء، للتاأكيد باأن  �ليابان �سورة  - يحمل علم 

�ل�سم�س »�أماتري ��سو« كانت تقيم يف هذه �لأر�س.
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دميتتري  الإ�سرائيلي  الكاتب  يت�ساءل 

»هتتاآرتتت�تتس«  �سحيفة  يف  ت�سوم�سكي 

وزراء  رئي�س  ق�سده  الذي  »ما   :)2013/3/14(

واقتتع  يف  اردوغتتتتتان،  طيب  رجتتب  تركيا 

بل  بالفا�سية  ال�سهيونية  �سّبه  حني  الأمتتر، 

�سد  الكربى  اجلرائم  اإحدى  باأنها  وو�سفها 

على  الإجابة  بالتايل  ويحاول  الإن�سانية؟«. 

اأن  حال،  اي  على  اأراد،  »لقد  بالقول:  ذلك 

يقول اأن �سيا�سة الحتالل يف ال�سفة واحل�سار 

اأعمال  ي�سبهان  الإن�ساين على غزة...  غري 

التنكيل التي تقوم بها الدول الفا�سية بحق 

»ينبغي  وي�سيف:  رعاياها«.   - مواطنيها 

القبيل  هتتذا  من  ادعتتاء  يف  باأنه  العتتراف 

يوجد اكرث من ذرة من احلقيقة. فممار�سة 

عن  الأ�سا�سية  الإنتت�تتستتان  حتتقتتوق  حجب 

العتقالت  يف  جنده  وما  الفل�سطينيني... 

طويلة  ل�سنوات  النا�س  اإخفاء  ويف  الإداريتتة 

مقاومتهم  ب�سبب  الإ�سرائيلية  ال�سجون  يف 

مفزع  نحو  على  ي�سبه  والإذلل،  القمع 

دكتاتوريات  اتخذتها  التي  القمع  اأ�ساليب 

الظالم يف القرن الع�سرين �سد معار�سيها«. 

بتتاأن  ال�ستنتاج  اىل  التتكتتاتتتب  ويخل�س 

»ال�سهيونية تتماثل اأقل فاأقل مع مفهومها 

وطني  حتتترر  كحركة  املتتزعتتوم  الأ�تتستتلتتي 

فاأكرث  اأكرث  لتتطابق  م�سطهد،  ل�سعب 

التام: خليط من ال�ستعمارية  مع نقي�سها 

الع�سكرية والقومية ال�سوفينية 

حريتهم  رعتتايتتاه  يحرم  لنظام 

وكتتترامتتتتتتتهتتتم وحتتقتتوقتتهتتم، 

الت�سبيهات  بذلك  وي�ستدعي 

وت�سعه  حقه  يف  تطلق  التي 

الفا�سية  الأنظمة  خانة  يف 

والتتعتتنتت�تتستتريتتة، وهتتي 

مالئمة  ت�سبيهات 

له«.

الكيان  اإ�سرائيل، 

واملحتل،  الغا�سب 

والغّدة ال�سرطانّية التي ترتكب اجلرائم �سد 

وامل�سلمني  العرب  باأر�س  وتفتك  الإن�سانية 

رئي�سها  يتتاأتتتي  ومقد�ساتهم،  وحقوقهم 

الأوروبتتي  الربملان  اأمام  ثقة  بكل  ليتحّدث 

وفل�سطني،  و�سوريا  لبنان  على  حر�سه  عن 

املجازر  باأكرث  حافل  �سجل  جلي�سه  بينما 

وح�سّيًة بحّق الأطفال يف قانا العام 1996 ويف 

مدى  على  فل�سطني  ويف   ،2006 متوز  حرب 

اآخر  كتتان  حيث  عاًما  �ستني  من  اأكتترث 

بالفو�سفور  الفل�سطينيني  اإحتتراق  جمتتازره 

الأبي�س العام 2008، وكذلك يفعل بال�سعب 

والتتتتتاآمتتر  التحري�س  ختتتالل  متتن  التت�تتستتوري 

اأهل  بني  الفتنة  على  والت�سجيع  والت�سليح 

الوطن الواحد. 

الكيان  رئي�س  بريي�س،  �سمعون  يلجاأ 

ال�سهيوين احلايل، اىل تقدمي نف�سه كزعيم 

وي�ستخدم  التت�تتستتالم،  اىل  يتطلع  معتدل 

يف  م�ستمعيه  يقنع  لكي  الكالم  مع�سول 

�سالم،  حمامة  باأنه  والغربي  العربي  العاملني 

والنفاق.  تاريخه مليء بالإجرام  ان  يف حني 

ويا  اأختترًيا،  وهو قد وقف يف الربملان الوروبتتي 

ومت�سدًقا  بالعفة  حما�سًرا  القدر،  ل�سخرية 

يف  التتدمتتاء  حقن  كيفية  حتتول  باحلديث 

�سوريا، داعًيًا اىل »تدخل قوة تابعة جلامعة 

جتري  التي  املتتجتتزرة  لوقف  العربية  التتتدول 

حالًيا هناك« على حد قوله، مفتًيا ب�سرورة 

ت�سم  موؤقتة  �سورية  حكومة  ت�سكيل 

هذا  كتتان  ولتتو  املعار�سة.  من  �سخ�سيات 

فنلندي  او  �سويدي  رئي�س  �سدر عن  الكالم 

او  نفهمه  ان  ميكن  لكان  برازيلي،  او 

نتفهمه، فحقن دماء ال�سعب ال�سوري باأ�سره 

مهمة ان�سانية وواجب اأخالقي قبل اي �سيء 

اآخر، لكن ان ي�سدر عن رئي�س دولة متار�س 

اأرا�سي  وجتتاح  كعقيدة،  والحتالل  القتل 

وتتفنن  امل�ستوطنات،  فيها  وتبني  جريانها 

يف ممار�سة التطهري العرقي لإقامة ا�سرائيل 

الكربى على ارا�سي الغري، فهذه هي املهزلة 

بعينها وقمة املغالطة. 

ان  يجب  التتتذي  ال�سخ�س  لي�س  بريي�س 

الأو�تتستتاع  متتع  نتعاطى  كتتيتتف  يعّلمنا 

ا  حري�سً فعاًل  كان  واذا  بلداننا،  يف  املوؤ�سفة 

من  فلين�سحب  العربية  ال�سعوب  على 

ال�سفة  ومتتن  اجلتتتولن  ه�سبة 

التي  �سبعا  مزارع  ومن  الغربية 

حتتتتتتلتتهتتا قتتتتوات حتتكتتومتتتتته، 

القوانني  وت�سدر  ثرواتها،  وتنهب 

القدر  �سخرية  ملن  انه  ب�سمها. 

عن  نيابة  بريي�س  يتحدث  ان 
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ق�ضايا اإقليمية

اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى 

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

ا�سرائيل حتا�سر بالعفة؟

يا ل�ضـخـريـة �لـقـدر!

يلجاأ �ضمعون بريي�س

رئي�س �لكيان �ل�ضهيوين �حلايل،

�ىل تقدمي نف�ضه كزعيم معتدل

يتطلع �ىل �ل�ضالم، وي�ضتخدم مع�ضول �لكالم

لكي يقنع م�ضتمعيه يف �لعاملني �لعربي و�لغربي

باأنه حمامة �ضالم،

يف حني �ن تاريخه مليء بالإجر�م و�لنفاق. 



يك�ضف موؤمتر هرت�ضيليا عن 

�لوجه �لقبيح و�حلقيقي للقادة 

�ل�ضهاينة من حيث �أنه يوجه 

�للوم �ىل �حلكومة �لإ�ضر�ئيلية 

لأنها مل تقم بدور �أكرث فاعلية 

يف تاأجيج �لفتنة و�إثارة �ل�ضر�ع 

�ملذهبي يف �ملنطقة، ويف �لوقت 

نف�ضه ي�ضارع ويدعوها �ىل 

تد�رك هذ� �لإهمال و�لتق�ضري 

لأن �ل�ضر�ع موجود بالفعل 

وميكن تاأجيجه و�إطالة �أمده 

و��ضتغالل زيادة حدة �لنري�ن فيه.

يقول �لكاتب �لإ�ضر�ئيلي دميرتي 

ت�ضوم�ضكي يف �أحد مقالته: 

»�ل�ضهيونية تتماثل �أقل فاأقل مع 

مفهومها �لأ�ضلي �ملزعوم كحركة 

حترر وطني ل�ضعب م�ضطهد، 

لتتطابق �أكرث فاأكرث مع نقي�ضها 

�لتام: خليط من �ل�ضتعمارية 

�لع�ضكرية و�لقومية �ل�ضوفينية 

لنظام يحرم رعاياه حريتهم 

وكر�متهم وحقوقهم، وي�ضتدعي 

بذلك �لت�ضبيهات �لتي تطلق يف 

حقه وت�ضعه يف خانة �لأنظمة 

�لفا�ضية و�لعن�ضرية، وهي 

ت�ضبيهات مالئمة له«.

اإر�سال  تاأييده  ويعلن  العربية،  اجلامعة 

اجل  من  لي�س  �سوريا  اىل  لها  تابعة  قتتوات 

رقعة  تو�سيع  اجتتل  من  واإمنتتا  الفتنة،  واأد 

به  تذهب  وقتتد  والتتنتتزاعتتات،  الختتتتتالفتتات 

فنجده  رمبا  ذلك  من  اأكتترث  اىل  الوقاحة 

التحرير  ميدان  يف  منربها  على  يوًما  يقف 

الزعماء  ورمبتتا  اخلارجية،  وزراء  خماطًبا 

البيت  اهتتل  متتن  واحتتتًدا  باعتباره  التتعتترب 

يف  القت�سادية  القمة  خاطب  مثلما  متاًما 

الزمن.  من  العقد  ون�سف  عقد  قبل  املغرب 

واأبًدا  دائًما  الإ�سرائيلي  الكيان  حاول  لقد 

والق�ساء على كل  املنطقة  ا�ستقرار  زعزعة 

قائد اأو حركة اأو طرف ممانع له وحللفائه 

وا�سرجاع  وعزتها  الأمتتة  لوحدة  عامل  او 

موؤمتر  يف  اأختترًيا  جتلى  ما  وهتتذا  حقوقها، 

عادة  يتناول  الذي  ع�سر،  الثالث  هرت�سيليا 

اأو�سى  فقد  ال�سراتيجية.  ا�سرائيل  ق�سايا 

املوؤمتر بتاأجيج ال�سراع ال�سني - ال�سيعي يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط من اأجل حتقيق اأمن 

البعيدة  ال�سراتيجية  وم�ساحلها  ا�سرائيل 

املدى، وذلك من خالل ال�سعي اىل ت�سكيل 

ا  اأ�سا�سً يقوم  املنطقة  دول  من  �سني  حمتتور 

على »دول اخلليج وم�سر وتركيا والأردن«. 

»�سيكون  املحور  هذا  ان  اىل  املوؤمتر  وذهب 

يف  املتحدة،  والتتوليتتات  لإ�سرائيل  حليًفا 

مقابل حمور ال�سر الذي تقوده اإيران باعتباره 

حموًرا لل�سيعة«. وبدا وا�سًحا ان املوؤمتر اإمنا 

�سرورة  اىل  وحلفاءها  ا�سرائيل  ينّبه  ان  يريد 

هذا  تن�سيط  يف  فعالية  اأكتترث  بتتدور  القيام 

ا�سرائيل  ليكون يف خدمة  املذهبي  ال�سراع 

وم�ساحلها يف مواجهاتها الراهنة �سد ايران 

املتطورة تكنولوجًيا ونووًيا، الأمر الذي يعني 

الإ�سرائيليني  ال�سراتيجيني  املفكرين  ان 

فر�سة  ال�سراع  هتتذا  يف  يتترون  وحلفاءهم 

من  املزيد  بذل  ي�ستحق  وما  �سانحة  ذهبية 

يتعلق  ما  اأف�سل يف  بنتائج  للخروج  اجلهود 

العربية  الأرا�تتستتي  يف  الحتالل  بتكري�س 

على  املتفاقم  الإيتتراين  اخلطر  ومكافحة 

اأمن اإ�سرائيل.

»بينما  انتته  �سراحة  املتتوؤمتتتر  اأعتتلتتن  لقد 

وتتحول  �سوريا  لتق�سيم  الحتمالت  تتزايد 

من  فاإنه  حقيقة...  اىل  الحتمالت  هذه 

اأر�س  على  معينة  ظروف  توؤدي  ان  املمكن 

الواقع اإىل القيام بخطوات ع�سكرية دولية 

»�سيا�سة  ا�سماه  ما  املوؤمتر  وانتقد  هناك«. 

الختفاء من امام العا�سفة، تلك ال�سيا�سة 

بتتداأت  اأن  منذ  ا�سرائيل  انتهجتها  التي 

عامني«.  قبل  املنطقة  يف  ال�تتستتطتترابتتات 

ال�سرائيلية  ال�سلبية  ا�ستمرار  »اإن  وي�سيف: 

ال�سياق ميكن ان يعر�س م�ستقبل  يف هذا 

ا�سرائيل  وان  ا  خ�سو�سً للخطر«.  ا�سرائيل 

»قادرة على اإحداث التغيري املطلوب« والذي 

ينبغي ان يكون هو املهمة الأوىل حلكومة 

نتنياهو اجلديدة. 

امنا  هرت�سيليا  موؤمتر  ان  املح�سلة،  يف 

واحلقيقي  القبيح  التتوجتته  عتتن  يك�سف 

اللوم  يوجه  اأنه  ال�سهاينة من حيث  للقادة 

تقم  مل  لأنها  الإ�سرائيلية  احلكومة  اىل 

واإثارة  الفتنة  تاأجيج  يف  فاعلية  اأكرث  بدور 

ال�سراع املذهبي يف املنطقة، ويف الوقت نف�سه 

الإهمال  هذا  تتتدارك  اىل  ويدعوها  ي�سارع 

بالفعل  متتوجتتود  التت�تتستتراع  لأن  والتق�سري 

وا�ستغالل  اأمتتده  واإطالة  تاأجيجه  وميكن 

زيادة حدة النريان فيه. ان ما يح�سل لالأ�سف 

يف العديد من البلدان العربية من �سراعات 

ونزاعات عبثية داخلية، موجهة وممولة يف 

كق�سة  ق�سته  امنا  اخلارج،  من  معظمها 

دمائه  من  ي�سرب  املربد،  يلح�س  الذي  القط 

من دون اأن يدري انه ي�ستنزف ذاته، ولو كان 

داريًا فتلك تكون الطامة الكربى.
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ت�أليف املجل�س الع�سكري

�سنًدا اىل امل�دة 26 من ق�نون الدف�ع الوطني، يت�ألف 

املجل�س الع�سكري من:

.� - ق�ئد اجلي�س: رئي�سً

- رئي�س الأرك�ن: ن�ئًب� للرئي�س.

- املدير الع�م للإدارة: ع�سًوا. 

- املفت�س الع�م: ع�سًوا.

- اأمني ع�م املجل�س الأعلى للدف�ع: ع�سًوا.

- �س�بط ع�م يعني مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء بن�ء على اقرتاح 

وزير الدف�ع الوطني بعد ا�ستطلع راأي ق�ئد اجلي�س: ع�سًوا.

حل�سور  من��سًب�  ي��راه  م��ن  ا�ستدع�ء  املجل�س  لرئي�س  وميكن 

اجتم�ع�ت املجل�س.

- اأم�نة �سر املجل�س الع�سكري: تن�س�أ لدى املجل�س الع�سكري اأم�نة 

�سر، ويحدد ملكه� مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء بن�ء على اقرتاح 

وزير الدف�ع الوطني. وك�ن قد جرى حتديد ذلك امللك ب�ملر�سوم رقم 

.1980/2789

�سالحي�ت املجل�س الع�سكري

املجل�س  �سلحي�ت  الوطني  الدف�ع  ق�نون  من   27 امل���دة  دت  ح��دَّ

الع�سكري مب� يلي:

1- يوافق املجل�س الع�سكري على:

الوطني  الدف�ع  لوزارة  الت�بعة  الرئي�سة  املوؤ�س�س�ت  تنظيم جميع   -

الواردة يف ق�نون الدف�ع الوطني.

اجلوية  القوى  وق�ئدي  والألوية  والفرق  املن�طق  قي�دة  ت�سكيلت   -

الع�سكرية وم� يع�دله� من املراكز يف ب�قي  والبحرية وق�دة املع�هد 

املوؤ�س�س�ت الرئي�سة، بن�ء على اقرتاح روؤ�س�ء هذه املوؤ�س�س�ت كل يف م� 

خ�س �سب�طه، وت�سدر مبر�سوم.

موؤ�س�سة  الكت�ئب يف  وق�دة  ال�سعب  وروؤ�س�ء  املديرين  - ت�سكيلت 

املجل�س  موافقة  ح�ل  ويف  اجلي�س.  ق�ئد  اق��رتاح  على  بن�ء  اجلي�س 

بقرار من  الت�سكيلت  ت�سدر  ق�ئد اجلي�س  اقرتاح  الع�سكري على 

الع�سكري  املجل�س  موافقة  عدم  ح�ل  يف  اأم�  الوطني.  الدف�ع  وزير 

على هذا القرتاح فيعر�س الأمر على املجل�س الأعلى للدف�ع الذي 

يقرر، اإم� املوافقة عليه اأو اإع�دته اىل ق�ئد اجلي�س ليقدم اقرتاًح� اآخر. 

وتطبق الأ�سول نف�سه� على �س�ئر املوؤ�س�س�ت الرئي�سة بن�ء على اقرتاح 

روؤ�س�ء هذه املوؤ�س�س�ت.

- ف�سل ال�سب�ط من رتبة رائد فم� فوق وملدة اأكرث من �سهر.

- ترقية ال�سب�ط لرتبة نقيب وم� فوق يف خمتلف املوؤ�س�س�ت الرئي�سة، 

مبرا�سيم،  الرتقي�ت  هذه  وت�سدر  املوؤ�س�س�ت.  روؤ�س�ء  اقرتاح  على  بن�ء 

بن�ء على اقرتاح وزير الدف�ع الوطني.

روؤ�س�ء  اق��رتاح  على  بن�ء  مبرا�سيم،  لل�سب�ط  الأقدمي�ت  منح   -

املوؤ�س�س�ت الرئي�سة.

- ا�ستحق�ق الأو�سمة.

2- يتوىل املجل�س الع�سكري املوافقة على الأمور الآتي ذكره� والتي ت�سدر بقرار 

من وزير الدف�ع الوطني:

التعيني  و�سروط  الع�سكرية  املع�هد  اإىل  املدنيني  انت�س�ب  �سروط   -

فيه�، بن�ء على اقرتاح ق�ئد اجلي�س.
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اإعداد:

د. ن�در عبد العزيز �س�يف

حم�م ب�لإ�ستئن�ف

 املجل�س الع�سكري 

يف وزارة الدف�ع الوطني 

اللبن�ين

 ت�أليفه و�سالحي�ته ونظ�م اجتم�ع�ته 

الوطني  الدف�ع  ق�نون  من   16 امل�دة  اىل  �سنًدا 

ال�س�در ب�ملر�سوم ال�سرتاعي رقم 1983/102 ت�ريخ 

الدف�ع  وزارة  تت�ألف  وتعديالته،   1983/9/16

الآتية:  الرئي�سة  املوؤ�س�س�ت  من  لبن�ن،  يف  الوطني 

اجلي�س - املديرية الع�مة لالإدارة - املفت�سية الع�مة - 

دت امل�دة 26 وم� يليه�  املجل�س الع�سكري. وقد حدَّ

من الق�نون املذكور كيفية ت�أليف املجل�س الع�سكري 

اىل  ب�لإ�س�فة  اجتم�ع�ته، هذا  ونظ�م  و�سالحي�ته 

يف  عنه�  املن�سو�س  واملهم�ت  ال�سالحي�ت  بع�س 

قوانني متفرقة وفق م� �سي�أتي تف�سيله.



وتنظيمه�،  الع�سكرية  املع�هد  ان�س�ء   -

بن�ء على اقرتاح ق�ئد اجلي�س.

- اإح�لة ال�سب�ط اإىل املجل�س الت�أديبي بن�ء 

على اقرتاح روؤ�س�ء املوؤ�س�س�ت الرئي�سة.

- اإنتداب الع�سكريني ملت�بعة دورات درا�سية 

اأو تدريبية اأو مهم�ت خ��سة يف اخل�رج، بن�ء 

على اقرتاح روؤ�س�ء املوؤ�س�س�ت الرئي�سة.

- ف��ئ���ت وم��وا���س��ف���ت ال���ل���وازم، وامل���وؤن، 

والأع��ت��دة  وال��ذخ���ئ��ر،  وامل��ع��دات  والأ�سلحة، 

ومن�ذجه�،  الع�سكرية  والآلي�ت  واملن�س�آت 

بن�ء على اقرتاح ق�ئد اجلي�س.

اإىل  الدخول  مب�راة  يف  املر�سحني  لئحة   -

املدر�سة احلربية.

اإىل  الدخول  مب�راة  يف  الن�جحني  لئحة   -

هذه  يف  منهم  واملقبولني  احلربية  املدر�سة 

املدر�سة.

- قيد ال�سب�ط يف جداول الرتقية لرتبة نقيب 

الرئي�سة،  املوؤ�س�س�ت  خمتلف  يف  فوق،  فم� 

بن�ء على اقرتاح روؤ�س�ء هذه املوؤ�س�س�ت.

التلزمي  جل���ن  واع�����س���ء  روؤ���س���ء  تعيني   -

الع�م  املدير  اق��رتاح  على  بن�ء  وال�ستلم، 

للدارة.

املكلفني  وال�سب�ط  امُل�سفني  تعيني   -

على  بن�ء  النفق�ت،  عقود  على  التوقيع 

اقرتاح املدير الع�م للدارة.

من  بقرار  وي�سدر  الع�سكري،  املجل�س  ي�سع   -3

وزير الدف�ع الوطني، م� يلي:

عليه�  ن�س  التي  الدائمة  التعليم�ت   -

املجل�س  يراه�  والتي  الوطني  الدف�ع  ق�نون 

يف  العمل  �سري  حل�سن  �سرورية  الع�سكري 

املوؤ�س�س�ت الرئي�سة.

- جداول العديد وجداول التجهيز ملوؤ�س�س�ت 

العديد  اكم�ل  وطرق  الوطني،  الدف�ع  وزارة 

والتجهيز.

يف  ال�سفق�ت  يف  الع�سكري  املجل�س  يُدّقق   -4

خمتلف مراحله�:

وله  اخل��سة،  ال�سروط  دف�تر  � يف  اأ�س��سً ينظر 

اأن  اأو  وردت  يوافق عليه� كم�  اأن  احلق يف 

يعدله� اأو اأن يرف�سه�، على اأن ترفع ملف�ت 

ال�سفق�ت بعد املوافقة عليه� اإىل وزير الدف�ع 

عليه�  ن�س  التي  الجراءات  لإتخ�ذ  الوطني 

ق�نون املح��سبة العمومية.

الدف�ع  وزير  اإىل  الع�سكري  املجل�س  يرفع   -5

الوطني تو�سي�ته ب�س�أن:

- م�سروع موازنة وزارة الدف�ع الوطني.

- تعزيز الدف�ع وتعديل ال�سي��سة الدف�عية.

- ت�سمية امللحقني الع�سكريني.

6- �سالحي�ت املجل�س الع�سكري الإ�س�فية:

ق�ئد  مبع�ونة  الع�سكري  املجل�س  يقوم   -

اجلي�س  يتوىل  حيث  مهم�ته،  يف  اجلي�س 

وحم�ية  الأم��ن  على  املح�فظة  �سلحية 

او  ب�سلمته�  ���س���ر  عمل  اأي  �سد  ال��دول��ة 

امل�سلحة  القوى  جميع  وتو�سع  م�س�حله�. 

التي تقوم مبهم�ته� وفق قوانينه� واأنظمته� 

مبع�ونة  اجلي�س  ق�ئد  اأم��رة  حتت  اخل��سة، 

املجل�س الع�سكري وب�إ�سراف املجل�س الأعلى 

للدف�ع، �سنًدا اىل امل�دة 4 من ق�نون الدف�ع 

الوطني.

- يتم تعيني الق�س�ة الع�سكريني بقرار من 

وزير الدف�ع الوطني بن�ء على اقرتاح املجل�س 

الع�سكري، وفق امل�دة 17 من ق�نون الدف�ع 

الوطني. 

د اأ�سول العمل بني قي�دة اجلي�س وبني  - حتدَّ

تعليم�ت  مبوجب  ل��لدارة  الع�مة  املديرية 

على  بن�ء  الوطني،  الدف�ع  وزير  عن  ت�سدر 

اقرتاح املجل�س الع�سكري، وفق امل�دة 23 من 

الق�نون ذاته. 

قي�دة  من  كل  بني  العمل  ا�سول  د  حتدَّ  -

مبوجب  الع�مة،  املفت�سية  وب��ني  اجلي�س 

تعليم�ت ت�سدر عن وزير الدف�ع الوطني بن�ء 

امل�دة  وفق  الع�سكري،  املجل�س  اقرتاح  على 

24 من الق�نون ذاته. 

ي�سع املجل�س الع�سكري بقرار منه، نظ�ًم� 

لرتقية  الق�نونية  ال�سروط  لتحديد   � خ��سً

الرتب�ء والفراد، وفق الفقرة 5 من امل�دة 41 من 

ق�نون الدف�ع الوطني.

املجل�س  موافقة  على  احل�سول  يجب   -

والأفراد  الرتب�ء  ترقية  اأجل  من  الع�سكري 

ب�أعم�ل  ق�موا  اأنهم  ثبت  اإذا  ا�ستثن�ئًي�، 

عملي�ت  اأو  حربية  عملي�ت  خلل  ب�هرة 

الداخل،  يف  م�سلح  ا�ستب�ك  اأو  اأمن  حفظ 

الدف�ع  وزير  عن  ي�سدر  قرار  مبوجب  وذلك 

وبعد  اجلي�س  ق�ئد  لق���رتاح  بن�ء  الوطني 

ى  ُيرقَّ كم�  الع�سكري.  املجل�س  موافقة 

لرتبة اأعلى الرتيب اأو الفرد الذي ي�ست�سهد يف 

اأي من الظروف املذكورة اأعله اأو يف ح�دث 

املتطوع  ويعترب  به،  م�أمور  اإبح�ر  اأو  طريان 

وذلك  اإليه�  رّق��ي  التي  ب�لرتبة  م�ست�سهًدا 

مبوجب قرار ي�سدر عن وزير الدف�ع الوطني 

موافقة  وبعد  اجلي�س  ق�ئد  لق���رتاح  بن�ء 

اأو  الرتيب  ك�ن  واإذا  الع�سكري.  املجل�س 

درا�سة  ملت�بعة مكتب  ال�سهيد معيًن�  الفرد 

لرتبة اأعلى قبل ت�ريخ ا�ست�سه�ده، يرقى اإىل 

هذه الرتبة بقرار من وزير الدف�ع الوطني بن�ء 

املجل�س  موافقة  وبعد  اجلي�س  ق�ئد  لقرتاح 

الفقرة  اأح��ك���م  تطبيق  قبل  الع�سكري 

اأعله، وفق الفقرة 9 من امل�دة 41 من ق�نون 

الدف�ع الوطني.

املجل�س  موافقة  على  احل�سول  يجب   -

الع�سكري من اأجل منح الأقدمية للرتقية 

مبوجب مر�سوم بن�ء على اقرتاح وزير الدف�ع 

اجلي�س  ق�ئد  ان��ه���ء  على  املبني  الوطني 

 47 امل�دة  وفق  الع�سكري،  املجل�س  وموافقة 

من ق�نون الدف�ع الوطني.

املجل�س  موافقة  على  احل�سول  يجب   

على  العقوب�ت  فر�س  اأجل  من  الع�سكري 
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 املجل�س الع�سكري يف وزارة الدف�ع



- 16 - 17 - 18 - من امل�دة 62، مبوجب قرار 

ي�سدر عن وزير الدف�ع الوطني )امل�دة 63( من 

العقوب�ت هي:  وهذه  الوطني.  الدف�ع  ق�نون 

ت�أخري الرتقية - ال�سطب عن جدول الرتقية 

خف�س   - ت�أديبًي�  التق�عد  على  الإح�لة   -

الرتبة - فقدان الرتبة - الت�سريح الت�أديبي.

 يتم تعيني جلنة حتقيق من ثلثة �سب�ط 

على  بن�ء  الوطني  ال��دف���ع  وزي��ر  من  بقرار 

يف  منه  وبقرار  الع�سكري  املجل�س  اق��رتاح 

ق�نون  من   65 امل�دة  وفق  �سنة،  كل  مطلع 

الدف�ع الوطني.

الق��رتاح���ت  الع�سكري  املجل�س  ُيقّر   -

اقرتاح  جلهة:  احلربية  ب�لكلية  املتعلقة 

الدرا�سية  وامل��واد  للتعليم  الع�مة  ال�سي��سة 

يف  ال��ق��ي���دة  وروؤي����ة  ي��ت��لءم  مب���  الأ�س��سية 

واق��رتاح  املرتقبة،  مله�مه  اجلي�س  اإع���داد 

التن�سئة  اأو مق��سد  واأهداف  التدريب  �سي��سة 

للكلية، واقرتاح نظ�م درا�سة العلوم الع�مة 

والتن�سيق  له�،  الت�بعة  واملدار�س  الكلية  يف 

بني اأوجه الن�س�ط فيه� ويف اجل�معة، واقرتاح 

وخططه�،  الع�سكرية  ال��ع��ل��وم  من�هج 

ب�لتن�سيق  الع�مة  العلوم  من�هج  واق��رتاح 

بحيث  واإ�سرافه�  اللبن�نية  اجل�معة  مع 

يتلءم مع اأنظمة التعليم اجل�معي لن�حية 

�س�ع�ت  وع��دد  والتطبيقية  النظرية  امل��واد 

التدري�س وعدد املقررات والأر�سدة. وت�سدر هذه 

الوطني،  الدف�ع  وزير  من  بقرار  القرتاح�ت 

وفق امل�دتني 8 و9 من نظ�م الكلية احلربية 

ال�س�در ب�لق�نون رقم 2011/153.

املجل�س  موافقة  على  احل�سول  يجب   -

تعوي�س�ت  حت��دي��د  اأج���ل  م��ن  الع�سكري 

وقيمة  ال�ستحق�ق  واأ�سح�ب  الع�سكريني 

املتعلقة  التطبيقية  والتعليم�ت  التعوي�س 

بهذه التعوي�س�ت وطريقة ا�ستحق�قه� )مثل: 

تعوي�س القرط��سية – البدل ال�سهري املقطوع 

تعوي�س   – ح�جي�ته�  لت�أمني  للوحدات 

نفق�ت  ا�ستع�دة   - وع��لوت��ه  الخت�س��س 

النقل والنتق�ل يف اخل�رج؛ كنفق�ت �سحن 

املكلف  والن��ت��ق���لت  اخل��سة  الأم��ت��ع��ة 

بن�ء  املهم�ت  لبع�س  ب�إجرائه�  الع�سكري 

على  ر�سمي  ترخي�س  اأو  خ��سة  اأوام��ر  على 

ونفق�ت  ر�سمية،  فواتري  مبوجب  تثبت  اأن 

اإ�س�فية  مبهمة  يكلف  عندم�  املن�مة 

ت�سطره للمن�مة خ�رج املدينة التي يقطنه�، 

وثمن الألب�سة والأعتدة وغريه� التي تفر�سه� 

واملع�هد  للمدار�س  الداخلية  الأنظمة  عليه 

درا�سية،  دورات  فيه�  يت�بع  التي  واملوؤ�س�س�ت 

على اأن ت�سلم اإليه لق�ء دفع الثمن املفرو�س 

اإثب�ته مبوجب اأوراق ثبوتية ر�سمية(.

بتحديد  الع�سكري  املجل�س  يقوم  كم� 

التي  ا�ستع�دته�  املمكن  التدريب  نفق�ت 

�س اأو  تكون قد حتملته� الإدارة لفرتة التخ�سّ

التدريب يف ح�لة ت�سريح ال�س�بط الخت�س��سي 

اأو  اخلدم�ت  اإكم�له  قبل  م�سلكي  ل�سبب 

يف ح�لة ال�سب�ط الذين قبلت ا�ستق�لتهم.

الع�سكري  املجل�س  موافقة  جتب  كم� 

جتميد  اأو  قطع  فيه�  يتم  التي  احل�لت  يف 

العلقة،  �س�حب  عن  الخت�س��س  تعوي�س 

)املر�سوم رقم 1982/5379(.

- يتوىل املجل�س الع�سكري اقرتاح ال�س�بط 

اإ�سك�ن  جه�ز  رئ��سة  يتوىل  ال��ذي  ال��ع���م 

الأع�س�ء  واق��رتاح  املتطوعني،  الع�سكريني 

اخلم�سة يف ال�سلطة التقريرية لهذا اجله�ز، 

)امل�دة 4 من املر�سوم رقم 1995/6971(. كم� 

جمل�س  دع��وة  الع�سكري  للمجل�س  يحق 

ت�سبح  ول  للجتم�ع،  اجله�ز  ه��ذا  اإدارة 

اإذا  اإّل  ن�فذة  املذكور  الإدارة  جمل�س  قرارات 

اقرتنت مب�س�دقة الوزير بعد موافقة املجل�س 

الع�سكري  للمجل�س  اأن  كم�  الع�سكري، 

اجله�ز؛  بهذا  املتعلقة  ال�سلحي�ت  بع�س 

و�سراء  وبيع  �سلحي�ته  على  املوافقة  مثل 

الملك غري املنقولة وتلزمي بن�ء امل�س�كن 

يليه� من  وم�   4 )امل�دة  ال�سفق�ت،  وا�ستلم 

املر�سوم رقم 1995/6971(.

املجل�س  موافقة  على  احل�سول  يجب   -

الع�سكري من اأجل حتديد اأ�سول و�سروط منح 

التعوي�س اخل��س بعن��سر احلر�س اجلمهوري 

بقرار  ت�سدر  تعليم�ت  مبوجب  ت�سدر  التي 

اقرتاح  على  بن�ء  الوطني،  الدف�ع  وزير  عن 

الع�سكري،  املجل�س  وموافقة  اجلي�س  ق�ئد 

)امل�دة 3 من املر�سوم رقم 198/2193(.

الع�سكري  املجل�س  لأع�����س���ء  ح  ي�سرَّ  -

الذه�ب  عند  الع�مة  الق�عة  اىل  ب�لدخول 

وق�عة الو�سول يف مط�ر بريوت الدويل، مبجرد 

العلن عن هويتهم وابراز بط�قة الوظيفة، 

رون بحكم وظيفتهم للدخول  عندم� ي�سطَّ

 11 )امل�دة  املط�ر  مة يف هذا  امُلحرَّ املنطقة  اىل 

من القرار رقم 92/ن/1994(.

اجتم�ع�ت املجل�س الع�سكري

الدف�ع  ق���ن��ون  م��ن   28 امل����دة  اىل  �سنًدا 

الوطني:

- يجتمع املجل�س الع�سكري ب�سورة دورية 

منه  بقرار  املجل�س  رئي�س  يحّدده  نظ�م  وفق 

يجتمع  اأن  يجوز  كم�  �سنة،  كل  اأول  يف 

وزير  طلب  على  بن�ء  ا�ستثن�ئًي�  املجل�س 

املجل�س  رئي�س  من  دعوة  اأو  الوطني  الدف�ع 

الع�سكري اأو طلب من ن�سف اأع�س�ئه.

ااإل  ق�نونًي�  املجل�س  اجتم�ع  يكون  ل   -

بح�سور خم�سة اأع�س�ء.

الع�سكري  املجل�س  ق����رارات  ت�����س��در   -

يكون  الأ�سوات  تع�دل  وعند  ب�لأكرثية، 

�سوت الرئي�س مرجًح�.

املجل�س  رئ��سة  الأرك���ن  رئي�س  يتوىل   -

الع�سكري يف ح�ل غي�ب الرئي�س.

الع�سكري  املجل�س  من�ق�س�ت  تت�سم   -

وقراراته بط�بع ال�سرية الت�مة.
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اأ�سباب اإجراء الدرا�سة

�أهمّية  �أن  �أيوب  �ل�سيدة  �أو�سحت  بد�ية، 

�أنها �لأوىل يف لبنان ويف  �لدر��سة تكمن يف 

�ملو�سوع.  هذ�  تتناول  �لتي  �لعربّية  �ل��دول 

و�سددت على �أهمية م�ساركة �لعماد جان 

باعهم  لهم  �ألوية  ق��ادة  �ستة  مع  قهوجي 

مو�سوعها  �أغنى  مما  �لقيادة،  يف  �لطويل 

�لدر��سة  يف  �سارك  كذلك  �سدقيتها.  وز�د 

خم�سون قائًد� ع�سكرًيا ومئتان وخم�سون 

جندًيا من خمتلف �ملناطق و�لأديان. 

هو  �لدر��سة  لهذه  �لد�فع  �أن  �إىل  و�أ�سارت 

»�رتفاع  حول  لدر��ستها  �ل�سابقة  �لنتائج 

�للبنانيني  �جل��ن��ود  ع��ن��د  �ل����ذ�ت  ت��ق��دي��ر 

�سّد  �ل���ب���ارد  ن��ه��ر  ح���رب  يف  �مل�����س��ارك��ني 

�لبلد�ن  من  �لعديد  وتفاُجوؤ  �لإره���اب«، 

بب�سالة  عام،  ب�سكل  و�لأجنبّية،  �لعربّية 

للعتاد  يفتقر  �ل��ذي  �جلي�ش  هذ�  و�سجاعة 

و�ل����ذي ح���ارب ك��م��ا »ب��ال��ل��ح��م �حل���ّي«، 

عزو  مّت  مرتفع،  ذ�ت  بتقدير  متّتع  و�ل��ذي 

حكيمة،  ق��ي��ادة  ل��وج��ود  �أ�سبابه  بع�ش 

لإمتام  للجنود  ود�عمة  ومتفّهمة  ّجعة  م�سَ

من  �ملن�سودة  �لأهد�ف  وحتقيق  مهماتهم 

قيادة �جلي�ش �للبناين.

و�أ���س��اف��ت: وج��دن��ا �أن���ه م��ن �ل�����س��روري 

��ستكمال در��ستنا �ل�سابقة و�لقيام بدر��سة 

يتمّتع  �لتي  و�مل��ه��ار�ت  بالقدر�ت  تخت�ّش 

وذلك  �للبنانيون،  �لع�سكريون  �لقادة  بها 

�لت�ساوؤلت  من  �لعديد  عن  �لإجابة  بغية 

ومنها: ما هي �ملهار�ت �لتي مّكنت �لقادة 

على  �ل�سيطرة  من  �للبنانيني  �لع�سكريني 

نهر  حرب  خالل  جنودهم  عند  �لأزم��ات 

وما  معنوياتهم؟  ورفع  �لإره��اب  �سّد  �لبارد 

�لقادة  متّكن  �لتي  و�لقدر�ت  �ل�سمات  هي 

�ل�سغوط  ح��ّدة  تخفيف  م��ن  �للبنانيني 

لإمرتهم،  �لتابعني  �للبنانيني  �جلنود  عند 

�لقائد  عند  بالإنفعالت  للتحّكم  وهل 

�لتخفيف من حّدة  هذه  �لع�سكري دور يف 

�ل�سغوط؟«.

تركيز  هو  �لأ�سا�سي  �لهدف  �أن  و�أكدت 

�لعاطفي  �ل��ذك��اء  مفهوم  على  �لإنتباه 

�للبنانيني، وتاأثريه  �لقادة �لع�سكريني  عند 

على �ل�سغوط �لنف�سّية عند مروؤو�سيهم �لتي 

تتجّلى مب�ساعر �لقلق و�لإكتئاب.

القيادة ماهية 

»على  �لقيادة  �أيوب  عّرفت  در��ستها،  يف 

�أنها �لركن �لأ�سا�سي �لذي يقوم عليه جناح 

متما�سكة  جمموعة  لأّنها  �ملوؤ�س�سات، 

منّو  توّجه  �لتي  �لعملّيات،  من  ومتناغمة 

�أع�سائها  م�ساعدة  �إىل  وتهدف  �جلماعة، 

�لجتماعّية  حاجاتهم  �إ���س��ب��اع  على 

حتقيق  نحو  للنهو�ش،  �ل�سرورّية  و�لنف�سّية 

�لأهد�ف �لعاّمة �ملن�سودة.

تتعّلق،  �جلماعات  قيادة  �أن  و�أك��دت 

�أن�سطة  و�إع���د�د  بتنظيم  ع��ام،  ب�سكٍل 

�لذين  �أع�ساوؤها  فيها  ي�سرتك  موّجهة، 

من  �إط���اٍر  يف  مًعا،  ويتفاعلون  يرتبطون 

�لذ�تي  و�لدعم  و�مل�ساندة  و�لتاأييد  �لتعاطف 

�جلماعة  رم��ز  م��ن  ج���ذوره  ي�ستقي  �ل��ذي 

ومثالها، �أي من »�لقائد«.

فما �أهمّيُة �لدور �لذي يوؤديه �لقائد يف جناح 

�لتي  هي  �لناجحة  �لقيادة  وهل  موؤ�س�سته؟ 

و��سرت�تيجّيات  خطط  و�سع  على  تعتمد 

�إد�رة  �إىل  لت�سل  ذلك  تتعّدى  �أم  لالأعمال، 

�سغوطها  و�إد�رة  للجماعة  �لب�سرّية  �مل��و�رد 

و�أزماتها؟

�لع�سكرّية  �لقيادة  نقول،  بدء  ذي  بادىء 

يف  �لإيجابي  �لتاأثري  عملّية  حتديًد�،  هي، 

جماعة من �لع�سكريني وتوجيه جهودهم 

نحو �لأهد�ف �ملحددة و�ملر�سومة، عرب ك�سب 

ثقتهم وتاأييدهم و�حرت�مهم وولئهم، وبّث 

�أ�سعب  ملو�جهة  نفو�سهم  يف  �ملعنوّية  �لروح 

وكّل  �حل��رب.  زم��ن  ة  بخا�سّ �لتحديات، 

ذلك منوط بقدرة �لقائد على �حلفاظ على 

و�إقامة  �ملعنويات وتلبية حاجات مروؤو�سيه، 

مناخ من �لتالحم �لنف�سي د�خل �ملجموعة 

مهار�ت  بذلك  م�ستخدًما  ير�أ�سها،  �لتي 

وقدر�ت تندرج �سمن �إطار مفهوم »�لذكاء 

�لت�سعينيات  �أو�ئل  منذ  برز  �لذي  �لعاطفي« 

و�نت�سر يف جميع �ملوؤ�س�سات و�لإد�ر�ت، كما 

�سّيما  ل  و�لكلّيات،  �ملعاهد  معظم  يف 

�لقادة  وت��دري��ب  ب��اإع��د�د  �سة  �ملتخ�سّ تلك 

�لع�سكريني.

الذكاء العاطفي ومهاراته

من  جمموعة  ه��و  �لعاطفي  »�ل��ذك��اء 

�لجتماعّية  و�ملهار�ت  �ل�سخ�سّية  �ل�سفات 

وعي  من  �لفرد  متّكن  �لتي  و�لوجد�نّية 

م�ساعره و�نفعالته، و�لتحّكم فيها وحتويل 

تنظيمها  عرب  �إيجابي  �إىل  منها  �ل�سلبي 

�ملن�سودة؛  �لأهد�ف  حتقيق  نحو  وتوجيهها 

كما �أنها توؤّهله لإدر�ك م�ساعر و�نفعالت 

�لآخرين وتفّهمها و�لتعامل مهعا و�إد�رتها، 

بحيث ي�سبح �لفرد �أكرث قدرة على تر�سيد 

و�لنجاح  و�لجتماعّية  �لنف�سّية  حياته 

�حلياة  مو�قف  ويف  �ملهنّية  �لتفاعالت  يف 
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�ملختلفة، ل �سّيما �ل�ساغط منها«.

نتائج  ���س��وء  »ع��ل��ى  �لباحثة:  وت�سيف 

�أن جميع  �لقول  �مليد�ين، ميكننا  عملنا 

�مل�ساركني  �للبنانيني  �لع�سكريني  �لقادة 

بذكاء عاطفي  قد متّتعو�  �لدر��سة  يف هذه 

��ط و�مل��رت��ف��ع، وه��ذ�  ي���ر�وح م��ا ب��ني �مل��ت��و���سّ

على  �لإ���س��ط��ر�ب��ات  غ��ي��اب  �إىل  ي��دل  م��ا 

�لع�سكريني  �ل��ق��ادة  عند  �مل�ستوى  ه��ذ� 

�رتفعت لدى  �خلم�سني، بل على �لعك�ش، 

مبهار�ت  ة  �خلا�سّ �لقدر�ت  نِ�سب  �جلميع 

�لأب��ع��اد  على  �مل��وّزع��ة  �لعاطفي  �ل��ذك��اء 

�لعالقات  ُبعد  �لآتية:  �لأ�سا�سّية  �خلم�سة 

)�لتعاطف،  �لفرعّية  و�أبعاده  �لبين�سخ�سّية 

�مل�����س��وؤول��ّي��ة �لإج��ت��م��اع��ّي��ة و�ل��ع��الق��ات 

�ملز�ج  ُبعد  ع��ام(،  ب�سكل  �لبين�سخ�سّية 

و�ل�سعادة(،  )�لتفاوؤل  �لفرعّية  و�أبعاده  �لعام 

�لفرعّية  و�أبعاده  �لبينذ�تّية  �لعالقات  ُبعد 

�لو�قعّية  �ل��ذ�ت،  تقدير  �لعاطفي،  )�لوعي 

و�لإ�ستقاللّية(، حمور  �لذ�ت  �إثبات  �لذ�تّية، 

�ملرونة،  )�لو�قعّية،  �لفرعّية  و�أبعاده  �لتاأقلم 

�ل�سغوط  �إد�رة  وحم��ور  �مل�سكالت(،  ح��ّل 

وفروعه )حتّمل �ل�سغوط و�إد�رة �لدو�فع(.

�سيادة  م��ع  �ملقابلة  يخ�ّش  م��ا  يف  �أّم���ا 

�ل��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي ق��ائ��د �جل��ي�����ش 

�ل�ستة  �لألوية  قادة  مع  و�ملقابلة  �للبناين، 

�مل��ه��ار�ت  ح��ول  �أ�سئلتها  مت��ح��ورت  �لتي 

لإد�رة  �للبناين  �لع�سكري  للقائد  �لالزمة 

فقد  جماعته،  د�خ��ل  و�ل�سغوط  �لأزم���ات 

�لإح�سائّية  �لنتائج  لتوّثق  �لإجابات  �أتت 

للعّينة.

�للبنانّية  �لع�سكرّية  �ملوؤ�س�سة  �أن  فاملعلوم 

�نه  كما  �لهرمّية؛  على  بنيتها  يف  تعتمد 

�لعليا  �ملر�تب  �إىل  �لو�سول  من  يتمكن  ل 

هذ�  فمن  وم�ستحقوها،  �لكفاءة  ذوو  �إّل 

ا  علميًّ غنى  �إجاباتهم  �سّكلت  �ملنطلق 

لهذه �لدر��سة«.

�لذين  �لقادة  �أعمار  �أن  �أي��وب  و�أو�سحت 

و55   50 بني  ما  »ر�وح��ت  �لعينة  �سملتهم 

لديهم  �لذين  �لنخبة  �لقادة  وهم من  �سنة، 

من  متّكنو�  �إذ  �لقيادة  يف  �لطويل  باعهم 

�إد�رة �لعديد من �لأزمات �لتي مّرت عليهم 

�أّيام �حلروب و�لتوّتر�ت �لتي  وعلى جنودهم 

بلبنان. ع�سفت 

�لعماد  �إج���اب���ات  �إىل  �إ���س��اف��ة  ل��ذل��ك، 

قهوجي، ُتعترب �إجاباتهم كمرجع علمي 

قّيم ُيعتمد عليه عند �لغو�ش يف �لتحليل.

من  متكّنا  �إج��اب��ات��ه��م،  �إىل  وب��ال��ع��ودة 

�لعاطفي،  �لذكاء  �أبعاد  وف��ق  ت�سنيفها 

على  رّك��زو�  �لألوية  وق��ادة  �لعماد  ف�سيادة 

�إجاباتهم  �أتت  حيث  م�سرتكة  مهار�ت 

�سبه متطابقة؛ وذلك يدّل على �لروح �ملوحدة 

و�لثقافة  �للبنانّية  �لع�سكرّية  للموؤ�س�سة 

لت�سبح يف ما بعد جزًء�  �لقادة  �لتي يتبّناها 

لالأمور  وحتليلهم  تفكريهم  طريقة  من 

و�ملعطيات؛ فرن�هم على �أثر ذلك يفّكرون 

ويحللون �لأمور بالطريقة نف�سها ويتعاطون 

و�ملهار�ت  م��وّح��دة.  بطريقة  �لأزم���ات  مع 

�لقائد  يف  تو�فرها  �سرورة  �أجمعو� على  �لتي 

�لآت��ي��ة:  ه��ي  �لأزم����ات  لإد�رة  �لع�سكري 

)من  منهم  و�لتقّرب  �جلنود  مع  �لتعاطف 

دون �إلغاء �مل�سافة �ل�سروري وجودها د�ئًما بني 

للجنود  �ملعنوّية  �لتعبئة  ومروؤو�سيه(،  �لقائد 

تذكي��رهم  �لأزم��ات،  �أوق��ات  يف  �سّيما  ل 

يف  وبق�سمهم  �ل�سامية  �لوطنّية  بر�سالتهم 

معرفة  و�أهله،  �لوطن  �أر���ش  على  �حلفاظ 

�مل�سكالت �لتي يعاين منها �جلنود )حّتى 

�حللول  لإي��ج��اد  و�ل�سعي  منها(  ة  �خلا�سّ

�ملنا�سبة لها ومتابعتها للتاأّكد من حّلها، 

للمروؤو�سني  �لإ�سغاء  وح�سن  �جلّيد  �لتو��سل 

ولآر�ئهم وتن�سيق جهودهم وبث روح �لعمل 

ت�سوده  مناخ  �سمن  بينهم  ما  يف  �جلماعي 

رفع  على  و�لعمل  و�مل�ساندة  و�لتعاون  �لثقة 

م�ستوى �أد�ئهم وتطّورهم.

هذ� من ناحية، �أّما من ناحية �أخرى فقد 

�لع�سكري  �لقائد  لت�سف  �إجاباتهم  �أتت 

�لتحّكم  �أّوًل  ي�ستطيع  �لذي  باأنه  �لناجح 

�إظ��ه��اره��ا  وع���دم  و�سبطها  ب��ان��ف��ع��الت��ه 

على  �سلًبا  تنعك�ش  ل  كي  لالآخرين، 

لديه  تكون  و�أن  و�جلماعة،  �لعمل  مناخ 

�لقدرة على �سبط �لنف�ش و�لهدوء و�ل�سيطرة 

�لأوقات �حلرجة،  �لإنفعالت حتى يف  على 

�ل��ق��ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  م��ن  ميّكنه  ذل��ك  لأّن 

لها،  حّل  و�إيجاد  �لأزم��ة  وحتليل  �ل�سائبة 

حياته  ف�سل  يف  مهارته  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

من  و�لعمل  �ملهنّية  حياته  عن  �ل�سخ�سّية 

�أجل حتقيق �أهد�ف �جلماعة وجناحها«.

اإدارة الأزمات وال�سغوط

وقادة  قهوجي  �لعماد  �إجابات  �إندرجت 

�لألوية، يف ما يخ�ّش �إد�رة �لأزمات و�ل�سغوط 

حم��اور  �سمن  �للبنانيني،  �جل��ن��ود  عند 

�لعالقات  �لآتية:  وفروعه  �لعاطفي  �لذكاء 

�مل�سوؤولّية  )�ل��ت��ع��اط��ف،  �لبين�سخ�سّية 

�لبين�سخ�سّية(،  و�لعالقات  �لإجتماعّية 

�ل�سغوط  و�إد�رة  �مل�سكالت(،  )حّل  �لتاأقلم 

�لنتائج  م��ع  متو�فقة  �ل��دو�ف��ع(،  )�إد�رة 

َط �ل�سوء على  �لإح�سائّية للعّينة، كما �ُسِلّ

�لع�سكرّية  �ملوؤ�س�سة  يف  �ملعتمدة  �ملهار�ت 

�للبنانّية.

وقادة  �لعماد  �سيادة  �إجابات  �سوء  وعلى 

�إرتباط  وجود  عدم  تف�سري  ميكننا  �لألوية 

للذكاء  �لفرعّية  �لأبعاد  بع�ش  بني  قوي 

�للبنانيني،  �جلنود  عند  و�ل�سغوط  �لعاطفي 

كُبعد �ملرونة �لفرعي، مثاًل، يف ُبعد �لتاأقلم 

�لذ�تّية  �لإ�ستقاللّية  �لفرعيني:  و�لبعدين 

�لبينذ�تّية.  �لعالقات  ُبعد  �لذ�ت يف  و�إثبات 

�لرغم  وعلى  �للبناين،  �لع�سكري  فالقائد 

�لتي  و�لعالئقّية  �لتفاعلّية  �ملهار�ت  من 

�إّل �نه يجب �ن يكون حازًما  يتحّلى بها، 

بني  �لتوفيق  على  وق��ادًر�  قاطعة،  و�أو�م��ره 

�أن  يجب  كما  مروؤو�سيه.  ومر�عاة  �حل��زم 

وحتّمل  �ل��ق��ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  م��ه��ارة  ميتلك 

لآر�ء  �ل��ع��ودة  ���س��رورة  دون  م��ن  �مل�����س��وؤول��ّي��ة 

من  �لع�سكري  �لقائد  فقرب  �لآخ��ري��ن. 

وبينهم  بينه  و�مل�ساو�ة  �حلرب  �أّي��ام  جنوده 

يف  �مل�����س��او�ة  يفر�ش  ل  �ل��ع��دو  ن���ري�ن  �أم���ام 

�لتحّية و�لإن�سباط ول يلغي �مل�سافة �ل�سروري 

تقّد�ش  �لع�سكرّية  فاملوؤ�س�سة  وج��وده��ا؛ 

�للبنانيني  �جل��ن��ود  �ن  كما  �ل��رت�ت��ب��ّي��ة، 

معتادون على هذه �لدينامّية و�إنهم بحاجة 

ينفذون  تالًيا  وهم  ويوّجه،  ياأمر  قائد  لوجود 

بّل  �ملهمات،  لإمت��ام  فقط  لي�ش  �لأو�م���ر، 

بقدر�ته.  ويوؤمنون  بالقائد  يثقون  لأنهم 

وهو  وموجهها،  �جلماعة  ر�أ�ش  هو  فالقائد 

�إىل �لنجاح عرب مناخ  �لذي ي�سل بجماعته 

وبناًء  و�لإخال�ش.  و�لإح��رت�م  بالثقة  مليء 

ميكننا  �لع�سكرّية،  �لثقافة  هذه  على 

�ل��ف��روع  ب��ني  �إرت��ب��اط  وج���ود  ع��دم  تعليل 

بالقلق  �ملتمّثلة  و�ل�سغوط  ذكرها  �لآنف 

و�لإكتئاب عند �جلنود �للبنانيني«.



جزء من كل

املجتمع  من  ج��زء  هو  الع�سكري  املجتمع 

التي  ال�سلبية  العوامل  ف�إن  وب�لت�يل  ككل، 

داخل  الزوجني  بني  خالف�ت  ن�سوء  اإىل  ت��وؤدي 

الزوجية  احلي�ة  تهّدد  ع�م،  ب�سكل  املجتمع 

داخل املجتمع الع�سكري. ف�لظروف الإقت�س�دية  

ال�سعبة، والتف�وت الإجتم�عي والثق�يف واخلي�نة 

عوامل  كله�  النف�سي  والإ�سطراب  الزوجية، 

هذه  ج�نب  واإىل  الأ�سرية.  احلي�ة  يف  �سلًب�  توؤثر 

الع�سكريني  حي�ة  تت�أثر  اأن  ميكن  العوامل 

حي�تهم  ومنط  اخلدمة  بظروف  �سلًب�  الزوجية 

املدنية يف ح�ل مل تكن  احلي�ة  املختلف عن 

ال�سريكة متفّهمة لهذا الإختالف.  

الغياب عن املنزل والعالقات خارج الزواج

تع�ين املجتمع�ت الع�سكرية يف خمتلف دول 

الع�مل م�سكلة انت�س�ر القطع والألوية يف نق�ط 

مم�  الع�سكريني  �سكن  اأم�كن  عن  بعيدة 

يوؤدي اإىل ن�سوء خالف�ت ع�ئلية ب�سبب ا�سطرار 

غي�ب  ظل  يف  والأم  الأب  دور  اأداء  اإىل  الزوجة 

الن�س�ء  لبع�ض  ط�قة  ل  م�سوؤولية  وهي  ال��زوج، 

مثاًل  املتحدة  الولي�ت  ففي  احتم�له�.  على 

الع�سكريني  �سفوف  يف  الطالق  ن�سبة  ارتفعت 

اأن  ذلك  اأفغ�ن�ست�ن،  وحرب  العراق  حرب  بعد 

بع�ض الزوج�ت مل ي�ستطعن مواجهة �سغوط�ت 

احلي�ة اإ�س�فة اإىل ال�سغط النف�سي الذي ي�سكله 

وجود الزوج على اأر�ض املعركة. 

يف لبن�ن يختلف الو�سع ب�لت�أكيد، ف�مل�س�ف�ت 

واإن ط�لت تظل قريبة، كم� اأن الدعم املعنوي 

مم�  والأ�سدق�ء  الأه��ل  قبل  من  موجود  دائًم� 

الزوجة،  على  ال�سغوط�ت  وط���أة  من  يخفف 

الع�سكري  الزوج  غي�ب  يبقى  ذلك  مع  لكن 

عن البيت من �سمن العوامل التي قد توؤدي اإىل 

م�س�كل. 

لنمط  ال�سلبية  الآث���ر  بني  من   � اأي�سً يذكر 

ي�سعرن  الن�س�ء  بع�ض  اأن  الع�سكرية،  احلي�ة 

وقد  للزوج،  املتوا�سل  الغي�ب  ب�لفراغ من جّراء 

الزوجية  ال�سعيف�ت منهن يف فخ اخلي�نة  تقع 

بحجة التعوي�ض عن النق�ض الع�طفي.

يف املق�بل هن�ك اأ�سب�ب وظروف قد توقع الزوج 

ميّثل  ف�لع�سكري  اخلي�نة.  فخ  يف  الع�سكري 

ال�سلطة والقّوة، مم� ي�سفي عليه ه�لة معّينة، 

جتذب  ال�سورة  هذه  خ��سة.  »هيبة«  ويعطيه 

عر�سة  الع�سكريني  وجتعل  الع�دة،  يف  الن�س�ء 

يحرتمن  ل  اللواتي  الن�س�ء  بع�ض  لإغ���راءات 

احلي�ة الزوجية ول مي�نعن يف اإق�مة عالقة مع 

رجل متزوج. 

اإ�س�فية  اأ�سب�ب  اإىل  مرعي  الدكتورة  وت�سري 

عند  جن�سية  بعقدة  تتعّلق  الزوجية  للخي�نة 

بع�ض الرج�ل. وتقول يف هذا الإط�ر: يرّكز علم 

النف�ض على دور املراأة ك�أنثى وك�أم، الأمر الذي 

زوجته  مع  التع�طي  املّتزن  الرجل  على  يفر�ض 

الرجل  اأن  غري  واأم.  و�سريكة  اإم��راأة  اأنه�  على 

الأدوار،  بني  يف�سل  جن�سية  عقدة  يع�ين  الذي 

فيبحث عن الأنثى خ�رج املنزل، حمتفًظ� ب�لأم 

يف داخله.  

اىل  ت��وؤدي  التي  النف�سية  العوامل  بني  وم��ن 

الفوقية  عقدة  الأ���س��ري��ة،  العالق�ت  يف  خلل 

الع�سكريني. بع�ض  يع�نيه�  اأن  ميكن  التي 

على  ب�متي�ز،  ذك��وري  الع�سكري  ف�ملجتمع 

الرغم من وجود العن�سر الأنثوي �سمن �سفوفه. 

من  اأك��ر  ب�سلطة  يتمتعون  والع�سكريون 

�سواهم، وتربز امل�سكلة لدى حتّول ال�سلطة عند 

يف  ي�سعه�  اأو  الزوجة  ي�ستفز  ت�سّلط  اىل  البع�ض 

ف�إن  بذلك،  الن�س�ء  بع�ض  ير�سى  واإذ  ث�نوي،  دور 

ويط�لنب  الغنب  هذا  يرف�سن  منهن  كثريات 

م�دة  ي�سكل  الذي  الأم��ر  امل�س�واة،  يف  بحقهن 

نزاع بني الطرفني.

الوطن اأول

ت�س�دف  امل���ذك���ورة،  ال��ع��وام��ل  اىل  اإ���س���ف��ة 

احلي�ة  تفر�سه�  مف�ج�آت  الع�سكريني  زوج�ت 

الع�سكرية، ومنه� اأن ولء زوجه� ي�سب ب�لدرجة 

الأوىل يف املوؤ�س�سة التي نذر نف�سه له�، فم�سلحة 

يلهيه  وقد  الع�ئلة،  م�سلحة  فوق  ت�أتي  الوطن 

ان�سغ�له يف اخلدمة عن مت�بعة تف��سيل الأمور 

الع�ئلية التي تعتربه� املراأة ه�مة واأ�س��سية. وهن� 

ت�ستكي بع�ض الن�س�ء من ان اأزواجهن يعتربون 

اأن داخل اجلدران  املنزل »فندًق�«، ول يدركون 

الأربعة من ينتظر يوم العطلة للخروج يف نزهة 

يف  للراحة  فر�سة  ال��زوج  يراه�  بينم�  ع�ئلية، 

الأجواء  ت�أمني  يتوّقع من ع�ئلته  املنزل، كم� 

املن��سبة لذلك.

اىل  نف�سه  الإط���ر  يف  مرعي  الدكتورة  وت�سري 

تعًب�  ي�سبب  قد  الذي  الع�سكرية  احلي�ة  منط 

يجدون  الع�سكريني  فبع�ض  للفريقني،  نف�سًي� 

الت�أقلم مع منطي حي�ة خمتلفني:  يف  �سعوبة 

الرتاتبية  على  الق�ئمة  الع�سكرية  احلي�ة 

التي  الع�ئلية  واحلي�ة  وال��واج��ب���ت،  واحلقوق 

اأحي�ًن�  ت�سهد  والتي  الع�طفة  عليه�  تغلب 

تراهم  ل��ذل��ك  ال��ق��وان��ني.  تطبيق  يف  ت��راخ��ًي��� 

»الدلع«  ومن  املنزلية  الفو�سى  من  ي�ستكون 

خالف�ت  عدة  اأن  هن�  ويذكر  ل��الأولد.  الزائد 

اأ�سلوب  تن�س�أ بني الزوجني ب�سبب اخلالف على 

ث�لث،  طرف  يكّلف  عندم�   � خ�سو�سً الرتبية 

ك�جلدة او اخل�دمة، العن�ية ب�لأطف�ل.  

املعارك واحلروب

غ�لًب� م� تخّلف املع�رك واحلروب اآث�ًرا �سلبية 

النف�سي  ال�سعيدين  على  الع�سكريني  على 

رفيقه  يحمل  ال��ذي  ف�جلندي  والإجتم�عي. 

اأ�سالء  يلّم  ال��ذي  ذاك  اأو  املعركة،  يف  امل�س�ب 

انته�ء  بعد  الأرج���ح،  على  �سيع�ين  رفيقه، 
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الطالق يدق اأبواب  الكثري من الع�ئالت !

اإىل اأي حد 

تتاأثر حياة 

الع�سكريني 

بظروف 

اخلدمة؟

�سهدت ال�سنوات الأخرية 

ارتفاًعا ملحوًظا يف ن�سبة 

الطالق يف لبنان، حيث ورد 

يف اإح�ساءات غري ر�سمية اأن 

ثالثني يف املئة من الزيجات 

تنتهي بانف�سال الطرفني.

ا املجتمع الع�سكري، حيث �سهد  وما يطال املجتمع املدين، يخرتق اأي�سً

الأخري ارتفاًعا ملحوًظا يف ن�سبة الطالق بني �سفوفه.

فما الأ�سباب وراء هذه الظاهرة وما تداعياتها؟ يف ما يلي حماولة لالإ�ساءة 

مع املعاجلة النف�سية الدكتورة ماري اأجن مرعي.

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط



و�سيحت�ج حكًم�  نف�سية،  املعركة، م�س�كل 

اإىل اهتم�م خ��ض وتفّهم من قبل ع�ئلته. ف�إذا 

�سوف  زوجه�،  مع�ن�ة  مع  الزوجة  تتع�طف  مل 

يخلق ذلك �سرًخ� يف زواجهم�.

اأ�سباب اإجتماعية ونف�سية خمتلفة

الدكتورة  وفق  للطالق  الع�مة  الأ�سب�ب  من 

التي ط�لت املجتمع. وهي  التغرّيات  مرعي اىل 

تو�سح ذلك ب�لقول: نالحظ يف جمتمعن� ال�سرقي 

يف  امل�سكلة  لكن  التحّرر،  اىل  متزايدة  نزعة 

ن�سف  وهي  ف�ملراأة،  للتحّرر.  اخل�طىء  املفهوم 

املجتمع، ابتعدت وبفعل هذا املفهوم اخل�طىء 

ومنحه�  ع�ئلة  اإن�س�ء  وهو  الأ�س��سي  دوره�  عن 

الأولوية يف �سّلم اهتم�م�ته�، يليه� العمل ومن 

ثم الن�س�ط�ت الإجتم�عية على انواعه�، ولي�ض 

من  كبري  عدد  يف  ح��سل  هو  كم�  العك�ض 

الزيج�ت التي تنتهي اىل الطالق نتيجة اإهم�ل 

الزوجة واجب�ته�.

يف ال�سي�ق نف�سه، نالحظ اأن و�سع الرجل لي�ض 

اف�سل ح�ًل، فهو وعلى الرغم من قبوله فكرة 

متفّهم  غري  يزال  ل  املنزل،  خ�رج  امل��راأة  عمل 

ذلك  ويعود  الطرفني،  بني  امل�س�واة  ملتطلب�ت 

التي  والرتبية  الذكوري،  جمتمعن�  طبيعة  اىل 

امل�س�واة مبختلف  ر الذكور لقبول مبداأ  ل حت�سّ

زوجته  ب�أن  زواجه  يف�ج�أ عند  ف�لرجل  وجوهه. 

تختلف عن اأمه، فهي تريد حتقيق ذاته� عن 

طريق العمل وتتوقع منه م�س�ندته� ومع�ونته�. 

الطرفني  ت��وق��ع���ت  ب��ني  ال�����س��راع  ين�س�أ  وه��ن��� 

يف  ب�مل�س�همة  ير�سى  هو  فال  مت�ًم�،  املتن�ق�سة 

الأعم�ل املنزلية والإهتم�م ب�لأولد لأنه يعد ذلك 

ا�ستعداًدا  تبدي  هي  ول  رجوليته،  من   � انتق��سً

للت�سحية يف �سببيل احلف�ظ على الزواج.

اأو  الثق�يف  امل�ستوى  يف  التف�وت  يوؤدي  ذلك،  اإىل 

الإجتم�عي بني الزوجني دوًرا كبرًيا يف ت�أجيج 

اأب�سط  على  التف�هم  يجعل  اإذ  اخل��الف���ت، 

الأمور �سبه م�ستحيل، فم� يراه اأبي�ض تراه اأ�سود، 

الأن�سج  للطرف  بد  ل  وهن�  �سحيح.  والعك�ض 

� اأن ي�ستوعب الآخر للحف�ظ على وحدة  فكريًّ

الع�ئلة.

اأن  النف�سية  لالإ�سطراب�ت  ميكن  كذلك 

توؤدي اىل ف�سل الزواج، ك�أن يكون اأحد الطرفني 

غري موؤهل لتقبل �سروط الزواج )التوا�سل، والقدرة 

ال�سغوط�ت  ومواجهة  ال�سع�ب،  حتمل  على 

اليومية(.

ال�سعبة  توؤثر الظروف املعي�سية  اآخر،  يف جم�ل 

يف  �سلًب�  ب�أ�سره  اللبن�ين  املجتمع  يجت�زه�  التي 

�، وهي قد توؤدي اىل ن�سوء  املجتمع الع�سكري اأي�سً

خالف�ت لعدم قدرة الزوج على تلبية متطلب�ت 

احلي�ة الع�سرية على اأكمل وجه. يف هذا الإط�ر 

ل  امل�دية  الأ�سب�ب  اأن  مرعي  الدكتورة  توؤكد 

اخلالف  يف  اأ�س��سًي�  �سبًب�  تكون  اأن  ميكن 

الع�سكريني  اىل  ب�لن�سبة  �سيم�  ل  الع�ئلي، 

الذين يتمتعون بت�سهيالت جّمة على امل�ستوى 

اأو النقل،  التعليم  اأو  اإن جلهة الطب�بة  املعي�سي 

الخ... وتو�سح اأن تراكم امل�س�كل اليومية بني 

تنفجر  قد  نقمة  اىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الزوجني 

اأي  اأو  امل�دي  اأي حلظة مقّنعة ب�سورة اخلالف  يف 

خالف اآخر.

كيف ميكن تفادي الطالق؟

يف  الطالق  اأن  اإىل  مرعي  الدكتورة  ت�سري 

اأي�من� هذه اأ�سبح اأ�سهل من امل��سي، ف�ملجتمع 

قبل  الإنف�س�ل  لفكرة  مهي�أ  ب���ت  ال�سب�بي 

اأ�سبح�  الزوجني  اأن  كم�  الزواج.  على  الإقدام 

يفكران بفردية بدل التفكري كثن�ئي، وكل 

ال�سراكة  خالل  من  يحقق  اأن  يح�ول  منهم� 

املع�جلة  وتوؤكد  �سخ�سية.  مك��سب  الزوجية، 

يكمن  الإنف�س�ل  لتف�دي  احلل  اأن  النف�سية 

الزواج  اأوًل يف التف�هم واحلوار بني الطرفني قبل 

وبعده. فمن ال�سروري اأن يتفق الثن�ئي على روؤية 

يعني  اأن  دون  من  الأ�س��سية  للق�س�ي�  موّحدة 

كذلك  الآخ��ر.  قن�ع�ت  اأحدهم�  اإلغ�ء  ذلك 

يقت�سي الزواج الن�جح اعتم�د ال�سدق وال�سف�فية 

احرتام  هو  والأه��م  الطرفني،  بني  التع�مل  يف 

الكلم�ت  ا�ستخدام  وع��دم  الآخ��ر  اأحدهم� 

اخلالف  اأثن�ء  يف  اجل�سدي  العنف  اأو  اجل�رحة 

اإىل  ي��وؤدي  املع�ملة  �سوء  لأن  م�،  مو�سوع  على 

النفور ويوؤجج امل�س�عر ال�سلبية.

الع�سكريني  الدكتورة مرعي زوج�ت  وتن�سح 

وتقدمي  الع�سكرية،  اخلدمة  ظ��روف  بتفّهم 

حتّمل  يف  الزوج  كم�س�ركة  الت�سحي�ت  بع�ض 

م�سوؤولي�ت الأ�سرة يف اأثن�ء غي�به يف اخلدمة من 

دون التذمر اأو اإبداء الإمتع��ض. وت�سيف اأن التزام 

ر جت�ه  الزوج بواجب�ته الوطنية ل يعني اأنه مق�سّ

اىل  ي�سعى  رجل،  ك�أي  ف�لع�سكري  ع�ئلته. 

ت�أمني خمتلف احل�ج�ت امل�دية والدعم املعنوي 

ر احي�ًن� من  والع�طفي لأفراد ع�ئلته، وقد يق�سّ

اىل  تلج�أ  اأن  ب�لزوجة  يفرت�ض  وهن�  ق�سد،  دون 

املق�بل،  �سوء تف�هم. يف  اي  البن�ء لعالج  احلوار 

الك�يف،  الوقت  ع�ئلته  ب�إعط�ء  ال��زوج  تو�سي 

الأولد،  تربية  مهمة  يف  بفع�لية  وامل�س�ركة 

امل�ستط�ع  قدر  وم�س�كلهم  همومهم  ومت�بعة 

اأي م�سكلة ط�رئة قبل تف�قمه�.  بغية عالج 

وت�سيف اأن الإلتزام امل�سرتك جت�ه الع�ئلة ميّت 

العوامل اخل�رجية  املن�عة �سد  الزواج ويك�سبه 

التي توؤثر �سلًب� يف احلي�ة الأ�سرية.

متى ي�سبح الطالق �سرورة؟

اإىل  ب�ل�سعي  الزوجني  مرعي  الدكتورة  تن�سح 

حت�سني العالقة بينهم� مهم� �س�ءت، وب�لإبتع�د 

الإمك�ن. لكنه� يف  الطالق قدر  عن فكرة 

وجود عوامل  ب�لإنف�س�ل عند  تن�سحهم  املق�بل 

ومن  الطرفني.  بني  العي�ض  ا�ستح�لة  اإىل  ت��وؤدي 

بني هذه العوامل عدم وجود النّية لدى اأحدهم� 

اأو  الزوجية،  احلي�ة  ا�ستمرارية  يف  كالهم�  اأو 

نقمة  اأو  الرتبوية،  الآراء  يف  املطلق  الت�س�رب 

احل�لة  هذه  ويف  الآخ��ر.  على  وحقده  واحدهم� 

اإذا  الطرفني  الأقل حفظ كرامة  ميكن على 

الرابط  على  احلف�ظ  املمكن  من  يكن  مل 

الأ�سري. 

الآثار ال�سلبية للطالق

يوؤكد املتخ�س�سون يف علم الإجتم�ع اأن الآث�ر 

واإمن�  الأولد  على  تقت�سر  ل  للطالق  ال�سلبية 

�. ف�لإنف�س�ل يخّلف لديهم�  تط�ل الزوجني اأي�سً

والإجتم�عي،  النف�سي  ال�سعيدين  على  مع�ن�ة 

فهو اوًل يبدل نظرة املجتمع اليهم� وقد يخ�سران 

اأن  ميكن  كم�  الأ���س��دق���ء،  م��ن  الكثري 

�سعورهم�  اإىل  اإ�س�فة  الطوعية،  الوحدة  يقع� يف 

ب�لف�سل وال�سقوط يف دوامة لوم الذات.

والريبة  ال�سك  من  املطلق�ن  يع�ين  كذلك 

على  يعي�س�ن  يجعلهم�  مم�  �سلوكهم�  يف 

ه�م�ض احلي�ة الجتم�عية.

حيث  الأولد،  على  فيقع  الأكرب  ال�سرر  اأم� 

النف�سي  النمو  يف  ي��وؤث��ر  الأ���س��رة  تفكك  اأن 

اىل  يوؤدي  اأن  ميكن  وهو  للطفل  والجتم�عي 

الرتاجع يف املدر�سة واىل ال�سلوك العدائي، كم� 

الأولد  انحراف  اىل  م�ستقباًل  يوؤدي  اأن  ميكن 

وجنوحهم. 
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لبنان  جبل  مطران  �ساملة«،  جان  الأدي��ب  جائزة  »جلنة  كّرمت 

نقابة  دار  يف  اأقيم  احتفال  يف  خ�سر،  جورج  الأرثوذك�سية  للطائفة 

ال�سحافة، وتخللته عدة كلمات.

بعد الن�سيد الوطني، رّحبت الإعالمية رميا �سرييف باحل�سور، معّرفة 

املكّرم ب »رجل من ال�سعب اأن يتكرر«... 

الإميان  »عّلمنا  خ�سر  اأن  بعلبكي  حممد  ال�سحافة  نقيب  وراأى 

من  اأنني  اأفخر  واإن�سان.  اإن�سان  بني  الفوارق  معه  تزول  الذي  احلق 

تالمذته هو الداعي اإىل احرتام الإن�سان، وهذا ما يجعله قدوة جلميع 

النا�س«.

با�سكال  الثقافية  لل�سوؤون  الأنطونية  اجلامعة  رئي�س  نائبة  اأما 

حلود فقالت: »يقول هو اأديب لتق�سريه عن ال�سمت. ل ي�ستطيع اأن 

الله لأن احلديث عن  اإل عن  اإن حتّدث ل يتحّدث  ي�سمت ولكن 

غريه لغو...«.

وعاد ال�ساعر اأديب وليم �سعب اإىل بداية معرفته خ�سر »كتابًيا«، 

وقال: »معظم كتاباته مقالت لكننا اأمام كاتب ل ي�سريه طول 

يف  وكاأنه  ال�90 يكتب  اليوم على عتبة  هو  ها  ق�سرها.  اأو  كتابة 

ال�30، �سّيد املقالة يف العربية...«.

ق�سيدة  فاألقى  »�سعرًيا«،  به  املحتفى  ها�سم  علي  ال�ساعر  وك��ّرم 

مطّولة.

ر يف  بينما �سّجل الأديب جان �سامله »عتبه« على الدولة التي »تق�سّ

دعم املنتديات الثقافية... مع اأن ما نحلم به ل يرهق ميزانيتها...«.

الكلمات  »لي�ست  قال:  الذي  خ�سر  املطران  كلمة  مع  اخلتام 

الله ب�سدقها. هو وحده الذي يزرع فينا  اإن مل تنحتنا كلمة  �سيًئا 

الكلمات لتاأتي نوًرا لنا وللنا�س. كل ما كان غري كلمته لغو واإذا 

الله هو وحده الكرمي لأن  الأ�سلوب... حبيب  لنا  ت�سلمناها يبقى 

لغة الله الوحيدة كرم حبه. احلب وحده لغة الله والكلمات �سور 

عنده. اإن اأ�سبحنا املحبة ل ننتظر �سيًئا اآخر لأنها هي الألف والياء«.

ع��ق��دت جل��ن��ة م��ه��رج��ان��ات 

بيبلو�س الدولية موؤمتًرا �سحافًيا، 

���س��ورم��ار«  »بيبلو�س  ف��ن��دق  يف 

عن  خالله  اأعلنت  جبيل،  يف 

ابتداء من   2013 للعام  برناجمها 

30 حزيران لغاية 27 متوز.

اللجنة  رئي�سة  األ��ق��ت  ب��داي��ة 

اأكدت  كلمة  اللقي�س  لطيفة 

بيبلو�س  »مهرجانات  اأن  فيها 

لختيار  ت�سعى  انطالقتها  منذ 

والربامج  الدولية  الربامج  اأف�سل 

الثقافية  القيمة  ذات  اللبنانية 

لتعريف اجلمهور على تطور 

الن�ساط الفني والدويل والعربي 

واللبناين«.

واأك�����د ال���وزي���ر ع��ب��ود يف 

يرف�س  »لبنان  اأن  كلمته 

ا قاطًعا اأن ميوت«. رف�سً

مدينة  بلدية  رئي�س  وهناأ 

املدينة  »اختيار  على  جبيل 

للعام  عربية  مدينة  اأف�سل 

اأن  ع��ل��ى  ي���دل  وه���ذا   2013

اىل  حتويلها  ي��ري��دون  اأه��ل��ه��ا 

مدينة �سياحية بامتياز«.

بيبلو�س  م��ه��رج��ان��ات  ت��ب��داأ 

ع�سر  الرابعة  ن�سختها  الدولية 

عنها  حتّدث  حفالت  ب�سل�سلة 

املنتج الفني ملهرجانات بيبلو�س 

اإىل  م�سرًيا  ب��از،  ناجي  الدولية 

ال�  بني  املتنّوع  العاملي  الربنامج 

 Rock and�وال   Flamenco
واجلاز  والأوبرا   Classic�وال   Roll
الرحبانية  احلفلة  تتّوجها  التي 

املو�سيقى  ع�سر  جت��م��ع  ال��ت��ي 

الرحبانية يف بدايتها مع عا�سي 

اأ�سامة  اإىل  ال��رح��ب��اين  ومن�سور 

من  نخبة  م��ع  وغ���دي  وم����روان 

الفنانني اللبنانيني.
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

�ملطر�ن خ�ضر 

مكّرمًا بجائزة 

جان �ضامله

برنامج عاملي متنّوع 

يف مهرجانات 

بيبلو�س الدولية 

جبيل �أف�ضل مدينة 

عربية للعامل 2013



اأقام  لبنان«،  يف  واإيطاليا  فرن�سا  اليونان،  م�سر،  فل�سطني،  »لقاء  بعنوان 

واأعمال  الت�سكيلّية  اأعماله  �سّم  ا  معر�سً �سفري  �سيمون  املهند�س  الفنان 

اللبنانّيني،  الت�سكيلّيني  الفنانني  كبار  بع�س 

بونفي�س،  الف�رن�سي  للم�سّور  فوتوغ�راف�ّية  و�سوًرا 

وغ�رافور من القرن التا�سع ع�سر، وذلك يف قاعة 

امليّزاني�ن يف ق�سر الأوني�س�كو - بي�روت.

اإىل  للعودة  الفنان  يوجهها  �سرخة  املعر�س 

اخلالية  الأم  الطبيعة  واإىل  اجلذور،  اإىل  الأر���س، 

من اأي تلّوث اأو ت�سويه ي�سببه الإن�سان، ورّدة فعل 

ر�سمها  لوحات  خالل  من  ت�سّوه  ما  لت�سحيح 

د اجلبال وال�سماء التي  مبادة الأكريليك، جت�سّ

تتغرّي من لوحة اإىل اأخرى وكاأنها معزوفة األوان  

يف دللة اإىل توقه الدائم اإليها.

جابر  يا�سني  النائب  برعاية 

الأول علي  املوؤهل  وّقع  وح�سوره، 

ح�سني مزرعاين كتابه »النبطية ذاكرة املكان والعمران« يف حفل 

نظمته بلدية النبطية ومركز كامل يو�سف جابر يف قاعة املركز.

ح�سر احلفل روؤ�ساء بلديات وخماتري و�سخ�سيات ثقافية واجتماعية 

وتربوية واأدبية و�سعرية وفنية و�سعبية وفاعليات.

وجدانية  رحلة  يف  الكتاب  هذا  يف  القارئ  مزرعاين  علي  ياأخذ 

فرييه كالدليل ال�سياحي مفاتن العمران يف قدمي النبطية وحديثها 

وخبايا كنوزها ليبثها متعة خال�سة ت�سعد بها النف�س وي�سفق لها 

املوؤلف،  مبكنونات  تبوح  ت�سج،  ت�سرخ،  الكتاب  �سور  الوجدان. 

ومعه اأو�سحت ال�سورة ما عجز عن تف�سريه الل�سان، فكان الباحث 

وامل�سور واملوؤّرخ الذي كانت النبطية ع�سقه واأحالمه بحيث عك�س 

هذا احلب يف العديد من الكتب الرائعة التي جمعت تاريًخا فريًدا 

عنها.

من  النبطية  ملدينة  البانورامية   ال�سور  ا  اأي�سً الكتاب  ميّيز  وما 

خمتلف جهاتها، بالإ�سافة اإىل �سورة جوية نادرة تعود للعام 1956، 

رّحالة  بعد�سة   1890 العام  للمدينة  اإلتقطت  �سورة  اأول  كذلك 

فرن�سيني، وهي من اأر�سيف فوؤاد 

ل�سوق  قدمية  �سور  اإىل  دبا�س، 

الإثنني وعا�سوراء النبطية.

مل يكن ليدخل »املخزون« امل�سور الذي جمعه املوؤهل الأول مزرعاين 

منذ العام 1982 حتى يومنا هذا حّيز الإهتمام اجلدي لديه، اإل بعد 

التقطه من  ما  اأهمية  الع�سكرية حيث اكت�سف  املوؤ�س�سة  دخوله 

�سور خالل خدمته الع�سكرية، وحتديًدا عندما مّت تعيينه م�سوًرا يف 

منطقة اجلنوب )ق�سم التوجيه يف املنطقة(، ما �سّهل مهمته منذ 

العام 1991.

والأخبار  ال�سور  تراكم  من  �سنوات  »بعد  يقول:  املجال  هذا  يف 

هذا  �سوغ  جتاه  مب�سوؤولية  �سعرت  النبطاين«  ل�»التاريخ  املوؤر�سفة 

التاريخ، من دون الدخول يف املواقف والتفا�سيل، اإذ تعددت الكتب 

املطولة، لكن قليلة هي الكتب  تروي احلوادث بالكلمات  التي 

التي حتاكي التاريخ من زاوية ال�سور احلية. من هنا كانت جتربتي 

الأوىل مع كتابي »النبطية يف الذاكرة 1860-1999« و»ق�ساء النبطية 

اأخرًيا كتاب »النبطية: ذاكرة  اأن وّقعت  اإىل  يف القرن الع�سرين«، 

املكان والعمران«.
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“النبطية ذاكرة املكان والعمران” 
كتاب جديد للباحث  �مل�ؤهل �لأول علي مزرعاين

كبار �لفنانني �لت�ضكيليني يف معر�ض �ضيم�ن �ضفري



جامعة  يف  اأق��ي��م 

ال������روح ال��ق��د���س- 

منتدى  الك�سليك 

ال�سنوي  الت�سويق 

الذي تنظمه كلية 

الأع���م���ال  اإدارة 

التجارية  وال��ع��ل��وم 

الثانية  للمرة  فيها 

التوايل.  على  ع�سرة 

هذا  املنتدى  وحمل 

العام عنوان »البيئة 

 . » جيا لو لتكنو ا و

�سارك يف املنتدى حواىل 80 �سركة عر�ست منتجات »التكنولوجيا اخل�سراء« ال�سديقة 

هذه  منتجات  لرتويج  ت�سويقية  درا�سات  اجلامعة  يف  الت�سويق  طالب  اأعد  وقد  للبيئة. 

الأعمال  هذه  تقّيم  حتكيم  للجنة  العلمية  م�ساريعهم  تخ�سع  اأن  على  ال�سركات، 

وت�سع النقاط وتختار الفائزين. 

يوم  الأرمنية  ال�سفارة  مع  بالتعاون  اجلامعة  يف  الطالب  �سوؤون  مكتب  نّظم  كما 

اأرمينيا  التي تعك�س ح�سارة  الت�سكيلّية  الذي تخلله عر�س للفنون  الأرمنية  الثقافة 

وتراثها، وتقدمي بع�س الأطباق التقليدّية، وعر�س ملجموعة من احلرف اليدوّية و�سل�سلة 

من اللوحات الزيتّية الّتقليدّية وال�سور الفوتوغرافّية...
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ور...  »ذاكرة �سُ

مئة عام يف 100 �سورة«

معر�ض ير�ضد تطّ�ر �ملدينة 

عمر�نيًّا و�أثرًيا وتاريخيًّا

للمحافظة  الدولية  »اجلمعية  اإفتتحت 

الكنعانية،  امل��دن  و»راب��ط��ة  ���س��ور«  على 

�سور:  »ذاكرة  معر�س  والبونية«  الفينيقية 

يف  وذلك   ،»1943-1843 �سورة   100 يف  100 عام 

ق�سر الأوني�سكو يف بريوت.  

مدينة  تاريخ  عن  ن��دوة  مع  الإفتتاح  ب��داأ 

وعن  املعرو�سة،  الفوتوغرافية  وال�سور  �سور 

الدكتور  اأدارها  والرابطة  اجلمعية  م�ساريع 

تاريخ  اأهمية  على  م�سدًدا  �سلهوب  ن�سيم 

كلمة  ق��رم  ج��ورج  الدكتور  واأل��ق��ى  �سور. 

تقوم  التي  امل�ساريع  عند  متوقًفا  اجلمعية 

مكي  �سمر  الدكتورة  حتدثت  كما  بها. 

حيدر والدكتور ناجي كرم. 

التاريخية  والوثائق  الفوتوغرافية  ال�سور 

كانت ح�سيلة جهود الدكتور خالد تدمري 

خالل بحث وتوثيق ا�ستمّر زهاء 18 عاًما يف 

كل من لبنان وتركيا وفرن�سا، ومن بينها 

الثاين  احلميد  ال�سلطان عبد  �سور حفظها 

يف جمموعة األبوماته اخلا�سة يف ق�سر َيلِدز يف 

ا�سطنبول، واأخرى وقف عليها يف مكتبات 

واأر�سيفات عامة وخا�سة خمتلفة يف تركيا، 

اأو عرث عليها يف حمفوظات ال�سباط واجلنود 

املدينة،  يف  مّروا  اأو  اأقاموا  الذين  الفرن�سيني 

بريدية  بطاقات  من  جمعه  ما  اإىل  اإ�سافة 

وبريطانيا  وفرن�سا  لبنان  يف  �سادرة  متعددة 

وعن  املتحدة.  وال��ولي��ات  والنم�سا  واأملانيا 

�سور  مدينة  تطّور  تر�سد  اإنها  قال  م�سمونها 

والتاريخّية  الأثرية  معاملها  وُتظهر  ا  عمرانيًّ

ومناظرها  ومراكبها  مرفئها  وح��رك��ة 

تاريخها  والعامة، خالل قرن من  الداخلية 

م��روًرا  العثمايّن،  العهد  اأواخ���ر  من  ميتد 

اإىل  و���س��وًل  الفرن�سّي،  الإن��ت��داب  مبرحلة 

ا�ستقالل لبنان العام 1943. 

املعر�س  �سيجول  الأوني�سكو،  ق�سر  بعد 

بدًءا بجبيل،  اللبنانية  املدن  على عدد من 

ثم امليناء وبعلبك و�سيدا. ويف النهاية، يحط 

رحاله يف مدينة �سور.

منتدى �لت�ض�يق 

بعن��ن »�لبيئة 

و�لتكن�ل�جيا« 

وي�م �لثقافة 

�لأرمنية

يف جامعة 

�لروح �لقد�ض

حلقات �ضّكلت نه�ضة �حلركة �لأدبية يف لبنان

يف  اللبناين«  الرتاث  »مركز  اأقام  الأدب،  بناء  من  حّي  ركن  الأدبية  ال�سالونات  لأّن 

الأدبية  احلركة  نه�سة  �سّكلت  »حلقات  حول  ندوة  الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة 

جملة  خمي�س  »الرثيا«،  حلقة  اللبنانية،  الندوة  ع�سر،  الثني  ندوة  بينها  لبنان«  يف 

»�سعر«، ع�سبة الع�سرة، حلقة »املك�سوف«، جمعية اأهل القلم، الأكادمييا اللبنانية، 

ال�سداقات اللبنانية )�سهرات �سارل قرم(، و�سواها. 

ال�سابق  والوزير  النائب  فيه  و�سارك  زغيب،  هرني  ال�ساعر  املركز  مدير  الندوة،  اإفتتح 

اإدمون رزق متحدًثا عن »حلقة الرثيا«، وحتّدثت الدكتورة منى تقي الدين اأميوين عن 

تقي  خليل  الأديب  والدها  ذكريات  خالل  من  املك�سوف«  و«حلقة  الع�سرة«  »ع�سبة 

الدين، اأما الباحث اأمني اليا�س فتحّدث عن زمان العافية يف زمن »الندوة اللبنانية«.



يالعب الأ�شكال 

والألوان وي�شنعها

ح�ضني ما�ضي: 

احلياة يف �ضومعة 

الفن ت�ضنع 

حياة وجتربة 

تفاحتان وع�ضافري!

�شبعا  بلدة  يف  ما�شي  ح�شني  الفنان  ول��د 

يف   ،1938 العام  �شباط   4 يف  حرمون  جبل   -

علي  والده  اأولد.  خم�شة  من  موؤلفة  عائلة 

قوى  يف  ع�شكرًيا  ك��ان  ما�شي 

العائلة  ا�شطر  ما  الداخلي،  الأمن 

لبنانية  منطقة  من  النتقال  اإىل 

ما�شي  اختزن  وهكذا  اأخ��رى،  اإىل 

من  الكثري  وخمّيلته  ذاكرته  يف 

التي  اخلالبة،  لبنان  طبيعة  جمال 

ولكن  ذهب.  من  خمزًنا  يعتربها 

تلك  هو  ال�شبي  نف�س  يف  انطبع  ما  اأك��ر 

برفقة  بها  يقوم  كان  التي  الرّبية  النزهات 

)طبيب  ما�شي  مو�شى  ج��ده  معلمه«   «

جلبل  امل��ح��اذي��ة  �شبعا  منطقة  يف  ع��رب��ي( 

وينابيع  املتعّرجة  بطرقاتها  الرائعة  ال�شيخ، 

ويقطف  النهر  يف  ي�شبح  كان  مياهها... 

الهول« كما  »اأبو  بينما كان جده  اجلوز، 

كل  خ�شائ�س  له  ي�شرح  ي�شميه،  اأن  يحب 

اأ�شجار  من  الطبيعة  يف  ي�شاهده  كان  ما 

واأزهار وفواكه... تعّلم منه ال�شرب والحرتام 

والتعامل ال�شحيح مع الكائنات، ومن اأحد 

ينحني،  ل  اأن  يجب  »ال�شجر  املاأثورة:  اأقواله 

واإل فلن جتد الطيور لها ماأوى تركن اإليه«.  

مالحمها  بداأت  لديه  الر�شم  موهبة  بذور   

تّت�شح، قبل عمر ال�شنتني والن�شف. كانت 

التقط  امل��رات،  اإح��دى  ويف  تده�شه.  الأل���وان 

�شورة لتفاحتني، فراح يتاأملها بفرح، وكاأنه 

التقط لعبة طاملا حلم بها.

�شفوف  اإىل  والأل��وان  بالر�شم  �شغفه  حمل 

يف  اأ�شاتذته  اأح��د  من  ك��ان  فما  الدرا�شة، 

نّبه  اأن  اإّل  مدر�شة املختارة )خليل �شمعان( 

ولكّنه  ذكي،  ولد  »اإبنك  له:  قائاًل  وال��ده 

على  الع�شافري  ر���ش��م  يف  ال��وق��ت  ي�شّيع 

هوام�س دفاتره، ول يعري اأهمية لدرو�شه على 

الإطالق«. 

بني لبنان وروما

التي  الثانوية  الدرا�شة  من  النتهاء  بعد 

)مدر�شة  لبنان  يف  مدار�س  عدة  يف  تلّقاها 

النبطية...(  ومدر�شة  الر�شمية  املختارة 

للفنون  اللبنانية  الأكادميية  اإىل  اإنت�شب 

)Alba( ونال منها �شهادة الدرا�شات العليا يف 

الر�شم والنحت.

يف كانون الأول من العام 1963، نال منحة 

وانت�شب  روما  اإىل  و�شافر  الثقافة،  وزارة  من 

 »Faculty of Arts« اإىل اأكادميية الفنون

واملوزاييك  والنحت  الر�شم  اأ�شول  فيها  ودر�س 

والفري�شك.  

اثني ع�شر عاًما ثم عاد  اأقام يف روما زهاء 

يف  ودّر���س  اخلا�س  حمرتفه  اأن�شاأ  لبنان،  اإىل 

تراأ�س  اللبنانية.  اجلامعة  يف  الفنون  معهد 

العام 1982  اللبنانيني منذ  الفنانني  جمعية 

حزيران

2013

اأ�سماء المعة 

اإعداد:

تريز من�ضور
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العب اأ�ضكال واألوان، �ضاحب ري�ضة 

مبدعة، وعملية نحتية متمّيزة و�ضاحب 

فل�ضفة كونية تقّربه من الله، املبدع االأعظم!

اإنه الر�ضام والنحات ح�ضني ما�ضي، عا�ضق 

االألوان واالأ�ضكال...



مبداأ هند�شي ح�شابي، وكل �شيء يف الكون 

ومبداأ  واملنحني،  امل�شتقيم  مر�شوم باخلطني، 

التكوين، ثابت ل يتغري على مّر الزمن«. 

»الفنان الالعب«

ميار�س ما�شي هواية الر�شم ويلعب بالألوان 

فائقة،  ب�شعادة  املتميزة  النحتية  والأ�شكال 

 Orange Blue اللون  ويف�شل 

Cobalt على كل الألوان.
ي��ر���ش��م وي��ن��ح��ت الأ���ش��ك��ال 

عملية  م��ع��ت��م��ًدا  ال���رائ���ع���ة، 

بحق  وه��و  معينة،  ح�شابية 

لع��ب اأ���ش��ك��ال ب��ق��در م��ا هو 

فنه  يع�شق  اأ���ش��ك��ال،  �شانع 

اأو  طائفة،  اإىل  ينتمي  ل  ولبنان،  واخلالق 

يتقن  اإن�شان  الطبيعة، وكل  حزب، يحرتم 

مهنته على اأ�شولها.

اإنه الفنان الالعب، كما يرغب اأن ي�شّمى، 

املتاأثر باملبدع الأعظم الله اخلالق، »العليم 

علينا  ك��ان  وال��ذي  ���ش��يء«،  بكل  اخلبري 

التعّلم منه عظمة اخللق كي تبقى احلياة 

م�شتمرة. ويقول مع ال�شاعر غويف: »اأرى بيدي 

واأمل�س بعيني«... 

يتنّقل ما�شي اليوم بني لبنان واإيطاليا التي 

الفنية  ال��روة  من  املئة  يف   65 نحو  متلك 

رتبة  من  و�شاًما  له  قّدمت  والتي  العاملية، 

فار�س.

ولغاية 1992. 

حني نرى بدايات ح�شني ما�شي 

الأوىل، نفاجاأ باأنها ل تك�شف 

لنا ب�شهولة �شّرها. ال�شهولة على 

كل حال لي�شت خا�شية ما�شي 

ل  الباب،  هذا  من  ياأتيه  ومن 

يدخل اىل عامله.

ل�����ه ف��ل�����ش��ف��ت��ه 

اخلا�شتني،  ونظرته 

ويقول يف هذا الإطار 

»جميع النا�س يرون 

ولكن  الطبيعة، 

منهم  ك���ث���ريون 

قراءتها  يتقنون  ل 

ي��ت��م��ك��ن��ون  ول 

اإىل  ال���دخ���ول  م��ن 

اأ�شيائها،  م��ع��اين 

خلقها  ال��ل��ه  لأن 

اإنها  الإن�شان.  قبل 
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حزيران

2013

ق�ضايا بيئية

اإعداد:

�جلندي �أمري هلّيل

املياه اجلوفية 

كنز لبنان ال�سائل

م�شروع حماية 

يعد مبياه خالية من �لتلوث

�حلدود  كحماية  و�جب  �جلوفية  �ملياه  حماية 

يُطرح  لبنان،  يف  مرة  ولأول  و�ل�شّكان.  و�لأر�ض 

م�شروع حماية �ملياه �جلوفية، ويبد�أ �لعمل فيه، مع م�شروع حماية مياه 

�لأملاين  �لفيدر�يل  �ملعهد  ز�رت  »�جلي�ض«  جملة  بالتحديد.  جعيتا  نبع 

م�شاعد  رزق،  �بي  جان  �لأ�شتاذ  و�لتقت  �لطبيعية،  و�ملو�رد  �لأر�ض  لعلوم 

مدير �مل�شروع، فكان هذ� �للقاء.

نبع  من  �لبدء  مل��اذ�   •
هو  وم��ا  حت��دي��ًد�؟  جعيتا 

�ملياه  حماية  م�����ش��روع 

�جلوفية يف لبنان؟

هو  ج��ع��ي��ت��ا،  ن��ب��ع   -

 %70 ي��وّف��ر  ال���ذي  النبع 

م����ن م���ي���اه ال�����س��رب 

نحن  ب��روت،  ل�سكان 

مليون  ع��ن  نتكلم 

هنا  من  تقريًبا،  ن�سمة 

هذا  ولكن  اأهميته. 

ملخاطر  معّر�ض  النبع 

غياب  ب�سبب  كثرة 

�سّحي  ���س��رف  �سبكة 

ك�سروان،  منطقة  يف 

هذا  تغذية  منطقة  اأي 

النبع. 

املياه  حماية  م�سروع 

جمموعة  ه��و  اجلوفية 

ت�سبق  وتدابر  درا�سات 

ال�سرف  �سبكات  اإن�ساء 

ال�����س��ّح��ي وحم���ّط���ات 

بها  فن�سمن  التكرير، 

النظيفة  املياه  خم��زون 

ب��اط��ن  يف  امل�����وج�����ودة 

من  وحمايتها  الأر���ض، 

اح���ت���م���الت ال��ت��ل��ّوث 

اإليها.  اأ�سرار  اأي  وت�سّرب 

هدية  اأتى  امل�سروع  وهذا 

يف  الأملانية،  الدولة  من 

اإطار ال�سراكة، مع وزارة 

�لأ�شتاذ جان �بي رزق

تلوين �ملياه �جلوفية

�ل�شخور �لكار�شتية

ر�شد �لأحو�ل �جلوية



وجبل  ب��روت  مياه  وموؤ�س�سة  واملياه  الطاقة 

بالإ�سافة  والإعمار،  الإمناء  وجمل�ض  لبنان، 

اىل التعاون مع بلديات املنطقة واجلمعيات 

الأهلية املوجودة هنا.

نحن  �مل�شروع؟  هذ�  يعمل  كيف  عملًيا،   •
كلبنانيني كيف نر�ه على �لأر�ض؟

- لدينا مهمات كثرة، اأّولها حتديد م�سادر 

الأر���ض  م�ساحة  وحتديد  جعيتا،  نبع  مياه 

التي تغّذي هذا النبع. بعدها تاأتي الدرا�سات 

ثّم  ومن  النبع،  ملياه  امللّوثة  املخاطر  لتحديد 

يف  اجلوفية  املياه  حماية  مبداأ  اإدخ��ال  يتم 

الدولة  تنوي  التي  الكبرة  املخططات  كل 

ا  تنفيذها على الأر�ض. وواجباتنا تقت�سي اأي�سً

بتقدمي الن�سائح والإر�سادات ملوؤ�س�سات الدولة 

مطابًقا  التنفيذ  لياأتي  للم�ساريع،  املنّفذة 

ملبداأ حماية املياه اجلوفية ومتوافًقا معه.

• كيف تعملون على حتديد م�شادر مياه �لنبع؟
الأمطار  مياه  هو  اجلوفية،  املياه  م�سدر   -

التحديد  يبداأ  الثلوج،  وذوب���ان 

الأر�ض،  باطن  طبقات  مبعرفة 

فنقوم  جيولوجًيا،  نعمل  هنا 

مب�����س��ح ج��ي��ول��وج��ي ك��ام��ل 

فاخلرائط  للمنطقة،  ل  ومف�سّ

فرتة  اإىل  تعود  حالًيا  امل��وج��ودة 

الثالثينيات. وبعد امل�سح، نحدد 

�سرعة املياه وانتقالها من منطقة 

اىل اأخرى يف باطن الأر�ض، ونحدد 

واأخرى.  منطقة  بني  و�سلة  هناك  كان  اإذا 

املياه  مع  اإرتباط  منطقة  يف  »تلوينة«  ن�سع 

�ساعة  اأي  ويف  كّميتها  ن�سّجل  اجلوفية، 

نراقب  الأثناء  هذه  ويف  و�سعت،  دقيقة  واأي 

الينابيع الأخرى املحتمل اأن تظهر فيها هذه 

التلوينة، فنحدد بذلك �سرعة املياه وكيفية 

تنّقلها يف جوف الأر�ض.

بها  متر  �لتي  �حل�شا�شة  �ملناطق  حتددون  • كيف 
�ملياه؟ وهل هناك خريطة معّينة؟

- هناك خريطة ح�سا�سية املياه اجلوفية، 

ونحن من و�سعها. وهي متّر مبراحل عديدة، 

واحدة منها جيولوجية. 70% من �سخور لبنان 

هي �سخور كار�ستية، اي �سخور كل�سية لها 

»�سخاريب«،  ت�سّمى  الأر���ض  خ��ارج  �سكل 

هذا  وفراغات.  مغاور  هي  الأر���ض  باطن  ويف 

و�سلة  فاأي  جًدا،  ا�ض  ال�سخور ح�سّ النوع من 

بني املياه ال�سطحية واملياه اجلوفية عند هذه 

باطن  اىل  امللّوثات  انتقال  ي�سّرع  ال�سخور، 

على  ج��ًدا  وخطًرا  �سريًعا  في�سبع  الأر����ض، 

اخلريطة،  هذه  خالل  من  اجلوفية.  املياه 

حتويلها  اىل  وندعو  ا�سة  ح�سّ مناطق  نحّدد 

اىل مناطق حممية. هذه احلماية تاأتي من 

تغير �سروط ال�ستثمار يف املنطقة، فالن�ساط 

واٍع  ن�ساط  اىل  يتحول  اأن  يجب  الب�سري 

وم�سوؤول و�سديق للبيئة وللمياه اجلوفية.

• تعني بالن�شاط �لب�شري، �لبناء وغريه؟
نعم، البناء، ال�سياحة، ال�سناعة، الزراعة... 

املياه  يحمي  اأن  يجب  الب�سري  الن�ساط 

اجلوفية، لأنه وبكل ب�ساطة، هذه هي املياه 

مياه  من  ي�سرب  لبنان  كل  ن�سربها.  التي 

جوفية.

• ماذ� حّقق �مل�شروع لغاية �لآن؟
وقّدمنا  للمياه،  العاملي  باليوم  �ساركنا   -

ب���روت«.  »م��ي��اه  بعنوان  وثائقًيا  فيلًما 

يف  كبرة  اإعالمية  حركة  اىل  بالإ�سافة 

املرئي وامل�سموع واملكتوب، وحمالت توعية 

ر  ونح�سّ ك�سروان،  منطقة  مدار�ض  كل  يف 

مل�ساريع اأخرى بالتعاون مع بلديات املنطقة 

وجمعياتها.

�جلوفية  �ملياه  حماية  يف  للجي�ض  دور  من  هل   •
يف لبنان؟

لديه موؤ�س�ساته  تاأكيد. فاجلي�ض  - بكل 

الأرا���س��ي  جميع  على  املنت�سرة  وم��راك��زه 

ب�سرية  جتّمعات  بذلك  نعني  اللبنانية. 

ا�سة  تكون اأحياًنا بالقرب من اأماكن ح�سّ

نحن  اجلوفية.  املياه  اإىل  بالن�سبة 

اجلي�ض  مناقبية  على  كثًرا  نعّول 

دائًما  تهدف  التي  تفكره  وطريقة 

قمنا  لذلك  وال��ت��ق��ّدم.  التطّور  اىل 

بهدف  التعليم  مديرية  اىل  بزيارة 

اإطالق تعاون بيننا، واألقينا حما�سرة 

للقيادة  ���س��ه��اب  ف����وؤاد  كلية  يف 

والأرك��ان ح�سرها عدد كبر من 

احلادي  اللواء  ا من  ال�سّباط، خ�سو�سً

ع�سر وفوج املدرعات الأول املنت�سرين 

يف ك�سروان واملنت، وكل ذلك جلعل 

وجتّمعاتهم  الع�سكريني  م��واق��ع 

وم�ساهمة  اجلوفية،  للمياه  �سديقة 

يف حمايتها.

• �إذ� مت من خالل م�شروعكم �لتو�شل 
ن�شاطات  ل�شبط  وقو�نني  �شروط  �ىل 

مياه  �ىل  للتو�شل  نحتاج  �لوقت  من  كم  �ل�شكان، 

جوفية د�ئمة �لنظافة يف لبنان؟

الن�ساط  تنّظم  و�سروط  قوانني  و�سع  مع   -

ان  حّظنا  ح�سن  ومن  الأر���ض،  فوق  الب�سري 

الأمطار  جتّمع  من  الآتية  اجلوفية  املياه 

ثالث  كل  لبنان  يف  تتجّدد  الثلوج،  وذوبان 

ثالث  ان  القول  ن�ستطيع  تقريًبا،  �سنوات 

�سنوات كافية جلعل مياه هذا النبع او ذاك 

غر معّر�سة لأي تلّوث ونظيفة.
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الكائنات املعدلة وراثًيا

هي   )OGM( وراثًيا  املعدلة  الكائنات 

احليوانات والنباتات التي مت تعديل مادتها 

اأو  مفيدة  �صفات  تطوير  اأجل  من  الوراثية 

مطلوبة فيها تلبية حلاجات الب�صرية. ومن 

لتنفيذ  امل�صتخدمة  التقنيات  اأن  املعروف 

الوراثية،  الهند�صة  وتقنيات  الوراثي  التعديل 

النووي خللق  ت�صتخدم تكنولوجيا احلم�ض 

خالل  من  اجلينات  من  جديدة  جمموعة 

من  النووي  احلم�ض  جزيئات  بني  اجلمع 

م�صادر خمتلفة. 

اإًذا الكائنات املعّدلة وراثًيا، هي كائنات 

مّت تغيري جيناتها بالطرق البيوتكنولوجية 

من  منتقاة  جينات  تنقل  حيث  احلديثة، 

ج�صم معني اإىل ج�صم اآخر من النوع نف�صه، 

اأو من واإىل اأج�صام من اأنواع خمتلفة، مّما 

اأو  معّدلة  جينات  اجلديد  الكائن  مينح 

جديدة. 

بني  ف��رق  هنالك 

الوراثية،  والهند�صة  التقليدي  »التاأ�صيل« 

اأو نقل اجلينات بني  التلقيح  فالأول يعتمد 

�صنفني  بني  اأو  نف�صه  ال�صنف  من  نبتتني 

نبتة  من  جينات  ينقل  مثاًل  فهو  قريبني. 

ميكنه  ل  ولكن  اأخ��رى،  اأرز  نبتة  اإىل  اأرز 

اأن ينقل اجلينات من زهرة الرنج�ض لنبتة 

الوراثية،  الهند�صة  الأرز، كما هو احلال يف 

من  وراثية  �صفات  بنقل  ا  اأي�صً ت�صمح  والتي 

النبات للحيوان وبالعك�ض.

احلّية  الكائنات  اأول  البكترييا  كانت 

املخترب  يف  وراثًيا  تعديلها  مّت  التي 

جينًيا،  ب�صاطتها  ب�صبب  وذلك 

بكترييا  اأول  ت��ك��وي��ن  مّت 

هذه  وكانت   ،1973 العام  معّدلة 

بكترييا  ع��ن  ع��ب��ارة  الأخ����رية 

تقدمي  على  تعمل  متوافرة  قولونية 

جينة ال�صاملونيلال اخلارجية، ما اأّدى اإىل 

بخ�صو�ض  العلمي  املجتمع  يف  خماوف  اإثارة 

املخاطر املحتملة التي قد ت�صببها الهند�صة 

الوراثية.

اأهداف التعديل

باأن  احليوية  الهند�صة  �صركات  تدعي 

لإطعام  للغاية  وجوهرية  مفيدة  تقنياتها 

ب�صاأن  القلق  وتخفيف  الثالث،  العامل  دول 

الأمن الغذائي، وحماية البيئة وحت�صني جودة 

الغذاء، وتوفري حما�صيل مقاومة 

الع�صبية،  واملبيدات  للجفاف 

اأن منظمات املجتمع املدين  اإل 

بالإ�صافة  العلماء  من  والكثري 

بالقلق  ي�صعرون  العام  الراأي  اىل 

الإن�صان  �صحة  على  اآثارها  اإزاء 

والبيئة وتوافر الطعام.

املتعلقة  التفاقية  اأط��راف  موؤمتر  تبنى 

مونريال،  يف  عقد  ال��ذي  احل��ي��وي  بالتنوع 

عرفت  اإ�صافية  اتفاقية   2000 العام  كندا 

بال�صالمة  املتعّلق  قرطاجنة  بربوتوكول 

حركة  تنظيم  اإىل  تهدف  دولية  اتفاقية  اأول  وه��ي  الإحيائية، 

الكائنات املعدلة وراثًيا.

يتوّخى الربوتوكول امل�صاهمة يف �صمان م�صتوى مالئم من احلماية 

يف جمال اأمان نقل وا�صتخدام الكائنات احلية املحورة النا�صئة عن 

التكنولوجيا الإحيائية احلديثة، التي ميكن ان ترتتب عليها اآثار 

�صارة على حفظ وا�صتدامة ا�صتخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة 

الإن�صان  �صحة  على  املخاطر 

ا ومع الرتكيز ب�صفة خا�صة  اأي�صً

على النقل عرب احلدود.

اتفاقية  الربوتوكول  ت�صّمن 

الو�صول  من  لتمكينها  للدول  ال�صرورية  املعلومات  توافر  ل�صمان 

اىل  بالإ�صافة  الكائنات.  هذه  ا�صترياد  على  املوافقة  قبل  لقرارات 

ذلك ن�ض الربوتوكول على اإجراءات احرتازية متكن احلكومات 

عرب  وراثًيا  املعدلة  الكائنات  من  معني  نوع  ا�صترياد  حظر  من 

حدودها. وتقوم احلكومات مبراجعة فاعلية الربوتوكول واإجراءاته 

مرة كل خم�صة اأعوام. 

اجلي�ش - العدد 336 74

حزيران

2013

اآفاق العلوم

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

الكائنات واملنتجات املعدلة وراثًيا

ال�سرورة ال تلغي اخلطر
اجلدل العاملي حول تقنية التعديل اجليني اأو 

الهند�سة الوراثية، مل يتوقف منذ �سنوات، وقد 

ت�ساربت االآراء بني حملل وحمرم ومتحّفظ، 

وبني مطالب مبزيد من الدر�ض يف املختربات، 

ومتحّم�ض لال�ستثمار يف االأ�سواق: فما هي هذه 

التقنية وما هي خاطرها واأهدافها؟ 

بروتوكول قرطاجنة حول ال�سالمة االإحيائية



يف  وراث��ًي��ا  املعدلة  الكائنات  ت�صتخدم 

الأدوي��ة  واإنتاج  والطبية  احليوية  الأبحاث 

ومنها  التجريبية،  والعالجات  ال�صيدلنية 

الذين  للمر�صى  الب�صري  الإن�صولني  اإنتاج 

على  القادرين  وغري  ال�صكري  من  يعانون 

هذه  يف  امل���ادة.  ه��ذه  من  يكفي  ما  انتاج 

مثل  الثدييات  جينات  ت�صتخدم  احلالة 

الأغنام واملاعز مع اجلينات الب�صرية فتلعب 

دور »برنامج« يحتوي على املعلومات الوراثية 

الالزمة لنتاج الإن�صولني.

ممكًنا  جديدة  اأع�صاء  اإن�صاء  واأ�صبح 

يتّم جتديد  الوراثية، حيث  الهند�صة  بف�صل 

الأن�صجة،  حمقن  با�صتخدام  جديدة  اأن�صجة 

فينمو الع�صو املطلوب ويتطّور لي�صبح جاهًزا 

ويف  الب�صري.  اجل�صم  داخ��ل  ال��زرع  لعملية 

لزيادة  الوراثي  التعديل  ا�صتخدام  الزراعة يتم 

واإدارة  الآفات،  ومكافحة  املحا�صيل،  اإنتاج 

الأع�صاب ال�صارة. 

اأنواًعا  الآن،  حتى  دول��ة،   60 و�صعت  لقد 

ا�صترياد  على  واحلظر  القيود  من  خمتلفة 

الكائنات احلية املعدلة وراثًيا اإنطالًقا من 

�صالمة الأغذية والأمن الغذائي. هذا التوّجه 

يندرج يف اإطار مبداأ الوقاية الذي اأقّره الحتاد 

الأوروبي منذ العام 2001 واملعروف با�صم »مبداأ 

الذي يحّد ويحظر بيع الكائنات  احليطة« 

من  تطرحه  ملا  وا�صتخدامها،  وراثًيا  املحورة 

خماطر �صحّية خطرية على الب�صر والبيئة.

القوانني

وا�صحة  عالمات  و�صع  كثرية  دول  اأق��ّرت 

الكائنات  على  حتتوي  التي  ال�صلع  على 

امل��ع��دل��ة وراث����ًي����ا، مب���ا ي��وف��ر م��ع��ل��وم��ات 

الذي  الطعام  اإذا كان  للم�صتهلكني عما 

تغيريه  مت  قد  كان  اإذا  اأو  معدًل  يتناولونه 

»منتج  عبارة  و�صع  يجب  اأوروب��ا  ويف  وراثًيا. 

معدل وراثًيا على ل�صاقة اأي 

على   %1 تعديل  مّت  منتج 

الوراثية،  �صفاته  الأقل من 

بالن�صبة  احل��ال  وكذلك 

�صدرت  التي  للمنتجات 

ع���ن ك��ائ��ن��ات م��ع��ّدل��ة 

وراثًيا.

خماطر املنتجات املعدلة 

وراثًيا

بع�ض  اأظ����ه����رت  ل��ق��د 

وجود  احلديثة  ال��درا���ص��ات 

يف  مكت�صفة  تكن  مل  �صرطانية  خماطر 

املجتمع  حّفز  مما  وراث��ًي��ا،  املعّدل  الغذاء 

درا�صات  اإج��راء  على  اأوروب��ي��ة  ودوًل  العلمي 

انعكا�صات  ملعرفة  الأم��د  وطويلة  معمقة 

هذا التالعب الوراثي على الإن�صان واحليوان 

توؤدي  اأن  من  يخ�صى  العموم،  يف  والنبات. 

اإىل  ا�صتهالكها  بعد  املعّدلة  اجلينات 

ح�صا�صية  ت�صبب  م��واد  اأو  �صامة  م��واد  اإف��راز 

املتوقعة  غري  والتعديالت  الإن�����ص��ان،  ل��دى 

التي حتدث يف جينة الكائنات احلية هي 

اإحدى اأكرب اأ�صباب القلق بني العلماء ب�صاأن 

امل�صاألة برمتها. 

اإن القّيمني على اإدارة الأغذية والعقاقري مل 

يوافقوا على ا�صتهالك احليوانات التي يتم 

هذه  ت�صبح  اأن  يريدون  ول  وراثًيا،  تعديلها 

الغذائية،  ال�صل�صلة  من  ج��زًءا  الكائنات 

اإىل  ي���وؤدي  احل��ي��وان��ات  ا�صتن�صاخ  فن�صاط 

هذه  من  وكثري  ال��ولدة،  وقت  يف  ت�صوهات 

احليوانات ميوت يف حني انها ل تزال �صابة. 

كذلك فاإن اجلينات املوجودة يف املحا�صيل 

بل  فقط  الآف��ات  تكافح  ل  وراثًيا  املعدلة 

اإنها تقتل احل�صرات مثل النحل، واخلناف�ض، 

وبالتايل فهي ت�صّر بالتنّوع البيولوجي.
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تطالب  و�صّلمته كتاًبا  اأ�صابيع  منذ  احلاج ح�صن  الزراعة ح�صني  وزير  لبنان  يف  املدنية  اجلمعيات  التقت جمموعة من 

فيه بو�صع الت�صريعات ال�صرورية حلماية لبنان من النت�صار ال�صريع للكائنات املعدلة جينًيا، مقرتحة عليه م�صروع قانون 

لتنظيم هذا املو�صوع تطبيًقا ملبداأ احلماية والوقاية. 

وكان لبنان قد �صادق العام 2008، على بروتوكول قرطاجنة ب�صاأن ال�صالمة الإحيائية الذي يهدف اإىل �صبط نقل وتداول 

وا�صتخدام الكائنات املعّدلة جينيًا. واأحالت بعدها وزارة البيئة القانون اإىل جمل�ض النواب الذي ما زال يناق�صه.

ول يزال اجلدل قائًما يف لبنان حول ما اذا كنا ن�صتطيع ان نطّبق هذه ال�صروط التي ف�صلت بلدان متقدمة يف مراقبتها، ما 

يدفع كثريين اإىل املطالبة باأن ين�ّض القانون املن�صود على املنع الكلي للبذور والأغذية مًعا، تطبيًقا ملبداأ الوقاية.

ويهدف الكتاب اإىل و�صع قانون ينّظم كل ما يتعلق بهذه الكائنات املعّدلة جينًيا، من املكّونات الغذائية، والبذور 

والأعالف والإ�صافات واخلمائر والكائنات احلّية الدقيقة والنباتات احلّية واحليوانات، واملرّكبات الفريو�صية والبكتريية 

والهرمونية، وكل ما ي�صتخدم كاأغذية اأو يف الزراعة والقطاعات ال�صناعية الأخرى )الأدوية با�صتثناء م�صتح�صرات التجميل(. 

وت�صمن امل�صروع مادة تن�ّض على و�صع عالمة اإلزامية على جميع ال�صلع واملواد الغذائية، واملنتجات والأعالف احليوانية التي حتتوي 

على الكائنات املعدلة وراثًيا. ويف حالة الأغذية املعّلبة التي حتتوي على الكائنات املعدلة وراثًيا، يجب و�صع عالمة حتذير وا�صعة 

وموّحدة لل�صوق اللبناين، تكون مرئية على الغالف ويجب اأن ل تقل ن�صبتها عن 20% من م�صاحة املل�صق املوجود على العبوة، على 

اأن تكون كل ال�صعارات وا�صحة ب�صكل بارز ووا�صح للقراءة باللغات العربية والفرن�صية والإنكليزية.





ي�ضحك  �أن  قبل  فر��ضه  من  �َضْيباُن  نه�ض 

�إىل  ونظر  �لقبَو،  ودخل  ناِجَذيه،  �ل�ضبح عن 

يندمل  �أنه مل  د�ّبته؛ فوجد  �لُعْقر يف كتف 

بعد. لذلك �أخرج �جلح�ض، وو�ضع �جُللَّ على 

�لعَجلَتني  ذ�ت  �لعربة  و�أحكم قطر  ظهره، 

وم�ضى  �لعربة،  مقّدم  يف  مقعده  و�عتلى  به، 

�ل��و�دي  باّتاه  �ل�ضّيق  �لقرية  طريق  على 

�أ�ضجار  م��ن  فيه  ل��ه  ب�ضتان  ي��ق��وم  حيث 

�لفاكهة �أ�ضناف و�ألو�ن.

�لقرية،  بيوت  من  بيت  �آِخ��ر  بلوغه  عند 

نادى �ضيبان: »يا �أ�ضعد، �أما زلَت نائًما؟ هلّم، 

لقد �نتهى �لنهار وما زلنا هنا«، 

يافع  غ���ام  �حل���ال  يف  ف��خ��رج 

�لعربة  و��ضتقّل  �جل�ضم،  هزيل 

�أن  وقبل  »�لعرو�ض«.  يق�ضم  وهو 

ينطلق �ضيبان من جديد، مّرت 

كان  فما  م�ضرعة؛  �ضّيارة  به 

بها  �نحرف  �أن  �إال  �ضائقها  من 

بالعربة  ي�ضطدم  ال  حتى  ي�ضاًر� 

»قْف  �ضوته:  باأعلى  ي�ضيح  وهو 

حمار«؛  ي��ا  �لطريق  مي��ني  �إىل 

ك��ان  �ل���ذي  �جل��ح�����ض  فجفل 

للمّرة  �ل�����ض��ّي��ار�ت  ب��ني  ي��خ��رج 

�الأوىل، وزمَّ َكَفَله متوّقًعا �ضربة 

�خلطاأ  جز�ء  �ضاحبه  خيزر�نة  من  موجعة 

�لفظيع �لذي �رتكبه. لكّن خوفه ما لبث 

�ضاح  عندما  روح��ه  �إليه  وع��ادت  تبّدد،  �أن 

�ضيبان ب�ضاحب �ل�ضّيارة وقد �جتازته ب�ضام: 

»�حلمار هو َمن يقود بهذه �ل�ضرعة �جلنونية 

فعرف �جلح�ض  �ضّيق كهذ�«،  على طريق 

�أّن �ملق�ضود »باحَلْمَرنة« �ضاحُبه، ال هو.

ا،  تدريجيًّ تت�ضاءل  �لقرية  بيوت  �أخ��ذت 

بعربته  �ضيبان  �نعطف  عندما  ت��و�رت  ثم 

�ل�ضنوبر  �أحر�ج  بني  يتعّرج  تر�بّي  طريق  �إىل 

و�ل�ضنديان. و�إذ� كانت �خليزر�نة مل تام�ض 

تهوي  �الآن  باتت  فقد  بعد،  �جلح�ض  جلد 

بحفرة  �لعربة  عَجلة  علقت  كلما  عليه 

لقد  �لطريق.  يف  ناتئ  حجر  �أمام  توّقفت  �أو 

فيها  و�ل�ضبّي  قفًز�،  تتقّدم  �لعربة  كانت 

على  �لفّلني  وقّبعة  وي��رّن��ح،  ويهبط  يعلو 

ر�أ�ض �ضيبان متيل ذ�ت �لي�ضار وذ�ت �ليمني. 

وي�ضّد،  �ل�ضرب،  يتلّقى  فكان  �جلح�ض  �أما 

تنوء  و�لعربة  �ل��ع��ودة  يف  مهموًما  ويفّكر 

بِحْملها.

�لعربات،  طريق  �آِخر  �ضيبان  بلغ  عندما 

�ل�ضبّي  �أعطى  ثم  �لعربة،  وف��ّك  ت��وّق��ف، 

باّتاه  به  ينحدر  فاأخذ  �جلح�ض؛  ��َن  ر���ضَ

�أحياًنا  ت�ضّده   � جدًّ �ضّيق  طريق  على  �لو�دي 

�أما  �جلانبني.  من  و�ل��وّز�ل  �لقندول  �أغ�ضان 

ا لقدَميه عن  �ضيبان ف�ضار يف �ملوؤّخرة مفّت�ضً

�لَزلِقة.  �لطريق  حجارة  بني  ثابتة  َمو�طئ 

وبعد م�ضري ما يقُرب من ن�ضف �ضاعة، و�ضا 

عن  �ضاحبه  �ضفتا  فافّرت  �لب�ضتان،  �إىل 

ر�أى  عندما  عري�ضة  �بت�ضامة 

ر  �الأغ�ضان تكاد �أن تتك�ضّ

حتت ثقل �أحمالها.

هذه  خ��ْذ  �ضيبان.  ق��ال  �ضبي،  يا  هّيا   -

ال  حلًو�.  رّماًنا  و�ماأْها  �لثاثة  �ل�ضناديق 

و�أنا  �ليانعة،  �لكبرية  �لثمر�ت  �إال  تقطف 

�ضاأ�ضعد الأحّول مياه �لقناة �إىل �لب�ضتان.

ما  �إىل  و�ن�ضرف  �ل�ضبّي،  �أجاب  حا�ضر،   -

يرعى  �جلح�ض  ر�ح  فيما  �لرُجل.  به  �أم��ره 

�لع�ضب �الأخ�ضر من حوله.

�لرّمان،  �ضناديق  �إىل  نظر  �ضيبان،  نزل  وملا 

نظرة  بقربها،  �ل��و�ق��ف  �ل�ضبّي  �إىل  ث��م 

فعلت  »ماذ�  �ضوته:  باأعلى  و�ضاح  َغ�ضبى، 

�أن  �إال  �جلح�ض  من  كان  فما  حمار!«،  يا 

توّقف عن �لرعي وقد جمد فّكاه و�رتف 

�أنه يرعى يف �ملكان �خلطاأ،  ا منه  قلبه ظنًّ

ا، وعليه  �أنه ما ز�ل جح�ضً وهو ال يعلم بعد 

مرتبة  �إىل  لريتقي  يبذل جمهوًد� كبرًي�  �أن 

�حلمري، متاًما مثل كثريين من �أبناء �آدم. 

َعد�ء عندما �ضاهد �لفّاح  لكنه تنّف�ض �ل�ضُ

عنقه  وميّد  خا�ضرَتيه،  على  ر�حَتيه  ي�ضع 

وجهه  يف  ويتفّر�ض  �ل�ضبّي،  باّتاه  ور�أ���ض��ه 

»هل  ويقول:  جاحظتني،  حمر�وين  بعينني 

�أن تعيد على م�ضمعي ما كنت  ت�ضتطيع 

قد طلبُت منك؟«.

- قلَت: »ال تقطف �إال �لثمر�ت �ليانعة«. 

�أجاب وقد جّف حلقه فزًعا. 

�أن����ت ح��م��ار ب���ذَن���ب و�أذَن�����ني   -  

طويلتني.

- ملاذ�... تقول ذلك... يا �ضّيدي؟

ا: »رّمان حلو ال حام�ض.  - الأين قلت �أي�ضً

َيِحن حينه  �حلام�ض مل  �لرّمان 

وفهمَت  مل���اذ�؟  �أفهمَت  بعد. 

و�نحنى  قال،  �ضاأقتلك؟«،  ملاذ� 

ي��ل��ت��ق��ط ع�����ض��ا ع���ن �الأر������ض؛ 

فّر  �أن  �إال  �أ�ضعد  من  كان  فما 

وهو  منظره  فاأثار  �أم��ام��ه؛  من 

�جلح�ض،  �ضحَك  بالفر�ر  يلوذ 

ف�ضحك نهيًقا. لكنه ما لبث 

وخف�ض  �لنهيق،  عن  كّف  �أن 

ر�أ�ضه كئيًبا.

ن�ضفه.  �لنهار  م��ن  �إنق�ضى 

وك���ان �ل���ف���ّاح و�ل�����ض��ب��ّي قد 

�ضندوًقا  ع�ضر  ب�ضعة  قطفا 

ثم  �لب�ضتان.  ورويا  �ملتنّوعة،  �لفاكهة  من 

�ل�ضناديق على ظهر �جلح�ض  �أخذ� ينقان 

�لعربة.  تركا  حيث  ف��وق  �إىل  �مل�ضكني 

 ،� جدًّ ثقيًا  يكن  مل  مّرة  كّل  يف  �حِلْمل 

لكّن �جلح�ض �لذي ما ز�ل يف َطور �لتمرين، 

و�ضمد  و�ضرب  جالَد  لكنه  ب��ه.  ينوء  ك��ان 

�ضيبان  رفعها  ما  �لتي  �خليزر�نة  من  خوًفا 

�ضاحبه  ي�ضتعني  �أن  وخمافة  بها،  �ضرب  �إال 

يوم غد باأّمه وعْقُرها مل يرب�أ بعد. �آه يا �أّمي، 

كم  �أع��رف  �الآن  نهيًقا.  �جلح�ض  �ضرخ 

عانيِت على هذه �لدرب �لتي بَرْت حجارتها 

حو�فَرك و�أفنت عمَرك!

�لعربة  يف  �ل�ضناديق  و�أ�ضعد  �ضيبان  ر�ضف 

�أن قطر�ها باإحكام، وم�ضيا يف طريق  بعد 
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ق�صة ق�صرية

�ل�ضم�ض  مغيب  قبل  �لقرية  فبلغا  �لعودة؛ 

ب�ضاعة و�حدة.

- هّيا �نزْل، قال �ضيبان الأ�ضعد.

- �ألن تعطيني �أجري يا �ضّيدي؟

�أن  �أن���ت  عليك  �أج����رك!  �أع��ط��ي��ك   -

تعّو�ضني ثمن �لرّمانات �لتي قطفَتها يف غري 

�أو�نها. كيف �ضاأبيعها وهي مل تن�ضج بعد، 

كيف!

بع�ض  �إىل  حمتاج  �إنني  عليك.  ح��ر�م   -

�ملال يا �ضّيدي.

- غًد� �أعطيك. �إنزل �الآن.

- متى غًد�؟

�ل��ق��ادم،  �الأ���ض��ب��وع  يف  �إل��ي��ك  �ضاأحتاج   -

وقتي  ت�ضّيع  وال  �إنزْل  يوَمني.  �أجر  فاأعطيك 

يا �ضبي.

عندئٍذ ترّجل �أ�ضعد بطيء �حلركة و�جًما؛ 

�أّول  ليتوّقف عند  �ضبيله  �ضيبان يف  فانطلق 

بع�ض  تريد  �أال  زخيا.  يا  »زخيا.  حانوت: 

ذ�ك  �إذ  حلانوتك؟«.  �لطازجة  �لفاكهة 

خرج رُجل يف �أو�خر �لعقد �لثامن من �لعمر، 

و�ضاأل:  �لفاكهة،  فاح�ضة على  نظرة  و�ألقى 

بكم �لرّمان؟

- �ل�ضندوق بخم�ضة وثاثني �ألًفا.

- �أحام�ض هو �أم حلو؟

- حام�ض.

- وهل هذ� �أو�ن �لرّمان �حلام�ض؟ 

- هذ� من �ل�ضنف �لذي ين�ضج باكًر�.

عندئٍذ ثنى �جلح�ض رقبته، ونظر يف عيَني 

يفهم  مل  �ضاحبه  لكّن  طويًا.  �ضاحبه 

معنى هذه �لنظرة.

- ماذ� قلت؟ �ضاأل �ضيبان �ضاحَب �لدّكان.

- ح�ضًنا، �أ�ضريها. �أجاب �لعّم زخيا، ود�ّض 

يده يف جيب �ضرو�له �لو��ضع، و�أخرج منه رزمة 

من �الأور�ق �لنقدية، و�أعطى �ضيبان �لثمن، 

يا  »تعال  يعاونه:  غاًما  ون��ادى  ��ضتد�ر  ثم 

�لثالثة  يف  فتى  �حل��ال  يف  فح�ضر  �ضبي«. 

فاأمره  معّلمي«.  يا  »ُمْر  عمره:  من  ع�ضرة 

زخيا بنقل �ل�ضناديق �إىل �لد�خل. »حا�ضر«، 

قّوته.  كّل  له  جمع  �ضندوًقا  ورفع  �أج��اب، 

لكنه ما خطا به خطوتني حتى تعّث وكاد 

�أن يقع؛ ف�ضاح زخيا: »�نتبه يا حمار«.

هذه �ملّرة مل ينقز �جلح�ض الأنه �أ�ضبح يعرف 

�أْن لي�ض هو �ملق�ضود بالكام. وبعدما تلّقى 

�ضربة خفيفة من خيزر�نة �ضاحبه، �نطلق 

بلغه،  وملا  �لثاين.  �حلانوت  نحو  �لعربة  يجّر 

�ضّد �ضاحبه ِعنانه، فتوّقف.

�أربعينية  �م��ر�أة  �ضاألت  �ليوم؟  معك  ما   -

تنه�ض عن  �أن  نّعوم، من غري  �أّم  لها  يقال 

كر�ضّيها �لذي جعلته �أمام دّكانها.

�أجاب  نف�ضك،  ت�ضتهيه  ما  كّل  معي   -

�بت�ضامة  وعينيه  �ضفتيه  �رت�ضمت على  وقد 

ماكرة.

ثم  ت�ضحك.  وهي  رّدت  ��ضتحي.  - عيب، 

قامت، ودنت من �لعربة.

- بكم هذ� �لدّر�ق؟

- مَل ت�ضاألني!... خذيها وال تدفعي �ضيًئا.

- ال، �ضاأنقدك ثمنها.

- لِك �أنِت بخم�ضة وع�ضرين �ألًفا.

- كم كيلو فيها؟

- �أربعة وع�ضرون، خم�ضة وع�ضرون. 

- زِْن يل ن�ضفها.

- حا�ضر �ضّيدتي، قال، و�أنزل �ضندوًقا، ودخل 

كي�ض  يف  ن�ضفه  و�أف��رغ  �ل��دك��ان،  �إىل  به 

»ثاثة  ق��ال:  ثم  �مل��ي��ز�ن.  يف  جعله  كبري 

ع�ضر كيلو بثاثة ع�ضر �ألًفا«.

- بكم علّي �أن �أبيع �لكيلو �لو�حد؟

- بيعيه باألف وخم�ضماية، �ألف و�ضبعماية 

وخم�ضني.

- وكم يكون ربحي بذلك؟

- �إح�ضبي.

حاولت �ملر�أة �أن حت�ضب »ح�ضاب ن�ضو�ن«. 

ب��االآل��ة  فا�ضتعانت  ت��ن��ج��ح؛  مل  لكنها 

�لنتيجة  �أعطاها  �ضيبان  �أن  غري  �حلا�ضبة. 

قبل �أن ت�ضتخل�ضها. 

- ل�ضت هّيًنا.

- تاميذك يا حلوة. 

فئة  من  نقدية  ورق��ة  �لرُجَل  �مل��ر�أُة  ناولت 

�خلم�ضني �ألًفا؛ فاأخذها ورّد لها �ضبعة وثاثني 

�ألًفا. لكنها مّدت يدها ببطء وهي حت�ضب 

من  �حلا�ضبة  باالآلة  ��ضتعانت  ثم  بذهنها. 

جديد قبل �أن تهّز ر�أ�ضها وتبت�ضم. 

يف  وو�ضعها  وخرج،  �ل�ضندوقة  �ضيبان  رفع 

�ملر�أة ت�ضّيعه: »ال  �لعربة، و�نطلق. فخرجت 

ُتِطْل غيابك عنا«. فا�ضتد�ر، و�بت�ضم، وقال 

يف �ضّره: »يا لِك من حمارة! �أيقولون مات �أبو 

نّعوم من لدغة حّية يف �لو�دي! ال و�لله. من 

حمرنتك مات«.

ما �أمّت �ضيبان كلماته �الأخرية حتى طاأطاأ 

�جلح�ض ر�أ�ضه، لكنه ��ضتمّر يجّر �لعربة من 

حانوت �إىل �آَخر حتى فرغت. وعندما بلغت 

�لرحلة حمّطتها �الأخرية �أمام مدخل �لبيت 

�ضيبان  زوجة  خرجت  �ل�ضم�ض،  غياب  مع 

ف�ضرب  �لبارد؛  �لفّخار  باإبريق  زوجها  للقاء 

�لق�ضط  دفعِت  »هل  �ضاأل:  ثم  �رت��وى،  حتى 

�الأخري لل�ضبي يف �ملدر�ضة؟«.

- �أجل.

- و�أعطتك �الإد�رة دفر �لعامات؟

غري  م��ن  نعم  �أْن  ر�أ���ض��ه��ا  ه��ّزت  عندئٍذ 

كام.

- و�لنتيجة؟

- كالعادة.

- يعني؟

ر�أ�ضها، وم�ضحت  ر��ضب. قالت وطاأطاأت   -

دموعها بيدها.

- هذ� �ل�ضبي حمار. �إذ� كان هذ� �جلح�ض 

�ضيتعّلم، فابنك �ضيتعّلم. يا ل�ضياع تعبي! 

بالعرق  جنمعه  قر�ض  كّل  يف  للخ�ضارة  يا 

و�لدم لنترّبع به �إىل �إد�رة �ملدر�ضة �للعينة.

- هّوْن عليك. غًد� يكرب ويتعّلم.

- غًد� يكرب ويتعّلم! ال يا عزيزتي. �إبنك 

�ضيكرب لكن لن يتعّلم، الأّن �جلح�ض متى 

كرب فاإنه لن ي�ضبح �أكث من حمار.

ودخلت  �الإب��ري��ق،  �مل���ر�أة  حملت  عندئٍذ 

�ضيبان  �أخذ  فيما  �لنف�ض،  مهزومة  حزينة 

يفّك  وه��و  يلدونهم  و�ل��ذي��ن  �الأوالد  ي�ضّب 

وم�ضح  �جلح�ض،  �جُلّل عن  نزع  ثم  �لعربة. 

�لعرق عن ظهره، ودخل به �إىل �لقبو؛ ف�ضقاه 

و�أّمه، وو�ضع لهما �لعَلف، وخرج.

دنت �الأّم من �بنها، ور�حت تلح�ض عنقه 

به  ��ضتبّد  وق��د  علفه  يلتهم  وه��و  وت�ضّمه 

�جلوع. وما �أنهاه حتى رقد من �ضّدة �لتعب، 

�ضباح  �أطّل  وعندما  عميق.  لنوم  و��ضت�ضلم 

و�أ�ضرقت �ل�ضم�ض، �أخرج �ضيبان  �ليوم �لثاين 

فربط  �لقريب؛  �حلقل  �إىل  و�أّم���ه  �جلح�ض 

�الأتان �إىل جذع �ضجرة بحبل طويل، و�أطلق 

ع�ضب  من  بقي  ما  بقربها  يرعى  �جلح�ض 

�أخ�ضر.

عث  و�إذ  �حلقل،  يف  يطوف  �جلح�ض  ر�ح 

على بْركة �ضغرية تّمع فيها بع�ض مطر 
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وق��ف عند  ورك��د حتى �ضفا؛  �أي��ل��ول،  �آخ��ر 

حاّفة �لرْبكة، ومّد ر�أ�ضه فوقها، و�أخذ ينظر 

�أذَنيه  ويتاأّمل  وجهه،  �إىل  �مل��اء  �ضفحة  يف 

كانت  �لرْبكة  �ّن  لو  ويتمّنى  �لطويلتني، 

ا. �أكرب ليتمّكن من روؤية ذيله �أي�ضً

�أن  �أحّب  �ملّرة  هذه  لكن  م��ر�ًر�.  ر�آه  ذيله 

و�أذناه  ا.  حقًّ ب�ضًعا  كان  �إن  ليعرف  يتاأّمله 

�الأنهر  من  ي�ضرب  وهو  كثرًي�  �ضاهدهما 

�إن  ليعرف  �ضغف  به  �ليوم  �أّن  �إال  و�جل��د�ول، 

ما  بعد  ين�َض  مل  �إنه   .� جدًّ طويلتني  كانتا 

قاله �ضاحبه لل�ضبّي يف �لب�ضتان �أم�ض: »�أنت 

حمار بذَنب و�أذنني طويلتني«. هذه �لذكرى 

من  دمعتان  ففارت  قلبه،  وع�ضرت  �آملته 

وثقل  �أ�ضاه  ��ضتّد  ومّلا  �ملاء.  يف  �ضقطتا  عينيه 

عليه، بكى نهيًقا. و�إذ �ضمعت �أّمه بكاءه، 

�ندفعت باّتاهه، لكّن رباطها منعها من 

�أن ت�ضل �إليه؛ فنهقت تناديه؛ فم�ضى نحوها 

وئيد �خلطوة، مطاأطاأ �لر�أ�ض.

- ما بك؟ ملاذ� تبكي يا ولدي؟ قالت �الأّم 

وهي تدور حوله وحتتّف به. ثم ��ضتدركت: 

�أعرف  و�أنا  �أ�ضاأل  »يا يل من حمارة! كيف 

يا  تقلق  ال  ك��ث��رًي�...  �أم�ض  تعبَت  �أن��ك 

�إىل  �أن��ا  �ضاأذهب  �لقادمة  �مل��ّرة  يف  حبيبي. 

�لب�ضتان. �أنظْر. لقد طاب جرحي. �أذهُب �أنا 

و�أنت تبقى هنا«.

- لي�ض تعبي ما يبكيني يا �أّمي.

- ما �لذي يبكيك �إًذ�!

الذ �جلح�ض بال�ضمت �حلزين قبل �أن يرفع 

ر�أ�ضه ويقول: »�أترين �أذيّن طويلتني يا �أّمي؟«.

�ُضّرَي  وق��د  �الأّم  �أج��اب��ت  ك��ث��رًي�.  لي�ض   -

ما  »لكنك  و�أ�ضافت:  هّمها،  وز�ل  عنها 

زلت �ضغرًي�. غًد� تكرب وت�ضبح �أذناك �أطول 

و�أجمل«.

- ال. ال �أريد الأذيّن �أن تطوال بعد.

- ولكن ملاذ�!

�لطويلتني  �الأذن���ني  يعّد  �الإن�ضان  الأّن   -

وق�ّض  ق��ال،  هكذ�  وغباء.  ُحْمق  عامة 

على �أّمه حكاية �ضاحبه مع �ل�ضبّي �أ�ضعد 

مع  حكايته  عليها  ق�ّض  ثم  �لب�ضتان.  يف 

ومع  م�ضرعة،  م��ّرت  �لتي  �ل�ضّيارة  �ضائق 

�لذي  �بنه  مع  ثم  و�الأرملة،  زخيا،  �حلانوتي 

�لدر��ضية،  �ل�ضنة  نهاية  �متحان  يف  ر�ضب 

و�أ�ضاف: »هل، نحن �حلمري، حمري �إىل هذ� 

�حلّد يا �أّمي؟«.

ثم  �ضحًكا.  تنهق  �الأّم  �أخ��ذت  عندئٍذ 

عادت �إىل ر�ضانتها، وقالت: »�إ�ضمع يا �بني. 

�إن كان لنا، نحن �حلمري، �آذ�ن طولها �ضرب، 

�آذ�نهم  تكون  �أن  �آدم  بني  ببع�ض  فحرّي 

بطول مر... نحن �أذكى من �أنا�ض كثريين 

قّلما  �أنك  ذلك  و�لذكاء،  �لنباهة  يّدعون 

تد �إن�ضاًنا يحفظ درًبا �ضلكها ملّرة و�حدة، 

�أما نحن فنحفظها من �أّول مّرة. و�إنك لتجد 

�الإن�ضان يدر�ض وي�ضهر ويق�ضي �ضنو�ت طويلة 

على  ق��ادًر�  لي�ضبح  �جلامعة  يف  عمره  من 

هند�ضة طريق. �أما نحن فنهند�ضها بالفطرة 

و�ل�ضليقة. �أما �ضمعَت �أّن مهند�ضي �لطرقات 

قدمًيا كانو� �حلمري!«.

- وهل ما ز�لو� حمرًي� �إىل �ليوم يا �أّمي؟

لف�ضاحة  طويًا  �الأّم  �ضحكت  ذ�ك  عند 

�إن كانت عبارته تنّم  �بنها، وهي ال تعلم 

ف�ضحك  نة«.  »جح�ضَ عن  �أم  ذك��اء  عن 

عن  �نقطع  لكنه  �أّم��ه.  ل�ضحك  �جلح�ض 

وتاأخذ  تقرب  بقرة  لروؤيته  فجاأة  �ل�ضحك 

يغالب  ع�ضب  من  �حلقل  يف  بقي  ما  برعي 

�جلفاف و�ليبا�ض.

- �أنظري يا �أّمي، قال �جلح�ض. هذه �لبقرة 

�ضاأذهب  مرعانا.  تقا�ضمنا  جاءت  �للعينة 

لطردها و�إبعادها.

�الإن�ضان  �أخاق  �بني، ال. هذ� من  يا  - ال 

خري�ت  �إّن  ن.  تتاأْن�ضَ �أن  فحذ�رِ  و�أعماله؛ 

�خلالق  ورحمة  تفنى،  �أن  من  �أكث  �الأر�ض 

مطمّئنة  ت��رَع  دعها  تن�ضب.  �أن  من  �أوف��ر 

بجو�رنا، فما ُي�ضبع �ثنني يكفي ثاثة.

*   *   *

َيِطب  مل  �الأت���ان  وُع��ْق��ر  ث��اٍن  �أ�ضبوع  وم��ّر 

�أن  من �حلكمة  �ضيبان  ر�أى  لذلك  متاًما، 

مّرة  باجلح�ض  ويخرج  بعد،  ترتاح  يدعها 

�أنه ر�أى منه يف �ملّرة �ل�ضابقة  ا  ثانية، خ�ضو�ضً

قّوًة و�ضرًب� مل يكن يتوّقعهما؛ فخرج به من 

�أّمه وفح�ضها  �أن يلقي بااًل على نهيق  غري 

�الأر�َض بحو�فرها و�ضّدها بالر�َضن �إىل �خللف 

لياأخذها �ضاحبها بداًل من �بنها.

مقّدم  يف  �ضيبان  جل�ض  �الأوىل  ك��امل��ّرة 

بلغ  وعندما  �جلح�ض.  زِم��اَم  وه��ّز  �لعربة، 

�آِخَر �لبلدة، �أقّل �أ�ضعد، وم�ضيا يف طريقهما؛ 

فو�ضا �إىل �لب�ضتان و�لع�ضافري ما ز�لت نائمة 

�لكروم  يف  ت�ضرح  و�لثعالب  �أع�ضا�ضها،  يف 

�لتي غاب عنها نو�طريها.

�لب�ضتان كّلها،  �أ�ضجار  جال �ضيبان على 

ال  وم��ا  يقطف  �أن  عليه  ما  �أ�ضعد  و�أو���ض��ى 

�لن�ضف  رّي  �إىل  هو  �ن�ضرف  فيما  يقطف، 

كانا  �لظهر  وبَعيد  �لب�ضتان.  من  �لثاين 

ي�ضري�ن خلف �جلح�ض �ضعوًد� يف �آِخر م�ضو�ر 

�إىل �لعربة. وما م�ضى من �لزمن �ضاعة جاَلَد 

�ملّرة  من  بقليل  �أقّل  وجاهد  �جلح�ض  فيها 

قبالة  فتوّقف  ر�ضنه؛  �ضاحبه  �ضّد  �ل�ضابقة، 

بيت �أ�ضعد يف �أّول �لقرية.

وريقات  ب�ضع  جيبه  من  �ضيبان  �أخ��رج 

نقدية، ومّد يده نحو �أ�ضعد: »ُخْذ«.

- كم هذه يا معّلمي؟

- ع�ضرون �ألًفا.

- �أمل نّتفق على خم�ضة ع�ضر �ألًفا يف �ليوم 

�لو�حد؟

- بلى. لكن ال تن�َض �أنك �أحلقَت بي �ضرًر� 

كبرًي� يف ذلك �ليوم بقطفك ثاثة �ضناديق 

من �لرّمان �حلام�ض، �ألي�ض �ضحيًحا؟

- ولكن ال بّد من �أنك بعَتها ولو باأقّل من 

ثمنها �ملعتاد بقليل.

- ال. لقد �أتلفتها الأّن �أحًد� مل ي�ضرها.

خم�ضة  ولو  �أعِطني  معّلمي  يا  �أرج��وك   -

و�أّمي  تعلم،  كما  ُمْقَعد،  فاأبي  بعد؛  �آالف 

مري�ضة، و�أنا �أكرب �الأوالد.

�أن��ا بكّل ه��ذ�؟ ه��ّي��ا، ُخذ  ���ض��اأين  وم��ا   -

ْيُت ولًد� غريك  �لع�ضرين �ألًفا و�نزْل، و�إال �كَرَ

يف �ملّرة �لقادمة.

وينظر  يده  ميّد  وهو  �أ�ضعد  قال  �ضكًر�.   -

�لرُجل  ماأهما  �ضندوَقني  ناحية  جانًبا 

ال  �حلجم  �ضغرية  �لفاكهة  من  بحّبات 

�ضيًئا  منها  يعطيه  عّله  �ل�ضوق،  يف  ُتباع 

و�أمر  �الأم��ر،  تاهل  �لرُجل  لكّن  الإخوته. 

�لعربة،  من  فقفز  ثانية؛  مّرة  بالنزول  �أ�ضعد 

بكى  ذ�ك  �إذ  بيديه.  عينيه  مي�ضح  ودخل 

�جلح�ض لبكاء �ل�ضبّي، ثم م�ضى يجّر �لعربة 

حتى �ضّد �ضاحبه ِعنانه �أمام حانوت زخيا، 

�حلانوت  �أم��ام  ي�ضاهد  �أن  �ضيباَن  هاَل  وقد 

و�ضو�ضاء،  �لقرية يف جلبة  �أهل  جمهرة من 

وب�ضعة رجال من �لدرك يدخلون ويخرجون، 

وياأخذون �ل�ضهاد�ت، ويدّونون �مل�ضاَهد�ت.

وقد  �أح��َده��م،  �ضيباُن  �ضاأل  �الأم���ر!  ما   -
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�أثقلت �ملفاجاأة ل�ضانه.

�إن���ه �ل��ع��ّم زخ��ي��ا. ل��ق��د ن��ق��ل��وه �إىل   -

بني  وه��و  �الإ�ضعاف  ب�ضّيارة  �مل�ضت�ضفى 

�حلياة و�ملوت. 

- ماذ� تقول! ما �لذي جرى له؟

ُبَعيد  �ل��ب��ي��ت  م��ن  زوج��ت��ه  ن��زل��ت   -

جاهز،  �لغد�ء  طعام  �إّن  له  لتقول  �لظهر 

ففوجئت بروؤية باب �لدّكان مقَفًا. ومّلا 

مطروًحا  �مل�ضكني  زوجها  ر�أت  فتحته، 

و�لقدمني،  �ليدين  موثوق  �الأر���ض،  على 

ب بالدم. وقمي�ضه خم�ضّ

- يا �إلهي!

- وكان �جلارور مفتوًحا وخالًيا.

- �أتقول �إنها ِفْعلة �لفتى �لذي يعمل لديه؟

رفعو�  بعدما  يبحثون عنه  �لدَرك  رجال   -

وجدوها  �ضّكني  مقب�ض  ع��ن  �لب�ضمات 

ملقاة على �الأر�ض ون�ضلها م�ضبوغ بالدماء.

وهو  �ضيبان  ق��ال  زخ��ي��ا،  ي��ا  م�ضكني   -

كنت  »ل��ق��د  متتمة:  و�أ���ض��اف  ينطلق، 

ت�ضري ب�ضاعتي من غري م�ضاومة. ملَن �أبيع 

بعد  �الأ�ضعار  باأغلى  ن�ضجها  قبل  �لفاكهة 

�ليوم؟«.

من  بالِزمام  �جلح�ض  عنق  �ضيبان  �ضرب 

بالعربة يحمحم العًنا كّل  فم�ضى  جديد؛ 

�ل�ضفات �لتي عاينها يف �الإن�ضان حتى �الآن. 

نّعوم  �أّم  دّكان  �أمام  تلقائه  من  توّقف  ثم 

�الأرملة.

يا  هنا  �لتوّقف  �أريد  �أين  عرفَت  كيف   -

عنق  ويرّبت  ينزل  وهو  �ضيبان  قال  ملعون؟ 

�ضندوًقا  رفع  ثم  �أذنيه.  ويد�عب  جح�ضه، 

به  ودخل  �ضّتى،  �أ�ضناف  �لفاكهة  من  فيه 

�لدّكان، وو�ضعه على �الأر�ض.

- بكم هذه؟

�أيتها  �مل��ّرة  هذه  ثمنها  منِك  �آخ��ذ  لن   -

�جلميلة.

�ضفتيها  وعلى  �ضاألت  �إًذ�؟  �ضتاأخذ  ما   -

حّو�ء  نظرة  عينيها  ويف  ماكرة،  �بت�ضامة 

�ملغرية.

كّفيه  بو�ضع  وهمَّ  قال،  �ضغرية،  قبلة   -

على كتَفي �ملر�أة؛ فتمّل�ضت بخّفة: »عيب. 

لي�ض هنا«. هكذ� قالت، و�أم�ضكت �ضيبان 

و�أغلقت  �خلارج،  �إىل  وقادته  مع�ضمه،  من 

�لدّكان، وقالت بعدما �لتفتت مينة وي�ضرة: 

فتبعها  �أم��ام��ه؛  �ل��درَج  و�ضعدت  »ت��ع��ال«. 

يبت�ضم ب�ضعادة، ويفّتل �ضارَبيه.

ينتظر  �ضاعة  ن�ضف  زهاء  مكث �جلح�ض 

ويتحّرق  �لكاوية،  �ل�ضم�ض  �أ�ضّعة  حتت 

�لتفاتة ناحية بيت  و�إذ حانت منه  ا.  عط�ضً

تلّف  �لنافذة  عرب  �الأخ��ريَة  �ضاهَد  �الأرملة، 

عناق  وتعانقه  �ضيبان  عنق  حول  ذر�َعيها 

ُيظهر  ف�ضتاًنا  �إال  ترتدي  تكن  ومل  �لود�ع، 

ي�ضر.  مم��ا  �أك��ث  �لر�ضيق  ج�ضدها  م��ن 

وم�ضى  �لعربة،  ��ضتقّل  �ضيبان،  نزل  وعندما 

يف �ضبيله وهو يلتفت مبت�ضًما �إىل �ملر�أة �لتي 

كانت ت�ضّيعه بنظر�تها من خلف �لزجاج.

وقاد  �لعربة،  �ضيبان  فّك  �لبيت  ِفناء  يف 

�أّمه  وبني  بينه  فكان  �لقبو؛  �إىل  �جلح�ض 

من مل�ض و�ضّم ما كان يف �ليوم �الأّول. وعندما 

و�ضع �ضاحبهما لهما �لَعَلف وخرج، مل ميّد 

�جلح�ض �إليه فًما؛ ف�ضاألته �أّمه: »مَل ال تاأكل 

يا بَنّي؟«؛ فاأجاب: »نف�ضي ال ت�ضتهي �لطعام 

حزينة،  بعني  �إليه  �أّمه  نظرت  و�إذ  �أّمي«.  يا 

�لرديئة  �الإن�ضان  �أخاق  �إّن  »�أتقولني  قال: 

ميكنها �أن تنتقل �إلينا بالعدوى؟«.

- ملاذ� ت�ضاأل؟ قالت �الأتان وهي ت�ضحك.

�أعمااًل  �لب�ضر  بني  من  �ليوم  ر�أيت  الأين   -

ويف  قال  �جلبني.  ويندى  �الأب��د�ن  لها  تق�ضعّر 

نهيقه نَغم حزين.

- �إين �أ�ضغي.

من  عاينه  ما  �أّم��ه  على  �جلح�ض  وق�ّض 

�أ�ضعد  �مل�ضكني  �لولد  على  �ضاحبه  كذب 

من  �ضيًئا  ويقتطع  تعبه،  بع�ض  لياأكل 

دّكان  �أمام  �ضمعه  ما  عليها  وق�ّض  �أج��ره. 

زخيا.

قالت  طّيب،  رُجل  �إنه  زخيا.  م�ضكني   -

�الأتان.

وينال  �حلقيقة،  تظهر  �أن  من  بّد  ال   -

�لفاعل جز�ءه.

�الأّم  رّددت  �حلقيقة.  �حلقيقة...   -

يف  نظرت  ثم  نف�ضها.  حت��ّدث  كاأنها 

ولدي  يا  »لتعرْف  وقالت:  �بنها،  عيَني 

و�لقّوة  �مل��ال  �متلك  متى  �الإن�ضان  �أّن 

�لقناع  �حلقيقة  ُيلب�ض  فاإنه  و�ل�ضلطة، 

�لذي يريده«.

�أّم���ه  ق��ال��ت��ه  مم��ا  �جل��ح�����ض  يفقه  مل 

�لكثري؛ فتابع يحّدثها عّما ر�آه يف بيت 

يا  �ضغرًي�  �أُعد  مل  »�أنا  و�أ�ضاف:  �الأرملة، 

�حلركات«.  هذه  �أفهم  �ضرت  لقد  �أّم��ي. 

من  نها  لتيقُّ و�ُضّرت  �الأتان  �بت�ضمت  عندئٍذ 

�أّن �بنها قد �ضّب عن �لطوق. وم�ضى �جلح�ض 

ا هو �أن �أرى زوجة  يقول: »لكن ما �آملني حقًّ

معّلمنا تخرج ملاقاة زوجها باإبريق �لفّخار؛ 

فيقول بفظاظة: »ل�ضت عط�ضاًنا«. وعندما 

وجنته،  على  قبلة  لطبع  �أكث  منه  دنت 

كما فعلت يف �ملّرة �ل�ضابقة، قال منزعًجا: 

�مل�ضكينة  فارتّدت  �الآن!«.  وقته  �أهو  »�أوه! 

خائبة وحزينة.

- �إنها �الأرملة يا �بني. �إنها �الأرملة.

- �أقلِت �إّن �أخاق �الإن�ضان ال ُتعدي �حلمري 

يا �أّمي؟

- ال تقلق بهذ� �ل�ضاأن يا ولدي. فالكذب، 

ميكروبات  و�خليانة،  و�لطمع،  و�خل��د�ع، 

ب�ضرية ال تعي�ض فينا نحن مع�ضر �حلمري.

على  فاأقبل  �جلح�ض؛  �أر�ح  �حلديث  هذ� 

من  ك��ان  فما  �لتهاًما؛  يلتهمه  علفه 

�أن دنت من �بنها، ولكَزْت كتفه  �إال  �الأّم 

»�أقلَت  با�ضمة:  و�ضاألته  دعابًة،  بكتفها 

�إنك مل تُعد �ضغرًي�، و�ضرت تفهم حركات 

ومل  ��ضتحيى،  �جلح�ض  لكّن  �لكبار؟«. 

ُيجب. فاحتّفت به �أّمه، وقالت: »�أال ترغب 

متهله  ومل  �ضبي؟«.  يا  زوجة  �أو  �ضديقة  يف 

وجدُت لك جح�ضة  »�ليوم  فاأردفت:  جو�ًبا؛ 

بنت نا�ض... �أق�ضد بنت حمري«.

- هل �أذناها طويلتان يا �أّمي؟

- لي�ض كثرًي�. هكذ� �أجابت وهي ترق�ض 

يف مكانها وت�ضحك �ضعيدة الأنها �أيقنت �أّن 

�ليوم  و�أ�ضبح  ا،  جح�ضً باالأم�ض  كان  �بنها 

حماًر�.



ومنا�سبات  وموا�سم  و�سائل  عديدة،  هي  كم 

واجلامعات  واملعاهد  املدار�س  يف  الثقافية  التنمية 

والنوادي واملنابر، لإغناء الفكر بالتفكري واإثراء التخاطب 

يف  التبا�س  ل  حيث  املعنى،  وو�سوح  الكلمة،  با�ستقامة 

امل�سطلحات  يف  تعقيد  ول  التف�سري،  يف  �سوء  ول  الفهم، 

ول اإلزام يف الإ�ستماع.

دون  من  والأر�س  قّراء،  دون  من  الكتب  بقيت  ما  فاإذا 

واملوا�سم  حوارات،  دون  من  والثقافة  وزّراع،  فالحني 

من دون غالل، فذلك، اإ�سرار بالرغيف ونفي للكلمة، 

وتظليم للفكر، وباب للمجاعة.

واحت�سان  الكتاب،  مع  اجللو�س  اأن  �سحيًحا،  اأولي�س 

ولغة  الإبداع،  يف  الكتاب  لغة  هما  لالأر�س،  ال�سواعد 

الأر�س يف الإنتاج.

وتتكامل احل�ضارات،  الثقافات  لبنان تتحاور  يف 

وت�ضان احلريات، لأنه ر�ضالة علم و�ضلم للإن�ضان 

يف كل مكان وزمان.

باحلداثة  وجت��دي��ده  ال��راث  ه��ذا  على  واحل��ف��اظ 

هو  الإبداع  اأن  ملعادلة:  التاأ�ضي�س  هما  واملعا�ضرة، 

من  احلداثة  على  منفتحة  اأ�ضالة  بني  اجلمع 

دون الذوبان فيها، وحداثة من دون القطيعة مع 

الأ�ضالة.

للعيون،  ف�ساء  اجلذىل  اإبت�سامتك  يف  يقول:  اإليها  كتب 

وك�ساء للحياء، وتغريدة للمواعيد يف ظالل ال�سف�ساف، 

ومنحنيات الدروب ورفيق الأقحوان.

اإليه تقول: وكتبت 

ما كانت النجوم اإل باقة �سوء يف ليايل �سهر من�سوج 

من ع�سق اأنت »اأمريه« وما كانت الأيام اإّل من نب�س 

ا لأحالمي. املواعيد لالإلتقاء بك فار�سً

�ضئلت: اأي احلالت ت�ضتدفئ ذكرياتك؟؟

وال�ضباب  ال�ضباب  اأعتاب  على  طفولتي  قلت: 

على اأعتاب امل�ضوؤولية.

الواجبات،  يف  واإهتمام  العمل،  يف  هّمة  املتفائلون: 

وقعود  واإتكالية  هموم  واملت�سائمون:  الإدارة،  يف  وعزمية 

عن العمل.

من كرثت وعوده قّلت فر�س تنفيذها.

للآخرين  اإقناعه  فقد  الكلم،  يف  تذاكى  ومن 

ومن تقّلب يف مواقفه ل موقف له.

املحن،  يف  العزمية  لالإ�ستعارة:  قابلة  غري  ثالثة  اأمور 

والكفاءة يف الإمتحان، واملثابرة على الطموح.

باجلدارة:  ياأتي  وما  �سهًرا،  يدوم  بالإ�ستعارة:  ياأتي  فما 

يدوم دهًرا.

ما  بقدر  اأر�ضه،  مب�ضاحة  يقا�س  ل  الوطن  حجم 

يقا�س بحجم الإبداع والتجدد واحل�ضور ل�ضعبه.

اأن  ل  القمم،  اإىل  وعيناك  الأعايل  تت�سلق  اأن  جميل 

تت�سلق الأكتاف وعيناك اإىل القمامة.

امل�ضوؤولية: علم يف التخطيط، وعمل يف التنفيذ، 

ومتابعة يف التدبري.

حزيران

2013

بطاقة ملونة

بقلم:

حممد �سلمان
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ت�أمالت
بقلم: 

العقيد الركن ح�سن جوين

كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

بني القلب والعقل

ُبعدان اأ�شا�شيان يتفاعالن ويت�شاركان يف 

يف  يعي�ش  ان�شان  لكل  الب�شرية  الذات  اإدارة 

هذه احلياة املعقدة.

يحدده  ال��ذي  املنطق  ُبعُد  ه�  الأول  البعد 

العقل من خالل عملية التفكري يف كل 

حكًما  لي�شدر  ال��ذات،  اأمام  تطرح  م�شاألة 

مبنًيا على املنطق والعقالنية والرباغماتية.

اتخاذ  عملية  يف  اأ�شا�شي  اآخر  ُبعٌد  وهناك 

يحدده  ال��ذي  العاطفي  البعد  ه���  ال��ق��رار، 

قرار  �شناعة  يف  العقل  �شريك  وه�  القلب،  

بني  الغريبة  ال�شراكة  هذه  الب�شرية.  الذات 

عاملني خمتلفني متاًما هي �شر العالقة بني 

ال�اقع والأحالم.

ي�شّ�ب  ال��ذي  ال��ذات  حار�ش  العقل  ُيعترب 

يكبح  اي��ق��اع��ه��ا،  ي�شبط  خ��ي��ارات��ه��ا، 

م م�شارها ليبقى حراكها يف  جماحها ويقِ�ّ

دائرة املنطق وال�اقع.

ولكن هل يكفي ذلك؟ هل حتقق الذات 

ح�شًرا  للعقل  ا�شت�شلمت  ما  اإذا  مبتغاها 

األ ُيعّد اإخ�شاع الذات  ور�شخت لأحكامه؟ 

الريا�شيات واملنطق ح�شًرا ن�ًعا من  لق�اعد 

الإن�شان  ي�شبح  بذلك  اإذ  الربجمة؟  ان���اع 

�شبيًها  املجتمع  وي�شبح  الآل��ة،  اىل  اأق��رب 

مب�شنع م�ؤلف من عدة اآلت، وت�شبح احلياة 

م وحراك مربمج؟ جمرد �شجيج منظَّ

فهناك  البتة،  كذلك  لي�ش  الأمر  طبًعا 

الإح�شا�ش، ذلك ال�شيء الذي يعك�ش م�قف 

واجلمال  ��َن  احُل�����شْ �ش  يتح�شَّ ال��ذي  ال���روح، 

الإب��داع...   يخلق  ال�شمري،  يحرك  واحلب، 

يف  نبحث  يجعلنا  ال��ذي  الإح�شا�ش  ذل��ك 

اأعنِي بع�شنا عما ير�شيه، ذلك ال�شع�ر الذي 

على  العقل  فيحّفز  اجلميل  الأمل  ي�شت�لد 

العمل ملالقاته وحتقيقه.

فاإذا كان الإح�شا�ش لغة الروح، واذا كان 

احلياة  م��ع  ف��احل���ار  العقل،  لغة  املنطق 

ي�شت�جب اتقان اللغتني واإل �ش�ف لن نفهم 

احلياة ولن تفهمنا. 

اذا حاولنا حتليل هذا ال�شع�ر املنطلق من 

تك�ين  يف  تلقائًيا  يتدخل  والذي  اأعماقنا 

النطباع وبناء الراأي واإ�شدار الحكام ح�ل 

كل ما ي�اجهه العقل، ل�جدنا التايل:

الإن�شاين  البعد  مقيا�ش  ه�  الإح�شا�ش 

الروح  يربط  ال��ذي  وه�  ال��ذات،  عمق  يف 

باجل�شد ويربط الإن�شان بربه الأعلى الذي 

فقد  به.  الإح�شا�ش  بغري  اإدراك��ه  ي�شتحيل 

تعريف  مرات يف عملية  املنطق عدة  ف�شل 

الذات اإىل خالقها ب�شبب تناق�ش مقارباته، 

والفيزياء  الريا�شيات  ق�اعد  تتفق  مل  كما 

يف ما بينها ح�ل نظرية ال�ج�د بالرغم من 

تاأّلقها يف ج�انب عديدة من احلياة. وحده 

ف  عرَّ ال��ذي  ه�  اخلالق  ب�ج�د  الإح�شا�ش 

الإن�شان برّبه، لأنه لغة الروح وهذه الروح هي 

ح�ش�ر الله يف الذات الإن�شانية.

يعجز العقل اأحياًنا كثرية عن اكت�شاف 

النا�ش،  بع�ش  �شل�ك  يف  واخل��داع  الكذب 

من  بذلك  �شاحبه  ينبئ  الإح�شا�ش  وحده 

اإح�شا�ش،  جمرد  اإنه  م�شادره،  ُتعرف  ان  دون 

وه� اإح�شا�ش جمرد من املنطق ولكنه اأق�ى 

منه واأ�شدق!

حُتِب  يجعلك  باحلب  الإح�شا�ش  وح��ده 

ب، فاملنطق ل تعنيه هذه امل�شاألة بل قد  وحُتَ

يعتربها �شياع وقت وتفكري.

والإنتماء  بامل�اطنية  الإح�شا�ش  وح��ده 

ال�طن،  اأجل  من  ال�شت�شهاد  اىل  يدفعك 

بع�ش  اأو  املنطق  يعتربه  رمب��ا  ال��ذي  الأم���ر 

املنطقيني انتحاًرا.

واأنت  يغنيك  بالكربياء  الإح�شا�ش  وحده 

بعني املنطق فقري!

م�شهد  ت��رى  يجعلك  الإح�شا�ش  وح��ده 

ملهًما،  �شاعرًيا  الليايل  ظلمات  يف  القمر 

يحرك يف قلبك ال�شغف والهيام، يف حني ل 

الأحجار  �ش�ى م�شاحة من  املنطق  يرى فيه 

والرتاب وال�شخ�ر.

لل�شماء  ت�شعد  بعيًدا،  ت�شافر  باإح�شا�شك 

اأو  البعيد  املا�شي  من  انا�ٍش  وجدان  وتدخل 

من امل�شتقبل مل ياأت�ا للحياة بعد، حتّدثهم 

جال�ش  املنطق  عني  يف  واأن��ت  لهم  وتبت�شم 

على كر�شيك تقراأ كتاًبا من دون حراك.

تنف�شل  باإح�شا�شك 

ج�شدك  ع��ن  روح���ك 

اآخرين  وم��ع  ج�شدًيا  اأن��ا���ٍش  مع  فتك�ن 

ا ل يفهم املنطق.  روحًيا، وهذه اللغة اأي�شً

اأثناء  يف  فتنتقل  حتلم  فقط  باإح�شا�شك 

باأ�شخا�ٍش  وتلتقي  اأخ��رى  ع�امل  اىل  ن�مك 

اأو غري م�ج�دين  اأم�ات  اأو  اأحياء  حقيقيني 

حني  يف  وت�شرخ  وتقفز  وحتلق  وتطري  اأ�شاًل، 

انك يف عني املنطق جثة هامدة.

والعقل عن ح�شم  املنطق  يعجز  ما  غالًبا 

فرتجع  بينها  املقارنة  او  معينة  خيارات 

ُيرّجُح  ال��ذي  لالإح�شا�ش  الف�شل  الكلمة 

طريٍق  يف  اأو  ما  باجتاٍه  ويدفُعنا  ما  خياًرا 

الرغم  فعلى  القدر،  اأنه  ونق�ل  اإليه  نن�شاق 

ق�اعد  على  وارت��ك��ازه  املنطق  دق��ة  م��ن 

اأ�شدق تعبرًيا لأنه  علمية، يبقى الح�شا�ش 

�ش�ت الروح و�شرخة ال�شمري. 

واذا حاولنا البحث عن الروح او تعريفها او 

تف�شريها ل�جدنا اننا ن�شعر باأرواحنا تتحرك 

ببع�شنا  وتربطنا  �شل�كنا  وتق�د  ذواتنا  يف 

ان  ولراأينا  بربنا،  واأهلنا،  باأبنائنا  البع�ش، 

الروح هي جمرد اإح�شا�ش كل منا ب�ج�ده يف 

احلياة، ومتى فقد كل منا ذلك الإح�شا�ش 

حًيا  ك��ان  ول���  روح  بال  حتًما  ميٌت  فه� 

ياأكل وي�شرب وينام!

لأن  واحلر،  الراقي  الإح�شا�ش  لذوي  فهنيًئا 

دقيًقا  ا�شت�شعاٍر  جهاز  اأعماقهم  يف  لديهم 

يفتقر اإليه الكثري منا!
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�سيفنا والقلم

نحن

والوطن

ي���غ���ّرن���ك  ال 

�إّن  ي��ق��ال  �أن 

جميل،  لبنان 

ف��ل��ل��ج��م��ال 

�أوج�����������ه، وم���ا 

ونتغّنى  تغنينا 

به، لي�س �سوى حالة 

على  �ل���وق���وف  م���ن 

�ملا�سي  ومناجاة  �الأط��ال 

ونعيد  ن�ستح�سره  �ل���ذي 

كلما  بالذ�كرة،  �إحياءه 

�لوطن  هذ�  جتاه  �إجناز�تنا  ب�سعف  �أح�س�سنا 

�أيدينا  من  يت�سرب  �أن��ه  �ليوم  ن�سعر  �ل��ذي 

الأ�سباب عديدة، �أّولها تفرقتنا و�إهتماماتنا 

�النتباه  دون  م��ن  �ل�سخ�سّية  مب�ساحلنا 

ب�سبب  وثانًيا  �أطلعتنا،  �لتي  �الأر�س  م�سلحة  �إىل 

ع�سبّية �إنتماء�تنا �لعمياء لكّل �سيء �سوى �لوطن.

مّر لبنان وما ز�ل ميّر بعقبات �سعبة �أفقدته تو�زنه �الأمني 

يا�سّي و�الجتماعي. لكن، هل �لهروب هو �حلّل؟ هل  و�ل�سّ

هو  �لفعل  دون  من  �لكام  هل  �حل��ّل؟  هو  للو�قع  �خل�سوع 

�حلّل؟

قبل  �أنف�سنا  قيود  من  ذو�تنا  حترير  يف  هو  �حلّل  ال.  بالطبع 

حتريرها من قيود �الآخرين.

م�ستوى  �إىل  �الرتقاء  من  لبنان  متكن  �أ�سا�سّية  ركائز  هذه 

�سوى  لي�سا  و�لتقهقر  فالهزمية  و�لتطّور،  �لثقافة  يف  �أعلى 

نتيجة ل�سعف �لوطنّية يف نفو�سنا. و�الإنت�سار على و�قعنا �ملرير 

ال يكون �إال برت�سيخ �لقيم �لوطنّية و�لّدميقر�طّية من خال 

�لعمل و�الإبد�ع. فاالإن�سان �لعظيم هو �لذي يعّب عن �إن�سانيته 

باأعمال جليلة ترفع قدر وطنه و�أّمته.

�الأكرث  �لعن�سر  هو  بابي  �ل�سّ �لعن�سر  �أّن  �أحد  على  يخفى  وال 

بعيد  حّد  �إىل  مرتبط  �الأوطان  وم�ستقبل  �ملجتمع  يف  فاعلّية 

ت�سليط  من  بّد  ال  كان  هنا  من  فيها.  �ل�سبابّية  بالعنا�سر 

�الإرتقاء  ويف  �لو�قع  تغيري  يف  �للبناين  باب  �ل�سّ دور  على  وء  �ل�سّ

بلبنان �إىل �ملكانة �لتي ينبغي �أن يكون فيها.

نحن  عرفنا،  �إذ�  مكانته  ي�ستعيد  �أن  لبنان  باإمكان 

�ل�سباب كيف نتحّرر من �أنانّيتنا وتبعّيتنا. �إذ� عرفنا 

باالإحتاد  �مل�سكات  ونحّل  �الأزمات  نو�جه  كيف 

�لوطن،  هذ�  كاأبناء  �أّننا،  وتاأّكدنا  مًعا،  و�لعمل 

ن�سّكل  جميًعا  و�أن��ن��ا  ا،  بع�سً بع�سنا  نكمل 

تركيبة متميّزة، متعّددة �لعنا�سر، ال يقوم �لوطن 

من دون �أّي جزء من �أجز�ئها، وفقد�ن �أي عن�سر من 

هذه �لعنا�سر يوؤدي �إىل فقد�ن هوّية هذ� �لوطن.

�الأم��ل  و�ح���ات  �ل�سباب  نحن  فلنكن 

و�ملحّبة و�لت�سامن يف �سحارى �حلقد و�لتباعد 

طريق  معامل  روؤي���ة  ولنحاول  و�لتباغ�س، 

وعندها  بو�سوح،  �مل�سرتكة  �أه��د�ف��ن��ا 

نعالج ق�سايانا بفكر منفتح بعيد عن 

�الأنانّية و�لفردّية.

�آن �الأو�ن �أن ن�سمو فوق خافاتنا 

�ل�سباب،  فنحن  وتبايناتنا، 

ن�����س��ك��ل �الأم�����ل �ل��وح��ي��د يف 

�ل��ت��غ��ي��ري، وم���ي���ز�ن �ل��ع��دل، 

و�ل�ساح  �ل��ق��وّي،  و�الأ���س��ا���س 

خاله  من  �لذي  �الأم�سى 

خ  ونر�سّ �ل��وط��ن،  نحمي 

لذ�  فيه.  �الأهلي  لم  �ل�سّ

حّل  يف  وتفاعًا  و�إيجابية  تفّهًما  �أك��رث  نكون  �أن  علينا 

�لقيام  على  قادرين  نكون  و�أن  بيننا  �خلافّية  �لق�سايا 

مبعجزة �إعادة �للحمة �إىل �سفوفنا �لّد�خلّية �ملت�سّدعة.

ورفًقا  �لبع�س  لبع�سنا  وحمّبتنا  بتعاوننا  وتزهر  قلوبنا  لتتحد 

باأنف�سنا وبالوطن. حان لنا �أن نقوم باأعمال تعود باخلري علينا 

بالّنور،  ت�سّع  كلمة  لبنان  �سماء  يف  ولنكتب  وطننا.  وعلى 

�لقلوب،  بتعانق  ونلّونها  و�لتعاون،  باالألفة  حروفها  نخط 

وب�سوت  و�حد  ونقر�أها بل�سان  �مل�سرتكة،  ونزّينها بطموحاتنا 

و�حد:

ام. نريد �ل�سّام يف وطن �ل�سّ

�صباح قرقوط
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�صوجلان ال�صعر

يا مونة خوابينا

يا جي�صنا حتى مبماتك يا بطل كرمتني

جرج�س يا حامل �سوجلان �ل�سعر

كلماتك عناقيد خمرته

عماق فكر بقول �سر وجهر

و�أفكارك قناديل م�سوّيه

بحقل �لعتابا قطفت �أحلى خمر

و�سربت كا�سو كل م�سوّيه

منغب من نبعك وحي للعمر

ون�سكر ببحر �ل�سعر ليلّيه

تا كل ما تطبع بنات �لفكر

�لعز رح ي�سكب ع �أبياتك

�سهر �لع�سل بجر�ر قمرّيه

العقيد توفيق نعيم يزبك

�إىل �ل�ساعر �ل�سديق جرج�س �لكريدي

ملنا�سبة �سدور ديو�نه: »كروم �لدهب«

م��ا تركتني وق���ت  ي��ا خ��ال��د يف  �إب��ن��ي  ي��ا 

ذوب��ت��ن��ي م��ذب��ح��ك  َع  �ل�����س��م��ع��ة  م��ت��ل 

ول���و ح��رم��ت��ن��ي م���ن ط��ل��ة �ل���وج���ه �حل��ل��و

حرمتني ما  بطل  يا  �إح�سا�سك  طيب  من 

بي�ساألو� عليك  �ل��ل��ي  ل���والدك  ب��ق��ول  �سو 

م����ا ج���اوب���ت���ه���م الن�����ك م����ا ج��اوب��ت��ن��ي

ب�������س ق���ل���ت���ل���ه���م �مل���������س����و�ر م��ط��ول��و

م��ن ح��ي��ث �ن���و ب��رج��ع��ت��ك م��ا وع��دت��ن��ي

ت�سغلو� م��ا  ب��ال��ك��م  م��ام��ا  ي��ا  وق��ل��ت��ل��ي 

ف���ي���ي، �أن������ا م��ن��ي��ح وب����ح����ايل م��ع��ت��ن��ي

وي�����ن �مل���ن���ي���ح ب��ن�����س��ر ت������ارك م��ع��ق��ل��و

ريحتني ت��ا  قلتها  ك��ل��م��ة  ه��ي  م��ا  ي��ا 

تكحلو وع��ي��وين  منيح  بقيت  ري��ت  ي��ا 

�سبحتني �ل�����س��ب��ح  م���ا  ك���ل  ب�����س��وت��ك 

ي����ا ري������ت ب���ق���ي���ت وه����م����ك �إح���م���ل���و

حّملتني �جل��ب��ل  م��ن  �أحل����ب  ح��م��ل  وال 

�حللو ب�����س��وت  ق��ل��ك  رح  ح���ال  ع��ا ك��ل 

�حلياة قيد  على  و�إن��ت  كرمتني  ب�س  م�س 

ح��ت��ى مب��م��ات��ك ي���ا ب��ط��ل ك��رم��ت��ن��ي

من الوالدة اإىل ولدها الرائد ال�صهيد خالد مر�صاد

�ل����زي����ت����ون ي���ام���ون���ة خ��و�ب��ي��ن��ا

ي��ا م��ب��ارك م��ن �ل���رب و�الإن�����س��ان

�ل���ف���اح ف��ي��ك��ي ج����ّدد �المي���ان

مليان بيتنا  ���س��اي��ر  �ل��زي��ت  م��ن 

�جلري�ن ت�ساعدو�  �سو  �لقطف  يوم 

وب��امل��ع�����س��رة ب��ي��ت��ج��م��ع��و� �خل���ان

�لرعيان مبنجرية  �لهنا  و���س��وت 

وط���ي���ور ب��ت��غ��رد ع��ل��ى �الأغ�����س��ان

ل���وال وج����ودك ه��االأم��ل م��ا ك��ان

لبنان ي��زده��ر  ب��وج��ودك  لله  �ن�سا 

�لبنيان ث��اب��ت  ���س��م��ودك  وي��ب��ق��ى 

ق�سد�ن للحلى  نكتب  ون�����س��ل 

وي��ب��ق��ى وط���ّن���ا ���س��ام��خ وم��ن�����س��ان

ب�����س��ه��ول��ن��ا �خل�������س���ر� ورو�ب���ي���ن���ا

ن�سينا م��ا  ب��ع��د  خ���ريك  �أف�����س��ال 

ما�سينا وب��ك��ل  ح��ا���س��رك  م��ن 

و����س���ن���ن ب���ع���د ���س��ن��ن ك��اف��ي��ن��ا

م���ن ���س��ال��ه��ن ت��ع��ب��ت �أي��ادي��ن��ا

ب��ي��ت��اآن�����س��و� ب�����س��ح��ب��ة �أه��ال��ي��ن��ا

ن�����س��م��ع ����س���د�ه ب��ق��ل��ب و�دي���ن���ا

وت���غ���ري���ده���ا ب��ي��ن��ع�����س �أم��ان��ي��ن��ا

خ���ّي���م ع��ل��ي��ن��ا و�ن��������زرع ف��ي��ن��ا

�أ�سامينا غ�سونك  على  ونكتب 

وم���ن ن��ب��ع ���س��ايف �حل���ب ي��روي��ن��ا

يعطينا �ل��وح��ي  ن���اي  ���س��وت  ع��ا 

ورب������ي م����ن �ال������س�����ر�ر ي��ح��م��ي��ن��ا

ال�صاعر حممد عبد الرحمن دمج 

برجا - �ل�سوف

ي�����ا ج��ي�����س��ن��ا ي�����ا ق����اي����د �ل���دف���ة

��رف و�ل��ت�����س��ح��ي��ة و�ل��وف��ا ب�����س��ّف �ل�����سّ

��ع��د ي���ا ج��ي�����س��ن��ا حل���ّي���اك جن���م �ل�����سّ

�ل��وع��د �أويف  م��ن�����س��ان  ع��ل��ّي��ي  ن����ذر� 

   

�لكا�س م��ّر  �سربت  ل��ّل��ي  جي�سنا  ي��ا 

�الإح�����س��ا���س وب��ّو���س  �ل��ق��ل��ب  هتفلك 

ي����ا ج��ي�����س��ن��ا ي����ا ق���اه���ر �ل��ك��ف��ار

�ل��غ��ار ور�ق  م��ع��رك��ة  ك���ل  وب���ع���د 

   

دم �سربت  ل��ّل��ي  ه��االأر���س  جي�سنا  ي��ا 

�الأم ب��ع��ط��ف  ت��غ��م��رك  و�ل���ي���وم ع���م 

ي����ا ج��ي�����س��ن��ا ب���امل���ف���رد وب��اجل��م��ع

دمع ت�سكب  هيد  �ل�سّ على  عينك 

   

ي���ا ج��ي�����س��ن��ا ي���ا ن�����س��ر ب��ال��ف��ا ج���ّو�

ب��ج��ي�����س و�أر��������س و���س��ع��ب ع���ا ل���ّو�

ملتفة �أل����وف  ن��ا���س��ك  ح��و�ل��ي��ك 

م�����س��ط��ف��ة �الأرز  ����س���ل���وح  م���ت���ل 

بعد وقّلك  ووفيت  �لوطن  وع��دت 

�ل�سفة ع��ا  والق��ي��ك  �أرك�����س  رح 

�لّنا�س بقلوب  حم��ّب��ة  و�سكبتو 

�ل�سفة ع��ا  ع��ط��ر  �إ���س��م��ك  و���س��ار 

نار ي�سرقط  خ�سمك  ع��ا  و���س��ّو�ن 

ج��ب��ه��ت��ك ت��ق��ط��ر ع����ّز وت�����س��ّف��ي

هم حملت  م��ا  ودم��ع  دم  حملت 

ن�����اظ�����رة الإل�����ه�����ا ن�������ذرك ت���ويف

�ل�سمع ���س��ّو  ���س��ك��ر�ن  مب��ع��ب��دك 

بتغّفي �ل�سيف  �سفار  زن��دك  وع��ا 

و���س��ه��اب جم���دك ع��ا �ل���دين ���س��ّو�

ع��ا جبالك �مل��ج��د  ث��ال��وث  ن���زرع 

نقفي �سفافنا  ع��ا  �لّن�سر  وك��ا���س 

املعاون الأول �صياء �صاذبك

�للو�ء �ل�ساد�س
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العميد الركن املتقاعد

ملحم جوزاف حداد

الركن  العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

تويف  الذي  املتقاعد ملحم جوزاف حداد 

بتاريخ 2013/5/12.

عاليه،  يف   1963/5/20 مواليد  من   -

ق�ضاء عاليه.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�ضفة تلميذ �ضابط 

بتاريخ 1984/1/9.

من  اعتباًرا  مللازم  رتبة  اإىل  رّقللي   -

1986/8/1، وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة 

عميد ركن اعتباًرا من 2012/4/5.

- حائز:

• و�ضام الوحدة الوطنية.
• و�ضام فجر اجلنوب.

• و�ضام التقدير الع�ضكري من الدرجة الف�ضية.

• و�ضام اال�ضتحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
الدرجة  مللن  اللبناين  اال�ضتحقاق  و�للضللام   •

الثانية.

• و�ضام االأرز الوطني من رتبة فار�ش.
 تنويه العماد قائد اجلي�ش �ضت مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 20 مرة.
• تهنئة قائد لواء خم�ش مرات. 

• تهنئة قائد فوج مّرتني.
• تهنئة قائد كتيبة ثاث مرات.

ويف  الللداخللل  يف  درا�ضية  دورات  عللدة  تابع   -

اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

الرقيب 

حممد  اأح���م���د 

خ�ضر

نعت قيادة اجلي�ش 

الرقيب اأحمد حممد 

خلل�للضللر اللللللذي تللويف 

بتاريخ 2013/4/24.

مللواللليللد  مللللن   -

يف   1981/6/15

قنيه، ق�ضاء عكار، 

حمافظة ال�ضمال.

- تطّوع يف اجلي�ش 

بتاريخ 2001/5/4.

- ملللن عللللداد مللدر�للضللة 

التزلج-االأرز.

- حائز:

الللتللقللديللر  و�للللضللللام   •
الع�ضكري.

قائد  الللعللمللاد  تللنللويلله   •
اجلي�ش خم�ش مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش خم�ش مرات.

• تهنئة قائد املنطقة.

• متاأهل وله ولد واحد.
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تويف اجلندي را�ضد عمر زيتون الللذي  زيتون  عمر  را�ضد  اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ 2013/4/19.

- من مواليد 1981/5/5 يف ال�ضويري، ق�ضاء البقاع الغربي، 

حمافظة البقاع.

- تطَوع يف اجلي�ش بتاريخ 2007/8/10.

اأبلح  البقاع-م�ضت�ضفى  منطقة  طبابة  عللداد  مللن   -

الع�ضكري.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثاث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مّرتني.

• متاأهل بدون اأوالد.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي ر�ضوان حممود 

حممود الذي تويف بتاريخ 2013/4/24.

داوود،  خربة  يف   1979/11/13 مواليد  من   -

ق�ضاء عكار، حمافظة ال�ضمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2009/12/26.

الثامن-الكتيبة  امل�ضاة  لواء  عداد  من   -

.85

- حائز:

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

• تهنئة قائد الفوج مّرتني.
- متاأهل وله ولدان.

عبدو  علي  اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

عبدو الذي تويف بتاريخ 2013/4/29.

اللبوة، ق�ضاء  - من مواليد 1976/10/15 يف 

بعلبك، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2010/5/4.

- من عداد لواء امل�ضاة االأول-الكتيبة 13.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مّرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- متاأهل بدون اأوالد.

اجلندي علي عبدو عبدو اجلندي ر�ضوان حممود حممود
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نعت قيادة اجلي�ش اجلندي �ضليمان حممود �ضليمان الذي اجلندي �ضليمان حممود �ضليمان

تويف بتاريخ 2013/5/11.

- من مواليد 1985/11/1 يف عكار العتيقة، ق�ضاء عكار، 

حمافظة ال�ضمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2009/12/26.

- من عداد لواء امل�ضاة الثامن-الكتيبة 84.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مّرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي مار�ضلينو طوين 

الكعدي الذي تويف بتاريخ 2013/5/2.

الديب،  جل  يف   1994/5/1 مواليد  من   -

ق�ضاء املنت ، حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2013/3/6.

جبل  منطقة  خمابرات  فرع  عداد  من   -

لبنان.

- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش املّجند املمّددة خدماته 

بتاريخ  تللويف  اللللذي  مو�ضى  مو�ضى  اأحللمللد 

.2013/5/2

عام�ش،  دير  يف   1990/8/22 مواليد  من   -

ق�ضاء �ضور، حمافظة اجلنوب.

- مّددت خدماته اإعتباًرا من 2009/3/30.

- من عداد فوج التدخل اخلام�ش.

- حائز:

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

• تهنئة قائد الفوج.
- عازب.

املجّند املمّددة خدماته اأحمد مو�ضى مو�ضىاجلندي مار�ضلينو طوين الكعدي
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�ستانفورد ولندن وكاليفورنيا وييل وبرن�ستون و�إدنربه وغريها، وذلك 
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نفقات �سر�ء �ملو�د �لتعليمية �جلامعية �خلا�سة باجلامعات �لعاملية 

وعدم �إتاحتها باللغة �لعربية.

مّت  �سهريتنّي  جلامعتني  در��سينّي  مبنهجني  �مل�سروع  و�سيبد�أ 

�ختيارهما من بني �أف�سل ع�سر جامعات يف �لعامل للعام 2013، وهما 

�لعرب  �مل�ستخدمون  �سيتمكن  حيث  وديوك،  �ستانفورد  جامعتي 

�لريا�سيات �لكامل �خلا�ص باملرحلة �جلامعية  من تعريب منهج 

جلميع  �لعربية  وباللغة  جماًنا  ليتاح  �ستانفورد  جامعة  يف  �لأوىل 

�أما �ملنهج �لثاين �خلا�ص بجامعة ديوك فهو عن  �لطلب �لعرب. 

�ل�سلوك �لإن�ساين، وبذلك �سيكون لطلب �ملجالني �لعلمي و�لأدبي 

باللغة  خمتلفني  منهجني  على  للح�سول  فر�سة  �لعربي  �لوطن  يف 

�لعربية.

يف �صابقة هي �لأوىل من نوعها عربًيا: »تغريد�ت« تعّرب مناهج �أبرز �جلامعات �لعاملية

�ل�صا�صات �لإلكرتونية 

�مل�صيئة ت�صّبب �لقلق

ومن �مل�صاعفات �إرتفاع 

ن�صبة �لتالمذة �لذين 

يعانون نق�ص �لإنتباه 

وفرط �حلركة

�سا�سات  يف  �لنظر  �أن  حديثة  �أمريكية  در��سة  �أكدت 

فرة  خلل  و�لتلفزيون  �لذكية  و�لهو�تف  �حلو��سيب 

خماطر  من  يزيد  ما  وهو  �لنوم،  نق�ص  يف  يت�سبب  �مل�ساء 

�لتعر�ص مل�ساكل �سحية عديدة منها �لبد�نة و�لإكتئاب 

و�أمر��ص �لقلب و�ل�سكتة �لدماغية.

�لإ�سطناعي  لل�سوء  �لتعر�ص  ف��اإن  �لدر��سة،  وبح�سب 

ن�ساط  باإبطائه  �لليل  خلل  �جل�سم  ر�حة  من  يخّف�ص 

�ليقظة،  عن  �مل�سوؤولة  �خلليا  تن�سيط  مع  �لنوم  عن  �مل�سوؤولة  �لع�سبية  �خلليا 

�إىل جانب �إعاقة �إفر�ز هرمون �لنوم �ملعروف با�سم »�مليلتونني«، كما يوؤثر على 

�خلليا �حل�سا�سة لل�سوء يف �لعني. وتوؤدي هذه �لعو�مل جمتمعة �إىل ��سطر�ب �ل�ساعة 

�لبيولوجية �أو �حليوية للج�سم، و�لتي ت�سطلع بتنظيم �أوقات �لنوم و�ل�ستيقاظ.

وبح�سب �خلرب�ء، فاإن �لتكنولوجيا تت�سبب يف �إبعادنا عن منط �لنوم �لطبيعي 

�لذي ُيلئم �أج�سامنا، وذلك �أن �نت�سار �لإ�ساءة �لإ�سطناعية و�لزيادة �مل�ستمرة يف 

 – ديرك  ر�أي  �لتحليل مع  ويتفق هذ�  �لنوم.  نق�ص  �سيوع  �إىل  �أديا  ��ستهلكها 

جان ديجك، مدير مركز �أبحاث �لنوم يف جامعة »�سري« �لربيطانية، �لذي يعتقد 

بتاأثري �لتعر�ص لل�سوء �ل�سطناعي يف فر�ت �مل�ساء على تقليل �مليل للنعا�ص؛ مما 

يجعل �ل�سلوك �لب�سري �لعامل �لرئي�سي يف حتديد وقت �لنوم، بعك�ص �ملا�سي حني 

كان دور�ن �لأر�ص حول حمورها، و�لذي يتحكم يف �لليل و�لنهار، هو �ملحدد �لأول.

ا، �إىل �أن �لأطفال باتو� ينامون خلل �لأيام �لدر��سية �أقل  و�أ�سارت �لدر��سات �أي�سً

مما كان �لو�سع عليه قبل مائة عام مبعدل 1،2 �ساعة، وهذ� ما يت�سبب ب�سعف 

ح �أن يكون نق�ص �لنوم �سمن �لأ�سباب �ملوؤدية ملا ُيعرف باإ�سم  تركيزهم. وُيرِجّ

متلزمة »��سطر�ب نق�ص �لنتباه وفرط �لن�ساط«، و�لتي يعاين منها عدد كبري 

من �ملر�هقني يف �لعامل.
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خدمات دوت كوم

�إعد�د:

رميا �صليم �صوميط



عييلييى �ييضييفيياف الييريييفيييييرا 

الييفييرنيي�ييضييييية، اأقييييام مييهييرجييان 

الييي66  دورتييه  ال�ضينمائي  كييان 

عاملًيا،  فيلًما   52 مب�ضاركة 

على  منها  عيي�ييضييرون  تناف�س 

يف  الذهبية«  »ال�ضعفة  جائزة 

اأفالم امل�ضابقة الر�ضمية.

الذى  الييدويل  املهرجان  افتتح 

اخلام�س  يف  يوًما   12 ملدة  ا�ضتمر 

ع�ضر من اأيار بعر�س فيلم »غات�ضبي العظيم«، بطولة النجم الأمركي ليوناردو 

دي كابريو واإخراج الأ�ضرتايل باز لورمان. 

�ضبيلربغ.  �ضتيفن  الأمركي  املخرج  كان  مهرجان  حتكيم  جلنة  تراأ�س 

واملخرج  كيدمان،  نيكول  الأ�ضرتالية  املمثلة  التحكيم  جلنة  �ضّمت  كما 

الروماين كري�ضتيان موجنيو، واملمثلة الهندية فيديا  اأجن يل، واملخرج  التايواين 

بالن، واملمثل الفرن�ضي دانيال اأوتاي.

يف ال�ضاد�س والع�ضرين من اأيار، اختتم املهرجان بحفل اأقيم يف ق�ضر املهرجانات 

ال�ضهر يف مدينة كان، تخّلله الإعالن عن قائمة الفائزين يف خمتلف الفئات؛ 

وقد مّت توزيع اجلوائز على ال�ضكل الآتي:

• جائزة اأف�ضل فيلم، INSIDE LLEWYN DAVIS لالأخوين اإيثان وجويل 
 LA VIE فيلم  حاز  كما  روائييي،  فيلم  لأف�ضل  الكربى  اجلائزة  نال  كوين 

D’ADÈLE للمخرج التون�ضي عبد اللطيف ق�ضي�س ال�ضعفة الذهبية عن الفئة 
نف�ضها.

.HELI عن فيلمه Amat ESCALANTE جائزة اأف�ضل خمرج، فاز بها •
 TIAN عن فيلم JIA Zhangke جائزة اأف�ضل �ضيناريو، كانت من ن�ضيب •

.ZHU DING
يف  دورها  عن   Bérénice BEJO الأرجنتينية  نالتها  ممثلة،  اأف�ضل  جائزة   •

.LE PASSÉ فيلم

.NEBRASKA عن دوره يف فيلم Bruce DERN جائزة اأف�ضل ممثل، فاز بها •
 SOSHITE CHICHI فيلم  ن�ضيب  التحكيم، كانت من  جائزة جلنة   •

.KOREEDA Hirokazu الذي اأخرجه NI NARU
• جائزة فولكان للفّنان التقني التي تقّدمها اللجنة ال�ضامية لتقنيات ال�ضوت 

.Mahamat-Saleh HAROUN من اإخراج GRIGRIS وال�ضورة، نالها فيلم

لأف�ضل  الذهبية  ال�ضعفة   •
فيلم  بييهييا  فييياز  قيي�ييضيير،  فيلم 

 Byoung Gonاإخراج  SAFE
.MOON

نالها  اخلييا�ييضيية،  اجلييائييزة   •
.Ex-aequo الفيلم الق�ضر
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اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

كان يف دورته الي66

�ضعفة ذهبية للتون�ضي ق�ضي�ش

برني�س بيجو

�أف�ضل ممثلة يف مهرجان كان 

�ل�ضينمائي للعام 2013

اأ�ضل  من  فرن�ضية  ممثلة  بيجو؛  برني�س 

ميغيل  الأفالم  �ضانع  اإبنة  هي  اأرجنتيني، 

 ،1976 الييعييام  الأرجيينييتيين  يف  ولييدت  بيجو. 

عندما  فرن�ضا  اإىل  والديها  مييع  وانتقلت 

كانت يف الثالثة من عمرها.

من   1991 الييعييام  التمثيل  جمييال  دخلت 

�ضا�ضة  على  عر�ضت  ناجحة  اأفييالم  خالل 

عامل  يف  وانطلقت  الفرن�ضي،  التلفزيون 

يف  »كري�ضتيانا«  دورها  خالل  من  ال�ضهرة 

فيلم حكاية فار�س العام 2001. 

فيلم  يف  البطولة  دور  لعبت   ،2006 العام 

اإىل  تعرفت  حيث  اجلييوا�ييضييييي�ييس«  »عيي�ييس 

تزوجته  الذي  خمرجه مي�ضال هازانافي�ضا�س 

هما  طفلن  منه  واجنبت  لحييق،  وقت  يف 

لو�ضيان وغلوريا.

يف  ميلر  بوبي  �ضخ�ضية  اأّدت   2011 العام 

جلائزة  ر�ضحها  الذي  الدور  »الفنان«،  فيلم 

�ضيزار  ونالت عنه جائزة  العاملية،  الأو�ضكار 

لأف�ضل ممثلة.

واأدت  اأفييييالم  عيييدة  يف  بيجو  �ييضيياركييت 

�ضهرة  عنها  نالت  خمتلفة،  �ضخ�ضيات 

مهرجان  يف  ا�ضت�ضافتها  متت  وقد  وا�ضعة. 

والإختتام  الإفتتاح  حفلتي  يف  الدويل  كان 

يف  العام  هذا  ت�ضارك  اأن  قبل  املا�ضي،  العام 

اأف�ضل  بلقب  وتفوز  النهائية  الرت�ضيحات 

ممثلة.
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رحلة يف الإن�سان

اإعداد:

غري�س فرح

احلياة من دون نزوات حلم...

النزوات على العموم هي دوافع فطرّية تنبع من امليل اإىل احل�صول 

على مكافاآت اآنية ت�صبع رغباتنا، وت�صعرنا ب�صعادة �صرعان ما تزول، 

ليحّل مكانها �صعور �صديد بالندم.

فاملكافاآت التي نح�صل عليها عن طريق تلبية الرغبات غري 

العقالنية، قد تلحق بنا اأ�صراًرا جّمة، اإن على ال�صعيد ال�صحي، اأو 

النف�صي اأو املادي، فهي حتّطم حياتنا  كونها حترمنا من فر�صة التمهّل 

بانتظار منافع م�صتقبلية كبرية وطويلة الأمد. وال�صوؤال املطروح: كيف 

نتخّل�س من اإحلاح رغباتنا، وما هي الطرق املمكن اتباعها من اأجل 

تر�صيخ ال�صتقرار الذي نحتاجه يف حياتنا الع�صرّية؟

ال�صعادة الآنية 

وتركيبة الدماغ

الإعتياد  اأن  الباحثون  ي��رى 

الآنية،  ال�سعادة  حت�سيل  على 

قد  بعواقبها،  التفكري  وع��دم 

الإن�سان،  اإىل بدايات وجود  يعود 

وذلك لأ�سباب خمتلفة اأهمها، 

وتطّوره  البدائي  دماغه  تاأقلم 

وفق حاجات بيئته. وهذا يعني 

امل�ستهجن  ال�سلوك  ه��ذا  اأن 

اأجل  من  �سرورًيا  ك��ان  اليوم 

حني  اإىل  الب�سري،  اجلن�س  بقاء 

بزوغ فجر احل�سارات.

م���ن اأج�����ل ت��و���س��ي��ح ه��ذه 

عمل  باحثون  راقب  النظرّية، 

عن  الأ�سخا�س  بع�س  اأدم��غ��ة 

حديثة،  ت�سوير  تقنيات  طريق 

برغبة  �سعورهم  خ��ال  وذل��ك 

�سارة  اأط��ع��م��ة  على  احل�����س��ول 

ونتيجة  اأم���ام���ه���م.  و���س��ع��ت 

قد  ال�سعور  هذا  اأن  تبنّي  لذلك، 

منطقتني  لأوام��ر  تلبية  حتّرك 

تتحّكم  اإحداهما  دماغيتني، 

والثانية  والأحا�سي�س،  بامل�ساعر 

تتلقى وم�سات ال�سعادة الناجمة 

عن املكافاآت ال�سريعة.

ال����ق����رارات  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

الرغبات  تقاوم  التي  العقانّية 

بعمل  حم�سورة  هي  املت�سّرعة، 

الأم��ام��ّي��ة  الدماغية  اجلبهة 

 ،)pre frontal cortex(

ع�سبّية  ق��واع��د  ومب��ج��م��وع��ة 

الذاكرة  عمل  ت�سرّي  تنفيذّية 

ب��الأم��ور  والتحكم  والإن��ت��ب��اه، 

هذه  عمل  اأن  ومبا  احلياتّية. 

خال  اإّل  يتبلور  مل  املناطق 

من  ي�سبح  احل�سارات،  ع�سور 

البدهي القول، اإن الروؤية امل�سبقة 

وللنتائج  وال�����س��واب  للخطاأ 

مل  كليهما،  ع��ن  امل��ت��اأت��ي��ة 

وفق  العقل  تطّور  بعد  اإّل  تن�سج 

معطيات البيئة احل�سارية.

ب�سكل  الأم��ور  تغرّيت  اليوم 

العقل  �سهد  بعدما  ملحوظ 

تطّوًرا لفًتا. مع ذلك، ولاأ�سف 

املازمة  النزوات  بقيت  ال�سديد، 

ال��ب��دائ��ي،  ال��دم��اغ  لرتكيبة 

ت��ت��ح��ّك��م ب��ح��ي��اة الإن�����س��ان، 

على  والدلئل  عي�سه،  وتكّدر 

ذلك كثرية.

الإن�صان و�صلوكياته البدائية

اإذا ما األقينا نظرة على النا�س 

يف مطعم للماأكولت ال�سريعة، 

به  يقومون  ما  مراقبة  ميكننا 

عقانّية.  غري  ممار�سات  من 

على  اأم��وال��ه��م  ي�سرفون  فهم 

زائدة  اأوزاًن��ا  تك�سبهم  اأطعمة 

وب�سكلهم  ب�سحتهم  وت�سّر 

اخلارجي.

يف  ال���رغ���ب���ة  اأن  وامل����ع����روف 

طعام،  من  لنا  يحلو  ما  التهام 

وبكميات كبرية، قد جتذرت 

يف زمن �سكلت فيه ندرة املوارد 

حيث  للبقاء،  تهديًدا  الغذائية 

ما  كّل  يلتهم  الإن�سان  كان 

امل��وت  خمافة  اأم��ام��ه  ي�سادفه 

جوًعا.

ال��ي��وم ت��ب��ّدل��ت امل��ع��ط��ي��ات، 

ف��ال��ط��ع��ام اأ���س��ب��ح م��ت��واف��ًرا 

ب��ك��م��ي��ات ك���ب���رية، وب���ات 

بني  الف�سل  على  قادًرا  الإن�سان 

فاإن  لذا  ينفعه.  وما  به  ي�سّر  ما 

تازم  التي  الع�سرية  ال�سراهة 

�سمن  من  اأ�سبحت  الكثريين 

التي  امل�ستهجنة  ال�سلوكيات 

ت�ستوجب الت�سحيح.

على  الإق�����دام  اأن  وامل���ع���روف 

لكن الأحالم تتحقق اأحياًنا!
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ال�سحي،  غ��ري  الطعام  التهام 

على  الوحيد  الدليل  يعترب  ل 

م��ازم��ة ال��رغ��ب��ات ال��ب��دائ��ي��ة 

حلياة الإن�سان املعا�سر. فتعاطي 

دليل  هو  وامل��خ��درات  الكحول 

اآخر وا�سح على �سيطرة النزوات. 

ال�سلوك،  يف  التهور  نن�سى  ول 

من  امل��ال  �سرف  يف  والإ���س��راف 

�سرورّية،  غري  اأمتعة  �سراء  اأجل 

وتر�سي  الأب�سار،  تغري  لكنها 

الرغبات.

كيف نتحّكم بهذه الرغبات؟

مبا  الإ�ستمتاع  اإىل  امليل  اإن 

متاأ�سًا  يعترب  حوا�سنا  ير�سي 

الواقع ل  يف جذورنا. لكن هذا 

ع�سريني  كاأ�سخا�س  يرغمنا 

ع��ل��ى ال��ق��ي��ام مب���ا ي��وؤذي��ن��ا. 

اعتربت  التي  فال�سلوكيات 

اأ�سبحت  للبقاء،  �سرورّية  �سابًقا 

اأكرث  على  البقاء  تهدد  اليوم 

من �سعيد. لهذا ال�سبب ين�سحنا 

ت�سّرفنا  مبراقبة  الإخت�سا�سيون 

اليوم  يعترب  ما  تقومي  اأجل  من 

اإّل  يتّم  ل  وه��ذا  بدائًيا،  عمًا 

العقل من  عن طريق حتكيم 

الإختيار  فر�سة  اإعطائه  اأج��ل 

ال�سحيح. ويبقى ال�سوؤال: كيف 

نحكم العقل يف �سوؤون حياتنا؟

بني  ال�سا�سع  الفرق  تقييم  اإن 

وتلك  الآنية  املكافاآت  نتائج 

ن�ستخدم  يجعلنا  امل�ستقبلّية، 

الوقت الكايف من اأجل الرّتوي، 

قبل تنفيذ اأوامر الرغبات. وبهذا 

التمهّل  على  ت��دري��ًج��ا  نعتاد 

الإ�ست�سام  ق��ب��ل  وال��ت��ف��ك��ري 

مل�سيئة النزوات الطارئة.

ين�سحنا  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  يف 

الإخت�سا�سّيون باتباع الآتي:

و���س��ك  ع��ل��ى  ك��ن��ت  اإذا   -

الدخول اإىل مطعم للماأكولت 

التهام ما يحلو  وتنوي  ال�سريعة، 

ل��ك م��ن ط��ع��ام، مت��ّه��ل من 

وفكر  دقائق،  ع�سر  اإىل  خم�س 

�سوف  ال��ذي  الزائد  بالوزن  ملًيا 

�ستلحقه  الذي  وبال�سرر  تك�سبه 

هذه املاأكولت ب�سحتك.

بالرغبة  �سعورك  ح��ال  يف   -

امللّحة ومل يفلح معك الإنتظار، 

لحًقا  امل��رور  ع��دم  الأف�سل  من 

من اأمام م�سادر املاأكولت غري 

يك�سبك  قد  فهذا  ال�سحّية، 

املزيد من الوقت للتفكري.

تفكريك  حت�سر  اأن  حاول   -

�سوف  التي  امل�ستقبلّية  بالفوائد 

الإقاع عن  جتنيها من جراء 

وتخّيل  الآنية،  الرغبات  تنفيذ 

يف  وكاأنها  الفوائد  هذه  نتائج 

متناول يدك.

- اإذا كنت �سعيف الإرادة ول 

العقاين،  بالتفكري  تتحّلى 

اإب���ت���ع���د ع���ن م�������س���ادر وج���ود 

وابتعد  وامل��خ��درات،  الكحول 

ل  حتى  ال�سوء  رفقة  عن  ا  اأي�سً

تخ�سع للتجربة.

- راجع ح�ساباتك جيًدا قبل 

غري  هو  ما  �سراء  على  الإق���دام 

�سروري بناء لنزواتك.

- يف ح��ال ع��دم امل��ق��درة على 

بح�سابك  ف��ّك��ر  امل��ق��اوم��ة، 

وهو  ر�سيدك  وتخّيل  امل�سريف 

بدًل  م�ستقبلك،  ليوؤمن  يرتفع 

من اأن تغرقك نزواتك بالديون.

العقل  حتكيم  يف  الرغبة  اإن 

اجلميع،  ل���دى  ق��ائ��م��ة  تعترب 

اإىل  يحتاج  تطبيقها  لكن 

الكثري من الوعي والتعقل. ويف 

يف  امليزتان  هاتان  جتّذرت  حال 

فاإن  املعا�سر،  الإن�سان  �سلوك 

بدون  �سي�سهد  الب�سري  املجتمع 

�سّك تغيرًيا جذرًيا.

ف��ه��ل ���س��ي��ق��ّدر ل��اإن�����س��ان اأن 

من  خ���اٍل  جمتمع  يف  يعي�س 

اأو  واملخدرات،  والكحول  العنف 

من البدانة والأمرا�س والديون؟

ال��ن��زوات  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  اإن 

لكن  حلًما،  يعترب  البدائية 

الأحام تتحقق اأحياًنا!
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كلية الزراعة - اجلامعة اللبنانية

لبنان ينتج 

اأف�سل اأنواع البطاطا

لكّنه ي�ستورد ب�سهولة 

وي�سّدر ب�سعوبة

�سعبي  غذاء  البطاطا 

و�سحي يعترب خري واٍق 

الأمعاء.  �سرطان  من 

بف�سل  لبنان  ينتج 

ومناخه  اأر�سه  طبيعة 

انتاجه  ت�سريف  يف  مزمنة  اأزمة  يعاين  ولكنه  العامل  يف  البطاطا  اأنواع  اأف�سل 

وت�سديره. تعود اأ�سباب هذه الأزمة اإىل غ�ش التّجار يف املوا�سفات وفقدان الثقة 

العربية والأوروبية بالب�ساعة اللبنانية، وتتحمل امل�سوؤولية يف ذلك بكل تاأكيد، 

ال�سحية  فيبقى  املزارع  اأّما  وال�سما�سرة،  والتّجار  اأجهزة مراقبة معايري اجلودة، 

الأكرب.

التعريف العلمي لنبتة البطاطا

 Solanum تعرف البطاطا باإ�سمها العلمي

tuberosum. تنتمي هذه النبتة اإىل العائلة 
املحا�سيل  اأكثثر  مثثن  وهثثي  الباذجنانّية، 

الزراعّية انت�ساًرا يف العامل، كما اأّنها واحدة 

من اأ�سهر الأطعمة، اإذ اأنها ذات قيمة غذائّية 

الرابع من حيث  املركز  ا وحتتل  عالية جدًّ

الأهمّية بعد القمح والأرّز والذرة. وحتتاج ثمار 

اإذ  تخزينها  عند  خا�سة  رعاية  اإىل  البطاطا 

يجب اأن تخّزن يف م�ستودعات باردة.

اأ�سل النبتة

على  اأجريت  التي  اجلينّية  التجارب  دّلت 

البطاطا  اأ�ثثسثثنثثاف  مثثن  وا�ثثسثثعثثة  جمموعة 

واحًدا  اأ�سًل  هناك  اأّن  اإىل  الربّية،  واأنواعها 

غرب  �سمال  ويف  بريو  جنوب  منطقة  يف  لها 

�سبعة  قبل  البطاطا  انتاج  بداأ  وقد  بوليفيا. 

اآلف اأو حّتى ع�سرة اآلف �سنة. كما توؤّكد 

من  اأكثثر  الآن  هناك  اأن  الإح�سائّيات 

من  انطلًقا  انت�سرت  نوع  األف 

ا�سبانيا، اإذ اأن الإ�سبان هم الذين 

الثاين  الن�سف  يف  اأوروبا  اإىل  بت�سديرها  قاموا 

من القرن ال�ساد�س ع�سر ميلدي، وقد نقلها 

البّحارة يف ما بعد اإىل جميع اأنحاء العامل.

الإنتاج العاملي

بلغ الإنتاج العاملي للبطاطا العام 2010 نحو 

دول  ال�سني  وت�سّدرت  مرتي،  طن  مليون   324

طن  مليون   75 حثثواىل  بلغ  باإنتاج  العامل 

مرتي، تلتها الهند )حواىل 37 مليون طن(، 

ثم رو�سيا )حواىل 21 مليون طن(. يف العامل 

الدول  العربي حتتل م�سر مكانة هامة بني 

فاملغرب  اجلزائر  تليها  البطاطا،  تنتج  التي 

وال�سعودية ثم لبنان الذي ينتج نحو 400 األف 

طن �سنوًيا.

لبنان  ي�ستورد  ينتجها،  التي  الكمية  واإىل 

65 األف طن كمعّدل و�سطي �سنوًيا وي�سّدر 106 

األف طن، فتكون بذلك الكمّية املعرو�سة 

 359 حثثواىل  املحلّية  الأ�سواق  يف 

حاجة  اأن  حثثني  يف  طثثن  األثثثف 

ي�سّبب  مّما  األًفا،   180 هي  املحلّية  ال�سوق 

ا كبرًيا يف الإنتاج يف الفرتة املمتّدة من  فائ�سً

اأّيار حّتى كانون الثاين.

زراعة البطاطا يف لبنان

تعترب زراعة البطاطا يف لبنان من الزراعات 

الرئي�سة، حيث تقّدر امل�ساحة املخ�س�سة لها 

حمافظتا  وحتتل  هكتار.  األف   19 بحواىل 

البقاع والهرمل املرتبة الأوىل من حيث ن�سبة 

انتاجهما  وقد بلغ  املزروعة )%70(.  الأرا�سي 

وتاأتي  طن.  األف   490 نحو   )2007( الفاو  وفق 

امل�ساحة  الثانية )26% من  املرتبة  عكار يف 

ب�سكل  اللبنانية  الأر�ثثس  تعترب  املزروعة(. 

عام والبقاعية ب�سكل خا�س منا�سبة لنمو 

الهكتار  اإنتاج  راوح  وقد  البطاطا،  حّبات 



95العدد 336 - اجلي�ش  

 ،2007 العام  خثثلل  طًنا  و25   8 بني  الواحد 

اإنتاج الهكتار  وهو رقم مرتفع مقارنة مع 

اإنتاج  حيث  من  الأوىل  الع�سرة  البلدان  يف 

البطاطا يف العامل.

متطّلبات الزراعة وتخزينها

تربة  الناجحة  البطاطا  زراعثثة  تتطّلب 

طة القوام اإىل خفيفة، حتتفظ  عميقة، متو�سّ

بالرطوبة وذات ن�سبة حمو�سة تراوح بني 5.2 

و 6.4. كما تتطّلب حرارة بحدود الع�سرين 

تراوح  وحرارة  الزراعة،  اأثناء  يف  مئوية  درجة 

بني 15 و22 درجة مئوّية خلل فرتة النمو. اأّما 

على  العتماد  حال  ففي  الري  اىل  بالن�سبة 

الأمطار يجب اإعطاء 2-3 رّيات خلل �سهر 

ني�سان، ويف حال اعتماد الزراعة املروّية يجب 

الدرنات  تكوين  مرحلة  يف  الثثري  تنظيم 

 3-2 لفرتة  ومتتد  الزراعة  بعد  اأ�سابيع   7-6(

الزراعة  الدرنات )بعد  اأ�سابيع( ومرحلة منو 

�سرورة  اإىل  الإ�ثثسثثارة  ويجب  �سهرين(.  بنحو 

عدم الري قبل ن�سج البطاطا والقلع بحواىل 

�سهرين.

على  القادرة  النباتات  من  البطاطا  تعترب 

للرتبة  املثالية  غري  الظروف  مع  التكّيف 

للإ�سابة  عر�سة  ذاتثثه  الوقت  يف  ولكنها 

بعدد مثثن الآفثثثات والأمثثرا�ثثس، وهثثي تثثزرع 

اأو  �سنوات   3 مّدتها  حم�سولية  دورات  �سمن 

اأكر بالتناوب مع الفا�سوليا، الذرة، الب�سل 

والبقولّيات، وينبغي األ يزرع معها يف الدورة اأي 

حم�سول من العائلة الباذجنانّية كالبندورة، 

الباذجنان والفليفلة...

حدوث  منع  اإىل  البطاطا  تخزين  ويهدف 

ر )حتول اللون اإىل اأخ�سر(، واحليلولة  التخ�سّ

وحفظ  واجلثثودة،  الثثوزن  وقوع خ�سائر يف  دون 

الثمار مّدة اأطول، وت�سويقها على مدار ال�سنة، 

حثثرارة  على  الثثدرنثثات  حفظ  يتعنّي  حيث 

وجيد  معتم  مكان  يف  مئوية  درجات   8-6

التهوئة.

اأ�سناف البطاطا

تزرع  التي  البطاطا  اأن  من  الرغم  على 

واحد  نباتي  نوع  تتحدر من  العامل  اأنحاء  يف 

اأن هناك  اإّل   ،Solanum tuberosum هو 

تختلف  التي  الأ�سناف  من  كبرًيا  عثثدًدا 

ب�سورة كبرية عن بع�سها البع�س من حيث 

وخ�سائ�س  والقوام  واللون  وال�سكل  احلجم 

ل  ذلثثك  لكن  وغثثريهثثا.  والطعم  الطهي 

جميعها،  معتمدة  الأ�سناف  هذه  اأن  يعني 

اأن ع�سرة  ال�سناعية جند  الدول  ففي معظم 

من   %80 يثثقثثارب  مثثا  تثثوؤمثثن  فقط  اأ�سناف 

معظم  اأن  امللحظ  ومن  ال�سنوي.  الإنتاج 

الدول حتجم عن ا�ستبدال الأ�سناف القدمية 

نة. باأ�سناف حديثة وحم�سّ

الذي  »بنتي«  ال�سنف  يزال  ل  هولندا  ففي 

الوليات  ويف  املهيمن،  هو   1910 العام  اأدخل 

»را�سيت  ال�سنف  يزرع  الأمريكية  املتحدة 

ويف   ،1890 الثثعثثام  اأدخثثثل  الثثثذي  بثثريبثثانثثك« 

اأدخل  الذي  اإدوارد«  اإنكلرتا ما زال »كينغ 

العام 1902 �سائًدا.

اللبنانية  وينتمي حواىل 80% من البطاطا 

الآونة  ال�سنف »�سبونتا« )Spunta(، ويف  اإىل 

الأخرية بداأ عدد كبري من املزارعني بزراعة 

ي�سبه  الذي   )Mondial( »ال�سنف »مونديال

يف  ا  وخ�سو�سً خ�سائ�سه  معظم  يف  »�سبونتا« 

حجم درناته. اأّما الأ�سناف التي تزرع لغايات 

الت�سنيع فهي: اأغريا، ليدي روزيتا، دامينت، 

رمياركا، هريم�س، �سيبودي، نوفيتا، رو�ست 

و بوربانك.

الأمرا�ش والآفات

ت�سيب البطاطا عدة اأمرا�س اأهمها:

فطر وي�سّببها  املثثتثثاأخثثرة:  الثثلثثفثثحثثة   -

يتلف  الثثذي   Phytophtora infestans
الأوراق وال�سيقان والدرنات، وينجم عنه عفن 

رطب.

الذبول اجلرثومي: ت�سّببه بكترييا توؤدي   -

الإ�ستوائية  املناطق  يف  كبرية  خ�سائر  اإىل 

و�سبه الإ�ستوائية واملعتدلة.

بكتريية  عدوى  وهي  العر�سية:  اجلمرة   -

املخزن  ويف  الأر�س  يف  تتعفن  الدرنات  جتعل 

على حد �سواء.

وميكن  الدرنات  يف  تنت�سر  الفريو�سات:   -

اأن تخف�س الإنتاج حتى %50.

فاأهمها،  بها  تفتك  التي  الآفثثثات  اأمثثا 

اأكثثر  وهثثي  الثثدرنثثات،  ت�سيب  التي  العثة 

يف  واملخّزنة  املزروعة  للبطاطا  اإتلًفا  الآفات 

املناطق الدافئة واجلاّفة، وذبابة حّفار الأوراق 

فيها  ت�ستخدم  التي  املناطق  يف  تنت�سر  وهي 

وديدان  مكّثفة،  ب�سورة  احل�سرية  املبيدات 

اجلذور الثعبانية، التي تعي�س يف تربة الأقاليم 

املعتدلة.

مّيزات البطاطا وتركيبتها

غذاء �سعبي �سهل اله�سم يحتوي على األياف 

فالبطاطا  عديدة،  فوائد  وله  للمعدة  ملّينة 

ن�سبة  وفيها  الأمعاء  �سرطان  من  واق  خري 

اأّنها  �سلبياتها  من  املعدنّية.  الأمثثلح  من 

حتتوي على كمّية كبرية من ال�سكرّيات 

�سّكرّيات  ولكّنها  ن�سوّيات،  �سكل  على 

بطيئة اأي اإنها متد اجل�سم بالن�ساط والطاقة. 

مواد  اأنها حتتوي على  الباحثون  اأثبت  ولقد 

الدم  �سغط  تخفي�س  يف  ت�ساعد  كيميائّية 

ال�سرياين، واأن لها فوائد �سّحية جّمة للج�سم. 

حتتوي البطاطا على نحو 80% ماء و20% مواد 

بروتيني(،  والباقي  ن�ساء  منها   %80( �سلبة 

الفيتامينات  العديد من  كما حتتوي على 

 )B2( والريبوفلفني   )B3( النيا�سني  منها 

بع�س  وعلى   ،C وفيتامني   )B1( والتيامني 

واحلديد  الكال�سيوم  املعدنية )مثل  الأملح 

وال�سوديوم  والبوتا�سيوم  والفو�سفور  واملغنزيوم 

والكربيت(.

اإذا  البطاطا  اأن  التغذية  خثثرباء  ويثثوؤكثثد 

اأكلت بق�سرتها، تكون اأكر فائدة ب�سبب 

من  عالية  ن�سبة  على  الأخثثرية  هذه  احتواء 

مواد  وعلى  واحلديد،  والفو�سفور  الكال�سيوم 

مادة  وعلى  والأك�سدة،  لل�سرطان  م�سادة 

قادرة على اإمت�سا�س كل ال�سموم يف اجل�سم 

وهي تعالج الأمعاء الغليظة ول ت�سر القلب.
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لي�س بال�صرورة... واإليكم ن�صائح اخلرباء

عن  الإقللاع  اأّن  املدّخنون  يعتقد 

فما  الوزن.  يف  زيادة  اإىل  يوؤّدي  التدخني 

مدى دّقة هذه املعلومة؟ وهل اإن الإفات 

اإىل  حتًما  يوؤّدي  النيكوتني  اأ�صر  من 

الوقوع يف اأ�صر البدانة؟

حرارية  �سعرات  عادًة  املدّخنون  ي�ستهلك 

م�سبعة،  )ده�����ون  غ��ره��م  م���ن  اأك����ر 

امل��ق��اب��ل  ويف  ك���ح���ول...(  ك��ول�����س��رول، 

بالدهون  الغنية  الأطعمة  عن  يبتعدون 

بالأوميغا  الغنية  تلك  خا�سة  امل�سبعة  غر 

مل��ادة  وي��ع��ود  والفيتامينات.  والأل��ي��اف   3

يف  الف�سل  ال�سجائر  يف  املوجودة  النيكوتني 

تعّزز  التي  الهرمونية  التاأثرات  م�ساعفة 

فت�سبح كتلة  الربوتينات  عملية تكوين 

الع�سالت اأكرب عند املدّخن وبهذه الطريقة 

ر حاجته املتزايدة للربوتينات. ُتف�سَّ

ال��ذوق  حا�سَتي  اأّن  الأم��ر  ه��ذا  اإىل  ُي�ساف 

وال�سّم لدى املدّخن تكونان اأقّل كفاءة مما 

هي عليه لدى غر املدخنني، لذلك يبتعدون 

لأنهم  والفاكهة  اخل�سروات  تناول  عن 

اإىل  ويّتجهون  بالنكهة،  فقرة  يجدونها 

م�ساعفة كمية امللح وال�سكر يف طعامهم، 

القلب  باأمرا�ض  اإ�سابتهم  ر  يف�سّ الذي  الأمر 

اأكرب  بن�سبة  ال�سرطانات  وبع�ض  وال�سرايني 

�سبق،  ما  اإىل  بالإ�سافة  املدخنني.  غر  من 

ما  الكحول  ا�ستهالك  يف  املدخنون  يفرط 

يفقدهم الطاقة ب�سكل تدريجي.

يراوح معّدل زيادة وزن الرجال عند الإقالع 

عن التدخني بني �سفر و2.8 كيلوغرام، وبني 

�سفر و 3.8 كيلوغرام عند الن�ساء. وميكن 

اإذ  اخلروقات،  بع�ض  ي�سهد  اأن  الواقع  لهذا 

عند  الكيلوغرامات  املقلعني  بع�ض  يخ�سر 

تخّليهم عن التدخني.

بطلب  املدخنون  ُين�سح  املنطلق  هذا  من 

�سني عندما يّتخذون  م�ساعدة الأطباء املتخ�سّ

قرار الإقالع عن التدخني، بدل الإجتاه اإىل 

فر�ض  يف  واملبالغة  مقّيدة  غذائية  اأنظمة 

احلظر على تناول الأطعمة، خوًفا من زيادٍة 

يف الوزن.

حتّرر  اأن  ميكن  ب�سيطة  اإج��راءات  ثّمة 

النيكوتني  اأ�سر  من  التخّل�ض  يف  الراغبني 

الوقت  وت�ساعدهم يف  وزنهم،  زيادة  دون  من 

يعرف  التي  املرحلة  هذه  جتاوز  على  عينه 

الإخت�سا�سيون اأنها لي�ست �سهلة:

بفنجان  النهار  بدء  التخّلي عن فكرة   •
�سائعة  ع��ادة  )وه��ي  و�سيجارة،  القهوة  من 

ل  الذين  املدخنني  من   %95 عند  ومنت�سرة 

والإجتاه  اإمتامها(،  بعد  اإّل  نهارهم  يبداأون 

اإىل تناول �ساندوي�ض �سغر من اجلبنة وكوب 

اإ�سافة  بدون  النعناع  اأو  الأخ�سر  ال�ساي  من 

ال�سّكر، ومن ثم حّبة من الفاكهة.

وذلك  واخل�سار  للفاكهة  الأولوية  منح   •
الذي   C بالفيتامني  الأطعمة  ه��ذه  لغنى 

الع�سبي  التوازن  ويزيد  املناعة  جهاز  يقّوي 

ا(،  اأي�سً  B اإذا احتوت على فيتامني  )خا�سة 

لذا ين�سح بتناول حّبة خ�سار وحّبة فاكهة 

ذات  اخل�سار  اإىل  بالإ�سافة  وجبة  كل  يف 

غناها  ب�سبب  والن�سويات  اخل�سراء  الأوراق 

لالإكتئاب  الطبيعي  امل�ساد  باملاغنيزيوم 

)ميكن ا�ستبدال حبة واحدة من الفاكهة 

الطبيعّية بحّبتني من الفواكه املجّففة(.

توؤّمن  فهي  الربوتينات،  نحو  الإجت��اه   •
ين�سح  التي  والكمية  بال�سبع،  الإح�سا�ض 

 150 با�ستهالكها هي  التدخني  املقلع عن 

غراًما من اللحم و170 غراًما من الأ�سماك 

الربوتينات  لأّن  فقط(،  الأ�سبوع  يف  )مّرتني 

والع�سالت  اجل�سم  اأن�سجة  لبناء  �سرورية 

ال��ه��رم��وين،  ال��ت��وازن  ت�سمن  اأن��ه��ا  كما 

من  التخّل�ض  على  تلقائًيا  اجل�سم  وت�ساعد 

الكيلوغرامات الزائدة ب�سكل متوازن من 

دون خ�سارة كبرة يف الن�سيج الع�سلي.

• اختيار الأطعمة الغنّية بالدهون ال�سحية 
التوازن  حتقيق  يف  اأ�سا�سًيا  دوًرا  ت��وؤّدي  التي 

تلك  ال�سحّية  بالدهون  ويق�سد  الع�سبي. 

كاأ�سماك   ،3 اأوميغا  باأحما�ض  الغنية 

وال�سلمون،  ال�سردين 

الكتان،  بزر  ال�سويا،  فول 

)اجلوز  النيئة  املك�سرات  الزبيب، 

واللوز(.

يجب  اإذ  امل���اء،  ���س��رب  على  الركيز   •
كمية  �سرب  التدخني  عن  املقلعني  على 

ن�سف  بفرة  الوجبات  قبل  املياه  من  وافرة 

لإم��داد  الوجبات  وبني  الأق��ل،  على  �ساعة 

اجل�سم بال�سوائل، مّما ي�ساعد يف مكافحة 

الإم�ساك لأن التخّل�ض من الف�سالت مهّم 

جًدا يف جناح مهمة التوقف عن التدخني.

اإذ  ال�سكر،  من  خالية  علكة  م�سغ   •
يعترب الإخت�سا�سيون اأن تناول املواد الغذائية 

وم�ستوى  احل��راري��ة  ال�سعرات  املنخف�سة 

ال�سكر، اأمر غاية يف الإفادة للج�سم، لذلك 

من  اخلالية  العلكة  مب�سغ  ين�سحون 

ال�سكر على نكهة النعناع اأو الفواكه.

وهذا  الطعام،  امللح يف  تخفي�ض كمية   •
احتبا�ض  اإىل  ي���وؤّدي  امللح  لأن  ���س��روري  اأم��ر 

الرجلني  يف  انتفا�سات  واإىل  اجل�سم  يف  املاء 

واليدين والبطن.

والأع�����س��اب  ب��ال��ب��ه��ارات  • الإ���س��ت��ع��ان��ة 
العطرية، فالتدخني يوؤّدي اإىل نق�ض اأكيد يف 

حا�ستي ال�سم والذوق مّما يحرم املدخن من 

العديد من النكهات. لذلك فاإن ا�ستخدام 

والنعناع  كالكزبرة  العطرية  الأع�ساب 

بالإ�سافة  واحلبق  والريحان  اجلبل  واإكليل 

الأط��ب��اق  مينح  املطّيبة،  ال��ب��ه��ارات  اإىل 

نكهة اإ�سافّية ومتمّيزة، من دون احلاجة 

اإىل اللجوء اإىل اإ�سافة كميات زائدة من 

ال�سكر وامللح.

• ممار�سة الريا�سة، فهي تقّلل ال�سعور 
عن  الإق��الع  ف��رة  يف  يتزايد  ال��ذي  بالتوّتر 

بكمية  التحّكم  يف  وت�ساعد  التدخني، 
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اجلهود  اإجن��اح  ويف  نتناولها،  التي  الطعام 

التدخني،  ع��ن  التوقف  ف��رة  يف  امل��ب��ذول��ة 

بالإ�سافة اإىل تخفيفها من الرغبة يف تناول 

ب�سكل  النيكوتني  وا�ستهالك  الطعام 

وميكن  التوّتر.  تبديد  عن  بحًثا  اأك��رب 

ممار�سة  على  املعتادين  غر  لالأ�سخا�ض 

م�سوارهم  ي�ستهّلوا  اأن  الريا�سية  التمارين 

مبمار�سة  ال��ري��ا���س��ي 

امل�سي. كما اأّن اللجوء اإىل الريا�سة يكافح 

من  التدخني،  عن  لالإقالع  املرافق  الأرق 

النوم ولكن ب�سرط  خالل ت�سهيله عملية 

قبل  متاأخر  وقت  يف  الريا�سة  ممار�سة  عدم 

اخللود اإىل النوم.

• تبديد التوّتر، وهي القاعدة الذهبية التي 
التدخني  عن  ب��الإق��الع  املهتّمون  ين�سح 

ال�سابقني  املدخنني  يبعث  التوّتر  لأن  بها، 

اأو  التدخني،  اأ�سر  يف  جم��ّدًدا  الوقوع  اإىل  اإّما 

ح�سن  يف  الإرمت�����اء 

يف  الفقرة  وبخا�سة  املختلفة،  الأطعمة 

قيمتها الغذائية كال�سكريات والدهون... 

فين�سح  ال��ت��وّت��ر  ع��ن  نبتعد  كيف  اأّم���ا 

ما  ك��ّل  ع��ن  بالبتعاد  الإخت�سا�سيون 

ي�سّبب لنا ال�سغوط النف�سّية وعدم الرتياح، 

وممار�سة  الهادئة،  املو�سيقى  اإىل  وال�ستماع 

الأماكن  اإىل  واللجوء  الإ�سرخاء،  متارين 

لة،  املف�سّ ال��ه��واي��ات  وممار�سة  ال��ه��ادئ��ة، 

الأع�ساب  من  املهّدئة  الأن���واع  واحت�ساء 

اإ�سافة  دون  من  والنعناع  )كاليان�سون 

ال�سكر...(.



بثور وحكاك وبقع حمراء

بثور  فج�أًة  ذراعيَك  ثن�ي�  يف  انت�شرت  اإذا 

ح���م���راء ت��ث��ر ���ش��ع��وًرا 

ب�حلكة، فرمب� ك�نت 

���ش��رت��ك اجل���دي���دة هي 

يف  وتتك�ثر  تظهر  بثوًرا  راأيت  واإذا  ال�شبب. 

قليلة  �ش�ع�ت  بعد  والأرداف  الفخذ  منطقة 

اأنه  ب��ّد  ���ش��رواًل ج��دي��ًدا، فال  ارت��دائ��ك  من 

بحكة  �شعرت  اإذا  كذلك،  ال�شبب.  هو 

حمراء  بقًع�  ووج���دت  قدميك  راح��ت��ي  يف 

منت�شرة، فال بّد اأن تكون جواربك اجلديدة 

هي ال�شبب.

مواد  على  املن�شوج�ت  من  ع��دد  يحتوي 

الأكريليك،  ك�لبولي�شر،  كيمي�ئية 

الأ���ش��ي��ت���ت، وال��ن���ي��ل��ون وه��ي م���واد خطرة 

اأن ت�شبب حكة اجللد  وحمظورة، ميكن 

يف  بقوة  مثبتة  تكن  مل  اإن  واحل�ش��شية 

امل��واد  ه��ذه  ت�شتعمل  املن�شوج�ت.  األ��ي���ف 

لتلوين املالب�س، وتاليف جتّعده� بعد الغ�شل، 

وت�شهيل كّيه�. 

ن�سبة عالية من م�سببات ال�سرطان يف بع�ض 

الثياب

منظمة  ق�مت  احلقيقة،  ه��ذه  لتبي�ن 

بي�س«  »غ��ري��ن  ال��دول��ي��ة  الأخ�����ش��ر  ال�شالم 

اخلطرة  الكيمي�ئية  امل��واد  حول  بتحقيق 

ع�ملية  م�رك�ت  من  الأزي���ء  يف  امل�شتخدمة 

معروفة.

بني  ال��رواب��ط  اإىل  ب�لتو�شل  جن�حه�  وبعد 

املواد  ب��شتخدام  املن�شوج�ت  ت�شنيع  مرافق 

و�شعت  املي�ه،  وتلوث  ال�ش�مة  الكيمي�ئية 

جت�رية  عالمة   20 �شملت  التي  حتقيق�ته� 

م�شهورة يف جم�ل الأزي�ء.

 141 من  جمموعة  �شراء  مت  الغ�ية  لهذه 

من  امل��شي  ني�ش�ن  يف  املالب�س  من  قطعة 

يف  ومنطقة  بلًدا   29 يف  معتمدين  ب�ئعني 

الع�مل، بحيث اأظهرت نتيجة التحليل وجود 

ن�شبة ع�لية من اأمين�ت م�شببة لل�شرط�ن يف 

بع�س الأثواب وبع�شه� يعود ل�شتخدام اأ�شب�غ 

 ،)Les colorants azoïques( »الأزو« 

وخمتلفة  عديدة  اأنواع  وجود  تبني  كذلك 

من املواد الكيمي�ئية اخلطرة يف املنتج�ت 

التي مت اختب�ره�.

املقبول  غر  من  اأن��ه  اإىل  التقرير  واأ���ش���ر 

بطبيعته�،  اخل��ط��رة  امل����واد  ا���ش��ت��خ��دام 

اأ�شب�غ  اأو   )Phtalates( ك�ل�»الفث�لت« 

ال�شرط�ن من خالل  التي قد ت�شبب  »الأزو« 

اإفراجه� عن الأمين�ت.

اآثار االحتكاك

ي��ّت�����ش��م ال��ت��ه���ب اجل��ل��د ال��ن���ج��م عن 

ب�أعرا�س  ع���دًة  ب�ملن�شوج�ت  الحتك�ك 

وانتف�خه  اجللد  اح��م��رار  مثل  م��ت���أخ��رة، 

وتق�شره والكزمي� )مر�س جلدي(. فع�دة م� 

واأي�م  الأعرا�س بعد �ش�ع�ت، بل  تظهر هذه 

اأحي�ًن�، من احتك�ك اجللد بهذه املواد.

احتك�ك  بفعل  احل�ش��شية  حدة  وت��زداد 

مع�جلة  وميكن  والعرق.  ب�جللد  الألي�ف 

ب�شورة  اجللدية  اللته�ب�ت  من  النوع  هذا 

التي  املراهم  اأو  املرطب�ت  خالل  من  ع�مة، 

حتتوي على »كورتيكو�شترويد«. وي�شتلزم 

وقد  اأ�ش�بيع،  ثالثة  ح��واىل  منه�  ال�شف�ء 

ح�ل  يف  الظهور  اإىل  احل�ش��شية  هذه  تعود 

احتك�ك اجللد من جديد بهذه املواد.

اأعرا�ض ت�ستدعي اإجراءات �سريعة

اأعرا�س  فيه�  تظهر  التي  احل���لت  اأّم��� 

حيث  �شيوًع�،  اأقل  فهي  �شريًع�  احل�ش��شية 

ظهور  ي�شمل  الأعرا�س  من  النوع  هذا  اأّن 

البثور على اجللد والحمرار والطفح اجللدي 

التنف�شي  اجله�ز  يف  م�شكالت  وح���دوث 

والدوري، بل والإ�ش�بة ب�شدمة فرط احل�ش��شية. 

اإج���راءات  ب�تخ�ذ  الخت�ش��شيون  وين�شح 

الأع��را���س،  تلك  ظ��ه��ور  ح���ل  يف  �شريعة 

كخلع الرداء على الفور، وغ�شل اجللد جيًدا 

ا�شت�ش�رة  )بعد  للح�ش��شية  م�ش�د  دواء  وتن�ول 

مق�ومة  يف  وفع�ل  طبًع�(،  املخت�س  الطبيب 

حمى الق�س والطفح القرا�شي.

الن�ساء معر�سات اأكرث

اجلدير ب�لذكر اأّن املن�شوج�ت التي تت�شبب 

بني  انت�ش�ًرا  اأك��ر  هي  اجللد  الته�ب  يف 

لرتدائهّن  نظًرا  ب�لرج�ل،  مق�رنة  الن�ش�ء 

مالب�س �شيقة وملونة يف اأغلب الأحي�ن.

التي  املالب�س  ك�نت  اإذا  نعرف  كيف 

ن�شريه� حتتوي على مواد �ش�مة اأم ل؟

التج�رية  العالمة  تت�شمن  ل  م�  غ�لًب� 

لقطعة الثي�ب دلياًل عن حمتوي�ته�، اإذ اأّنه� 

القطعة  خي�طة  متت  حيث  البلد  تذكر 

ولي�س م� يحتوي عليه القم��س الذي �شنعت 

منه.

وكلفة املنتج الع�لية لي�شت دلياًل ق�طًع� 

ال�ش�مة  امل��واد  احتوائه  وع��دم  جودته  على 

الطبيعية  الألي�ف  ا�شتعم�ل  كلفة  )كون 

درا�شة  بينت  فقد  ع�لية(.  القم��س  ن�شج  يف 

ق�مت به� الغرين بي�س على خم�شة ع�شر دار 

املعروفة  امل�رك�ت  اأّن  واإيط�يل،  فرن�شي  اأزي�ء 

والأكر اأن�قة هي الأقّل اهتم�ًم� ب��شتمرارية 

املنطلق،  الإقب�ل على منتج�ته�. من هذا 

ُين�شح ب�ختي�ر املالب�س املبنّي على عالمته� 

�ش�مة  غر  مواد  على  حتتوي  اأنه�  التج�رية 

بغ�شل  ين�شح  كم�  ن���درة،  ك�نت  لو  حتى 

املالب�س اجلديدة قبل ارتدائه� علًم� اأّن ذلك 

ل ي�شمن تعري�س ب�شرتن� للمواد ال�ش�مة.

تعترب �سناعة املالب�ض اإحدى ال�سناعات الكربى يف العامل. وت�سمل املالب�ض الن�سائية، والرجالية، 

ومالب�ض االأطفال، والفتيات، باالإ�سافة اإىل �سناعة الفراء، والتطريز، والقبعات، واحللي، والالآلئ، 

واالأحذية، وحقائب اليد الن�سائية، والقفازات، واالأزرار، وامل�سابك، والزمامات ال�سحابة، واملالب�ض 

�سبًبا  ال�سناعة  هذه  تكون  اأن  ميكن  فهل  وغريها...  الريا�سية  واملالب�ض  النوم،  ومالب�ض  الداخلية، 

الأمرا�ٍض عديدة قد ت�سيبنا؟
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من واقع احلياة 

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

بعد الهواء واملي�ه والطع�م...

ا م�سدر اأذى؟ هل يخطر ببالنا اأن ما نرتديه قد يكون اأي�سً
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اأطايب ال�شيف

اإعداد:

 ليال �صقر الفحل

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�ش«

• ال�صيف ري�صار خمت�ش
يف الأطباق الفرن�صية والعاملية

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�صناف 

مميزة مع ال�صيف

ري�صار اخلوري

�صرتوغانوف الدجاج

�صلطة القي�صر

Ceasar salad

• املكونات:
دجاج: 500 غرام.

ب�صل: حبة كبرية.

فليفلة: حبة كبرية.

فطر مقّطع طازج )اأو معّلب(: عدد 3.

مكعب الدجاج: عدد 3.

كرمي حيواين: 200 غرام.

زيت نباتي: 3 مالعق كبرية.

طحني: ربع كوب.

زبدة: ربع كوب.

ملح وفلفل اأ�صود وبابريكا.

ماء ح�صب احلاجة.

كبي�ش خيار للزينة.

• طريقة التح�صري:
مل��دة  وي��ن��ق��ع  رف��ي��ًع��ا  ال���دج���اج  يقطع   -

الأ�صود  والفلف�ل  بامللح  فركه  بعد  �صاعتني 

والبابريكا.

- يقطع الب�صل اإىل جوانح والفليفلة �صرائح 

رفيعة والفطر اإىل قطع متو�صطة احلجم.

- ي�صخن الزيت النباتي وُي�صاف اإليه الب�صل 

الدجاج  كمية  ثم  ومن  والفطر  والفليفلة 

املنقوع وتقّلب املكّونات.

حتى  ال��زب��دة  ت�صّخن  مقالة  يف   -

الطحني  كمية  اإليها  ت�صاف  ث��م  ت��ذوب 

وحتّرك با�صتمرار.

اإىل  الثالث  الدجاج  مكعبات  ت�صاف   -

تذوب  حتى  وحت��ّرك  ال�صاخن  املاء  من  ليرت 

والطحني  ال��زب��دة  ف��وق  ُت�صكب  ث��م  ج��ّي��ًدا 

وحُترك جّيًدا حتى تتما�صك ال�صل�صة.

- ت�صكب ال�صل�صة فوق املكّونات ال�صابقة 

ملدة  وحُتّرك  والفليفلة...(  والب�صل  )الدجاج 

10 اإىل 12 دقيقة اأو حتى تن�صج.

- قبل اإطفاء النار مبدة دقيقَتني، ُي�صاف 200 

املكونات  اإىل  احليواين  الكرمي  من  غرام 

وحُتّرك جّيًدا حتى تتما�صك املكونات.

• طريقة التقدمي:
- ي�صك�ب املزي�ج يف وعاء التق�دي�م، وُيزّي��ن 

بالك�بي�ش املب�رو�ش اأو املق�ط�ع اإىل �صع�ريات.

الأرّز  م��ع  ال��دج��اج  �صرتوغانوف  ُت��ق��ّدم   -

الأبي�ش املطبوخ اأو الأرز الب�صماتي.

• املكونات:
�صدر دجاج: 300 غرام.

خ�ّش: 500 غرام.

ثوم: ف�ّش واحد.

مايونيز: 200 غرام.

خّل اأبي�ش: ملعقة �صغرية.

)ن�صف  غرام   100 بارميزان مربو�صة:  جبنة 

كوب(.

كرمي حيواين: 50 غرام.

Crouton جاهز: 100 غرام )اأو اأربع قطع 
.)pain de mie

خردل: ملعقة �صغرية.

زيت نباتي: ملعقة كبرية.

ملح وبهار اأبي�ش واأوريغانو.

التح�صري: • طريقة 
الأبي�ش،  ب��اخل��ّل  ال��دج��اج  �صدر  ُينقع   -

وملعقة  والأوريغانو،  الأبي�ش،  والبهار  وامللح، 

خردل، وملعقة الزيت النباتي وتفرك جّيًدا، 

وترتك ملدة 10 دقائق اإىل ربع �صاعة يف الرباد.



الألومينيوم  بورقة  الدجاج  �صدر  يلف   -

ويو�صع يف الفرن يف وعاء مقاوم للحرارة ملدة 

اأي مبعّدل ثماين دقائق لكل  ربع �صاعة 

جهة، اأو حتى ين�صج.

- يف وعاء جانبي يخلط املايونيز مع ف�ش 

البارميزان  كمية  ون�صف  املطحون  الثوم 

)رب����ع ك����وب( ورب����ع ك���وب ال��ك��رمي 

)ُي�صاف  الأبي�ش  والبهار  امللح  احليواين، 

املاء اإىل ال�صل�صة اإذا اأردناها اأقل كثافة(.

اإىل مربعات   pain de mie ال�  - ُيقطع 

بوا�صطة  الأط��راف  ُت��زال  اأن  )بعد  �صغرية 

يف  القطع  ه��ذه  حُتّم�ش  ثم  ال�صكني(، 

الفرن حتى ت�صقّر من اجلهتني )ميكن 

بال�  ُي�صّمى  ما  اأو  املحّم�ش  اخلبز  �صراء 

croutons جاهًزا من ال�صوبر ماركت(.

ويخلط  �صرائح  اإىل  ال��دج��اج  يقطع   -

وال� املقّطع  اخل�ش  مع  التقدمي  �صحن  يف 

croutons وال�صل�صة )مايونيز، بارميزان، 
امللح  ُي�صاف  ث��م  ح��ي��واين...(،  ك��رمي 

والكمية  الأبي�ش  البهار  من  وقليل 

املتبقية من البارميزان.

التي  الطبّية  التحاليل  اأظ��ه��رت   

اأنه يحتوي على  التمر اجلاف  اأجريت على 

من   %2.5 ال��ك��رب��وه��ي��درات،  م��ن   %70.6

الأمالح  من   %1.32 املاء،  من   %33 الدهن، 

املعدنية و10% من الألياف. كما اأثبت غناه 

بفيتامينات اأ ، ب1 ، ب2 و ج.

 كذلك، ت�صّم ثمار التمر الربوتني وال�صكر 

والكربيت  والفو�صفور  واحل��دي��د  وال��زي��ت 

والبوتا�صيوم واملغنيزيوم والكلورين والنحا�ش 

التمر(  10 حبات من  والكال�صيوم. )تغطي 

من  اليومية  الغذائية  ال�صخ�ش  احتياجات 

ون�صف  والكربيت،  والنحا�ش  املغنيزيوم 

احتياجاته من الكال�صيوم والبوتا�صيوم.

من  اأن��واًع��ا  الغذائية  التمر  قيمة  تفوق 

اللحوم و حتى الأ�صماك، وهو مقٍو للع�صالت 

ال�صيخوخة،   ملظاهر  م��وؤّخ��ر  والأع�����ص��اب، 

يفيد امل�صابني بفقر الدم والأمرا�ش ال�صدرية، 

الأطفال، الريا�صيني والن�صاء احلوامل. كما 

اجلن�صي،  والن�صاط  الدماغ  حيوية  يزيد  اأّنه 

ال�صعف  من  ويحفظها  الأم��ع��اء  يرطب 

واللتهاب...

• املكونات:
متر: 500 غرام.

زبدة: 50 غرام.

ع�صل: ربع كوب.

ق�صطة طازجة: كوب واحد.

حليب مكّثف: ربع كوب.

ماء الزهر وماء الورد: ملعقة �صغرية.

ف�صتق حلبي مطحون للزينة.

زهر الليمون للزينة.

التح�صري: • طريقة 
- يف وعاء ُيدعك ن�صف كيلو الّتمر جّيًدا 

وماء  ال��ورد  وماء  والع�صل  الزبدة  كمية  مع 

الزهر حتى ي�صبح عجينة ناعمة.

- يف وعاء اآخر، تخلط كمية الق�صطة مع 

احلليب املكّثف حتى يتجان�صان.

داخل  ك��رة  التمر  عجينة  من  ي�صنع   -

وحُت�صى  ال��و���ص��ط  ت��ف��ّرغ م��ن  ال��ي��د،  راح���ة 

ثّم  املمزوَجني  املكّثف  واحلليب  بالق�صطة 

ُتغلق جمّدًدا.

كا�صة  با�صتعمال  اأو  املعمول  قالب  يف   -

لتاأخذ  املح�صّوة  التمر  كرة  تو�صع  م��دّورة، 

�صكل القالب ثم ُتخرج منه بهدوء وتو�صع 

يف �صحن التقدمي.

التمرّية  فوق  الع�صل  من  القليل  ُينرث   -

احللبي  بالف�صتق  اأخ��رًيا  ن  وُتزيَّ بالق�صطة 

املطحون وزهر الليمون.
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التمرية بالق�صطة

الغذائّية: وفوائده  • التمر 
العامل  يف  تنت�صر  �صيفية  فاكهة  الّتمر 

التي   النخيل  اأ���ص��ج��ار  ثمرة  ه��ي  ال��ع��رب��ي، 

وقد  العالية،  الغذائية  بقيمتها  ت�صتهر 

حياتهم  يف  قدمًيا  عليها  العرب  اعتمد 

اليومية.

عالية  غذائية  قيمة  علي  التمر  يحتوي 

ويعترب غذاًء متكاماًل لالإن�صان منذ القدم، 

ويعترب اأغنى اأنواع الفاكهة بال�صكريات، 

طبيعة  بح�صب  املكونات  هذه  وتختلف 

جافة  ن�صف  اأو  رطبة  كونها  جلهة  الثمرة 

البيئية  الظروف  ح�صب  وكذلك  جافة،  اأو 

املحيطة بالأ�صجار. كما تختلف مكونات 

ن�صبة  وت��زي��د  الأ���ص��ن��اف  باختالف  الثمار 

 %78 �  70 الواحدة على  ال�صكريات باحلبة 

ال�صكريات  هذه  وتتميز  مكوناتها،  من 

ب�صرعة امت�صا�صها ونقلها مبا�صرة اإىل الدم.

ن�صيحة ال�صيف
ري�صار  ال�صيف  ين�صح 

خبز  بتقطيع  اخل���وري 

و�صعه  بعد   pain de mie ال��� 

ملدة تراوح ثماين اإىل ع�صر دقائق 

لت�صهيل  وذل���ك  ال��ث��الج��ة،  يف 

عملية التقطيع.





تلعب  جودة  �أبو  ريتا  �لفتاة 

���س��ن��و�ت،   10 م��ن��ذ  �مل���ب���ارزة 

ن��ادي  �إىل  م��وؤخ��ًر�  و�ن�سّمت 

على  ح�سلت  حيث  �جلي�ش 

يف  للم�ساركة  �ل��ازم  �لدعم 

�لتي  �ملباريات  من  �لكثري  يف  �ساركت  �لبطوالت. 

هذ�  يف  �أك��ر  خلرة  م�سدًر�  �إليها  بالن�سبة  ت�سّكل 

�أبرزها  بطوالت  عّدة  يف  للم�ساركة  �نُتِدبت  �ملجال. 

�الأوملبية  �الألعاب  �يطاليا،  يف  للنا�سئني  �لعامل  بطولة 

يف �سنغافور، بطولة �آ�سيا يف تاياند و�لبطولة �لعربية يف 

قطر، كما �أحرزت �ملركز �الأول يف �لبطولة �لعربية يف 

�سوريا ويف بطولة غرب �آ�سيا.

تركيا،  يف  �ملتو�سط  �لبحر  الألعاب  ر  حت�سّ �الآن  ريتا 

و�الأونيفر�سياد يف رو�سيا. تدر�ش �حلقوق يف �سنتها �لثانية 

يف �جلامعة وال توؤثر �لريا�سة �سلًبا على وقتها ودر��ستها، 

ا لتعّلمها الأنها ريا�سة  �أي�سً �إنها ت�سّجع �أ�سدقاءها  بل 

قتالية  لعبة  فهي  �ملمّيزة،  باالأحا�سي�ش  مليئة  نبيلة 

الأنها  و�لرتكيز  �لذكاء  تتطّلب  موؤذية  ولكنها غري 

علم بحّد ذ�تها.

قيادة  وت�سكر  ثمني  �ملبارزة  عتاد  �أّن  �إىل  ريتا  وت�سري 

وتاأمني  �لريا�سة  بهذه  �الإهتمام  على  و�ملركز  �جلي�ش 

�ملعّد�ت �لازمة لفريقها يف �جلي�ش.

تطّوع �ملعاون �سفيق �خلوري يف �لعام 1995 

��ستهّل   .2000 �لعام  يف  باملبارزة  بد�أ  ولكّنه 

�ملركز  �حتّل  حيث   2002 �لعام  يف  �إجناز�ته 

�الإ�ستقال  وكاأ�ش  لبنان  بطولَتي  يف  �الأول 

�لبطولة  يف  �لثاين  و�ملركز  �ملبارزة،  �سيف  يف 

�الأول  �ملركز  �لعربية للفرق. كذلك �حتّل 

يف بطولة كاأ�ش �الإ�ستقال يف �لعام 2003.

يف  ج��رت  �لتي  �مل��ع��ارك«  »�أم  بطولة  يف 

�لثاين يف  �ملركز  �لعام 2005 �حتّل  �لعر�ق يف 

يف  �لفردية.  �للعبة  يف  و�لثالث  �لفرق  لعبة 

بطولة  يف  �ل�ساد�ش  �ملركز  �حتّل   2006 �لعام 

�لعامل �لع�سكرية يف رومانيا، وتاها �إحر�زه 

�ملبارزة  ل�سيَفي  لبنان  �الأول يف بطولة  �ملركز 

منذ  �الإ�ستقال  كاأ�ش  وبطولة  و�حل�سام، 

 2011 �لعام  ويف   .2012 �لعام  وحتى   2010 �لعام 

للفرق  �ل�سي�ش  ل�ساح  لبنان  بطولة  �أ�ساف 

�إىل ر�سيده.

�سهادة مدّرب  �ملعاون �خلوري، �حلائز على 

م��دّرب  و�سهادة  �مل��ب��ارزة  لعبة  يف  للنا�سئني 

يتحّدث   ،2012 �لعام  �الأوملبية يف  �للجنة  من 

ب�سغف عن هذه �لريا�سة وتاأثريها �الإيجابي 

على ممار�سيها، وي�سّدد على �أهمية �للياقة 

�ساعات  ث��اث  مب��ع��ّدل  و�ل��ت��دّرب  �لبدنية 

مع�سكر  يف  �مل�ساركة  �إىل  باالإ�سافة  يومًيا 

من  ���س��اع��ات  خم�ش  يت�سّمن  ت��دري��ب��ي 

يطمح  للبطوالت.  �الإ�ستعد�د  عند  �لتدريب 

وهو م�سّمم  �أكرث مّما حّققه،  �إىل  للو�سول 

فخر  م�سدر  يبقى  �لد�ئم لكي  �لتقّدم  على 

�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية و�ملركز �لعايل للريا�سة 

�لع�سكرية.
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األعاب والعبون

�إعد�د:

ندين البلعة

�سارك يف �أم �ملعارك وبطوالت �أخرى

املعاون �صفيق اخلوري: يف املبارزة... �صعور ال يو�صف

بل  املبارزة،  اإىل  االإنتقال  له  يخطر  مل  العايل،  القفز  ريا�صة  ميار�س  اخلوري  �صفيق  املعاون  كان  عندما 

كان يخاف هذه الريا�صة. ولكنه اكت�صف يف ما بعد اأّنها ذات خ�صائ�س ال يكت�صفها وال ي�صعر بها �صوى من 

ميار�صها. ويف حني يعتقد االآخرون اأّن املبارزة خطرة، يوؤّكد املعاون اخلوري اأّن اللبا�س اخلا�س بها يقي من 

اأي اإ�صابة... وهو ال ي�صتطيع التعبري عّما يخاجله من م�صاعر ممّيزة عندما يبارز!

مواهب 

�صاعدة





اأقيمت املباراة النهائية 

القدم على  لبطولة كرة 

�صعيد اجلي�ش بني فريقي 

اجلمهوري  احل��ر���ش  ل��واء 

وذلك  اللوج�صتي  واللواء 

على ملعب بريوت البلدي.

ح�صر املباراة قائد املركز العايل للريا�صة 

الها�صم  اأ�صد  الركن  العميد  الع�صكرية 

ممثاًل قائد اجلي�ش و�صباط الريا�صة والرمي يف جميع األوية اجلي�ش ووحداته.

وقد اأ�صفرت النتيجة عن فوز فريق لواء احلر�ش اجلمهوري بنتيجة 3-1 يف الوقت الإ�صايف، حمرًزا بذلك لقب 

البطولة للعام 2013.
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ريا�ضة

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

بطولة اجلي�ش

لكرة القدم

لواء احلر�س اجلمهوري 

يحرز لقب العام 2013

... وبطولة كرة الطاولة

ب���ط���ول���ة  يف 

ك���رة ال��ط��اول��ة 

ال��ت��ي اأج��ري��ت 

الريا�صي  حلود  اميل  العماد  الرئي�ش  جممع  يف 

الع�صكري، اأحرز الرقيب الأول وائل �صيف الدين 

الدقدوقي  م�صطفى  الأول  والرقيب  الأول،  املركز 

املركز الثاين، وحّل اجلندي اأحمد ح�صني حرب 

يف املركز الثالث.

املركز  الأول  امل�صاة  لواء  اأح��رز 

لألعاب  اجلي�ش  بطولة  يف  الأول 

املجموعة  الأول،  )اللقاء  القوى 

احل��ر���ش  ل�����واء  ت����اله  »اأ«(، 

اجلمهوري يف املركز الثاين ولواء 

امل�صاة ال�صابع يف املركز الثالث.

هذه  مباريات  ت�صمنت  وق��د 

املجموعة، �صباقات ال� 200، 800، 

احلديد  الكرة  رمي  مرت،  و3000 

اأقيمت  والتي  ال��ع��ايل،  وال��وث��ب 

مدينة  ملعب  على  جميعها 

الريا�صية،  �صمعون  كميل 

بالإ�صافة اإىل م�صابقة رمي الرمح 

التي اأجريت على ملعب ثكنة 

يو�صف الأ�صطا – كفر�صيما.

ويف الت�صنيف الإفرادي، كانت 

النتائج على النحو الآتي:

• �شباق 200 مرت:
يف  ح�صن  ح��م��زة  اجل��ن��دي   -

املركز الأول.

يف  حم�صن  اأح��م��د  العريف   -

املركز الثاين.

خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   -

ح�صن من�صور يف املركز الثالث.

• �شباق 800 مرت:
يف  ال�صناوي  خالد  اجل��ن��دي   -

املركز الأول.

ح�صن  الأول  ال���رق���ي���ب   -

كركلي يف املركز الثاين.

- اجل��ن��دي اأح��م��د ع��ل��ي يف 

املركز الثالث.

• �شباق 3000 مرت:
يف  مرتا  نقول  الأول  املعاون   -

املركز الأول.

يف  ���ص��وي��دان  علي  اجل��ن��دي   -

املركز الثاين.

- ال��ع��ري��ف ب��الل ع��وا���ص��ة يف 

املركز الثالث.

العايل: • الوثب 

- اجلندي الأول مهدي العيداوي 

يف املركز الأول.

الديراين  علي  الأول  اجلندي   -

يف املركز الثاين.

يف  اجل��م��ال  �صميح  امل���الزم   -

املركز الثالث.

الرمح: • رمي 
طاليع  ماجد  الأول  الرقيب   -

يف املركز الأول.

ال��رح��م��ن  اجل���ن���دي ع��ب��د   -

احلالين يف املركز الثاين.

يف  دك��روب  اأده��م  اجلندي   -

املركز الثالث.

الكرة احلديد )5 كلغ(: • رمي 
- الرقيب بدري عبيد يف املركز 

الأول.

- اجل��ن��دي ع��ل��ي ع��ب��ا���ش يف 

املركز الثاين.

يف  احل�صن  يو�صف  اجلندي   -

املركز الثالث.

بطولة اجلي�ش يف األعاب القوى املجموعة »اأ«

لواء امل�شاة الأول بطل اللقاء الأول



اميل  العماد  الرئي�ش  جممع  يف  اأقيمت 

لبنان  بطولة  الع�صكري  الريا�صي  حل��ود 

 2013 للعام  امل��ب��ارزة  �صيف  لعبة  يف  للفرق 

والتي نظمها الحتاد اللبناين للعبة.

�صارك اجلي�ش يف البطولة واأحرز املركزين 

امل��رك��ز  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وال��ث��ال��ث،  الأول 

اخلام�ش، وقد تاألفت الفرق الرابحة من:

ل��واء  م��ن  اأح��م��د  علي  حممود  امل��وؤه��ل   -

من  اخلوري  �صفيق  املعاون  الثامن،  امل�صاة 

العريف فيكتور فيا�ش  التا�صع،  امل�صاة  لواء 

واملعاون  الثاين  التدخل  ف��وج  من 

الإ���ص��ارة:  ف��وج  م��ن  �صبيح  ج��ان 

املركز الأول.

- املعاون بهيج �صرانق من املركز 

العايل للريا�صة الع�صكرية، الرقيب 

التدخل  فوج  مهنا من  طارق  الأول 

الأول، املعاون رائد بو كروم من فوج 

التدخل الرابع، والرقيب ربيع وهبة 

املركز  اخلام�ش:  التدخل  فوج  من 

الثالث.

- اجلندي طانو�ش النجار واجلندي طانو�ش 

للريا�صة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  م��ن  عطاالله 

من  م�صيك  ح�صني  والعريف  الع�صكرية، 

لواء امل�صاة الأول: املركز اخلام�ش.

بطولة  للمالكمة  اللبناين  الحتاد  نّظم 

املالكمة  يف  الثانية  للدرجة  العامة  لبنان 

�صمعون  كميل  حلبة  على   2013 للعام 

الريا�صية. �صارك اجلي�ش يف هذه البطولة اإىل 

جانب ت�صعة نواٍد واحتّل املركز الأول.

فريق  لأع�صاء  ال��ف��ردي  الت�صنيف  وج��اء 

اجلي�ش على النحو الآتي:

- يف املركز الأول، اجلنديان اليا�ش فرح )81 

كلغ( وجوين يعقوب )91 كلغ(.

املجندان  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف   -

�صليمان  حممد  خدماتهما  املمددة 

)56 كلغ( واأمين احلجي )64 كلغ(.

- يف املركز الثالث، املجند املمددة خدماته 

اأحمد اأوندا�ش )69 كلغ( واجلندي جان بيار 

نا�صيف )فوق 91 كلغ(.
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اجلي�س بطل لبنان يف املالكمة

بطولة لبنان للفرق يف لعبة املبارزة

بطولة لبنان لأندية 

الدرجة الأوىل 

يف ال�شطرجن

مقر  يف  اأق��ي��م��ت 

ن������ادي م��ت��خ��رج��ي 

ج���ام���ع���ة ب����ريوت 

ب��ريوت   - ال��ع��رب��ي��ة 

ح��م��د،  ����ص���ارع   -

الأوىل  الدرجة  لأندية  لبنان  بطولة 

يف ال�صطرجن للعام 2013 التي نظمها 

الحتاد اللبناين للعبة.

من  اأن��دي��ة   8 البطولة  يف  ���ص��ارك 

يف  حّل  ال��ذي  اجلي�ش  فريق  بينهم 

من  الفريق  وتاألف  الثالث.  املركز 

الركن  العميد  هم:  ورتباء  �صباط 

الركن  العقيد  ج��ودة،  اأب��و  اليا�ش 

ح�صن جوين، العقيد الركن �صالح 

البحري  ال��رك��ن  امل��ق��دم  جانبني، 

جوهر  اأ�صامة  النقباء  اإدلبي،  اأحمد 

فواز  قا�صم   ،)11 الرقعة  على  )الأول 

الأولن  امل��الزم��ان  القويق،  وف��را���ش 

الرقعة  على  )الأول  ال�صامية  جمال 

وامل��الزم  اأب��و ظهر،  ال��دي��ن  وع��ز   )8

الأولن  امل��وؤه��الن  غطا�ش،  اليا�ش 

و�صيم �صالمة واأحمد جواد، املعاونان 

على  )الأول  �صربل  م���روان  الأولن 

ال��رق��ع��ة 9( وع��ي��د ف��ار���ش وامل��ع��اون 

كريكور اأوكنايان.

التدخل  فوج  من  اجللبوط  زياد  الأول  املعاون  تابع 

الثالث املف�صول اإىل املركز العايل للريا�صة الع�صكرية 

اأوزباك�صتان  يف  املبارزة  لعبة  يف  دويل  مدرب  دورة 

)ط�صقند( وح�صل على �صهادة تقدير بدرجة جيد جًدا.

امل�صاة  لواء  من  يرق  جري�ش  العريف  �صارك  كما 

الثالث يف دورة مدرب دويل يف لعبة كرة القدم ال�صاطئية 

ونال تقديًرا بدرجة جيد.

زة
ار

ملب
ة ا

عب
 ل

يف
ة 

بي
ري

د
 ت

ت
را

دو



107العدد 336 - اجلي�ش  

اجلي�س يف املراكز الأوىل يف بطولة لبنان للتايكواندو

العمرية  للفئات  لبنان  بطولة  اأج��ري��ت 

نادي  يف  التايكواندو  يف  الأح��م��ر(  )احل��زام 

 11 فيها  و�صارك  اأنطليا�ش   – الأنرتانيك 

الذي ت�صدر  فريًقا، من بينهم فريق اجلي�ش 

النتيجة  يف  نقطة   56 بر�صيد  املتبارين 

حققها  التي  النتائج  وج���اءت  النهائية. 

الع�صكريون على النحو الآتي:

- املجندون املمددة خدماتهم ريان ال�صيفي 

)54 كلغ(، هادي يون�ش )63 كلغ(، ح�صن 

عيد )87 كلغ(، واجلندي هاروت مطربيان، 

يف املركز الأول.

امل��م��ددة  املجند   -

ح�صني  خ���دم���ات���ه 

كلغ(   68( حمية 

عبدو  يحي  واجلندي 

يف  ك����ل����غ(   80(

املركز الثاين.

- املجندان املمددة خدماتهما عماد جابر 

الربجي )87 كلغ( يف  )74 كلغ( وحممد 

املركز الثالث.

عني   – ل�صال  املون  نادي  يف  اأقيمت  كما 

الأ�صود  للحزام  العامة  لبنان  بطولة  �صعادة، 

بينهم  من  فريًقا،   16 فيها  �صارك  التي 

 18 بر�صيد  الثاين  املركز  اأحرز  الذي  اجلي�ش 

نقطة يف النتيجة النهائية.

بطولة لبنان 

للكبار 

يف اجلودو

ن���ظ���م الحت������اد 

ال��ل��ب��ن��اين ل��ل��ج��ودو 

ب���ط���ول���ة ل��ب��ن��ان 

ن���ادي  يف  ل��ل��ك��ب��ار 

�صارك  اأدم��ا،   – بودا 

اجلي�ش  فريق  فيها 

 8 اأ�صل  من  ال��راب��ع  املركز  واأح���رز 

نتائج  وك��ان��ت  م�����ص��ارك��ة.  ف��رق 

الع�صكريني على النحو الآتي:

- عن وزن 66 كلغ: الرقيب نا�صر 

املمددة خدماته  واملجند  ال�صحمراين 

و�صيم املوا�ش يف املركز الثالث.

اجل��ن��دي  ك��ل��غ:   90 وزن  ع��ن   -

حممد احلالين يف املركز الثالث.

كلغ:   100 ف��وق  م��ا  وزن  ع��ن   -

امل��رك��ز  يف  عبيد  و���ص��ي��م  ال��رق��ي��ب 

يف  ال�صل  ح�صام  وامل��ع��اون  ال��ث��اين، 

املركز الثالث. 

بطولة لبنان يف الريا�شات التقليدية ال�شعبية

يف  لبنان  بطولة  يف  الثالث  املركز  اجلي�ش  فريق  اأحرز 

ال�صواعد، املعدة، العار�صة وقوة التحمل للعام 2013، التي 

ال�صعبية  التقليدية  للريا�صات  العربي  الحتاد  نّظمها 

 – بيت�ش  ال��غ��ول��دن  ل��ن��ادي  ال��ك��ربى  القاعة  يف  وذل��ك 

اأنطليا�ش، و�صارك فيها 12 فريًقا.
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�صاركت بيا اإبنة املوؤهل الأول برنارد بيطار من مديرية 

للتايكواندو  اخلام�صة  العربية  البطولة  يف  املخابرات 

)فئة النا�صئني( يف الأردن، وحلت يف املرتبة الثانية حمرزًة 

امليدالية الف�صية.



متفرقات

ريا�شية

• بتاريخ 2013/4/21، نظم نادي اليليت للرك�ش، 
رندة  ال�صيدة  النواب  جمل�ش  رئي�ش  عقيلة  وبرعاية 

مل�صافة  رك�ش  �صباق  القوى،  لألعاب  اللبناين  الحتاد  وباإ�صراف  بري 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  لقوات  الرئي�صي  املركز  اإنطالًقا من  10 كلم 

يف لبنان يف الناقورة على الطريق 

ال�صاحلي باجتاه البيا�صة والعودة 

اإىل نقطة النطالق.

ال�صباق  هذا  يف  اجلي�ش  �صارك 

فحّل  الأوىل،  امل��راك��ز  واأح����رز 

العريف حمزة حممود يف املركز 

الأول، تاله العريف عمر عي�صى 

يف املركز الثاين، والرقيب حممد 

العجمي يف املركز الثالث.

�صارك   ،2013/4/28 بتاريخ   •
برجا  رب��ي��ع  �صباق  يف  اجلي�ش 

ثانوية  قرب  من  انطلق  ال��ذي  كلم   4 مل�صافة 

الميان النموذجية قرب م�صجد الدميا�ش، واأحرز 

كذلك املراكز الأوىل. �صارك يف ال�صباق 150 عداء حّل من بينهم 

العجمي يف  الرقيب حممد  الأول،  املركز  نقول مرتا يف  الأول  املعاون 

امل��رك��ز ال��ث��اين واجل��ن��دي علي 

�صويدان يف املركز الثالث.

�صارك   ،2013/5/12 بتاريخ   •
اجلي�ش يف �صباق منطقة اأر�صون 

من  اإنطالًقا  كلم   7 مل�صافة 

احلر�ش  باجتاه  اأر���ص��ون  �صاحة 

العريف  وحّل  اجلورة.  اإىل  و�صول 

الأول،  املركز  يف  حممود  حمزة 

املركز  يف  عوا�صة  بالل  العريف 

الثاين، والرقيب حممد العجمي 

يف املركز الثالث.
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املركز كاأ�س لبنان يف الكرة الطائرة اجلي�ش  اأح��رز 

م�صابقة  يف  ال��ث��ال��ث 

الكرة  يف  لبنان  كاأ�ش 

التي   2013 للعام  الطائرة 

نظمها الحتاد اللبناين 

اآذار  للعبة وذلك من 25 

2013 على  اأيار   14 وحتى 

م��الع��ب: ن����ادي امل��ون 

حامات  ن���ادي  ل���ص��ال، 

وجم��م��ع م��ي�����ص��ال امل��ر 

�صارك  حيث  الريا�صي، 

فيها 14 فريًقا.

بطولة لبنان للدرجة 

الثانية يف كرة ال�شلة

للدرجة  لبنان  بطولة  اأجريت 

للمو�صم  ال�صلة  كرة  يف  الثانية 

وال��ت��ي   ،2013-2012 ال��ري��ا���ص��ي 

للعبة،  اللبناين  الحتاد  نظمها 

من  نادًيا   16 فيها  �صارك  وق��د 

بينهم اجلي�ش الذي اأحرز املركز 

الثامن.

... وبطولة لبنان لفرق 

الدرجة الأوىل يف كرة الطاولة

املركز  يف  اجلي�ش  فريق  حّل 

ف��ري��ًق��ا   12 ب��ني  م��ن  ال�����ص��اب��ع 

لفرق  لبنان  بطولة  يف  م�صارًكا 

الطاولة  كرة  يف  الأوىل  الدرجة 

الحتاد  التي نظمها   2013 للعام 

امل��ون  ن��ادي  يف  للعبة  اللبناين 

ل�صال.

الكلية  �صاركت   ،2013/4/25 بتاريخ   -

الكرة  بلعبتي  وديتني  مبارتني  يف  احلربية 

جامعة  نظمتهما  القدم  وك��رة  الطائرة 

فازت  حيث  مالعبها  على  العربية  بريوت 

بالكرة  وخ�صرت  القدم  بكرة  الكلية 

الطائرة.

الطليعة  نادي  نظم   ،2013/5/8 بتاريخ   -

املجل�ش  مع  بالتعاون  �صحيم،   – الريا�صي 

الكرة  بلعبة  ريا�صًيا  مهرجاًنا  البلدي 

الطائرة على ملعب النادي الثقايف يف املنطقة 

حيث تبارى لواء احلر�ش اجلمهوري مع فريق 

النادي وفاز عليه بنتيجة 2-3.

�شباقات
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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 30 حزيران 2013.

العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 
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عمودًيا:

1- حيوان برمائي، ثغر، دولة اأوروبية لقبت بـ«العظمى«، دعي.

�ست 1528، دولة عربية. 2- عا�سمة اأمريكية تاأ�سّ

3- اأكل اأكاًل ي�سريا، ممثل لبناين، رئي�س القوم ومقدامهم.

4- يتعب، مل�س، من الأزهار، �سارع يف برج حمود يحمل اإ�سم نهر.

5- عربات نقل، قرعت الباب، نحل.

6- مدينة يف نيجرييا، فر�س، خراب.

راحل،  فرن�سي  ل�ساعر  الثاين  الإ�سم  فّك،  فرن�سية،  مدينة   -7

الظلم.

8- اأظلم الليل، �سدة وحمنة، ثرى، تاأتي بعدي، ما ت�سّقه �سكة 

الفالح من الأر�س.

9- ي�ستقبح فعل، مدينة اأملانية، فرد، خمافة من الأمر.

10- بّج، ممثل م�سري.

11- عا�سمة اأوروبية، عائلة، غ�سبوا على.

12- اإنت�سبت اإىل، اأ�سحذ ال�سكني، �سقيق الأب، ذئب بالأجنبية، 

ك�سر ودّق.

13- حادث، عرث، خبز ياب�س، يالزم تخوم العدو.

14- حّمال، اآلة طرب، رجع، اأ�سقل ال�سيف.

15- ماركة �سيارات، نوتة مو�سيقية، مطار يف فرن�سا، غفل عن.

16- ما ي�ستدل به على الطريق، طعن بالرمح، جماعة، مقيا�س 

غربي.

قرب�س،  يف  مرفاأ  واأهز،  اأحرك  جواب،   -17

اأبي�س.

عربية،  اإمارة  راحلة،  اأمريكية  ممثلة   -18

حقد.

19- يب�س اخلبز، متّرن، رئي�س وزراء �سريلنكا 

�سابًقا.

20- اأمطار، طريق، جمال، مو�سيقي اأملاين.

: فقًيا اأ

الكثري  اجلي�س  اجلي�س،  قائد  اأعلنها  خم�سية  خطة   -1

ال�سديد.

2- متعلًقا بـ، يرتبون وينظمون، تخربانه باأنكما �ستحّققان 

الأمر. له 
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• املعاون االأول مالك اأيوب
فوج التدخل الأول.

• املعاون روين خمول
منطقة ال�سمال.

• ماريو خليل
�ساحل علما - جونيه.

• الرقيب ح�شني طباجة
لواء امل�ساة الثامن.



ن����ات����ايل   •
�شاروت:

روائية وكاتبة 

ـــة  ـــرحـــي ـــس ـــ� م

فــرنــ�ــســيــة، من 

اأ�ــــســــل رو�ـــســـي 

 .)1999  –  1900(

الرواية  ممثلي  اأبرز  من 

رواياتها:  من  اجلديدة. 

»�سورة جمهول«، »اأقوال 

البلهاء«.

• ميالين كالين:
نف�ساين  حتليل  عاملة 

 –  1882( ــة  ــاوي ــس ــ� من

التحليل  ــدة  رائ  .)1960

النف�ساين عند الأطفال. 

الـ«اأنا«  ن�ساأة   افرت�ست 

منذ الولدة.

• مك�شيم غوركي:
رو�سي  وموؤلف  اأديب 

نال   .)1936  –  1868(

من  عاملية،  �سهرة 

»طفولتي«  موؤلفاته: 

و»ال�ساردان«، و»الأم«.
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك على 

نقطة حمددة 

يف و�سطها،  

على اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، حماوًل 

اأن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية الأبعاد 

التي �ستظهر 

اأمامك. 

�أ

ب

ع

�

د

!ةيثث �ل
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بالأم�س  ان�ضّمت  الأبطال،  رجالنا  من  جديدة  كوكبة 

القريب اإىل قافلة �ضهداء اجلي�س، نتيجة تعّديات جمموعات 

والبقاع، يف حماولة  ال�ضمال  م�ضّلحة على بع�س مراكزه يف 

وا�ضحة لعرقلة مهماته، وثنيه عن اأداء واجبه الوطني، و�ضولاً 

اإىل زج لبنان يف اأتون ال�ضراعات اجلارية خلف احلدود، واإعادة 

عقارب ال�ضاعة اللبنانية اإىل الوراء. ويبدو اأن تلك املجموعات 

ومن يقف خلفها غري عابئني بحجم ال�ضرر الذي قد ي�ضيب 

اأن هذا  وغري مدركني  العبثية،  اأعمالهم  الوطن من جراء 

ال�ضرر �ضيطال اجلميع ورّبا هم يف الدرجة الأوىل.

التي  الأوىل  اخل��ط��وات  منذ  اجل��ن��دي،  ر�ضالة  اأن  �ضحيح 

يخطوها يف احلياة الع�ضكرية، حمفوفة بالأخطار، وحموطة 

ذلك  لكّن  املتوا�ضلة،  الت�ضحيات  وت�ضتدعي  بامل�ضاعب، 

ا يف مواجهة تعديات  كان و�ضيبقى، يف املقام الأول، مطروحاً

اخلبيثة،  واأه��داف��ه  لأطماعه  والت�ضدي  الإ�ضرائيلي،  العدو 

فهناك تتم الدوريات وتن�ضاأ التح�ضينات والّتح�ضريات ملقارعة 

التحدي  هذا  اإىل  اأ�ضيفت  فقد  الآن  اأما  اخلطر،  العدو  هذا 

ا  حتديات جديدة، تتمثل با يخطط له البع�س يف الّداخل واخلارج، ل�ضتهداف اجلي�س، معنوياً

ا، وبالتايل ا�ضتهداف الوطن باأ�ضره، بوحدته و�ضيادته و�ضيغة العي�س امل�ضرتك بني اأبنائه،  وج�ضدياً

لكّن اجلي�س اأثبت كعادته، ر�ضوخ عقيدته الع�ضكرية، و�ضالبة مناعته يف مواجهة التجارب 

املتوترة، كما ح�ضل يف مدينة طرابل�س  املناطق  اإىل  والأمان  الأمن  اإعادة  القا�ضية، وجناحه يف 

ا، واأكرث من ذلك، اأثبت مدى حر�ضه على اأرواح املواطنني وممتلكاتهم، ولو كان ذلك  موؤخراً

ا اأنه على م�ضافة واحدة  على ح�ضاب ت�ضحيات جنوده وقدرتهم على ح�ضم الأمور ب�ضرعة، موؤكداً

من اجلميع، فهو لكل اللبنانيني على اختالف انتماءاتهم الطائفية وتوّجهاتهم ال�ضيا�ضية، 

ويرف�س تعميم اأي خطاأ ترتكبه جمموعة تنتمي اإىل فئة معينة على هذه الفئة بكاملها.

جنودنا ينت�ضرون على امتداد م�ضاحة الوطن، وتتوزع مهماتهم بني الدفاع عن احلدود، و�ضبط 

ال�ضتقرار يف الداخل ومالحقة ع�ضابات الإرهاب واجلرائم املنظمة، ف�ضالاً عن البقاء اإىل جانب 

املواطنني وتقدمي يد العون لهم يف املجالت الإمنائية كافة، وهم يف �ضبيل ذلك يدفعون الأثمان 

الباهظة: ال�ضهر والعرق والدم، ويتقبلون هذه الأعباء وامل�ضوؤوليات برحابة �ضدر، لكّن ما يوؤملهم 

ا يف خانة الأعداء،  هو قيام بع�س احلاقدين اأو املغرر بهم يف الداخل، على ت�ضنيف اأنف�ضهم طوعاً

من خالل تغليب م�ضالح الآخرين على م�ضالح �ضعبهم ووطنهم.

الليل على  وظالم  الّنهار  نور  يف  ا،  وا�ضحاً ا  �ضاخماً بالده،  املواجهة كعلم  يف  يقف  اجلندي  اإن 

ي�ضقط  ربا  ا،  هارباً يفّر  ثم  الّنار عليه،  ويطلق  ا  متخفياً يت�ضلل  اأن  مل�ضّلح  اأمكن  واإذا  ال�ضواء، 

للحلول  رفاقه  وي�ضرع  هو،  حيث  يبقى  الع�ضكري  مركزه  لكّن  ا،  جريحاً اأو  ا  �ضهيداً اجلندي 

فتنفيذ  اجلميع،  اأمام  ا  جليًّ يظهر  لكي  ال�ضارية،  فوق  واأكرث  اأكرث  العلم  رافعني  مكانه، 

املهمات الوطنية ل بّد اأن يتّم على روؤو�س الأ�ضهاد.

بقلم:

�لعميد �لركن ح�سن �أيوب

مدير التوجيه

مهمات

على روؤو�س �لأ�سهاد
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