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ذكراهم

خالدة

كّلنا

جي�ش

حني مي�ّش

اجلي�ش

وال�صقق  الأ�صطح  من  املنهمر  الر�صا�ش  زخات  حتت 

املهمة، كانوا  واأجنزوا  تقّدموا،  الهدف.  اإىل  تقّدموا  العالية، 

�صاأنهم دوًما، اأبناء الوطن امليامني، ورجاله الأ�صداء املوؤمنني 

ال�صيا�صية  اخلالفات  وباأن  جميًعا،  لأبنائه  هو  لبنان  باأن 

بال�صيا�صة حتّل، اأما القتتال فممنوع.

على  احلزن  �صقط  اأخمدوها...  لكنهم  الفتنة  نار  قن�صتهم 

ا�صرتوا  لكنهم  بيوتهم،  يف  احلياة  معامل  وغرّي  عائالتهم 

يف  اإنهم  الوطن...  يف  كرث  لأحباء  اأفراًحا  اأحبائهم  باأحزان 

جوار رّبهم ترافقهم اأدعية اللبنانيني و�صلواتهم.

اإنهم فخر الوطن وتاجه... اإّنهم ال�صهداء الأبرار.

و�صائل  ا...  جي�صً كّله  لبنان  ي�صبح  اجلي�ش  �ش  يمُ حني 

الإعالم ومواقع الإنرتنت و�صفحات التوا�صل الجتماعي، 

كّلها عك�صت هول ال�صدمة التي اأ�صابت اللبنانيني من جّراء 

واأظهرت  الغادر،  لالعتداء  عربا  يف  للجي�ش  حاجز  تعّر�ش 

مدى التفافهم حوله ومواكبتهم له يف العملية التي قام بها.
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التقى وزير الدفاع يف حكومة ت�صريف الأعمال الأ�صتاذ فايز غ�صن، قائد اجلي�ش العماد جان 

»اإجراءات  وثّمنا  البالد،  الراهنة يف  التطّورات  وجديد  الأمنية  امل�صتجدات  وبحثا يف  قهوجي 

اجلي�ش يف خمتلف املناطق اللبنانية واملهمات التي يقوم بها على م�صاحة لبنان«.

البقاع  يف  �صيما  ل  اجلي�ش،  يبذلها  التي  الإ�صتثنائية  »اجلهود  على  غ�صن  الوزير  واأثنى 

تفا�صيلها،  بجميع  الأمنية  اخلطة  تنفيذ  يف  »ال�صتمرار  على  ت�صديد  وكان  وال�صمال«. 

ا اأن املرحلة التي مير بها  بهدف حفظ ال�صتقرار الأمني واحلوؤول دون تدهور الأو�صاع، خ�صو�صً

ر يف التعاطي مع كل الأمور«. لبنان دقيقة للغاية، وحتتاج اىل الوعي والتب�صّ

واأّكد الوزير غ�صن اأن اجلي�ش »يحظى بكل الدعم للقيام مبا يراه منا�صًبا حلماية ال�صاحة 

الداخلية، وهو يعرف متاًما ما عليه القيام به انطالًقا من امل�صلحة الوطنية العليا«، م�صدًدا 

على »اأهمية احت�صان املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف هذه املرحلة بالذات، لأنها ت�صكل ال�صمانة 

الوحيدة للبنان واللبنانيني على اختالف مناطقهم واإنتماءاتهم«.

التعويل يبقى  واإن  البالد على مفرتق طريق خطري،  »اإن  الوطني قائاًل  الدفاع  وزير  وختم 

على وعي اللبنانيني لدقة هذه املرحلة، والتعايل على اجلراح، وعدم الإنغما�ش يف �صراعات 

مرارتها  اللبنانيون  ذاق  اأن  �صبق  بغي�صة  فتنة  الأ�صا�صي ل�صتعال  املنطلق  ت�صكل  داخلية، 

خالل �صنوات احلرب الأهلية ودفعوا اأثمانها غالًيا«.
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متوز
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اإ�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع وقائد اجلي�ش

ي�ضتعر�ضان الإجراءات الأمنية

وزير الدفاع الوطني: 

اجلي�ش مل يعد قادًرا

على التحمل

فايز  الأ�صتاذ  الوطني  الدفاع  وزير  اأبدى 

ما  اأم��ر  من  »تخّوفه  بيان  يف  غ�صن، 

يف�صر  ما  وهو  للبنان،  اخلفاء  يف  يح�صر 

والتي  البالد،  �صهدتها  التي  التوترات 

يف  طرق  وقطع  م�صّلح  بظهور  متثلت 

والتعّر�ش  اللبنانية،  املناطق  من  عدد 

ملراكز تابعة للجي�ش اللبناين«.

الأمنية  الأح���داث  على  تعليقه  ويف 

خالل  اللبنانية  ال�صاحة  �صهدتها  التي 

غ�صن  الوزير  لفت  الأخ��رية،  الأ�صابيع 

على  التحري�ش  وت��رية  ارت��ف��اع  اأن  اإىل 

اأهداف مبطنة  بوجود  يوحي  اجلي�ش... 

ع��ن��د ال��ب��ع�����ش... لإغ�����راق ال��ب��الد يف 

م�صتنقع خطري.

اجلي�ش  على  الإع��ت��داء  خ�ش  ما  ويف 

»هذا  اأن  غ�صن  ال��وزي��ر  ق��ال  �صيدا،  يف 

تام  وجتاهل  ب��ارد  بدم  ح�صل  العتداء 

»اجلي�ش  واأ���ص��اف:  ال��دول��ة«،  ل�صلطة 

يعد  ومل  اجلميع  من  التعديات  حتّمل 

قادًرا على التحمل«، معترًبا اأن »ما قام 

به يف �صيدا هو ح�صم لأمور غري مقبولة 

يرف�صها املجتمع... وهو قادر على قمع 

حماولة  واأي  لبنان  اأم��ن  على  تعّد  اأي 

خللق فتنة يف البالد«.

الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  ح��ّذر  ذل��ك  اإىل 

موؤكًدا  الفتنة  ا�صترياد  حم��اولت  من 

املجال،  هذا  يف  حا�صم  اجلي�ش  قرار  اأن 

واجلي�ش  اأح���د،  ف��وق  غ��ط��اء  »ل  واأن 

خمّل  كل  مع  يتعامل  كيف  يعرف 

له ما  اإىل من يحدد  ول يحتاج  بالأمن، 

له خارطة  ير�صم  اأن  اأو  به،  القيام  عليه 

الواجب  وبالإجراءات  بتحركاته  طريق 

اعتمادها، فهو �صاحب القرار يف معاجلة 

الوطنية  امل�صلحة  انطالًقا من  تطور  اأي 

العليا، وهو اإذ يقوم بهذه املهمة، فالأنه 

ي�صتمد ح�صانته من �صعبه واأهله، ولأنه 

ملتزم قرارات ال�صلطة ال�صيا�صية«.
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اإ�ستقباالت القائد

البطريرك الراعي

يزور العماد قهوجي 

معّزًيا بال�ضهداء

ا�صتقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف الريزة، غبطة بطريرك اإنطاكية 

التعازي  له  قّدم  الذي  الراعي،  بطر�ش  ب�صارة  مار  الكاردينال  املارونية  للطائفة  امل�صرق  و�صائر 

بالع�صكريني ال�صهداء، وبحث معه يف التطورات الراهنة، معرًبا عن ت�صامنه الكامل مع 

اجلي�ش، وتقديره ت�صحياته اجل�صام يف �صبيل احلفاظ على وحدة لبنان وحماية م�صرية �صلمه 

انتماءاتهم  اختالف  على  اللبنانيني  داعًيا  تاريخه،  من  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف  الأهلي 

ال�صيا�صية والطائفية اإىل اللتفاف حول هذه املوؤ�ص�صة الوطنية الرائدة، التي ت�صكل ببنيتها 

ودورها اجلامع، �صمام اأمان الوطن وخ�صبة خال�صه يف مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، 

والأحداث الداخلية التي تع�صف به بني احلني والآخر.

قائد اجلي�ش

يلتقي اأركان القيادة

وقادة الأجهزة والوحدات الكربى

�صّدد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

املرحلة  ه��ذه  مواكبة  »وج���وب  على 

باأق�صى  ل��ب��ن��ان،  ت��اري��خ  م��ن  الدقيقة 

ومب�صاعفة  واجلهوزية  اليقظة  درجات 

الفتنة  دابر  لقطع  والت�صحيات  اجلهود 

املكت�صبات  على  واحلفاظ  البغي�صة 

الوطنية«، موؤكًدا اأن »متا�صك اجلي�ش 

هو  والأخطار،  التحديات  اأمام  و�صموده 

عقارب  عودة  لعدم  الأكيدة  ال�صمانة 

لبنان جمّدًدا  واإدخال  الوراء،  اإىل  ال�صاعة 

يف اأتون ال�صراعات الدولية والإقليمّية.

كالم العماد قائد اجلي�ش جاء خالل اجتماعه يف الريزة، مع 

يف  لو�صعهم  الكربى،  والوحدات  الأجهزة  وقادة  القيادة  اأركان 

�صورة التطّورات الراهنة، وتزويدهم التوجيهات الالزمة.

ودعا قائد اجلي�ش الوحدات الع�صكرية اىل »عدم التهاون مع 

اأي اإعتداء يطاول اأرواح املواطنني وممتلكاتهم، والتدخل الفوري 

حل�صم الإ�صكالت الأمنية وتوقيف املتورطني فيها«.
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اإ�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش ي�ضتقبل �ضفراء

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

ال�صفري الإيطايل ال�صيد جيو �صيبي مورا بيتو  يرافقه امللحق 

الع�صكري العقيد مي�صيل �صاندري.

كما ا�صتقبل ال�صفري امل�صري ال�صيد اأ�صرف حممد حمدي يرافقه 

امللحق الع�صكري العقيد عالء ح�صن قا�صم مهدي، و�صفرية الإحتاد 

الأوروبي ال�صيدة اأجنيلينا ايخهور�صت، وقد عر�صت خالل اللقاءات 

م�صتجدات الأو�صاع الأمنية يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية.

...و�ضفري �ضوؤون مكافحة الإرهاب 

يف وزارة اخلارجية الأ�ضرتالية

...وقائد القوات اخلا�ضة

يف القيادة الو�ضطى للجي�ش الأمريكي

وزارة  يف  الإره��اب  مكافحة  �صوؤون  �صفري  اجلي�ش،  قائد  ا�صتقبل 

الأ�صرتايل  ال�صفري  ح�صور  يف  في�صر،  وليم  ال�صيد  ال�صرتالية  اخلارجية 

ال�صيد ليك�ش بارتلم.

جي�صي  بني  الثنائية  والعالقات  العامة،  الأو�صاع  البحث  تناول 

ا يف جمال مكافحة الإرهاب.  البلدين خ�صو�صً

الو�صطى  القيادة  يف  اخلا�صة  القوات  قائد  اجلي�ش،  قائد  ا�صتقبل 

للجي�ش الأمريكي الأمريال Kery Metz على راأ�ش وفد مرافق، يف 

ح�صور �صفرية الوليات املتحدة الأمريكية ال�صيدة مورا كونيللي.

كال  يف  اخلا�صة  الوحدات  بني  التعاون  تطوير  �صبل  اللقاء  تناول 

اجلي�صني، ل �صيما يف جمال التدريب.

ال�ضفري امل�ضريال�ضفري الإيطايل

�ضفرية الإحتاد الأوروبي
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...ورئي�ش اأركان منظمة مراقبة الهدنة

اإ�صتقبل العماد قهوجي، رئي�ش اأركان منظمة مراقبة الهدنة 

لتابعة لالأمم املتحدة )UNISO( اللواء Juha Kilpia، ترافقه 

ال�صيدة Siegmund Sonja وذلك يف زيارة وداعية ملنا�صبة اإنتهاء 

م�صوؤولياته يف املنظمة. وقد اأثنى قائد اجلي�ش على اجلهود التي 

بذلها اللواء Kilpia، لإحالل ال�صتقرار يف املنطقة وتعزيز عالقات 

التعاون مع اجلي�ش اللبناين يف اإطار اإتفاقية الهدنة والقرار 1701.

...واملمثل ال�ضخ�ضي للأمم املتحدة

...وقائد قواتها يف لبنان

...واأمني عام املجل�ش الأعلى اللبناين - ال�ضوري

اإ�صتقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، املمثل ال�صخ�صي 

لالأمم املتحدة ال�صيد ديريك بالمبلي، وتداول معه �صوؤوًنا عامة، 

وعالقات التعاون بني اجلي�ش والقوات الدولية العاملة يف اجلنوب.

اإ�صتقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال باولو �صيرّيا وبجث معه 

يف الأو�صاع والتطّورات الأخرية على احلدود اجلنوبية، ل �صيما 

اخلروقات الإ�صرائيلية لل�صيادة اللبنانية، بالإ�صافة اإىل عالقات 

التعاون والتن�صيق بني اجلانبني.

اإ�صتقبل العماد قائد اجلي�ش، 

يف مكتبه يف الريزة، اأمني عام 

املجل�ش الأعلى اللبناين - ال�صوري 

الأ�صتاذ ن�صري خوري، وبحث معه يف 

الأو�صاع على احلدود اللبنانية - 

ال�صورية.



...ووزراء

ا���ص��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د 

اجل����ي���������ش، وزي�����ر 

والبلديات  الداخلية 

والوزير  �صربل  مروان 

منجيان،  ب��ان��و���ش 

ح���ي���ث ق���دم���ا ل��ه 

يف  الأخرية  الأمنية  التطورات  يف  معه  وبحثا  الع�صكريني،  با�صت�صهاد  التعازي 

منطقة �صيدا.

اإ���ص��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د 

اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد 

ق������ه������وج������ي، يف 

ال��ريزة،  يف  مكتبه 

ال���ن���واب ال�����ص��ادة: 

اللقاء  رئي�ش كتلة 

وليد  ال��دمي��ق��راط��ي 

ج��ن��ب��الط، ال��ول��ي��د 

���ص��ك��ري��ة، خ��ال��د 

مي�صال  زه��رم��ان، 

ف����رع����ون، ���ص��ام��ي 

�صرتيدا  اجل��م��ي��ل، 

ج���ع���ج���ع واي���ل���ي 

كريوز.

وق�����دم ال���زائ���رون 

للعماد  ال���ت���ع���ازي 

با�صت�صهاد  قهوجي 

ال��ع�����ص��ك��ري��ني يف 

ع��ر���ص��ال،  منطقة 

م�����ع�����رب�����ني ع���ن 

ا����ص���ت���ن���ك���اره���م 

لالعتداء  ال�صديد 

ت��ع��ّر���ش له  ال�����ذي 

موؤكدين  اجلي�ش، 

اللتفاف حول املوؤ�ص�صة الع�صكرية ودعم جهودها للحفاظ على الوحدة الوطنية، 

وحماية م�صرية ال�صلم الأهلي يف هذه املرحلة احلرجة من تاريخ لبنان.
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...ونواًبا

النائب الوليد �ضكريةالنائب وليد جنبلط

النائب مي�ضال فرعونالنائب خالد زهرمان

النائبان �ضرتيدا جعجع النائب �ضامي اجلميل

وايلي كريوز

وزير الداخلية والبلديات مروان �ضربل

الوزير بانو�ش منجيان
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...واملديرين العامني 

للأمن العام واأمن الدولة

عبا�ش  اللواء  العام  لالأمن  العام  املدير  من  كاًل  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  العماد  اإ�صتقبل 

اإبراهيم ومدير عام اأمن الدولة اللواء جورج قرعة، وبحث معهم يف ال�صوؤون الأمنية والتعاون بني املوؤ�ص�صتني.

...وامللحق الع�ضكري ال�ضعودي...ورئي�ش مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي

...ووفًدا من مطارنة اجلاليات اللبنانية املارونية

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ش مكتب 

يف  البحث  وجرى  برونر،  دافيد  العقيد  الأمريكي  الدفاعي  التعاون 

عالقات التعاون بني جي�صي البلدين.

اللواء  ال�صعودي  الع�صكري  امللحق  قهوجي،  جان  العماد  اإ�صتقبل 

املهند�ش حممد بن اإبراهيم احلجاج.

اإ�صتقبل قائد اجلي�ش، وفًدا من مطارنة اجلاليات اللبنانية املارونية 

والربازيل.  الأرجنتني  اأ�صرتاليا، املك�صيك،  وبلدان: كندا،  اأوروبا  يف 

اللبنانية  اجلاليات  ت�صامن  قهوجي،  للعماد  الوفد  اأع�صاء  نقل  وقد 

مع اجلي�ش وتقديرها العميق لدوره الإنقاذي يف هذه املرحلة الدقيقة 

من تاريخ لبنان، ودعمها جهوده للحفاظ على وحدة الوطن واأمنه 

وا�صتقراره.

كذلك، ا�صتقبل قائد اجلي�ش كاًل من رئي�ش ق�صم التعاون 

الدفاع  ل��وزارة  التابع  الدفاعية  ال�صناعات  ق�صم  يف  ال��دويل 

الرتكية ال�صيد Ahnet Lutfi Varoglu، مفّو�ش احلكومة 

رئي�ش  نائب  �صقر،  �صقر  القا�صي  الع�صكرية  املحكمة  لدى 

حزب الكتائب اللبنانية ال�صيد �صجعان قزي واملحامي �صا�صني 

جورج  ال�صيد  اللبناين  الحمر  لل�صليب  العام  الأمني  �صا�صني، 

رئي�ش  يتقدمه  امل�صلمني  العلماء  هيئة  من  ووف��د  كتانة، 

الهيئة ال�صيخ الدكتور �صامل الرافعي.

مدير عام اأمن الدولةمدير عام الأمن العام



مع  ت�صامنية  وق��ف��ة  يف 

من  كبري  وفد  زار  اجلي�ش، 

املوحدين  طائفة  م�صايخ 

الدروز قيادة اجلي�ش يف الريزة، 

�صّم رئي�ش املحاكم الدرزية 

نا�صر  في�صل  ال�صيخ  القا�صي 

ق�صاة  م��ن  وع����دًدا  ال��دي��ن 

رئي�ش  جانب  اإىل  املذهب، 

التوحيدية  العرفان  موؤ�ص�صة 

ال��دي��ن  زي���ن  ع��ل��ي  ال�صيخ 

وجمًعا من م�صايخ املجل�ش 

اجلبل  وم��ن��اط��ق  امل��ذه��ب��ي 

التقى  حيث  التيم،  ووادي 

الوفد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي بح�صور رئي�ش الأركان اللواء 

وليد �صلمان وعدد من كبار �صباط القيادة.

ال�صيخ  الدرزية  الطائفة  الوفد حتيات �صماحة �صيخ عقل  وقد نقل 

باملوؤ�ص�صة  الغالية  الثقة  على  م�صدًدا  الروحية،  والهيئة  ح�صن  نعيم 

ال�صتقرار  وتثبيت  الفتنة  لواأد  تبذل جهوًدا جّبارة  التي  الع�صكرية، 

و�صون الوحدة الوطنية، واأّكد الوقوف قوًل وفعاًل اإىل جانب اجلي�ش 

والتحديات،  الأخطار  مواجهة  يف  الوطن  اأمان  �صمام  ي�صّكل  الذي 

ا اأي اإعتداء عليه، وا�صتهدافه من قبل البع�ش بغية تعطيل دوره  راف�صً

وداعًياأ  الأمور�  معاجلة  يف  قيادته  بحكمة  منوًها  اجلامع،  الوطني 

جميع امل�صوؤولني اإىل التحلي باحلكمة نف�صها. 

كما كانت خالل اللقاء كلمتان لكل من ال�صيخ في�صل نا�صر 

الكامل  الدعم  عن  فيهما  عرّبا  الدين  زين  علي  وال�صيخ  الدين 

للجي�ش والعتزاز بجهوده وت�صحياته.

من جهته األقى العماد قهوجي كلمة جاء فيها: »نرحب بكم 

تقدمون  علينا،  عزيزة  زيارة  يف  اإليها  جئتم  التي  اجلي�ش  قيادة  يف 

فيها  ي�صتهدف  التي  الع�صيبة  الظروف  هذه  يف  للجي�ش  دعمكم 

الوطن وموؤ�ص�صته الع�صكرية. اإن ح�صوركم اليوم لهو لفتة كرمية 

منكم ومن مرجعياتكم الدينية وال�صيا�صية التي ل تفّوت منا�صبة 

اإًل وتعمل من اأجل واأد الفتنة وحماية ال�صلم الأهلي، وتوؤكد دعمها 

اجلي�ش، وتقف اإىل جانبه ومتنع التطاول عليه«.

وقال: »اإنّنا منر يف اأ�صعب مراحل تاريخ لبنان احلديث. والوطن اليوم 

اأبنائه  اإختباٍر حقيقّي، يهّدد للمرة الأوىل وحدته ووحدة  اأمام حتّدي 

منذ اإنتهاء احلرب باتفاق الطائف. اإن املحاولت تزداد يوًما بعد يوم 

لإ�صعال الفتنة املذهبية ونقلها من منطقة اإىل اأخرى، لتحويل لبنان 

الهجمة  والدولية. ويف ظّل هذه  الإقليمية  لل�صراعات  �صاحة  جمدًدا 

غري امل�صبوقة، نحاول باإمكاناتنا الب�صرية واملادية ال�صئيلة اأن نكون 

على قدر التحديات اجل�صام التي تواجهنا«.

اأكرب من اجلميع ومل تعد  الفتنة  وتابع قائد اجلي�ش قائاًل: »اإن 

اأو هناك، والتهّجم على اجلي�ش لن  حم�صورة بحوادث متنقلة هنا 

ال�صيا�صية  املرجعيات  قدرة  باأن  نوؤمن  ونحن  لبنان،  اأعداء  اإّل  يفيد 

ا، كبرية جًدا من اأجل العمل  اأي�صً وقادة الأحزاب والقوى ال�صيا�صية 

مع اجلي�ش لوقف دورة العنف«.

والروحية  ال�صيا�صية  املرجعيات  جميع  ندعو  »اإن��ن��ا  واأ���ص��اف: 

اأفعاًل على  والق�صائية والإعالمية اإىل ترجمة حر�صها على الوطن 

اإ�صتهدافه  الأر�ش، وتوحيد جهودها لدعم اجلي�ش يف مهّماته، بدل 

يومًيا. فاجلي�ش لي�ش م�صوؤوًل عن الفتنة املذهبية، اأو عن ال�صراعات 

ال�صيا�صية املحلية والإقليمية التي تريد اإ�صعال فتيل احلرب، ول عن 

التجيي�ش الإعالمي وال�صيا�صي واملذهبي الذي يريد اأن ينال من وحدة 

الأو�صاع  مع  يتعامل  اأن  اجلي�ش  حاول  لقد  الع�صكرية.  املوؤ�ص�صة 

اأحياًنا  بالنار  النار  على  وال��رّد  اأحياًنا،  وال��رّتوي  باحلكمة  الأمنية 

اأخرى، و�صتت�صاعد خطواته تدريًجا من اأجل الإم�صاك بزمام الأمور. 

لكن م�صوؤولية حفظ الوطن ل تقع على عاتق اجلي�ش وحده، بل 

الذين  والإعالميني  الدين  ورجال  ال�صيا�صيني  امل�صوؤولني  جميع  على 

يف مقدورهم امل�صاهمة الإيجابية يف اإطفاء نار الفتنة بدل اإذكائها«.

وختم العماد قهوجي بالقول: »اإننا نواجه خطًرا كبرًيا ولن ننجو 

منه اإّل بوعي هوؤلء جميًعا، وبقدرة القوى ال�صيا�صية على الإم�صاك 

منع  اأجل  من  الإعالم،  و�صائل  ومب�صاعدة  ومنا�صريها،  بجمهورها 

انزلق لبنان نحو القتتال ونحو املجهول«.
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العماد قهوجي ي�ضتقبل 

وفًدا من م�ضايخ 

املوّحدين الدروز

يف وقفة ت�ضامنية 

مع اجلي�ش...





متوز

2013

زيارة وا�ستقباالت
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رئي�ش الأركان 

يف زيارة ر�ضمية 

اإىل الوليات املتحدة الأمريكية

ال��ل��واء  الأرك����ان  رئي�ش  ق��ام 

ول��ي��د ���ص��ل��م��ان على  ال��رك��ن 

اإىل  بزيارة  ع�صكري،  وفد  راأ���ش 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

مع  حم��ادث��ات  خاللها  اأج���رى 

القيادات الع�صكرية وال�صيا�صية 

اجلي�ش  دع��م  تفعيل  ب��ه��دف 

لتاأدية  وم�صاعدته  اللبناين 

مهماته.

ا�صتهل رئي�ش الأركان زيارته، 

التخطيط  مدير  نائب  بلقاء 

لل�صرق الأو�صط يف القيادة العامة 

 Guy اجل�����رنال  الأم���ريك���ي���ة 

الدفاع  وزارة  يف   Cosentino
الوفد  ح�صور  يف   )Pentagon(

املجتمعون  وب��ح��ث  امل���راف���ق. 

لبنان  يف  العامة  الأو���ص��اع  يف 

واملنطقة، ودور اجلي�ش واملهمات 

التي يقوم بها، و�صبل م�صاعدته 

العمالنية.  مهماته  تاأدية  يف 

وقد �صّددت هذه املحادثات على 

لدعم  اخلم�صية  اخلطة  اعتيار 

اأقرتها احلكومة  اجلي�ش، التي 

الرت��ك��از  نقطة  اللبنانية، 

بدعم  الأمريكية  الإدارة  لقيام 

اجلي�ش.

الركن  ال��ل��واء  التقى  كما 

مدير  امل��راف��ق،  وال��وف��د  �صلمان 

يف  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي  التخطيط 

ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة الأم��ريك��ي��ة 

ومّت   ،Terry Wolff اجل���رنال 

اجلي�ش  دع��م  �صبل  يف  البحث 

)تدريب، عتاد، اأ�صلحة...(. 

وكان له يف الإطار نف�صه لقاء 

الدفاع  وزير  مكتب  رئي�ش  مع 

.Edward Minahan اجلرنال

الأركان  رئي�ش  زار  ذلك،  اإىل 

للدرا�صات  الأدنى  ال�صرق  مركز 

الإ�صرتاتيجية )NESA(، والتقى 

 James ال�صفري  امل��رك��ز  مدير 

Larocco، وبحثا يف �صبل تطوير 
كلية  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ب��رام��ج 

والأرك��ان  للقيادة  �صهاب  فوؤاد 

واملركز املذكور.

ل��ق��اءات يف  ك��ذل��ك، عقدت 

للدرا�صات   Stimson مركز 

من  �صخ�صيات  مع  والأب��ح��اث 

وزارت����ي  يف  خمتلفة  اإدارات 

اخلارجية والدفاع، ومن مراكز 

وقد  متعددة.  ودرا�صات  اأبحاث 

نوق�صت خاللها موا�صيع تتعلق 

وال��دور  عامة  ب�صورة  باملنطقة 

الوطني الذي ي�صطلع به اجلي�ش 

يف لبنان ب�صكل خا�ش.

 State( اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ويف 

ال��ت��ق��ى   ،)Department
املرافق  والوفد  الأرك��ان  رئي�ش 

وزي��ر  م�صاعد  نائب  م��ن  ك��اًل 

الإقليمي  ل��الأم��ن  اخل��ارج��ي��ة 

 Gregory ال�صيد  وال��ت�����ص��ّل��ح 

وزير  م�صاعد  ونائب   ،Kausner
ال�صيد  الأدنى  لل�صرق  اخلارجية 

 ،Lawrence Silverman
مو�صوع  يف  البحث  مت  حيث 

امل�������ص���اع���دات ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

عرّب  وقد  للجي�ش.  الأمريكية 

تقديره  عن  الأمريكي  اجلانب 

على  العزم  وتاأكيد  اجلي�ش  دور 

ت��اأدي��ة  ل��ه  يتيح  مب��ا  دع��م��ه، 

مهماته يف هذه املرحلة احلرجة 

ا�صتقرار  يف  الأمان  �صمام  ليبقى 

لبنان واملنطقة.



ا���ص��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����ش 

الأرك���������ان ال���ل���واء 

�صلمان،  وليد  الركن 

الريزة،  يف  مكتبه  يف 

النائبني خالد زهرمان 

ومت  احل��ل��و،  ومي�صال 

تتعلق  ���ص��وؤون  ت���داول 

الراهنة،  ب��الأو���ص��اع 

ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال��وزي��ر 

ال�������ص���اب���ق ن���اج���ي 

الب�صتاين.

وا���ص��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����ش 

الأرك����������ان، وف�����ًدا 

العامة  الإدارة  م��ن 

الدفاعية  لل�صناعات 

ال���رتك���ي���ة وج����رى 

���ص��ب��ل  يف  ال���ب���ح���ث 

املوؤ�ص�صة  بني  التعاون 

واجلي�ش. 

ك���م���ا ا���ص��ت��ق��ب��ل 

ال����ن����ائ����ب ال���ث���اين 

حل����اك����م م�����ص��رف 

�صعد  الدكتور  لبنان 

العنداري. 

وال���ت���ق���ى رئ��ي�����ش 

من،  كاًل  الأرك��ان 

قائد الأ�صطول البحري 

امل��ت��و���ص��ط  ال��ب��ح��ر  يف 

التابع للقوة املوؤقتة لالأمم املتحدة العاملة يف لبنان الأمريال الربازيلي 

وجرى  رودريغو،  الربازيلي  البحري  العقيد  يرافقه  لياندرو،  خو�صيه 

البحث يف اأوجه التعاون بني القوة البحرية الدولية واجلي�ش اللبناين. 

ا، امللحق الع�صكري ال�صيني العميد  اأي�صً ومن زوار رئي�ش الأركان 

.Guan Aibing
كما ا�صتقبل وفد رابطة خّريجي كلية اإدارة الأعمال يف اجلامعة 

والتقى  عجيب،  ه�صام  الدكتور  برئا�صة  الرابع  الفرع   - اللبنانية 

ال�صيدة نادين حما�صب التي �صّلمها درًعا تقديًرا خلدماتها.
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نواب 

ووفود لدى 

النائب مي�ضال احللوالنائب خالد زهرمانرئي�ش الأركان

الوزير ال�ضابق ناجي الب�ضتاين

الأمريال الربازيلي خو�ضيه لياندرو

وفد من الإدارة العامة لل�ضناعات الدفاعية الرتكية

امللحق الع�ضكري ال�ضيني

ال�ضيدة نادين حما�ضبوفد رابطة خّريجي كلية اإدارة الأعمال
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متوز

2013

مو�ضوع الغالف

اإعداد:

نينا عقل خليل

رميا �ضليم �ضومط

با�ضكال معّو�ض بو مارون

ندين البلعة

لـبنان:
كّلنا جي�ض

والعربة ملن اعترب...

اإىل  تقّدموا  العالية،  وال�ضقق  الأ�ضطح  من  املنهمر  الر�ضا�ض  زخات  حتت 

اأن  ما  التي  البغي�ضة  الفتنة  على  بالق�ضاء  تق�ضي  مهمتهم  كانت  الهدف. 

ت�ضرب يف مكان، حتى حتاول الظهور بوجه اأب�ضع واأكرث حقًدا يف مكان اآخر 

من اأر�ض الوطن.

ورجاله  امليامني،  الوطن  اأبناء  دوًما،  �ضاأنهم  كانوا  املهمة،  واأجنزوا  تقّدموا، 

ال�ضيا�ضية  اخلالفات  وباأن  جميًعا،  لأبنائه  هو  لبنان  باأن  املوؤمنني  الأ�ضداء 

اأما القتتال فممنوع. بال�ضيا�ضة حتّل، 

ل دعوات التفرقة وجدت اإىل نفو�ضهم �ضبياًل، ول الغدر اأ�ضعف عزميتهم.

اأن  الآن  املطلوب  لكن  عربا،  يف  املطلوب  اأجنزوا  كاماًل،  بالواجب  قاموا 

تكون العربة وا�ضحة ملن ل يزال يف روؤو�ضهم اأوهام تخيل اإليهم اأنهم قادرون 

على العودة بلبنان اإىل الوراء، اإىل جحيم احلرب الأهلية.

حديد  من  يًدا  يجدون  �ضوف  بالتاأكيد  لكنهم  اأخرى،  مرة  يحاولون  قد 

بحياتهم  الوطن  لفتداء  رجالنا  خرية  من  عدد  ي�ضطر  وقد  بانتظارهم، 

ودمائهم واأفراح اأحبائهم، من دون ترّدد اأو تاأخري...



»ثّمن رئي�ش اجلمهورية العماد مي�ضال �ضليمان اجلهود والت�ضحيات التي بذلها اجلي�ش اللبناين من 

اأجل �ضبط الأمن وب�ضط �ضلطة الدولة يف �ضيدا وفر�ش هيبة املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.

ومن  ذويهم  ومن  اجلي�ش  قائد  قهوجي  جان  العماد  من  تّقدم  فاإّنه  الأبطال،  ال�ضهداء  اأرواح  حّيا  واذ 

املواطنني اللبنانيني باأحّر التعازي.

كذلك اأثنى على وقوف املواطنني واملرجعيات الوطنية والتفافهم حول موؤ�ض�ضتهم الوطنية وعلى وحدة 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية ومتا�ضك الع�ضكريني والتزامهم، م�ضرًيا مرة جديدة اىل اّن الدعوة اىل اجلهاد �ضّد 

اجلي�ش ودعوة الع�ضكريني اىل النف�ضال عن موؤ�ض�ضتهم لتق�ضيمها مل ولن جتدي نفًعا او تلقى جتاوًبا او 

اآذاًنا �ضاغية.

كما لفت من جهة اأخرى اىل حماولة الت�ضكيك باحت�ضان ال�ضلطة ال�ضيا�ضية اجلي�ش ودعمها له.

وتوّجه اىل الع�ضكريني موؤكًدا اّن قيادتهم الع�ضكرية وعلى راأ�ضها العماد قهوجي يحوزون ثقة رئي�ش 

اجلمهورية واحلكومة يف اآن، وانطالًقا من هذه الثقة فاإّن الغطاء والقرار ال�ضيا�ضّيني اأعطيا لهذه القيادة 

اأول حادثة تعّر�ش لها اجلي�ش والوطن، وهما يتجددان يف كل مرة، وللقيادة حرية اختيار الظرف  منذ 

والتوقيت املنا�ضبني وو�ضع اخلطط املالئمة للرّد، وهي تدرك جيًدا هذا الأمر.

وال�ضعبوي  ال�ضيا�ضي  التمّلق  اىل  ترمي  التي  النتهازية  باملحاولت  املبالة  عدم  اىل  الع�ضكريني  ودعا 

الع�ضكرية  القيادتني  عالقة  حول  ال�ضكوك  وزرع  الع�ضكريني  دماء  ح�ضاب  على  ال�ضدقية  وك�ضب 

وال�ضيا�ضية.

واأو�ضح فخامة الرئي�ش ب�ضفته القائد الأعلى للقوى امل�ضلحة، اأّنه ي�ضجع القوى الع�ضكرية دائًما على 

احلزم واحل�ضم، ويوؤمن اّن لبنان قوي لأّن لديه قيادة ع�ضكرية تتمّتع بالكفاءة وال�ضجاعة وتلتزم القرار 

ال�ضيا�ضي، ولديه �ضباط وجنود م�ضتعدون للذود عنه وبذل الت�ضحيات مهما غلت او ارتفعت اأثمانها«.

اجلي�ش - العدد 337 18

مو�ضوع الغالف

رئي�ش اجلمهورية 

عقب العتداء 

على اجلي�ش 

يف �ضيدا

ال�ضلطة 

ال�ضيا�ضية متنح 

اجلي�ض الغطاء 

وقيادته تختار 

طريقة الرد 

وتوقيته

عقب العتداءات التي 

ح�ضلت على اجلي�ض يف عربا، 

�ضدر عن رئي�ض اجلمهورية 

العماد مي�ضال �ضليمان 

بيان، تاله مدير عام رئا�ضة 

اجلمهورية الدكتور انطوان 

�ضقري.



اأيها الع�سكريون

ال�ساعات  يف  لبنان  م��ّر  لقد 

�سعبة  مب��رح��ل��ة  الأخ�������رة 

بف�سل  ومت��ّك��ن  وح�����س��ا���س��ة، 

ج���ه���ود اجل���ي�������ش ال��ل��ب��ن��اين 

اإن  احتوائها.  من  وت�سحياته 

الذين  والع�سكريني  ال�سباط 

ال��ذي��ن  واجل��رح��ى  ا�ست�سهدوا 

من  دماءهم  بذلوا  اإمنا  اأ�سيبوا 

اأجل �سالمة الوطن ودفاًعا عن 

وحدته.

�سعبة  مهمة  اأجن����زمت  ل��ق��د 

منها  وخ���رج���ت���م  ودق���ي���ق���ة، 

لأّنكم  مرفوعة،  وروؤو���س��ك��م 

الفتنة،  م��ن  بلدكم  اأن��ق��ذمت 

يتعّر�ش  اجلي�ش  كان  وقت  يف 

ت�ستهدفه  �سيا�سية  حلملة 

اأو  الطرف  هذا  خانة  يف  وت�سعه 

املعتدين  حماية  وحت��اول  ذاك، 

وعيون  برهنتم،  لقد  عليه. 

الدول العربية والغربية تتطلع اإليكم، اأّن اجلي�ش وحدة متما�سكة واأّنه مل يتعر�ش لطائفة ول لدور عبادة 

ول لأي رجل دين، وهو لي�ش مع فريق �سد اآخر ول مع طائفة دون اأخرى. وما قام به هو رّد على جمموعة 

م�سّلحة اعتدت عليه عن �سابق ت�سور وت�سميم، بعدما حّذر مراًرا من اأنه �سرّد على النار بالنار.

وي�سمو  اللبنانيني،  جلميع  وهو  واآخر،  ومذهب  واأخرى  طائفة  بني  يفّرق  ول  وطني  جي�ش  اجلي�ش  اإن 

باحت�سانهم له وحري�ش على عالقته مع جميع الطوائف والقوى ال�سيا�سية على حد �سواء �سرط احرتامها 

القانون واحلفاظ على املوؤ�س�سات.

اأيها الع�سكريون

اإننا نتوّجه اإىل اأهلنا يف طرابل�ش والبقاع وبروت وجبل لبنان واجلنوب بالتعزية با�ست�سهاد اأبناء اجلي�ش 

اللبناين، وندعوهم اإىل الوقوف �سًفا واحًدا اإىل جانب جي�سهم بدل حتويل مناطق لبنان اىل بوؤر م�سلحة، 

ا�ستهدافنا، لكننا جاهزون لكل مبادرة طيبة تدعو اىل احلوار  اأننا لن ن�سكت عن  موؤكدين لهم 

والعمل على حل امل�ساكل الأمنية اأينما تقع، وا�ستيعاب حماولت البع�ش اإ�سعال ال�سارع ونقل الفتنة 

من منطقة اإىل اأخرى.

ونقول جلميع القوى ال�سيا�سية على اختالفها، اإن وقوفكم اإىل جانب اجلي�ش اللبناين هو املعرب اىل 

توطيد ال�سلم الأهلي يف جميع املناطق اللبنانية، واإّن التغطية لأي خمّل بالأمن ت�ساهم يف تو�سيع رقعة 

امل�ساكل وتدخل لبنان يف متاهة طائفية ومذهبية ل خال�ش منها.

ال�سيا�سية  القوى  بقيام جميع  بل  با�ستهداف اجلي�ش  واحلل ل يكون  �سعبة  وطننا ميّر مبرحلة  اإّن 

ب�سحب ذرائع التفجر، والتن�سيق مع اجلي�ش من اأجل ا�ستتباب الأمن واإنقاذ لبنان.
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اأعلن قائد اجلي�ش يف »اأمر 

اليوم« الرقم 80، الذي وّجهه 

اإىل الع�سكريني عقب تعّر�ش 

اجلي�ش العتداء يف �سيدا، 

اأن القيادة لن ت�سكت عن 

ا�ستهداف الع�سكريني، وتوّجه 

اإىل خمتلف القوى ال�سيا�سية 

بالقول: »اإن وقوفكم اإىل جانب 

اجلي�ش يجب اأن يكون معرًبا 

لتوطيد االأمن، واإن تغطية اأي 

خمل تدخل لبنان يف متاهة ال 

خال�ش منها«.

قائد اجلي�ش 

يف اأمر اليوم:

لن ن�سكت 

عن ا�ستهدافنا
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قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  تفقد 

�ساركت  ال��ت��ي  الع�سكرية  ال���وح���دات 

اجلماعات  �سد  الع�سكرية  بالعمليات 

امل�سّلحة يف بلدة عربا، واطلع على اأو�ساعها 

املختلفة. ثم اجتمع بال�سباط والع�سكريني 

وقدم لهم التعزية با�ست�سهاد رفاقهم، 

منوًها ب�»ت�سحياتهم اجل�سام 

والتزامهم  املعركة  خالل 

والن�سباط«.  املناقبية  روح 

»موا�سلة  اإىل  ودعاهم 

الإج������راءات الأم��ن��ي��ة 

ل��ط��م��اأن��ة امل��واط��ن��ني 

يف  ال�ستقرار  وتر�سيخ 

اأق�سى  وب��ذل  املدينة، 

اجلهود لت�سهيل عودة 

اإىل  املت�سّررين  الأهايل 

منازلهم«.

تفّقد قائد 

اجلي�ش العماد 

جان قهوجي، 

الع�سكريني اجلرحى 

يف امل�ست�سفى 

الع�سكري املركزي يف 

بدارو، الذين اأ�سيبوا خالل 

العمليات الع�سكرية 

يف �سيدا، حيث اطلع على 

اأو�ساعهم ال�سحية والعالجات التي 

يخ�سعون لها، منّوًها بت�سحياتهم اجل�سام 

وتفانيهم يف اأداء الواجب ومتمنًيا لهم 

ال�سفاء العاجل.

مو�ضوع الغالف

قائد اجلي�ش يتفقد الوحدات يف �سيدا

...واجلرحى يف 

امل�ست�سفى الع�سكري 

املركزي
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باملثل  النار  على  بالرد  اأخرى  وتارًة  باحلوار 

وال�سعي الدائم لتوقيف املرتكبني.

فاق كل  اليوم  �سيدا  يف  ما ح�سل  لكّن 

بارد  بدٍم  اجلي�ش  ا�ستهدف  لقد  التوقعات. 

يف  التفجر  فتيل  لإ�سعال  مق�سودة  وبنيٍة 

اإدخال  بغية   ،1975 العام  جرى  كما  �سيدا 

لبنان جمدًدا يف دوامة العنف.

املزدوجة،  اللغة  ترف�ش  اجلي�ش  قيادة  اإن 

ال�سيا�سية  �سيدا  قيادات  اأن  اإىل  وتلفت 

مدعوون  ونوابها  ومرجعياتها  والروحية 

علًنا  موقفهم  ع��ن  التعبر  اإىل  ال��ي��وم 

وب�سراحة تامة، فاإما اأن يكونوا اإىل جانب 

واأهلها  املدينة  حلماية  اللبناين  اجلي�ش 

اإىل  اأن يكونوا  واإما  التفجر،  و�سحب فتيل 

جانب مروّجي الفتنة وقاتلي الع�سكريني.

اإن قيادة اجلي�ش لن ت�سكت عما 

اأو ع�سكرًيا،  �سيا�سًيا  اإليه  تعر�ست 

لقمع  مهمتها  �ستوا�سل  وه���ي 

من  غ��ره��ا  ويف  �سيدا  يف  الفتنة 

حديد  من  بيٍد  وال�سرب  املناطق، 

�سفك  نف�سه  له  ت�سول  من  ك��ّل 

دماء اجلي�ش، و�سرتّد على كل من 

يغطي هوؤلء �سيا�سًيا واإعالمًيا«.

املتعلقة  لبياناتها  »اإحل��اًق��ا   •
ت�سر  �سيدا،  مدينة  يف  بالو�سع 

اإقدام جمموعات تابعة  اإىل  القيادة 

ال�سعود  على  الأ�سر،  اأحمد  لل�سيخ 

امل�ساجد يف بع�ش مناطق  اإىل ماآذن 

ن بداخلها، واإطالق  املدينة والتح�سّ

النار منها باجتاه قوى اجلي�ش، غر 

املقد�سة  الأماكن  بحرمة  عابئٍة 

ووج�����وب احل���ف���اظ ع��ل��ى اأم��ن��ه��ا 

من�ساآتها«. و�سالمة 

:2013/6/24

»ت���وا����س���ل وح�������دات اجل��ي�����ش 

�سيدا،  مدينة  يف  الع�سكرية  عملياتها 

املظاهر  ع��ل��ى  للق�ساء  ع���ربا  وم��ن��ط��ق��ة 

مراكز  على  املعتدين  وتوقيف  امل�سلحة 

وال�ستقرار، وقد  الأمن  واإعادة فر�ش  اجلي�ش 

عمد العديد من امل�سلحني اإىل القن�ش على 

الدينية  املراكز  با�ستخدام  اجلي�ش  عنا�سر 

�سواتر لهم، بالإ�سافة اإىل اتخاذهم املواطنني 

الأبرياء دروًعا لهم لتفادي املواجهة املبا�سرة 

مع قوى اجلي�ش.

التام  حر�سها  توؤكد  اإذ  اجلي�ش  قيادة  اإن 

تدعو  املواطنني،  وحياة  العبادة  ُدور  على 

على  ب��الع��ت��داء  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  امل�سلحني 

معروفون  وهم  واملواطنني،  اجلي�ش  مراكز 

ال�سالح  اإلقاء  اإىل  فرًدا،  فرًدا  اإليها  بالن�سبة 

اجلي�ش،  ق��وى  اإىل  ف��وًرا  اأنف�سهم  وت�سليم 

مديرية   – اجلي�ش  قيادة  بيانات  و�سعت 

التوجيه النقاط على احلروف، فعر�ست 

معلنة  تداعياته،  من  حمّذرة  ح�سل  ما  وقائع 

اأنها �ست�سرب بيد من حديد كل من ت�سّول 

له نف�سه �سفك دماء اجلي�ش.

يف ما يلي البيانات التي اأ�سدرتها قيادة 

حول  التوجيه  مديرية   - اجلي�ش 

يف  له  تعر�ش  الذي  االعتداء 

من  اأعقبه  وما  �سيدا 

تطورات.
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مو�ضوع الغالف

ّذر
حت

ع و
ي الوقائ

قيادة ترو
ت ال

بيانا

اجلي�ش ا�ستهدف بدم بارد

وبنّيـة اإ�سعال فتيـل التفجيـر

كما العام 1975

:2013/6/23

القيادة  اأ���س��درت 

ثالثة  ال��ي��وم  ه���ذا  يف 

النحو  على  وذلك  بيانات، 

الآتي:

 ،14.00 ال�ساعة  اليوم  »بتاريخ   •
لل�سيخ  تابعة  م�سلحة  جمموعة  قامت 

اأحمد الأ�سر ومن دون اأي �سبب مبهاجمة 

بلدة عربا  اللبناين يف  للجي�ش  تابع  حاجز 

�سابطني  ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى  ما  �سيدا،   -

واأحد الع�سكريني واإ�سابة عدد اآخر بجروح، 

الآل��ي��ات  م��ن  ع��دد  ت�سرر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

اجلي�ش  ق��وى  ات��خ��ذت  وق��د  الع�سكرية. 

وتوقيف  الو�سع  ل�سبط  ال��الزم��ة  التدابر 

امل�سّلحني«.

• »لقد �سقط للجي�ش اللبناين اليوم غدًرا 
عدد من ال�سهداء واجلرحى، واملوؤ�سف اأنهم 

بر�سا�ش  بل  العدو  بر�سا�ش  ي�سقطوا  مل 

�سيدا  مدينة  قلب  من  لبنانية  جمموعة 

العزيزة على اجلي�ش واأبنائه.

ل��ق��د ح���اول اجل��ي�����ش م��ن��ذ اأ���س��ه��ر اإب��ع��اد 

على  يرد  واأّل  ال�سورية،  احلوادث  عن  لبنان 

ب�سرورة  املتكررة  ال�سيا�سية  املطالبات 

اأحمد  لل�سيخ  التابعة  املجموعة  قمع 

احتواء  على  منه  ا  حر�سً �سيدا،  يف  الأ�سر 

�سيا�سي  لأي طرف  بال�سماح  والرغبة  الفتنة 

القانون.  �سقف  حتت  والعمل  بالتحرك 

�سباطه  ا�ستهدف  ح��ني  فعل  وك��ذل��ك 

على  يرد  ومل  وعر�سال.  طرابل�ش  يف  وجنوده 

حماولت زرع الفتنة اإّل بالعمل على حفظ 

تارًة  عنا�سره،  و�سالمة  وال�ستقرار  الأم��ن 



الدماء،  من  املزيد  اإراق��ة  عدم  على  ا  حر�سً

كما توؤّكد جلميع اللبنانيني باأن اجلي�ش 

ولن  الفتنة من جذورها،  ما�ٍش يف اجتثاث 

اإعادة  حتى  الع�سكرية،  عملياته  تتوقف 

كاملة،  ب�سورة  وجوارها  املدينة  اإىل  الأمن 

القانون  �سقف  حت��ت  اجلميع  وان�����س��واء 

والنظام.

ا  وخ�سو�سً امل��واط��ن��ني،  ال��ق��ي��ادة  وت��دع��و 

الع�سكرية  العمليات  بقعة  يف  املوجودين 

الذين  وحميطه،  الأ�سر  جممع  داخ��ل  اأو 

الت�سال  اإىل  اأمنية  مل�ساكل  يتعر�سون 

رقمي  ع��ل��ى  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  بعمليات 

بغية  وذل��ك   422245/01  /  1701 الهاتف: 

الق�سوى،  بال�سرعة  امل�ساكل  هذه  معاجلة 

واإخالئهم عند ال�سرورة«.

:2013/6/25

الإلكرتونية  امل��واق��ع  م��ن  ع��دد  »ت��ن��اول 

وبع�ش ال�سحف خرًبا مفاده اأن قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي و�سع ا�ستقالته بت�سّرف 

ال�سماح  يتم  مل  حال  يف  اجلمهورية  رئي�ش 

للم�سلحني  الأمني  املربع  باقتحام  للجي�ش 

اأن  اجلي�ش  قيادة  يهم  ع��ربا.  منطقة  يف 

وت�سر  وتف�سياًل  جملة  اأعاله  ورد  ما  تنفي 

اأعرب  قد  رئي�ش اجلمهورية  اأن فخامة  اىل 

الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  الكاملة  ثقته  عن 

الإج��راءات  جميع  دعمه  وعن  وقيادتها 

على  للرد  اجلي�ش  �سيتخذها  التي  الأمنية 

الأم��ن  ف��ر���ش  واإع����ادة  امل�سلحني  اع��ت��داء 

وال�ستقرار يف املنطقة املذكورة«.

:2013/6/27

ومواقع  الإع���الم  و�سائل  بع�ش  »ت���داول 

تتعلق  و�سوًرا  اأخباًرا  الجتماعي  التوا�سل 

ح�سا�سة  م�ساهد  وتظهر  اللبناين  باجلي�ش 

و�سيدا،  البقاع  منطقتي  يف  لع�سكريني 

قيامه  عن  اجلي�ش  تقاع�ش  اإىل  وتلّمح 

مبهّماته من دون وجه حق.

حتقيًقا  فتحت  اأنها  اجلي�ش  قيادة  تعلن 

داخلًيا يف ظروف ال�سور املتداولة وحيثياتها، 

الظروف  اأخ��ذ  الإع���الم  بو�سائل  وتهيب 

الت�سهر  وعدم  بالعتبار  الراهنة  الأمنية 

عرب  ع�سكرييه  على  والتجني  باجلي�ش 

من  للع�سكريني  �سور  وبث  اأخبار  توزيع 

ح�سلت  التي  ال��ظ��روف  من  التحقق  دون 

خاللها«.

بيان  يف  ال��ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت  ك��ذل��ك،   •
اللبناين  اجلي�ش  كان  وقت  »يف  اأنه  اآخر، 

جمموعة  ���س��ّد  �سر�سة  معركة  يخو�ش 

والعبث  الفتنة  ن�سر  على  تعمل  م�سّلحة 

عليه  ُت�سّن  كانت  وفيما  البالد،  باأمن 

�سده،  اجلهاد  اإىل  ودع��وات  تكفر  حملة 

و�سيا�سية  اإعالمية  بحملة  اجلي�ش  فوجئ 

اأفالم  فربكة  خالل  من  رخي�سة،  لبنانية 

حول  مرّكبة،  و�سور  �سوتية  وت�سجيالت 

ووج��ود  ع��ربا  منطقة  اإىل  اجلي�ش  دخ��ول 

م�سلحني يقاتلون اإىل جانبه.

لقد انتظرت قيادة اجلي�ش عبًثا حتى يعي 

القائمون باحلملة خطورة ما يقرتفونه بحق 

يزالون  ل  الذين  وجرحاه  و�سهدائه،  اجلي�ش 

بث  عرب  لبنان  حق  ويف  اخلطر،  حالت  يف 

م�ساهد مزيفة وبعيدة عن مناقبية اجلي�ش 

وتربية �سباطه وع�سكرييه. فاجلي�ش قاتل 

وحيًدا يف �سيدا، اأّما بالن�سبة اإىل وجود بع�ش 

اجلي�ش  قيادة  فتذّكر  امل�سلحني،  املدنيني 

اأن عنا�سر مديرية املخابرات يرتدون اللبا�ش 

عدة  يف  ذل��ك  ح�سل  اأن  �سبق  اإذ  امل���دين، 

من  اأخالقي  اأو  اأمني  جتاوز  واأي  اأماكن، 

�سيكون  ع�سكرية  وح��دة  اأو  جندي  قبل 

الداخلي،  الع�سكري  للتحقيق  عر�سة 

ولتخاذ اأق�سى الإجراءات التاأديبية.

لو�سول  تاأ�سف  اجلي�ش  قيادة  اإن 

اللبناين  الإع����الم  و���س��ائ��ل  بع�ش 

رائ����ًدا يف جم��ال قول  ال���ذي ك��ان 

من  امل�ستوى  ه��ذا  اإىل  احلقيقة، 

خبر  اأي  يك�سفه  الذي  الت�سليل، 

عائالت  مع  وهي  ب�سهولة،  تقني 

هذه  يف  ترى  ل  واجلرحى،  ال�سهداء 

ثانًيا  اغتياًل  اإّل  امل�سبوهة  احلملة 

لل�سهداء، وبدم اأكرث برودة.

اإن قيادة اجلي�ش تعترب اأن احلملة 

اإع��الم��ي��ة،  ف�سيحة  امل���ذك���ورة 

عن  ت�����س��ك��ت  مل  ك��م��ا  وه����ي 

واأم��ن��ًي��ا،  ع�سكرًيا  ا�ستهدافها 

التعر�ش  عن  ت�سكت  لن  فاإنها 

وحتتفظ  اإع��الم��ًي��ا،  ل�سهدائها 

الق�ساء  اإىل  اللجوء  بحّق  لنف�سها 

احلق  يعود  كي  املخت�ش،  اللبناين 

على  املعتدون  وينال  اأ�سحابه،  اإىل 

ويرتاح  ال��ع��ادل،  جزاءهم  اجلي�ش 

ال�سهداء يف مثواهم الأخر«.
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» احلكي م�ش متل ال�سوفة«

جممع  قدمانا  وط��اأت  عندما  لنا  خطر  ما  اأول  كان  القول  هذا 

يف  لكن  حربية.  تر�سانة  اإىل  حتول  امل�سجد  حيث  عربا،  يف  الأ�سر 

الواقع كان ينبغي اإ�سافة اأ�سياء اأخرى اإىل القول املذكور، اأ�سياء من 

نوع، ما تراه عرب ال�سور لي�ش هو نف�سه ما ميكن اأن تراه مبا�سرة. 

فقد �ساهدنا الكثر من ال�سور على �سا�سات التلفزيون، 

الوجود يف املكان  الأخبار، لكن  الكثر من  و�سمعنا 

اأمر اآخر.

فاإىل جممع الأ�سر يف عربا، اإىل امل�سجد الذي حتول بوؤرة 

لل�سالح والإرهاب حتت �ستار الدين، واإىل الرواية من اأفواه 

اأبطال �ساركوا يف و�سع حد لظاهرة كادت تفجر لي�ش 

برمته،  الوطن  اأمن  تهّدد  كانت  واإمنا  فح�سب،  �سيدا 

هذا الأمن الذي ُيدفع ثمنه يومًيا عرق ودم.

من البداية

يف  املا�سي،  ح��زي��ران  من  والع�سرين  الثالث  بتاريخ 

ال�ساعة الثانية ظهًرا، قامت جمموعة م�سّلحة تابعة لل�سيخ اأحمد 

الأ�سر ومن دون اأي �سبب، مبهاجمة حاجز تابع للجي�ش اللبناين يف 

بلدة عربا - �سيدا، ما اأدى اىل ا�ست�سهاد �سابطني واأحد الع�سكريني 

الإرهاب  غدر  حمل  املجرم  الإعتداء  هذا  بجروج.  اآخر  عدد  واإ�سابة 

اجلي�ش  عنا�سر  يواجهوا  مل  فالإرهابيون  القذر.  وتوقيعه  وخيانته 

حيث  اخل�سي�ش،  اجلبناء  اأ�سلوب  اعتمدوا  واإمنا  الرجال  مواجهة 

عملوا على مباغتة الع�سكريني وقن�سهم على غر ا�ستعداد منهم.

الع�سكرية  الوحدات  من  عدد  ح�سد  مت  اجلرمية،  هذه  اأثر  على 

قيادة  واأعطت  والثامن،  وال�سابع  الأول  والألوية  املغاوير  لفوج  التابعة 

اجلي�ش الأمر بال�سيطرة على املرّبع الأمني لالأ�سر يف مدينة عربا. 

حادثة الغدر املفاجئة، والعملية الع�سكرية املطلوبة من اجلي�ش 

من دون ا�ستعداد م�سبق، مل توؤّثرا اإطالًقا على جهوزية الع�سكريني 

ا�ستعداًدا  العام  طوال  يتدرب  »فاجلي�ش  للمواجهة،  ا�ستعدادهم  اأو 

�ساركوا  الذين  ال�سباط  اأحد  يوؤكد  كما  للطوارئ«، 

دون  من  �سر�سة  كانت  »املعركة  ويتابع:  العملية.  يف 

�سك، لكن الع�سكريني اأظهروا �سجاعة فائقة وحاربوا 

املكان مل  اأن عامل  الرغم من  وب�سالة على  باحرتاف 

يكن يف �ساحلنا على الإطالق. فاحلرب كانت على 

اأر�ش العدو الذي كان يتمركز يف �سقق �سكنية عالية 

ميّكنه  ما  للغاية،  دقيقة  مراقبة  بكامرات  جمّهزة 

خمتلف  على  وتقّدمنا  حتركاتنا  جميع  ر�سد  من 

على  ب�سهولة  الرمي  على  القدرة  يعطيه  كما  املحاور، 

الآليات الع�سكرية وقن�ش الع�سكريني من الأعلى. اأما 

من  كبر  عدد  داخل  املدنيني  وجود  فكان  الأ�سعب، 
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العربة ملن اعتربعملية عربا              

حكاية  امل�سّلحة  والع�سابات  االإرهاب  مع  للجي�ش 

نهر  خميم  يف  منها  االأكرب  الف�سل  كتب  ال�سهادة،  بدم  م�سّطرة 

البارد. ذلك الف�سل حمل بني �سطوره اآيات جمد وعنفوان وت�سحية 

وا�ستب�سال يف �سبيل الدفاع عن الوطن، واختتم بن�سر غايل الثمن...

كان  املرة  وهذه  اأخرى،  ف�سواًل  تخط  اأن  �ساءت  والفتنة  ال�سر  اأيادي  لكن 

امل�سرح يف عربا - �سيدا، وحتديًدا يف داخل املربع االأمني لل�سيخ املزعوم 

اأحمد االأ�سري.

تفا�سيلها  اأما  احلق،  رفيق  فالن�سر  معروف،  احلكاية  ختام 

فتحمل اإىل جانب الن�سر الذي حققه اجلي�ش، البطولة وال�سهادة 

والوجع... مقابل غدر االإرهابيني وخيانتهم وهروبهم املذّل!



النران  وم�سادر  الهدف  من  متاًما  التاأكد  على  يجربنا  ما  الأبنية 

كي ل نوؤذي املواطنني الأبرياء«. 

�سري املعركة

وتق�سيمها على  اأن مت تركيز وحدات اجلي�ش  بعد 

املغاوير  لفوج  مرّكزة  هجمات  وبعد  التقّدم،  حماور 

على  اجلي�ش  تقّدم  امل�ساندة،  الألوية  بنران  مدعومة 

اأحمد  مقر  رب��اح،  بن  بالل  م�سجد  باجتاه  حمورين 

الأ�سر. الو�سع مل يكن �سهاًل اأبًدا، »فالر�سا�ش كان 

»وكان  الرتباء،  اأحد  يقول  كال�ستاء«  علينا  ينهمر 

الرد على م�سدر النران بدقة وهذا ما قمنا به  علينا 

يف  امل�سلحون  يحتلها  �سقة  تدمر  على  عملنا  حيث 

التي  الأخرى  بال�سقق  من�ش  اأن  دون  من  الأبنية  اأحد 

ي�سكنها املواطنون«.

من  ع���دًدا  اجلي�ش  خ�سر  ال��ت��ق��ّدم،  عملية  خ��الل 

عدد  جرح  كما  ال�سرف،  �ساحة  يف  ا�ست�سهدوا  الذين  الع�سكريني 

كبر منهم، غر اأن هذا الأمر مل ي�سكل عائًقا اأمام تقّدم ال�سرايا، 

واإمنا على العك�ش زاد الع�سكريني �سرا�سة يف القتال كما اأكد اأحد 

املهمة بنجاح كي ل تذهب  اإمتام  »اأق�سمنا على  قال:  اإذ  اجلنود، 

دماوؤهم هدًرا«.

املعركة:  يف  اأ�سيبوا  الذين  من  اآخ��ر  جندي  وق��ال 

املعركة،  خالل  وجروح  ب�سظايا  لالإ�سابة  »تعر�ست 

روح  اأجل  من  القتال  ووا�سلت  الأمل  كابدت  لكنني 

القتال  دّربنا على فنون  الذي  ال�سهيد طانيو�ش  املالزم 

طلقة  كل  اأهديه  فكنت  البطولة،  معنى  وعّلمنا 

نران واأ�ساأله اإذا كان را�سًيا عن اأدائنا عّل روحه تفرح 

بنجاحنا«.

ويقول اأحد الرتباء وقد خ�سر رفاق �سالح يف املعركة: 

»دفعنا ثمًنا غالًيا للحفاظ على هيبة اجلي�ش، وكان 

الأمر  هذا  ال�سميم، لكن  يف  لنا  �سربة  رفاقنا  �سقوط 
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يغت�سب  باأن  ن�سمح  لن  ونحن  الع�سابات،  �سد  احلرب  يف  متوقع 

وطننا، واأن ت�ستباح اأر�سنا لأعمال العنف، فال تهاون يف الدفاع عن 

الأر�ش وعن اأرواح �سهدائنا الذين �سبقونا اىل ال�سهادة«.

التقدم حتت النار

ال�سباط.  اأحد  يقول  وال�سراوة،  بال�سرعة  متيزت  الأخرة  الهجمة 

والدبابات  باملاللت  املغاوير  وتقدم  الأمني،  املربع  بتطويق  »قمنا 

على  مك�سوف  ���س��ارع  يف  امل�ساركة،  الأل��وي��ة  ن��ران  ت�ساندهم 

امل�سلحني. كانت نران امل�سلحني تنهمر على اجلي�ش كاملطر من 

املربع  الدخول اىل  وقد متكّنا من  تقّدمه،  يوؤثر ذلك على  اأن  دون 

الأمني وال�سيطرة على مقر الأ�سر حتت �سدمة النران املرّكزة«.

الدّقة، فخالل  املرحلة، كان عملنا يف غاية  وي�سيف: »يف هذه   

اقتحامنا اأحد املباين والإ�ستباك مع م�سّلحني فيه ومن ثم الق�ساء 

قبل  ا�ستغاثة من  و�سرخة  الأول،  الطابق  نحيًبا يف  �سمعنا  عليهم، 

اإحدى الن�ساء وكانت ت�ساأل: » اإنتو اجلي�ش، دخيلكن �ساعدونا!«، 

فهرع ق�سم منا اإىل م�سدر ال�سوت حيث كانت اإمراأة حت�سن طفاًل 

مدنًيا  وع�سرون  واحد  هناك  كان  كما  الأ�سهر،  عمره  يتجاوز  ل 

الرعب  يعاين حالة من  اجلميع  الأطفال، وكان  بينهم عدد من 

جتاه ما يحدث. غمر الع�سكريون الأطفال بالدروع وطماأنوا الأهايل 

حزام  �سي�سكلون  الذين  بالع�سكر  حماطني  �سيخرجون  اأنهم  اإىل 

النران حلني  ال�سرية لإيقاف  باإمرة  الإت�سال  اأمان لهم، ومن ثم مت 
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اإخالء املدنيني، وهذا ما ح�سل حيث مت نقلهم باملاللت اإىل خارج 

بقعة العمليات«. 

»اجلي�ش اأنقذنا«

يف الثامنة م�ساء، حقق اجلي�ش انت�ساره على امل�سّلحني، وبقي عليه 

فالأ�سر  ال�سباط،  احد  اأفاد  ما  بح�سب  امل�سبوهة  ال�سقق  »تنظيف« 

يف  املزروعني  امل�سلحني  من  الإحتياط  اأي  النائمة  اخلاليا  ا�ستنفر 

ا كان ل بد من مراعاة املدنيني واإخالئهم  �سقق خمتلفة، وهنا اأي�سً

كي ل ي�سابوا باأذى. يف هذا الإطار توؤكد مواطنة من �سكان املرّبع 

اأنقذنا من حالة الذل التي كنا نعي�سها داخل  الأمني اأن »اجلي�ش 

املرّبع. كان امل�سلحون يدخلون منازلنا ويثرون الرعب يف نفو�سنا. 

وكانت نظراتهم العاب�سة وتعليقاتهم اجلارحة، تالحقنا يف كل 

دخول اىل املربع اأو خروج منه. وقد حاولوا مراًرا دفعنا اىل ترك منازلنا 

عرب الرتهيب، عار�سني �سراءها بن�سف قيمتها الفعلية«.

وتعّقب �سيدة اأخرى بالقول: »اإتخذ امل�سّلحون من بيتي مركًزا لهم 

ما اأحلق به خراًبا كبًرا، لكني ل�ست اآ�سفة طاملا اأن الإرهابيني قد 

رحلوا اىل غر رجعة و�سرنا يف حمى اجلي�ش. كنا حمرومني من روؤية 

اأهلنا واأقاربنا لأن امل�سلحني كانوا مينعونهم من الدخول مبمار�سة 

خمتلف انواع ال�سغط«. 

ويوؤكد مواطن قولها مو�سًحا اأن »جماعة الأ�سر كانوا ميار�سون 

علينا الإرهاب داخل منازلنا«. وروى اأن ابنته ال�سغرة كانت تلعب 

منهم  خم�سة  و�سعد  امل�سلحون  ف�ساهدها  ال�سرفة  على  بالكامرا 

ال�ستائم  اإلينا  ووجهوا  الكامرا  بتك�سر  قاموا  حيث  املنزل  اإىل 

والإهانات. 

االأ�سلحة واملتفجرات: ما يكفي لت�سليح فوج واإ�سعال بلد

بعد ال�سيطرة الكلّية على املنطقة، با�سر اجلي�ش عملية تنظيف 

عربا، فواجه يف دخوله اىل مراكز امل�سلحني الكثر من التفخيخ، 

فالأبواب مفخخة وكذلك املقاعد والكتب و�سناديق الرعاية، وحتى 

امل�ساحف مل ت�سلم من التفخيخ، بح�سب ما اأ�سار الع�سكريون. 

على  »احتوت  التي  الأ�سلحة  خم��ازن  بتفريغ  ال��وح��دات  قامت 

كميات �سخمة من خمتلف اأنواع الأ�سلحة واملتفجرات وبكميات 

بلد  ولإ�سعال  العامل،  يف  جي�ش  اأي  اأف��واج  من  فوج  لت�سليح  تكفي 

امل�سبوطات  ال�سباط. وكان من بني  اأحد  اأكد  باأ�سره«، بح�سب ما 

التي  الكال�سنكوف  ر�سا�سات  من  العيارات  خمتلف  من  اأ�سلحة 

والقنا�سات  التي.ان.تي،  مكعبات  اإىل  ت�سل�سلية،  اأرقاًما  حتمل 

املجهزة مبدي، ومناظر الروؤية النهارية والليلية املتطورة جًدا، وبنادق 

البومب اآك�سن، ومدافع الهاون، والدو�سكا، والبي.كي.�سي. كما 

مت �سبط متفجرات معّدة للتفجر واأخرى معّلبة وخمّزنة. وقد قامت 

وحدات الهند�سة بتفجر العديد من القذائف غر املنفجرة والأج�سام 

امل�سبوهة. 

�سفعة على وجه االإرهاب

اللبناين  اجلي�ش  وا�سل  العملية،  اأعقبت  التي  الأي���ام  خ��الل 

املدينة،  يف  ال�ستقرار  وتر�سيخ  املواطنني  لطماأنة  الأمنية  الإجراءات 

اإىل منازلهم،  املت�سررين  الأهايل  لت�سهيل عودة  اأق�سى اجلهود  وبذل 

يف الوقت الذي كان الق�ساء الع�سكري يت�سلم املوقوفني بالع�سرات.

اإىل  احلياة  وعادت  عربا،  اإىل  الهدوء  عاد  املعركة،  من  اأيام  بعد 

هو  بالنت�سار،  احلكاية  البطل  جي�سنا  ختم  اأن  بعد  طبيعتها، 

على  وال�سجاعة  الظلم،  على  والعدل  الباطل،  على  احلق  انت�سار 

ا، ن�سر يحمل يف طياته وجًعا موؤمًلا، هو وجع الأم  اجلنب. ولكنه اأي�سً

التي لن تفرح بعر�ش اإبنها، ووجع الطفل الذي لن يكرب يف كنف 

الأمان،  وم�سدر  الدرب  رفيق  التي خ�سرت  الزوجة  ووجع  اأب حنون، 

وهو وجع املوؤ�س�سة التي �سّحت بخرة من اأبطالها، ووجع الوطن الذي 

فقد نخبة هو باأم�ش احلاجة اإليها... 

وجه  على  �سفعة  كانت  �سهدائنا  دماء  اأن  وعزاوؤنا  ه��وؤلء  عزاء 

الأرهاب، ولعّلها تكون عربة ملن ت�سّول له نف�سه التطاول على هيبة 

الدولة وجي�سها الأبي!
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ذكراهم خالدة
قن�ستهم نار الفتنة لكنهم اأخمدوها.

غدرتهم اأياٍد جمرمة، لكنهم قطعوها.

�سقط احلزن على عائالتهم وغرّي معامل احلياة يف بيوتهم، 

لكنهم ا�سرتوا باأحزان اأحبائهم اأفراًحا الأحباء كرث يف الوطن.

غ�سلوا بدمائهم الطاهرة خطايا اآخرين. اإنهم يف جوار رّبهم 

ترافقهم اأدعية اللبنانيني و�سلواتهم.

اإنهم فخر الوطن وتاجه.

نعتهم قيادة اجلي�ش وبكاهم كل خمل�ش لوطنه وكل �سريف.

النقيب �سامر جري�ش طانيو�ش، املالزم االأول جورج اإليان 

بو �سعب، املعاون طوين يو�سف احلزوري، الرقيب االأول عمر 

هي�سم اليو�سف، الرقيب االأول ابراهيم م�سر الرباج، الرقيب 

االأول علي عدنان امل�سري، الرقيب االأول علي عدنان حمزة، 

العريف االأول عبد الكرمي قبالن الطعيمي، العريف طالب 

ح�سن ماما، العريف رامي علي اخلباز، اجلندي االأول بالل 

علي �سالح، اجلندي االأول و�سيم �سالح حمدان، اجلندي 

االأول حممد حبيب احل�سيني، اجلندي االأول جوين اأنطوان 

نقوال، اجلندي االأول اإيلي نقوال رحمة، اجلندي االأول ابراهيم 

خ�سر ديب، اجلندي االأول اأحمد علي غريب، واملجند املمّددة 

خدماته بالل عبد الله اإدري�ش، �سهداء اجلي�ش �سّيعوا يف 

بلداتهم وقراهم، حممولني على اأكتاف رفاق عاهدوهم على 

االإقت�سا�ش من املجرمني القتلة، وكانوا للعهد اأوفياء.

اإنهم ال�سرفاء، االأبرار...

اإنـهم 

ال�سرفاء 

االأبـرار



يف   1970/2/23 مواليد  من   -

بعلبك،  ق�ساء  بعلبك،  راأ���ش 

حمافظة البقاع.

ب�سفة  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

جندي اعتباًرا من 1987/3/1.

اعتباًرا  م��الزم  برتبة  عنّي   -

من 2012/6/15.

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

• و�سام احلرب خم�ش مرات.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• و�سام فخر اجلنوب.
الع�سكري  التقدير  و�سام   •

الربونزي.

اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •

من الدرجة الرابعة الربونزي.

اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •
من الدرجة الثالثة الف�سي.

ال��ت��ذك��اري��ة  امل��ي��دال��ي��ة   •
للموؤمترات للعام 2002.

• امليدالية الع�سكرية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة 

فار�ش.

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
�ست مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
26 مّرة.

- تابع عدة دورات يف الداخل 

ويف اخلارج.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2013/6/23.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

بعد  اأع��ل��ى  رتبة  اإىل  رّق��ي   -

الإ�ست�سهاد وُمنح و�سام احلرب، 

التقدير  وو�سام  اجلرحى  و�سام 

الع�سكري من الدرجة الف�سية 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

- من مواليد 1985/6/19 يف 

رمي�ش، ق�ساء بنت جبيل.

ب�سفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

ت��ل��م��ي��ذ ����س���اب���ط ب��ت��اري��خ 

.2003/10/10

اعتباًرا  مالزم  لرتبة  رّقي   -

يف  وت����دّرج   ،2006/8/1 م��ن 

اأول  مالزم  رتبة  حتى  الرتقية 

اعتباًرا من 2009/8/1.

الأول  امل�س�اة  لواء  - من عداد 

لل�سرية  اآم��ًرا   ،14 الكتيبة   –
.142

- حائز: 

• و�سام احلرب.
الع�سكري  التقدير  و�سام   •

من الدرجة الف�سية.

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
خم�ش مرات.

العماد قائد اجلي�ش  • تهنئة 
مرتني.

امل��در���س��ة  ق��ائ��د  ت��ه��ن��ئ��ة   •

احلربية مرتني.

• تهنئة قائد اللواء.
اأربع  • تهنئة قائد الكتيبة 

مرات.

- تابع عدة دورات يف الداخل 

ويف اخلارج.

ب���ت���اري���خ  ا���س��ت�����س��ه��د   -

.2013/6/23

- عازب.

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  رّق��ي   -

الإ�ست�سهاد وُمنح و�سام احلرب، 

التقدير  وو�سام  اجلرحى  و�سام 

الع�سكري من الدرجة الف�سية 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
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املالزم االأول ال�سهيد

�سامر جري�ش طانيو�ش

املالزم ال�سهيد

جورج اإليان بو �سعب

الرقيب ال�سهيد عمر هي�سم اليو�سفالرقيب االأول ال�سهيد طوين يو�سف احلزوري

 1984/6/25 مواليد  م��ن   -

عكار،  ق�ساء  اجلرد،  خربة  يف 

حمافظة ال�سمال.

اعتباًرا  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

من 2004/2/16.

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
خم�ش مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
خم�ش مرات.

ب���ت���اري���خ  ا����س���ت�������س���ه���د   -

.2013/6/24

- متاأهل وله ولد واحد.

بعد  اأع��ل��ى  رتبة  اإىل  رّق��ي   -

الإ�ست�سهاد وُمنح و�سام احلرب، 

التقدير  وو�سام  اجلرحى  و�سام 

الع�سكري من الدرجة الف�سية 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش. 

 1986/2/1 م��وال��ي��د  م��ن    -

طرابل�ش،  ق�ساء  طرابل�ش،  يف 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2005/4/24

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�سام التقدير الع�سكري.
اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

خم�ش مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ثالث مرات.

• تهنئة قائد الفوج.
- ا�ست�سهد بتاريخ 2013/6/24.

- متاأهل بدون اأولد.

بعد  اأع��ل��ى  رتبة  اإىل  رّق��ي   -

الإ�ست�سهاد وُمنح و�سام احلرب، 

التقدير  وو�سام  اجلرحى  و�سام 

الع�سكري من الدرجة الف�سية 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
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الرقيب ال�سهيد

ابراهيم م�سر الرباج

الرقيب ال�سهيد

علي عدنان امل�سري

الرقيب ال�سهيد

علي عدنان حمزة

العريف ال�سهيد

عبد الكرمي قبالن الطعيمي

يف   1985/8/29 مواليد  من   -

حمافظة  ال�سوف،  ق�ساء  برجا، 

جبل لبنان.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2006/9/15

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

اأرب��ع  اجلي�ش  ق��ائ��د  تنويه   •
مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2013/6/24.

- متاأهل وله ولد واحد.

بعد  اأع��ل��ى  رت��ب��ة  اإىل  رّق���ي   -

احلرب،  و�سام  وُمنح  الإ�ست�سهاد 

التقدير  وو���س��ام  اجل��رح��ى  و���س��ام 

الف�سية  الدرجة  من  الع�سكري 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

يف   1980/2/18 مواليد  من   -

كفرزبد، ق�ساء زحلة، البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2008/2/26

الثامن  امل�ساة  لواء  - من عداد 

– الكتيبة 83.
- حائز:

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
ثالث مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2013/6/23.

- متاأهل وله ولدان.

بعد  اأع��ل��ى  رت��ب��ة  اإىل  رّق���ي   -

احلرب،  و�سام  وُمنح  الإ�ست�سهاد 

التقدير  وو���س��ام  اجل��رح��ى  و���س��ام 

الف�سية  الدرجة  من  الع�سكري 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

 1987/12/1 مواليد  من   -

بعلبك،  ق�ساء  اخل�سر،  يف 

حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.2007/12/4

- من عداد لواء امل�ساة الأول 

– الكتيبة 14.
- حائز:

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الفوج.

ب��ت��اري��خ  ا���س��ت�����س��ه��د   -

.2013/6/23

- عازب.

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  رّقي   -

و�سام  وُم��ن��ح  الإ�ست�سهاد 

احل�����رب، و����س���ام اجل��رح��ى 

الع�سكري  التقدير  وو���س��ام 

وتنويه  الف�سية  الدرجة  من 

العماد قائد اجلي�ش.

 1989/3/16 مواليد  من   -

بعلبك،  ق�ساء  اخل�سر،  يف 

حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.2008/8/18

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش اأربع مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

ب��ت��اري��خ  ا���س��ت�����س��ه��د   -

.2013/6/24

- متاأهل بدون اأولد.

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  رّقي   -

و�سام  وُم��ن��ح  الإ�ست�سهاد 

احل�����رب، و����س���ام اجل��رح��ى 

الع�سكري  التقدير  وو���س��ام 

وتنويه  الف�سية  الدرجة  من 

العماد قائد اجلي�ش.
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اجلندي االأول ال�سهيد

طالب ح�سن ماما

اجلندي االأول ال�سهيد

رامي علي اخلباز

اجلندي ال�سهيد

بالل علي �سالح

اجلندي ال�سهيد

و�سيم �سالح حمدان

يف   1980/1/3 مواليد  م��ن   -

طرابل�ش،  ق�����س��اء  ط��راب��ل�����ش، 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2006/9/4

 – - من عداد لواء امل�ساة الأول 

الكتيبة 12.

- حائز:

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
اأربع مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

• تهنئة قائد اللواء.
- ا�ست�سهد بتاريخ 2013/6/24.

- متاأهل بدون اأولد.

بعد  اأع��ل��ى  رت��ب��ة  اإىل  رّق���ي   -

احلرب،  و�سام  وُمنح  الإ�ست�سهاد 

التقدير  وو���س��ام  اجل��رح��ى  و���س��ام 

الف�سية  الدرجة  من  الع�سكري 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

 1975/2/5 م��وال��ي��د  م��ن   -

را�سيا،  ق�ساء  ع��ط��ا،  ع��ني  يف 

حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2009/12/26

الثامن  امل�ساة  لواء  - من عداد 

– الكتيبة 82.
- حائز:

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
مرتني.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- ا�ست�سهد بتاريخ 2013/6/23.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

بعد  اأع��ل��ى  رت��ب��ة  اإىل  رّق���ي   -

احلرب،  و�سام  وُمنح  الإ�ست�سهاد 

التقدير  وو���س��ام  اجل��رح��ى  و���س��ام 

الف�سية  الدرجة  من  الع�سكري 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

 1981/8/24 مواليد  من   -

يف القلمون، ق�ساء طرابل�ش، 

حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.2008/2/26

امل�ساة  ل���واء  ع���داد  م��ن   -

الثامن – الكتيبة 82.

- حائز:

• و�سام احلرب.
ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •

اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

• تهنئة قائد الفوج.
ب��ت��اري��خ  ا���س��ت�����س��ه��د   -

.2013/6/23

- متاأهل وله ولد واحد.

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  رّقي   -

و�سام  وُم��ن��ح  الإ�ست�سهاد 

احل�����رب، و����س���ام اجل��رح��ى 

الع�سكري  التقدير  وو���س��ام 

وتنويه  الف�سية  الدرجة  من 

العماد قائد اجلي�ش.

 1985/4/6 مواليد  من   -

بعلبك،  ق�ساء  بريتال،  يف 

حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.2008/11/3

- من عداد لواء امل�ساة الأول 

– الكتيبة 12.
- حائز:

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

ب��ت��اري��خ  ا���س��ت�����س��ه��د   -

.2013/6/23

- متاأهل وله ولدان.

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  رّقي   -

و�سام  وُم��ن��ح  الإ�ست�سهاد 

احل�����رب، و����س���ام اجل��رح��ى 

الع�سكري  التقدير  وو���س��ام 

وتنويه  الف�سية  الدرجة  من 

العماد قائد اجلي�ش.
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مو�ضوع الغالف

اجلندي ال�سهيد

حممد حبيب احل�سيني

اجلندي ال�سهيد

جوين اأنطوان نقوال

اجلندي ال�سهيد

اإيلي نقوال رحمة

اجلندي ال�سهيد

ابراهيم خ�سر ديب

 1989/1/1 م��وال��ي��د  م���ن   -

يف ال��ه��رم��ل، ق�����س��اء ال��ه��رم��ل، 

حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2009/9/25

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
مرتني.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2013/6/24.

- عازب.

بعد  اأع��ل��ى  رت��ب��ة  اإىل  رّق���ي   -

احلرب،  و�سام  وُمنح  الإ�ست�سهاد 

التقدير  وو���س��ام  اجل��رح��ى  و���س��ام 

الف�سية  الدرجة  من  الع�سكري 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

يف   1991/4/1 م��وال��ي��د  م��ن   -

املنية  ق�ساء   – �سفرين  بقاع 

ال�سنية، حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2011/11/9

- من عداد فوج املغاوير.

قائد  العماد  تهنئة  حائز   -

اجلي�ش.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2013/6/26.

- عازب.

بعد  اأع��ل��ى  رت��ب��ة  اإىل  رّق���ي   -

احلرب،  و�سام  وُمنح  الإ�ست�سهاد 

التقدير  وو���س��ام  اجل��رح��ى  و���س��ام 

الف�سية  الدرجة  من  الع�سكري 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

 1991/1/17 مواليد  من   -

ب�سري،  ق�����س��اء  ب�����س��ري،  يف 

حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.2009/7/15

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

ب��ت��اري��خ  ا���س��ت�����س��ه��د   -

.2013/6/23

- عازب.

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  رّقي   -

و�سام  وُم��ن��ح  الإ�ست�سهاد 

احل�����رب، و����س���ام اجل��رح��ى 

الع�سكري  التقدير  وو���س��ام 

وتنويه  الف�سية  الدرجة  من 

العماد قائد اجلي�ش.

- من مواليد 1991/1/20 يف 

حمافظة  �سور،  �سور،ق�ساء 

اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.2011/2/9

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش.

ب��ت��اري��خ  ا���س��ت�����س��ه��د   -

.2013/6/23

- عازب.

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  رّقي   -

و�سام  وُم��ن��ح  الإ�ست�سهاد 

احل�����رب، و����س���ام اجل��رح��ى 

الع�سكري  التقدير  وو���س��ام 

وتنويه  الف�سية  الدرجة  من 

العماد قائد اجلي�ش.



- من مواليد 1986/11/20 يف 

حمافظة  عكار،  الكني�سة، 

ال�سمال.

اعتباًرا  خدماته  م��ّددت   -

من 2011/10/24.

- من عداد لواء امل�ساة الثامن 

– الكتيبة 83.
- حائز:

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ه��ن��ئ��ة   •

اجلي�ش.

• تهنئة قائد الكتيبة.
ب���ت���اري���خ  ا���س��ت�����س��ه��د   -

.2013/6/23

- عازب.

اأع��ل��ى  رت��ب��ة  اإىل  رّق����ي   -

و�سام  وُمنح  الإ�ست�سهاد  بعد 

وو�سام  اجلرحى  و�سام  احلرب، 

ال��ع�����س��ك��ري من  ال��ت��ق��دي��ر 

العماد  وتنويه  الف�سية  الدرجة 

قائد اجلي�ش.

33العدد 337 - اجلي�ش  

اجلندي ال�سهيد

اأحمد علي غريب

املجّند املمّددة خدماته ال�سهيد بالل عبد الله اإدري�ش

يف   1992/7/1 مواليد  م��ن   -

عكار،  ق�ساء  العتيقة،  عكار 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2011/4/1

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- ا�ست�سهد بتاريخ 2013/6/24.

- عازب.

بعد  اأع��ل��ى  رت��ب��ة  اإىل  رّق���ي   -

احلرب،  و�سام  وُمنح  الإ�ست�سهاد 

التقدير  وو���س��ام  اجل��رح��ى  و���س��ام 

الف�سية  الدرجة  من  الع�سكري 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

ن���ع���ت ق���ي���ادة 

اجلندي  اجلي�ش 

ال�����س��ه��ي��د ول��ي��د 

راأف����������ت ع��ل��م 

الدين عبيد الذي 

بتاريخ  ا�ست�سهد 

اإثر   ،2013/6/29

مركزه  تعر�ش 

لإط���الق ن��ار من 

قبل م�سلحني يف مدينة طرابل�ش.

يف   2013/9/1 م��وال��ي��د  م��ن   -

النبي يو�سع، ق�ساء املنية ال�سنية، 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2008/4/14

الثاين  امل�ساة  ل��واء  ع��داد  من   -

ع�سر – الكتيبة 125.

- حائز:

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.

- متاأهل وله ولد واحد.

بعد  اأع��ل��ى  رت��ب��ة  اإىل  رّق���ي   -

احلرب،  و�سام  وُمنح  الإ�ست�سهاد 

التقدير  وو���س��ام  اجل��رح��ى  و���س��ام 

الف�سية  الدرجة  من  الع�سكري 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

اجلندي ال�سهيد

وليد راأفت 

علم الدين 

عبيد





و�سائل الإعالم

وامل�سموع  املرئي  الإعللام  و�سائل  �ست  خ�سّ

واملكتوب على ال�سواء احلّيز الأبرز من البث 

وعك�ست  احلدث  جمريات  ملتابعة  والن�سر 

للجي�ش،  الكبري  الدعم  حجم  تغطياتها 

اأّن اجلي�ش خط  حيث كان الرتكيز على 

اأحمر، وامل�ّش به يوازي امل�ّش باملقّد�سات.

يف  الوطنية  والأنا�سيد  الأغلللاين  ملللوازاة  يف 

الربامج  تناولت  والإذاعلللات،  التلفزيونات 

احلدث  واخلا�سة  منها  العادية  ال�سيا�سية 

اأن العتداء  متعاطفة مع اجلي�ش، موؤّكدة 

اأهله  بكل  الوطن  على  اعتداء  هو  عليه 

ال�سا�سات  اإىل  وعلللادت  مقّوماته.  وبللاأهللّم 

اجلي�ش  مع  املت�سامنة  الإعانية،  الوقفات 

واملعرّبة عن حجم احلب والتقدير له.

العناوين  رّكلللزت  ال�سحف  خ�ّش  مللا  يف 

اجلي�ش  اأن  على  والتعليقات  والفتتاحيات 

كانت  فتنة  واأد  عللربا  معركة  بح�سمه 

ت�ستهدف اإ�سعال لبنان.

مواقع الإنرتنت: »هيا اإىل حيث الوجع«

بللدورهللا  حملت  الإلللكللرتونلليللة  املللواقللع 

لاإعتداء  ال�ساجبة  الفعل  ردود  من  الكثري 

على اجلي�ش، والإعراب عن الت�سامن معه.

الفنان  قللام  الإللللكلللرتوين  موقعه  على 

مبادرة  باإطاق  األفرتيادي�ش  مي�سال 

دعا  حيث  اجللليلل�للش«،  »فليحكم 

لبنان  يف  احلكم  زمللام  اجلي�ش  ت�سّلم  اإىل 

ذلك  لأن  البلد،  �سوؤون  اإدارة  و�ساحيات 

ملل�للسللروع و�لللسلللروري، بللل اإنللله بللراأيلله »احلللل 

الوحيد«.

موقعه  وعلى  نللون  �ساكر  املهند�ش  اأمللا 

تق�سي  مللبللادرة  اأطلللللق  فقد  الإللللكلللرتوين، 

حيث  اإىل  وبالتوجه  للم�ساعدة  بالتطّوع 

امل�ست�سفى  اإىل  اأي  حللالللًيللا«،  »الللوجللع  هللو 

املعركة؛  بجرحى  يعنى  الذي  الع�سكري، 

فقد تنادى اأع�ساء »جمعية بلدتي« لتقدمي 

يف  مّتللوز  منت�سف  وحتى  يومًيا  خدماتهم 

التنظيفية  اأو  املطبخية  اأو  الإدارية  الأعمال 

اأو  الغرف  ترتيب  اأو  باملر�سى  الإهتمام  اأو 

للم�ساعدة  يللوؤدوهللا  اأن  ميكن  مهمة  اأي 

امل�ساركون  قام  كما  مللدين.  كمجتمع 

اجلمعية  اأقامته  ن�ساط  اإىل  انطاقهم  قبل 

�سريح  اأمللام  بالتجّمع  امل�سوؤوم،  الأحللد  يوم 

املتحف، حيث  اجلندي املجهول يف منطقة 

»مات  ملن  وفللاء  حتية  �سمت  دقيقة  وقفوا 
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�ّش اجلي�ش َ حني ميمُ

اأّكد اللبنانيون املوؤّكد مّرة جديدة:

�ش اجلي�ش ي�سبح لبنان كّله  حني يمُ

ا، اأّما من هم يف خانة مريدي الفتنة  جي�سً

اأو امل�سّللني، فاأ�سواتهم الن�ساز ل جتد لها 

�سدى يف نف�ش اأي خمل�ش لوطنه.

و�سائل الإعالم ومواقع الإنرتنت 

و�سفحات التوا�سل الجتماعي... كّلها 

عك�ست هول ال�سدمة التي اأ�سابت 

اللبنانيني من جّراء تعّر�ش حاجز للجي�ش 

يف عربا لالعتداء الغادر، واأظهرت مدى 

التفافهم حوله ومواكبتهم له يف العملية 

ا على العتداء. يف ما يلي  التي قام بها ردًّ

متابعة لعّينة من ردود الفعل التي رافقت 

معركة عربا.



لأجلنا« كما قال ال�سيد نون، وو�سعوا الورود 

على ال�سريح.

�سفحات التوا�سل الإجتماعي

�سفحات  ا�للسللتللعلللللت  املللعللركللة  علللّز  يف 

حتّيي  التي  وال�سعارات  بال�سور  الفي�سبوك 

اجلي�ش وتندد بكل ما كان يح�سل يف �سيدا 

وتويرتية  »في�سبوكية  جمموعات  وعللربا: 

ووات�ساأبية« ل تعّد ول حت�سى ن�سطت ب�سكل 

غري م�سبوق، حتى اأن غالبية النا�سطني على 

لي�سعوا  �سفحتهم  �سورة  غرّيوا  املواقع،  هذه 

يحدث  مبا  منددة  �سعارات  اأو  حداد  �سارات 

وتريتها  ارتفعت  اللبناين،  للجي�ش  وداعمة 

مع ا�ستداد املعارك. 

اللبناين حملت  �سفحات داعمة للجي�ش 

اللبناين  »اجلي�ش  ملللني«،  »اإنلللت  عللنللوان 

»اأكرب  التنّوع«،  بلد  »لبنان  اأحمر«،  خط 

اإليها  اإن�سم  الللعللامل«،  يف  للحرّية  جمتمع 

يف  الدائرة  املعارك  ا�ستنكروا  الذين  الآلف 

�سيدا وعربا وتنادوا ليهّبوا ويقفوا وقفة واحدة 

مع اجلي�ش اللبناين يف حربه �سد الإرهاب. 

بالدم  تللرّبع  حلملة  الللدعللوة  مّتللت  كما 

�سباب  »جمعية  اللبناين.  اجلي�ش  جلرحى 

�سفحتها  عنونت  الوطنية«  نحو  لبنان 

بالتعليق الآتي: »اإن دماء �سهداء اجلي�ش التي 

تاأخذ حّقها يف  واأن  بّد  الوطن، ل  اأر�ش  تروي 

نفو�سنا وقلوبنا، ولن نفَي هذا احلق، اإل من 

خال اقتناعنا وعملنا الدائم، على احلفاظ 

على ثوابت وطننا من عي�ش م�سرتك وحرية 

وعدالة جلميع اللبنانيني«.

ر�سائل  عرب  اخللوية  الهواتف  وتناقلت 

ومواقف  �سعارات  و»الفايرب«  »الوات�ساب« 

ورجاًء  طلًبا  ت�سّمن  اأحدها  للجي�ش  داعمة 

ا من اجلميع، اأن ي�سيئوا ال�سموع على  خا�سً

اأ�سطح الأبنية وال�سرفات ت�سامًنا مع اجلي�ش 

اللبناين ولأجل راحة اأنف�ش �سهدائه. 

ت�سّمنت  الفي�سبوك،  على  اأخللرى  ر�سالة 

ل  »قللد  العظيم:  لبنان  جي�ش  اىل  حتية 

ن�ستطيع ان نحارب معكم بال�ساح لكننا 

لكم  مبحبتنا  ب�سلواتنا،  معكم  نحارب 

وللبنان بوقوفنا معكم واإىل جانبكم. اأنتم 

ومن  احمر،  خٌط  لنا  بالن�سبة  واأنتم  جي�سنا 

قطع كل  كم م�ّش وطننا باأكمله. فلتمُ م�سّ

ل�سان  كل  ولي�سكت  عليكم،  تعتدي  يٍد 

تدو�ش  رجللل  كل  ولتك�سر  بكم،  ي�ستم 

اأر�ش بلدكم لاحتال: جي�ش بادي، اأنت 

فلن�سلِّ  الوفاء،  واأنت  الت�سحية  واأنت  ال�سرف 

كٌل على طريقته ل�سهداء اجلي�ش وعلى نّية 

انت�سار اجلي�ش اللبناين على الإرهاب«.

�سور  التوا�سل  �سفحات  على  وانت�سرت 

مرفقة  املعارك،  يف  �سقطوا  الذين  لل�سهداء 

ب�سعارات من نوع: »يا رافع العلم بالعايل، 

دّمك برقبتي عّلم يا غايل«.

نق�سم بالله العظيم... الأمر لك!

متّنى  الإفرتا�سية  ال�سفحات  اإحللدى  على 

بع�ش املجّندين امل�سّرحني الذين اأنهوا خدمة 

اأبللواب  يفتح  اأن  اجلي�ش،  قائد  على  العلم 

التطّوع فوًرا ملن يرغب من ال�سباب املتحّم�ش 

ال�ست�سهاد  �سرف  وينال  بالقتال  لي�سارك 

دفاًعا عن الوطن. 

»نق�سم  جديًدا:  ًما  ق�سَ البع�ش  وا�ستحدث 

ك بهذا الوطن ون�ساند  بالله العظيم اأن نتم�سّ

جي�سه م�سلمني كنا اأو م�سيحيني!«.

نوع:  من  ب�سعارات  ال�سفحات  وزخللرت 

»كّلنا جي�ش«، »جي�سنا البطل اأكرب من 

الع�سابات«، »اأنتم حماة لبنان بكم  كل 

الِعرب  ي�سنع  من  »هناك  الللراأ�للش«،  نرفع 

يعترب!«،  ملن  عللربا  يتلقاها:  من  وهناك 

»فخر جمد عنفوان، اجلي�ش وحدو ال�سمان«، 

»اإرفللع  نفتخر«،  بكم  لبنان،  اأمللل  »اأنتم 

اللبناين«،  اجلي�ش  اإنللت  بالعايل  را�للسللك 

»وانت�سر لبنان... كلنا جي�سك يا لبنان«، 

اأنا  وقللول  وبّيك  اّمللك  واإ�سم  اإ�سمك  »اإن�َش 

اإ�سمي اجلي�ش اللبناين وديني وهويتي ووطني 

هّني لبنان«! 

اأن  اجلي�ش  من  اأخللرى  �سعارات  وطلبت 

الإرهللاب:  مع  متهاون  غري  �سارًما  يكون 

حديد«  مللن  بيد  »اأ�للسللرب  للللك«،  »الأملللر 

را�سك  و»خللي  ترحم«  ل  نريانك  و»اأطلق 

مرفوع، الغلط مع اجلي�ش ممنوع« و»اأ�سود 

اجلي�ش ل ترحم«. 

نية  على  والبتهالت  ال�سلوات  وتعالت 

بانت�ساره  املحنة  هذه  لتمّر  والوطن  اجلي�ش 

باأقل خ�سائر ممكنة: »يا رب احمني وخّلي 

�سرف،  عطني:  قوتك  ومللن  علني  عينك 

ت�سحية، وفاء«.

»لب�سوا اخلطر«

نظمها  ق�سيدة  الفي�سبوك  نا�سطو  تناقل 

ال�ساعر حبيب يون�ش عرّب من خالها عن 

الأبللرار،  الأبللطللال  و�سهدائه  باجلي�ش  فخره 

وتقول الق�سيدة:

ْن �َسَرْف اْلَغرْبا َع َبْدلتمُ

ْخ َوفا رمُ ن ْبِي�سْ بابيطمُ وِاْلَوْحل َع �سْ

مَلْ َكْر اأَ ن ْبِت�سْ ِحيي َع ْجباهمُ �سْ وِالَتّ

َطْر َع امْلَْعَركي ْوراحو:  لِْب�سو اخْلَ

ت ْترابنا ْرتاحو اأَْبطال حَتْ

ْواأَْبطال، َت نِْرتاح، ما ْرتاحو... 

تاحو برِيْ

ِمْة ِطِفْل جا َب�سْ ِّْن الأَْرزي ْتَتِوّ مِل

َع ِكْتف َبّيو... 

ْوحاِمل ْباإيدو اْلَعَلْم.

ون�سر اأحد النا�سطني على �سفحته:

ي الورد الأبي�ش، رّدي يا امي ور�سّ

عّلوين اأنا اليوم رايح عال�سما عري�ش 

وبدلة مرّقطة بدلة عر�سي، 

باأعام اجلي�ش اللبناين ا�ستقبلوين. 

فّنانو لبنان واإعالمّيوه يغّردون دعًما للجي�ش!

فللّنللانللون، ممللّثلللللون، �للسللعللراء، كللتللاب، 

حلظة  منذ  تويرت  على  غلللّردوا  واإعاميون 

املعركة  هذه  انتهاء  وحتى  باخلرب  ال�سماع 

�سّد الإرهاب، معرّبين عن دعمهم اجلي�ش، 

ورف�سهم اأي اعتداء مي�ّش كرامته، واأ�سفهم 

وحزنهم على ال�سهداء الذين �سقطوا ليبقى 

الوطن.
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• الفنانة نان�سي عجرم:
مع  يحرتق  وقلبنا  الحتفالت  نفع  »ما 

اأرواح اجلي�ش اللبناين... الله يرحم �سهداءنا 

وين�سر جي�سنا اجلّبار ليحمي الوطن«.

• الفنان راغب عالمة:
»عللللليللنللا جللملليللًعللا كللمللجللتللمللع مللدين 

نعلن  اأن  واإعاميني  وفنانني  و�سحافيني 

اجلي�ش  مللع  ت�سامًنا  وا�للسللح  دعللٍم  مللوقللَف 

املوؤامرة  بوجه  الأمنية  القوى  ومع  اللبناين 

املوزع  اأ�ستوديو  يف  اأنا  الآن  اجلي�ش...  على 

لكل  وطنية  اأغنية  لتنفيذ  الأ�سعد  نا�سر 

من يحرتم علم باده من كلمات ال�ساعر 

طوين اأبي كرم:

بّو�ش الَعلم وعّلي را�سك خّلي َعَلَمك يبقى 

عايل

رمز  هّني  نا�َسك  جي�سك  �سعبك  اأر�سك 

الوطن الغايل«.

• الفنانة جنوى كرم:
»م�ش بكرت احلكي منحّبك ول بالَهوَبرة، 

م�ش عارف يّلي ما حّبك رح يرجع لورا؟ �سو 

بقي من الكرامة غري جي�سنا يا ترا؟

ما  الطوائف،  كل  حامل  يا  جي�سنا  يا 

بت�ساأل وهّمك الكّل، يّلي ما بيحمل هّمك 

من اأر�ش بادنا يفّل...«.

• الفنان عا�سي احلاّلين:
نللزار  كلمات  بلللادي«  »جي�ش  اأغللنلليللة 

توزيع  احلللاين،  عا�سي  احلللان  فرن�سي�ش، 

طوين �سابا، اإهداء اإىل اجلي�ش اللبناين واأرواح 

ال�سهداء.

• الفنانة نوال الزغبي:
احلب  ازرع  رب  يا  بادي..  رب حتمي  »يا 

تعبنا من م�ساهد  الب�سر...  بقلوب  وال�سام 

الدم رحمتك يا الله! قلبي حزين عال�سهدا.

كان �سعب العي�ش والنا�ش خيفانة.. �سار 

عنا جي�ش واجلي�ش لبناين«.

• الفنانة ندين الرا�سي:
ميوتون  لبنان..  جنود  احلللّريللة..  »جنود 

اجلي�ش  ميوت  م�سموح  م�ش  لبنان.  ليحيا 

اجلن�سّية  يحمل  مللن  يللد  على  اللبناين 

اللبناين  اجلي�ش  متى؟؟؟؟  اإىل  اللبنانية... 

يذبح.. اإىل متى؟؟ كّل مّرة ال�سيناريو نف�سه. 

النهاية خمتلفة هاملّرة  ان�سالله تكون  ب�ش 

يا رب«.

• الفنان جورج الرا�سي:
»كم يزداد فخرنا يوًما بعد يوم، ن�ستيقظ 

�سباح  الأبلللي...  جلي�سنا  جديد  ن�سر  على 

الله  مللعللك،  كّلنا  الللّلللبللنللاين..  اجلي�ش 

يحميكن !!!«.

• الفنانة �سريين عبد النور:
الظلم  مللن  ويرحمنا  يرحمكن  »الللللله 

والإرهاب واجلهل وال�سياطني يلي بهيئة بني 

اآدمني«.

• الفنان ه�سام احلاج:
»الله يحمي اجلي�ش اللبناين ويحفظ لبنان 

كّلو«.

• امللّحن والكاتب �سمري �سفري:
»جايي جي�سك جايي يا وطني لبنان

يرجع تاج املجد يرد ال�سوجلان

ع ا�سمك كان الوعد يا وطني لبنان.

وبرتجع حلكايي من �سالف الزمان

تهز الريح الرايي ومركب القبطان...«.

• ال�ساعر نزار فرن�سي�ش:
الأبي�ش َبيا�ش كفوفنا

وملقى وَكَرم ل�سيوفنا

الأ�سود يا ويل املعتدي

الأحمر ع َحّد �سيوفن

بّدن ع قهر النف�ش نتعّود

بّدن ي�سرقو اأحامنا �سرقة

بّدن نفّل.. ونلب�ش الأ�سود

ف�سرو.. نحنا منع�سق الأبي�ش

وغ�سنب عنن.. لبنان رح يبقى

ع النار.. اإّل ْبنار.. ما بيرَند

بادي اأَدّق ْمن ال�سعوبة ظرْفها

الإيد اللي بدها ع اجلي�ش ِتنَمّد

لزم الليلة.. تنقطع من كتفها

اإّل جنود اجلي�ش.. يا كّل الّدين

اجلي�ش اإخوتنا، اجلي�ش ولدنا

لو ل �سمح الله جبينو بينحني

يا األف عمرا ما تكون بادنا.

• ال�ساعر فار�ش ا�سكندر:
رجللال  عللا  حللزن  �سيلي  الآخ  دملللوع  »يللا 

لي  وغ�سّ اخل�سرا  البدلة  عّطري  الأ�سيلة     

القامة الطويلة...«.

• املخرج �سارل �سالل:
مرة  كل  وزغللري،  اأنللا  من  بيي  »علمني 

اأوقللف  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  ب�سمع 

واإتذّكر كل جندي حلظة يلي ا�ست�سهد فيا 

حتى نحنا نعي�ش... الله يحميك يا جي�ش 

لبنان«.

• املمثلة ورد اخلال:
تكون  يعني  اجلي�ش  مع  تكون  »اإنللك 

بة  متع�سّ واأنللا  حللدا...  مع  وم�ش  الوطن  مع 

للجي�ش ولبلدي ولرّبي م�ش لديني...«. 

• املمثلة باميال الكيك:
»رحم الله ال�سهداء وحمى جي�ش بادنا... 

لن�سلِّ لوطننا ولأبطال جي�سنا«.

• املمثلة ندين ن�سيب جنيم:
ولد  ورا 4  ويرتك  �ساب  ي�ست�سهد  اإّنو  »ظلم 

يّلي  كل  يرحم  الله  الللزعللران...  ورا  من 

ا�ست�سهدوا وي�سرّب اأهلن وعيلهم... وان�ساالله 

مننت�سر عالظاملني!«.

• الإعالمي واملمثل طارق �سويد:
�سيا�سي  زعيم  اأو  حزب  بتبع  بحياتي  »ما 

وعرا�ش  نعم  لكن  باإنتخابات..  ب�سارك  اأو 

واأنحني لكل ع�سكري يف  اأتبع  اأنا  ال�سطح 

اجلي�ش اللبناين...«.

• الإعالمي واملمثل و�سام بريدي:
اإىل  ي�سطر  الللذي  الطبيب  هللو  »اجلي�ش 

اقتاع الوباء من ج�سم مري�ش ليحافظ على 

حياة باقي اجل�سم.

اإىل متى �سنبقى نبكي ونعّد �سهداء جي�سنا 

ون�ستمع اإىل الأغاين الوطنية على الإذاعات 

كاجلبناء... ما من �سوت اأعلى من �سوت 

اجلي�ش كائنا من كان...«. 

• الإعالمية ريا جنيم:
»دّم  اأن  نتاأّكد  عندما  اجلي�ش!  »ينت�سر 

لبنان«  وطنه  عن  زوًدا  �سقَط  واحللٍد  جندي 
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ت�ساوي األف ملك من »ملوك الطوائف«...

اأن  ثقافة  تنت�سر  عندما  اجلي�ش!  ينت�سر 

مقابل  الوطن  كّل  الوطن  حامي  اجلي�ش 

وغللًدا  معه  اللليللوم  »ال�ستن�سابية«  ثقافة 

»عليه«...

نف�سه  ب  ن�سّ يمُ من  عندما  اجلي�ش!  ينت�سر 

زعيم طائفة ومذهب وحّي ل يعود ي�سرق خبز 

بارك �سيا�سة اجلوع  الفقراء ليقيم الولئم ويمُ

التي لولها ما كان ولن يكون.

»اأ�سباح  يمُحّر�ش  ل  عندما  اجلي�ش!  ينت�سر 

»ليك�سب  اجلحيم  هو  الآخللر  اأن  املنابر« 

ت�سفيق اخلائفني«.

»كلنا  نمُ�سبح  عندما  اجلي�ش!  ينت�سر 

الطائفة  زعيم  يعود  ل  عندما  الللوطللن«، 

يمُحا�سر  ل  عندما  حق!  على  دوًما  واملذهب 

ار الأ�سلحة« بال�سلم الأهلي...«. ّ »تمُ

• الإعالمية جومانا بو عيد:
»اللي مّد ايدو عاجلي�ش لزم تنقطع... 

على و�سائل الإعام األ ت�سمح ملن يحّر�ش 

م�ساحة  اأي  وياأخذ  يطل  بللاأن  اجلي�ش  على 

لين�سر �سمومه، ال�سعب اللبناين كله بكل 

طوائفه مع اجلي�ش اللبناين وكفى...

ل  اللبناين  اجلي�ش  له  تعر�ش  الللذي  الغدر 

اعتداء  هو  حادثة،  وكاأنه  مير  اأن  ميكن 

مربمج ومق�سود من امل�سلحني...

وبيكرب  الرا�ش  بريفع  اجلي�ش  قيادة  بيان 

كلمة  وهللي  انللقللالللت  الكلمة  الللقلللللب، 

رجال... الله يحمي موؤ�س�سة اجلي�ش و قائدها 

الرجل القوي اجلرنال جان القهوجي«.

ام: • الإعالمية مرمي الب�سّ
»وبعد نهاية الأ�سري اذكروا اأن ثمانية ع�سر 

�سهيدا من اجلي�ش... وراءهم عيون تدمع... 

بالقلب يا وطن...

يف  �سرناكم  �سيدا...  يف  اجلي�ش  �سهداء 

املجوقل...  مع  متوغلني  الع�سكر  �سف 

فهود وا�سود تراقبون احلدود... ن�ستّمكم من 

عنابر الزيت... ومن طفل للتو مولود«.

• الإعالمي جمال فّيا�ش:
»كل اخلافات خا�سعة للجدل والتقييم 

من  كل  اجلي�ش...  اإل  الللتللربيللر...  ورمبللا 

حى  يحاول التطاول على اجلي�ش يجب اأن ميمُ

من الوجود اأًيا كان وبا ترّدد...

قلعة  يا  وجنوبه،  لبنان  عرو�ش  يا  �سيدا 

التعاي�ش ومدينة املحبة اأنبذي الزعران، والله 

حمانا  حامي  اللبناين  اجلي�ش  ومع  معك 

وملللللجللاأنللا الللوحلليللد.. ل 

للزعران!

اللبناين:  املواطن  اأنللا 

العظيم  بللالللللله  اأقلل�للسللم 

فقط  ولئللي  يكون  اأن 

للبنان وجلي�ش لبنان واأن 

وجي�ش  لبنان  عن  اأذود 

وحياتي. بدمي  لبنان 

والللللللله علللللى ملللا اأقلللول 

�سهيد...«.

• الإعالمي ه�سام حّداد:
يقلي  حللدا  بقى  »مللا 

واحللد،  بجناح  لبنان  بجناحيه...  لبنان 

جناح اجلي�ش اللبناين!! وكلنا معو...«.

من لبنان واخلارج

مع  وا�سعة  ت�سامن  حملة  لبنان  �سهد 

اجلي�ش، عرّب عنها اللبنانيون من خمتلف 

مواقعهم مبواقف ومبادرات عديدة.

الللربيللد  قلليللادة اجللليلل�للش عللرب  وقلللد تلقت 

التي  الللر�للسللائللل  �للسلليللًا مللن  الللللكلللرتوين 

الع�سكريني  على  العللتللداء  ا�ستنكرت 

معلنة وقوفها اإىل جانب اجلي�ش وخلفه.

اإىل القيادة من لبنان واخلارج  كذلك ورد 

العديد من الر�سائل والربقيات تعرب عن دعم 

اجلي�ش واإدانة العتداء الذي تعر�ش له وتقدم 

التعازي بال�سهداء.

يف ما يلي بع�ش ما ورد اإىل القيادة:

• الأمني العام للجامعة اللبنانية الثقافية 

يف العامل قال يف ر�سالة:

»نتقدم با�سم اجلامعة اللبنانية الثقافية يف 

العامل وبا�سم الغرتاب اللبناين يف كل اأنحاء 

املعمورة، منكم ومن اأهايل ال�سهداء الذين 

�سقطوا يف عربا ويف كل املناطق دفاًعا عن 

ونعلن  وا�ستقراره،  و�سعبه  واأر�سه  لبنان  وحدة 

تاأييدنا ملا يقوم به حفاًظا على اأمن الوطن، 

ونوؤكد ت�سامننا مع املوؤ�س�سة الع�سكرية التي 

هي �سمانة اأمن لبنان وا�ستقراره.

الوليات  يف  مي�سيغان  من  لها  بيان  يف   •
املتحدة الأمريكية، قالت اجلالية اللبنانية 

وتدين  ت�ستنكر  اأطيافها  »بجميع  اإنها: 

باأ�سد العبارات التعر�ش للموؤ�س�سة الع�سكرية 

وقوفها  وتعلن  البا�سل....  الوطني  وجي�سنا 

الوطن  �سياج  تعترب  التي  املوؤ�س�سة  هذه  مع 

احلامي.

اللبنانيني  ال�سناعيني  جمعية  اأ�سدرت   •
بياًنا دعا من خاله رئي�سها اإىل رفع العلم 

امل�سانع  يف  اأ�للسللبللوع،  مللدى  على  اللبناين 

يف  جللاء  وممللا  اجلي�ش.  ل�سهادة  تكرمًيا 

من  موؤملة  مرحلة  ن�سهد  اأخرى  مرة  البيان: 

الإنزلق نحو اأتون احلرب والدمار، ومرة اأخرى 

وينقذ  اأرواحنا  الوطني... يفتدي  نرى جي�سنا 

اإننا  العي�ش  لقمة  وي�سون  جمتمعنا  ا�ستقرار 

اجلي�ش  وقيادة  ال�سهداء  عائات  نعزي.. 

واملواطنني... ولنتذكر اإننا واجلي�ش اللبناين 

ج�سم واحد وروح واحدة....

لبنان  اأطباء  نقابة  جمل�ش  عقد  بللدوره   •
»الوقوف  خاله  اأعلن  اجتماًعا  بريوت  يف 

الوطن«،  اللبناين حامي  اإىل جانب اجلي�ش 

بت�سرفه...  كاأطباء  اأنف�سنا  »ن�سع  وقللال: 

واإىل جانبه يف كل ما يراه  رايته  واإننا حتت 

منا�سًبا«.

لبنان  يف  ال�سري  خللرباء  نقابة  تقدمت   •
بال�سهداء  التعازي  »باأحر  اجلي�ش  قيادة  من 

الأبطال«، وقال بيان �سادر عنها: »ثقوا اإننا 

والنفي�ش  الغايل  لبذل  ال�ستعداد  اإهبة  على 

خابيتكم  ت�سند  التي  البح�سة  لنكون 

والزيت الذي ميون �سراجكم ليبقى نوركم 

�ساطًعا...«.

• اأعلنت نقابة الطبوغرافيني املجازين يف 
لبنان موقًفا مماثًا، وحّيت اجلي�ش البطل 

مثمنة ت�سحياته اجل�سام.

اأفادت �سفارة لبنان يف وا�سنطن اأن نائب م�ساعدة وزير 

ات�سل  �سيلفرمان  لري  ال�سفري  الأمريكية  اخلارجية 

الإدارة  تعازي  وقللّدم  �سديد،  اأنطوان  اللبناين  بال�سفري 

اللبناين  اجلي�ش  ب�سهداء  اخلارجية،  ووزارة  الأمريكية 

الذين �سقطوا نتيجة اعتداء امل�سّلحني عليه يف �سيدا.

اخلارجية الأمريكية تعزي ب�سهداء اجلي�ش







من  �ضباط  مع  حمادثات  لإجراء  لبنان  اإيطايل  ع�ضكري  وفد  زار 

اجلي�ش اللبناين �ضمن خطة التعاون الثنائية بني جي�ضي البلدين.

والتقى الوفد الإيطايل وفًدا برئا�ضة نائب رئي�ش الأركان للعمليات 

اجلي�ش  اأرك���ان  من  �ضباًطا  �ضّم  حّمود  علي  الركن  العميد 

اأركان  للعديد،  اجلي�ش  اأركان  للتجهيز، 

اجلي�ش للتخطيط، مديرية التعليم ومديرية 

ال�ضوؤون اجلغرافية، وذلك �ضمن اجتماعات عمل نوق�ضت خاللها 

اإمكانات تعزيز التفاقيات الثنائية.

اإىل بع�ش  اأيام، زيارة  و�ضملت جولة الوفد التي ا�ضتمرت نحو ثالثة 

الأماكن ال�ضياحية، وحفالت تكرمي اأقامتها القيادة على �ضرفه.

41العدد 337 - اجلي�ش  

متوز

2013

اأخبار ون�شاطات

قيادة اجلي�ش كّرمت 

اأع�ساء املجل�ش الع�سكري 

املحالني على التقاعد

اللواء  �ضحيتلي،  الرحمن  الركن عبد  اللواء  الع�ضكري،  املجل�ش  اأع�ضاء  اإحالة  مبنا�ضبة 

الركن عدنان مرعب، اللواء الركن نقول مزهر واللواء الركن مي�ضال منري على التقاعد، 

اأقامت قيادة اجلي�ش احتفاًل يف الريزة، يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، رئي�ش 

الأركان اللواء الركن وليد �ضلمان وعدد من كبار ال�ضّباط.

�ضكر  عربون  التذكاري  اجلي�ش  درع  بهم  املحتفى  من  لكل  قّدم  اجلي�ش  قائد  العماد 

وتقدير جلهودهم، واألقى كلمة نّوه فيها مب�ضريتهم، »هم من تركوا ب�ضمة وا�ضحة يف كّل 

الظروف التي �ضغلوها«، مثنًيا على جهودهم واإجنازاتهم التي �ضاهمت بفاعلية يف الإرتقاء 

ا خالل فرتة توليهم م�ضوؤولياتهم يف املجل�ش الع�ضكري.  باأداء اجلي�ش، خ�ضو�ضً

املوؤ�ض�ضة  جانب  اإىل  البقاء  على  اجلي�ش  قائد  املكّرمون  ال�ضّباط  عاهد  جهتهم،  من 

الع�ضكرية وال�ضتعداد الدائم لتلبية نداء الواجب.

حمادثات بني اجلي�سني اللبناين والإيطايل �سمن خطة التعاون الثنائية

اإعداد:

نينا عقل خليل



 FGS BRAUNSCHWEIG اأقيم على منت ال�ضفينة احلربية الأملانية

الأملانية  الزوارق  انتقال قيادة جمموعة  يف مرفاأ بريوت، حفل مبنا�ضبة 

املوؤقتة، من  املتحدة  الأمم  قوات  �ضمن  العاملة  البحرية  للقوة  التابعة 

.Guido Brach اإىل املقدم البحري Marc Gieselar املقدم البحري

الفريق  الأملانية  امل�ضلحة  القوات  يف  العمليات  قائد  الحتفال  ح�ضر 

Hans-Werner Fritz، قائد القوات البحرية العميد الركن البحري 
 Marc البحري  املقدم  فيها  �ضكر  كلمة  األقى  الذي  اجلبيلي  نزيه 

قيادة  توليه  خالل  اللبنانية،  البحرية  ل�ضالح  بذلها  التي  اجلهود  على 

ح�ضور  يف  الع�ضكري  التقدير  و�ضام  منحه  كما  ال���زوارق،  جمموعة 

ال�ضباط الأركان يف القوات البحرية.

يتقّدمه  اأملانًيا  وفًدا  ا�ضتقبل  قد  البحرية  القوات  قائد  وكان 

 Hans – الفريق  الأملانية  امل�ضلحة  القوات  يف  العمليات  قائد 

خالله  مت  تن�ضيقي  اجتماع  عقد  حيث   ،Werner Fritz
وال�ضور  ال���دروع  ت��ب��ادل 

التذكارية.
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اجلي�ش يت�سلم اآليات 

هند�سية وزوارق حربّية

يف ح�ضور عدد من �ضباط اجلي�ش اللبناين، 

ت�ضّلم  الأمريكية،  ال�ضفارة  عن  وممثلني 

اللواء اللوج�ضتي اأربع اآليات هند�ضية، كما 

ت�ضّلمت القوات البحرية اأربعة زوارق حربية، 

 ،2013/5/29 بتاريخ  بريوت  مرفاأ  اإىل  و�ضلت 

وذلك يف اإطار برنامج امل�ضاعدات الأمريكية 

والل��ت��زام��ات  ال��ل��ب��ن��اين،  للجي�ش  امل��ق��ررة 

والتفاقيات املوقعة بني اجلانبني.

هبة كورية لفرع مكافحة الإرهاب والتج�س�ش

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  �ضم�ش  مالك  العميد  بح�ضور 

قهوجي، وقائد الوحدة الكورية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة 

ال�ضباط،  Kim Kyung Hwan، وعدد من  العقيد  املوؤقتة يف لبنان 

جرى يف الريزة حفل ت�ضّلم �ضيارتي دفع رباعي مقدمة هبة من قبل 

يف  والتج�ض�ش  الإره��اب  مكافحة  فرع  مل�ضلحة  الكورية  الوحدة 

مديرية املخابرات.

وقد تال العميد �ضم�ش كتاب �ضكر با�ضم العماد قهوجي و�ضّلمه 

للعقيد Hwan، كما قدم دروًعا تذكارية ل�ضباط الوحدة الكورية.

ت�سليم وت�سّلم قيادة جمموعة الزوارق الأملانية التابعة للقوة البحرية يف الـ »يونيفيل«



ق�ضم  م���ن  ع��ن��ا���ض��ر  ت���اب���ع 

مع  تدريبية  دورة  املكافحة 

ف��ري��ق م��ن ال���ق���وات اخل��ا���ض��ة 

الأم���ريك���ي���ة مل���دة ���ض��ه��ري��ن، 

وق��ت��ال  م��داه��م��ات  ت�ضمنت 

بالأ�ضلحة  رم��اي��ات  ���ض��وارع، 

والإ�ضعافات  املتفجرات  حول  ونظرية  عملية  ا  ودرو�ضً اخلفيفة، 

فرع  رئي�ش  بح�ضور  التخرج  حفل  اأقيم  ختامها،  ويف  الأول��ي��ة. 

والتج�ض�ش، رئي�ش ق�ضم املكافحة و�ضباط من  مكافحة الإرهاب 

الق�ضم، كما ح�ضر عن اجلانب الأمريكي فريق التدريب برئا�ضة 

العقيد كار�ضرن.

والعقيد  تخلل احلفل كلمات لكل من رئي�ش فرع املكافحة 

دروع  وقدمت  للع�ضكريني،  ال�ضهادات  ت�ضليم  كار�ضرن، كما مت 

تذكارية لفريق التدريب الأمريكي.

للقيادة  �ضهاب  ف��وؤاد  كلية  يف  اأقيمت 

الفوتوغرايف  الت�ضوير  على  دورة  والأرك��ان، 

التوجيه،  مديرية  من  لع�ضكريني  والفيديو 

الت�ضوير والربامج  وذلك باإ�ضراف رئي�ش ق�ضم 

يف املديرية العقيد الركن �ضهيل جنم وفريق 

تدريب اأمريكي.

اآلت  مميزات  ح��ول  ملحة  ال��دورة  �ضملت 

بالتقنيات  ال��ت��ذك��ري  واإع����ادة  الت�ضوير، 

التقنيات  اىل  بالإ�ضافة  للت�ضوير  الأ�ضا�ضية 

جل�ضات  املتدربون  تابع  كما  اجل��دي��دة. 

الت�ضوير يف خمتلف الظروف املناخية،  حول 

اآلة  برجمة  وكيفية  واخل���ارج،  الداخل  يف 

الدورة،  وتخلل  املحيط.  لتتالءم مع  الت�ضوير 

ومناق�ضة  عملية  ت�ضوير  مت��اري��ن  اإج���راء 

تفاديها  وكيفية  فيها  احلا�ضلة  الأخطاء 

وت�ضحيحها. كما اطلع العنا�ضر من خالل 

مونتاج  اإج���راء  كيفية  على  عامة  ملحة 

�ضبكة  اإىل  وت�ضديرها  وحفظها  لالأفالم 

الإنرتنت وو�ضائل الإعالم.

امل�ضتوى  على  الأمريكي  الفريق  اأثنى  وقد 

الدورة، ويف  امل�ضاركني يف  لدى  اجليد 

ال�ضهادات  ت�ضليمهم  مّت  ختامها، 

التوجيه  مدير  م�ضاعد  ح�ضور  يف 

العميد  املطبوعات  ق�ضم  رئي�ش 

العقيد  رح����ال،  ال��ي��ا���ش  ال��رك��ن 

الركن �ضهيل جنم، و�ضباط.
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مترين بحري 

م�سرتك مع 

الفرقاطة الفرن�سية 

»Forbin«

ال��ت��دري��ب  اإط������ار  يف 

اجلي�ضني  بني  امل�ضرتك 

الإقليمية  املياه  �ضمن  بحرية،  متارين  جرت  والفرن�ضي،  اللبناين 

البحرية  القوات  من  وحدات  نفذتها  بريوت،  راأ�ش  مقابل  اللبنانية 

الفرن�ضية  الع�ضكرية  والفرقاطة  البحر  مغاوير  وف��وج  اللبنانية 

»Forbin« التي زارت لبنان يف مهمة تدريبية.

اىل  البحر،  مغاوير  وفوج  البحرية  القوات  من  �ضّباط  الرماية  ح�ضر 

جانب قائد الفرقاطة ومعاونه ال�ضخ�ضي ومدّربني.

لقائدها  تن�ضيقي  لقاء  لبنان،  اإىل  الفرقاطة  زيارة  برنامج  وتخّلل 

البحري  الركن  العميد  البحرية  القوات  قائد  ال�ضخ�ضي مع  ومعاونه 

نزيه اجلبيلي، يف ح�ضور امللحق الع�ضكري الفرن�ضي و�ضّباط، اإ�ضافة 

اىل ن�ضاطات م�ضرتكة.

ق�سم املكافحة يف دورة 

تدريبية مع فريق اأمريكي

دورة تدريبية حول »فن الت�سوير الفوتوغرايف والفيديو«



اأقيم يف مدر�ضة القوات اخلا�ضة يف حامات، 

 49 الدفعة   - مغوار  دورة  تخريج  احتفال 

والتي حملت ا�ضم الرائد املغوار ال�ضهيد بيار 

املدر�ضة  قائد  الإحتفال  ح�ضر  ب�ضعالين، 

امل��ق��دم ال��رك��ن ج��ان ن��ه��را مم��ث��اًل قائد 

من  وع��دد  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

ومدعوون  ع�ضكريون  وملحقون  ال�ضباط، 

وذوو املتخرجني.

كلمة  نهرا  ال��رك��ن  امل��ق��دم  األ��ق��ى  وق��د 

املتخرجني  خماطًبا  ا�ضتهلها  باملنا�ضبة 

بالقول: 

اأيها املتخرجون

حني ان�ضويتم حتت راية اجلي�ش، اأق�ضمتم 

كاماًل،  الع�ضكري  بالواجب  القيام  ميني 

ترابه  عن  وذوًدا  الوطن  علم  على  حفاًظا 

اليوم جتددون هذا الق�ضم  اأنتم  املقد�ش، وها 

اجتزمت  اأن  بعد  والع��ت��زاز،  الفخر  مب��لء 

وه��ذا  م��غ��وار.  تن�ضئة  دورة  مميز  بنجاح 

حتليكم  لول  ليتحقق  يكن  مل  النجاح 

والثبات،  ال�ضرب  بروح  التدريب  مرحلة  طوال 

وا�ضعني  وامل�ضقات،  ال�ضعاب  تروي�ش  واإرادة 

ن�ضب اأعينكم هدًفا واحًدا، وهو الن�ضمام 

اإىل رجال النخبة يف اجلي�ش حيث ت�ضتحيل 

اجلراأة انت�ضاًرا وبطولة ا�ضتثنائية، والت�ضحية 

ع جبني املوؤ�ض�ضة والوطن. اأكاليل غار تر�ضّ

واأ�ضاف:

اأيها املغاوير ال�ضجعان

�ضمل  والذي  له،  الذي خ�ضعتم  التدريب  اإن 

جانب  اإىل  اخلا�ش،  القتال  اأن��واع  معظم 

كيفية ا�ضتخدام التقنيات احلديثة مبهارة 

تهديدات  على  املالئم  ال��رد  يعترب  عالية، 

ال��وط��ن،  الأك���ر خ��ط��ورة على  الأع����داء 

ميتلك  ال��ذي  الإ�ضرائيلي  العدو  �ضيما  ل 

متطورة،  وتكنولوجيا  اأ�ضلحة 

يف  ي�ضتخدم  ال���ذي  والإره�����اب 

ع��م��ل��ه الإج���رام���ي اأ���ض��ال��ي��ب 

لكن  تقليدية،  غري  وو�ضائل 

اأهميته، ل  التدريب وعلى  هذا 

اجلهد  من  مبزيد  اإل  يكتمل 

كّل  من  وال�ضتفادة  واملثابرة، 

اخت�ضا�ضكم،  جمال  يف  تطور 

لذا كونوا على قدر امل�ضوؤوليات 

امل���ل���ق���اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ك��م، 

اجلديدة  طاقاتكم  موظفني 

يف خدمة وحداتكم، لت�ضهموا 

القتالية،  اإمكاناتها  تعزيز  يف 

خمتلف  على  اأدائها  وتفعيل 

ال�ضعد.

ويف اخلتام قال:

اأيها املتخرجون

ال��رائ��د  دورة  ه��ي  دورت���ك���م 

ب�ضعالين،  بيار  ال�ضهيد  املغوار 

�ضاحة  يف  م���ارًدا  تعملق  ال��ذي 

املواطنني  �ضالمة  عن  الدفاع 

مب�ضرية  العابثني  عبث  م��ن 

الأم�����ن وال����ض���ت���ق���رار، وق���دم 

با�ضت�ضهاده اأمثولة يف ال�ضجاعة 

والإخ��ال���ش ون��ك��ران ال��ذات، 

لل�ضهيد  وفاءكم  اأن  واعلموا 

واملبادئ  القيم  بالتزام  يكون 

الولء  مقدمها  ويف  اأجلها،  من  ق�ضى  التي 

بالوطن،  الرا�ضخ  والإميان  للجي�ش،  املطلق 

وال�ضتعداد لبذل الغايل والنفي�ش يف �ضبيله.

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  با�ضم 

هذا  يف  تخرجكم  مبنا�ضبة  اأهنئكم 

اليوم الواعد، متمنًيا لكم م�ضتقباًل زاخًرا 

بالتقدم والنجاح.

ال�ضهادات  �ضلمت  الحتفال،  ختام  ويف 

عائلة  اإىل  ال��دورة  درع  وقّدم  املتخرجني  اإىل 

املتخرجة  الوحدات  نفذت  كما  ال�ضهيد، 

ا ع�ضكرًيا تخلله اإنزال من الطوافات  عر�ضً

ومتارين قتالية متنوعة.
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تخريج دورة مغوار حملت ا�سم الرائد ال�سهيد بيار ب�سعالين

مترين تكتي للواء امل�ساة اخلام�ش حول فر�سية »اللفيف الفرعي يف الدفاع عن حمور«

ل��واء  نّف�ذ   ،2013 لل�عام  والتدريب  التعلي�م  خط�ة  اإط��ار  يف 

اخل�لبي�ة  بالذخ�رية  تكتًيا،  مت�ريًنا  اخلام�ش  امل�ض��اة 

الدفاع  يف  الفرعي  »الل�فيف  بعنوان  واملتف�جرات  واملف�رقعات 

عن حمور«.

جرى التمرين يف منطقة يارين – اجلبني – طري حرفا، وح�ضره 

الكتائب  وق��ادة  ومعاونوه  �ضربل  الركن  العميد  اللواء  قائد 

والأفواج  الألوية  لتقييم  الفرعية  اللجنة  واأع�ضاء  امل�ضرتكة، 

و�ضباط.

�ضبق التمرين اإيجاز عر�ضت خالله الأهداف ومراحل التعاون 

الذي جمع بني الوحدات امل�ضاركة.



اجلي�ش  ب��ني  م��ا  ب��ال�����ض��راك��ة 

اأقيم  ال��دام��ور،  وبلدية  اللبناين 

حفل و�ضع حجر الأ�ضا�ش للمبنى 

واملبنى  البلدة.  يف  اجلديد  البلدي 

من  مم��ّول  ت�ضييده  �ضيتم  ال��ذي 

الع�ضكري  التعاون  مكتب  قبل 

الأمريكية  ال�ضفارة  لدى  – املدين 
CIMIC، وهو ي�ضم مكاتب اإدارية للبلدية واأخرى لل�ضليب الأحمر 
للم�ضتجيبني  تدريب  غرف  اإىل  بالإ�ضافة  املدين،  والدفاع  اللبناين 

املنطقة  يف  وغريها  الإ�ضعاف  وخدمات  الطوارئ  حل��الت  الأوليني 

املحيطة.

ح�ضر احلفل �ضفرية الوليات املتحدة الأمريكية على راأ�ش وفد من 

املنطقة  نواب  من  عدد  ال�ضفارة، 

بلديات  وروؤ����ض���اء  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 

التعاون  ق�ضم  ورئي�ش  وخماتري، 

اأرك���ان  يف  امل���دين  الع�ضكري 

اجلي�ش للعمليات العقيد يو�ضف 

م�ضرف وح�ضد من الأهايل.

تخلل الحتفال عدة كلمات، 

وق���د اأ����ض���ار ال��ع��ق��ي��د م�����ض��رف يف 

كلمته اإىل �ضل�ضلة من امل�ضاريع 

التعاون  امل�ضرتكة ما بني ق�ضمي 

ال�ضفارة  يف  امل��دين   – الع�ضكري 

الأمريكية واجلي�ش اللبناين، والتي ميثل املركز البلدي اجلديد يف 

الدامور والذي �ضيتم ت�ضييده احدى حلقاتها.

العقيد م�ضرف م�ضاريع م�ضرتكة منّفذة بني ق�ضمي  كما عر�ش 

اللبناين،  واجلي�ش  الأمريكية  ال�ضفارة  املدين يف  الع�ضكري  التعاون 

وم�ضاريع اأخرى هي قيد الإعداد والتخطيط �ضيتم تنفيذها م�ضتقباًل.
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تقنية جديدة للتخل�ش من البدانة يف امل�ست�سفى الع�سكري املركزي

العميد  الع�ضكرية  الطبابة  رئي�ش  برعاية 

الطبيب اأ�ضامة املعّلم، اأقيمت يف امل�ضت�ضفى 

ور�ضة  التنظري(  )فرع  املركزي  الع�ضكري 

ال�ضمنة  من  التخل�ش  حول  حّية  عالجية 

اإىل  يدخل  بالون  بوا�ضطة  والبدانة،  املفرطة 

املعدة عن طريق النا�ضور.

فرن���ضي  طب��ي  وف�د  ال�ور�ضة  يف  �ض��ارك 

 Jean - pierre Duterlay الطبيبني  �ض��م 

اأطباء  جانب  اإىل   ،Bernard Grumbersو

)اخت�ضا�ش  مدنيني  واأط��ب��اء  التنظري  ف��رع 

يف  التغذية  واأخ�ضائيات  ع��ام��ة(  ج��راح��ة 

امل�ضت�ضفى الع�ضكري املركزي.

ال�ضوء  �ضلطت  مبحا�ضرة  الور�ضة  ا�ضتهلت 

معاجلتها،  وط���رق  ال��ب��دان��ة  خم��اط��ر  على 

خمتلف  ب��ني  ح����وار  تخللها 

بعدها  لينتقلوا  امل�����ض��ارك��ني 

عاينوا  حيث  التنظري  فرع  اإىل 

و�ضاهدوا كيفية عالج ال�ضمنة 

من خالل و�ضع البالون يف املعدة.

تطبق  التي  اجلديدة،  التقنية  هذه  وترمي 

يف  ال�ضت�ضفاء  �ضعيد  على  الأوىل  للمرة 

املعدة،  ال�ضبع يف  اإىل حتفيز خاليا  اجلي�ش، 

منها  ج��زًءا  البالون  احتالل  اإىل  بالإ�ضافة 

)حواىل ثلث حجم املعدة(، ما يوؤدي اىل حالة 

التي  الطعام  كمية  وخف�ش  املبكر  ال�ضبع 

يتناولها املري�ش.

ا�ضتعمال  مع  ال��وزن  خف�ش  ن�ضبة  وت�ضل 

وعند  كلغ،  و30   20 ب��ني  م��ا  اىل  ال��ب��ال��ون، 

الو�ضول للهدف املن�ضود )حواىل 6 اأ�ضهر( يتم 

وعلى  النا�ضور،  بوا�ضطة  البالون  ا�ضتخراج 

اتباع  الذي خ�ضع للعالج املذكور  ال�ضخ�ش 

احلمية الغذائية املنا�ضبة.

وقد عالج رئي�ش فرع التنظري الرائد الطبيب 

�ضالح عز الدين اإىل جانب اأطباء فرن�ضيني، 

وفوق  املتو�ضطة  البدانة  بني  ترواح  حالت   8

من  بالنجاح  جميعها  تكّللت  املتو�ضطة، 

دون ح�ضول اأي م�ضاعفات فورية اأو متاأّخرة.

حجر الأ�سا�ش ملبنى بلدي 

جديد يف الدامور مببادرة 

CIMIC من

...وبزات ريا�سية 

وكرات قدم لطالب 

ثانوية غزير الر�سمية 

 – الع�ضكري  التعاون  برنامج  اإط���ار  يف 

وال�ضفارة  اجلي�ش  ب��ني   )CIMIC( امل��دين 

التعاون  ق�ضم  رئي�ش  ق��ام  الأم��ريك��ي��ة، 

م�ضرف  يو�ضف  العقيد  املدين   – الع�ضكري 

غزير  ثانوية  اإىل  بزيارة  ال�ضفارة  من  وفد  مع 

ريا�ضية  ب��زات  توزيع  مت  حيث  الر�ضمية، 

وكرات قدم على طالبها.





اعتداء  فر�ضها  التي  املعركة 

اجلي�ش  على  اإرهابية  فلول 

ت�ضرف  مل  عربا،  منطقة  يف 

املناطق  ع��ن  اهتمامه 

واأن  ا  خ�ضو�ضً الأخ���رى، 

الوحدات  وا�ضلت  فقد  اأمنية.  وتوترات  اجلي�ش  على  اعتداءات  �ضهد  بع�ضها 

دهم  وعمليات  ا�ضتثنائية  تدابري  تنفيذ  اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف  املنت�ضرة 

تطبيًقا للخطة المنية التي و�ضعتها القيادة.

يف ما يلي، بيانات اأ�ضدرتها القيادة تباًعا بني مطلع حزيران املن�ضرم واأواخره، تلقي ال�ضوء 

على الأحداث واملوقف الذي اتخذته القيادة منها والتدابري التي نفذت.

ال�ضمال

�أعلنت   ،2013/6/5 بتاريخ 

قيادة �جلي�ش يف بيان �صادر عن 

»خللال  �أنلله  �لتوجيه  مديرية 

مدينة  �صهدتها  �لتي  �لأحللد�ث 

�جلي�ش  �آثللر  مللوؤخللًر�،  طر�بل�ش 

على نف�صه معاجلتها بحكمة 

و�للصللر ودقللللة، بللالللتللز�مللن مع 

فعاليات  �أمللام  �ملجال  �إف�صاح 

�ملدينة ملنع �لإ�صتغال �ل�صيا�صي 

وللللللحللد قلللدر �لإملللكلللان من 

�صفوف  يف  �أبرياء  �صحايا  �صقوط 

�ل�صروط �مل�صادة  �أن  �إل  �ملو�طنني. 

�لفعاليات  تلك  و�صعتها  �لتي 

�مل�صلحة  �ملجموعات  و�إمللعللان 

من خمتلف �لأطر�ف يف �لعبث 

بللاأمللن �ملللديللنللة و�لللتللعللدي على 

و�لع�صكريني  �جلي�ش  مر�كز 

�لعّزل �ملنتقلني من و�إىل مر�كز 

ت�صعيد  �إىل  �أدى  قللد  عملهم، 

�ل�صهد�ء  عدد  من  وز�د  �ملوقف 

�ل�صيا�صيني  بع�ش  �نرى  حني  يف  و�جلرحى، 

وتوزيع  �جلي�ش  �صد  �إفللر�ء  حملة  لإطللاق 

�لو�قع ومن دون وجه  �لإتهامات بعيًد� عن 

حق.

توؤكد قيادة �جلي�ش �أنها �صتتخذ بنف�صها 

عن  ومبناأى  �حلا�صمة  �لإجلللر�ء�ت  جميع 

يجري  ملا  حد  لو�صع  �ل�صيا�صية،  �لتدخات 

يف مدينة طر�بل�ش، وهي تدعو �ملو�طنني �إىل 

بد�أت  �لتي  �لتد�بري  مع  �لكامل  �لتجاوب 

كما  تباًعا،  بتنفيذها  �جلي�ش  وحللد�ت 

ت�صع هذه �لقيادة �جلميع �أمام م�صوؤولياتهم 

جلهة �حلفاظ على �أمن �ملو�طنني، و�صامة 

�ملهمة،  تنفيذ  �ملوكلة  �لع�صكرية  �لقوى 

قوة وحزم مع م�صادر  �صتتعامل بكل  و�لتي 

�لنري�ن ومع جميع �ملظاهر �مل�صلحة �إىل �أي 

و�لفتنة  �لتخريب  �أيادي  لقمع  �إنتمت  جهة 

�لتي مل تعد ت�صيء �إىل �ملدينة فح�صب بل �إىل 

لبنان باأ�صره«.

�أعلنت   ،2013/6/6 بتاريخ  �صادر  بيان  ويف 

ت�صديد  و��صلت  �جلي�ش  »وحد�ت  �أن  �لقيادة 

يف  �نت�صارها  وتو�صيع  �لأمنية  �إجللر�ء�تللهللا 
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متوز

2013

بيانات

�إعد�د:

 نينا عقل خليل

يوميات الأمن يف طرابل�ش ومناطق اأخرى يف بيانات قيادة اجلي�ش
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بيانات

و�ملناطق  �لتبانة  وباب  حم�صن  جبل  �أحياء 

�ملحيطة بهما، وقد نفذت �صل�صلة عمليات 

دهم بحًثا عن �مل�صلحني و خمابئ �لأ�صلحة، 

�لقمح  �صوق  حملة  يف  فجًر�  �صبطت  حيث 

يحتوي  لل�صاح  خمزًنا  �لر�نية،  �حلللارة   -

على كميات من �لعبو�ت �لنا�صفة ومد�فع 

�حلربية  و�لبنادق  �ل�صنع،  �ملحلية  �لهاون 

�أعتدة  �إىل  بالإ�صافة  لها،  �لعائدة  و�لذخائر 

عائد  �ملذكور  و�ملخزن  متنوعة.  ع�صكرية 

�أثر  على  قللام  �لللذي  علوكي  زيللاد  للمدعو 

باإقد�م �جلي�ش  �أكاذيب تتعلق  ذلك، ببث 

�إثللارة  بهدف  �لدينية  بالرموز  �مل�ش  على 

�لنعر�ت �لطائفية«.

يف  �جلي�ش  قوى  »ت�صتمر  �لبيان:  و�أ�صاف  

عمليات �لدهم ومطاردة �مل�صلحني يف �أحياء 

يف  تتهاون  لن  باأنها  جمًدد�  وحتذر  �ملدينة، 

وجلميع  بالأمن  للعابثني  �ملبا�صر  �لت�صدي 

�ملظاهر �مل�صلحة �إىل �أي جهة �نتمت«.

ويف �لتاريخ نف�صه، �أ�صدرت مديرية �لتوجيه 

تابعة  دورية  »تعّر�صت  فيه:  قالت  �آخر  بياًنا 

لإطاق  حم�صن  جبل  منطقة  يف  للجي�ش 

نار من قبل م�صلحني، وقد ردت قوى �جلي�ش 

على م�صادر �لنري�ن، كما نفذت عمليات 

بحًثا  بها  �مل�صتبه  �لأماكن  لعدد من  دهم 

ذلك،  �أثناء  �صبطت  حيث  �مل�صلحني،  عن 

كميات  على  يحتوي  لل�صاح  خمللزًنللا 

�ليدوية  و�لقنابل  �ل�صاروخية  �لقاذفات  من 

كميات  �إىل  بالإ�صافة  �حلربية،  و�لبنادق 

من �لذخائر و�لأعتدة �لع�صكرية.

�ملللر�جللع  �إىل  �مللل�للصللبللوطللات  ت�صليم  مت 

بالتق�صي  �جلي�ش  قللوى  وت�صتمر  �ملخت�صة، 

عن مطلقي �لنار لتوقيفهم و�إحالتهم على 

�لق�صاء �ملخت�ش«.

البقاع

�لو�صع  توتر  وعقب  �لبقاع،  منطقة  يف 

عرث  �أ�صخا�ش  �أربللعللة  مقتل  �إثللر  �لأمللنللي، 

عليهم يف و�ٍد يقع يف خر�ج بدة ر�أ�ش بعلبك 

�صيارة  د�خللل  عللر�للصللال،  جللرود  تخوم  على 

رباعية �لدفع من نوع �صريوكي، �صدر عن 

بتاريخ  بيان  �لتوجيه  مديرية  �جلي�ش  قيادة 

2013/6/16 جاء فيه:

�أربعة  مقتل  حول  معلومات  �نت�صار  »لدى 

حملة  يف  جثامينهم  على  و�لعثور  مو�طنني 

�لقاع،    - بعلبك  ر�أ�للش  جللرود  ر�يف يف  مللر�ح 

ح�صل توتر يف بع�ش مناطق بعلبك و�لهرمل 

من  عدد  يف  م�صلحة  مظاهر  �إنت�صار  تخلله 

�أثر  وعلى  وطرقاتها.  �ملناطق  هذه  بلد�ت 

ذلك قامت وحد�ت �جلي�ش بت�صيري دوريات 

خمتلف  يف  حو�جز  و�إقامة  وموؤللة  ر�جلة 

مبهماتها  تقوم  تللز�ل  ول  �ملنطقة،  �أرجللاء 

و�إعللادة  �مل�صلحة  �ملظاهر  جميع  لإخللاء 

�لأو�صاع �إىل طبيعتها«.

و�أ�صاف �لبيان: »�إن قيادة �جلي�ش �إذ تهيب 

�لبقاعية  و�لللعللائللات  �ملللو�طللنللني  بجميع 

�لنف�ش  و�صبط  �جلر�ح  على  �لتعايل  كافة، 

و�لتحلي بال�صر يف هذ� �لظرف �لدقيق �لذي 

لأي  ت�صمح  لن  باأنها  توؤكد  �لباد،  به  متر 

�لأليم بغية �صرب  باإ�صتغال �حلادث  كان 

�لعي�ش  ركائز  وتقوي�ش  �لوطنية  �لللوحللدة 

وهي  �لللو�حللد.  �ملجتمع  �أبناء  بني  �مل�صرك 

�إىل  �لإرتقاء  على  �ملعنيني  �مل�صوؤولني  حتّث 

على  و�لعمل  �لوطنية  �مل�صوؤولية  م�صتوى 

�إخاء �ملظاهر �مل�صلحة ور�أب �ل�صدع بجميع 

�لو�صائل �ملمكنة«.

و�أ�صارت �لقيادة �إىل �أنها با�صرت �لتحقيقات 

وهي  �حلللادث  ماب�صات  لك�صف  �لازمة 

�جلناة  توقيف  �صبيل  يف  جهًد�  تدخر  لن 

و�إحالتهم على �لق�صاء �ملخت�ش.

ل تهاون

يف بيان لحق، �أكدت قيادة �جلي�ش �أنها 

للخارجني  بقوة  �لت�صدي  يف  تتهاون  »لللن 

�لقوى  �صامة  على  و�ملعتدين  �لقانون  على 

�لع�صكرية بكل �لو�صائل �ملمكنة. ودعت 

خلف  �لإجنر�ر  وعدم  �لتهدئة  �ىل  �ملو�طنني 

�ل�صائعات و�لع�صبيات �لفئوية«.

�أ�صدرته  �لللذي  �لبيان  يف  �لقيادة  وذكللرت 

�أنه   2013/6/21 بتاريخ  �لتوجيه  مديرية 

»على �أثر �لإ�صكالت �لأمنية �لتي �صهدتها 

منطقة �للبوة - عر�صال، ح�صل توتر يف بع�ش 

تخلله  وبللريوت،  و�ل�صمال  �لبقاع  مناطق 

طرق  وقطع  م�صلح  وظللهللور  �إعت�صامات 

�إىل  بالإ�صافة  �مل�صتعلة،  و�لإطار�ت  بالعو�ئق 

ودورياته،  �جلي�ش  مر�كز  من  عدد  تعر�ش 

وعرب  وتربل  نايل  و�صعد  �مل�صنع  مناطق  يف 

�لفاعور وقب �ليا�ش وجمدل عنجر يف �لبقاع، 

م�صلحة.  عنا�صر  جانب  من  نللار  لإطللاق 

باملثل  �لنار  على  �جلي�ش  وحللد�ت  ردت  وقد 

�صفوفهم،  يف  �لإ�صابات  من  عدًد�  و�أوقعت 

فيما �أ�صيب �أربعة ع�صكريني بينهم �صابط 

بجروح خمتلفة، بالإ�صافة �إىل ح�صول �أ�صر�ر 

وقد  �لع�صكرية.  �لآللليللات  ببع�ش  مللاديللة 

�إز�لة �ملظاهر  متّكنت وحد�ت �جلي�ش من 

�مل�صلحة وفتح معظم �لطرق و�إعادة �لأو�صاع 

�إىل طبيعتها«.

نف�صه،  �ليوم  »�صباح  �أنلله  �لبيان  و�أ�صاف 

�جتاه  يف  �لنار  �مل�صلحني  من  عللدد  �أطلق 

و�مل�صنع  عنجر  جمللدل  يف  �جلي�ش  مر�كز 

�ملر�كز  عنا�صر  رّدت  وقد  �لفاعور،  وعللرب 

�جلي�ش  قللوى  وبا�صرت  باملثل،  �لللنللار  على 

�لنار،  مطلقي  لتوقيف  و��صعة  دهم  حملة 

م�صتبًها  عن�صًر�   22 توقيف  من  ومتكنت 

تابعة  دوريللة  �أن  �لبيان  وك�صف  فيهم«. 

من  عللدًد�  �صيد�  مدينة  يف  �أوقفت  للجي�ش 

كمية  بحوزتهم  و�صبطت  �مل�صلحني، 

و�ملتو�صطة  �خلفيفة  �حلربية  �لأ�صلحة  من 

كمية  �إىل  بالإ�صافة  لها،  �لعائدة  و�لذخائر 

من �لأعتدة �لع�صكرية«.

�جلي�ش  قيادة  �أ�صدرت  نف�صه،  �لإطللار  ويف 

بياًنا بتاريخ 2012/6/6 جاء فيه:

جمموعة  قامت  ليًا،   2013/6/5 »بتاريخ 

ي�صتقّلون  كللانللو�  �لللذيللن  �مل�صلحني  مللن 

حاجز  مبهاجمة  �أب،  بيك  نللوع  �صيارة 

عر�صال   - حمّيد  و�دي  منطقة  يف  �جلي�ش 

�لأثر  وعلى  عنا�صره،  باجتاه  �لنار  و�طللاق 

ما  �ملعتدين،  مع  �حلاجز  عنا�صر  ��صتبك 

�أحدهما من  �ثنني  �إىل مقتل م�صلحني  �أدى 

بالفر�ر،  �لباقون  لذ  فيما  �ل�صورية  �لتابعية 

�حلاجز  عنا�صر  ��صتبك   2013/6/6 وفجر 

على  �أقدمت  �أخرى  م�صلحة  جمموعة  مع 

�أي  وقللوع  دون  من  باجتاههم  �لنار  �إطللاق 

�ل�صيارة  �صبط  مت  وقللد  بلللالأرو�ح.  �إ�صابات 

�لأ�صلحة  من  كمية  وبد�خلها  �ملذكورة 

�حلربية و�لذخائر«.

تابعة  طو�فة  �أطلقت  �أخللرى،  جهة  »من 

باجتاه  �صو�ريخ  خم�صة  �ل�صورية  للقو�ت 

منطقة  يف  �جلمالة  وطريق  �لبابني  حملتي 

�ل�صاعة  وعند  منها،  ثاثة  �نفجر  عر�صال، 
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23،30 ليل 2013/6/5، �صقطت ع�صرة �صو�ريخ 

�ل�صوري،  يف مدينة بعلبك م�صدرها �جلانب 

و�أ�صفر �لعتد�ء�ن عن �إ�صابة مو�طن بجروح 

وح�صول �أ�صر�ر مادية باملمتلكات.

على  �جلي�ش  من  وحللد�ت  ك�صفت  وقللد 

�تخذت  كما  �ل�صو�ريخ،  �صقوط  �أمكنة 

�لإجر�ء�ت �مليد�نية �ملنا�صبة، وقامت بت�صيري 

دوريات على �متد�د حدود �ملنطقة«.

يف  �لللقلليللادة  �أعلنت  نف�صه،  �ل�صياق  يف 

»طائرة  �أن   ،2013/6/12 بتاريخ  �صادر  بيان 

خرقت  �ل�صوري،  �جلانب  من  قادمة  حربية 

عر�صال  جرود  منطقة  يف  �للبنانية  �لأجللو�ء 

بعيدة  م�صافة  من  �صاروخني  �أطلقت  حيث 

باجتاه �صاحة �لبلدة، ما �أدى �إىل �إ�صابة �أحد 

مادية  �أ�صر�ر  �إىل  �إ�صافة  بجروح،  �ملو�طنني 

�لللوحللد�ت  �تللخللذت  وقللد  �ملمتلكات.  يف 

�لإجر�ء�ت  �ملنطقة  يف  �ملنت�صرة  �لع�صكرية 

�لدفاعية للرد �لفوري على �أي خرق مماثل

�ضبط اأج�ضام م�ضبوهة

يف حملة جال - �لبقاع �لأو�صط، �أعلنت 

 ،2013/6/23 بتاريخ  �صادر  بيان  يف  �لقيادة 

�ملخابر�ت  ملديرية  معلومات  تو�فر  »لدى  �أنه 

عن وجود ج�صم م�صبوه �أمام �أحد �ملكاتب 

قوة  توجهت  �ملذكورة،  �ملنطقة  يف  �حلزبية 

من �جلي�ش �إىل �ملكان، وفر�صت طوًقا �أمنًيا 

�مل�صبوه  �جل�صم  على  �لك�صف  وبعد  حوله. 

من قبل �خلبري �لع�صكري، وتبنّي �أنه عبارة 

�ألف  زنتها  �ل�صنع  يدوية  نا�صفة  عبوة  عن 

على  عمل  حيث  �ملتفجرة،  �ملو�د  من  غر�م 

تعطيلها ونقلها �إىل مكان �آمن«.

�لأمللن  على  �حلللفللاظ  مهمة  �إطلللار  ويف 

بيانها  يف  �لقيادة  �أعلنت  ا،  �أي�صً و�ل�صتقر�ر 

منطقة  »يف  �أنه   ،2013/6/2 بتاريخ  �ل�صادر 

�للبناين  للجي�ش  تابع  حاجز  �أوقف  �إهدن، 

حممد  و�صعد  مو�صى  ب�صري  حممد  �ملدعوين 

نوع  �صيارة  ي�صتقان  كانا  �للذين  مو�صى 

وبد�خلها عدد من قاذفات  كيا بيكانتو 

�لل«�أر بي جي« و�لأ�صلحة �خلفيفة و�ملناظري، 

�لذخائر �خلفيفة  �إىل كمية من  بالإ�صافة 

�صّلم  وقللد  متنوعة.  ع�صكرية  و�أعللتللدة 

�ملوقوفان مع �مل�صبوطات �إىل �ملر�جع �ملعنية، 

وبو�صر �لتحقيق باإ�صر�ف �لق�صاء �ملخت�ش«.

تطويق ا�ضتباك يف الليلكي

�صدر عن قيادة �جلي�ش - مديرية �لتوجيه 

 ،2013/6/25 يوم  ظهر  »بعد  �لآتللي:  �لبيان 

ح�صل �إ�صكال بني �أفر�د عائلتني، يف حملة 

نتيجة  �جلنوبية،  �ل�صاحية   – �لليلكي 

خافات عائلية �صابقة تطور �إىل �إطاق نار 

وعلى  ومتو�صطة.  خفيفة  حربية  باأ�صلحة 

مكان  �إىل  �جلي�ش  من  قوى  ح�صرت  �لأثللر 

�أمنًيا حوله، كما  �ل�صتباك وفر�صت طوًقا 

�أمللاكللن  �صملت  دهللم  عمليات  نللفللذت 

توقيف  من  متكنت  حيث  �لنار  مطلقي 



عدد من �لأ�صخا�ش �مل�صتبه بهم. 

طبيعته،  �إىل  �لو�صع  �أعيد  وقد 

وت�صتمر قوى �جلي�ش يف ماحقة 

و�إحالتهم  لتوقيفهم  �مل�صلحني 

على �لق�صاء �ملخت�ش«.

اجلي�ش يوقف خاطفني

ويتعقب اآخرين

�أ�صدرت   ،2013/5/27 بتاريخ 

قيادة �جلي�ش بياًنا جاء فيه:

»علللللى �أثلللر تللعللّر�للش �ملللو�طللن 

عللمللاد عللمللاد ملللن بلللللدة ديللر 

بتاريخ  خطف  لعملية  �لأحمر 

�لتحريات  وبنتيجة   ،2013/5/21

�لتي قامت بها مديرية �ملخابر�ت متكنت 

هللذه �ملللديللريللة مللن حتللديللد مللكللان وجللود 

�ملخطوف يف بلدة يونني، ولدى قيام قوة من 

تعر�صت  �ملللذكللور  �ملكان  بدهم  �جلي�ش 

فردت على  قبل �خلاطفني  نار من  لإطاق 

حترير  من  ومتكنت  باملثل  �لنار  م�صادر 

�ملخطوف، و�إلقاء �لقب�ش على �أحد �خلاطفني 

و�صبط كمية من �لأ�صلحة و�لذخائر و�أجهزة 

�لت�صال«.

�ملخت�ش  �لق�صاء  باإ�صر�ف  �لتحقيق  بو�صر 

باقي  مبللاحللقللة  �جللليلل�للش  قلللوى  وت�صتمر 

�ملتورطني لتوقيفهم.

بتاريخ  �لقيادة  �أ�للصللدرتلله  �آخللر  بلليللاٍن  ويف 

تو�فر  »بعد  �أنلله  فيه  �أعلنت   2013/6/3

قيام  حللول  �ملللخللابللر�ت  ملديرية  معلومات 

جمللمللوعللة بللالللتللخللطلليللط خلللطللف �أحلللد 

مدينة  يف  �ل�صورية  �لتابعية  من  �لأ�صخا�ش 

متويل  بغية  مالية  فدية  لطلب  عاليه، 

�ملديرية  دورية من  د�همت  �إرهابية،  �أعمال 

و�أوقفت  �ملجموعة،  �أفللر�د  تو�جد  �أماكن 

�لعمر،  ح�صن  �أكرم  �للبنانيني:  من  كًا 

ها�صم  �أحمد  وعلي  غللازي،  عدنان  و�صمري 

م�صلح  �لرحمن  عبد  و�ل�صوريني:  عوي�صة، 

�ل�صيباين.  م�صلح  �لدين  وعللاء  �ل�صيباين 

مع  �لتحقيقات  وت�صتمر 

�لق�صاء  باإ�صر�ف  �ملوقوفني 

�ملخت�ش«.

�أ�للصللدرت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 

مللديللريللة �لللتللوجلليلله بللتللاريللخ 

�أن  فيه  جاء  بياًنا   2013/6/14

�أحبطت  �ملللخللابللر�ت  »مديرية 

كنج  �ملو�طن  خطف  حماولة 

مكان  ود�همت  غنام،  غنام 

و�أوقفت  �خلطف  ع�صابة  وجود 

ثللاثللة ملللن �أفللللر�دهللللا، »غللري 

�لقيام  لهم  �صبق  �للبنانيني«، 

باأعمال خطف.

قوة  قيام  و�أثللنللاء  بريتال،  ويف 

منازل  مبد�همة  �جلي�ش  مللن 

بع�صهم  �أطلق  خطف،  بجر�ئم  مطلوبني 

�لللنللار يف �لللهللو�ء فللور و�للصللول �لللقللوة مللن دون 

من  �ملطلوبون  ومتكن  �إ�للصللابللات.  وقللوع 

تعقبهم  يجرى  حيث  �لبلدة  خللارج  �لفر�ر 

لتوقيفهم«.

اإخماد حرائق

�لتي ت�صطلع  �لأمنية  �إىل جانب �ملهمات 

�لقوى  عملت  �لع�صكرية،  �لوحد�ت  بها 

عنا�صر  مع  وبال�صر�ك  عمانًيا،  �ملنت�صرة 

�لدفاع �ملدين، على �إخماد حر�ئق �صبت يف 

خر�ج عدد من �لبلد�ت �للبنانية.
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بيانات





االفتتاح و�شكر للقيادة

اإفتتحت اجلل�شة بالن�شيد الوطني اللبناين، 

م�شوؤول  كريدي  جوزيف  املهند�س  األقى  ثم 

مكتب  يف  ال��ث��ق��اف��ة  ق��ط��اع  يف  ال��رام��ج 

كلمة  ب���روت،   - الإقليمي  اليون�شكو 

اجلي�س  قائد  اإىل  �شكر  بتوجيه  ا�شتهّلها 

املوؤمتر،  رعايته  على  قهوجي  جان  العماد 

يف  ال��واردة  الأ�شا�شية  املبادئ  اأحد  اأن«  وذّكر 

اخلا�شة   1954 للعام  لهاي  اتفاقية  ديباجة 

حالة  يف  الثقافية  املمتلكات  بحماية 

ال�شرر  »اأن  على  ين�س  م�شلح  ن��زاع  وق��وع 

الذي يلحق املمتلكات الثقافية لأي �شعب 

الرتاث  اأ�شاب  �شرًرا  يعتر  اإمنا  ال�شعوب  من 

كل  لأن  نظًرا  جمعاء،  للإن�شانية  الثقايف 

العامل«.  ثقافة  يف  بن�شيب  ي�شهم  �شعب 

بعد  ا  خ�شو�شً الور�شة  هذه  اأهمية  هنا  من 

اآخرها كان  لبنان حروًبا كثرة  عانى  اأن 

للور�شة،  اأهداًفا ثلثة  يف �شيف 2006. وحّدد 

للعام  له��اي  اتفاقية  تطبيق  تعزيز  اأّولها 

امل�شتوى  على  الأّول  وبروتوكولها   1954

بهذين  املحلية  املعرفة  وتطوير  الوطني، 

الن�شني، وحتديد املمتلكات الثقافية املادية 

بوا�شطة ال�شعار املمّيز لتفاقية لهاي، وو�شع 

حماية  توؤمن  ع�شكرية  واأنظمة  قوانني 

عقوبات  و�شياغة  الثقافية،  املمتلكات 

متعّلقة بانتهاك الن�شني املذكورين. 

ت�شجيع  يف  فيكمن  الثاين  الهدف  اأم��ا 

على  وامل�شوؤولة  املعنية  اللبنانية  ال�شلطات 

لتفاقية  الثاين  الروتوكول  اإىل  الإن�شمام 

لهاي، علًما باأّن عدد الدول الأع�شاء يف هذا 

وهو  دولة.   64 اليوم  يبلغ  الهام  الروتوكول 

للعام  وبروتوكولها  الأ�شلية  التفاقية  يعّزز 

1954 يف جمال حماية املمتلكات الثقافية 

وي�شمن احرتامها واحرتام جوانبها اجلزائية 

واملوؤ�ش�شية. 

يتمّثل  اأخ������ًرا، 

تنمية  يف  ال��ث��ال��ث  ال��ه��دف 

املختلفة  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

يف  الإخت�شا�شيني  بني  اأي  املجال،  ه��ذا  يف 

الرتاث، و�شباط اجلي�س، والأمن الداخلي وال 

احلقيقية  احلماية  تاأمني  لأّن   ،UNIFIL
النزاع  حالة  يف  الثقافية  للممتلكات 

امل�شّلح يف لبنان ل تكون ممكنة اإّل من 

بعزم  امل�شرتكة مقرونًة  املقاربة  خلل هذه 

احلكومة اللبنانية على و�شع اأحكام هذه 

الن�شو�س حّيز التنفيذ«.

العميد الركن زياده

النزاع  اأثناء  الثقافية  الأعيان  »حماية 

لعام  وبروتوكولها  لهاي  واتفاقية  امل�شلح 

1954 اللذين يرعيان هذه احلالة« هو عنوان 

نعيم  الركن  العميد  األقاها  التي  املحا�شرة 

اإتفاقية  با�شتعرا�س  ا�شتهّلها  وقد  زي��ادة، 

�شادق  والذي  الأول  وبروتوكولها   1954 لهاي 

لبنان عليه �شنة 1960، والذي يحدد احلماية 

العامة للأعيان الثقافية  واحلماية اخلا�شة. 

مل   1999 ال��ث��اين  ال��روت��وك��ول  اأن  واأو���ش��ح 

وهو  تاريخه  لغاية  عليه  لبنان  ي�شادق 

منحها  وكيفية  املعززة  احلماية  يت�شمن 

لعني ثقافية. ثم تطّرق العميد الركن زيادة 

اإىل دور احلكومة والقوات امل�شلحة يف حماية 
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 متوز

2013

موؤمتر

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

حماية املمتلكات 

الثقافية يف 

النزاعات امل�شّلحة

دورة متخ�ش�شة 

ل�شباط اجلي�ش اللبناين 

مع منظمة اليون�شكو 

ممثلاً  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

القانون  مكتب  رئي�ش  زيادة  نعيم  الركن  بالعميد 

الدويل االإن�شاين وحقوق االإن�شان يف اأركان اجلي�ش 

بريوت   - االإقليمي  اليون�شكو  مكتب  نّظم  للعديد، 

اللبناين  اجلي�ش  ل�شباط  متخ�ش�شة  تدريبية  دورة 

اأيام، حول »تطبيق اتفاقية الهاي للعام  ملدة ثلثة 

املمتلكات  حماية  وكيفية  وبروتوكوليها«   1954

الثقافية يف حالة النزاع امل�شّلح، وذلك  يف فندق كورال 

ا من  بيت�ش )اجلناح - بريوت(. �شارك يف الدورة 25 �شابطاً

ا دورات يف القانون الدويل االإن�شاين،  اجلي�ش اللبناين تابعوا �شابقاً

اإىل اآخرين من قوى االأمن الداخلي واليونيفل واالإنرتبول.

اتّباعها عند ح�شول  الهدف من الور�شة التدريب على التدابري الواجب 

نزاع م�شّلح والعودة اإىل قيادة اجلي�ش بتو�شيات عملية.



مرحلة  امل�شلح يف  النزاع  قبل  الأعيان  هذه 

توائم  اأن  الدولة  واجبات  من  حيث  ال�شلم، 

من  عليه  و�شادقت  �شبق  ما  مع  قوانينها 

اتفاقيات، ون�شر وتعليم هذه الإتفاقية على 

املدنية  والكليات  املدار�س  يف  نطاق  اأو�شع 

كتيبات  اإ���ش��دار  خ��لل  من  والع�شكرية 

واجبات  اأما  تثقيفية.  ومل�شقات  للتعليم 

القوات امل�شلحة املبا�شرة اأثناء النزاع امل�شلح 

اإقامة  الإمكان عن  قدر  بالإبتعاد  فتتمثل 

لعدم  الأعيان  هذه  قرب  ع�شكرية  مراكز 

بحجة  العدو  قبل  من  با�شتهدافها  الت�شبب 

ورفع  ع�شكرية.  جتمعات  على  الق�شف 

احلماية عن هذه الأعيان له �شروط حتددها 

القيادة الع�شكرية امليدانية. 

اإىل  زي���ادة  ال��رك��ن  العميد  اأ���ش��ار  كما 

الثقافية  املمتلكات  بع�س  نقل  »اإمكان 

لأ�شباب اأمنية وحدد �شروط عمليات النقل، 

و�شع  يقت�شي  منها  الأدنى  احلد  اأن  مو�شًحا 

تنقل  التي  الآليات  على  الأزرق  الدرع  �شارة 

املمتلكات،  ه��ذه 

اإىل  الإ�����ش����ارة  م���ع 

اجلي�س  ق��ي��ادة  اأن 

هذه  حتقيق  ب�شدد 

ال�شارات«.

تاألفت  وق���د  ه���ذا 

جل��ن��ة ث��لث��ي��ة من 

وزارات  م���ن���دوب���ي 

واخلارجية  الدفاع 

موقًعا  ع�شر  بخم�شة  جردة  واأجرت  والثقافة 

اخلا�شة  احل��م��اي��ة  حت��ت  و�شعها  ي��ق��رتح 

املذكورة يف اتفاقية لهاي 1954، اإذ اإنه لغاية 

تاريخه لي�س يف لبنان مواقع حممية مبوجب 

هذه الإتفاقية.

العاملي  الرتاث  اتفاقية  اإىل  املحا�شر  وتطّرق 

الثقايف  ب��ال��رتاث  تعنى  وال��ت��ي   1972 ل�شنة 

اتفاقية  بني  والعلقة  العامل  يف  والطبيعي 

حلماية  له���اي  واتفاقية  العاملي  ال���رتاث 

التي  امل�شلح  النزاع  يف  الثقافية  الأع��ي��ان 

كما   ،1983 العام  لبنان  عليها   �شادق 

ذّكر اأن يف لبنان خم�شة مواقع م�شجلة يف 

لئحة الرتاث العاملي منها اأربعة مواقع اأثرية 

�شجلت العام 1984 وهي:  �شور، عنجر، جبيل 

وبعلبك، وموقع طبيعي وحيد هو غابة الأرز 

ووادي قنوبني وقد �شجل العام 1998. 

اإ�شارة اإىل اأنه اأدار هذه الدورة  خم�شة خراء 

الدولية  التفاقيات  يف  متخ�ش�شني  دوليني 

وبروتوكولتها وحماية املمتلكات الثقافية 

والآثار يف حالت النزاع امل�شلح.

53العدد 337 - اجلي�ش  





اللواء الركن خري

األقى اأمني عام املجل�س الأعلى 

كلمة  خري  حممد  الركن  اللواء  للدفاع 

التي جاء  العماد جان قهوجي  قائد اجلي�س 

فيها: 

»�صنة كاملة من اجلّد والتح�صيل واملثابرة، 

اللقاء يف كلية  هذا  اإىل  بنا جميًعا  �صارت 

فوؤاد �صهاب للقيادة والأركان، لنحتفل مًعا 

والع�صرين  ال�صابعة  الأرك��ان  دورة  باختتام 

النجاح  وهذا  ممّيز.  بنجاح  تكلّلت  التي 

لول  النحو  ه��ذا  على  ليتحّقق  ك��ان  م��ا 

ال��دورة،  تابعوا  الذين  القادة  ال�صباط  جهود 

هذه  خالل  جانبهم  اإىل  عائالتهم  ووق��وف 

التي  العالية  امل�صوؤولية  ولول  امل�صنية،  الفرتة 

واملدّربون  الكلية  على  القّيمون  بها  حتّلى 

علم  من  لديهم  ما  قّدموا  الذين  والأ�صاتذة 

ومعرفة لإغناء جي�س بالدهم ونذروا اأنف�صهم 

اإىل  ودفع م�صريتها قدًما  بالكلية  لالإرتقاء 

القائد  ال�صابط  حتّول  اأن  يف  �صّك  ول  الأمام. 

من�صبط  ن�صيط  متدّرب  اإىل  املوّجه  امل��دّرب 

وهّمة  الذاكرة  �صباب  مندفع، م�صاألة جتّدد 

اجل�صد، بعد �صنوات غري قليلة من الإرهاق 

الع�صكرية  اللذين يرافقان اخلدمة  والتعب 

يف امليدان«.

�صّك،  دون  من  �صاورتكم  »لقد  واأ�صاف: 

وانتم تتابعون الدورة، اأمنيات الإنتقال املبا�صر 

املتطّور  ال�صالح  فيها  ر  يتي�صّ �صاحات  اإىل 

ومهماتنا  ل  كيف  احلديثة،  والتقنيات 

الغالب  يف  تتّم  ومواجهاتنا  و�صعبة،  كثرية 

�صّد اأعتدة وو�صائل ع�صرية فّتاكة، ل بّد من 

وفّعال.  الت�صّدي لها مبا هو منا�صب وكاٍف 

تخريج الدورة 

ال�صابعة والع�صرين 

لالأركان

القوة الب�شرية 

كانت و�شتبقى 

الأ�شا�س يف جي�شنا
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اإعداد:

تريز من�شور

وال�شعي م�شتمر لتاأمني ما يلزم من �شالح وعتاد 

مبنا�شبة تخريج دورة الأركان ال�شابعة والع�شرين، اأقيم يف كلية فوؤاد �شهاب للقيادة والأركان احتفال ح�شره 

فوؤاد  الركن  العميد  اجلي�س،  قائد  العماد  ممثالاً  خري  حممد  الركن  اللواء  للدفاع  الأعلى  املجل�س  عام  اأمني 

العميد حممد  العام،  العميد ب�شارة جبور ممثالاً مدير عام الأمن  الداخلي،  عثمان ممثالاً مدير عام الأمن 

مكّحل ممثالاً مدير عام اأمن الدولة، اإ�شافة اإىل قائد الكلية العميد الركن علي مكه وقادة الكلية ال�شابقني، 

وعدد من �شباط القيادة، وممثلني عن اجلامعات الوطنية، اأ�شاتذة الكلية واأهايل املتخرجني.

بعد الن�شيد الوطني اللبناين، تليت املذكرات التي ت�شّمنت منح لقب ركن لكل من املتخرجني، تهاين قائد اجلي�س لطليع الدورة ولأف�شل بحث، اإ�شافة 

اىل تهاين قائد الكلية العميد الركن مكه لل�شباط الأوائل.

ومن ثم �شّلم ممثل قائد اجلي�س اللواء الركن خري وقائد الكلية العميد الركن مكه ال�شهادات اإىل املتخرجني، وجرى تبادل الدروع بني قائد الكلية وطليع 

الدورة.



اإن ذلك هو هّمكم 

ال����ك����ب����ري ع��ل��ى 

العمالين،  ال�صعيد 

متاًما  يتماهى  وهو 

ق��ي��ادة  م�صعى  م��ع 

وحر�صها  اجل��ي�����س 

على  التام  وحر�صها  املطلوب،  تاأمني  على 

مقابلة ت�صحيات ع�صكرييكم بتاأمني ما 

املوازنة  من  �صواء  والعتاد،  ال�صالح  من  يلزم 

من  اأو  حمدوديتها،  على  للجي�س  �صة  املخ�صّ

من  العديد  يقّدمها  التي  امل�صاعدات  خالل 

الدول ال�صديقة، ويف هذا الإطار اأعّدت القيادة 

اخلطة اخلم�صية لت�صليح اجلي�س وهي تاأمل 

يف و�صعها على �صّكة التنفيذ يف اأقرب فر�صة 

ممكنة.

التاأكيد  بّد من  ل  يف مقابل ذلك كّله، 

اأن القدرة الب�صرية يف جي�صنا كانت و�صتبقى، 

الرّد الفّعال على النواق�س احلا�صلة، فالإن�صان 

هو الأ�صا�س وهو املحور، فما نفع املعّدات من 

واملدفع،  البندقية  قبل  ت�صّلح  جندي،  دون 

بالعقيدة الع�صكرية الوطنية؟ وما اأثرها من 

املواجهة  على  القدرة  ميتلك  جندي  دون 

باجل�صد والعقل، مت�صامًنا مع رفاق ال�صالح، 

ومع اأبناء الوطن؟

هذه  يف  يتعّر�س  لبنان  »اإن  قائاًل:  وتابع 

املرحلة اإىل الكثري من الأخطار والتحّديات، 

واق��رتاب  الإقليمي  ال�صراع  احتدام  بفعل 

لكن  فاأكرث.  اأكرث  حدوده  من  الأح��داث 

اجلي�س ي�صتنفر كامل طاقاته يف اجتاهني: 

اجلنوبية  احل���دود  على  ال��دائ��م  الإ�صتعداد 

ملواجهة خمّططات العدو الإ�صرائيلي، والعمل 

الدوؤوب على منع امتداد األ�صنة النار والفتنة، 

اأو ت�صّلل الإرهاب اإىل داخل املجتمع اللبناين، 

موؤ�ص��صات  حماية  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا 

املنا�صبة  الأم��ن��ي��ة  ال��ظ��روف  وت��وف��ري  ال��دول��ة 

لالإ�صتحقاقات الد�صتورية على اختالفها.

اأما قوة اجلي�س يف مواجهة تلك الأخطار 

وحدته  م��ن  ت�صتمّد  فهي  وال��ت��ح��ّدي��ات، 

املطلق  ج��ن��وده  ولء  وم���ن  ومت��ا���ص��ك��ه، 

للموؤ�ص�ص�ة والوطن، وابتعادهم عن الطائفية 

فاجلي�س  ال�صيا�صية،  والتجاذبات  البغي�صة، 

جميع  مل�صلحة  ويعمل  لبنان،  لكل  هو 

اأبنائه على قدم العدالة وامل�صاواة، ولن ي�صترت 

يوًما خلف حمدودية اإمكاناته، لأننا اأقوياء 

اجلي�س  قائد  داأب  كما  واإرادت��ن��ا  باإمباننا 

العماد جان قهوجي على التو�صيح يف اأكرث 

من منا�صبة. الوحدة الوطنية �صتبقى هدفنا 

الغطاء  رفع  اإىل  دائًما  ندعو  ونحن  الأ�صمى، 

لكي  البالد  باأمن  املرّتب�صني  عن  ال�صيا�صي 

ن�صع حًدا اأكيًدا لتجاوزاتهم، وهذا ما ح�صل 

اأخرًيا يف طرابل�س ومناطق اأخرى، و�صوًل اإىل 

وحداتنا  خا�صتها  التي  الت�صحية  معمودية 

منطقة  يف  القريب  بالأم�س  الع�صكرية 

�صيدا، والتي حقّق اجلي�س بنتيجنها اإنت�صاًرا 

�صريًعا وكاماًل على تلك الع�صابات، بف�صل 

ا�صتب�صال رجاله ودماء �صهدائه الأبرار. اإننا يف 

اإىل تغليب لغة احلوار  مطلق الأحوال ندعو 

يف  و�صن�صتمّر  اللبناين،  ال�صيا�صي  البيت  يف 

تلك الدعوة، مع اإدراكنا التام باأن التاأخري 

لن يكون يف م�صلحة اأحد«.

وختم: »باإ�صم ح�صرة العماد جان قهوجي 

ال�صباط  اإىل  بالتهنئة  اأتوّجه  اجلي�س،  قائد 

من  اأع���زاء  رف��اق  بينهم  وم��ن  املتخرجني 

وجمهورية  الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة 

م�صر العربية ال�صقيقتني، اأبدوا كل اإهتمام 

خري  واأعطوا  ال��دورة،  خالل  وان�صباط  وجدية 

بيننا،  جتمع  التي  الأخ���ّوة  روح  عن  مثال 

ونحن نعّول على مزيد من التعاون يف املراحل 

املقبلة، ملا فيه م�صلحة جيو�صنا، وم�صتقبل 

اأوطاننا«.

العميد الركن مكه 

قائد كلية فوؤاد �صهاب للقيادة والأركان 

العميد الركن علي مّكه األقى كلمة جاء 

فيها:

يف  بكم  اأرّح���ب  اأن  وي�صّرفني  ي�صعدين 

رحاب كلية فوؤاد �صهاب للقيادة والأركان، 

ال�صرح  هذا  يف  جميًعا  بكم  و�صهاًل  اأه��اًل 

هذا  يف  نحتفل  حيث  العلمي،  الع�صكري 

اليوم امل�صرق بتخرج دورة جديدة من ال�صباط 

احللقة  ي�صّكلون  الذين  الأرك��ان  القادة 

دورات  �صل�صلة  م��ن  والع�صرين  ال�صابعة 

الأركان يف الكلية. 

ل ريب يف اأن للتخّرج بريقه الالمع دائًما، 

املتخرجون  ال�صباط  يفخر  خ��الل��ه  فمن 

بالإجناز الذي حققوه والنتائج التي ح�صدوها، 

وهي  بالر�صا،  ومدربني  قيادة  الكلية  وت�صعر 

ترى ثمرة العطاء قد ن�صجت. كذلك تتاأكد 

املن�صاآت  عمل  انتظام  ب��اأن  اجلي�س  قيادة 

ي�صري  الكلية  هذه  يف  ا  خ�صو�صً التعليمية 

حثيًثا على الطريق ال�صحيح، واملر�صوم بكل 

ت�صّكل  الأرك���ان  دورات  اإن  واأم��ان��ة.  دّق��ة 

اإليها  ت�صتند  التي  الركائز  اأه��م  اإح���دى 

ذاتها  بتطوير  اأهدافها  لتحقيق  اجليو�س 

التي  الرفيعة  املرتبة  من  اإنطالًقا  واأدائها، 

التعليم  الدورات يف �صّلم درجات  حتتّل هذه 

لل�صابط  توّفر  اإذ  العايل احلديث،  الع�صكري 

العلوم  من  وا�صعة  قاعدة  امل��ت��دّرب  القائد 

جمالت  يف  �صّيما  ل  العامة،  الع�صكرية 

اإدارة  واأ�صول  والتنظيم  والتخطيط  القيادة 

العمليات التكتية، ما يكفل تعزيز قدرته 

على جتاوز العقبات والتكّيف مع الظروف 

وواقعًيا،  علمًيا  معها  والتعامل  الطارئة 

وبالتايل �صمان حتقيق النجاح يف العمليات 

الع�صكرية واإجناز الأهداف املحّددة لها«.

اأولت  »لقد  الركن مّكه:  العميد  واأ�صاف 

قيادة اجلي�س وبتوجيهات من ح�صرة العماد 

للتدريب  الق�صوى  الأهمية  اجلي�س،  قائد 

القادة،  ال�صباط  تدريب  ا  خ�صو�صً والتعليم، 

والت�صهيالت  الإم��ك��ان��ات  كل  فقّدمت 

للكلية، يقيًنا منها باأن التعليم العايل هو 

حاجة ق�صوى من اأجل بناء القوات امل�صلحة 

الكلية  اأ�صبحت  ذلك،  وبنتيجة  احلديثة. 

وو�صائلها  براجمها  يف  متقدم  م�صتوى  ذات 

ت�صّم  باتت  املثال  �صبيل  وعلى  وكوادرها. 

خرباء  �صباًطا  التعليمية  هيكلّيتها  يف 

الدول  لبع�س  التابعة  امل�صّلحة  القوات  من 
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الفرن�صية،  القوات  منها  بخا�صة  ال�صديقة 

ال�صباط  نخبة  الدائم  احت�صانها  اإىل  اإ�صافة 

كان  ال�صقيقة،  العربية  اجليو�س  يف  القادة 

القوات  من  �صباط  العام،  هذا  بينهم  من 

اأعزاء  اإخوة  وامل�صرية، حّلوا  الأردنية  امل�صّلحة 

الدورة  مراحل  جميع  تابعوا  �صالح،  ورف��اق 

لفت،  واهتمام  ممّيز  بجهد  ون�صاطاتها 

فكان ح�صورهم تعبرًيا عن ثقة قياداتهم 

باجلي�س اللبناين، وبامل�صتوى العايل للكلية 

اللبنانية،  الع�صكرية  املعاهد  وجميع 

كذلك كان ح�صورهم فر�صة ثمينة لتبادل 

اخلربات والتجارب، بالإ�صافة اإىل اكت�صاب 

املعارف على اختالفها«.

العقول  »اإن  بالقول:  ال�صباط  اإىل  وتوّجه 

اجلي�س  قوة  هي  واملعرفة  بالعلم  امل�صتنرية 

الدافعة اإىل العطاء الأمثل، لتكن معارفكم 

هدى ل�صالحكم، وليكن �صالحكم القوة 

ودرء  الوطن  اأجل �صون  واحلازمة من  العادلة 

اللبناين  ال�صعب  اأن  واعلموا  عنه،  املخاطر 

جي�صنا  اإىل  ي�صخ�س  مكوناته،  بجميع 

بها  ميّر  التي  ال�صعبة  املرحلة  هذه  يف  اليوم 

لبنان، ملتابعة م�صرية اإنقاذه من براثن القلق 

وهذا  امل�صري.  على  واخل��وف 

اإ�صافًيا  حافًزا  ي�صكل  ما 

باأق�صى  للتحلي  ل��ك��م، 

القيادية،  امل�صوؤولية  درجات 

وب����ذل امل���زي���د م���ن اجل��ه��د 

باأداء  لالإرتقاء  والت�صحيات، 

واعلموا  ال�صعد.  خمتلف  على  وحداتكم 

الأرك��ان  اإج��ازة  على  ح�صولكم  اأن  ا  اي�صً

وعلى اأهميتها، لي�س نهاية املطاف يف م�صرية 

املزيد  نهل  على  فثابروا  الذات،  وبناء  العلم 

كل  ويف  ومكان  زمان  كل  يف  العلوم  من 

اجتاه. اإن و�صّية قيادة الكلية لكم هي ان 

واأن  وحداتكم،  يف  دوركم  باأهمية  توؤمنوا 

تتقنوا ا�صتخدام املعارف التي اكت�صبتموها، 

على  وتعملوا  با�صتمرار،  فيها  وتتمّر�صوا 

باأ�صهل  وحداتكم  عنا�صر  اإىل  تقدميها 

خري  ذل��ك  على  وان��ت��م  املمكنة،  ال��ط��رق 

موؤمتنني«. 

 وختم كلمته بتوجيه ال�صكر اإىل ح�صرة 

اللواء  بح�صرة  ممثاًل  اجلي�س،  قائد  العماد 

رعايته  على  ال��دي��ن  خ��ري  حممد  ال��رك��ن 

واملدربني  احلا�صرين  واإىل  الإحتفال،  ه��ذا 

واملتخرجني. 

كلمة طليع الدورة

جورج  الركن  املقدم  ال��دورة  طليع  األقى 

�صقر كلمة باإ�صم زمالئه ال�صباط ا�صتهّلها 

يف  �صقطوا  لنا،  رف��اق  �صهداء  با�صتذكار« 

الأم�س اأثناء حماربة الإرهاب الذي طال اأمن 

ت�صحياتهم  اأمام  ننحني  املتنّوع،  جمتمعنا 

بجي�صه  قوًيا  لبنان  مًعا  لنبني  العرب  وناأخذ 

وبجميع مقّوماته الوطنية«.

على  القادر  هو  الكفوؤ  القائد  »اإن  وق��ال: 

القتال،  ���ص��اح��ات  يف  تعّلمه  م��ا  تطبيق 

مدعوين  نحن  ل��ذا  ت��ه��ّور،  ودون  ب�صجاعة 

وئ��د  ب��ه��دف  وال��ت��ع��اون  للتكاتف  ال��ي��وم 

جهة  اأي  م��ن  ل��الإره��اب  والت�صّدي  الفتنة 

مهماتنا  يف  تعّلمناه  ما  وا�صتخدام  اأت��ى، 

امل�صتقبلية، لنكون على قدر امل�صوؤولية التي 

األقيت على عاتقنا يف �صبيل خدمة اجلي�س 

ورفعته وتقدمه«.

كلمة ال�شباط العرب

العقيد  األقاها  ال��ع��رب  ال�صباط  كلمة 

الركن دانيل جنكات )من اجلي�س الأردين( 

اإعترب فيها اأن »دورات الأركان لل�صباط توّفر 

قاعدة وا�صعة من العلوم الع�صكرية والعامة، 

حر�س  واح���رتاف،  جدّية  بكل  مل�صنا  وق��د 

على  العريق  الع�صكري  ال�صرح  هذا  كوادر 

يوؤّهلهم  اإعداًدا  امل�صاركني،  ال�صباط  اإعداد 

املتقدمة  والأرك��ان  القيادة  وظائف  لإ�صغال 

املكّثفة،  والتمارين  الأبحاث  خالل  من 

التحليل  يف  العلمي  الأ���ص��ل��وب  واع��ت��م��اد 

التحّديات  والقدرة على مواجهة  وال�صتنتاج 

واملنا�صبة  املبدعة  احللول  واإيجاد  املختلفة 

لها...«.

وطن  يف  ح��ًق��ا،  اجلميل  »م��ن  واأ���ص��اف: 

واختلفت  النظر  وجهات  تعّددت  واإن  الأرز، 

اجلميع  اإّن  التحّديات،  جتاه  واحللول  الروؤى 

وهو  األ  واح��د  �صيء  على  ويتفقون  يتالقون 

موؤ�ص�ص�ة اجلي�س اللبناين«.

التقّدم  واجلي�س كل  للبنان  اأخرًيا  ومتنى 

ب�صهدائه  احل��ارة  تعازيه  موّجًها  والإزده���ار، 

الذين �صقطوا يف �صيدا. 

اللواء  اجلي�س  قائد  ممثل  وّقع  اخلتام  ويف 

خري على �صجّل الكلية الذهبي، ثم اأخذت 

ال�صور التذكارية، بعدها توّجه اجلميع اإىل 

مق�صف الكلية لتبادل نخب املنا�صبة. 
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ت�شنيف ال�شباط 

والأبحاث

يف دورة الأركان 

ال�شابعة والع�شرين

بني  ال��دورة  يف  الأول  �صقر  جورج  الركن  املقدم  �صّنف 

ال�صباط اللبنانني، و�صّنف املقدم الركن خلدون �صالمة 

بني عامر )من اجلي�س الأردين( الأول بني ال�صباط العرب، 

املرتبة  الدرزي  البحري جورج  يف ما احتّل املقدم الركن 

الثانية، واحتّل املرتبة الثالثة املقدم الركن فادي خمول. 

ويف ما يخ�س الأبحاث الفردية، �صّنف البحث الذي اأعّده 

اللبناين(  اجلي�س  )من  فرحات  رميون  الركن  املقدم 

الذي  الفردي  الأول، كما �صّنف البحث 

اأعّده املقدم الركن خلدون �صالمة بني 

بني  الأول  الأردين(  اجلي�س  )من  عامر 

اأبحاث ال�صباط العرب.  











الن�سيدان الوطنيان اللبناين والفرن�سي 

افتتاًحا ثم عر�ض ال�سفري باويل اأفكاًرا 

العربي  العامل  يف  القائم  الو�سع  ح��ول 

»الربيع  ُي�سمى  م��ا  ظ��ل  يف  بخا�سة 

العربي« الذي األقى بظالله على خمتلف الدول. ثم حلظ اأن هذه 

اأبرزها  الدول العربية تعاين �سعوبات حتول دون عي�سها ب�سالم، 

عمل  فر�ض  توافر  عدم  والفقرية،  الرثية  الطبقَتني  بني  التفاوت 

لل�سباب واإهمال بع�ض املناطق، واالفتقار اإىل الدميوقراطّية... 

ولفت ال�سفري باويل اإىل تداعيات بع�ض هذه الثورات على لبنان، 

ل االأفرقاء اللبنانيني اإىل وفاق يبقي لبنان يف  مو�سًحا اأن عدم تو�سّ

دائرة اخلطر. وتناول الو�سع االأمني وانت�سار اجلي�ض اللبناين على 

خمتلف االأرا�سي اللبنانية لفر�ض االأمن والهدوء، منّوًها بكون 

اجلي�ض مركز احرتام اللبنانيني وتقديرهم، وموؤكًدا يف الوقت 

عينه اأهمّية دور قوات حفظ ال�سالم )اليونيفيل( يف 

تطبيق القرار 1701.

فيوؤكد  بالتحديد،  الفرن�سي  الدور  خ�ّض  ما  يف  اأما 

اللبنانيني  با�ستمرار  تدعم  فرن�سا  اأن  باويل  ال�سفري 

ه��ذا  دع��م��ه��ا  ويتمثل  ان��ت��م��اءات��ه��م،  مبختلف 

بح�سورها مبا يعادل 900 عن�سر تقريًبا يف اليونيفيل 

مادًيا  اللبناين  للجي�ض  الدائم  الدعم  اإىل  باالإ�سافة 

)من خالل الهبات وتزويده بالعتاد( ومعنوًيا. ويلفت 

اإىل اأن فرن�سا حا�سرة فقط مل�سلحة لبنان واللبنانيني، 

احلوار ال منطق  لتعزيز منطق  االأفرقاء  وحتاور كل 

القوة...

خ�����ت�����ام  يف 

امل��ح��ا���س��رة األ��ق��ى 

مم����ث����ل ق���ائ���د 

كلمًة  اجل��ي�����ض 

����س���ك���ر ف��ي��ه��ا 

الفرن�سي  ال�سفري 

حما�سرته  ع��ل��ى 

ا  ال��ق��ّي��م��ة، م��ع��ّ�ً

مثل  اأهمية  عن 

يف  اللقاءات  هذه 

العالقات  توطيد 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة- 

الفرن�سية، ويف املحافظة على التعاون الديبلوما�سي، 

ووافقه  البلَدين.  بني  والثقايف  االإقت�سادي  ال�سيا�سي، 

االأو�ساع  التي تفر�سها  باالأخطار  يتعّلق  الراأي يف ما 

يف �سوريا على االإ�ستقرار اللبناين موؤّكًدا اأن اجلي�ض 

ثم  اال�ستقرار...  لهذا  الوحيدة  ال�سمانة  هو  اللبناين 

درًعا تذكارية  الركن كلود احلايك  العميد  قّدم 

لل�سفري باويل عربون �سكر وتقدير.

حما�سرة يف 

كلية 

القيادة 

واالأركان

ال�سيا�سة 

الفرن�سية يف 

ال�سرق الأو�سط

»ال�سيا�سة الفرن�سية يف لبنان ويف منطقة ال�سرق 

الأو�سط« هو عنوان املحا�سرة التي األقاها ال�سفري 

الفرن�سي يف لبنان باتري�س باويل يف كلية فوؤاد 

�سهاب للقيادة والأركان، وح�سرها العميد الركن 

كلود احلايك م�ساعد قائد الكلية ممثاًل العماد 

قائد اجلي�س، اإىل جانب �سباط من خمتلف 

القطع والوحدات، �سباط مالك الكلية و�سباط 

دورَتي الأركان )27( وقائد كتيبة )42(.
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متوز

2013

يف ثكناتنا

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

�سهادات لع�سكريني 

فائزين يف م�سابقة 

اللغة والثقافة الفرن�سية

قائد �جلي�ش: 

�أثبتم مبا حققتموه 

كفاءة �جلندي �للبناين

بح�شور �لعميد �لركن �شربل �لفغايل ممثاًل قائد 

�جلي�ش �لعماد جان قهوجي، و�ل�شفري �لفرن�شي يف 

لبنان �ل�شيد Patrice Paoli و�مللحق �لع�شكري 

�لعقيد Olivier Labrosse، وعدد من 

�أع�شاء �ل�شفارة �لفرن�شية، �إىل جانب عدد من 

�ل�شباط و�ملدعوين، �أقيم يف �لنادي �لع�شكري 

�ملركزي - �ملنارة، حفل ت�شليم �ل�شهاد�ت 

و�ملكافاآت للع�شكريني �لفائزين يف م�شابقة �للغة 

و�لثقافة �لفرن�شية لل�شنة �لر�بعة، و�لتي جرت 

بالتعاون بني قيادة �جلي�ش و�ل�شفارة �لفرن�شية، 

و�شملت �شباًطا ورتباء و�أفر�ًد� من خمتلف 

�لوحد�ت و�لقطع �لع�شكرية.

اللبناين  بالن�سيدين  الإح��ت��ف��ال  ب���داأ 

حداًدا  �سمت  دقيقة  الوقوف  ثم  والفرن�سي، 

اأرواح �سهداء اجلي�ش يف معركة عربا،  عن 

األقى بعدها عّريف الإحتفال املقدم فرانك 

�سابر )املن�سق الع�سكري( كلمة ترحيبية 

يف  بداأت  التي  امل�سابقة  اأهداف  فيها  عر�ش 

العام 2010.

كلمة  الفغايل  الركن  العميد  األقى  ثم 

ال�سفارة  اإىل  بال�سكر  متوجًها  القيادة، 

للم�سابقة،  املمولة  واجل��ه��ات  الفرن�سية 

والثقايف  الع�سكري  التعاون  اأن  م��وؤك��ًدا 

ثمرة  هو  والفرن�سي،  اللبناين  اجلي�سني  بني 

التي  واحل�سارية  الإن�سانية  للروابط  طبيعية 

جتمع ال�سعبني ال�سديقني.

ع�سًوا  ي��زال،  ول  لبنان  »ك��ان  واأ���س��اف: 

الفرنكوفونية،  ال��دول  منظمة  يف  فاعاًل 

واعتمد اللغة الفرن�سية يف مناهجه الرتبوية 

والتعليمية كلغة تاأتي يف املرتبة الثانية بعد 

ا اأوىل اجلي�ش اللبناين  العربية. ومن هنا اأي�سً

مادة  فجعلها  اللغة،  بهذه  ا  خا�سً اهتماًما 

اإلزامية يف الكليات واملعاهد واملدار�ش، وثابر 

الأبحاث  يف  وجودها  واأغنى  والثقافية،  الإجتماعية  الن�ساطات  يف  ح�سورها  تعزيز  على 

والدرا�سات الأكادميية واملكتبات الع�سكرية، بالتعاون الدائم مع ال�سفارة يف لبنان«. 

نتائج  اأثبتوا مبا حققوه من  الذين  الفائزين  الع�سكريني  اإىل  التهنئة  بتوجيه  وختم 

مميزة، كفاءة اجلندي اللبناين وعزم املوؤ�س�سة الع�سكرية على مواكبة التطّور العلمي 

والثقايف، على الرغم من املهمات اجل�سام امللقاة على عاتقها يف هذه املرحلة الدقيقة 

التي مير بها الوطن.

الدائم  اهتمامها  على  اجلي�ش  قيادة  فيها  �سكر  كلمة   Paoli ال�سفري   األقى  كما 

ومب�ستوى  امل�سابقة،  يف  للع�سكريني  العالية  امل�ساركة  بن�سبة  واأ�ساد  الفرن�سية،  باللغة 

اإملامهم بركائز هذه اللغة واأبعادها الثقافية.

ويف اخلتام جرى ت�سليم ال�سهادات واجلوائز للفائزين، واأقيم حفل تبادل اأنخاب باملنا�سبة.



امًرا  �سوريا  يف  الإ�سرائيلي  التدّخل  لي�س 

الدولة  اإّن  اإذ  نوعه،  من  فريًدا  اأو  ا  م�ستجدًّ

وكل  داخلي  �سراع  كل  يف  تتدّخل  العدو 

)وخارجه(  العربي  الوطن  يف  اأهلّية  حرب 

منذ اإن�ساء الكيان العام 1948. لقد تدّخلت 

اأيلول  جمازر  ويف  اليمن  �سراع  يف  ا�سرائيل 

واحلرب  ظفار  حرب  ويف  الأردن،  يف  الأ�سود 

الغربّية  ال�سحراء  ويف  ال�سودان  يف  الأهلّية 

بني اجلزائر واملغرب، ويف احلروب الأهلّية يف 

ويف  العراق  �سمال  الأكراد  حتّرك  ويف  لبنان 

ليبيا وم�سر قبل الثورة وبعدها.

ول �سك باأن احلرب يف �سوريا ت�سكل هًما 

اإ�سرائيلًيا، وقد ل تقل نتائجها خطًرا عليها 

من حرب ت�سرين الأول 1973. ف�سقوط النظام 

اجليو�سرتاتيجية  اخلريطة  يغري  قد  هناك 

برمتها يف املنطقة، ورمبا يهدد توازن القوى 

القائم منذ فك الرتباط الذي وّقعه الرئي�س 

الراحل حافظ الأ�سد واإ�سرائيل برعاية هرني 

الدولة  هي  ف�سوريا   .1974 العام  كي�سنجر 

بعد  ا�سرائيل  ح��دود  على  الثانية  الكربى 

م�سر، وعلى الرغم من هدوء جبهة اجلولن 

املقبل يف  املجهول  تخ�سى من  اإ�سرائيل  فاإن 

الأط��راف  اأك��ر  من  فهي  وبالتايل  �سوريا، 

ي��وم على جبهات  ي��ج��ري ك��ل  مل��ا  ر���س��ًدا 

يف  م�سلحتها  م��ن  واإن  ه��ن��اك،  احل���رب 

دويالت كردية  اإىل  �سوريا  تفكيك  الواقع 

بعد  وذلك  و�سنية،  ودرزية  وم�سيحية  وعلوية 

يف  منيعة  جدران  ببناء  نف�سها  ح�سنت  اأن 

ال�سفة الغربية وهي �ستبني اأخرى مع م�سر، 

يف  العظيم«  اإ�سرائيل  »جدار  و�ست�سيد  كما 

اجلولن.

املنار  �سحيفة  ن�سرت  ال�سياق  ه��ذا  يف 

يتناول  ا�سرائيلي  تقرير  من  اأجزاء  املقد�سية 

يف  ا�سرائيل  دور  ويك�سف  �سوريا،  يف  الأزم��ة 

ت�سعى  التي  والأه��داف  الأزم��ة،  هذه 

حتى  حققتها  التي  وتلك  اليها 

هي  ا�سرائيل  اأن  التقرير  يف  جاء  وقد  الآن. 

يف  املاأ�سوية  الأو�ساع  من  الأوىل  امل�ستفيدة 

ت�سعف  ال�ستنزاف  حالة  حيث  ���س��وري��ا، 

املجتمع والنظام واجلي�س مًعا.

وي�سري التقرير اىل اأن معظم ما يجري حاليًا 

اإمنا يعود يف الأ�سل اىل معلومات ومعطيات 

لدى  توافرت  قد  كانت  دقيقة،  ا�ستخبارية 

ا�سرائيل وامريكا والعديد من الدول الغربية 

بخ�سو�س  الخ��رية،  الع�سر  ال�سنوات  خالل 

لقدرات  �سرية  وتطوير  حتديث  حالة  وج��ود 

النظام  بها  يقوم  ك��ان  ال�سوري،  اجلي�س 

الع�سكرية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  هناك 

تهديد  اأي  ملواجهة  ا�ستعداًدا  والتكنولوجية 

قادم من وراء احلدود.

بح�سب  الآن،  �سوريا  ت�سهده  فما  وبالتايل 

التطوير  لعملية  تعطيل  هو  اإمنا  التقرير، 

ال�ستباكات  بفعل  تلك  النطاق  الوا�سعة 

جمموعة  بني  املفتعلة  الداخلية  والفنت 

هناك،  م�سلحة  وجمموعة  هنا،  م�سلحة 

املنازل  وبني  اأخرى  اىل  مدينة  من  واملتنقلة 

ويف �سوارع املدن. وي�سري التقرير اإىل اأن هناك 

ع�سرات الدول تقوم وبدعم ا�سرائيلي مبا�سر 

دعم  يف  كبري  ب��دور  خمتلفة،  وباأ�سكال 

ال�سورية  الأرا�سي  اإىل  املنطلقني  امل�سلحني 

هذه  من  والهدف  منطقة.  من  اكر  من 

النهاية هو �سل قدرة  »احلرب الكونية« يف 

�سوريا واخراجها من دائرة التاأثري املبا�سر بعد 

تدجينها وتن�سيب نظام جديد حليف فيها 

ل خوف منه ول تهديد للتحالف الذي تقوده 

الوليات املتحدة يف املنطقة.

ا�ستمرار  اأن  الإ�سرائيلي  التقرير  وي��رى 

يعد  البلد مل  هذا  اأن  يعني  �سوريا  يف  الأزم��ة 

ول�سنوات  ا�سرائيل  على  خطر  اأي  ي�سّكل 

طويلة مقبلة، فاجلهود الع�سكرية مل تعد 

كان  كما  القدرات  تطوير  على  ترتكز 

ب�سار  الرئي�س  نظام  لذلك  ويخطط  ياأمل 

ا�سرائيل  يف  ال�ستخبارات  اإن  ويتابع  الأ�سد. 

كرتكيا  اقليمية  ودوًل  املتحدة  والوليات 

الذي  التهديد  ت�سنيف  م�ستوى  خف�ست من 

ميثله اجلي�س ال�سوري، ومل يعد امام م�سوؤويل 

الأمن  دوائ��ر  يف  ب�سوريا  املعنية  »الق�سام« 

يحدث  ما  مراقبة  �سوى  العامل  يف  املختلفة 

هناك وانتظار حلظة انهيار اجلي�س والدولة 

اجلي�س  مع  حدث  كما  متاًما  ال�سوريني، 

ا�سرائيل  تتمنى  ما  وهذا   2003 العام  العراقي 

ا للجي�س امل�سري، من دون اأي  اأن يح�سل اي�سً

ت�سحية اأو تكبد اأي خ�سائر من جانبها.

الفو�سى  حالة  اأن  ا  اي�سً التقرير  ويك�سف 

التي تعي�سها �سوريا قد �سمحت باإدخال اأعداد 

كبرية من اجلوا�سي�س من كل اجلن�سيات 

اإىل  بالإ�سافة  ا�سرائيل،  جوا�سي�س  فيها  مبا 

الذين  واملنا�سرين  املتطوعني  من  العديد 

يف  التقارير  لإ�سرائيل  ير�سلون  اأو  يقاتلون 

وبالتحديد  وامل��ي��ادي��ن  امل��ج��الت  خمتلف 

املجالني الع�سكري وال�سرتاتيجي، فكل ما 

ي�سل اإىل امريكا وبع�س الدول العربية ي�سل 

يف  املعلومات  �سبكة  اإىل  املطاف  نهاية  يف 

الأجهزة ال�ستخبارية الإ�سرائيلية.

النتيجة  اإىل  الإ�سرائيلي  التقرير  ويخل�س 

امل�ساركة  اجل��ه��ات  اأن  وه���ي،  احلتمية 

من  ت�سهده  وما  �سوريا  يف  الأح��داث  يف  بقوة 

اإمن��ا  وترهيب  قتل  وعمليات  تفجريات 

تدفع باجتاه �سيناريو واحد هو خلق الفراغ 

ال�سيا�سي واملركزي واإ�سعاف الدولة الد�ستورية 

القادرة على الإم�ساك بجميع انحاء البلد، 

ت�سهل  متناحرة  ج��زر  اإىل  �سوريا  لتتحول 

معها  اجلوهرية  الق�سايا  بع�س  حل  مهمة 

على ح�ساب امل�سالح القومية وال�سرتاتيجية 

�سوريا  يف  يح�سل  ما  اأن  واحلقيقة  ال�سورية. 

الآن هو نوع من ت�سارب امل�ساريع الإقليمية 

تكاماًل  ن��رى  بحيث  املنطقة  يف  والدولية 

ويف  الآخر،  بع�سها  بني  ا  وتناق�سً بع�سها  بني 

خ�سو�سياتها  لها  »م�ساريع«  هي  لة  املح�سّ

الق��ت�����س��ادي��ة وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ك��ن ل 
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ق�ضايا اإقليمية

اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى 

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

�لدور �لإ�ضر�ئيلي 

يف �لأزمة �ل�ضورية



�إن حالة �لفو�ضى �لتي تعي�ضها �ضوريا 

قد �ضمحت باإدخال �أعد�د كبرية 

من �جلو��ضي�س من كل �جلن�ضيات 

مبا فيها جو��ضي�س ��ضر�ئيل، 

بالإ�ضافة �إىل �لعديد من �ملتطوعني 

و�ملنا�ضرين �لذين يقاتلون �أو 

ير�ضلون لإ�ضر�ئيل �لتقارير يف 

خمتلف �ملجالت و�مليادين 

وبالتحديد �ملجالني �لع�ضكري 

و�ل�ضرت�تيجي.

لقد ظلت �ضوريا - ومعها لبنان - يف 

حال �ل�ضتهد�ف و�لتحييد من 

�أجل فر�س »�لتطبيع �لعربي« مع 

�إ�ضر�ئيل، بغ�ّس �لنظر عن م�ضري 

�لت�ضوية �لعادلة و�ل�ضاملة لأ�ضا�س 

�ل�ضر�ع �لعربي - �ل�ضهيوين، �أي 

�لق�ضية �لفل�ضطينية وحقوق �ل�ضعب 

�لفل�ضطيني يف �لعودة �إىل �أر�ضه وبناء 

موؤ�ض�ضاته �مل�ضتقلة.

تر�هن حكومة نتنياهو على 

ت�ضعيٍد ع�ضكري و�ضيك �ضّد �إير�ن 

�ملعزولة ليكون ذلك مدخلاً لتفعيل 

�ضر�عات مذهبية يف �ملنطقة من 

�أجل تغيري خر�ئطها و�إقامة دويلت 

طائفية و�إثنية، توؤدي �ىل زيادة 

حاجة �أمريكا و�لغرب لإ�ضر�ئيل 

�لدولة �ليهودية �لأقوى يف 

�ملنطقة. 

حرب  ن�سوب  يف  م�سلحة  منها  لأي  يوجد 

�سوريا  يف  احلرب  نريان  مّد  على  اأو  اإقليمية 

»امل�سروع  اإّل  مف�سوح،  ب�سكل  جوارها  اإىل 

لنف�سه  يجد  ال��ذي  ال�سهيوين«  الإ�سرائيلي 

م�سلحًة كبرية يف تداعيات الأزمة ال�سورية 

على  العربية،  التق�سيمية  وانعكا�ساتها 

فاإ�سرائيل ل  وال�سعوب.  م�ستوى احلكومات 

ل وا�سنطن ومو�سكو اإىل اتفاق  يوافقها تو�سّ

ذلك  لأّن  �سوريا  يف  الأو�ساع  ب�ساأن  كامٍل 

ال�سوري،  اجل�سم  يف  الدموي  النزيف  يوقف 

ا تفاهمات  اأي�سً ولأّنه يعني  والعربي عموًما، 

اأمريكية - غربية مع اإيران تتجاوز امل�ساألة 

اإع��ادة  اإىل  ا  اأي�سً يدفع  قد  مّم��ا  ال�سورية، 

اإ�سرائيل  وم�سوؤولية  الفل�سطيني  امللف  فتح 

جتاهه.

لي�س  اأن��ه  التقرير،  وفق  ذل��ك،  اإىل  ي�ساف 

املعادلت  تتغرّي  اأن  ا�سرائيل  م�سلحة  من 

على  الآن  القائمة  وال�سيا�سية  الع�سكرية 

اإنهاء  يف  ُي�سّرع  مبا  �سوريا،  يف  ال�سراع  اأر�س 

خالل  دم�سق،  واأن  �سيما  ل  هناك،  الأزمة 

للقوى  داعمة  كانت  املا�سيني،  العقدين 

»اأو���س��ل��و«  لنهج  الراف�سة  الفل�سطينية 

كانت  وهي  والأمنية.  ال�سيا�سية  واإفرازاته 

وما تزال غري موّقعة على معاهدات ت�سوية 

اجلبهات  على  جرى  كما  اإ�سرائيل،  مع 

ظلت  وقد  والفل�سطينية.  والأردنية  امل�سرية 

�سوريا - ومعها لبنان - يف حال ال�ستهداف 

والتحييد من اأجل فر�س »التطبيع العربي« 

مع اإ�سرائيل، بغ�ّس النظر عن م�سري الت�سوية 

 - العربي  ال�سراع  لأ�سا�س  وال�ساملة  العادلة 

ال�سهيوين، اأي الق�سية الفل�سطينية وحقوق 

ال�سعب الفل�سطيني يف العودة اإىل اأر�سه وبناء 

موؤ�س�ساته امل�ستقلة.

من  هل  التقرير،  يتابع  ذلك،  من  اأكر 

ا�سطرها  ملن  اإ�سرائيل  تغفر  اأن  املمكن 

من   2000 العام  املذّل  الع�سكري  لالن�سحاب 

من  لأك��ر  اأرا�سيه  احتالل  بعد  لبنان، 

عقدين من الزمن، ثّم ملن اأف�سل مغامرتها 

لبنان  على  امل��دّم��رة  وحربها  الع�سكرية 

ومقاومته العام 2006؟!. األي�س حتمًيا حدوث 

»اجلي�س  لبنان  على  خطرية  انعكا�ساٍت 

تداعيات  ج��ّراء  من  وامل��ق��اوم��ة«  وال�سعب 

نتائجها  واح��ت��م��الت  ال�����س��وري��ة  الأزم����ة 

خارجية  اأبعاد  هذه  والأمنية؟!  ال�سيا�سية 

الدائر الآن يف �سوريا،  امل�سّلح  مهّمة لل�سراع 

ال�سلطة  على  �سراًعا  لكونه  اإ�سافًة  فهو 

�سراًعا  ي�سكل  اإمن��ا  النظام،  وم�ستقبل 

دورها  وعلى  �سوريا،  على  دولًيا   - اإقليمًيا 

اأو  داعٍم  طرٍف  كّل  لدى  املن�سود  امل�ستقبلي 

راف�ٍس للنظام احلايل يف دم�سق. 

احتمالت  يرون  الإ�سرائيليون  باخت�سار، 

الأول،  ال�سورية:  الرتاجيديا  لنهاية  اأربعة 

منهك  بديل  نظام  وقيام  النظام  �سقوط 

على  تت�سارع  معار�سات  عدة  من  وممزق 

�سقوط  الثاين،  حمروقة.  واأر���س  مدمرة  دولة 

من  الأهلية  احل��رب  ا�ستمرار  مع  النظام 

دون حكومة مركزية قوية كما حدث يف 

ال�سومال )دولة فا�سلة (. الثالث، جلوء الرئي�س 

دولة  اإق��ام��ة  عن  والإع���الن  ال�ساحل،  اإىل 

ال�سوريني.  بني  املعارك  ا�ستمرار  مع  علوية 

الو�سع  بقاء  هو  والأخ��ري  الرابع  والحتمال 

وا�ستمراراحلرب  الرئي�س  بقاء  اأي  حاله  على 

كًرا وفًرا لزمن طويل. وامل�سلحة الإ�سرائيلية 

هذا  على  طوياًل  بالإبقاء  تق�سي  اخلتام  يف 

ال�سوري  ال�سعب  راأ�س  فوق  اجلاثم  الكابو�س 

وروؤو�س �سعوب الأمة العربية واملهّدد لوحدتها، 

بحروٍب  واملنذر  واأحالمها  لقدراتها  واملدمر 

للق�سية  وامُلهّم�س  املنطقة،  اأهلية يف عموم 

حركات  على  �سلًبا  واملوؤّثر  الفل�سطينية، 

كانت  مهما  وفل�سطني  لبنان  يف  املقاومة 

خياراتها ومواقفها.

نتنياهو  تراهن حكومة  ال�سياق  ويف هذا 

�سّد  و�سيك  ع�سكري  ت�سعيٍد  على  ا  اي�سً

املعزولة ليكون ذلك مدخاًل لتفعيل  اإيران 

�سراعات مذهبية يف املنطقة من اأجل تغيري 

خرائطها واإقامة دويالت طائفية واإثنية.
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درا�سات وابحاث

اإعداد:

د.�أحمد علو

�لهندعميد متقاعد

بالد �لأفيال و�لتو�بل.. وتكنولوجيا �ملعلومات 

بالد �ملليار و200 مليون و�أكرث من �ل�سكان، تنمو 

بخطى �سريعة وتطمح �إىل جتاوز �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية �قت�سادًيا...

�لهند �إحدى �لقوى �لفاعلة يف �لربيك�س، 

ور�بع قوة ع�سكرية يف �لعامل، متتد عالقاتها 

�لإ�سرت�تيجية بني قطبني: �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية ورو�سيا.

�ملوقع

الق�سم اجلنوبي  الهندية  القارة  �سبه  ت�سغل 

من قارة اآ�سيا، بني خطي عر�ض 44°6 و35°30 

 68°7 الطول  وخطي  اال�ستواء،  خط  �سمال 

و25°97 �سرقي خط غرينيت�ض.

اأما دولة الهند فتمتد على معظم م�ساحة 

من  الهندي  املحيط  يحدها  اجلزيرة،  �سبه 

من  والباك�ستان  العرب  وبحر  اجل��ن��وب، 

الغرب، وخليج البنغال وميامنار )بورما( من 

ونيبال  ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية  ال�سرق، 

الهند جزر  لدولة  ويتبع  ال�سمال،  وبوتان من 

الهندي،  املحيط  �سرقي  ونيكوبار  االأندامان 

وكذلك جمموعة جزر الك�سادويب يف بحر 

العرب اىل الغرب من �سبه اجلزيرة. اما جزيرة 

الطرف  على  فتقع  )�سرنديب(  �سريالنكا 

وتبعد  الهندية  القارة  ل�سبه  ال�سرقي  اجلنوبي 

عنها حواىل 32 كلم وهي دولة م�ستقلة.

�مل�ساحة و�ل�سكان

تبلغ م�ساحة الهند حواىل 3 ماليني و287 

العامل من حيث  )ال�سابعة يف  الف كلم2، 
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درا�سات واأبحاث

امل�ساحة( ومتتد حدودها البحرية على اأكرث 

الربية  ح��دوده��ا  ام��ا  كلم،  اآالف   7.5 من 

يف  ويقع  بقليل،  كلم  الف   14 ال�  فتتجاوز 

ثالث  م(   8598 كن�سنجونغا  )جبل  الهند 

اعلى جبال العامل �سمن جبال الهيماليا.

»حقائق  كتاب  تقديرات  اىل  ا�ستناًدا 

ال��ع��امل« ال�����س��ادر ع��ن وك��ال��ة امل��خ��اب��رات 

�سكان  عدد  فاإن  االمريكية«،  املركزية 

الهند يكون قد بلغ مع حلول هذا ال�سهر 

وهي  ن�سمة  ال��ف  و800  مليون  و200  ملياًرا 

ويتوقع  ال�سني،  بعد  العامل  يف  الثانية  بذلك 

العامل  يف  االأوىل  �ست�سبح  انها  اخلرباء  بع�ض 

بعدد �سكانها بحلول العام 2030.

�للغات

جمموع  ولكن  ر�سمية،  لغة   23 الهند  يف 

ولهجة  لغة   1625 اإىل  ي�سل  املتداولة  اللغات 

الهندي  ال�سعب  جمموعات  بها  تتكلم 

تداواًل بني  االأكرث  الر�سمية  اللغة  املختلفة. 

الهندية  اللغة  هي   )%41 )ح��واىل  ال�سكان 

االنكليزية  اللغة  وك��ذل��ك   ،)Hindi(
ا لغة ر�سمية ومتداولة بني ال�سكان  وهي اأي�سً

وبخا�سة يف االقت�ساد واالأعمال واالإدارة، كما 

اأنها لغة توا�سل وطني على م�ستوى البالد. 

�لدين و�لتاريخ

الهنود،  الهندو�سية نحو 80،5% من  يعتنق 

ابرزها  ديانات خمتلفة  الباقون  يتبع  بينما 

وغريها  وال�سيخية  وامل�سيحية  االإ���س��الم 

)تقديرات العام 2001(.

وادي  يف  الدائمة  امل�ستوطنات  اأوىل  تعود 

اىل  ا�ستناًدا  �سنة   9000 من  اأكرث  اىل  ال�سند 

وقد تطورت تدريًجا  االآثار املكت�سفة.  بع�ض 

اىل ما عرف بح�سارة وادي ال�سند، والتي يعود 

تاريخها يف الهند الغربية اىل حواىل 3300 قبل 

الفيدي«  »الع�سر  ذلك،  اأعقب  وقد  امليالد. 

الذي اأدى اىل ن�سوء الهندو�سية وبع�ض الظواهر 

الثقافية االأخرى يف بدايات املجتمع الهندي، 

امليالد  قبل  �سنة  ب�500  احلقبة  هذه  وانتهت 

تقريًبا. ومنذ ذلك الوقت، تاأ�س�ست يف جميع 

امل�ستقلة  املمالك  من  العديد  البالد  اأنحاء 

واجلمهوريات التي عرفت ب� ماهاجانابادا�ض.

»�ساندرا  وحد  امليالد  قبل  الثالث  القرن  يف 

�سمن  اآ�سيا  جنوب  معظم  غوبتا« 

ازدهرت يف  التي  املورية  االمرباطورية 

وقد هيمنت  االأكرب،  ا�سوكا  عهد 

الع�سر  ذل��ك  على  غوبتا  �ساللة 

ب�»الع�سر  قدميا  اإل��ي��ه  ا�سري  ال��ذي 

رعاية  وبف�سل  للهند«.  الذهبي 

هوؤالء امللوك ازدهرت التكنولوجيا 

واللغة  واملنطق  والهند�سة  القدمية 

الفلك  وعلم  والريا�سيات  واالأدب 

االإ�سالمي  الفتح  ب��داأ  والفل�سفة.  وال��دي��ن 

 10 ال��ق��رن  ب��ني  م��ا  الهندية  ال��ق��ارة  �سبه  يف 

من  كبرًيا  جزًءا  اأ�سبح  وبذلك   ،12 والقرن 

دلهي  �سلطنة  حكم  حتت  الهند  �سمال 

االإ�سالمية، بعد ذلك مت احتالل البالد من 

�سيادة  ظل  ويف  املغولية.  االمرباطورية  قبل 

الهند  متتعت  االأك��رب«  »اأك��رب  ال�سلطان 

بان�سجام  وكذلك  واقت�سادي  ثقايف  بتقدم 

ديني. وقام اباطرة املغ���ول تدريًج�ا بتو�سي��ع 

كبرية  اأج����زاء  لت�سمل  ام��رباط��وري��ات��ه��م 

اأهم  من  وك��ان  الهندية  القارة  �سبه  من 

اآث��اًرا  ترك  الذي  جهان«  »�ساه  حكامهم 

عظيمة ما زالت حتى االآن ت�سهد على مدى 

اآثاره »تاج  اأهم  البناء يف ع�سره، ومن  تقدم 

حمل« يف »اأغرا« الذي يزوره املاليني �سنوًيا. 

مع مطلع القرن 16 اأ�س�ست القوى االأوروبية 

واململكة  وفرن�سا،  وهولندا،  الربتغال،  مثل 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة امل��ت��ح��دة حم��ط��ات جت��اري��ة 

هذه  ا�ستغلت  وقد  الهندي،  ال�ساحل  على 

لتاأ�سي�ض  الداخلية  النزاعات  الحًقا  القوى 

 1856 العام  وبحلول  البالد.  يف  م�ستعمرات 

حتت  الهندية  االأرا���س��ي  معظم  اأ�سبحت 

الربيطانية.  ال�سرقية  الهند  �سركة  �سيطرة 

اأنحاء البالد  وبعد مرور عام، وقع يف جميع 

من  متمردين  قبل  م��ن  م�سلح  ع�سيان 

معظم املمالك الهندية، وعرف ذلك بحرب 

الهندي«  اجلندي  ب���»مت��رد  اأو  اال�ستقالل 

وق��د  اك��ادمي��ًي��ا،  م��ت��داول  كم�سطلح 

ل�سلطة  خطرًيا  حتدًيا  الثورة  هذه  �سكلت 

ال�سركة ولكنها قمعت ع�سكرًيا، وكان 

حتت  الهند  اأ�سبحت  اأن  نتائجها  م��ن 

ال�سيادة املبا�سرة لربيطانيا العظمى.

بعد  ا�ستقاللها  على  الهند  ح�سلت 

والع�سيان  امل�سلحة  غري  املقاومة  حركات 

الهندي  الوطني  املوؤمتر  قادها  التي  امل��دين 

نهرو  اآل  وجواهر  غاندي  املهامتا  بزعامة 



الع�سرين،  القرن  من  االأول  الن�سف  خالل 

ال�ستقالل  عيًدا   1947 اآب   15 ي��وم  واأع��ل��ن 

تبع  ال��ربي��ط��اين.  احلكم  ع��ن  الهند 

دولة  اإىل  الهند  تق�سيم  اال�ستقالل  هذا 

خلف  وق��د  الباك�ستان.  ودول��ة  الهند 

حركات  م��ن  ك��رثة  التق�سيم  ه��ذا 

 500 والتهجري حيث قتل ما بني  العنف 

اإىل مليون �سخ�ض بينما هاجر ما  األف 

واجهت  وق��د  ماليني.  الع�سرة  يقارب 

الهند حتديات جمة من العنف الديني 

االنف�سالية  التمرد  وحركات  واالإره��اب 

االإقليمية، وبخا�سة يف والية جامو وك�سمري 

و�سمال �سرق البالد، وكذلك النزاع احلدودي 

لي�سل   1962 العام  ت�ساعد  والذي  ال�سني،  مع 

اإىل احلرب ال�سينية الهندية، كما ا�ستمرت 

ومنها  الباك�ستان  مع  امل�سلحة  النزاعات 

 ،1948  ،1947 االع��وام  وقعت  التي  احل��روب 

1965،1971 و1999، والنزاع ما زال قائًما حتى 

اليوم.

�لإقت�ساد و�ملو�رد

الطبيعية  ب��رثوات��ه��ا  غنية  ب��الد  الهند 

وبخا�سة املاء واالأنهار )نهرا الغاجن وال�سند(، 

وكذلك الرثوة احليوانية، والفحم احلجري.

القرن  ثمانينيات  وحتى  الهند  اتبعت 

باال�سرتاكية  متاأثرة  �سيا�سات  املا�سي، 

وامللكية  �سيا�سة احلماية  اأدت  وقد  املقيدة، 

النمو  وب���طء  الف�ساد  انت�سار  اإىل  العامة 

البالد  انتقلت   1991 العام  ومنذ  االقت�سادي. 

يف  حادة  اأزم��ة  حدوث  بعد  ال�سوق  نظام  اإىل 

الت�سديد  اإىل  ذلك  واأدى  املدفوعات،  ميزان 

واال�ستثمار  االأجنبية  التجارة  اعتماد  على 

االأجنبي كجزء مكمل لالقت�ساد. وببلوغ 

متو�سط الناجت القومي معدل منو قدره %5.8 

االقت�ساد  اأ�سبح  املا�سيني،  العقدين  ط��وال 

الهندي من بني االأ�سرع منًوا يف العامل.

متلك الهند ثاين اأكرب قوة ب�سرية عاملة 

حيث  م��ن  ف��رد  مليون   500 ي��ق��ارب  ب��ع��دد 

من   %17 الزراعي  القطاع  وميثل  االإنتاج، 

الناجت املحلي االإجمايل، والقطاع اخلدماتي 

65% و ال�سناعي %18.

االأرز  الرئي�سة  الزراعية  املنتجات  ت�سمل 

وال�ساي  والقطن،  الزيتية،  والبذور  والقمح 

واملا�سية  وال��ب��ط��اط��ا،  ال�����س��ك��ر،  وق�����س��ب 

واجلامو�ض املائي الربي والدواجن واالأ�سماك. 

املن�سوجات،  الرئي�سة:  ال�سناعات  وت�سمل 

ال��ك��ي��م��اوي��ات، ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، 

ال�سلب، معدات النقل، االأ�سمنت، التعدين، 

وتكنولوجيا  والربجميات  االآالت،  البرتول، 

املعلومات.

بلغت جتارة الهند 24% من اإجمايل الناجت 

العام  يف   %6 ب�  مقارنة   2006 العام  يف  املحلي 

التجارة  من  الهند  ح�سة  و�سلت  وقد   .1985

 %5 بلوغ  اىل  تتطلع  وه��ي   %1 اإىل  العاملية 

بحلول العام 2020.

ت�سمل ال�سادرات الرئي�سة منتجات البرتول، 

املن�سوجات، االأحجار الكرمية واملجوهرات، 

الربجميات االإلكرتونية، ال�سلع الهند�سية، 

وت�سمل  اجللدية.  وامل�سنوعات  الكيماويات 

واالآالت  اخل��ام  النفط  الرئي�سية  ال���واردات 

واالأحجار الكرمية واالأ�سمدة والكيماويات.

 1.237 للهند  القومي  الناجت  اإجمايل  بلغ 

مما   ،)2000 )العام  اأمريكي  دوالر  تريليون 

جعلها الدولة الثانية ع�سرة كاأكرب اقت�ساد 

من  �سرائية  ق��وة  اأك��رب  راب��ع  اأو  ال��ع��امل  يف 

الفرد  دخل  اما  ال�سرف.  اأ�سعار  �سبط  خالل 

 128 )املرتبة  اأمريكًيا  دوالرا  بلغ،1860  فقد 

عامليا(.

منو ولكن...

املا�سي  العقد  خالل  الهند  منو  ازدي��اد  مع 

الهندي  القومي  ال��ن��اجت  حجم  بلغ  فقد 

 4،718 ح��واىل   2012 العام   )GDP( اال�سمي 

تريليون دوالر )الرابعة يف العامل( اما الفعلي 

فقد بلغ حواىل 2 تريليون دوالر، وبلغ معدل 

دخل الفرد 3900 دوالر )تقديرات 2012(. كما 

بلغت ن�سبة النمو 6.5% يف ذلك العام، وبذلك 

يف  من��ًوا  االأ�سرع  ال��دول  من  الهند  ا�سبحت 

عامل اليوم.

النمو  معدل  ارت��ف��اع  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

خالل العقود االخرية، والذي بلغ حدود %7.5 

بني  متفاوًتا  كان  النمو  هذا  فاإن  احياًنا، 

واملجموعات  الفئات االجتماعية،  خمتلف 

واملناطق  اجلغرافية،  واملناطق  االقت�سادية، 

اأكرب  البالد  يف  تزال  وال  واحل�سرية.  الريفية 

�سوء  معدل  و  ال��ع��امل،  يف  للفقراء  كثافة 

 %46 الثالثة  �سن  دون  االأطفال  بني  التغذية 

)2007( وهو اأكرث من اأي بلد اآخر يف العامل. 
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اأما ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون حتت خط 

الفقر وفق البنك الدويل )اأقل من 1.25 دوالر 

يف اليوم( فقد انخف�ست من 60% )1981( اإىل 

الرغم  وعلى   .)2010(  %30 واىل   )2005(  %42

العقود  يف  املجاعات  جتنبت  الهند  اأن  من 

ا يف  االأخرية، فاإن ن�سف االأطفال يعانون نق�سً

املعدالت  اأعلى  من  واحد  هو  مبعدل  الوزن، 

يف العامل، اإذ يفوق مبا يقارب ال�سعف مثيله 

افريقيا.  ال�سحراء الكربى يف  يف دول جنوب 

»يف  انه  �ساك�ض  جولدمان  تقرير  توقع  وقد 

�سيت�ساعف   ،2020 وحتى   2007 بني  ما  الفرتة 

ن�سيب الفرد من اأجمايل الناجت القومي اربع 

اقت�ساد  �سيفوق  الهند  اقت�ساد  وان  م��رات«، 

ولكن   ،2034 عام  بحلول  املتحدة  الواليات 

لعدة  الدخل  منخف�سة  دول��ة  الهند  �ستظل 

بكثري  اقل  الفرد  ن�سيب  اأن  حيث  عقود، 

النمو  ال�سريعة  النامية  ال��دول  يف  غريه  من 

االقت�سادي. واإذا متكنت الهند من حتقيق 

حمرًكا  ت�سبح  اأن  ميكنها  النمو،  ه��ذا 

لالقت�ساد العاملي، وم�ساهًما اأ�سا�سًيا يف توليد 

منو االإنفاق«.

�لقو�ت �مل�سلحة 

من  الهندية  امل�سلحة  القوات  تت�سكل 

اجلوية،  والقوات  واجلي�ض  البحرية،  القوات 

)حر�ض  ع�سكرية  �سبه  ق���وات  يدعمها 

االإ�سرتاتيجية(.  القوات  وقيادة  ال�سواحل، 

للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ه��و  الهند  رئي�ض 

الدفاع  وزير  اإدارة  حتت  هي  والتي  امل�سلحة 

حتتفظ  ال��دف��اع.  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  يعاونه 

الهند بثالث اأكرب قوة من القوى الع�سكرية 

 1.32 من  يقرب  ما  مع  العامل  يف  الب�سرية 

مليون جندي عامل، ونحو 2.14 مليون من 

قوات االحتياط.

ق��وة  راب���ع  ع���ام  ب�سكل  ال��ه��ن��د  وت��ع��ت��رب 

ع�سكرية يف عامل اليوم بعد الواليات املتحدة 

والت�سلح  العدد  حيث  من  ورو�سيا  وال�سني 

والبحرية  الربية  االأ�سلحة  ان��واع  مبختلف 

واجلوية.

تبلغ نفقات ميزانية الدفاع الهندية نحو 

الناجت  من   %1.83 اي  دوالر،  مليار   36.03

املحلي االإجمايل مع اإنفاق اإ�سايف على البنية 

التحتية يف املناطق احلدودية واملنظمات �سبه 

الع�سكرية.

تعّد الهند اليوم دولة نووية وقوة �ساروخية ال 

ي�ستهان بها يف املنطقة، كما انها ت�سنف 

التا�سعة عامليا من حيث االإنفاق على القوة 

النووية  جتربتها  اأج��رت  وق��د  الع�سكرية. 

االأوىل العام 1974، تلتها خم�ض جتارب اأخرى 

معرتف  نووية  دولة  �ساد�ض  وهي   ،1998 العام 

بها يف العامل.

ت�سارك الهند يف قوات حفظ ال�سالم الدولية 

الف جندي،   100 يقارب  بلًدا مبا   35 نحو  يف 

ومنها كتيبة يف جنوب لبنان.

�لهند يف لعبة �لأمم

العامل  يف  الديقراطية  ال��دول  اكرب  الهند 

بالن�سبة اىل عدد ال�سكان، وهي دولة برملانية 

ويقوم نظامها ال�سيا�سي على تعدد االأحزاب 

واالإنتخابات الدورية. 

مهم،  جيو�سرتاتيجي  مبوقع  الهند  متتاز 

على  ال�سمالية  اجلهة  م��ن  ت�سرف  فهي 

وحركة  الطاقة(،  )حميط  الهندي  املحيط 

اأمنها  ان  تعترب  وه��ي  ع��ربه،  امل��ارة  التجارة 

القومي ميتد من قناة ال�سوي�ض وم�سيق هرمز 

وحتى  الغرب  من  ال�سرقية  افريقيا  و�سواحل 

م�سيق ماالقا وا�سرتاليا �سرًقا، كما ميتد من 

ال�سني و دول و�سط اآ�سيا وحتى رو�سيا �سمااًل.

تعترب الهند من الدول االأ�سرع واالأكرث منًوا 

يف عامل اليوم، وهي ع�سو رئي�ض وفاعل يف دول 

جاهدة  تعمل  وهي   ،)BRICS( الربيك�ض 

وتخفي�ض  اقت�سادها  يف  النمو  ن�سبة  لرفع 

وزي��ادة  االقت�سادي  ميزانها  يف  العجز  ن�سبة 

بحاجة  فاإنها  ولذلك  فيها.  اال�ستثمارات 

ما�سة اىل موارد الطاقة، 

الرابعة  ال��دول��ة  ان��ه��ا  اإذ 

للطاقة.  ا�ستهالًكا  االأكرث 

ت�ستورد الهند 85% مما حتتاجه 

ال�سرق  م��ن  ال��ط��اق��ة  الإن���ت���اج 

االأو���س��ط )ال��ع��راق واي���ران(، لذلك 

عالقاتها  بني  ت��وازن  الإق��ام��ة  ت�سعى 

اال�سرتاتيجية املميزة مع ا�سرائيل من جهة 

وعالقاتها مع بقية دول ال�سرق االأو�سط من 

جهة اأخرى، وبخا�سة اإيران ودول اخلليج.

يف  الفقراء  عدد  تخفي�ض  اىل  ت�سعى  كما 

الدول  اح��دى  تكون  ان  واىل  جمتمعاتها، 

وان  اآ�سيا،  يف  وبخا�سة  العامل  يف  العظمى 

تقيم توازًنا اقت�سادًيا وع�سكرًيا مع جارتها 

ال�سمالية وزميلتها يف دول الربيك�ض ال�سني، 

ال�سمالية  احل���دود  م�ساكل  ح��ل  حم��اول��ة 

عالقة  تقيم  ذل��ك  م����وازاة  ويف  بينهما، 

املتحدة من جهة  الواليات  ا�سرتاتيجية مع 

ومع رو�سيا من جهة اخرى. لكنها ما زالت 

تعاين م�ساكلها املزمنة مع �سقيقتها اللدود 

الباك�ستان، ومن بينها ازمة ك�سمري التي 

تعود اىل تاريخ قدمي )1947-1948(، وب�سبب 

والنووي  الع�سكري  التوازن  اقامة  يف  الرغبة 

االأم��ور  يف  اأك��رث  تنفق  فهي  البلدين  بني 

الع�سكرية مما يعيق االإنفاق يف اأمور تنموية 

اخرى تعطي مردوًدا اأف�سل الإنعا�ض اقت�سادها 

وتطويره. 

�ملر�جع:

 -www.cia.gov
-www.wikipedia.org
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يف  ا�سكندر  م��روان  الدكتور  االقت�سادي  وامل�ست�سار  اخلبري  ي�سري 

حديث ملجلة »اجلي�ش« اإىل اأن �سناديق التحّوط )Hedge Funds( يف 

اأمريكا واأوروبا، تتابع حركة اأ�سعار العموالت والذهب والعقارات... 

George Soros(، قد راهن مرة  ال�سناديق )  اأ�سحاب هذه  اأحد  وان 

فحقق  ح�سل،  وهكذا  اال�سرتليني،  اجلينيه  �سعر  انخفا�ش  على 

اأرباًحا بنحو مليار ا�سرتليني، نتيجة هذه املراهنة.

الذهب،  �سوق  حركة  ال�سناديق  هذه  مراقبة  »بعد  قائاًل:  واأ�ساف 

العقود  ببيع  فقامت  ال��ذه��ب،  اأون�سة  �سعر  يف  ا  انخفا�سً توقعت 

�ساهم  الذي  االأمر  الذهب،  من   )Future Contracts( امل�ستقبلية 

بانخفا�ش �سعر االأون�سة«.

ا  ويو�سح الدكتور ا�سكندر اأنه »من االأ�سباب املبا�سرة التي اأّدت اأي�سً

اإىل انخفا�ش �سعر اأون�سة الذهب ما ياأتي:

- نتيجة لتداعيات االأزمة املالية العاملية، وب�سبب تعّث بع�ش الدول يف 

دفع م�ستحقات الديون لديها، جلاأت اإىل بيع احتياطها من الذهب 

)اليونان وقرب�ش(.

- اإرتفاع ن�سبة البطالة يف عدة دول مثل فرن�سا )١١ يف املئة(، اإ�سبانيا 

واإيرلندا )١٢ يف املئة(... ما  )٢٦ يف املئة( 

من  مقتنياتهم  بيع  اىل  باالأفراد  دفع 

هذه  البيع  عمليات  وت�سّجل  الذهب. 

اأحدث  الذي  االأم��ر  ج��ًدا،  كبرية  مبالغ 

خلاًل بني العر�ش والطلب علًما اأّن لهذا 

حتديد  يف  واملبا�سر  االأ�سا�سي  دوره  العامل 

�سعر االأون�سة.

العاملي،  االقت�سادي  للركود  نتيجة   -

انخف�ست ن�سبة النمو يف كل من ال�سني 

اىل  اإ�سافة  املئة،  يف   ٤ اىل   ٨ من  والهند 

و�سع �سرائب على ا�سترياد الذهب، االأمر 

الذي خّف�ش من القدرة على �سرائه، وال �سّيما يف الهند، حيث املعتقد 

الديني ي�سّجع الن�ساء على اقتناء هذا املعدن االأ�سفر الثمني والتزّين 

به. وبالتايل فاإن لل�سوق يف الهند تاأثرًيا على �سعر الذهب من خالل 

حجم الطلب. 

من  العامل  احتياطي  ن�سف  متلك  التي  ال�سني  خ�ّش  ما  يف  اأم��ا 
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اإقت�صاد ومال

اإعداد:

تريز من�صور

بعد ارتفاع جنوين... 

�سعر الذهب ينخف�ش

من الذي يبيع الآن؟ 

ومن يحجم عن ال�صراء؟

بعد موجة الإرتفاع الكبرية التي �صّجلها �صعر 

اأون�صة الذهب يف ال�صنوات املا�صية، حيث لم�س 

الـ 1900 دولر اأمريكي، ت�صهد الأ�صواق اليوم 

ا بن�صبة 30 يف املئة يف الأ�صعار، حيث بلغ  اإنخفا�صً

�صعر الأون�صة يف الأ�صبوع الأخري من حزيران 

املن�صرم 1291.21 دولًرا اأمريكًيا.

فما هو �صبب هذا الإنخفا�س؟ وهل زالت 

العوامل التي كانت قد اأّدت اإىل اإرتفاع الأ�صعار 

ب�صكل جنوين؟ 



ب�  وامل��ق��در  االأجنبية  العموالت 

اأي  ن�سفها،  دوالر،  مليار   3٥٠٠

نحو ١٦٠٠ مليار دوالر �سندات دين 

اليوم  تّتجه  فاإنها  اأمريكية، 

نحو االإ�ستثمار املبا�سر يف اأفريقيا 

واأوروبا، وهي تهدف اإىل ال�سيطرة 

ع��ل��ى ك���ربي���ات ال�����س��رك��ات 

العاملية.

اأمريكا  اأن  بالذكر،  اجلدير 

�سناعية  دول���ة  اأك���رب  تعترب 

وم��ول��دات  وال�سيارات  ال��ط��ائ��رات  قطاع  يف  ال�سني،  يف  م�ستثمرة 

الكهرباء... واأن ن�سبة النمو يف اأمريكا اليوم تبلغ نحو ٢،٥٠ يف املئة، 

اإنكلرتا مثاًل  املتدّنية يف  النمو  ن�سبة مرتفعة، مقابل ن�سب  وتعترب 

ومعظم دول العامل، علًما اأن هذه الن�سبة قد تكون اأكرب، ولكن 

ال�سبب عائد اىل �سيا�سة الت�سييق التي تعتمدها امل�سارف االأمريكية 

املدينة،  ال��ق��رو���ش  لناحية 

وذلك ب�سبب ت�سوية اأو�ساعها 

اإثر االأزمة املالية العاملية«.

املفهوم  �سحة  م��دى  وع��ن 

�سعر  اأن  وم���ف���اده  ال�����س��ائ��د 

الدوالر  ب�سعر  مرتبط  الذهب 

الدكتور  اأو�سح  االأمريكي، 

ا�سكندر اأنه »لغاية العام ١97١ 

االأمريكية  ال��دول��ة  كانت 

نيك�سون،  الرئي�ش  عهد  يف 

ال��دول  احتياطي  من  تاأخذ 

ب�سعر  الذهب  مقابل  بالدوالر 

الواحدة.  لالأون�سة  دوالًرا   3٥

ب�سعر  تتحّكم  التي  وحدها  هي  والطلب  العر�ش  فعوامل  اليوم  اأما 

العك�ش  على  بل  الذهب،  على  فائدة  توجد  ال  اأنه  علًما  االأون�سة، 

يجب اأن ُيدفع لقاء حفظه يف امل�سارف«.

ا�سكندر:  الدكتور  قال  الذهب،  من  اللبناين  االحتياطي  وعن 

»ميلك لبنان 9 ماليني و٢٢٠ األف اأون�سة من الذهب، ن�سفها موجود 

االأمريكي،  املركزي  البنك  يف  وكذلك  ال�سوي�سرية،  امل�سارف  يف 

�ستة  يوازي  ما  اأي  �سنوًيا،  املئة  ١ يف  ذلك  لقاء  تدفع  اللبنانية  والدولة 

ماليني دوالر«.

�سهدت  املا�سية  »ال�سنوات  اأن  اإىل  اأخرًيا  ا�سكندر  الدكتور  واأ�سار 

تقّلبات حادة يف �سعر االأون�سة، فالعام ١9٨٢، اإرتفع �سعر االأون�سة من 

١٠٠ دوالر اإىل ٨7٠ دوالًرا، وخالل �ستة اأ�سهر اإنخف�ش ال�سعر لي�سل اإىل ٤٠٠ 

دوالر لالأون�سة الواحدة.

اأما اليوم، فاإن ن�سبة االإنخفا�ش بلغت نحو 3٠ يف املئة، واأعتقد اأنه 

على الرغم من و�سول ال�سعر اإىل نحو ١٢9٠ دوالًرا، اإال اأنه �سوف يبقى يف 

حدود ال� ١٥٠٠ دوالر لالأون�سة«.
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حقوق املعوقني 

احلقوق   2000/220 ال��رق��م  ال��ق��ان��ون  د  ح��دَّ

النحو  على  املعوقني،  بالأ�شخا�ص  اخلا�شة 

الآتي:

ال�صحية  اخلدمات  على  باحل�صول  احلق   •
واإعادة التاأهيل:

القانون  من  يليها  وم��ا   27 امل��ادة  ن�شت 

ق  ُمعوَّ اأنه يحق لكل �شخ�ص  املذكور على 

واإعادة  ال�شحية  اخلدمات  من  ي�شتفيد  اأن 

على  بكاملها  الدعم  وخدمات  التاأهيل 

الدارات  مبختلف  ممثلة  ال��دول��ة،  نفقة 

والهيئات التي توؤمن تلك اخلدمات.

التعداد  وت�شمل هذه اخلدمات على �شبيل 

العمليات اجلراحية �شواء نتجت  ل احل�شر: 

عن الإعاقة اأم ل، والأدوية والأ�شعة والتحاليل 

املخربية وغريها من العالجات والفحو�شات 

التاأهيلي  وال��ع��الج  وال��دائ��م��ة،  امل��وؤق��ت��ة 

واملعينات  واخلارجي،  الداخلي  �ص  واملُتخ�شَّ

تعوي�شية  اجهزة  من  والتجهيزات  التقنية 

متحركة وثابتة، ومعينات للتنّقل.

من  ال�شتفادة  ق  امُل��ع��وَّ لل�شخ�ص  ويحق 

ال�شحة  وزارة  توؤمنها  التي  ال�شاملة  التغطية 

اآخ��ر  اإث��ب��ات  اأي  منه  ُيطلب  ول  ال��ع��ام��ة، 

ول  ال�شخ�شية.  ق  امُلعوَّ بطاقة  �شوى  لإعاقته 

يكون ا�شت�شفاء املري�ص عقلًيا على ح�شاب 

املري�ص  حتمل  بتعذر  م�شروًطا  ال�شحة  وزارة 

نفقات  عنه  امل�شوؤولني  اأو  ذوي��ه  اأو  العقلي 

)وهذا خالًفا  تاأهيله  اأو  اأو متابعته  عالجه 

ال�شرتاعي  املر�شوم  من   4 امل��ادة  لأحكام 

اخلا�ص   1983 ايلول   19 يف  ال�شادر   72 الرقم 

العقليني(.  املر�شى  وحماية  وعالج  برعاية 

معايري  و�شع  �شرورة  على  القانون  ن�ّص  وقد 

تدريب  وب��رام��ج  جتهيزات  تفر�ص  �شارمة 

وتكنولوجيات  وا�شاليب  متوا�شل  وتعليم 

مالئمة يف امل�شت�شفيات ودور التوليد وغريها 

من  الوقاية  بهدف  املماثلة،  املوؤ�ش�شات  من 

اأن��واع  بعدة  ب  تت�شبَّ التي  احل��وادث  بع�ص 

مهلة  املعنية،  املوؤ�ش�شات  ومنح  اإع��اق��ة، 

وزير  قرار عن  �شدور  بعد  �شنتني 

ال�شحة بتحديد تلك املوا�شفات 

لت�شوية او�شاعها.

على  ال��ق��ان��ون  ف��ر���ص  كما 

وال�شوؤون  العامة  ال�شحة  وزارت��ي 

حمالت  تنظيم  الجتماعية 

توعية ون�شر معلومات متعلقة 

وبواجبات  املتوافرة،  باخلدمات 

والتدابري  ال�شحية،  الأج��ه��زة 

للن�شاء  خ��ا���ش��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 

احلوامل، ب�شورة دورية.

ببيئة موؤهلة: املُعوَّق  • حق 
ن�شت املادة 33 وما يليها من القانون الرقم 

ق احلق  2000/220 على اأنه لكل �شخ�ص ُمعوَّ

كل  حق  من  ان  مبعنى  موؤهلة،  ببيئة 

ق الو�شول اىل اأي مبنى ي�شتطيع  �شخ�ص ُمعوَّ

وعلى  ق.  امُل��ع��وَّ غري  ال�شخ�ص  اليه  الو�شول 

العامة  واملرافق  واملن�شاآت  الأبنية  جميع 

واخلا�شة املعدة لال�شتعمال العام، ان تكون 

موا�شفاتها الهند�شية متطابقة مع املعايري 

ووفق ال�شروط والأ�شول املن�شو�ص عنها يف هذا 

القانون.

لالأبنية  الأدن���ى  احل��د  معايري  وتت�شمن 

على  اج���زاء  اأرب��ع��ة  تبويبها  يف  واملن�شاآت 

العامة  واملرافق  الأبنية  جتهيز  اأوًل:  الأقل: 

ان�شاوؤها.  املنوي  العام  لال�شتعمال  املعدة  اأو 

ثانًيا: تاأهيل الأبنية واملرافق العامة اأو املعدة 

جتهيز  ثالًثا:  املوجودة.  العام  لال�شتعمال 

رابًعا:  ان�شاوؤها.  املنوي  اخلا�شة  الأبنية 

ت�شجيع تاأهيل الأبنية، اخلا�شة املوجودة.

على  القانون  ن�ّص  تقّدم  ما  على  وب��ن��اًء 

والهند�شية  الفنية  ال�شروط  توافر  ���ش��رورة 

رخ�ص  طلبات  يف  املعايري  تلك  يف  املحددة 

اأّي  اأو  والإ�شكان  والرتميم  والتاأهيل  البناء 

رخ�شة ادارية يقت�شيها ا�شتعمال اي مبنى اأو 

اإ�شتثماره. 

الواجب  املعايري  ت�شمل  ال��ق��ان��ون  ووف��ق 

مراعاتها الأبنية والدوائر الر�شمّية والطرقات 

والأر����ش���ف���ة واحل����دائ����ق ال��ع��ام��ة 

وامل��دار���ص  وال�شياحية  الأث��رّي��ة  والأم��اك��ن 

املعّدة  ة  اخلا�شّ واملن�شاآت  الأبنية  وكذلك 

لالإ�شتعمال العام مثل دور احل�شانة واملدار�ص 

اإمكان  على  القانون  ون�ّص  وامل�شت�شفيات. 

موجب  م��ن  ا�شتثنائية  اع��ف��اءات  منح 

التاأهيل يف حال وجود ا�شتحالة تقنية لجراء 

تعديل تاأهيلي، اأو خطر من �شاأنه ان يلحق 

ا�شتثمار  تعذر  اذا  اأو  القائم،  بالبناء  الأذى 

امل�شتدعي مللكه لفرتة خم�ص �شنوات على 

اعطي  اعفاء  كل  يلغى  اأن  على  الأق��ل، 

اإع��ادة  مبجرد  البناء  ا�شتثمار  عدم  ل�شبب 

ال�شتثمار.

واملواقف  بالتنقل  املُعوَّق  ال�صخ�ص  حق   •
ورخ�ص ال�صوق:

ن�شت املادة 44 وما يليها من القانون الرقم 

با�شات  النقل  وزارة  تاأمني  على   ،2000/220

ومعدة  موؤهلة  النقل،  و�شائل  من  غريها  اأو 

املعايري  وفق  قني  امُلعوَّ الأ�شخا�ص  ل�شتعمال 

العاملية لالأمان، مع تواجد م�شاعدين اثنني 

 )%15( بن�شبة  وذل��ك  لل�شائق،  الأق��ل  على 

نوع  لكل  الإجمايل  العدد  من  الأقل  على 

من انواع و�شائل النقل املتوافرة لدى الوزارة. 

من  هذه  النقل  و�شائل  عن  التعريف  ويتم 

على  قني  للُمعوَّ العاملي  ال�شعار  ل�شق  خالل 

جميع جوانبها، وجتهز مبنبه )زمور( خا�ص 

يطلقه ال�شائق اجبارًيا عند التوقف والإقالع 

معوقون اأو 

ذوو اإحتياجات خا�شة

هذه حقوقهم 

�صمن القانون... 

لكن ماذا عن واقع احلال؟
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نحن والقانون
اإعداد: 

د. نادر عبد العزيز �صايف

حمام بالإ�شتئناف

ت�صعى الدول واملجتمعات اإىل رعاية املعوقني واإ�صدار الت�صريعات التي تكفل لهم حقوقهم مبا مينحهم 

فر�صة الإندماج يف املجتمع وعي�ص حياة لئقة. وقد �صهدت العقود الأخرية تطورات مهمة على هذا 

تلبيتها  العمل على  ينبغي  ة  اإحتياجات خا�صّ ذوو  اأّنهم  املعوقني على  اإىل  النظر  اأبرزها  لعّل  ال�صعيد، 

ليتمكن كّل منهم من احل�صول على فر�صة تطوير قدراته. فما هي الت�صريعات املتعّلقة بحقوق املعوقني 

يف لبنان، وما هي اأبرز 

هذه احلقوق؟



قني ب�شرًيا، ويحظر ا�شتعمال هذا  لتنبيه امُلعوَّ

ويتم  �شة.  امُلخ�شَّ النقل  و�شائل  لغري  الزمور 

عندها  تتوقف  التي  باملحطات  التعريف 

بوا�شطة  قني  للُمعوَّ املوؤهلة  النقل  و�شائل 

قني على اأماكن  ل�شق ال�شعار العاملي للُمعوَّ

مرئية. كذلك ن�ّص القانون على ت�شكيل 

قني، مهمتها درا�شة واإقرار  جلنة تنقل للُمعوَّ

ق. كل ما ي�شهل تنقل امُلعوَّ

غري  العامة  النقل  و�شائل  اىل  وبالن�شبة 

القانون  فر�ص  قني،  للُمعوَّ خ�شي�شا  املوؤهلة 

قريبة  مقاعد  تخ�شي�ص  وج��وب  امل��ذك��ور 

على  واح��د  مقعد  بن�شبة  مداخلها،  من 

بطاقة  �شاحب  لكل  ويكون  فيها،  الأقل 

واحلق  عليه  باجللو�ص  الأول��وي��ة  �شخ�شية 

باملطالبة مبقعد جماور له للكر�شي النقال، 

الطائرات  يف  �شيما  ول  املرافق،  لل�شخ�ص  اأو 

والبواخر.

البطاقة  م���زود  �شخ�ص  ك��ل  وي�شتفيد 

النقل  و�شائل  من  له  مرافق  مع  ال�شخ�شية 

على  واملرافق  ويح�شل  جماًنا،  العامة  الربية 

ح�شم قدره خم�شون باملئة على كل تذكرة 

بواخر  اأو  ط��ريان  �شركة  م��ن  على  �شفر 

كانت  مهما  مبلكيتها  الدولة  ت�شرتك 

ن�شبة هذا ال�شرتاك، �شرط ان يكون املرافق 

ق. فعاًل م�شافًرا مع ال�شخ�ص امُلعوَّ

للنقل  معدة  نقل  لو�شيلة  �شائق  اأي  ويعترب 

�شخ�ص  نقل  يرف�ص  امل�شرتك  اأو  العمومي 

وتكون  ال�شري.  لقانون  خمالًفا  ق،  ُم��ع��وَّ

م�شاعفة  املخالفة  ه��ذه  على  ال��غ��رام��ة 

ووفق  ممنوع.  مكان  يف  التوقيف  لغرامة 

التي  لل�شيارات  مواقف  �ص  ُتخ�شَّ القانون 

التابعة  املواقف  قني يف  امُلعوَّ الأ�شخا�ص  تنقل 

العام،  لال�شتخدام  معد  اأو  عام  مبنى  لكل 

بن�شبة واحد ون�شف باملئة من ا�شتيعاب هذا 

اأو  توافر موقف خا�ص  ويف حال عدم  املوقف 

لال�شتخدام  املعدة  اأو  العامة  لالأبنية  عام 

تنقل  التي  لل�شيارات  مواقف  �ص  ُتخ�شَّ العام 

الطرقات  جميع  على  قني  امُلعوَّ الأ�شخا�ص 

مع  ذل��ك  يتعار�ص  ل  ان  ���ش��رط  ال��ع��ام��ة، 

ال�شالمة العامة.

بطاقة  م��زود  �شخ�ص  لكل  يحق  كما 

اأن  ال�شخ�شية وبطاقة املوقف اخلا�ص  ق  امُلعوَّ

يتقدم اىل البلدية )اأو اأي مرجع خمت�ص( يف 

واحد  موقف  حلجز  بطلب  �شكنه  مركز 

�ص ملركز �شكنه  خا�ص له يف املوقف امُلخ�شَّ

اأق�شاها  اأو على م�شافة  املدخل،  اىل  الأقرب 

خا�ص.  موقف  يتوافر  مل  اذا  مرًتا  خم�شون 

يف  اأخرى  حقوق  على  القانون  ن�ّص  كذلك 

جمال التنقل من �شمنها حق طلب رخ�شة 

�شري عمومية وحق التدرب على القيادة.

بال�صكن: املُعوَّق  ال�صخ�ص  • حق 
ن�شت املادة 55 وما يليها من القانون الرقم 

م�شاكن  تخ�شي�ص  وجوب  على   ،2000/220

العامة  ال�شكنية  امل�شاريع  يف  قني  للُمعوَّ

الدولة  بها  تقوم  التي  اخلا�شة،  والتجمعات 

القانونية  املعايري  وف��ق  عامة  جهة  اأي  اأو 

ق��ني  امُل��ع��وَّ الأ���ش��خ��ا���ص  مل�شلحة  امل��ف��رو���ش��ة 

املحدودي احلركة )مثال: الذين ي�شتعملون 

كرا�شي نقالة(، بن�شبة ل تقل عن خم�شة 

الإجمايل.  امل�شاكن  عدد  من   )%5( باملئة 

التجمعات  يف   %2 الن�شبة  ه��ذه  وت��ك��ون 

اخلا�شة.  املو�شمية  اأو  الدائمة  ال�شكنية 

ر على الدولة اأو اأي جهة عامة معنية،  وُيحظَّ

بيع اأو تاأجري تلك امل�شاكن املحددة بو�شوح 

ق ال�شخ�شية، اأو اأحد  لغري حملة بطاقة امُلعوَّ

اأمرهم  ويل  اأو  زوجهم  اأو  والديهم  اأو  اأولدهم 

البيع  عقد  الغاء  طائلة  حتت  ال�شرعي، 

مببالغ  وال�شاري  البائع  وتغرمي  الإيجار،  اأو 

احتاج  واذا  املخت�شة.  املحاكم  تقدرها 

ح�شب  اإ�شافًيا  تاأهياًل  املذكور  امل�شكن 

ق الذي يرغب ب�شكنه،  حاجة ال�شخ�ص امُلعوَّ

املجمعات  يف  كلفة  اأي  دون  من  له  ن  يوؤمَّ

املجمعات  يف  اخلا�شة  نفقته  وعلى  العامة، 

الإجراءات  ل  ُت�شهَّ اأن  يجب  كما  اخلا�شة. 

ق  امُلعوَّ املعطى حلامل بطاقة  القر�ص  و�شروط 

اجل  م��ن  امل�شتطاع،  ب��ق��در  ال�شخ�شية، 

م�شاعدته على متلك م�شكن.

بالتعليم والريا�صة:  املُعوَّق  ال�صخ�ص  • حق 
القانون  م��ن  يليها  وم��ا   59 امل���ادة  ن�شت 

ي�شمن  القانون  اأن  على   ،2000/220 الرقم 

جلميع  والتعليم  للرتبية  متكافئة  فر�شًا 

ورا�شدين،  اطفال  من  قني  امُلعوَّ الأ�شخا�ص 

اأو  ال��رتب��وي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  جميع  �شمن 

يف  وذل��ك  كانت،  نوع  اي  من  التعليمية 

اذا  خا�شة  �شفوف  ويف  النظامية  �شفوفها 

ا�شتدعي الأمر.

املوؤ�ش�شات  اىل  الن��ت�����ش��اب  خ�����صّ  م��ا  يف 

بحد  الإعاقة  ت�شكل  ل  اأن  يجب  الرتبوية، 

اأو الدخول  ذاتها عائًقا دون طلب النت�شاب 

اىل اأية موؤ�ش�شة تربوية اأو تعليمية، ر�شمية اأو 

خا�شة، من اأي نوع كانت. ويعترب بحكم 

انت�شاب  طلب  لأي  ي�شرتط  ن�ص  كل  امللغى 

تعليمية  اأو  تربوية  موؤ�ش�شة  اأية  اىل  دخول  اأو 

ر�شمية اأو خا�شة من اي نوع كانت، �شالمة 

اأو  باإعاقة  الإ�شابة  عدم  اأو  اجل�شد  اأو  البنية 

التعابري  �شابه ذلك من  ما  اأو  اأو علة  عاهة 

مثل  العادية،  الإج��راءات  وتعترب  والألفاظ. 

المتحانات املتعلقة بالكفاءة املعمول بها 

اأو  الدخول  لقبول طلبات  واملعتمدة  وغريها، 

النتقال من �شف اىل اآخر، كافية لقبول، 

اأي  اىل  الدخول  اأو  النت�شاب  طلب  رف�ص  اأو 

طالب  كل  ويعطى  املوؤ�ش�شات.  تلك  من 

ال�شخ�شية  ق  امُل��ع��وَّ بطاقة  حامل  انت�شاب 

يف  ال��درا���ش��ة  متابعة  م��ن  متكنه  فر�شة 

يختار،  التي  التعليمية  اأو  الرتبوية  املوؤ�ش�شة 

ت�شمح  التي  الف�شلى،  ال�شروط  بتاأمني  وذلك 

و�شائر  ال���دخ���ول،  ام��ت��ح��ان��ات  ب��اج��راء  ل��ه 

الدرا�شي يف جميع  العام  المتحانات خالل 

واجلامعية...  واملهنية  املدر�شية  امل��راح��ل 

والرتبية  التعليم  نفقات  ال��ّدول��ة،  وتغطي 

قني بطلب  اأو التاأهيل املهني للُمعوَّ اخلا�شة 

خا�ص من وزارة ال�شوؤون الجتماعية، وذلك 

املوؤ�ش�شات  مع  تنفذها  عقود  خ��الل  من 

الف�شلى  ال�شروط  ن  ُتوؤمَّ اأن  ويجب  املعنية. 

حامل  ق  ُم��ع��وَّ تلميذ  لكل  ت�شمح  التي 

البطاقة ال�شخ�شية من امل�شاركة يف جميع 

يف  المتحانات  ويف  التعليمية  احل�ش�ص 

جميع املراحل املدر�شية والتقنية واجلامعية، 

املثال:  �شبيل  وعلى  نواحي،  عدة  من  وذلك 

الوقت  وحتديد  وال�شالت،  املداخل  تاأهيل 

�ص للم�شابقة، وتاأمني الأ�شئلة بو�شائل  امُلخ�شَّ

اآلت  كبري،  خط  نافرة،  )احرف  مكيفة 

وغريها(.  الإ���ش��ارة  للغة  مرتجم  كاتبة، 

ويجب اأن تت�شمن القرارات ذات ال�شلة فقرة 

الأ�شخا�ص  واعفاء  التفا�شيل،  بهذه  خا�شة 

قني من امتحان الريا�شة يف المتحانات  امُلعوَّ

ق  امُلعوَّ ال�شخ�ص  ل  �َشجَّ حال  يف  ال  الر�شمية، 

رغبته يف امل�شاركة. وقد �شدر املر�شوم الرقم 

اإعفاء  حالت  بتحديد  اخلا�ص   2006/16417
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المتحانات  من  التعلمية  ال�شعوبات  ذوي 

الر�شمية.

بتعليم  �شة  املُتخ�شَّ »اللجنة  وت��ت��وىّل 

مت  اّلتي  اخلا�شة«  احلاجات  وذوي  قني  امُلعوَّ

 11853 الرقم  املر�شوم  مبوجب  ت�شكيلها 

املتعلقة  الأم��ور  تنظيم   2004/2/11 تاريخ 

وامل�شاعدة  ال�شت�شارات  وتقدمي  بتعليمهم 

والتح�شري  والتعليمية  والفنية  التقنية 

وطنية  مكتبة  لن�شاء  متكاملة  مل�شاريع 

النافرة  ب��الأح��رف  وطنية  ومطبعة  ناطقة 

هذه  ع��ن  وتنبثق  الإ���ش��ارة.  لغة  وتوحيد 

�ص  املُتخ�شَّ للتعليم  فرعية  جلنة  اللجنة 

�شة املعلومات  مهمتها تزويد اللجنة املُتخ�شَّ

التعليم  مبتطلبات  املتعلقة  واخل���ربات 

�شة داخل املراكز واملوؤ�ش�شات  والرتبية املُتخ�شَّ

�شة. املُتخ�شَّ

والتدريب،  التوعية  اإىل  القانون  وتطّرق 

ق يف �شلب  بحيث يدخل مو�شوع حقوق امُلعوَّ

املدار�ص  جميع  يف  املدنية  الرتبية  برامج 

اأن  على  الإن�شان.  حقوق  مو�شوع  �شمن 

اجلامعة  يف  خا�شة  فروع  فتح  على  يعمل 

اللبنانية واملعاهد العامة من اجل تخ�شي�ص 

قني  امُلعوَّ الأ�شخا�ص  تاأهيل  اإعادة  يف  املربني 

يف املدار�ص العادية ويف وحدات خا�شة اذا لزم 

واطباء  ملدربني  تاأهيلية  دورات  وتقام  الأمر. 

�شني  ريا�شيني ومعاجلني وغريهم من املُتخ�شَّ

قني، وان�شاء فرق ريا�شية خا�شة  بريا�شة امُلعوَّ

بهم وت�شجيعها مادًيا ومعنوًيا للم�شاركة يف 

جميع املباريات املحلية والعربية والعاملية. 

والتوظيف  بالعمل  املُعوَّق  ال�صخ�ص  حق   •
وبالتقدميات الجتماعية:

ن�شت املادة 68 وما يليها من القانون الرقم 

ل�شائر  كما  ق  للُمعوَّ اأن��ه  على   ،2000/220

افراد املجتمع احلق يف العمل ويف التوظيف، 

وتلتزم الدولة العمل على م�شاعدة الأ�شخا�ص 

�شمن  العمل  �شوق  يف  للدخول  ق��ني  املُ��ع��وَّ

ت�شكل  فال  الفر�ص.  وتكافوؤ  امل�شاواة  مبداأ 

الإعاقة بحد ذاتها حائاًل دون الرت�شيح لأي 

امللغى كل  ويعترب بحكم  اأو ظيفة.  عمل 

�شالمة  وظيفة  اأو  عمل  لأي  ي�شرتط  ن�ص 

اأو  باإعاقة  الإ�شابة  عدم  اأو  اجل�شد  اأو  البنية 

والفاظ،  تعابري  من  ذلك  �شابه  ما  اأو  عاهة 

ق.  مما يوؤدي اىل احلوؤول دون قبول طلب امُلعوَّ

المتحانات  وتعترب 

املتعلقة بالكفاءة، 

وفرتة التدرج املعمول 

ب����ه����ا، ك��اف��ي��ة 

اأو  التوظيف  لقبول 

ان  على  رف�شهم، 

ت��راع��ى احل��اج��ات 

قني  بامُلعوَّ اخلا�شة 

من  لتمكينهم 

المتحانات  اج��راء 

معموًل  كان  متى 

بها.

املوؤ�ش�شة  وت��ت��وىل 

ال������وط������ن������ي������ة 

والتن�شيق مع مديرّية  بالتعاون  لال�شتخدام، 

خا�ص،  ب�شكل  والتقني  املهني  التعليم 

من  ع�شرة  الثامنة  البالغني  قني  امُلعوَّ تاأهيل 

العمر، وتوجيههم اىل �شوق العمل العادية، اأو 

اىل م�شاغل حممية، اأو اىل مراكز امل�شاعدة 

اجتماعية  طبية  موؤ�ش�شات  اىل  اأو  بالعمل، 

تتوىل  كما  عملهم،  ومتابعة  ت�شغيلية، 

بهدف  لعملهم،  الدائمة  املتابعة  عملية 

العمل  ���ش��وق  اىل  ام��ك��ن  اذا  توجيههم 

العادية.

تعوي�ص  اإعطاء  على  القانون  ن�ص  كما 

حقوق  تفعيل  جل��ن��ة  وت�شكيل  ب��ط��ال��ة 

تخ�شي�ص  اإىل  بالإ�شافة  بالعمل  قني  امُلعوَّ

قني  امُلعوَّ لالأ�شخا�ص  الوظائف  من  ن�شبة 

بن�شبة )3%( على الأقل من العدد الإجمايل 

اأعطى  وق��د  جميعها.  والوظائف  للفئات 

القانون حوافز يف هذا املجال بحيث ي�شتفيد 

كل رب عمل يف القطاع اخلا�ص ي�شتخدم 

من  به،  ملزم  هو  مما  اكرب  بعدد  قني  ُمعوَّ

ح�شم على �شريبة الدخل قيمته احلد الأدنى 

ملزم  غري  ق  ُمعوَّ �شخ�ص  كل  عن  لالجور 

با�شتخدامه.

اإ�شابته  ب�شبب  موظف  اي  �شرف  يجوز  ول 

باإعاقة ما مل تكن هذه الإعاقة حتول دون 

وظيفة  وباأية  يتولها  التي  بالوظيفة  قيامه 

اأخرى �شمن الدارة. 

التقدميات الجتماعية: املُعوَّق يف  • حق 
 ن�شت املادة 78 وما يليها من القانون الرقم 

اإعاقة  تكون  عندما  اأن��ه  على   ،2000/220

اأو مر�ص  الجري غري ناجتة عن طارئ عمل 

التي يقدمها  الطبية  العناية  ت�شمل  مهني، 

والنظارات  الربوتيز  والمومة  املر�ص  فرع  له 

التاأهيل  اإع��ادة  وخدمات  الطبية  والدوات 

والدعم املعرتف بها قانونًيا. 

• اأ�صول خا�صة للعمليات النتخابية:
ح��اج��ات  ب��الع��ت��ب��ار  ت��وؤخ��ذ  اأن  ي��ج��ب 

العمليات  تنظيم  عند  قني  امُلعوَّ الأ�شخا�ص 

وغريها.  وبلدية  نيابية  م��ن  النتخابية 

املتعلق   2009/2214 الرقم  املر�شوم  �شدر  وقد 

بت�شهيل  املتعلقة  والتدابري  ب��الإج��راءات 

يف  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  م�شاركة 

النتخابات النيابية والبلدية.

اأخرى: • حقوق 
على   2000/220 ال��ق��ان��ون  ن�����صّ  ذل��ك  اإىل 

يتعّلق  ما  منها  للمعوقني  اأخ��رى  حقوق 

وبالعمليات  الإجتماعية  بالتقدميات 

اإعفاءات �شريبية  اإىل  بالإ�شافة  الإنتخابية، 

اأّن  اإليه  الإ�شارة  بد من  ة. لكن ما ل  خا�شّ

الإحتياجات  ذوي  بحقوق  اإع��رتف  القانون 

اأر�ص  على  احلقوق  هذه  وجود  اأما  ة،  اخلا�شّ

الكثري  اإىل  حتتاج  تزال  ما  فم�شاألة  الواقع 

من اجلهود.
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نحن والقانون

بطاقة املُعوَّق ال�صخ�صية
قني، وتطبيق الأحكام  من اأجل تنظيم �شوؤون امُلعوَّ

قني«  »امُلعوَّ حتديد  جرى  بهم،  اخلا�شة  القانونية 

لهم  ق ال�شخ�شية التي تخوِّ بالأفراد حملة بطاقة امُلعوَّ

والأنظمة  القوانني  متنحها  التي  والمتيازات  احلقوق  ممار�شة 

النافذة. وتعترب هذه البطاقة الو�شيلة الوحيدة التي تعتمد لإثبات 

الإعاقة.

دة تدون عليها، وتقرر هذه املدة بح�شب  تعطى البطاقة ملدة حمدَّ

نوع الإعاقة وظروفها. وميكن جتديد مدتها عند انق�شائها.

قني يف  قني: تعنى الدولة ب�شوؤون امُلعوَّ الهيئة الوطنية ل�شوؤون امُلعوَّ

جميع املجالت ومنها العلمية واملهنية وال�شحية والجتماعية، 

بالتعاون بني الدارات العامة والقطاع اخلا�ص واملوؤ�ش�شات الدولية. 

الوطنية  الهيئة  تدعى  دائمة  هيئة  الغاية  لهذه  اأن�شئت  وقد 

وت�شكل  الجتماعية.  ال�شوؤون  وزارة  ومركزها  قني  امُلعوَّ ل�شوؤون 

هذه الهيئة املرجعية التقريرية التي تتوىل اإقرار ما يتعلق ب�شوؤون 

قني يف املهمات املحددة يف القانون املذكور. امُلعوَّ





احلفل  قدم  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بعد 

راين �شادر واألقى كلمة با�شم دار الن�شر قال 

نا�شرون«  »�شادر  من�شورات  »رافقت  فيها: 

يف  رغبته  يف  ال�شنوات،  هذه  خالل  املوؤلف 

تطوير اأبحاثه عن »املحكمة الع�شكرية«، 

�شائر »املحاكم  درا�شة  للغو�ص يف  ويف �شعيه 

الغمو�ص  وتو�شيح  اال�شتثنائية«،  اجلزائية 

بع�شها  عالقتها  يكتنف  الذي  والتداخل 

ببع�ص وعالقتها باملحاكم العادية. فكان 

موؤلف العقيد الدكتور ب�شارة اخلوري اجلديد 

»املحاكم اجلزائية اال�شتثنائية - اإجراءاتها 

يف  وجدنا  وق��د  االخت�شا�ص«.  يف  والتداخل 

املراجع  النق�ص يف  اإ�شهاًما يف تغطية  ن�شره، 

التي تتناول هذا املو�شوع ال�شائك، وتعميًما 

للمعرفة القانونية التي ت�شعى الدار منذ 150 

عاًما لت�شهيل و�شول اجلميع اإليها«.

بعدها، كانت كلمة نقيب املحامني يف 

بريوت، الذي دعا احل�شور اإىل الوقوف دقيقة 

الذين  اجلي�ص  �شهداء  الأرواح  »حتية  �شمت 

وجبل  وواٍد  و�شهل  حملة  كل  يف  �شقطوا 

�شائك  مو�شوع  »اإن��ه  وق��ال:  لبنان«.  من 

عاجله املوؤلف العقيد الدكتور ب�شارة اخلوري 

الن�شو�ص  م��ورًدا  القانونية«،  الناحية  من 

واجتهادات املحاكم يف هذا اخل�شو�ص...

معمول  هو  ما  ظل  ويف  االأح���وال،  كل  يف 

الذي  الكتاب  ي�شكل  حالًيا،  لبنان  يف  به 

يطلقه العقيد الدكتور ب�شارة اخلوري اليوم، 

مرجًعا قانونًيا ميكن لكل باحث قانوين 

املوا�شيع  بكل  الإملامه  نظًرا  اإليه  الركون 

التي تعالج اأمام املحاكم اال�شتثنائية...«.

»اإّن  ���ش��رح��ال:  العميد  ق��ال  كلمته  يف 

�شبقه  وما  النور،  اإىل  الكتاب  هذا  اإخ��راج 

من موؤلفات قّيمة يف اأكرث من جمال تعود 

اإىل �شباط وع�شكريني من خمتلف الرتب، 

امل�شرقة،  اجلي�ص  وج��وه  الأح��د  جت�شيد  هو 

اأعني به الوجه الثقايف الذي يطّل من خالله 

اإىل  �شاعًيا  املدين  املجتمع  على  الع�شكري 

كما  وتطّوره،  نه�شته  يف  واالإ�شهام  اإغنائه 

على  اجلي�ص  قيادة  عزم  طّياته  يف  يحمل 

احليوي  القطاع  ه��ذا  اإي��الء  يف  اال�شتمرار 

ج�شامة  من  الرغم  على  ال��الزم،  االهتمام 

على  امللقاة  واالأمنية  الدفاعية  املهمات 

عاتق اجلي�ص يف هذه الظروف الع�شيبة التي 

ميّر بها الوطن.«

لنوؤكد  املنا�شبة،  هذه  »نغتنم  واأ���ش��اف: 

اجلي�ص  بني  التعاون  م�شرية  يف  اال�شتمرار 

قي  املحامني  ونقابة  الق�شائية  وال�شلطة 

القائم  التعاون  مع  جنب  اإىل  جنًبا  لبنان، 

مع املجتمع املدين مبختلف هيئاته. ونحن 

ال�شلم  ركائز  من  ركيزة  ذل��ك،  يف  ن��رى 

فاالأمن  العام،  الوطني  واال�شتقرار  االأهلي 

مواطن،  لكل  مقد�ص  حق  هما  والعدالة 

احلق  رح��اب  اإىل  العبور  بوابة  وي�شكالن 

واالزدهار وال�شالم«. 

وهناأ املوؤلف با�شم وزير الدفاع الوطني وقائد 

اأعطاه  ال��ذي  القيم  »كتابه  على  اجلي�ص 

وافرة من وقته وجهوده، وحر�ص على  ح�شة 

ت�شمينه معلومات واأفكاًرا جديدة«.

يف  حمل  »ال  غ��امن:  القا�شي  ق��ال  ب���دوره، 

هذا املقام للخو�ص يف ما حواه الكتاب من 

موؤّلف جديد للعقيد الدكتور

ب�شارة هيكل اخلوري

»املحاكم اجلزائية اال�ستثنائية:

 اإجراءاتها والتداخل 

يف االخت�سا�ص«
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برعاية وزير لقاء حول كتاب

الدفاع الوطني يف 

حكومة ت�سريف 

االأعمال االأ�ستاذ فايز غ�سن 

وقائد اجلي�ص العماد جان 

قهوجي، نظمت »�سادر نا�سرون - املن�سورات احلقوقية«، ندوة حول كتاب 

»املحاكم اجلزائية اال�ستثنائية - اإجراءاتها والتداخل يف االخت�سا�ص« للموؤلف 

العقيد الدكتور ب�سارة هيكل اخلوري، وذلك يف بيت املحامي - بريوت.

ح�سر الندوة كّل من الوزراء ال�سابقني ناجي الب�ستاين، زياد بارود وليلى 

ال�سلح حمادة، وممثل وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ص العميد جمال 

�سرحال، رئي�ص جمل�ص الق�ساء االأعلى �سابًقا القا�سي غالب غامن، وممثلون 

عن القيادات االأمنية وق�ساة وحمامون و�سباط �سابقون وحاليون.

اإعداد:

 روجينا خليل ال�سختورة



مو�شوعات. فعنوانه دال على �شموله، واأبوابه 

وف�شوله �شاهدة على اأن عناية الباحث طالت 

كل مطلب وكل تف�شيل. ولكن ما طرحه 

اقرتاحات  من  اأبداه  وما  م�شائل  من  املوؤلف 

اأنظمة  تعديل  واإىل  احلال  تطوير  اإىل  ترمي 

اإىل  يدفعني  اال�شتثنائية...  املحاكم  بع�ص 

التنويه، ال بوجهة نظره وح�شب، بل بروحه 

ا«.  الدميقراطية وب�شجاعته الفكرية اأي�شً

اإب����داء  اإىل  ذل���ك  »ي��دف��ع��ن��ي  واأ����ش���اف: 

مدار  عن  بعيدة  تكون  ال  قد  مالحظات 

قانون  اإّن تعديل  االأوىل  ت�شوره. يف املالحظة 

الق�شاء الع�شكري بات اأمًرا ال بد منه حتى 

ال يبتلع اال�شتثنائي العادي، واخلا�ص العام، 

املالحظة  ويف  الدميقراطي.  والع�شكري 

تعديل  اإىل  ي�شار  اأن  ملًحا  بات  اإنه  الثانية، 

القانون املتعلق مبحاكمة الروؤ�شاء والوزراء. 

حتديث  هيئة  اأعدته  اآخر  م�شروع  هنالك 

القوانني بهذا اخل�شو�ص، مل يقر بعد، ولي�ص 

منظور.  مدى  يف  اإق��راره  باإمكان  يب�شر  ما 

يزل ع�شيا على  ملا  والقانون 

التطبيق«.

يعد  »مل  ان���ه  اإىل  ول��ف��ت 

العديل،  للمجل�ص  ممكًنا 

يف وف����رة م��ا ي��ح��ال اإل��ي��ه، 

مهماته  خ��ط��ورة  �شوء  ويف 

وطبيعة اأحكامه، اأن يوؤدي 

الدور الذي انتدب له يف االأ�شل 

تاأدية مثلى«. 

واع���ت���ر ال��ب�����ش��ت��اين يف 

يف  »امل���وؤل���ف  اأّن  كلمته 

ك��ت��اب��ه ي��ل��ق��ي االأ����ش���واء 

الثغرات  على  الكا�شفة 

واالإ�شكاليات  والنواق�ص 

ال��ت��ي ت�����ش��وب ال��ن�����ش��و���ص 

اال���ش��رتاع��ي��ة واالأح���ك���ام 

ال��ن��ظ��ام��ي��ة ال���ت���ي ت��رع��ى 

ا�شتعرا�ص  م��ع  عملها، 

اإليه  وي�شعى  �شعى  ملا  �شامل 

تلك  ل�شد  واالجتهاد  الفقه 

تلك  ول��ت��ج��اوز  ال��ن��واق�����ص 

اأّن لهذا املوؤلف اأهمية  االإ�شكاليات، علًما 

اأو�شاع  مع  و�شدوره  اإع��داده  لتزامن  بالغة 

اأمنية ن�شهدها يف اأكرث من منطقة وفر�شت 

اال�شتثنائية،  اجلزائية  املحاكم  اإىل  اللجوء 

وال �شيما املجل�ص العديل والق�شاء الع�شكري، 

اإج���راءات  بها  تت�شم  التي  لل�شرعة  نظًرا 

التحقيق واملحاكمة«. 

الكتاب  تفا�شيل  يف  اأدخ��ل  »لن  وتابع: 

اخلامتة  عند  التوقف  اإال  ي�شعني  ال  اأنه  اإال 

حيث تناول املوؤلف ب�شورة مو�شوعية املالءمة 

والقواعد  املبادئ  وبني  املذكور  الق�شاء  بني 

اجلنائية  املحاكمات  ترعى  التي  العامة 

القائم، كما  الواقع  واجلزائية، مع مراعاة 

اأبدى اقرتاحات جدية ووجيهة لتعديل قانون 

الت�شريعات  من  و�شواه  الع�شكري  الق�شاء 

اال�شتثنائية،  اجلزائية  باملحاكم  املتعلقة 

مركًزا على ارتباطها بظروف ا�شتثنائية«.

الدكتور  العقيد  كلمة  كانت  ختاًما، 

اخلوري الذي قال: اإن »الهدف االأ�شا�شي لهذا 

يف  امل�شتطاع،  قدر  االإ�شهام،  هو  الكتاب 

حالًيا  املتوافرة  االأبحاث  اعرتت  ثغرات  �شد 

البالغ  الق�شائي،  القانوين  امليدان  ه��ذا  يف 

االأهمية«. 

هذه  بخ�شو�شيات  يتعلق  ما  »يف  واأ�شاف: 

ب�شبب  وم��ه��م،  دقيق  ف��االأم��ر  امل��ح��اك��م، 

االخت�شا�ص  يطرحها  التي  امل�شائل  ت�شعب 

اأحياًنا،  ي��وؤدي،  الذي  اال�شتثنائي  الق�شاء  يف 

مع  الق�شاء  ه��ذا  �شالحيات  ت��داخ��ل  اإىل 

اأو  العادية  املحاكم  �شالحيات  من  غريه 

اال�شتثنائية«. 

مو�شوع  يف  »البحث  اأّن  واأك��د 

ا  اخت�شا�شً اال�شتثنائي،  الق�شاء 

الرتكيز  يوجب  اإجرائية،  واأ�شواًل 

من  املحاكم،  اخت�شا�ص  على 

الذين  االأ���ش��خ��ا���ص  �شفة  حيث 

يخ�شعون ل�شلطتها، واأي�شا طبيعة 

ومو�شوعها.  املرتكبة  اجل��رائ��م 

ط��رق  اإن  ذل�����ك،  اإىل  اأ����ش���ف 

اجلزائية  املحاكم  اأمام  املالحقة 

كثري  يف  تختلف،  اال�شتثنائية 

املالحقة  طرق  عن  امل�شائل،  من 

ما  واّن  العدلية،  املحاكم  اأم��ام 

طرق  على  خ�شو�شية  من  ينطبق 

املراجعة  طرق  على  ا  اأي�شً ينطبق  املالحقة 

اأمامها«.

وختم قائاًل: »هذه هي االأ�شباب واملعطيات 

»املحاكم  اخ��ت��ي��اري  وراء  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

والتداخل  اإجراءاتها  اجلزائية اال�شتثنائية - 

الأطروحة  ومو�شوًعا  االخت�شا�ص«، عنواًنا  يف 

الدكتوراه التي جت�شدت يف هذا املوؤلف«.

وحفل  الكتاب  توقيع  ال��ن��دوة،  اأع��ق��ب 

كوكتيل.
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»اأنتم لبنان الذي نريد«

اللبناين،  الوطني  بالن�شيد  الإحتفال  بداأ 

�شهداء  اأرواح  عن  �شمت  دقيقة  الوقوف  ثم 

قد  الإعللام  كلية  طاب  وكان  اجلي�ش. 

وثائقًيا عن اجلي�ش  للمنا�شبة فيلًما  اأعّدوا 

ت�شّمن  ثبات وحق«  اأهل  بعنوان: »رجالك 

خمتلف  من  للجي�ش  عّز  ووقفات  م�شاهد 

امليادين.

عميد كلية الإعام يف اجلامعة الدكتور 

و�شيبقى  كان  اجلي�ش  اأّن  راأى  فرحا  جورج 

راعَي التوازنات و�شامن احلريات.

 وعن مو�شوع اللقاء مع اجلي�ش قال: »اإنه لقاء �شباب لبنان ومن 

الوطنية  املوؤ�ش�شة  عنيت  اللبنانية،  املوؤ�ش�شات  اأم  مع  اأطيافه  كل 

املعطاءة، موؤ�ش�شة اجلي�ش اللبناين«. واأ�شاف: »اإّن ما قام به طاب 

كلية الإعام وبتوجيه من رئا�شة اجلامعة اإىل اإقامة هذا املعر�ش، 

يدل على ما يدور يف خلد هوؤلء الطاب ووجدانهم من �شعور وطني 

وهذا  وت�شحياتها.  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  لدور  كبري  وتقدير  عميق 

واللون  احلركة  بلغة  اللوحات  حتمله  ما  يف  يظهر  ما  بالتاأكيد 

من معان واأفكار ذات �شلة وثيقة بر�شالة اجلي�ش«. وختم بالقول: 

»بكل فخر اأقول لكم جميًعا، قائًدا و�شباًطا واأفراًدا باأنكم اأنتم 

لبنان الذي نريد، لبنان الكرامة والعزة والعنفوان«.

نهرا  جان  الركن  املقدم  اخلا�شة  القوات  مدر�شة  قائد  األقى  ثم 

حما�شرة عّرف فيها بالوحدات اخلا�شة وباملدر�شة واأهدافها، كيفية 

اإعداد عنا�شر القوات اخلا�شة والدورات التي يخ�شعون لها... واأعقب 

ذلك عر�ش فيلم وثائقي من اإعداد مديرية التوجيه يف اجلي�ش، عن 

الذي  والإمتحان  اخلا�شة  القوات  مدر�شة  اإىل  العن�شر  دخول  كيفية 

يخ�شع له وال�شروط الازمة لاإنت�شاب.

الطاقات ال�شبابية خدمًة للبنان

ممثل قائد اجلي�ش األقى كلمة القيادة ومما جاء فيها: »ينتابني 

ال�شواء.  على  وامل�شوؤوولية  بالإعتزاز  �شعور  الآن،  بينكم  اأقف  واأنللا 

الإعتزاز يعود اإىل الثقة الكبرية التي تتمّتع بها املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

لديكم، واملحبة العارمة التي تكّنونها لها، قيادة وع�شكريني. اأما 

امل�شوؤولية فهي اأن تكون املوؤ�ش�شة مبا تقوم به من اأعمال وما تنّفذه 

قائًا: »ما  واأ�شاف  واملحبة.  الثقة  من مهّمات، على حجم هاتني 

ي�شفي على عاقة موؤ�ش�شتنا بجامعتكم اخل�شو�شية والتمايز، هو 

خ عاًما بعد عام، ولعّل الأعزاء الطاب يعرفون ذلك اأو قد  اأنها ترت�شّ

يكونون �شمعوا به من خال رفاقهم ال�شابقني«.

اأتوجه  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  »با�شم  قائًا:  وختم 

بال�شكر والتحية اإىل رئا�شة اجلامعة واأ�شاتذتها واإدارييها وطابها، 
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اجلي�ش واملجتمع

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

برعاية قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي ممثًل 

بالعميد الركن اإميل منذر، 

اأقامت كلية الإعلم 

يف اجلامعة الأمريكية 

للعلوم والتكنولوجيا 

املعر�ش الإعلين ال�شنوي 

ومو�شوعه »رجالك اأهل 

ثبات وحق«، يف ح�شور 

الهيئات الإدارية والتعليمية 

والطلبية. 

معر�ش 

اإعاين 

حتية للجي�ش 

»رجالك 

اأهل ثبات وحق« 



ا من عمل منهم على اإعداد هذا املعر�ش الذي يدعو اإىل  خ�شو�شً

طاقاتنا  لتوجيه  بيد  يًدا  بالعمل  ونعدكم  والتقدير،  الإعجاب 

ال�شبابية و�شّم جهودنا مًعا خدمة للبنان الذي نحلم به جميًعا«.

ختامها... عر�ش

رئا�شة اجلامعة درع اجلامعة عربون حمبة  يف اخلتام، قّدمت 

الع�شكرية ت�شّلمه ممثل قائد اجلي�ش، ثم  املوؤ�ش�شة  اإىل  وتقدير 

�شّلم رئي�ش ق�شم الإقت�شاد يف اجلامعة الدكتور ب�شام همدر درًعا 

اإىل قائد مدر�شة القوات اخلا�شة املقدم نهرا الذي بدوره قّدم درع 

املدر�شة اإىل اإدارة اجلامعة.

ثم انتقل اجلميع اإىل بهو اجلامعة حيث افتتحوا املعر�ش وهو 

يف  وجالوا  اجلامعة،  يف  العام  كلية  طاب  واإخراج  ت�شميم  من 

توزيع كتيبات عن  اأعمال الطاب،  اإىل  املعر�ش  وت�شمن  اأرجائه. 

الع�شكرية  ال�شارات  عر�ش  اجلي�ش،  اأفواج  عن  معلومات  اجلي�ش، 

والرتب... 

اإىل باحة امللعب الرئي�ش حيث �شاهدوا  بعد ذلك، انتقل اجلميع 

مو�شيقى  فرقة  اأنغام  على  املجوقل  فوج  قّدمها  ع�شكرية  ا  عرو�شً

اجلي�ش. 
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دبلوم درا�شات عليا يف اإدارة الأعمال

 اإدارة املوارد الب�شرية للعميد الركن �شربل اأبو خليل

اإجازة يف اإدارة الأعمال للملزم الأول جوزف النداف

نللللال قلللائلللد للللواء 

امللل�للشللاة اخلللاملل�للش 

الللعللملليللد الللركللن 

خليل  اأبلللو  �للشللربللل 

درا�شات عليا  دبلوم 

اإدارة  )ماج�شتري( يف 

اإدارة   – الأعلللملللال 

من  الب�شرية،  املوارد 

اللبنانية  اجلامعة 

الكندية.

الأول  املللازم  حللاز 

جللللللللوزف مللليلللاد 

النداف )لواء احلر�ش 

اإجازة  اجلمهوري(، 

اإدارة  يف  جامعية 

اخت�شا�ش  الأعمال 

الب�شرية  املوارد  اإدارة 

مللللللن اجللللاملللعلللة 

اللبنانية الكندية.
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مبادرات

اإعداد:

ليال �صقر الفحل

»MAP« منظمة �سبابية غري طائفية وغري �سيا�سية، وهي الأوىل من نوعها يف لبنان 

�سحافة  مفهوم  على  العمل  يف  متخ�س�سة  كمنّظمة  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  وال�سرق 

ال�سالم.

تكّونت جمموعة �سحافيي ال�سالم من امل�ساركني يف ور�سَتي العمل التدريبّيَتني عن 

�سحافة ال�سالم، اللتني نّظمتهما رئي�سة املنظمة فاني�سا با�سيل يف ني�سان 2011 وني�سان 

ال�سباب  ال�سالم  �سحافيي  من  جمموعة  با�سيل  جانب  اإىل  تاأ�سي�سها  يف  و�ساهم   .2012

اللبنانيني الذين جمعهم هّم تداعيات التغطية الإعالمّية على ال�سلم الأهلي يف لبنان، 

ال�سالم كمقاربة متنح  ال�سالم: »�سحافة  ا�سمها من تعريف �سحافة  ا�ستوحوا  والذين 

التي  الأخبار  معلوماتهم،  م�سادر  ال�سحافيني،  بني  الروابط  تر�سم  جديدة  طريق  خارطة 

ينقلونها وتداعيات تغطياتهم، واأخالقيات التدخل ال�سحايف...«

باأن  يوؤمنون  الإعالم،  طالب  من  جمموعة  هم  اللبنانيون  ال�سباب  ال�سالم  �سحافيو 

املناطق  يف  ا  خ�سو�سً ال�سالم  بناء  يف  ي�ساهم  اأنه  اإذ  الأخبار،  نقل  يتخطى  دوًرا  لالإعالم 

النزاعية كلبنان، وهم يعملون على تطبيق مفهوم �سحافة ال�سالم من خالل الدقة يف 

تغطياتهم وكتاباتهم، من اأجل دعم حقوق الإن�سان، وتعزيز احلوار، ال�سلم، امل�ساحلة 

والعدالة الإجتماعية للو�سول اإىل عامل اأقل عنًفا.

ومن اأجل حتقيق روؤيتها، ت�سعى املنظمة اإىل ن�سر وتطوير مفهوم �سحافة ال�سالم عرب 

ور�ش عمل، ندوات، موؤمترات، نقا�سات عامة وم�ساريع، بالإ�سافة اإىل خلق �سبكات دعم 

يف لبنان ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا والعامل.

�سحافيو  اطلقه  الذي  لبنان،  يف   »MasterPeace« نادي  لل�سالم  اإعالم  منظمة  تدير 

ال�سالم يف اأيلول 2012. وهو يتبع حلركة ال�سالم العاملّية التي جتمع من يوؤمنون باأّن ال�سالم 

العاملي ميكن ان يتحقق من خالل وجود عدد كاٍف مّمن يعملون على حتقيقه، من 

فّنانني، �سحافيني، افراد من املجتمع املدين... 

الوكالة  مديرة  من  كّل  الكلمات  اإلقاء  على  تواىل  اللبناين  الوطني  الن�سيد  بعد 

الوطنية لالإعالم ال�سيدة لور �سليمان، رئي�سة املنظمة فاني�سا با�سيل، ممثلون عن دفعات 

�سحافيي ال�سالم لالأعوام 2011، 2012 و2013. وبدوره، األقى مدير مركز �سحافة ال�سالم العاملية 

ال�سيد �ستيفن يونغبلود كلمة. وقد ركزت الكلمات على م�سوؤولية ال�سحافة يف احرتام 

املعايري املهنية والأخالقية يف نقل الأخبار واعتماد �سرعة ال�سلوك املهني يف عمل و�سائل 

الإعالم، والتزام تغطية اإعالمية عقالنية وواقعية.

با�سيل  واأجوبة بني  اأ�سئلة  تبعه  ن�ساط اجلمعّية،  وثائقي عن  فيلم  اخلتام، عر�ش  ويف 

واحل�سور، واأقيم حفل كوكتيل يف املنا�سبة.

اإطالق 

منظمة

 اإعالم 

لل�صالم

برعاية وزير الإعالم يف 

حكومة ت�صريف الأعمال 

وليد الداعوق ممثاًل 

مبديرة الوكالة الوطنية 

لالإعالم لور �صليمان، 

وبح�صور �صخ�صيات 

اإعالمية ونا�صطني يف 

املجتمع املدين، اقيم 

احتفال مبنا�صبة اإطالق 

منظمة »اإعالم لل�صالم« 

)MAP( يف فندق 

مونرو يف عني املري�صة.
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وقفة وفاء 

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

�إمييل مرمي:

�لقو�نني �لذكية 

ل�ستخد�م �لإنرتنت 

على �مل�سرح

تفّح�ض �لأولد 

»�لربيد �لإلكرتوين 

ملرمي«، تعّرفو� �إىل 

�لقو�نني �لذكية 

ل�ستعمال �لإنرتنت، 

وحني عادو� �إىل 

بيوتهم كان ز�دهم 

مزدوًجا: �ملتعة 

و�لإفادة.

من  املدعوين  الع�سكرّية  البا�سات  اأقّلت 

املناطق  خمتلف  يف  �سكنهم  اأم��اك��ن 

اللبنانية اإىل م�سرح الأوديون يف جل الديب، 

مع  موعد  على  ال�سهداء  اأولد  كان  حيث 

جليزال   EMAIL MARYAM م�سرحية 

ها�سم زرد بدعوة من موؤ�س�سة املقدم ال�سهيد 

جورج  ال�سيد  من  وبتقدمة  العاقوري  �سبحي 

دّمر. 

EMAIL MARYAM )اإخراج  م�سرحية 

ماريلني زرد م�سابني(، تخرب عن مرمي التي 

اأمام  الليل  اآخر  وحتى  النهار  طوال  جتل�س 

�سا�سة الكومبيوتر مهملة األعابها وكتبها 

وحتى اأ�سدقاءها، فهي ل ت�سعر مبرور الوقت 

اأمام ال�سا�سة وتدخل عامًلا اإفرتا�سًيا ياأخذها 

جمهولني.  واأ�سخا�س  جديدة  اأماكن  اإىل 

الأولد  وج��وه  على  وا�سحة  احلما�سة  ب��دت 

ب�سكل  وتفاعلوا  ا  اأي�سً الأه��ل  وجوه  وعلى 

مع  ا  خ�سو�سً امل�سرحية  اأبطال  مع  كبري 

الأغاين التي حتّدث كل منها عن حيوان 

اأو مهنة اأو ر�سالة توعية مفيدة. 

التحلية  دور  اأتى  الت�سلية،  بعد  اخلتام  ويف 

يغادر  اأن  قبل  بوبنز،  �سركة  قّدمتها  التي 

املدعوون مع قدر كبري من الفرح، يف حني 

لكل  ورد  وباقتي  �سكر  كتابي  تقدمي  مت 

ماييال  وال�سيدة  العاقوري  ليا  ال�سيدة  من 

تقدير  عربون  اجلي�س  قيادة  قبل  من  زرد، 

ملبادرتهما.

ن
ما

لأ
 ل

ح
ائ

�س
ن

القوانني اخلم�سة الذكية ل�ستعمال الإنرتنت هي:

احلماية من خالل عدم اإعطاء اأي معلومات �سخ�سية لأ�سخا�س تعّرفنا 

وموافقتهم.  الأهل  بح�سور  اإل  لقائهم  وعدم  الإنرتنت،  على  عليهم 

وينبغي اإخبار الأهل اإذا ما اأزعجك اأحد الأ�سخا�س على الإنرتنت اأو اأ�سعرك 

اأ�سخا�س  من  ملف  فتح  اأو  اإلكرتوين  بريد  اأي  قبول  عدم  وينبغي  الرتياح.  بعدم 

جمهولني لأنه ميكن اأن يحمل فريو�سات خطرية، كما اأن كل املعلومات املوجودة 

على الإنرتنت لي�ست �سحيحة دائًما بل تكون اأحياًنا للت�سليل.
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2013

وقفة وفاء 

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

»م�ض خمتلفني«

دعًما لن�ساطات 

موؤ�س�سة �لعاقوري

جرًيا على عادته كل عام، قّدم �لفنان جورج خباز ريع عر�ض من م�سرحيته �لكوميدية »م�ض خمتلفني« 

�لتي عر�ست على م�سرح  �ساتو تريانو - جل �لديب، دعًما ملوؤ�س�سة �ملقدم �ملغو�ر �ل�سهيد �سبحي �لعاقوري 

�لتي يوؤمن بن�ساطاتها �لإن�سانية و�لإجتماعية و�لوطنية خدمة لأبناء �سهد�ء �جلي�ض و�لوطن.

و�أ�سدقاء  �جلي�ض  �سباط  من  كبري  وعدد  جبور  جوزف  �لركن  �لعميد  �جلي�ض  قائد  ممثل  �لعر�ض  ح�سر 

�ملوؤ�س�سة.

» م�س خمتلفني« هو العمل التا�سع جلورج 

خباز كتابة واإخراًجا واإنتاًجا. تدور اأحداث 

م�سلٌم  خباز(  )جوزج  علي  حول  امل�سرحية 

من البقاع، وكري�ستينا )ن�سرين اأبي �سمرا( 

فعلي  لندن  يف  اأّما  الأ�سرفّية،  من  م�سيحّية 

وكري�ستينا »م�س خمتلفني«. وهما يقرران 

منهما  كّل  يتعرف  حتى  لبنان  اإىل  العودة 

اإىل عائلة الآخر، لكن �سيًئا ما يتغرّي اإذ اإّن 

وفق  بالطائفّية«،  ملّوث  لبنان  يف  »الهواء 

خّباز.

ته مع كري�ستينا خالل  يحكي علي ق�سّ

�سهرة يف بيت اأ�سدقائه، حيث يعر�س الف�سل 

اإىل  ال��ع��ودة  وق��رار  تعارفهما  طريقة  الأّول 

ال�سعوبات  الثاين  الف�سل  يعر�س  ثّم  لبنان، 

تتحول  اإذ  لبنان،  يف  الإثنان  واجهها  التي 

كري�ستينا اإىل ليلى التي تعي�س يف �ساحية 

لأّم  بالن�سبة  اجلنوب  من  واأ�سلها  ب��ريوت 

علي )لورا خّباز( واأبو علي )جوزيف اآ�ساف( 

وعبد قريب علي )و�سيم التوم(، وي�سبح علي 

األك�س الذي تعود اأ�سوله اإىل البقاع الغربي، 

كرم(  )�سينتيا  كري�ستينا  اأّم  اإىل  بالن�سبة 

وقريبها  عطّية(  )غ�سان  كري�ستينا  واأب��و 

دمييرتي )جوزيف �سالمة(...

الفنان جورج خباز  األقى  العر�س،  يف ختام 

على  العاقوري  موؤ�س�سة  فيها  حّيا  كلمة 

اإىل  التي تقوم بها كما وّجه حتية  اجلهود 

اجلي�س.

بدوره، رّد ممثل قائد اجلي�س على التحية 

خباز  ج��ورج  الفنان  فيها  �سكر  بكلمة 

على كل ما يقدمه لأبناء �سهداء اجلي�س، 

وقّدم له كتاب �سكر من القيادة.
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وجوه 
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تريز من�صور
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علياء النمري 
وجه ال تبهت مالحمه

من احلبلة اىل... 

الزواج

ال��دام��ور  ب��ل��دة   يف 

ال�شوفية، ولدت عليا 

منري )1932 - 2005(، 

�شعيا  اأم���ن  وال��ده��ا 

مزارع ب�شيط، لكن 

لي�شت  ال�شفة  ه��ذه 

وح���ده���ا م���ا ي��وؤ���ش��ر 

حياته.  م�شرية  اإىل 

فالرجل كان فناًنا 

يف  �شارك  بالفطرة، 

م�شرحية  اأدوار  اأداء 

التي  الحتفالت  يف 

ك���ان���ت ت���ق���ام يف 

حّلت  وحن  بلدته. 

اإىل  قاتلوا  الذين  اللبنانين  بن  من  كان  الثانية،  العاملية  احلرب 

جانب قوات احللفاء �شد العثمانين.

ال�شبي  املعادلة:  الأيام كانت  تلك  ففي  املدر�شة،  تدخل عليا  مل 

احلياكة  تعّلمت  هادئة،  طفولة  عا�شت  بالبيت.  والبنت  باملدر�شة 

من والدتها �شارة وظلت طوال حياتها حتيك املالب�س لها ولأولدها.

مل يخطر ببالها اأو ببال اأحد من العائلة اأنها �شتكون يوًما ممثلة. 

مل تظهر اأبًدا عليها مالمح موهبة التمثيل، كان الرجال يف املا�شي 

ميّثلون اأدوار الن�شاء.

يف يوم من الأيام زار الفنان الراحل، وكوميدي لبنان الأول اآنذاك 

عبدو منري املعروف ب�»�شرّنو« مطربة العائالت يف املنطقة، لالتفاق 

معها على امل�شاركة يف اإحدى اأعماله امل�شرحية، وهناك راأى عليا 

وهي يف �شن اخلام�شة ع�شر تلعب على احلبلة قرب منزلها الريفي 

الب�شيط، فاأعجب بها كثرًيا. 

دخل الزائر البريوتي املنزل وطلب يدها للزواج، فتزوجا بعد اأ�شبوع، 

واأجنبا خم�شة اأولد: اإيلي )خمرج �شينمائي(، 

جورج ومي�شال )مهند�شا ميكانيك(، طوين 

الأو�شرتالية(  الفنادق  اأرق��ى  اأحد  يف  )�شيف 

والتي  املعروفة،  الكوميدية  املمثلة  وليليان 

قدمت وتقدم عدة برامج تلفزيونية واإذاعية.

ال�صهرة وليدة ال�صدفة

بداأت م�شوارها الفني مع زوجها �شرنو عندما كان يعر�س م�شرحية 

اإىل  �شفرها  ب�شبب  املجيء  امل�شرحية تخّلفت عن  »ال�شرير«، فبطلة 

العراق لإحياء حفلة غنائية، اأنقذت عليا املوقف، �شعدت اإىل خ�شبة 

امل�شرح ومثلت الدور باإتقان ومبهنية عالية. فهي كانت قد حفظت 

جميع الأدوار واحلوارات، اإذ اأن الربوفات كانت تتّم يف منزلها. 

لها  ال�شماح  على  �شرنو،  زوجها  �شّجع  اجلميع  احلن،  ذلك  منذ 

معار�شة  من  البداية  يف  خافت  عليا  لكن  التمثيل،  مبمار�شة 

الإعالمية  ر�شالة اىل  ار�شلت  راهبات.  اأن عماتها  �شّيما  ول  اأهلها، 

الكبرية اإدفيك �شيبوب و�شاألتها عن املو�شوع ف�شجعتها وقالت لها: 

مبا  لكن  لك،  عائد  النهائي  والقرار  ممثل...  زوج  بكنف  »اأنت 

ان عائلتك متحفّظة وملتزمة دينًيا، ميكنك اختيار اأدوار الأم اأو 

اجلدة واخلالة«.

التي  العرو�س  من  الرغم  وعلى  بالن�شيحة،  النمري  عليا  اأخ��ذت 

الأدوار  جميع  رف�شت  الباهر،  جمالها  ب�شبب  عليها  تهافتت 

حياتها  طوال  واخلالة  واجلدة  الأم  اأدوار  ا�شتثنائية  برباعة  وتقم�شت 

املهنية، وقد كان عمرها 23 �شنة عندما لعبت دور »�شتي اخلتيارة«.

زوجها  ي��د  على  تتلمذت 

اأ�شول  عّلمها  ال��ذي  �شرنو 

يف  وال��ق��راءة  الكتابة 

�شارا  وم��ًع��ا  امل��ن��زل، 

درًب�������ا ط��وي��ل��ة 

تاألقت فيها من 

يخبو  وال  مالحمه،  تبهت  ال  وج��ه 

وهجه. علياء النمري، املمثلة االإ�صتثنائية 

االإحرتاف  فائق  باداء  املبهرة  القدرات 

ال�صا�صتني  على  تاألقت  العفوية،  وفائق 

ال�صغرية والكبرية، كما على امل�صرح وعرب 

اأثري االإذاعة طوال 50 عاًما.

اإنها جزء من ذاكرتنا اجلميلة. 



دون اأن تخ�شر ذرة توا�شع اأو طيبة.

تلفزيون  راف��ق  ال��ذي  زوجها  مع  م�شوارها  عليا  ب��داأت 

لبنان منذ انطالقته الأوىل، و�شاركته حلقات كثرية 

دور  ذلك  بعد  اإليها  اأُ�شند  ثم  »يا مدير«،  برنامج  يف 

البطولة يف م�شل�شل »الأم اخلتيارة« من كتابة 

اإيلي �شاهر وبطولته. وما لبث ان ملع ا�شمها 

ب�شرعة ل مثيل لها يف عامل الفن، وبداأت 

عنها  تكتب  اللبنانية  ال�شحافة 

عرب  اأط��ّل��ت  فكلما  وتراقبها، 

ال�شا�شة ال�شغرية، كتبت عنها 

ال�شحافية  الأق���الم  مئات 

بحب واإن�شاف.

اأم الأكرث من جيل

����ش���ارك���ت 

عليا منري 

اأب����������و 

م��ل��ح��م 

م���ئ���ات  يف 

ولعدة  احللقات 

دة  جم�شّ ���ش��ن��وات، 

دور الأم. 

ال��ع��دي��د من  وق���دم���ت 

الأع����م����ال ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

وامل�شرحية وال�شينمائية والإذاعية 

األقاًبا  وحملت  طويلة،  ل�شنوات 

لبنان.  يف  ال�شحافة  قبل  من  كثرية 

األقابها ال�شهرية »اأمينة رزق لبنان«،  ومن 

الأخوت«،  »اإم  خليل«،  »اإم  البلدية«،  »الأم 

و»اإم لبنان«.

من امل�شل�شالت التي مثلت فيها: »اأخوت �شاناي«، 

»ل  اأم��و«،  يقرب  »فار�س  ولكن«،  »مذنبون  »ال�شراب« 

»املعلمة  الذهب«،  »عا�شق  »ميليا«،  اليوم«،  بعد  اأم�س 

والأ���ش��ت��اذ«، 

»اإب���راه���ي���م 

اأف���������ن���������دي«، 

»ك���اب���ن ب����وب«، 

اإم  اإب������ن  »ج����رج����ي 

باألف  »ال�شيعة  جرجي«، 

»ريكي  »ال��ل��ع��ب��ة«،  خ���ري«، 

وربيع«، »لوحة وكذبة ملّونة«، » 

ال�شعيدة«،  »العائلة  هيك«،  الدنيي 

»ع��ائ��ل��ة ال�����ش��وب��ك��ل��ي«، »م��ذك��رات 

اآخر  املر«،  الزمن  »اأوراق  وكان  ممر�شة«، 

امل�شل�شالت التي �شاركت فيها. 

هذا يف التلفزيون، اأما يف امل�شرح فقد �شاركت نبيه 

اأبو احل�شن يف »اأخوت �شاناي«. ومثلت 16 م�شرحية مع 

زوجها، منها، »طبيب بال �شهادة«، »اإ�شرتاحة اأمريكية 

بالأرا�شي اللبنانية«، »�شو بيت يا بيك« و»ال�شرير«، بالإ�شافة 

ومفاتيح«،  و»كرا�شي  جنار،  مل��روان  ي��روح«  بدو  وين  »�شبي  اإىل 

و»برملان عن كفاع« مع فيليب عقيقي.

على ال�شا�شة الكبرية �شاركت يف اأكرث من 12 فيلًما �شينمائًيا 

من اأهمها: »مولد الر�شول« للمخرج هرني بركات، »العمياء« مع 

�شمرية اأحمد، »كلنا فدائيون« مع اأندره جدعون، »�شارع ال�شباب« 

مع �شباح، »موعد مع احلب« مع األ�شي فرنيني، »ح�شناء وعمالقة« 

مع حممد املوىل وحكمت وهبي وفوؤاد �شرف الدين، »املخطوف« مع 

اإبراهيم مرع�شلي، و»الرهينة« مع اإح�شان �شادق. 

»خمتارة  وكانت  خليل«،  »اإم  ب��دور  اأطلت  الإذاع���ة،  اأث��ري  عرب 

ال�شاعر  كتابة  من  الأعمال  من  العديد  قدمت  فقد  بالوكالة« 

كما  الدجاين.  وطالل  نا�شر  واليا�س  �شرنو،  وزوجها  البن  يون�س 

مثلت يف عدة اأفالم تلفزيونية منها، »احللم الكبري« مع فيليب 

املغلقة«  »الأبواب  فريوز،  ال�شيدة  مع  الإ�شوارة«  »حكاية  عقيقي، 

مع زياد اأبو عب�شي.

لعبت عليا منري دور الأم لأكرث من جيل مّر يف تاريخ التلفزيون 

اأًما  امل��راأة  هذه  كانت  والتمثيل  الفن  من  اأبعد  لكن  لبنان،  يف 

املمثلة  كثب.  عن  وعرفوها  معها  عملوا  من  جلميع  بالفعل 

لكنها  الأ�شواء،  حتت  كثرًيا  عملت  اخللوقة،  والإن�شانة  القديرة 

ظلت تلك املمثلة القديرة والإن�شانة اخللوقة ال�شامتة، املن�شرفة اإىل 

املطالعة،  تع�شق  كانت  فقد  وكتابها،  وبيتها  وعائلتها  عملها 

واملراأة التي مل تدخل املدر�شة يوًما، قراأت مئات الكتب.
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ع��ل��ى الأرج�������ح، م��ّر 

الأول  �س���ليمان  ال�س��لطان 

ب�س���ليمان  )املع�����روف 

من  �سّن  ما  لكرثة  الق��انوين 

قوانني( مرور الكرام يف ذاكرة 

معظم التالمذة حني در�سوا �سريته يف كتب التاريخ. وهو يت�ساوى يف ذلك مع 

كرث من عظماء التاريخ الذين يغادرون ذاكرة التالمذة مبا�سرة بعد الإمتحان.

غري اأن �سري العظماء عندما تتحول اإىل اأفالم اأو م�سل�سالت قد ت�سبح حديث 

الذي ح�سد ن�سبة  امل�سل�سل  ال�سطان«.  النا�س وهذا ما حققه م�سل�سل »حرمي 

متابعة قيا�سية يكمل يف جزئه الثالث روايته ل�سرية ال�سلطان وحا�سيته، لكن ما 

الذي تقوله كتب التاريخ عن اأبرز املحطات يف حياة هذا ال�سطان؟

اأعظم قائد ع�سكري يف ع�سره

�سليمان  ال�سلطان  ول��د 

�سليم  ال�سلطان  اإبن  الأول، 

1494م،  اأبريل   27 يف  الأول، 

هو عا�سر ملوك اآل عثمان، 

الم��راط��وري��ة  بلغت  وق���د 

حكمه  خ��ال  العثمانية 

اأع��ل��ى درج���ات ال��ك��م��ال وال��ق��وة، حيث 

اأو�سل  تو�سًعا كبرًيا، ما  الفتوحات  تو�سعت 

القرن  اآواخ��ر  يف  جمدها  اأوج  اىل  ال�سلطنة 

ال�ساد�س ع�سر. 

وي�����ع�����ت�����ر 

�سليمان  ال�سلطان 

�سيطر  فقد  ع�سره،  يف  حربي  قائد  اأعظم 

واوروب��ا،  واأفريقيا  اآ�سيا  يف  بلدان  عدة  على 

وحارب النم�سا وحا�سر فيينا وفتح باد املجر 

مرات،  عدة  تريز  مدينة  ودخل  وعا�سمتها 

مع  معاهدة  ووّق��ع 

فرن�سا.

ال�سلطان  ُل��ّق��ب 

�����س����ل����ي����م����ان 

وا�ستهر  ب����»الأول« 

ب�����»ال����ق����ان����وين« 

من  �سّنه  ملا  نظًرا 

والأنظمة  القوانني 

ال����داخ����ل����ي����ة يف 

خم��ت��ل��ف ف����روع 

ال����دول����ة، و���س��م��ّي 

ب����»ال�������س���ل���ط���ان 

���س��ل��ي��م��ان خ��ان 

ال��ق��ان��وين«.  الأول 

ال�سلطان  اإت�سف 

بكل  ���س��ل��ي��م��ان 

»ال���ك���م���الت«، 

اإملاًما  ملًما  وكان 

ت���اًم���ا ب��ال��ت��اري��خ 

وامل������ع������ارف 

ويكتب  وال��ن��وادر، 

وله ال�����س��ع��ر  والفار�سية  باللغتني الرتكية 

ديوانا �سعر بهاتني اللغتني. 

توليه العر�س

دخل  وال����ده،  م��وت  خ��ر  و�سله  عندما 

 30 يف  الق�سطنطنية  �سليمان  ال�سلطان 

كان  حيث  1520م  ال��ع��ام  م��ن  �سبتمر 

قابلوه  الذين  النك�سارية  جنود  بانتظاره 

املقابات  مرا�سم  واأق��ي��م��ت  بالتهليل. 

الأمراء  بح�سور  التايل  اليوم  يف  ال�سلطانية 

والوزراء والأعيان الذين قاموا بواجب التعزية 

بوالده وتهنئته باخلافة.

اأعماله  �سليمان  ال�سلطان  ا�ستهّل 

وتعيني  الإنك�سارية  على  الهدايا  بتوزيع 

له،  ا  خا�سً م�ست�ساًرا  با�سا  قا�سم  مربيه 

يف  املوظفني  كبار  اإىل  اخلطابات  واأر���س��ل 

عر�س  بتوليته  لإباغهم  العثمانية  الدولة 

بردى  جان  ال�سام  حاكم  مت��ّرد  اخلافة. 

الغزايل فاحتل مدن دم�سق وحم�س وحماة 

ال�ستقال  بق�سد  وبريوت  ال�سام  وطرابل�س 

باحلكم. وحاول ا�ستمالة خري بك حاكم 

له  مبيًنا  التمرد،  على  وحّثه  اإليه  م�سر 

�سهولة النجاح بالنظر اإىل بعد املنطقة عن 
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اإعداد:

د. �سادية عالء الدين

ال�سلطان الذي متتع 

بكل »الكمالت«

�سليمان القانوين: 

عظمة القيادة وماآ�سيها



مقّر اخلافة و حداثة �سن ال�سطان �سليمان 

اأر�سل  م�سر،  وايل  بك،  خري  اأن  غري  الأول. 

�سليمان  ال�سلطان  اإىل  الغزايل  خطابات 

حلب  اإىل  ا  جي�سً ال�سلطان  فاأر�سل  الأول، 

بقيادة وزيره فرحات با�سا لإخماد الثورة قبل 

امتدادها. 

على  العثماين  اجلي�س  قائد  الوزير  انت�سر 

فقتله  دم��سق  يف  ال��غ��زايل  ال�سام  حاكم 

كهدية  الق�سطنطنية  اإىل  راأ���س��ه  واأر���س��ل 

لل�سلطان.

التي  ال��ث��ورات  اأوىل  الع�سيان  ه��ذا  ك��ان 

قامت بوجه ال�سلطان �سليمان الول خال 

الفرتة املمتدة بني 1520 و 1521 م.

اأراد ال�سلطان �سليمان، منذ توليه العر�س، 

المراطورية  وتاأ�سي�س  فتوحاته  يف  التو�سع 

�سليم  ال�سلطان  وال��ده  كان  التي  العاملية 

الأول ي�سعى اإىل حتقيقها يف حياته، فخطط 

ململكته.  ال�سمالية  احلدود  على  لل�سيطرة 

�سانحة  الفر�سة  �سليمان  ال�سلطان  ووج��د 

لتحقيق اأمنيته حني و�سله نباأ قتل ال�سفري 

ملك  اإىل  اأر�سله  قد  كان  ال��ذي  العثماين 

دفع اجلزية  ليطلب منه  الثاين  لوي�س  املجر 

مهدًدا باحلرب اإن متّنع عن دفعها. توجه 

ال�سلطان اإىل مدينة بلغراد و�سيطر عليها يف 

29 اغ�سط�س 1521م. ومنها انطلق لفتح ما 

وراء نهر الدانوب من الأقاليم والبلدان، بعد 

للمجر  اأمنع ح�سن  املدينة  اأن كانت هذه 

�سد تقدم الدولة العثمانية. 

اإع��ان  العثمانيون  ال�ساطني  اع��ت��اد 

للدولة  التابعة  الوليات  يف  انت�سارهم  خر 

العثمانية ويف اوروبا، وهذا ما فعله ال�سلطان 

�سليمان الذي تلقى التهنئة بالفوز من قي�سر 

واراجوزة  البندقية  جمهوريتي  وروؤ�ساء  الرو�س 

للبحر  ال�سرقي  ال�ساحل  )ميناء جتاري على 

الدرياتيكي(. وعقدت معاهدة جتارية بني 

ثبتت  البندقية  العثمانية وجمهورية  الدولة 

بع�س  مع  الدولتني  بني  ال�سابقة  املعاهدات 

املهمة  املعاهدة  هذه  وكانت  التعديات. 

ا لامتيازات القن�سلية يف المراطورية  ا�سا�سً

العثمانية.

لفتح  الأول  �سليمان  ال�سلطان  ا�ستعد 

التي  اجلزيرة  وهي  وبحًرا،  بًرا  رود���س  جزيرة 

احتالها،  عن  ال�ساطني  ا�سافه  عجز 

فانتهز فر�سة ان�سغال ملوك اوروبا مبحاربة 

بع�سهم البع�س، ليحا�سر اجلزيرة التي �سّبت 

املدفعية العثمانية حممها عليها، حينها 

ال�سلطان  من  اجلزيرة  عن  املدافعون  طلب 

�سمن  باخائها  لهم  ال�سماح  �سليمان 

مهلة ق�سرية.

جزيرة  على  �سليمان  ال�سلطان  �سيطر 

وقع  لحتالها  وكان  )1522_1523م(  رود�س 

اوروبا الذين �سعروا بخطورة  األيم لدى ملوك 

للت�سدي  املتتالية  املوؤمترات  فعقدوا  الو�سع، 

للخطر العثماين. 

تعيني ال�سدر الأعظم ابراهيم با�سا

ا�سدر ال�سلطان الأوامر القا�سية بعزل الوزير 

الأول بري حممد با�سا يف �سهر كانون الثاين 

با�سا  ابراهيم  وتعيني  1523م،  العام  من 
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مكانه. 

�سليمان  ال�سلطان  رزق  م،   1524 والعام 

)خليفة  ال��ث��اين  �سليم  ���س��م��ّي  غ��اًم��ا 

وف��ات��ه(.  بعد  الأول  �سليمان  ال�سلطان 

باإحدى  با�سا  ابراهيم  الأعظم  ال�سدر  تزوج 

بال�ستانة.  احتفال  يف  ال�سلطان  اأخ��وات 

تنظيم  يف  مهًما  دوًرا  با�سا  ابراهيم  واأدى 

احل��روب،  واإدارة  الأم��ن  وتوطيد  الدولة  ام��ور 

عند  منزلته  لعلو  والإج��ال  الح��رتام  ونال 

با�سا على  ابراهيم  نفوذ  اأن  ال�سلطان. غري 

حد  اإىل  تعاظم  واجلنود  الع�سكريني  القادة 

ا بعد  دفع ال�سلطان اىل احلذر منه، خ�سو�سً

قيام ال�سدر الأعظم مبحاربة العجم كقائد 

الأوام���ر  بع�س  وتوقيعه  اجليو�س  جلميع 

�سلطان«،  »�سرع�سكر  بلقب  الع�سكرية 

التي  العمال  تلك  اأن  ال�سلطان  فاعتقد 

يقوم بها ابراهيم با�سا رمبا تكون مقدمة 

 5 يف  بقتله  فاأمر  لنف�سه،  العر�س  لغت�سابه 

مار�س 1536م وعنّي مكانه اأيا�س با�سا.

ال�سراع بني ابناء ال�سلطان �سليمان

املحظيات،  اح��دى  من  ال�سلطان  ت��زّوج 

امل�سماة يف الكتب الأجنبية ب�»روك�سان« 

»خوّرم«  فاإ�سمها  الرتكية  الكتب  يف  اأما 

الأ�سل،  رو�سية  وهي  البا�سمة،  اأي  م«  »ُخرَّ او 

الإبن  وهو  م�سطفى،  لقتل  موؤامرة  دّب��رت 

اإح��دى  م��ن  �سليمان  لل�سلطان  الأك���ر 

ابنتها  زوج  �سهرها  مع  بالإتفاق  زوجاته، 

ال�سدر الأعظم ر�ستم با�سا، الذي مت تعيينه 

اأيا�س  موت  بعد  ال�سلطان  لدى  مب�ساعيها 

با�سا.

فر�سة  با�سا  ر�ستم  الأعظم  ال�سدر  انتهز 

ومملكة  العثمانية  ال��دول��ة  ب��ني  احل��رب 

م�سطفى  كان  حني  1553م  العام  العجم 

يقود احد اجليو�س العثمانية هناك، وكتب 

الأكاذيب  تت�سمن  ال�سلطان  اىل  ر�سالة 

يحر�س  اأن��ه  ومفادها  م�سطفى  ول��ده  ح��ول 

ال�سلطان  ع��زل  على  النك�سارية  جي�س 

لياأخذ مكانه. �سّدق ال�سلطان ما ُني اليه 

بقتله  امر  �سرادقه حيث  اىل  ابنه  وا�ستدعى 

م�سطفى  دفن  1553م.  �سبتمر   21 يف  خنًقا 

وكان  اجداده،  جثث  مع  بور�سة  مدينة  يف 

فاأر�سلت  املدينة،  تلك  يف  ر�سيع  طفل  له 

ال�سلطان روك�سان من قتله. قتله  زوجة 

لل�سلطان على موت اخيه  اأبناء  اأحد  حزن 

حزًنا �سديًدا فتويف، وتوفيت بعد ذلك بقليل 

روك�سان.

العام 1561م قتل ال�سلطان ابنه 

بايزيد واولده اخلم�سة بناء على 

الذي  الثاين  �سليم  ابنه  د�سي�سة 

بايزيد  اخيه  م��وت  بعد  ا�سبح 

الوارث الوحيد ل� اآل عثمان.

ال�سلطان  اأن  القول  وميكن 

�سليمان، بقتله اولده قد ا�ستند 

العثماين  الدموي  القانون  اإىل 

�ساطني  اأن  فاملعروف  امل�سهور، 

ق��ان��ون  ���س��ّن��وا  ق��د  ع��ث��م��ان  اآل 

يق�سي  ال��ذي  الدموّية«  »ال�سّنة 

»ال�سلطان  اإخ��وة  جميع  بقتل 

العر�س،  اعتائه  يوم  اجلديد« 

امل�ستقبل  يف  فتنة  حلدوث  منًعا 

على  اح��ده��م  خ���روج  ب�سبب 

يف  �سدرت  وقد  ال�سلطان،  اأخيه 

على  تن�س  فتوى  الفرتة  تلك 

�سرعية قتل ال�سلطان لأخوته.

وفاة ال�سلطان �سليمان الأول

ا�ستد مر�س ال�سلطان الذي تويف يف 5 �سبتمر 

مدة  وبلغت  �سنة،  و�سبعني  اربع  عن  1566م 

حكمه ثماٍن واربعني �سنة ق�ساها يف اإعاء 

نطاقها.  وتو�سيع  العثمانية  الدولة  �ساأن 

�سليم  ال�سلطان  ابنه  العر�س  على  وخلفه 

الثاين. 

الأول  �سليمان  ال�سلطان  عهد  بانتهاء 

الدولة  يف  والإ�ستياء«  التو�سع  »طور  انتهى 

وترتاجع،  تتقل�س  اأخ��ذت  التي  العثمانية 

�سيًئا ف�سيًئا.

املراجع وامل�سادر:

- حم��م��د ف��ري��د ب��ك امل��ح��ام��ي: ت��اري��خ 

اجليل،  دار  العثمانية،  العلية  ال��دول��ة 

بريوت،1397ه�_1977م.

العثمانية،  الدولة  تاريخ  ح�سون:  علي   -

املكتب ال�سامي، 1982م.

الأم��راط��وري��ة  ب��رج��اوي:  اأح��م��د  �سعيد   -

والع�سكري،  ال�سيا�سي  تاريخها  العثمانية، 

الأهلية للن�سر والتوزيع،بريوت 1993.

والدولة  العربية  الباد  احل�سري:  �ساطع   -

العثمانية، دار العلم للمايني، بريوت 1960.
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الرائد  اجلي�ش  قياد  نعت 

بتاريخ  توفيّ  الذي  عويدات  معني 

.2013/6/16

 1966/6/17 مواليد  من   -

�شحيم، ق�شاء ال�شوف.

ع ف اجلي�ش ب�شفة تلميذ  - تطويّ

�شابط بتاريخ 1990/1/26.

اإعتباًرا  مالزم  رتبة  اإىل  ي  رقيّ  -

الرتقية  ج ف  وتدريّ  ،1995/8/1 من 

اإعتباًرا من 2009/7/1.

فوج   – الدعم  لواء  عداد  من   -

امل�شاد للدروع.

- حائز:

• و�شام اال�شتحقاق اللبناين من 
الدرجة الثالثة.

الوحدة  و�شام   •
الوطنية.

• و�شام فجر اجلنوب. 
اال�شتحقاق  و�شام   •
الدرجة  من  اللبناين 

الثانية.

الوطني  االأرز  و�شام   •
من رتبة فار�ش.

التقدير  و�شام   •
الع�شكري من الدرجة 

الف�شية.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش �شت مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 15 
مرة.

خم�ش  اللواء  قائد  تهنئة   •
مرات.

• تهنئة قائد الفوج.

�شت  املع�شكر  قائد  تهنئة   •
مرات.

اأربع  الكتيبة  قائد  تهنئة   •
مرات.

ف  درا�شية  دورات  عدة  تابع   -

الداخل وف اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

العميد  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

الذي  الدين  خري  �شاير  الركن 

توف بتاريخ 2013/6/1.

ف   1955/9/21 مواليد  من   -

حو�ش حاال- ق�شاء زحلة.

ب�شفة  اجلي�ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

تلميذ �شابط بتاريخ 1973/10/1.

ي لرتبة مالزم اإعتباًرا من  - رقيّ

الرتقية  ف  ج  وت���دريّ  ،1976/7/1

اإعتباًرا  حتى رتبة عميد ركن 

من 2004/1/1.

قيادية  مراكز  ة  ع��ديّ �شغل   -

للمحكمة  ��ا  رئ��ي�����شً وع����نييّ 

منطقة  ف  املنفردة  الع�شكرية 

البقاع اإعتباًرا من 2008/10/25.

- حائز: 

• و�شام احلرب اأربع مرات.

الوطني  االأرز  و�شام   •
من رتبة فار�ش.

الوطني  االأرز  و�شام   •
من رتبة �شابط.

الوطني  االأرز  و�شام   •
من رتبة كومندور.

اال�شتحقاق  و���ش��ام   •
اللبناين درجة ثالثة.

اال�شتحقاق  و���ش��ام   •
اللبناين درجة ثانية.

اال�شتحقاق  و���ش��ام   •
اللبناين درجة اأوىل.

ال���وح���دة  و�����ش����ام   •
الوطنية.

• و�شام فجر اجلنوب.
• و�شام التقدير الع�شكري من 

الدرجة الف�شية.

من  الع�شكري  الفخر  و�شام   •
الدرجة الف�شية.

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

�شبع مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
اإثنتا ع�شرة مرة.

ع�شر  ال��ل��واء  ق��ائ��د  تهنئة   •
مرات.

ف  درا�شية  دورات  ة  عديّ تابع   -

الداخل وف اخلارج.

- متاأهل وله خم�شة اأوالد.
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يف �سجل اخللود

العميد الركن

�ساير خري الدين

الرائد

معني عويدات
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الرقيب  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

بتاريخ  توف  الذي  جوين فرحات 

.2013/5/24

ف   1984/6/15 مواليد  من   -

�شوريا.

بتاريخ  اجلي�ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

.2005/7/4

- من عداد القوات اجلوية – 

قاعدة رياق اجلوية.

- حائز: 

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
�شت مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ثالث مرات.

• تهنئة قائد القاعدة اجلوية.
- عازب.

اجلندي  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

توف  الذي  كا�شجيان  خاجاك 

بتاريخ 2013/5/21.

ف   1989/4/25 مواليد  من   -

برج حمود، ق�شاء املنت، حمافظة 

جبل لبنان.

بتاريخ  اجلي�ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

.2010/6/26

- من عداد القوات اجلوية – 

قاعدة بريوت اجلوية.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- عازب.

د  املجنيّ اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

عي�شى  علي  خدماته  دة  امل��م��ديّ

ال��ع��ل��ي ال�����ذي ت����وف ب��ت��اري��خ 

.2013/5/23

ف   1992/1/30 مواليد  من   -

تكريت.

دت خدماته اعتباًرا من  - مديّ

.2012/1/24

- من عداد فوج التدخل االأول.

- حائز:

•  تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
املجل�ش  رئ��ي�����ش  تهنئة    •

الع�شكري.

- عازب.

االأول  نعت قيادة اجلي�ش اجلندي 

بتاريخ  توف  الذي  الهندي  ربيع 

.2013/5/25

ف   1981/8/2 مواليد  من   -

حمافظة  عكار،  ق�شاء  جمدال، 

ال�شمال.

بتاريخ  اجلي�ش  ف  ع  تطويّ  -

.2006/9/15

- من عداد فوج التدخل الثاين.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش اأربع 
مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
تني. مريّ

ات. • تهنئة قائد الفوج ثالث مريّ
- متاأهل بدون اأوالد.

الرقيب جوين فرحات

املجّند املمّددة خدماته

علي عي�سى العلي

اجلندي الأول ربيع الهندي

اجلندي

خاجاك كا�سجيان
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متوز

2013

من القلب
بقلم:

اللواء الركن املتقاعد

د. يا�سني �سويد

هذا الوطن... 

عّمدنا بالدم
اإىل رفاقنا يف امل�سالك الوعرة،

واإخوتنا يف ميادين الكفاح...

اإىل الذين اختاروا الأ�سق والأ�سعب،

اإىل ال�سهداء الأبرار من جي�سنا 

البا�سل،

اإىل �سامر وجورج وعمر وعلي وو�سيم،

وباقي الرفاق ال�سهداء:

»فما مات من اأعطى ليبعث اأمة،

وما مات من �سّحى ليفدي موطًنا«.

يف مواكب املجد �ساروا ميرون،

اأكاليل غار تتوج هاماتهم،

وب�سمات الّر�سى تزّين ثغورهم،

قوافل من الأبطال تتلوها قوافل!

اإّنه جي�سنا، ميدان بطولت،

يف رحابه الف�سيحة،

تلتقي الأنف�س الكبرية.

اإّنه �ساحة الأبطال،

مداد عّزته دماوؤهم،

واأجماده عطر اأنفا�سهم، 

وخلوده نفحات كربيائهم.

بالأم�س، كانوا ملء دنيانا،

رفعة لنا، واإخوة �سالح،

مًعا يف معابر العلي، 

مًعا يف طريق احلياة،

وا�ستهوتهم معاين الفداء،

فاختاروا يف �سبيله الأ�سعب،

كذا الأوطان، ل ترت�سي، فدية املجد، اإل 

بطولة ومهًجا واإنت�سارات.

بالأم�س كانوا

طاقة ن�ساٍل وحيويٍة واأمٍل،

تعمر �سدورهم الفتية باأنبل الرغبات،

وتزهو قلوبهم اليافعة باأحلى الأماين،

واإىل البذل ال�سخي �ساروا فخورين،

يف ق�سوة 

جباههم، 

تعاٍل ومتعة،

ويف نظراتهم 

ال�سارمة، حتّد وت�سميم.

ولّوح لهم املجد بذراعيه، 

فاندفعوا يف الطريق املدّماة.

اإنها الأوطان، من دماء اأبطالها تنبت 

اأكاليل غارها،

ومن جماجمهم تبني ق�سور اأجمادها.

ويف مواكب املجد ما زالوا ميّرون.

اأكاليل غاٍر تتّوج هاماتهم،

وب�سمات الر�سى تزّين ثغورهم.

يا اإخوة...

يا رفاقنا يف امل�سالك الوعرة،

و�سحبنا يف ميادين الكفاح.

طوبى لكم... 

ف�سقائق النعمان يف حقولنا املزدهرة،

رويتموها من زكّي دمائكم.

وم�سالك املجد للوطن احلبيب

فر�ستموها بطرّي اأج�سادكم.

يا اإخوة...

طوبى لكم... و�سالتنا:

اأن تكون دماوؤنا للوطن زيت اأجماده،

واأن تكون �سلوعنا وقود عظمته.





بحار�سي  الأر���ض:  ت�سان 

بحارثي  وتغتني  حدودها، 

حقولها، فال حدود من دون حرا�سة، ول حقول 

من دون حرث.

يف  ا�ستعارة  اأو  ال��ت��اري��خ،  يف  فر�سية  لي�س  وطني 

اأو  للبيع  وم�ساحة  للرحيل،  وحمطة  التكوين 

التاجري يف »بور�سة« التوطني.

لبنان، لي�ض وطًنا للغري يف الإجارة وال�ستعارة والتوطني، ولي�ض 

مقًرا وممًرا لالإرهاب.

احل�سور  هما:  والتقليد،  باال�ستعارة  ياأتيان  ال  اأم��ران 

املعنوي واالإبداع.

لأن  العدو،  مقاومة  يف  ال�سالح  على  تتقدم  املعنوية،  الروح 

ال�سالح من دون قوة معنوية حتميه، عبء على حامله.

والنفاق  للغري،  ارتهان  والتو�سل  ل���إدارة،  اإلغاء  الرتدد 

»�سعود« اإىل اأ�سفل، واالرتزاق جوع دائم.

والباحثون  اأ�سحاب وجوه م�ستعارة،  الوجاهة:  الباحثون عن 

عن املديح: اأ�سحاب األقاب مباعة.

جميل اأن تكون النجوم: �سراًجا لل�سهر، ال اأن تكون 

و�سادة ل�أح�م يف �ساعات العمل.

وجميل اأن تتلون االأفكار والكلمات باالإبداع، 

ال اأن تتلون باالإدعاء.

ال�سلوك  وجمال  ال�سطور،  ا�ستقامة  يف  الكتابة  جمال 

كتابة،  ال�سطور  يف  اللتواء  لأن  النفو�ض،  ا�ستقامة  يف 

كاللتواء يف النفو�ض: عالقة.

هي  النف�سية،  احل���رب 

اإط���ق  يف  للعدو،  اخللفي  اخل��ط 

والت�سريبات  واالأخ���ب���ار  ال�����س��ائ��ع��ات 

واإحباطها،  املقاتلة  االإرادة  لتيئي�س  اخلادعة، 

واخرتاق �سمودها.. لكن الثقة بالنف�س، وامت�ك 

موقًعا  املربجمة،  القتالية  واخلطة  امل�سوؤولة،  ال�سجاعة 

اأوراقها،  اإ�سقاط  يف  احل��رب،  تلك  على  ال��رد  هو  وزماًنا، 

واإف�سال اأهدافها.

اآلًيا  عماًل  لي�ست  واملتابعة،  والتنفيذ  والتخطيط  امل�سوؤولية 

ووظيفًيا، بل هي اإميان بالق�سية واإئتمان على امل�سري.

يف  وان�سياًبا  القوايف،  يف  انتظاًما  الق�سائد  كانت  ما  اإذا 

املعاين، للحفاظ على اأوزانها، فاإن انتظام النا�س يف النظام 

هو  الواحد،  الوجدان  �سحوة  يف  �سعورهم  وان�سياب  العام، 

والتاريخي واحل�ساري  الوزن املعنوي  الركيزة للحفاظ على 

لوطنهم.

كان  الواحدة،  اللبنانية  الإرادة  بدء  ويف  الكلمة،  كانت  البدء  يف 

لبنان الواحد.

هم  وا�ستعطاًفا،  هواًنا  احلياة،  ر�سيف  على  الواقفون 

عالة على اأنف�سهم، وعلى احلياة، ويعي�سون خارج الزمان.

ميالأ  ومن  ال�سراب،  يف  ي�سبح  من  الال�سيء:  يف  يت�ساوون  ثالثة 

ال�سلة باملاء، ومن يبني ق�سوًرا من الرمال.

للقلوب،  واملحبة ك�ساء  لل�سطور،  الكلمات ك�ساء 

ل�أل�سن،  ك�ساء  وال�سدق  ل���أي��ادي،  ك�ساء  والعطاء 

واحلياء ك�ساء للنفو�س.

العرفان باجلميل: ف�سيلة.

والتنكر للمعروف: رذيلة.

والتكليف مع ال�سعاب: �سجاعة.

والهروب اإىل الأمام: جبانة.

متوز

2013

بطاقة ملونة

بقلم:

حممد �سلمان
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نفاخر  ما  قاطبًة،  بالدنا  طيور  بني  لي�س 

الأوفر  فهو  احلجل،  طائر  من  اأكرث  به 

جماًل واأناقًة ونقاًء و�صالبة، لأنه ابن اجلبال 

وال�صخور والرياح...

اخل�صوبة  لون  كّفيه  ويف  منقاده  حمرة  يف 

بخطوط  املزّيح  الرمادي  ري�صه  ويف  والأ�صالة، 

واأ�صرار  الزكية،  ورائحته  ال�صخر  لون  �صود 

ليايل اخلريف ال�صامتة فوق التالل وال�صفوح 

النائية.

نظمت حوله الكثري من الق�صائد والأغاين، 

مثل  كم�صرب  النا�س  ا�صمه  وتداول 

ر�صاقة  عن  للتعبري 

واإطاللتهن  عيونهن  و�صحر  احل�صناوات 

البهّية. اإنه رمز �صمود الفالح يف اأر�صه واأني�س 

الراعي يف وح�صته، وملهم ال�صاعر يف تخيالته 

واإبداعه، وهو اإىل ذلك كّله، �صاحب العر�س 

الذهبي يف مملكة تراثنا البيئي وال�صعبي.

قد  الطائر،  لهذا  الفريدة  امليزات  اأّن  بيد 

وجوهه،  باأب�صع  ال�صيد  لعنة  عليه  جلبت 

العمران  ع  تو�صّ لعنات  اإىل  حكًما  لت�صاف 

ور�ّس  واحلرق،  القطع  الغابات بفعل  وتقّل�س 

الطرقات  و�صّق  امة،  ال�صّ باملبيدات  احلقول 

للينابيع  الإن�صان  واإحتكار  داره،  عقر  اإىل 

واجلبال،  القمم  اأعايل  يف  حتى  العذبة، 

اأذى  م�صدر  جميًعا  اللعنات  هذه  فباتت 

املفرط  حت�ص�صه  من  الرغم  على  به،  يحدق 

اخلارقة  وقدرته  الفائقة،  و�صرعته  باخلطر 

قب�صة  من  والتمّل�س  والتمويه  التخّفي  على 

الأعداء.

الأقوى  تبقى  تلك،  ال�صيد  لعنة  لكّن 

فعالية  اإىل  نظًرا  منازع،  دون  من  والأ�صر�س 

اإىل  وفتكها،  ودقتها  املعا�صرة  الأ�صلحة 

ت�صليل  اأ�صاليب  ال�صيد  اأهل  اإبتكار  جانب 

الأقفا�س  كاإ�صتخدام  حمكمة،  وخداع 

املياه  بالقرب من م�صادر  والفخاخ  وال�صباك 

اآلت  بوا�صطة  �صوته  بث  عرب  وا�صتدعائه 

اإىل هنالك  و ما  واأجهزة اخلليوي  الت�صجيل 

من طرق الأ�صر واملوت املبتكرة. 

لقد حتّولت التالل وال�صفوح املحيطة بقرانا 

طيور  بع�س  حتت�صن  تزال  ل  التي  اجلبلية 

ومن  يومّية  �صبه  ملعارك  م�صرٍح  اإىل  احلجل 

الطيور  وهذه  ال�صيادين  بني  واحد،  طرٍف 

امل�صاملة، املهدور دمها وامل�صكوك ب�صحة 

نظر  يف  مواطنيتها 

هوؤلء. فال يكاد ال�صبي يبلغ الثانية ع�صرة 

وجعبته  بندقيته  ي�صتّل  حتى  العمر،  من 

بالعنفوان  اجلبال  اإىل  وينطلق  وذخريته 

الطرائد،  من  له  ر  تي�صّ ما  لإقتنا�س  الأ�صّد، 

�صّم  اإىل  وطاحًما  �صبقه،  من  اأثر  مقتفًيا 

اإ�صمه اإىل �صجل ال�صيادين املحرتفني، الذين 

انف�صهم،  على  ال�صيد  ممار�صة  يق�صرون  ل 

القرى  من  اأ�صدقاء  اإ�صتدعاء  اإىل  يبادرون  بل 

�صرف  مل�صاركتهم  البعيدة،  واملدن  املجاورة 

ذلك  يف  اأّن  منهم  ظًنا  النبيلة!  املهّمة 

النتماء  ل�صرف  وتاأكيًدا  لل�صيف  اإكراًما 

اإىل الريف اجلميل.

ا�صتمتاع  املرء،  نف�س  يف  الده�صة  يثري  ما 

اأمام  البطولية  معاركهم  ب�صرد  ال�صيادين 

وجرح،  وقن�س  وقتٍل  وفر  كٍر  من  زائريهم، 

الأر�س  يف  وجانبية،  جبلية  ومواجهاٍة 

مل  »احلظ  مثاًل:  اأحدهم  فيقول  وال�صماء، 

يكن اإىل جانبي اليوم، لقد ظفرت بطائرين 

الغابة  و�صط  ثالثًة  اأ�صعت  فيما  فقط، 

الكثيفة، واأ�صبت اأربعة اأخرى، اأعتقد اأنها 

�صتموت خالل الليل بفعل ق�صاوة الربد!«.

ويقول ثاٍن: »مل يبق يف اجلبال كّلها، �صوى 

ثمانية طيور،  يزيد عديده عن  ل  واحد  رٍف 

ولقد ظفرت منه باإثنني و�صاأجهز على الباقي 

يف اأ�صرع وقت ممكن اإن �صاءالله«.

ويقول ثالث: »لقد دعوت عدًدا من اأ�صدقائي 

ف�صهدوا  اأم�س،  يوم  احلجل  كّبة  تناول  اإىل 

اللحوم  بني  مذاًقا  الأطيب  باأنها  جميًعا 

اأن  تنا�صى  �صاحبنا  لكن  الإطالق«.  على 

من انتفخت بطونهم حتى كادت تنفجر، 

اأنواعها،  والطيبات على  اللحوم  اأنواع  من 

فقــــــدوا  قد 

�صتي  حا

الذوق وال�صّم منذ زمٍن بعيد. 

يف  احلجل  طائر  حمنة  من  بع�س  هذا 

بالدنا، فهل يتوقف من يعنيهم الأمر عن 

قبل  الرائع  الوطني  الكائن  بهذا  العبث 

بع�س  توفري  اإىل  يبادرون  وهل  الأوان!  فوات 

ما ينفقون من اأموال طائلة على هوايتهم 

احلجل  من  طيوًرا  بها  لي�صتقدم  الب�صعة، 

الرباري  يف  ويطلقوها  املزارع،  يف  املدجن 

فيعود  جديد،  من  وتتكاثر  لتنمو  النائية 

اأن  ونريده  عرفناه  كما  العزيز  املقيم  هذا 

الدرجة  من  اأ�صياًل  مواطًنا  دائًما،  يكون 

الأوىل.
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حمطة

بقلم:

العقيد دانيال احلداد

طائر احلجل: مواطن من الدرجة الأدنى!



يا �ضيعتي فيك وفانا دين...

وقفة عز

ر�ضالة �إىل 

�أخي �ل�ضهيد
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�سيفنا والقلم

�لعقيد توفيق نعيم يزبك

»ح�����ص��ارات«  �صيعتي  ي��ا  م��ع��ك  ال��ل��ه 

�صنني  م���ن  ���ص��اك��ن  ف���ي���ِك  وال�����ص��ع��ر 

دروب������ك م���ا ب���ني ال���زه���ر وال�����ص��رب��ني 

ي����ا ���ص��ي��ع��ت��ي ف���ي���ك وف����ان����ا ِدي����ن 

وال����ب����ي����در ال����غ����ايف ب��ح�����ص��ن ال��ت��ني

حنني  ِل��ا���ص��ي��ِك  ع���ن���دي  يف  ق��دي�����ش 

���ص��ع��رك ي���ا ب��ي��ي ك�����روم وب�����ص��ات��ني 

ع���م���ري ي����ا ���ص��ي��ع��ه ����ص���ار ب��ت�����ص��ري��ن

م���ن���ك االل����ف����ة وم�������ص���در اخل�����رات

جم����د ال�����ق�����وايف ب���اأج���م���ل االآي�������ات

���ص��و ح��ام��ل��ي م����واوي����ل وح��ك��اي��ات

م��ر���ص��د ح����اك ب��ع��ج��ق��ة ال�����ص��ه��رات

م�������ص���ت���اق ل����ل����ع����رزال وال���ن���غ���م���ات

ي���ن���ر ع���ل���ى ت�����راب�����ك ال���غ���ن���ّي���ات

وب��ع��دو ���ص��دى ���ص��وت��ك ب��ه��اال�����ص��اح��ات

ال��ب��ي��در« راك�����ع ع م���ذب���ح »���ص��ي��دة 

ورح��م��ات ��ى  رِ���صَ ال��ب��اري  م��ن  بطلب 

ح����ّدث ع���ن االأب����ط����ال م���ن ���ص��ه��دائ��ه 

ع���ن ج��ي�����ص��ه ال���ق���دام ح���ار����ش اأر���ص��ه 

ع���ن ���ص��ع��ب��ه ال�����ص��ي��اف ع���ن اأح��ام��ه 

ي�����وم اإ����ص���ت���ق���ل ت��ع��ان��ق��ت اأع���ام���ه 

ت����ب����ارك االأج�����ي�����ال م����ن األ���وان���ه���ا 

وط����ن ال�����ص��ف��اء وق����د ع���رف���ت ���ص��ف��اءه 

وط����ن ال��ع��ط��اء وك����م اأح����ب ع��ط��اءه 

مبهجتي  اأف���ت���دي���ه  ال�������ص���دائ���د  ع��ن��د 

ب���ري���ا����ص���ه ك����ل ال�����زه�����ور ت��ف��ت��ح��ت 

اأك���م���ات���ه يف  احل�����ب  ل�����ون  ل���ب���ن���ان 

ب��ل��د احل�������ص���ارة وال�����ص��ه��ام��ة وال���ف���دا 

وط���ن���ي احل��ب��ي��ب وق����د ���ص��م��ا ب��راب��ه 

ك������ل ال�����������والء ل������ه وك�������ل حم��ب��ة

ف����رًح����ا اأط������ل ال���ج���د م����ن ع��ل��ي��ائ��ه

ع���ن ج��ن��ده ال�����ص��ج��ع��ان ع���ن رت��ب��ائ��ه

ع����ن ف���رح���ة االب��������رار م����ن اأب���ن���ائ���ه

وت���ف���اخ���رت ف��ي��ه��ا ب���ك���ل ���ص��م��ائ��ه

ب��ق��ائ��ه رم������ز  اخل���������ص����راء  واالأرزة 

م����ا زل�����ت ����ص���ب���اًق���ا ل�������ص���وت ن���دائ���ه

م���ا اأ����ص���ع���د ال���دن���ي���ا ب��ن��ب��ي��ل ع��ط��ائ��ه

وت�������ص���ارع ن��ف�����ص��ي ل��ك�����ص��ب وف���ائ���ه

واخ�������ص���رت ال���دن���ي���ا ب���خ���ر ���ص��ت��ائ��ه

اأرج����ائ����ه ي���ع���م يف  اجل����م����ال  وك������ذا 

ار����ص���ائ���ه ال���ف���خ���ر يف  وال���ف���خ���ر ك����ل 

ع����ل����م ب������اأر�������ش ل����ون����ت ب���دم���ائ���ه

ل��������راب��������ه وج���������ن���������وده ول������وائ������ه

�ل�ضاعر حممد عبد �لرحمن دمج

برجا - ال�صوف

كري�ضتني

�ضقيقة �لنقيب �ل�ضهيد 

مارون �لليطاين

�صباح اخلر يا بطل، �صباح اخلر يا �صهيد الوطن، �صباح اخلر يا خيي، �صباح اخلر يا »رورو«...

اأي  كل يوم بكر، بوعا يا خيي، بتطلع ب�صورتك وب�صّبحك، ب�ش اليوم هو غر �صكل عن 

يوم  يا خيي: هو  اإلنا  وداعك  يوم  ال�صهادة. هو  يوم  اليوم هو  الثاين من حزيران،  اليوم هو  يوم، 

حزيران  ب�2  �صنة  كل  »رورو«.  يا  ا�صمك  ع  منجتمع  هاليوم  متل  �صنة  كل  ا�صت�صهادك... 

مرجع لورا ع عدد ال�صنني اللي مرئت حتى نتوقف عند هالتاريخ اللي انحفر بقلوبنا وبعقولنا، 

هالتاريخ اللي ما بينت�صى اأبًدا يا خّيي، هالتاريخ اللي ما بينمحى اأبًدا من فكرنا ومن ذاكرتنا 

»2 حزيران ال� 2007« ، نعم، »2 حزيران ال� 2007« كانت بداية احلكاية، حكاية البطل اللي قّدم 

روحو فدى وطنو و�صعبو، حكاية البطل اللي �صقى االأرزة بدمو، حكاية البطل اللي ترك اأهلو وراح 

لبعيد، �صت �صنني اإلها احلكاية.

�صنة منكرب منقّرب  اإنو كل  اإاّل  �صي  تغّر  ما  قبلها،  اللي  ال�صنني اخلم�صة  ال�صنة مثل  هيدي 

منك اأكر. اإنت يا هاحللم اللي انك�صر بن�ش الطريق. بدي قّلك �صّليلي يا خيي، �صّلي ل� خينا 

مايك اللي ا�صتقلك كثر... �صّلي للماما والبابا... �صّلي يا خّيي لكل جندي لبناين حامل 

وطنو بقلبو ودمو عكفو وم�صعل ال�صهادة باإيدو...



�ل�ضهيد �لطيار

بنت 

�ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية
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اأنا طيار ب�صت�صهد الأجل بادي

اأنا طيار بحمي اأر�صي برمادي

بحمي �صهولها، �صماها، �صعبها 

والوادي،

اأنا طيار

وبدمي حمبة لبنان

زوادي...

يا اأمي ال تبكي علّي، قويل

كل اجلي�ش والدي

اجلندي ر�صالتو االإ�صت�صهاد،

واالإ�صت�صهاد عندو م�ش �صدفة

االإ�صت�صهاد واجب واإرادي.

خلقت ِب عيلة ع�صكرية

تربيت ترباية وطنية

وما حلقت اأعرف اأم�صي

تا اديتلك التحية

3 ب 2 كانت خدمتو

عل باب ابقى انطرو

وما اإحلق �صوف جنومو

تاإرجع من جديد انطرو

كربت وبعدين

كل ما �صوفو راجع ب�صكر ربي

الله نعم عليي

وخايل بيي...

�ل�ضيخ ح�ضني �لوعري

عكار

�ضارة

�بنة �لعقيد �لركن

غ�ضان فا�ضل

�إىل �أرو�ح �ضهد�ء �جلي�ش �لأبطال

يا �صهيد الوطن

يا اأقحوان الغاب

بالله عليك

اإن مررت بال�صحاب

زّودهم �صامي،

قل لهم يا زهر الدار،

يا نار النار،

ويا غار الغار:

حياكم ربي

يا اأ�صد الوغى

يا جنون الثلج، 

يا نقاوة االأبرار

يا �صرًفا

ينبت فوق تراب اجلبني...

لكم ال�صام

والجد والفخار.

�لرقيب

�ضامرحميدو
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خدمات دوت كوم

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

العامل بالأرقام

www.nationmaster.com
مراجع  م�صدرها  عمالقة  بيانات  قاعدة 

مذهلة  جمموعة  ت�صم  وعلمية،  ر�صمية 

البيانية  والر�صوم  والإح�صاءات  احلقائق  من 

الإطللالع  للمت�صّفح  تتيح  التي  واخلرائط 

العامل  دول  خمتلف  اأو�صاع  على  ب�صهولة 

من زوايا خمتلفة، مع اإمكان املقارنة بني 

الأ�صعدة،  خمتلف  على  دول  عدة  اأو  دولتني 

اإىل  الإقت�صادية منها والإجتماعية والبيئية 

التطور التكنولوجي وغريه...

اأعمال يدوية �ضهلة

www.sugarbeecrafts.com
بع�ض  حول  متنوعة  اأفكاًرا  املوقع  يقدم 

تنفيذها  ميكن  التي  اليدوية  الأعللمللال 

الكتابة  اأو  احلذاء  لون  كتبديل  ب�صهولة، 

ل  مف�صّ عر�ض  مع  �للصللريت«،  الللل»تللي  على 

بال�صور ملختلف مراحل التنفيذ. 

اأخبار من العامل

www.dig.com
اأكرث الأخبار تداوًل على �صبكة الإنرتنت 

املوقع  ينقلها  الأ�للصللعللدة،  خمتلف  على 

املذكور الذي يتم حتديثه يومًيا. 

تطبيق Twilight للهواتف الذكية

يوّفر تطبيق Twilight app فائدة �صحّية 

مل�صتخدميه، من خالل عمله على تلطيف 

احلرارة املنبعثة من �صوء الهاتف اخللوي وفق 

الغروب  بعد  العينني  فيحمي  ال�صم�ض،  دورة 

ين�صكب  خفيف  اأحمر  فلرت  خللالل  من 

اإذ  للهاتف،  الأزرق  ال�صوء  على  تلقائًيا 

ك�صفت الدرا�صات اأن التعر�ض لل�صوء الأزرق 

قبل النوم، يوؤدي اإىل الأرق.

جت�ض�س حكومي اأمريكي من خالل �ضركات الإنرتنت

ك�صفت �صحيفة الغارديان عن وثيقة م�صربة من وكالة الأمن القومي الأمريركية 

NSA تتحدث عن م�صروع جت�ص�ض �صخم ميكن الإ�صتخبارات الأمريكية من الدخول 
اإىل اأنظمة كربى �صركات الإنرتنت ومنها مايكرو�صوفت وغوغل وفي�صبوك، وجلب اأي 

معلومات حتتاجها عن اأي م�صتخدم لتلك ال�صركات ومن دون عقبات.

 )power point  ( تقدميي  الغارديان عبارة عن عر�ض  التي ح�صلت عليها  الوثيقة 

اأنه ي�صتخدم لتدريب عمالء  ال�صرية ويبدو  اأنه بالغ  موؤلف من ٤١ �صريحة، م�صنف على 

الإ�صتخبارات على اإمكانات هذا النظام. وقد تاأكدت ال�صحيفة من �صحة هذا امل�صتند 

الذي يعود تاريخه اإىل �صهر ني�صان من العام احلايل )٢٠١3(.

اأنظمة  امل�صروع عبارة عن برنامج يحمل ا�صم »بري�صم« )PRISM( يتم تنزيله على 

التي  املعلومات  جميع  على  احل�صول  من  الإ�صتخبارات  اأجهزة  فيمّكن  ال�صركات، 

املر�صلة  وامللفات  والأ�صماء  وال�صور  املحادثات  تاريخ  )من  الإنرتنت  �صركات  متلكها 

والفيديو… ال�صوتية  واملكاملات 

اإلللللللخ( وحلللتلللى اأوقلللللللات دخلللول 

فوري  وب�صكل  وخروجه  امل�صتخدم 

.)Realtime(

يذكر اأن امل�صروع بداأ العام ٢٠٠7 

�صركة  وكللانللت  تللامللة،  ب�صرية 

�صارك  مللن  اأول  مايكرو�صوفت 

فيه منذ اإانطالقه يف �صهر كانون 

العام، ثم حلقتها  الأول من ذلك 

وفي�صبوك  وغوغل   ،٢٠٠٨ يف  ياهو 

وبالتوك يف ٢٠٠٩، فيوتيوب يف ٢٠١٠ 

ويف   ،٢٠١١ يف   AOLو و�صكايب 

Dropbox النهاية اآبل يف ٢٠١٢. وامل�صروع م�صتمر بالتو�صع لي�صم �صركات اأخرى ومنها

بح�صب الوثيقة.

من الوا�صح اأن امل�صروع غطى معظم مواقع التوا�صل والربيد الإلكرتوين على الإنرتنت، 

تاريخ  يف  ف�صيحة  اأكرب  اعترب  اأنه  حتى  كبري  ب�صكل  امل�صتخدمني  قلق  يثري  ما  وهو 

اأنكرت معرفتها  الغارديان مبرا�صلتها  التي قامت  ال�صركات  اأن معظم  اإّل  الإنرتنت. 

بوجود برنامج حكومي كهذا اأو حتى جمرد �صماعها با�صمه من قبل. واأكرث ما يثري 

اجلدل هو اأن هذا الربنامج ميّكن وكالت الإ�صتخبارات من احل�صول على ما تريد من 

ال�صركات  اإذن من  اإىل  دون احلاجة  ومن  ر�صمي  ت�صريح  اأو  دون مذكرة  معلومات من 

امل�صاركة بامل�صروع، مما يعد خرًقا كبرًيا للخ�صو�صية.

يف الإطار نف�صه، ك�صف تقرير ن�صرته �صحيفة نيويورك تاميز عن قيام خدمة املحادثة 

الأمريكية  احلكومة  ي�صاعد  �صري  برنامج  باإعداد  �صنوات  خم�ض  ومنذ  �صكايب 

بالتج�ص�ض على م�صتخدمي اخلدمة. ويحمل الربنامج ال�صري هذا ا�صم م�صروع ال�صطرجن 

)Project Chess(، وقد مت اإبرامه مع احلكومة قبل اأن ت�صتحوذ �صركة مايكرو�صوفت 

على اخلدمة قبل عامني.

الأمريكية،  ال�صلطات  مع  بتعاونها  �صابًقا  اعرتفت  قد  كانت  �صكايب  اأن  يذكر 

اخلدمة  على  موؤخًرا  طراأت  التي  التغيريات  تكون  اأن  نفت  نف�صه  الوقت  يف  ولكنها 

قد جاءت من قبل �صركة مايكرو�صوفت بهدف الو�صول بطريقة اأ�صهل اإىل مكاملات 

امل�صتخدمني.

.PRISM ا يف م�صروع التج�ص�ض ي�صار اإىل اأن هذا التقرير ياأتي ليوؤكد تورط �صكايب اأي�صً



جماعية  بنزهات  �شعبان  ال�شوريون  يوّدع 

»تكريزة  ي�شمونها  والب�شاتني  الببراري  يف 

ي�شمونه  ما  يف  الطعام  ويتبادلون  رم�شان«، 

اأعببيببان  اعببتبباد  حلب  ويف  »املبب�ببشبباكبببببة«. 

رم�شان  من  يوم  كل  يف  يذبحوا  اأن  املدينة 

الذبائح يت�شرفون بلحومها وباآالف  ع�شرات 

وطالب  اجلوامع  اأهل  على  تببوّزع  االأرغفة 

االأيتام وحتى احليوانات  ودور  والفقراء  العلم 

املواد  اأو  الطعام  ي�شع  الرثي  وكان  ال�شاردة، 

الغذائية على باب جاره الفقري دون اأن يعلم 

بذلك اأحد.

واحلببارات  ال�شوارع  فتزّين  م�شر،  يف  اأمببا 

االأ�شبوع  منذ  الورقية  والبيارق  ببباالأعببالم 

ربط  ظبباهببرة  فتبداأ  �شعبان،  مببن  االأخبببري 

املتقابلة،  البببببيببوت  بببني  احلبببببال 

ويخرج  والفواني�س.  الرايات  لتعليق 

رم�شان  هالل  روؤيببة  ليلة  االأطفال 

ما  اأحببلببى  مرتدين  الطرقات  اإىل 

عببنببدهببم مببن ثببيبباب، وحببامببلببني 

الرم�شانية،  والفواني�س  االأعبببالم 

اخلا�شة  واالأهازيج  االأنا�شيد  يغنون 

جماعية  فرحة  يف  ال�شهر  بهذا 

لياًل  التنّزه  للبع�س  ويحلو  عارمة. 

وال�شمر  »الفلوكة«،  ركوب  اأو  النيل  عند 

عند ال�شواطئ.

والظاهرة االأبرز لدى البغداديني هي الت�شوق 

االإفطار  موعد  قبل  »ال�شورجة«  �شوق  من 

لتلتف االأ�شرة عند �شماع اآذان املغرب حول 

العراقية«  »الهري�شة  ترتبع  حيث  مائدتها 

ملكة. اأما االأطفال فينت�شرون بعد االإفطار 

يف احلارة حيث يلعبون »املحيب�س« ويغنون 

اأنا�شيدهم املعتادة.

ا  ويكت�شب رم�شان يف الكويت مذاًقا خا�شً

الكويتيني  حر�س  اإىل  اإ�شافة  الطعام  يف 

عن  توارثوها  وعببادات  تقاليد  اإحياء  على 

االأجداد. في�شتهر »الهري�س« كطبق رئي�س 

من  )م�شنوع  االإفببطببار  على 

اللحم(،  مع  املهرو�س  القمح 

اخلمري  )خبببببز  و»الببتبب�ببشببريببب« 

ي�شكب  �شغرية  قطًعا  مقطع 

وبعد  الببلببحببم(.  مبببرق  عببلببيببه 

االأبببواب  االأطفال  يدق  االإفطار 

لكي يعطيهم اأ�شحاب البيوت 

من  خليط  وهو  »القرقيعان« 

املك�شرات وامللب�س واحلالوة وال�شوكوال.

اإفطار  رم�شان  يف  ال�شودانية  العادات  ومن 

النا�س يف امل�شاجد ويف ال�شاحات التي تتو�شط 

لوجود  حت�شًبا  الطرقات  وعلى  االأحببيبباء، 

لوجود  اأو  منازلهم  عن  بعيدين  �شائمني 

ميكنهم  ال  االأحببيبباء  يف  عببازبببني  رجبببال 

الغروب  وقبل  لببذا  االإفببطببار.  طعام  حت�شري 

املارة  ال�شطياد  جماعات  يف  النا�س  يتحّلق 

ودعوتهم لتناول االإفطار معهم. 

كبرًيا  اإقبااًل  اجلزائر  يف  احلّمامات  تلقى 

من  االأخببرية  االأيببام  يف  العائالت  قبل  من 

ال�شيام،  �شهر  وا�شتقبال  للتطّهر  �شعبان 

وتنطلق اإجراءات التح�شري قبل اأ�شهر حيث 

رم�شان �شهر ال�شوم 

والرحمة والفرح

هكذا يحتفل امل�سلمون 

بال�سهر الف�سيل

الببعببامل االإ�ببشببالمببي اتخذ  عببلببى امببتببداد 

عمان  ففي  خمتلفة،  اأ�شكااًل  امل�شّحرون 

ويف  الطبلة،  النائمني على  امل�شحراتي  يوقظ 

ويف  عليه،  يردون  وهم  االأدعية  بع�س  برتديد  اأوالده  ومعه  امل�شحراتي  يقوم  الكويت 

اليمن واملغرب العربي يقوم امل�شحراتي بدق ع�شاه على باب البيت ليوقظ النائمني 

اأهله كما ي�شربون �شبع مرات النفري لل�شحور. ويف ال�شودان يطرق  وهو ينادي على 

ا ودفرًتا فيه اأ�شماء اأ�شحاب البيوت،  امل�شحراتي البيوت ومعه طفل �شغري يحمل فانو�شً

فينادي عليهم باأ�شمائهم قائاًل: »يا عّباد الله وّحدوا الدامي ورم�شان كرمي«.

اأما يف �شوريا ولبنان وفل�شطني فكان امل�شحراتي يوقظ النائمني باإطالق ال�شفارة، 

اأفراده حتى  اأ�شماء  وقبل رم�شان يطوف على البيوت ويكتب على باب كل بيت 

االإفطار  مدفع  على  ال�شائمون  اإعتاد  م�شر  ويف  الت�شحري.  اأثناء  باأ�شمائهم  يناديهم 

واالإم�شاك قبل االأذان مبا�شرة.
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نوافذ مفتوحة

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

ينتظر امل�سلمون يف جميع بقاع الأر�ض �سهر 

رم�سان املبارك الذي ي�سفي الفرحة على جميع 

البيوت والأفراد، ويت�ساوى يف ذلك امل�سلمون يف 

م�سارق الأر�ض ومغاربها. ومنذ مئات ال�سنني 

تتوارث الأجيال عادات وتقاليد ترافق هذا ال�سهر 

الف�سيل.

ال�سحور



منازلهم  طالء  اإعادة  اإىل  اجلزائريون  يعمد 

عالوة  فيها  وكبرية  �شغرية  كل  وتطهري 

من  املطبخ  ي�شتلزمه  ما  كل  اقتناء  على 

اأواٍن جديدة واأغطية ال�شتقبال هذا ال�شهر.

بالطلقات  رم�شان  ال�شوماليون  ي�شتقبل 

النارية، ويحر�شون على طبخ كل وجبة من 

وجبات �شهر رم�شان يف موعدها، بحيث ال 

ياأكلون بقية الوجبة ال�شابقة، بل يطبخون 

من جديد يف كل وجبة.

ي�شهر النا�س على �شواحل جزر القمر حتى 

من  بببدًءا  رم�شان  حللول  ا�شتعدادًا  ال�شباح 

رم�شان  من  االأوىل  الليلة  ويف  �شعبان؛  �شهر 

يخرج ال�شكان حاملني امل�شاعل ويتجهون 

على  نورها  ينعك�س  حيث  ال�شواحل،  اإىل 

معلنني  الطبول  وي�شربون  املببيبباه،  �شفحة 

الهالل وحلول رم�شان في�شهرون حتى  روؤية 

ال�شحور. 

اإندوني�شيا  يف  الرتاويح  �شالة  انتهاء  عند 

بالقرب من  القرية  يتجّمع عدة �شباب من 

حتى  واالبتهاالت  للغناء  امل�شجد 

فتقوم اجلماعة  ال�شحور،  موعد 

ُت�شمى  اآلبببة  با�شتخدام  االأهبببايل  ببباإيببقبباظ 

»بدوق«. ويف الليلة التالية تقع هذه املهمة 

االأ�شبوع  ويف  اأخببرى.  جمموعة  عاتق  على 

االأول من رم�شان مينح طالب املدار�س اإجازة 

للتعّود على ال�شيام.

االأطببفببال  يببخببرج  ممتعهة  اأجبببببواء  ويف 

وقد  املزرك�شة،  بثيابهم  الفيليبينيون 

الفواني�س على  ي�شبه  باأيديهم ما  اأم�شكوا 

اقرب  اإىل  واحببدة  كل  تتجه  فببرق  �شكل 

وتبداأ  باالأنا�شيد.  امل�شلني  ال�شتقبال  م�شجد 

الزيارات بني العائالت الغنية والفقرية حيث 

على  متنقلة  الليايل  االأخببرية  هذه  مت�شي 

موائد االأ�شر الغنية ب�شكل طبيعي. وعندما 

يحني وقتها يبداأ النا�س بجمع زكاة الفطر 

الذي يوزعها على  امل�شجد  ل�شيخ  الإعطائها 

املحتاجني.

ويحب اأهايل نيجرييا �شراء فر�س للم�شاجد 

االأمببوال  يجمعون  حيث  عببام  كل 

كل ح�شب قدرته لي�شرتوا بها 

ويزينه،  امل�شجد  يفر�س  ما 

وكببببذلببببك يببزيببنببون 

وامل�شابيح  بالزينة  وامل�شاجد  املبباآذن 

الكهربائية.

على  التايلنديون  يجل�س  فيما 

الطرقات قرب منازلهم يف حلقات 

الرجال  فيها  يختلط  ال  متفرقة 

من  الببرجببل  يبباأكببل  وال  بالن�شاء، 

بل  زوجببتببه  طبخته  البببذي  االأكبببل 

يقدمه اإىل جاره، وهكذا يفعل اجلميع.

الزغاريد  الهالل تنطلق  روؤية  اإعالن  وبعد 

الفرحة  عن  للتعبري  الرتكية  البيوت  من 

على  الورد  وماء  والعنر  امل�شك  روائح  فتنرث 

ا  عتبات االأبواب واحلدائق. ومن العادات اأي�شً

بتجديد  الزوج  يقوم  اأن  االإفطار  مائدة  على 

والئه لزوجته وحبه ال�شديد لها وتاأكيده اأنه 

�شيظل طوال عمره اأميًنا عليها وعلى بيته 

اأي ت�شرفات  ويقدم لها اعتذاره عن  واأوالده، 

الزوجة  فتقوم  جتاهها،  منه  �شدرت  �شيئة 

حمبتها  عن  تعبرًيا  ف�شًيا  �شواًرا  باإهدائه 

يجري  كما  بينهما.  للعهد  وجتديًدا 

كرات  داخل  ف�شي  خامت  اإخفاء 

كفتة داود با�شا )اأ�شهر طبق 

اخلامت  وي�شبح  تركي( 

مببببن نبب�ببشببيببب مببن 

حتت  يكت�شفه 

اأ�شنانه.
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يف باك�شتان: يزّف الطفل الذي ي�شوم 

الأول مرة كاأنه عري�س.

باملنازل  ال�شيدات  تطوف  ماليزيا:  يف 

لقراءة القراآن ما بني االإفطار وال�شحور.

فقرًيا  اأ�شرة  كل  ت�شت�شيف  يومًيا  نيجرييا:  يف 

على االإفطار.

يف موريتانيا: يقراأ اأهلها القراآن كله يف ليلة 

واحدة.

يف اليمن: يعاد طالء املنازل.

يومًيا  �شاعة   12 ي�شومون  اأوغببنببدا:  يف 

وقوعها  ب�شبب  بالنهار  الليل  لت�شاوي 

على خط اال�شتواء.



ن�شوء دماغ متجدد

منذ  تدريًجا  يتغيرّ  �ملر�أة  دماغ  �أن  باعتبار 

قد  ذلك  عن  ينجم  ما  ف��اإن  �حلمل،  بد�ية 

�أن  �إالرّ  ة،  �ل�صحيرّ �مل�صكالت  بع�ض  يحدث 

�لتغي  هذ�  جر�ء  جتنى من  �لتي  �ملكافاآت 

ر. تفوق �لت�صورّ

فاالأمومة كما يوؤكد �الخت�صا�صيون تعزز 

�أنو�ًعا من �ملعارف �لفطرية، وتوؤمن مقاومة 

�ل�صغوط، �إ�صافة �إىل �أنها تغذي �لذ�كرة.. ويف 

�أثناء �حلمل  �لع�صبي يف  فاإن �جلهاز  �لو�قع، 

على  ز  مركرّ �إن�صان  من  �مل��ر�أة  ل  يحورّ وبعده، 

للت�صحية.  وم�صتعدرّ  معطاء  �آخر  �إىل  ذ�ت��ه، 

ع�صبية  خاليا  ن�صوء  نتيجة  يحدث  وه��ذ� 

ة، �إ�صافة  جديدة، ومنو بع�ض �ملناطق �لدماغيرّ

م�صاعر  يف  توؤثر  �لتي  �لهرمونات  ق  تدفرّ �إىل 

فاتها. �حلامل وت�صررّ

ي  �لت�صدرّ على  ق���ادرة  يجعلها  م��ا  وه��و 

ينح�صر  �لذي  �لوقت  يف  ة،  �ليوميرّ يات  للتحدرّ

فيه تفكيها باجلنني �أو �ملولود �جلديد.

املوؤثرات اخلارجية والروائح

بالفطرة،  ج��اه��ًد�،  �جلديد  �ملولود  يحاول 

بكائه  خ��الل  م��ن  �الأم  �ه��ت��م��ام  ج��ذب 

قه  تعلرّ طريقة  �إىل  �إ�صافة  زة،  �ملميرّ ور�ئحته 

ذر�عيها. فجميع هذه  بني  لدى حمله  بها 

�لع�صبي  جهازها  يف  عميًقا  تتغلل  �ملوؤثر�ت 

لتدفع دماغها �إىل درجة تركيز عالية.

�حل�صية  �مل��وؤث��ر�ت  �أن  علمًيا  و�مل��ع��روف 

�ل����ت����ي ت��ن��ج��م 

مالم�صة  ع��ن 

و�صمه  �ل��ط��ف��ل 

و�ال���ص��ت��م��ت��اع 

ب����ر�ئ����ح����ت����ه، 

بالغ  دوًر�  ت��وؤدي 

على  �الأه��م��ي��ة 

�ل�صعد.  جميع 

وه����ن����ا ي��ج��در 

�أن  ب���االإ����ص���ارة 

يعتمدن  �لن�صاء 

على  ع��م��وًم��ا 

منذ  �ل����رو�ئ����ح 

�ختيار  حل��ظ��ة 

�ل�صريك �إىل حني �لتح�صي لالأمومة و�العتناء 

باالأطفال.

على  در����ص��ات  �أج��ري��ت  �ل�صياق،  ه��ذ�  يف 

�لفئر�ن باعتبار �أن �لقدر�ت �لعلمية ال تز�ل 

ق باإجر�ء �لفحو�صات  حمدودة ن�صبًيا يف ما يتعلرّ

مترّ  ذل��ك،  ونتيجة  �لب�صري.  �ل��دم��اغ  على 

�إحد�ث  من  ن  يتمكرّ �لدماغ  �أن  �لتاأكد 

عندما  ذ�تي  تغيي 

ذلك،  �لبقاء  يتطلب 

�لفئر�ن مثاًل، عرف  فخالل حمل 

�ملتعلقة  �أي  ة،  �ل�صميرّ �الأع�صاب  كتلة  �أن 

ة  ة �خلاليا �لع�صبيرّ بالرو�ئح، تبد�أ بزيادة كميرّ

فطرية،  معرفة  �كت�صاب  لالأم  تتيح  �لتي 

�لذي  �خلفي  �ل��دور  �كت�صاف  منها  �لهدف 

بقائهم.  �صعيد  على  �الأطفال  رو�ئح  تلعبه 

�الأع�صاب  كتلة  تعتمد  ذل��ك،  �أج��ل  من 

�لدماغية  �ل��ل��وزة  منطقة  على  ة  �ل�صميرّ

ى �ملعلومات،  )Amygdala( كو�صيط يتلقرّ

�الأم  بني  �لرو�بط  ي  تقورّ م�صاعر  �إىل  لها  ويحورّ

و�لطفل.

�شجاعة وحذر

على �صعيد در��صة �لفئر�ن، عرف �أن �لفاأرة 
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رحلة يف الإن�سان

�إعد�د:

غري�س فرح

كيف

يغيرّ �حلمل 

و�الإجناب دماغ �ملر�أة؟

حـقـائـق
ت�شيب العلماء بالذهول

اجلنني  تكّون  مبجّرد  تنح�شر  ال  احلمل  اأعجوبة 

يت�شّور  مما  اأكرث  اإنها  الوالدة.  وح�شول  الرحم،  يف 

اإىل ما يح�شل يف الدماغ  العقل، فهي تتعّدى ذلك 

واأ�شابت  اأخرًيا،  العلم  عنها  ك�شف  تغرّيات،  من 

العلماء بالذهول.

ماذا يح�شل يف دماغ املراأة يف اأثناء احلمل وبعده، 

الـتاأقلم  لها  لت�شهل  حت�شل  التي  التغريات  هي  وما 

مع حياتها اجلديدة؟ 



�الأم تلت�صق ب�صغارها �إىل حد خ�صية تركهم 

ذلك  مع  �لطعام،  عن  �لتفتي�ض  �أجل  من 

و�ل�صغار  نف�صها  �صة  معررّ بذلك  تغامر  فهي 

يحدث  كيف  �مل��ط��روح  و�ل�����ص��وؤ�ل  للخطر. 

ذلك؟

�لعلوم  ��ة  جم��لرّ �أج��رت��ه��ا  در����ص��ة  ح�صب 

�لباحثون  ك�صف  �ل�صاأن،  بهذ�  �الأميكية 

عن تغي�ت بالغة �الأهمية يف تركيبة فروع 

�لدفاعات  حتمل  �لتي  �لع�صبية،  �خلاليا 

�لدماغية.  وزة  �للرّ منطقة  �إىل  �لكهربائية 

�ت تتيح لالأم �ملغامرة بحذر �صديد،  وهي تغيرّ

لها  ل خوفها على �ل�صغار �إىل �صر��صة تخورّ وحتورّ

�لدفاع عن بقائهم. و�الأم كما هو معروف 

�أجل  من  �مل�صتقبل  ��صتك�صاف  على  قادرة 

زيادة  نتيجة  يح�صل  وه��ذ�  �لطفل.  حماية 

بعد  �لدماغ  يف  �لرمادية  �لكتلة  حجم  يف 

�الإجناب. وحت�صل هذه �لزيادة يف عدة مناطق 

 pre( الأمامية� مها �جلبهة  ة يف مقدرّ دماغيرّ

�لطفل  مر�قبة  تاأمني  �أجل  من   )frontral
و�لتخطيط مل�صتقبله.

اأفيون االأمومة

يتدفق هرمون  �ل��والدة،  وقت  يحني  عندما 

�صات �لرحم،  ل تقلرّ �الأك�صيتو�صني �لذي ي�صهرّ

يوؤمن  �ل��ذي  �لربوالكتني  هرمون  ث��مرّ  وم��ن 

�أما  �حلليب.  �إنتاج 

ب��اق��ي �ل��ه��رم��ون��ات 

هذه  يف  تنهمر  �لتي 

�حلا�صمة،  �للحظة 

ف����ت����ق����دح زن������اد 

�لدماغية  �لتغي�ت 

وقد  تو�كبها.  �لتي 

الح���ظ �ل��ب��اح��ث��ون 

�ل�صعادة  على  �حل�صول  للمر�أة  تتيح  تغي�ت 

�لتي تغمرها يف �أثناء �لو�صع وبعده. كذلك 

�أفيونية  ع�صبية  الق��ط��ات  وج��ود  الح��ظ��و� 

ت�صاعد �الأم على �ال�صتمتاع بالر�صاعة. وقد 

ت�صاب  �لتي  �لفئر�ن  �أدمغة  يف  �لتقاطها  مترّ 

�ت  باالإدمان، �الأمر �لذي يعيدها �إىل �لوكر مررّ

ة من �أجل �إر�صاع �صغارها. عدرّ

روابط اأف�شل

د �لدر��صات يف هذ� �حلقل، �أن �لتدفق  وتوؤكرّ

�مل�صتمر للهرمونات �لدماغية خالل �حلمل 

�صغية  ن��ت��وء�ت  منو  على  ي�صاعد  وب��ع��ده، 

على �خلاليا �لع�صبية، وهي نتوء�ت �صبيهة 

باأ�صو�ك �لورود وتعرف با�صم �لفروع �لع�صبية. 

لة  هذه �لفروع تزيد من م�صاحة �خللية م�صهرّ

�لتبادل  وبالتايل  �لع�صبي،  �لرت�بط  من  �ملزيد 

�ل�صريع للمعلومات. �إىل ذلك فهي تزيد من 

ة �لذكاء، وت�صاعد على حت�صني �أد�ء �الأم  حدرّ

ب�صكل يعجز عن فهمه �لعقل �لب�صري.

ر جميع  �إن والدة �لطفل حتتاج �إىل �أم ت�صخرّ

وبقائه..  ر�حته  وتاأمني  به  لالعتناء  قو�ها 

�الأ�صا�ض تتوىل �لطبيعة حت�صينها  على هذ� 

من �أجل �لقيام بهذه �ملهمة. يف هذ� �الإطار، 

يقف علم �الأع�صاب �الأحيائي مذهواًل �أمام 

�إىل حٍد ما  ��صتطاع  �أنه  ما يحدث. �صحيح 

ك�صف �لنقاب عن بع�ض �لدو�فع �لطبيعية 

يز�ل  ال  ذلك  مع  �إليها،  و�أ�صرنا  �صبق  �لتي 

يعجز عن فهم �للحظة �ملعجزة �لتي تخت�صر 

حتمل  �لتي  �للحظة  �إنها  برمته.  �حل��دث 

فيها �الأم �لطفل بني ذر�عيها وتلفه بالدفء 

و�حلنان، �للحظة �لتي تعربرّ من دون كالم 

عن �ألوهية والدة طفل جديد.
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متوز

2013

طفولة وتربية

اإعداد:

رميا �ضليم �ضومط

اإدارة الغ�ضب والتعامل برقة 

مهارات اأ�ضا�ضية

حلياة 

اأكرث �ضعادة

فلندّرب اأطفالنا على اكت�ضابها باكًرا!

من مّنا ال ي�ضادف يف حياته اليومية مواقف 

غري مقبولة تزعجه وتثري غ�ضبه، كاأن جتد �ضائًقا 

يخالف تعليمات ال�ضريغري عابىء باالإزعاج الذي 

ي�ضّببه للآخرين، اأو جاًرا يحتل موقف �ضيارتك 

ويجربك على البحث عن موقف لركن �ضيارتك. 

وقد ياأتي االإزعاج من ابنك ال�ضغري الذي يثري 

�ضجة يف املنزل، فيما اأنت ت�ضتمع اإىل ن�ضرة االأخبار 

امل�ضائية. ولكن من مّنا قادر على التعامل مع هذه 

املواقف برّقة ولني حماواًل حل امل�ضكلة »بالطرق 

ال�ضلمية«؟ واجلواب هو قّلة نادرة، اأما ال�ضّبب فهو 

اأننا مل نتعّود على اللطف كنمط حياة منذ ال�ضغر.

اأ�ضلوب حياة

الرّقة يف التعامل، على ب�ضاطتها، مهارة ال 

يتقنها الكثريون، ال �ضيما يف ظل الظروف 

على  تخّيم  التي  ال�ضاغطة  االإجتماعية 

ي�ؤكد  كما  وال��رّق��ة،  املعا�ضر.  جمتمعنا 

اخلرباء، هي الطريق اىل ال�ضعادة، التي ت�ؤدي 

يزيد  ما  بح�ضب  وذلك  النجاح  اإىل  بدورها 

واالإجتماع  النف�س  درا�ضة  يف علم   250 عن 

اأن  اإىل  االإخت�ضا�ضي�ن  وي�ضري  والفل�ضفة. 

واالإبداع،  اخللق  م�ضت�ى  من  ترفع  ال�ضعادة 

وت�ؤدي اإىل �ضفاء الذهن فتنّمي بذلك القدرة 

منطقية،  بطريقة  امل�ضكالت  حل  على 

ومتنحه  هائلة  بطاقة  املرء  تزّود  اأنها  كما 

املجاالت.  خمتلف  يف  للتقّدم  ا  ق�يًّ حافًزا 

يحقق�ن  ال�ضعداء  االأوالد  اأن  ه���ؤالء  وي�ؤكد 

نتائج اف�ضل يف املدر�ضة ومن ثم يف املجتمع. 

يت�ضّرف  الذي  االإن�ضان  اأن  ي��ضح�ن  كذلك 

برقة ولني ينقل »العدوى« اإىل اأفراد اأ�ضرته اأواًل 

ومن ثم اإىل حميطه وجمتمعه. وي�ضريون اإىل 

اأن التعامل بلطف مع االآخرين ه� اأ�ضل�ب 

يكت�ضب ب�ضه�لة خالل مرحلة الطف�لة اإذا 

ما اعتمد كاأ�ضل�ب دائم يف احلياة الي�مية. 

يف هذا االإطار، يقدم اخلرباء الرتب�ي�ن بع�س 

الرقة  بذور  غر�س  يف  ت�ضاهم  التي  الن�ضائح 

طرق  اعتماد  عرب  ال�ضغار  نف��س  يف  واللني 

معينة يف التعامل معهم.

منح ال�ضعور باالأمان

ومنحه  الطفل  احتياجات  مع  التعاطف 

ما يحتاجه مبحبة، وهذا ال يعني اأن ن�ضفق 

على طفل ي�ضرخ مطالًبا بلعبة ال نرغب يف 

�ضرائها، اأو اأن نر�ضخ لبكاء طفل يريد تناول 

احلل�ى بداًل من طعام الغداء. واإمنا املق�ض�د 

وحاجاتهم،  ال�ضغار  خم���اوف  تفّهم  ه��� 

اأح��د  وي��ق��ّدم  احل��اج��ة.  عند  وم�ضاندتهم 

اخلرباء املثل على ذلك: يف ال�ضاعة التا�ضعة 

االأريكة  على  ترتاحني  انت  وفيما  م�ضاًء، 

اأمام �ضا�ضة التلفزي�ن، ياأتيك �ض�ت ابنتك 

منك  لتطلب  ن�مها  غرفة  من  ال�ضغرية 

مرافقتها اإىل احلّمام  الأنها تخاف الظلمة. 

من امل�ؤكد اأن اأول فكرة �ضتطراأ على راأ�ضك 

من  بق�ضط  واملطالبة  عالًيا  ال�ضراخ  هي 

لكن  لالإزعاج،  التعر�س  دون  من  الراحة 

ببع�س  ت�ضّحي  اأن  عليك  تفر�س  الطيبة 

ما  �ضغريتك  ملنح  ال�ضخ�ضّية  راحتك  من 

اخلرباء  يق�ل   باالأمان.  �ضع�ر  من  حتتاجه 

اأن ت�ضحية ب�ضيطة كهذه تغني عن مئات 

يف  ا  در�ضً وتعّلمها  والت�جيهات،  االإر�ضادات 

اإىل  وال�ق�ف  االآخرين  مع  بلطف  التعامل 

يحتاج  عندما  واالأ�ضدقاء  العائلة  جانب 

احدهم اإىل الدعم وامل�ضاندة.

قراءة لغة الطفولة

ما  وقراءة  الطف�لة  لغة  اإىل  جّيًدا  االإ�ضغاء 

وراء الت�ضرفات املزعجة من ر�ضائل ي�جهها 

اإليك طفلك. فالتذّمر الأ�ضباب غري مرّبرة، 

وامل�ضاك�ضة  وهمية،  اآالم  من  وال�ضك�ى 

واالإزعاج امل�ضتمر، اإىل غريها من الت�ضرفات 

�ضرخات  تك�ن  ق��د  غريبة،  ن��راه��ا  التي 

ا�ضتغاثة تخفي وراءها ت�ًقا اإىل احلنان، ورغبة 

امل�ضاك�س  فالطفل  املفق�د.  االإهتمام  يف 

لي�س طفاًل يع�ضق اإزعاجك واإعاقة تقّدمك 

يف احلياة، واإمنا ه� طفل يحتاج اإىل الرعاية 

واحلب، فامنحيه ما يحتاج وقّ�مي ت�ضّرفاته 

ال�ضلبية باأ�ضل�ب اإيجابي. 

تعاون وعطاء

م��ن ال�����ض��روري غ��ر���س ب���ذور ال��ت��ع��اون يف 

عندما  بامل�ضاعدة  م��ّده  عرب  الطفل  نف�س 

يحتاجها. وهنا ينبغي التمييز بني امل�اقف 

تفر�س  التي  وتلك  التدخل،  ت�ضتدعي  التي 

يرمي  الطفل  كان  فاإذا  بعد.  عن  املراقبة 

االأر�س، يجب عدم م�ضاعدته  االألعاب على 



مبداأ  تعليمه  بغية  وذل���ك  مللمتها،  يف 

االأعمال وع�اقبها. اأما اإذا كان يبحث عن 

لعبة مفق�دة فال باأ�س يف م�ضاعدته الإيجادها 

واإظهار رغبة حقيقية يف تقدمي يد الع�ن.

كما ميكن تعزيز روح العطاء لدى ال�لد 

خريية  اأع��م��ال  يف  امل�ضاركة  خ��الل  م��ن 

مالب�ضه  جمع  على  كت�ضجيعه  ب�ضيطة، 

وو�ضعها  تزال بحالة جيدة،  التي ال  القدمية 

اأو مرافقته اىل  يف �ضندوق خم�ض�س للفقراء، 

األعاب للمحتاجني خالل فرتة  املتجر ل�ضراء 

االأعياد.

القدرة على الت�ضامح والرتّوي

يعطي اأحد اخلرباء مثاًل على ذلك:  اأنت 

يف منزلك تعملني ط�ال فرتة ما بعد الظهر، 

وتنظيفه،  املنزل  ترتيب  للت�  اأنهيت  وقد 

يف  كبري.  بتعب  ذلك  جراء  من  وت�ضعرين 

هذه االأثناء، يفتح اإبنك ال�ضغري الرّباد ليتناول 

منه ع�ضريه املف�ضل، فت�ضقط زجاجة الع�ضري 

الزجاج  �ضظايا  خمّلفة  وتنك�ضر  يده  من 

والع�ضري على اأر�س املطبخ! حادثة ت�ضتدعي 

الغ�ضب من دون �ضك، ولكن هل نعاجلها 

بال�ضراخ وتاأنيب الطفل؟ يق�ل اخلبري الرتب�ي 

امل�ضكلة  يحاّل  لن  والتعنيف  الغ�ضب  اأن 

عن  �ضيًئا  من�ذًجا  الطفل  �ضيعطيان  واإمنا 

وه�  احلرجة.  امل�اقف  يف  الت�ضرف  كيفية 

ين�ضح بالرتّوي و�ضبط النف�س عندما يتطلب 

االأمر تنبيه االأطفال ح�ل ال�ضح واخلطاأ. ويف 

االأم  تظهر  اأن  امل�قف  يتطلب  احلالة،  هذه 

الذي  اخلطاأ  على  ت�ضاحمه  اأنها  لطفلها 

ارتكبه )يجب اأن يعلم اأنه ارتكب خطاأ(، 

قام  الذي  العمل  اأخطار  له بهدوء  ت�ضرح  واأن 

به وع�اقبه.

واأخرًيا ين�ضح اخلرباء االأهل برتك م�ضاكل 

و�ضغ�طات  ال�ضخ�ضية  واخل��الف��ات  العمل 

ومبادرة  املنزل،  عتبة  خارج  الي�مية  احلياة 

بابت�ضامة  املدر�ضة  من  ع�دتهم  عند  االأوالد 

و�ض�ف  الرتحيب،  بعبارات  مرفقة  عري�ضة 

يالحظ�ن خالل فرتة زمنية ق�ضرية كيفية 

مبادلة الرقة باملثل، وكيفية تعاطي االأوالد 

مع بع�ضهم البع�س بلطف واحرتام.
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فوائد الفيتامني »د«

كبرية،  ب�أهمية  »د«  الفيت�مني  يتمّتع 

عملّية  لإمت���م  اإليه  �شخ�ص  كل  ويحت�ج 

امت�ش��ص الك�ل�شيوم والفو�شفور من نظ�مه 

ل�شّحة  مهّم�ن  معدن�ن  وهم�  الغذائي، 

اأنه  عديدة  درا�ش�ت  اأظهرت  كم�  العظ�م. 

اأ�ش��شًي� يف جم�لت �شحية ت�شمل  دوًرا  يوؤدي 

ال�شّحة  اإىل  و�شوًل  اجل�شم  وظ�ئف  خمتلف 

على  ي�ش�عد  الفيت�مني  فهذا  النف�شية. 

الإ�شرتخ�ء والراحة،  ومينع الإكتئ�ب عن 

طريق اإفراز م�دة الأندروفني. 

الكمية  توافر  بني  الق�ئمة  العالقة  اإّن 

الك�فية من الفيت�مني »د« يف اجل�شم وبني 

قدرة هذا الأخري عل امت�ش��ص الك�ل�شيوم، 

امت�ش��ص  فعدم  ك��رى.  اأهمّية  متنحه 

اأ���ش��راًرا  يلحق  الطع�م،  من  الك�ل�شيوم 

ب�لعظ�م قد ت�شل اإىل الك�ش�ح لدى الأطف�ل 

اإىل  ب�لإ�ش�فة  الب�لغني،  عند  ه�ش��شته�  اأو 

والت�شّبب  ب�لع�شالت،  وتلٍف  اإره�ق  اإحداث 

ب�رتف�ع �شغط الدم.

يف  اليوم  الدرا�ش�ت  بع�ص  تبحث  ذلك  اإىل 

م�شتوى  انخف��ص  بني  ارت��ب���ط  وج��ود  م��دى 

الأ�شخ��ص  واإ�ش�بة  اجل�شم  يف  »د«  فيت�مني 

الذاتية  املن�عة  واأمرا�ص  ال�شكري،  مبر�ص 

ال��ت��ي ت��ه���ج��م اجل�����ش��م 

ومنه� الأورام ال�شرط�نية.

النق�ص  ي���وؤدي  ك��ذل��ك 

اإىل  »د«  ف��ي��ت���م��ني  يف 

الهرمونية  الإ�شطراب�ت 

التي تعّد امل�ش�هم الأول يف 

تنظيم وزن اجل�شم بحيث 

 »Leptin« الهرمون يقوم 

وحتديًدا  اجل�شم  ب�إعالم 

عندم�  الدهنية،  خالي�ه 

ب�ل�شبع.  ال�شخ�ص  ي�شعر 

ول����ك����ن ن���ق�������ص ه���ذا 

ه��ذا  ي��ع��ّط��ل  الفيت�مني 

الأحي�ن  ر يف كثري من  يف�شّ الإت�ش�ل، مم� 

اإىل تن�ول وجب�ت د�شمة ل  توّجه الأ�شخ��ص 

يحت�جون اإليه�.

م�صادر الفيتامني »د«

الأ�ش��شي  الأول  امل�شدر  ال�شم�ص  تعتر 

اأ�شعته�  اإّن  اإذ  »د«  فيت�مني  على  للح�شول 

غري  الأج��زاء  على  تعمل  البنف�شجية  فوق 

فيت�مني  ت�شنع  والتي  اجللد  من  املحمّية 

»د« بكمي�ت تكفي ح�جة اجل�شم.

لهذا  اجل�����ش��م  امت�ش��ص  ن�شبة  ل��ك��ن 

يذكر  ع��وام��ل  ب��ع��دة  ترتبط  الفيت�مني 

يعتر  حيث  املو�شم،  منه�  الخت�ش��شّيون 

اجل�شم  امت�ش��ص  موا�شم  اأك��ر  ال�شيف 

عن  الرت��ف���ع   � واأي�شً ق��ّوة،  »د«  لفيت�مني 

�شطح البحر، لأّنه كّلم� ارتفعن� عن �شطح 

والوقت  اأق��وى.  ال�شم�ص  اأ�شعة  �ش�رت  البحر 

اأكر  هي  الظهرية  اأوق�ت  اإّن  اإذ  النه�ر،  يف 

ين�شحون  لكنهم  ذروًة.  الأ�شعة  اأوق����ت 

اأو  الع��شرة  ال�ش�عة  قبل  لل�شم�ص  ب�لتعر�ص 

الظهرية هي  اأ�شعة  لأّن  الث�نية  ال�ش�عة  بعد 

امل�شّبب الأول ل�شرط�ن اجللد. واأخرًيا املالب�ص 

التي نرتديه� عند تعّر�شن� 

تعيق  لأن��ه���  ل��الأ���ش��ّع��ة، 

لل�شم�ص،  اجللد  تعّر�ص 

اأّن  ال�شدد  هذا  يف  ويذكر 

متنع  الزج�جية  النوافذ 

مت��ري��ر الأ���ش��ع��ة م��� ف��وق 

البنف�شجية للج�شم.

تاأثري لون الب�صرة

اإنت�ج  كمية  تختلف 

الفيت�مني »د« من ج�شم 

لون  ف���إذا ك�ن  اآخ��ر،  اإىل 

يكون  غ���م��ًق���  الب�شرة 
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2013

قواعد التغذية

اإعداد:

ليال �صقر الفحل

ال�شم�ص م�شدره الأول والأ�ش��شي

هل لنق�ص الفيتامني »د« 

يف اجل�صم 

عالقة بالعديد من الأمرا�ص؟

كرث احلديث يف ال�صنوات 

الأخرية عن نق�ص الفيتامني 

»د« يف اجل�صم والذي اأ�صبح 

�صائًعا يف معظم املجتمعات. 

كما زاد الرتكيز 

على عالقة هذا 

النق�ص املبا�صرة اأو 

غري املبا�صرة بالعديد من 

الأمرا�ص. 

م�صادر هذا الفيتامني، 

متوافرة يف الكثري من 

الأطعمة واملكمالت 

الغذائّية، لكن ماذا عن 

التعّر�ص لأ�صعة ال�صم�ص 

املبا�صرة لب�صع دقائق يف 

اليوم؟



اإن��ت���ج��ه اأق���ل من 

الف�حتة،  الب�شرة 

امليالنني  م���دة  لأّن 

بكرة  امل���وج���ودة 

الب�شرة  ذوي  ع��ن��د 

مرور  ال�شمراء متنع 

ال�شم�ص،  اأ���ش��ع��ة 

يف  التقّدم  اأّن  كم� 

من  يخّفف  ال�شّن 

على  الب�شرة  ق��درة 

الفيت�مني  ت�شنيع 

وب���ل��ت���يل  »د«،  

ت�شعف القدرة على 

املع�دن  امت�ش��ص 

من  والفيت�مين�ت 

الطع�م.

الأ�شخ��ص  اأك��ر 

عر�شة خلطر الإ�ش�بة بنق�ص هذا الفيت�مني 

يف  وامل��ت��ق��ّدم��ون  واملر�شع�ت  احل��وام��ل  ه��م 

الب�شرة  وذوو  ف���وق(  وم���  �شنة   65( ال�شّن 

ي�شعب  )لأنه  الزائد  الوزن  واأ�شح�ب  ال�شمراء 

الفيت�مني  خم��زون  ا�شتخراج  اجل�شم  على 

يتعّر�شون  ل  ومن  الدهنية(،  اخلالي�  من 

من   � خ�شو�شً ك����ٍف،  ب�شكل  لل�شم�ص 

الكرة  من  ال�شم�لية  املن�طق  يف  يعي�شون 

الغنية  الأطعمة  يتن�ولون  ل  ومن  الأر�شية، 

بهذا الفيت�مني. 

لذوي  ال�شم�ص  لأ�شعة  التعّر�ص  ويكفي 

الب�شرة البي�ش�ء من �شّت اىل 12 دقيقة ب�ليوم 

اإىل  ع�شرة  وملدة  الأ�شبوع،  يف  مرات  ولثالث 

الأوق�ت  يف  ال�شمراء  الب�شرة  لذوي  دقيقة   15

كال  يف  املدة  هذه  وتعتر  املن��شبة، 

 3000 اإىل   1500 لإنت�ج  وافية  احل�لتني 

اجل�شم  تكفي  فيت�مني  وح���دة 

اأي�م.  والثالثة  اليوم  بني  تراوح  ملدة 

اخل�شو�ص  هذا  يف  ب�لذكر  واجلدير 

يحّد  ال�شم�شي،  الواقي  ا�شتخدام  اأّن 

من امت�ش��ص اجللد لالأ�شّعة بن�شبة 

ب��شتعم�له  اخل��راء  وين�شح   ،%95

عند ذوي الب�شرة البي�ش�ء بعد انق�ش�ء 

10 دق�ئق من تعّر�شهم لالأ�شعة وبعد 

مدة 30 دقيقة لذوي الب�شرة ال�شمراء، 

فرتة  زادت  كّلم�  الكّرة  وب�إع�دة 

التعر�ص لل�شم�ص. 

الأطعمة الغنية بالفيتامني »د«

ت�شنيع  يف  �شعوبة  اجل�شم  يواجه 

يف  ال�شم�ص  اأ�شعة  من  »د«  فيت�مني 

الفرتة املمتدة بني �شهر ت�شرين الث�ين 

حتى اآذار، لأن ح�شور ال�شم�ص يف هذه 

الفرتة ل يحتوي على م� يكفي من 

لذلك  البنف�شجية.  فوق  م�  الأ�شعة 

ين�شح اخلراء ب�حل�شول على ح�جة 

من  الفيت�مني  ه��ذا  م��ن  اجل�شم 

خالل الطع�م )امل�شدر الث�ين له(. يف 

ب�لفيت�مني  الغنّية  الأطعمة  طليعة 

»د« الأ�شم�ك الدهنّية والتي ينبغي 

يف  م���رات  ث��الث  مب��ع��دل  تن�وله� 

الرجنة،  اأ�شم�ك  وتعتر  الأ�شبوع. 

وال�شلمون  ال�شردين،  امل���ك��ري��ل، 

على  احتواًء  الأغذية  اأن��واع  اأكر 

هذا الفيت�مني.

بفيت�مني  املدعمة  امل���أك��ولت 

)خ��شة  احل��ل��ي��ب  واأه��م��ه���  »د« 

الكبد،  ال�شمنة،  ال�شوي�(  حليب 

البي�ش�ء،  اجلبنة  الإفط�ر،  حبوب 

البي�ص...  و�شف�ر  الليمون  ع�شري 

امل�شدر  اأّم���   ،� مهمًّ م�شدًرا   � اأي�شً ت�شكل 

فهو  »د«  الفيت�مني  على  للح�شول  الث�لث 

النق�ص  ك���ن  اإذا  الغذائية  املكمالت 

كبرًيا يف الدم )وهو م� تك�شفه فحو�ش�ت 

الدم يف املختر(، حتت الإ�شراف الطبي طبًع� 

اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  تن�وله  يف  الإفراط  لأن 

م�ش�كل يف الكلى و�شعف يف الع�شالت...
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• املكونات:
كّرات: ربع كوب مقّطع.

كراف�س: ربع كوب مقّطع.

كرمي حيواين: 500 غرام.

هليون اأخ�ضر معّلب: 500 غرام.

زبدة: 50 غرام.

زيت نباتي: ملعقتان كبريتان.

مرقة الدجاج: ح�ضب احلاجة.

ة. اأوريغانو: ر�ضّ

ملح وفلفل اأ�ضود.

التح�ضري: • طريقة 
وُت�ضاف  النار  النباتي على  الزيت  - يحمى 

منًعا  املكونان  )مي��زج  الزبدة  قطعة  اإليه 

الحرتاق الزبدة خالل عملية الطهي(.

- ي�ضفى الهليون االأخ�ضر املعّلب )من دون 

املكونات  مع  قلياًل  ويقّلب  يقّطع(،  اأن 

ال�ضابقة.

الرغبة  ح�ضب  ال��دج��اج  مرقة  ت�ضاف   -

كّلما  املرقة  كمية  من  قّللنا  )كّلما 

املكونات  وترتك  ال�ضوربة(،  كثافة  زادت 

وُي�ضاف  حت��ّرك  الغليان،  حتى  النار  على 

اإليها الكرمي احليواين ب�ضكل تدريجي مع 
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متوز

2013

اأطايب ال�شيف

اإعداد:

 ليال �ضقر الفحل

االأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �ضفحات 

»اجلي�س«

• ال�ضيف ري�ضار خمت�س
يف االأطباق الفرن�ضية والعاملية

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري

Pasta Penne باخل�ضار

�ضوربة الهليون

• املكونات:
كّرات: ن�ضف كوب مقّطع.

كراف�س: ن�ضف كوب مقّطع.

ب�ضل: ربع كوب مقّطع.

ان. ثوم: ف�ضّ

كزبرة: حفنة مفرومة خ�ضنة.

كو�ضا: ن�ضف كوب مقّطع.

ر ومقّطع. باذجنان: ن�ضف كوب مق�ضّ

بروكويل: ربع كوب مقّطع.

فطر طازج: ربع كوب مقطع.

بندورة مطحونة: 800 غرام.

Pasta Penne: 250 غرام.
جبنة بارميزان: ن�ضف كوب.

زيت زيتون: 4 مالعق كبرية.

ة. اأوريغانو: ر�ضّ

حبق للزينة.

ملح وفلفل اأ�ضود.

التح�ضري: • طريقة 
وُت�ضاف  مقالة،  يف  الزيتون  زيت  يحمى   -

)الكرات،  تدريجًيا  املقّطعة  اخل�ضار  اإليه 

الباذجنان،  الكو�ضا،  الب�ضل،  الكراف�س، 

الكزبرة(  الثوم،  الفطر،  الربوكويل، 

ب حتى تن�ضج. وُتقلَّ

البندورة املطحونة فوق اخل�ضار  - ت�ضكب 

 Al Dente املطهّوة، ثّم املعكرونة امل�ضلوقة

)ترفع قبل ن�ضوجها مبّدة دقيقَتني(.

جبنة  م��ن  قليل  امل��زي��ج  ف���وق  ُي��ن��ر   -

امللح  االأوري��غ��ان��و،  م��ن  قليل  ال��ب��ارم��ي��زان، 

والفلفل االأ�ضود.

تن�ضج  حتى  ج��ّي��ًدا  املكونات  تقلب   -

كمية  من  تبقى  ما  ير�ّس  ثم  جميعها، 

اجلبنة املربو�ضة على وجه �ضحن التقدمي.

االأخ�ضر  احلبق  ب���اأوراق  الطبق  ي��زّي��ن   -

الطازجة.



على  عالية  بن�ضب  التفاح  ثمرة  حتتوي 

ت�ضمى  ل��الأك�����ض��دة  م�����ض��ادة  م��رك��ب��ات 

الفالفونيدات » Flavonoids«، وهي تعمل 

ال�ضرطان  اأن���واع  بع�س  م��ن  الوقاية  على 

بّينت  وقد  والرئة.  القولون  �ضرطاين  ا  خ�ضو�ضً

كبرية  �ضريحة  �ضملت  اأمريكّية  درا�ضات 

من الن�ضاء االمريكّيات، اأّن ا�ضتهالك 

خطر  من  يقلل  يوميًا  واح��دة  تفاحة 

بن�ضبة  الرئة  �ضرطان  مبر�س  االإ�ضابة 

دوًرا  الفالفونيدات  ت��وؤدي  كما   .%37

القلب  اأم��را���س  م��ن  الوقاية  يف  ��ا  ه��امًّ

واالأوعية الدموية.

الفينول  ماّدتي  كذلك  التفاح  ي�ضّم 

»Phenol« والبكتني »Pectin« اللتني 
انقا�س  على  م���زدوج  بتاأثري  تعمالن 

يوؤدي  )الذي  ال�ضار  الكول�ضتريول  معّدل 

وغري  �ضلبة  وجعلها  ال�ضرايني  ت�ضييق  اإىل 

ان�ضدادها،  خماطر  من  يزيد  وبالتايل  مرنة، 

من  ويزيدان  الدموية(،  اجللطات  اإىل  و�ضواًل 

معّدل الكول�ضتريول النافع. كما تقي مادة 

التي ترتبط بعملية  البكتني من االأمرا�س 

االأي�س يف اجل�ضم وهي مفيدة لالأمعاء.

النباتات على  التفاح كغريه من  يحتوي 

مركبات طبيعية ت�ضمى املغذيات النباتية 

على  ت�ضاعد  وهي   ،»Phytonutrients«

حماية الدماغ  من االأمرا�س الع�ضبية مثل 

ي�ضتهر  كما  والباركن�ضون،  االألزهامير 

لت�ضو�س  امل�ضببة  البكترييا  بغناه مب�ضادات 

االأ�ضنان، اإذ يقتل حواىل 80% منها.   

جلهاز  املفيد   C بفيتامني  غنّي  التفاح 

املناعة،  وهو قليل ال�ضعرات احلرارّية وين�ضح 

بتناوله يف احلميات الغذائّية.

:»Sablé« ال�ضابليه • مكونات عجينة 
طحني: 5 اأكواب.

زبدة 350 غرام.

بي�س: عدد 1.

�ضكر بودرة: كوب واحد.

ة. فانيليا: ر�ضّ

بر�س حام�س.

التارت: • مكونات ح�ضوة 
تفاح: كيلو.

�ضكر: كوب.

زبدة: 100 غرام.

لوز مقطع: ن�ضف كوب.

قرفة ناعمة: ملعقة �ضغرية.

قطر: ربع كوب.

التح�ضري: • طريقة 
كمية  تو�ضع  الكهربائي  اخلالط  يف   -

والفانيليا  والبي�ضة  البودرة  وال�ضكر  الزبدة 

�ضرعة  على  جّيًدا  وت�ضرب  احلام�س  وبر�س 

خفيفة ثم متو�ضطة حتى تتما�ضك.

وُي�ضاف  الكهربائي  اخل��الط  ُيطفاأ   -

على  جم���ّدًدا  املكونات  وتخلط  الطحني 

طة. �ضرعة خفيفة ثم متو�ضّ

- تدعك العجينة يدوًيا ثم تو�ضع يف الرباد 

ملدة ع�ضر دقائق.

ثم  مربعات،  اإىل  ُيقّطع  التفاح،  ر  ُيق�ضّ  -

يو�ضع على النار مع كمية الزبدة وال�ضّكر 

ويحّرك جّيًدا.

ن�ضوجه  قبل  ال��ن��ار  ع��ن  التفاح  يرفع   -

املطحونة  القرفة  اإل��ي��ه  وُت�ضاف  الكامل 

ناعمة)عندما يربد( ويقّلب. 

- ترّق العجينة املتو�ضطة ال�ضماكة وتو�ضع 

يف القالب وتثقب بوا�ضطة �ضوكة.

- ي�ضكب التفاح فوق العجينة، ثم يو�ضع 

يف فرن حرارته من 175 اإىل 180 درجة مئوية 

ملدة ع�ضر دقائق.

املطحون  اللوز  يو�ضع  جانبي،  وع��اء  يف   -

وكمية  ال�ضكر  من  قليل  اإليه  وُي�ضاف 

اخلليط  ُي�ضكب  ثم  جّيًدا  ويحّرك  القطر 

على التارت.

 6 مل��دة  جم��ّدًدا  الفرن  يف  القالب  يو�ضع   -

دقائق حتى يحمّر وجهه.
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Tarte aux pommes

االإ�ضتمرار بالتحريك.

- ي�ضاف االأوريغانو، امللح والفلفل االأ�ضود.

على  وت��رتك  جّيًدا  املكونات  حت��ّرك   -

النار حتى تن�ضج.

وهي  اليدوي  باخلالط  ال�ضوربة  - تطحن 

�ضاخنة وتقّدم.

د 
وائ

 ف

ح
فا

الت

ن�ضيحة ال�ضيف
واحلام�س،  ال��ربت��ق��ال  بر�س  عند 

با�ضتعمال  ري�ضار  ال�ضيف  ين�ضح 

الق�ضرة  واالأ�ضفر من  الربتقايل  اجلزء 

من دون الو�ضول للجزء االأبي�س. كما يعترب اأّنه 

الرب�س  االحتفاظ بكمية كبرية من  ميكن 

يف الثالجة لعّدة اأ�ضابيع. 
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ريا�ضة 

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

العميد الركن اأ�شد الها�شم 

CISM ميثل لبنان يف الـ

ع��ق��دت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 

للمجل�س الدويل للريا�سة الع�سكرية 

ال��ث��ام��ن  اج��ت��م��اع��ه��ا   )CISM(

اأندوني�سيا   – جاكرتا  يف  وال�ستني 

ولغاية  اعتباًرا من 2013/5/10  وذلك 

عن  ممثل  بح�سور   ،2013/5/19

كل دولة من الدول املن�سوية �سمن املجل�س 

املذكور، ومن بينها لبنان. وقد كان العميد 

العايل  املركز  قائد  الها�سم  اأ�سد  الركن 

لبنان  بعثة  رئي�س  الع�سكرية،  للريا�سة 

لع�سوية  املر�سحني  بني  من   CISM ال�  لدى 

االنتهاء  وبعد   .)BOD( التنفيذي  املكتب 

الركن  االعميد  فاز  الت�سويت،  عملية  من 

ملدة  املذكور  املكتب  بع�سوية  الها�سم  اأ�سد 

اأربع �سنوات بنيله 49 �سوًتا من اأ�سل 63.

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، 

للريا�سة  ال��ع��ايل  املعهد  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

اإحتاد  وباإ�سراف  بعدران،  وبلدية  الع�سكرية 

»�سباق  اإيليت،  ن��ادي  نّظم  القوى،  األعاب 

قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  كاأ�س 

مطار  من  انطلق  ال��ذي  ال��ث��اين«،  ال�سنوي 

ثم  اخلريبة  بلدة  �ساحة  ب��اجت��اه  ب��ع��دران 

يف  قهوجي  جان  العماد  �ساحة  اإىل  العودة 

بعدران.

قهوجي  ال��ع��م��اد  ممثل  ال�سباق  ح�سر 

ال�سوف  وقائمقام  غطا�س،  ن�سرت  العميد 

االأجهزة  لقادة  وممثلون  قهوجي،  مارلني 

االأحمر  وال�سليب  االإطفاء  وف��وج  االأمنية 

بلغت  الذي  ال�سباق،  يف  و�سارك  اللبناين. 

وعداءة  عداء   500 حواىل  كلم،   10 م�سافته 

وال��ق��وى  االحت��ادي��ة  ال��ن��وادي  م��ن خمتلف 

االأمنية واأهايل منطقة ال�سوف االأعلى.

اأبطاله  اح��ت��ّل  اجلي�س،  ع��ّودن��ا  وك��م��ا 

ال�سدارة، ففاز العريف بالل عوا�سة باملركز 

املركز  يف  عي�سى  عمر  العريف  تاله  االأول، 

املركز  يف  مرتا  نقوال  االأول  واملعاون  الثاين 

الثالث.

اجلي�ش بطل »�شباق كاأ�ش قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ال�شنوي الثاين«

املهرجان 

الريا�شي 

بالألعاب 

الرتاثية

من  عنا�سر  �سارك   ،2013/5/18 بتاريخ 

يف  االأث��ق��ال  رف��ع  لعبة  يف  اجلي�س  فريق 

املهرجان الريا�سي باالألعاب الرتاثية )رفع 

اجلرن، املحدلة واملخل( الذي نظمه االحتاد 

يف  ال�سعبية  التقليدية  للريا�سات  العربي 

�ساحة �سا�سني – االأ�سرفية.



اللقاء  »اأ«  املجموعة  تابعت 

الثاين يف بطولة اجلي�س يف األعاب 

على  النتائج  وك��ان��ت  ال��ق��وى 

النحو االآتي:

الـ 200 مرت: • �شباق 
-  املجند املمددة خدماته نور الدين حديد 

من لواء امل�ساة التا�سع يف املركز االأول.

- العريف اأحمد حم�سن من لواء الدعم يف 

املركز الثاين.

- املجند املمددة خدماته ح�سن من�سور من 

لواء امل�ساة احلادي ع�سر يف املركز الثالث.

الـ 800 مرت: • �شباق 
امل�ساة  ل��واء  من  ال�سناوي  خالد  اجلندي   -

االأول يف املركز االأول.

- اجلندي اأحمد علي من اللواء اللوج�ستي 

يف املركز الثاين.

امل�ساة  لواء  من  غريزي  ع�سمت  اجلندي   -

احلادي ع�سر يف املركز الثالث.

الـ 3000 مرت: • �شباق 
من  مرتا  نقوال  االأول  املعاون   -

مقر عام اجلي�س يف املركز االأول.

- اجلندي علي �سويدان من لواء 

امل�ساة ال�سابع يف املركز الثاين.

العجمي  حم��م��د  ال��رق��ي��ب   -

املركز  يف  الثاين  امل�ساة  لواء  من 

الثالث.

• وثب عاٍل:
الديراين  علي  االأول  اجلندي   -

يف  ع�سر  احل��ادي  امل�ساة  ل��واء  من 

املركز االأول.

من  العيداوي  مهدي  اجلندي   -

املركز  يف  ال��ث��ام��ن  امل�����س��اة  ل���واء 

الثاين.

لواء  من  لبو�س  داين  اجلندي   -

املركز  يف  اجل��م��ه��وري  احل��ر���س 

الثالث.

الرمح: • رمي 
طاليع  ماجد  االأول  الرقيب   -

من لواء امل�ساة اخلام�س يف املركز االأول.

لواء  الرحمن احلالين من  اجلندي عبد   -

امل�ساة االأول يف املركز الثاين.

امل�ساة  ل��واء  من  �سريتح  خالد  العريف   -

ال�سابع يف املركز الثالث.

الكرة احلديد )5 كلغ(: • رمي 
احلر�س  ل��واء  من  عبيد  ب��دري  الرقيب   -

اجلمهوري يف املركز االأول.

معهد  من  الها�سم  جورج  االأول  العريف   -

التعليم يف املركز الثاين.

امل�ساة  لواء  من  احل�سن  يو�سف  اجلندي   -

اخلام�س يف املركز الثالث.

لواء  مل�سلحة  االإجمالية  النتيجة  وكانت 

املركز  ح��از  ال��ذي  االأول  امل�ساة 

االأول، تاله لواء احلر�س اجلمهوري 

امل�ساة  ول���واء  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 

احلادي ع�سر يف املركز الثالث.

اأما يف املجموعة »ب«، فكانت 

النتائج على النحو االآتي:

الـ 400 مرت: • �شباق 
نور  خدماته  املمددة  املجند   -

امل�ساة  ل���واء  م��ن  ح��دي��د  ال��دي��ن 

التا�سع يف املركز االأول.

- العريف اأحمد حم�سن من لواء الدعم يف 

املركز الثاين.

- املجند املمددة خدماته ح�سن من�سور من 

لواء امل�ساة احلادي ع�سر يف املركز الثالث.

الـ 1500 مرت: • �شباق 
امل�ساة  ل��واء  من  ال�سناوي  خالد  اجلندي   -

االأول يف املركز االأول.

- اجلندي اأحمد علي من اللواء اللوج�ستي 

يف املركز الثاين.

امل�ساة  ل��واء  من  �سويدان  علي  اجلندي   -

ال�سابع يف املركز الثالث.

القر�ش: • رمي 
معهد  من  ها�سم  جورج  االأول  العريف   -

التعليم يف املركز االأول.

لواء  من  عبيد  بدري  الرقيب   -

املركز  يف  اجل��م��ه��وري  احل��ر���س 

الثاين.

- اجلندي رامي من�سور من اللواء 

اللوج�ستي يف املركز الثالث.

• وثب طويل:
اب��راه��ي��م  - اجل��ن��دي حم��م��د 

العا�سر يف  امل�ساة  لواء  طريجي من 

املركز االأول.

لواء  من  يونان  ف��وؤاد  العريف   -

امل�ساة الثالث يف املركز الثاين.

ا�سماعيل من  - اجلندي هادي 

لواء امل�ساة احلادي ع�سر يف املركز 

الثالث.

ويف النتيجة االإجمالية حّل لواء 

امل�ساة االأول يف املركز االأول، تاله 

اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين 

ولواء امل�ساة احلادي ع�سر يف املركز 

الثالث.
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بطولة اجلي�ش

يف األعاب القوى

)اللقاء الثاين للمجموعتني 

اأ و ب(



املركز  واأحرز  اللبناين  اجلي�س  فريق  تاأّلق 

يف  الثانية  للدرجة  لبنان  بطولة  يف  االأول 

امل�سارعة التي نظمها االحتاد اللبناين للعبة 

يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�سي 

الع�سكري.

وكانت النتائج على النحو االآتي:

• يف امل�شارعة احلرة:
حّل كّل من املجندين املمددة خدماتهم 

 66( امل�سري  )55 كلغ(، ح�سام  ري�سة  علي 

كلغ(،   74( �سيدح  علي  اأحمد  كلغ(، 

ح�سني حمية )96 كلغ(، وح�سن ترحيني 

)120 كلغ(، يف املركز االأول.

عثمان  جهاد  خدماته  املمددة  املجند  اأما 

 84( ال�سقا  ب��الل  واجل��ن��دي  ك��ل��غ(   60(

كلغ(، فقد حال يف املركز الثاين.

ال�سعيد االإجمايل، يكون  وبالتايل، وعلى 

االأول من بني  باملركز  فاز  قد  فريق اجلي�س 

 68 بر�سيد  ف��رق  �ستة 

نقطة.

الرومانية: • يف امل�شارعة 
ح��������ّل ك��������ّل م��ن 

امل���ج���ن���دي���ن امل���م���ددة 

خدماتهم جهاد عثمان )60 كلغ(، ح�سام 

امل�سري )66 كلغ(، اأحمد علي �سيدح )74 

وح�سن  كلغ(   96( احل��اج  يون�س  كلغ(، 

ب�سل  خالد  واجلندي  كلغ(،   120( ترحيني 

)84 كلغ(، يف املركز االأول.

علي  خدماته  املمددة  املجند  حّل  كما 

ري�سة )55 كلغ( يف املركز الثالث. 

يف  حّل  قد  اجلي�س  فريق  يكون  وبذلك، 

من  االإجمايل،  ال�سعيد  على  االأول  املركز 

بني ثمانية فرق وبر�سيد 68 نقطة.

كانوا  املباريات  قادة  اأّن  باالإ�سارة  ويجدر 

ف��ادي  ال��رائ��د  وه���م:  اجلي�س  م��ن  جميًعا 

املعاون  ال�ساد�س،  امل�ساة  ل��واء  من  الكبي 

اأحمد  االأوالن  والعريفان  اخل��ال��د،  اأح��م��د 

العايل  املركز  من  �سم�س،  وهيثم  رفاعي 

للريا�سة الع�سكرية.
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بطولة لبنان

للدرجة الثانية يف 

امل�سارعة احلرة والرومانية 

اجلي�ش يف املركز الأول

الريا�سية  البطوالت  اإقامة  اإطار  يف 

اجلي�س  �سباط  �سارك   ،2013 للعام 

القطع  جميع  من  واأف��راده  ورتباوؤه 

منها:  بطوالت  ع��ّدة  يف  وال��وح��دات 

ال�سطرجن ال�سريع يف جممع الرئي�س 

العماد اميل حلود الريا�سي الع�سكري 

على  امل�سرب  ك��رة  روك��ز،  م��ار  يف 

ملعب اجلامعة اللبنانية يف احلدت، 

رماية  حقل  يف  بالبندقية  الرماية 

والرماية  )املغيتة(،  البيدر  �سهر 

بامل�سد�س يف نادي اجلي�س اللبناين للرماية يف 

مار روكز.

وكانت النتائج على النحو االآتي:

• ال�شطرجن ال�شريع:
مو�سيقى  من  �سربل  مروان  االأول  املعاون   -

اجلي�س يف املركز االأول.

- املعاون كريكور اأوكنايان من الطبابة 

الع�سكرية يف املركز الثاين.

مديرية  من  فار�س  عيد  االأول  امل��ع��اون   -

املخابرات يف املركز الثالث.

• كرة امل�شرب:

املديرية  من  زه��رة  م��ازن  االإداري  املقدم   -

العامة لالإدارة يف املركز االأول.

من  الدقدوقي  م�سطفى  االأول  الرقيب   -

مو�سيقى اجلي�س يف املركز الثاين.

من  ج��ودة  اأب��و  اليا�س  الركن  العقيد   -

القوات اجلوية يف املركز الثالث.

• الرماية بالبندقية:
لواء  من  م�سطفى  دربا�س  االأول  املعاون   -

الدعم يف املركز االأول.

ال�سرطة  من  را�سد  ميالد  االأول  املعاون   -

الع�سكرية يف املركز الثاين.

- املع�اون مو�سى �سبحة من فوج مغاوير 

البحر يف املركز الثالث.

فوج  ح��ّل  االإج��م��ايل،  الت�سنيف  ويف 

مغاوير البحر يف املركز االأول، تاله اللواء 

اللوج�ستي يف املركز الثاين ولواء احلر�س 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

• الرماية بامل�شد�ش عيار 9 ملم:
- العقيد الركن عبد الكرمي ها�سم 

يف املركز االأول يف الدورين االأول والثاين.

الثاين  املركز  �سماحة يف  �سربل  النقيب   -

يف الدور االأول.

املركز  يف  خر�س  اأب��ي  �سبيب  النقيب   -

)وجميعهم  والثاين  االأول  الدورين  يف  الثالث 

من فوج مغاوير البحر(.

- املوؤهل االأول وائل �ساهر من فوج التدخل 

الثاين يف املركز الثاين يف الدور الثاين.

يف  البطولة  البحر  مغاوير  فوج  ت�سّدر  وقد 

والثاين،  االأول  للدورين  االإجمايل  الت�سنيف 

تاله مقر عام اجلي�س يف املركز الثاين ولواء 

احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.

بطولت 

اجلي�ش للعام 

2013 م�شتمرة



مبنا�سبة عيد املقاومة والتحرير، نظم االحتاد اللبناين لل�سطرجن 

دورة مي�س اجلبل الدولية االأوىل يف اللعبة وذلك يف بلدة مي�س اجلبل 

املالزم  فاأحرز  ال��دورة  هذه  يف  اجلي�س  �سارك  احل�سينية.  مبنى   –
جمال  االأول 

ال�����س��ام��ي��ة 

امل������رك������ز 

ال���ع���ا����س���ر 

وامل�����ع�����اون 

م��روان  االأول 

������س�����رب�����ل 

ال���11  املركز 

اأ�سل 89  من 

م�سارًكا. 

برعاية وزير ال�سباب والريا�سة يف حكومة ت�سريف االأعمال وبالتعاون مع جلنة وهب االأع�ساء 

برئا�سة الليون �سبلي الهرب واللجنة الوطنية لوهب االأع�ساء واالأن�سجة الب�سرية وجمعية بريوت 

 Lions Mini –« ماراثون ونادي ليونز »�سان رايز«، نظمت جمعية اأندية الليونز الدولية �سباق

Marathon« الذي انطلق من �ساحة عني عار، القنيطرة، بيت �سباب، ال�ساوية، الفريكة، قرنة احلمراء، مزرعة ي�سوع، ديك املحدي، و�سواًل 
اإىل �ساحة دير طامي�س.

وقد �سارك اجلي�س يف هذا ال�سباق فحّل كّل من اجلندي ح�سني م�سيك يف املركز االأول، الرقيب االأول ن�ساأت الهربي يف املركز الثاين والعريف 

مهران ال�سلح يف املركز الثالث.
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امل�شاركة 

يف فعاليات اليوم الأوملبي

�سارك   ،2013/6/2 بتاريخ 

قطع  خمتلف  من  عنا�سر 

يف  االأومل��ب��ي  اليوم  �سمن  ووح��دات��ه  اجلي�س 

من  انطالًقا  كلم   4 مل�سافة  رك�س  �سباق 

�سارع  )ال��ن��ورم��ان��دي(،  البحرية  الواجهة 

فرن�سوا  �سوارع  يف  م��روًرا   ،Park Avenue
الداعوق،  عمر  احلكيم،  عدنان  احل��اج، 

بنك  ويغان،  ال�سهداء،  �ساحة  امل�سارف، 

مكان  يف  النهاية  خط  اإىل  و�سواًل  ع��ودة، 

ت�سليم  مت  ح��ي��ث  ن��ف�����س��ه،  االن���ط���الق 

للم�ساركني. ال�سهادات 

�شباق 

ماراثون 

الربيع 

العا�شر

الربيع  ماراثون  �سباق  الكورة  اإمناء  جمل�س  نّظم 

العا�سر الذي انطلق من اأمام مطعم »بالك هور�س« 

على م�سلك الطريق العري�س يف قلعة اأميون. 

الع�سكريون  واأح���رز  ال�سباق  يف  اجلي�س  �سارك 

املمددة  املجند  فحّل  الكبار.  فئة  يف  االأوىل  املراكز 

تاله  االأول،  املركز  يف  الطفيلي  عبا�س  خدماته 

و�سعيد  الثاين  املركز  يف  ادري�س  حممد  اجلنديان 

الرفاعي يف املركز الثالث.

�شباق

»Lions Mini – Marathon«

... ودورة مي�ش اجلبل الدولية الأوىل يف ال�شطرجن ال�شريع بطولة بريوت الدولية ال�شاد�شة يف ال�شطرجن

يف  ال�ساد�سة  الدولية  ب��ريوت  بطولة  يف  اجلي�س  فريق  �سارك 

باإ�سراف  نوتردام  مدر�سة  قدامى  رابطة  نظمتها  التي  ال�سطرجن 

االحتاد اللبناين للعبة وذلك من تاريخ 17 ولغاية 2013/5/24 يف 

مدر�سة نوتردام – فرير – فرن ال�سباك.

وقد اأحرز املالزم االأول جمال ال�سامية املركز ال�13 واملعاون االأول 

مروان �سربل املركز ال�16 من بني 65 م�سارًكا.



والريا�سة يف حكومة  ال�سباب  وزير  برعاية 

ت�سريف االأعمال في�سل كرامي وم�ساركة 

طرابل�س  و�سيا�سيي  فاعليات  م��ن  ع��دد 

لبنان«  »مًعا  جمعية  نظمت  وال�سمال، 

حيث  الدويل  طرابل�س  ماراثون  ن�سف  �سباق 

من  ع��داء  األ��ف  ع�سرين  من  اأك��ر  �سارك 

دول  ثمانية  ومن  البنانية  املناطق  خمتلف 

اآ�سيوية واأوروبية.

اأقيمت ال�سباقات على اأربع مراحل، بداأت 

املعر�س  يف  ميقاتي  الرئي�س  منزل  اأمام  من 

كلم   21 مب�سافة  امل��ح��رتف��ني  بالعدائني 

اخلا�سة،  احلاجات  اأ�سحاب  ومب�ساركة 

كلم(   2( ال��ف��رح  �سباقي  اإىل  اإ���س��اف��ًة 

وال�سالم )5 كلم(.

ال�سباقات  هذه  يف  اجلي�س  �سارك  وقد 

��ًة ك��ب��رية يف ال��ف��وز  وك��ان��ت ل��ه ح�����سّ

نتائج  ف���ج���اءت  االأوىل،  ب��امل��راك��ز 

الع�سكريني على النحو االآتي:

الن�شف ماراثون: • �شباق 
االأول  املركز  يف  حممود  حمزة  العريف   -

على ال�سعيد اللبناين والتا�سع على ال�سعيد 

العام.

الثاين  املركز  يف  عي�سى  عمر  العريف   -

ال�سعيد  والعا�سر على  اللبناين  ال�سعيد  على 

العام.

- الرقيب حممد العجمي يف املركز الثالث 

ال�سعيد  على   11 وال�  اللبناين  ال�سعيد  على 

العام.

ال�شالم )5 كلم(: • �شباق 
االأول  املركز  - اجلندي ع�سمت غريزي يف 

على ال�سعيدين اللبناين والعام.

الثاين  املركز  يف  �سويدان  علي  اجلندي   -

على ال�سعيدين اللبناين والعام.

- املعاون زياد عون يف املركز الثالث على 

ال�سعيدين اللبناين والعام.
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املقاومة  عيد  مبنا�سبة 

وال���ت���ح���ري���ر، ن��ظ��م ن���ادي 

وبالتعاون  االإيليت للرك�س 

مع بلديات جزين، رميت، 

�سباق  وج��ب��اع  ح��ي��ط��ورة 

كلم،   10 مل�سافة  رك�����س 

وذلك باإ�سراف االحتاد اللبناين الألعاب القوى.

 – رميت  بلدة  مفرق  من  ال�سباق  انطلق 

اللبناين  اجلي�س  حاجز  قرب  جزين  مدخل 

باجتاه بلدة حيطورة و�سواًل اإىل قرية جباع. 

قطع  خمتلف  م��ن  عنا�سر  فيه  و���س��ارك 

اجلي�س ووحداته واأحرزوا املراكز االأوىل، وهم: 

�سنة(،   34-20( قي�س  ح�سني  العريف   -

�سنة(،   39-35( مرتا  نقوال  االأول  امل��ع��اون 

 44-40( اللطيف  عمرعبد  االأول  الرقيب 

�سنة( يف املركز االأول.

 34-20( ح�سن  احل��اج  ح�سني  العريف   -

يف  �سنة(   39-35( عون  زياد  واملعاون  �سنة(، 

املركز الثاين.

يف  �سنة(   34-20( عوا�سة  بالل  العريف   -

املركز الثالث.

اجلي�ش يت�شدر �شباق جّزين 

�شباق ن�شف ماراثون طرابل�ش الدويل

اللبناين ... وبطل لبنان يف القوة البدنية حتاد  االإ نظم 

وال��ق��وة  ثقال  االأ ل��رف��ع 

للعامة  لبنان  بطولة  البدنية  وال��رتب��ي��ة 

�سبال واملا�سرتز يف القوة البدنية للعام 2013، يف مقر  والنا�سئني واالأ

االحتاد يف مدينة كميل �سمعون الريا�سية. ح�سر البطولة رئي�س 

وذلك  �سعد،  الله  �سعد  الرئي�س  ونائب  القي�سي،  �سهيل  االحتاد 

رامي  البطولة  ومدير  مقلد  ح�سنني  االحت��اد  �سر  اأم��ني  باإ�سراف 

�سامية.

باملراكز  ع�سكريوه  وفاز  البطولة  هذه  يف  اجلي�س  �سارك  وقد 

 74 )حت��ت  ال�سواحلي  حممد  الرقيب  من  ك��ّل  فحّل  االأوىل، 

كلغ(، اجلندي كاظم ال�سواحلي )حتت 83 كلغ(، والعريف 

احتّل  كما  االول.  املركز  يف  كلغ(   93 )حتت  ن��زال  حممود 

املركز الثاين كّل من اجلندي بالل حممد )حتت 120 كلغ( 

واملجند املمددة خدماته م�سطفى دلول)فوق 120 كلغ(. 

يف  العامة،  النتائج  يف  حّل،  قد  اجلي�س  فريق  يكون  وبذلك 

املركز االأول من بني ثمانية فرق م�ساركة.



العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

االحت��اد  نظم  ق��ه��وج��ي،  ج��ان 

لبنان  بطولة  لل�سباحة  اللبناين 

)بطولة  لل�سباحة  ال�ستوية 

ال�سهيد يحي العرب التا�سعة( يف 

م�سبح نادي اجلمهور املقفل.

�سارك فريق اجلي�س يف البطولة 

احت����ادّي،  ن���اٍد   17 ج��ان��ب  اإىل 

الع�سكريني  نتائج  وك��ان��ت 

على النحو االآتي:

• 50 مرًتا َظهر )8 م�شاركني(:
- اجلندي لوي�س داغر من اللواء 

اللوج�ستي يف املركز اخلام�س.

من  �سّموا  اأح��م��د  العريف   -

املركز  يف  الثاين  التدخل  ف��وج 

ال�ساد�س.

• 100 مرت �شدر )7 م�شاركني(:
خمايل  جاك  االأول  الرقيب   -

يف  امل�ستقل  االأ�سغال  ف��وج  من 

املركز الثاين.

اخل����وري  ف�����ادي  ال��ع��ري��ف   -

املركز  يف  املجوقل  الفوج  من 

ال�ساد�س.

•  200 مرت حرة )5 م�شاركني(:
- العريف اليا�س كرتا من فوج 

التدخل االأول يف املركز الثاين.

- اجلندي لوي�س داغر من اللواء 

املركز  يف  اللوج�ستي 

الثالث.

 6( فرا�شة  مرت   100  •
م�شاركني(:

رف��ع��ات  امل����ع����اون   -

اخل���ط���ي���ب م����ن ف���وج 

التدخل الثاين يف املركز 

الثالث.

�سربل  االأول  العريف   -

نقوال من قاعدة بريوت البحرية 

يف املركز الرابع.

• 50 مرًتا حرة )11 م�شارًكا(:
زي����ادة من  وائ����ل  ال��ع��ري��ف   -

املركز  يف  الع�سكرية  ال�سرطة 

الرابع.

خمايل  جاك  االأول  الرقيب   -

يف  امل�ستقل  االأ�سغال  ف��وج  من 

املركز ال�ساد�س.

• 100 مرت متنوع )7 م�شاركني(:
خمايل  جاك  االأول  الرقيب   -

يف  امل�ستقل  االأ�سغال  ف��وج  من 

املركز اخلام�س.

اخل����وري  ف�����ادي  ال��ع��ري��ف   -

املركز  يف  املجوقل  الفوج  من 

ال�ساد�س.

• 800 مرت حرة )5 م�شاركني(:
- العريف اليا�س كرتا من فوج 

التدخل االأول يف املركز الثاين.

- العريف االأول �سربل نقوال من 

قاعدة بريوت البحرية يف املركز 

الرابع.

• 100 مرت ظهر )7 م�شاركني(:
زي����ادة من  وائ����ل  ال��ع��ري��ف   -

املركز  يف  الع�سكرية  ال�سرطة 

الثالث.

- اجلندي لوي�س داغر من اللواء 

اللوج�ستي يف املركز الرابع.

• 100 مرت حرة )8 م�شاركني(:
زي����ادة من  وائ����ل  ال��ع��ري��ف   -

املركز  يف  الع�سكرية  ال�سرطة 

الرابع.

من  ك��رتا  اليا�س  العريف   -

املركز  يف  االأول  التدخل  ف��وج 

اخلام�س.

• 50 مرًتا فرا�شة )9 م�شاركني(:

- املعاون رفعات اخلطيب من 

املركز  يف  الثاين  التدخل  ف��وج 

الرابع.

زي����ادة من  وائ����ل  ال��ع��ري��ف   -

املركز  يف  الع�سكرية  ال�سرطة 

اخلام�س.

• 50 مرًتا �شدر )9 م�شاركني(:
من  اخل���وري  ف��ادي  العريف   -

الفوج املجوقل يف املركز الرابع.

× 50 مرًتا حرة:  4 •
من  املوؤلف  اجلي�س  فريق  حّل 

املوؤهل االأول علي زيعور، العريف 

اأحمد  العريف  اخل���وري،  ف��ادي 

�سموا، والعريف االأول �سربل نقوال، 

يف املركز الثالث.

حّل  النهائية،  النتيجة  ويف 

الرابع  املركز  يف  اجلي�س  فريق 

من بني 12 فريًقا م�سارًكا.
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ريا�ضة

بطولة لبنان ال�شتوية يف ال�شباحة للعام 2013

م�شابقة كاأ�ش لبنان يف كرة اليد 2013

لبنان  كاأ�س  م�سابقة  يف  اجلي�س  �سارك 

جممع  يف  اأقيمت  التي   2013 اليد  كرة  يف 

العماد اإميل حلود الريا�سي الع�سكري يف مار 

روكز وحّل يف املركز الثالث من بني ثمانية 

فرق م�ساركة.



الألعاب  اللبناين  االحتاد  نظم 

االأول  ودي����ني  ل��ق��اءي��ن  ال��ق��وى 

ملعب  على   2013/5/4 بتاريخ 

بتاريخ  والثاين  اجلمهور،  نادي 

2013/6/7 على ملعب اجلامعة 

اللبنانية – احلدت.

هذين  يف  اجل��ي�����س  ���س��ارك   

اللقاءين واحتّل املراكز االأوىل، 

النحو  على  النتائج  فكانت 

االآتي:

يف لقاء نادي اجلمهور:

الـ 800 مرت: • �شباق 
من  علي  اأح��م��د  اجل��ن��دي   -

املركز  يف  اللوج�ستي  ال��ل��واء 

االأول.

من  ال�سناوي  خالد  اجلندي   -

اللواء االأول يف املركز الثاين.

خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   -

حم��م��د ح��ن��وف م���ن امل��رك��ز 

يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

املركز الثالث.

الـ 200 مرت: • �شباق 
من  حم�سن  اأحمد  العريف   -

لواء الدعم يف املركز االأول.

من  ح�سن  حمزة  اجلندي   -

اللواء االأول يف املركز الثالث.

البدل 4×100 مرت: • �شباق 
حم�سن  اأحمد  العريف  حّل   -

م���ن ل����واء ال���دع���م، اجل��ن��دي 

االأول،  اللواء  من  ح�سن  حمزة 

ح�سن  خدماته  املمددة  املجند 

اللواء احلادي ع�سر،  من�سور من 

واجلندي �سادي فرحات من فوج 

التدخل الثالث يف املركز االأول.

من�سور  خالد  العريفان  حّل   -

قا�سم  وحممد  االأول  اللواء  من 

املجند  ال�����س��اب��ع،  ال��ل��واء  م��ن 

املمددة خدماته نور الدين حديد 

واجلندي  التا�سع،  ال��ل��واء  م��ن 

احلادي  اللواء  حممد طالب من 

ع�سر يف املركز الثالث.

الطويل: • الوثب 
- اجل��ن��دي حم��م��د اب��راه��ي��م 

يف  العا�سر  ال��ل��واء  م��ن  طريجي 

املركز الثاين.

 – اللبنانية  اجلامعة  لقاء  يف 

احلدت:

100 مرت: الـ  • �شباق 
من  ح�سن  حمزة  اجلندي   -

اللواء االأول يف املركز االأول.

نور  خدماته  املمددة  املجند   -

التا�سع  اللواء  من  حديد  الدين 

يف املركز الثاين.

الـ 200 مرت: • �شباق 
نور  خدماته  املمددة  املجند   -

التا�سع  اللواء  من  حديد  الدين 

يف املركز االأول.

قا�سم  حم��م�����د  ال��ع�����ري��ف   -

املركز  يف  ال�س�ابع  الل��واء  من 

الثالث.

الـ 400 مرت: • �شباق 
من  حم�سن  اأحمد  العريف   -

لواء الدعم يف املركز االأول.

خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   -

ح�سن من�سور من اللواء احلادي 

ع�سر يف املركز الثاين.

من  طالب  حممد  اجلندي   -

املركز  يف  ع�سر  احل��ادي  اللواء 

الثالث.

الـ 800 مرت: • �شباق 
من  ال�سناوي  خالد  اجلندي   -

اللواء االأول يف املركز االأول.

الطويل: • الوثب 
- اجل��ن��دي حم��م��د اب��راه��ي��م 

يف  العا�سر  ال��ل��واء  م��ن  طريجي 

املركز االأول.

من  ي��ون��ان  ف���وؤاد  العري�ف   -

امل�ركز  ف�ي  الث�الث  ال��ل�����واء 

الث�اين.

الكرة احلديد: • رمي 
- الرقيب بدري عبيد من لواء 

املركز  يف  اجلمهوري  احل��ر���س 

االأول.

ها�سم  جورج  االأول  العريف   -

املركز  يف  التعليم  معهد  من 

الثاين.

اجل��ن��دي  رب��ي��ع  ال��ع��ري��ف   -

املركز  يف  اخلام�س  اللواء  من 

الثالث.

123العدد 337 - اجلي�ش  

بطولة عادل حكيم 

الدولية الثالثة 

للقدامى لكرة الطاولة

»بطولة  يف  اجل��ي�����س  ���س��ارك 

الثالثة  الدولية  حكيم  ع��ادل 

ل��ل��ق��دام��ى يف ك��رة  امل��ف��ت��وح��ة 

االحّتاد  نّظمها  التي  الطاولة« 

ط��اوالت  على  للعبة  اللبناين 

�سبورت«  »ايجي  �سركة  مع  بالتعاون  ال�سال  امل��ون  ن��ادي 

ومب�ساركة 62 العًبا )40 لبنانًيا و22 عربًيا ودولًيا(. وقد حّل 

يف  فوق(  وما  �سنة   40( اأدلبي  اأحمد  البحري  الركن  املقدم 

التا�سع. املركز 

لقاءان وديان يف األعاب القوى 

واجلي�ش يحتّل املراكز الأوىل
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تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

وتخ�ش�س  لقرائها  »اجل��ي�����س« 

قيمتها  مالية  جوائز  فيها  للفائزين 

توزع  لبنانية،  لرية  الف  اربعماية 

بوا�شطة القرعة على اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة 
من املجلة، ويكتب احلل بخط وا�شح داخل 

املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التوجيه -  الريزة - مديرية  التايل: قيادة اجلي�س -  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق. • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
• اآخر موعد لقبول احللول 20 متوز 2013.

العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 

ة
ق

اب
�ش

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ش

عمودًيا:

»�سلطان  بـ  لقب  قدمي  م�سري  �ساعر  كناريا،  جزر  اإحدى   -1

العا�سقني«، قنوط.

2- الولد، ن�سب �سخري �سخم يف م�سر، برج �سهري.

ة، ياأتي بعد، بطل م�سارعة اأمريكي. 3- ف�سّ

4- دولة اأفريقية، مدينة لبنانية، رجع اإىل، اأ�سار.

اأوروبية، مرفاأ  دولة  بغري مفتاحه حيلة ومكًرا،  الباب  فتح   -5

اإيطايل.

6- اأداة ا�ستثناء، جنم كرة قدم فرن�سي معتزل، هاج�س.

7- ح�سل، ال�سم الثاين لأديب وناقد ا�سباين راحل، �سيدة، رفيق 

احلابل.

8- حملة يف بريوت، قّدر املكاييل، اآلة طرب.

9- مت�سابهان، بيت ديفء، مرفاأ يف اأيرلندا ال�سمالية.

10- عا�سمة دولة اأمريكية، الأ�سل، للمنادى، �سعف.

11- اأكل الطعام، نف�س، و�سى، مدينة يف اإيران.

12- نقابلكم، اإبي�ّس، �سرب، للتمني، �سّوت وطّن الذباب.

13- دولة اأفريقية، رجع من ال�سفر، اأ�سرع.

14- عتبوا على، نلهو ومنرح، الرابطة الدولية للنقل اجلوي.

من  العربية،  احللويات  من  عربية،  اإمارة  مت�سابهان،   -15

اجلواهر، عندي.

عا�سمة  م�سيته،  يف  تثاقل  على،  غ�سب   -16

نيوزيلندا.

ما  لقط  احلجر،  على  احلجر  وقع  �سوت   -17

اإيطايل، رفع  �ساعر  الرطب،  النخلة من  على 

�سوته بالبكاء.

�سجر  �سعيف،  رجل  �سري،  ون�سّج،  ن�سيح   -18

مثمر.

19- اخليمة، دولة اأوروبية، وا�سح.

20- مو�سيقار م�سري راحل، اأكتب، قول.

: فقًيا اأ

ن�سيدنا. مطلع  اللبنانيون،  يتبناها   -1

ال�سجاع. ال�سجاع،  وحمايته،  الوطن  عماد   -2

طرد  وناجز،  كامل  الذهب،  الطعام،  من  قليل   -3

بل. الإ و�ساق 

واأطعن. دفع  اأ حب،  الباب،  قرع  اأ املعطاء،  الرجل   -4

راحل. لبناين  فنان  تكاتب،  يخ�سني،   -5

عائلة. يكتمل،  احلائط،  يف  خرق  �سقيق،  لف،  اأ لف  اأ  -6

يعطي. مما  القليل  دّرب،  طرقي،   -7

ديك. فولذ،  وروبية،  اأ دولة   -8

لبنانية. ممثلة  اليمن،  يف  مدينة   -9

�سّب  املواجه،  بالأجنبية،  خا�ستك  وروبي،  اأ نهر   -10

بكرثة. املاء 

يرلندا. اأ و�سط  يف  بحرية  اإىل،  ي�سغي  مت�سل،  �سمري   -11

يطالية. اإ مدينة  للتعريف،   -12

م�سرية. مدينة  مو�سيقية،  نوتة  ال�سعر،  ن  وح�سّ رقّق   -13

ال�سيء. رجع  اأ بوذا،  على  يطلق  ا�سم   -14

ال�سودان. يف  بحرية  ال�سدياق،  فار�س  لأحمد  معجم   -15

يطالية. اإ ممثلة  انكليزي،  وكيميائي  فيزيائي   -16

جندي  بحرية،  عا�سفة  الغنم،  من  ال�سوف  ذو   -17

غالب  احلاجة،  وقت  اإىل  �سبيله  يطلق 

مو�سول. ا�سم  والكالم،  اجلدال  يف 

الثمن. وارتفع  زاد  �سد،  اأ يغّطيان،   -18

عليه  نزلت  يعاون،  بالوعد،  يّب   -19

ابن. بال�سرب، 

فريقية،  اأ دولة  �سف،  والأ التوبة   -20

للنهي. منازل، 

لبنان  جمال  ملكة  بوين،  الأ  -21

. بًقا �سا

الفائزون
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الهندي • املعاون االأول بطر�س 
فوج الهند�سة - الوروار.

ابراهيم ك�شاب • املعاون االأول 
منطقة جبل لبنان - ق�سم التوجيه.

• رحمة علي ملك
برج الباجنة.

• العريف علي طلي�س
اللواء اللوج�ستي - مديرية امل�ساغل.



•ج����ي����وزوه 
كاردوت�شي:

�إيطايل  �شاعر 

م����ن �أن�������ش���ار 

�لكال�شيكية 

�ل�����ق�����دمي�����ة 

 )1907 -1835 (

م���ن ���ش��ع��ره: »ق����و�ٍف 

ج����دي����دة«، و»ق������و�ٍف 

و�أوز�ن«. نال جائزة نوبل 

�لعام 1906.

• غو�شتاف فلوبر:
فرن�شي  ورو�ئ���ي  �أدي���ب 

�متاز   .)1880-1821(

و�ل�شياغة  بالو�قعية 

�إط������ار  يف  �ل���ف���ن���ي���ة 

روم���ن���ط���ي���ق���ي. م��ن 

رو�ياته: »مد�م بوفاري«، 

»�لرتبية  »���ش��االم��ب��و«، 

�ل��ع��اط��ف��ي��ة« و»ث���الث 

ق�ش�ص«.
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هل تريد �أن 

تكت�شف  ما 

هو خمباأ يف 

د�خل �ل�شورة؟

ما عليك 

�إاّل �أن ترّكز 

نظرك على 

نقطة حمددة 

يف و�شطها،  

على �أن تكون  

�مل�شافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�شورة 

تدريًجا، حماواًل 

�أن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�شل �ىل 

روؤية �الأ�شكال 

�لثالثية �الأبعاد 

�لتي �شتظهر 

�أمامك. 

�أ

ب
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�
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!ةيثث �ل
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كتابان يف املوؤ�ص�صة الع�صكرية ال ختام لهما. ن�صوغ كلاً 

منهما بعناية، جنمع �صفحاته، نوّزع ن�صو�صه، نحدد عناوينه، 

ومن�صي به اإىل املطبعة، وبعد فرتة، قد تطول اأو تق�صر، نعود اإليه 

بالتعديل واالإ�صافات، الأن ما يطراأ كثري كثري.

الكتابان هما: االأول اإجنازات اجلي�ش يف الّدفاع عن الوطن 

دار  اإىل  م�صوا  اّلذين  �صهدائه  �صجّل  والّثاين  املواطنني،  وحماية 

اخللود، بعد اأن رووا تراب بلدهم بالدم والبطولة.

ا يف منطقة �صيدا مل يكن  واالإجناز اّلذي حّققه اجلي�ش موؤخراً

هو  االإجن��از  �صهدائه.  �صجل  يف  تعديل  دون  من  يح�صل  اأن  له 

من  اأ�صحابها  ومنع  املهد،  يف  �صربها  بل  ال  الفتنة،  مواجهة 

حتقيق هدفهم وغايتهم يف اإحداث �صرخ يف ن�صيج الوطن. كاد 

هداء اأن يلم�ش الع�صرين من خرية الّرجال واأغلهم،  عدد ال�صّ

امتدت يد الغدر اإىل طليعتهم االأوىل من دون �صبب وال مقّدمة، 

الوحدة  وحماية  االأمن،  بواجبهم يف حفظ  يقومون  فيما هم 

الوطنية. هذه الوحدة التي متثل اأوىل ثرواتنا يف هذه البلد، ومن 

دونها تعّم الفو�صى ويف غيابها ي�صود ال�صراع واخلراب.

يف م�صريته الطويلة على مدى التاريخ احلديث للوطن، يتابع 

ما  وهذا  والتعليمات،  القوانني  وفق  بواجباته  القيام  اجلي�ش 

نذر ع�صكريوه من اأجله النفو�ش، وتهياأوا له من خلل التدريب وح�صن التعامل مع ال�صلح والعتاد. 

ا اإىل االنت�صار ملجرد االنت�صار، اأو  ا للإجناز املذكور بحد ذاته، اأو �صعياً واجلي�ش مل يق�صد مدينته �صيدا طلباً

الإثبات الذات. فهذه الذات را�صخة يف ال�صمائر والقلوب، والكل يراها وي�صتعني بها وي�صكو اإليها، يف 

املناطق كافة، ويف املنا�صبات على اختلفها، ريا�صية كانت اأو ثقافية اأو اإمنائية اأو اأمنية اأو دفاعية، 

اأن  �صاأنه  وت�صميم، بكل ما من  ت�صّور  �صابق  اأن يقوم عن  اأجل  واجلي�ش مل يق�صد مدينته هذه، من 

يقطع علقته بها، بل اإنه ق�صدها، وكما يق�صد اأخواتها العامرات يف الوطن بهدف تاأكيد توا�صله 

ا. معها، ووقوفه اإىل جانبها، واالإبقاء عليها مثاالاً لعي�ش كرمي بني مكوناتها جميعاً

الت�صدي  تتهاون يف  اأن  العماد جان قهوجي،  قائدها  قال  الع�صكرية، وكما  للموؤ�ص�صة  اأّنى  لكن، 

ا، واأّنى لها اأن تر�صى  للخارجني على القانون، واملعتدين على �صلمة الوطن، وعلى �صلمتها هي اأي�صاً

واالإ�صكاالت  النار،  واإط��لق  العنفية،  واملظاهر  امل�صّلح،  الظهور  من  املوؤلف  ال�صلبي  الرتاكم  بهذا 

االأمنية، والف�صل بني املناطق واالأماكن، وقطع الطرقات، وحماولة حتويل الوطن اإىل �صاحة لل�صراعات 

اخلارجية، والتهديد بتغليب جمموعة من النا�ش على اأخرى يف �صراع امل�صالح ال�صيا�صية؟

يف �صبيل ذلك، خا�ش اجلي�ش غمار املواجهة ال�صعبة، ودفع االأثمان الباهظة عرب اأداء دقيق وم�صوؤول 

اأن راجع ح�صاباته  راأى بعد  اأن البع�ش  اإال  بر�صى قطاعات وا�صعة وهيئات عديدة يف الداخل واخلارج، 

االأمهات  اآالم  واأن يحفر يف   ، ثانيةاً ا�صت�صهادهم  ال�صهداء  اإىل  يعيد  اأن  ومقوماته،  وا�صتعر�ش مكوناته 

اأكرث واأكرث، وذلك با�صتنباط اأ�صاليب من التجّني واالتهام �صد املوؤ�ص�صة الع�صكرية عرب ادعاء حر�ش 

االلتزام  �صرط  التعبري  بحرية  اإميانها  بتاأكيد  ذلك  على  ترّد  املوؤ�ص�صة  والعداوة.  اخل�صومة  منه  اأين 

ا ال بد من رعايته واحلفاظ عليه، واأي  باأحكام القانون، وتاأكيد قناعاتها باأّن يف هذا الوطن تنّوعاً

انحياز اإىل فريق من دون االآخر يعني اخلطو خارج كيان الوطن خطوات ال ي�صّح بعدها العودة اإليه.

بقلم:

�لعميد �لركن ح�سن �أيوب

مدير التوجيه

ال ت�سّوبو� على �جلي�ش
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