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تكرمي

اأمر

اليوم

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  خاطب  اجلي�ش،  عيد  ع�صية 

: »وعدنا للبنان اأن نخدمه وحده،  قهوجي الع�صكريني قائلاً

العلم  يبقى  اأن  ووعدنا  ووجوده،  وحريته  وحدته  ون�صون 

ونق�صم  والقوانني...  الد�صتور  احرتامنا  ا على  �صاهداً اللبناين 

ا هذا الق�صم«. اأن يكون اجلي�ش حافظاً

خلل حفل تكرمي لل�صباط املتقاعدين، اأعلن قائد اجلي�ش 

ا �صاملة على  العماد جان قهوجي اأن »اجلي�ش يخو�ش حرباً

الإرهاب، ولن تتوقف اأجهزتنا عند انتقادات اأو حملت اأو 

با�صرته  الذي  عملها  �صتوا�صل  هي  بل  عبوات،  اأو  �صواريخ 

يوم بداأ الإرهاب ي�صرب عائلتنا وبيوتنا وقرانا ومدننا«.

مرةاً جديدة متتد يد الإرهاب اإىل لبنان لتطال املواطنني العزل 

والفو�صى  الفتنة  ل�صتدراج  مك�صوفة  حماولة  يف  الأبرياء، 

والوجع  واحد  الدم  طرابل�ش،  اىل  الروي�ش  من  الوطن.  اإىل 

واحد، وقد حّذر القائد باأّنه »اآن الأوان لن�صع اجلميع اأمام 

م�صوؤولياتهم«. نعم، اآن الأوان، وع�صى اأّل يفوت الأوان.
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�آب/�أيلول

2013

�إ�ستقباالت وزير �لدفاع

الوزير غ�سن ي�ستقبل

القائم بالأعمال الرو�سي

ت�صريف  حكومة  يف  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  ا�صتقبل 

ال�صفارة  يف  بالأعمال  القائم  غ�صن،  فايز  الأع��م��ال 

الرو�صية ال�صيد فيت�صي �صالف مق�صودوف، يرافقه امللحق 

عر�ض  ومّت  كورمات�صوف  رافييل  الرو�صي  الع�صكري 

الأو�صاع يف لبنان واملنطقة وعالقات التعاون بني لبنان 

ورو�صيا ل �صيما على امل�صتوى الع�صكري.

با�صت�صهاد  تعازي بالده  الدفاع  وزير  اإىل  الوفد  نقل  وقد 

رو�صيا  حكومة  دعم  موؤكًدا  �صيدا،  يف  الع�صكريني 

ال�صتقرار يف لبنان.

...ورئي�ش هيئة اأركان اجلي�ش الإيطايل

ال��رزة،  يف  مكتبه  يف  الوطني،  الدفاع  وزي��ر  ا�صتقبل 

رئي�ض هيئة اأركان اجلي�ض الإيطايل اجلرنال كالوديو 

ال�صفر  ح�صور  يف  ع�صكري،  وفد  راأ���ض  على  غرازيانو 

الإيطايل ال�صيد جيو�صيبي مورابيتو.

والعالقات بني جي�صي  الراهنة  التطّورات  اللقاء  تناول 

البلدين و�صبل تعزيزها وتطويرها.

...ووفًدا رو�سًيا 

معه  وعر�ض  رو�صًيا  وف��ًدا  غ�صن،  فايز  الوزير  ا�صتقبل 

اللبنانية  والعالقات  املنطقة  يف  الأو���ص��اع  ت��ط��ّورات 

الرو�صية. 
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مهنًئا مبنا�صبة الأول من اآب

الوزير غ�سن: اجلي�ش واجه ب�سرب و�سمت كل احلمالت وبقي ج�سر الو�سل والتوا�سل بني اأبناء الوطن

حكومة  يف  الوطني  الدفاع  وزير  هناأ  اآب،  من  الأول  ملنا�صبة 

و�صباًطا  قيادة  اللبناين  اجلي�ض  غ�صن،  فايز  الأعمال  ت�صريف 

منا�صبة  الوطنية  الذكرى  ه��ذه  تكون  اأن  متمنًيا  واأف���راًدا، 

لتاأكيد الثقة باملوؤ�ص�صة الع�صكرية واللتفاف حولها وحت�صينها 

ودعمها يف اخلطوات التي تقوم بها، والهادفة اإىل حماية البلد 

واأهله وا�صتقراره.

على  مّر  ال��ذي  الأخ��ر  العام  خالل  كلمته:  يف  غ�صن  وق��ال 

لبنان، عا�ض اللبنانيون اأحداًثا خطرة، تخللتها عدة حماولت 

الذي  احلا�صم  القرار  ولول  الداخلية،  ال�صاحة  الفنت على  لإ�صعال 

العبث  يحاول  من  كل  ب�صرب  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  اتخذته 

من  م�صتنقع  يف  نغرق  الآن  لكّنا  حديد،  من  بيد  بال�صتقرار 

الفو�صى والفلتان الأمني، ولكانت اأ�صباح احلرب الأهلية حتوم 

فوق روؤو�صنا وتهدد م�صتقبل بلدنا.

الكالم  م��ّر  اجلي�ض  خاللها  ذاق  م��ّرت  �صنة  قائاًل:  وتابع 

الت�صكيك  حمالت  كل  و�صمت  ب�صرب  وواج��ه  ال�صيا�صي، 

والتخوين، ورّد عنه �صهام التجريح والفرتاء مبزيد من ال�صالبة 

وعلى  الأهلي،  و�صلمه  الوطن  وحماية  العطاء  على  والإ���ص��رار 

اجلي�ض  بقي  البلد،  يف  احلا�صلني  والنق�صام  التباعد  من  الرغم 

ج�صر الو�صل والتوا�صل بني اأبناء الوطن، وممر العبور اإىل ال�صتقرار 

وال�صامن لالأمن والأمان، واجلامع بني اللبنانيني على اختالف 

مناطقهم وانتماءاتهم.

الذي  الطبيعي  غر  ال�صيا�صي  الو�صع  اأن  الدفاع،  وزير  واأك��د 

نعي�صه،  الذي  واحل�صا�ض  الدقيق  الأمني  والواقع  البالد،  به  متر 

اأمام  ك�صيا�صيني  و�صعنا  ببلدنا،  املحيطة  الأحداث  عن  ف�صاًل 

ملنع  �صرورية  بخطوات  للقيام  دفعتنا  كبرة،  وطنية  م�صوؤولية 

دخول املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف فراغ �صيكون قاتاًل للبلد برمته، 

ا اأن اأي فراغ �صوف يجعل البلد مك�صوًفا و�صيعّر�ض ال�صلم  خ�صو�صً

الأهلي للخطر، و�صيوؤثر �صلًبا على متا�صك املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

ووحدتها يف هذه الظروف التي مير بها لبنان.

ورئي�ض  اجلي�ض  قائد  ت�صريح  بتاأجيل  القرار  كان  هنا،  ومن 

الأركان، مع الإ�صارة اإىل اأن هذا القرار الذي �صكل اإعادة جتديد 

امل�صوؤوليات على  املزيد من  األقى  الع�صكرية، قد  للثقة بالقيادة 

عاتق هذه املوؤ�ص�صة التي مل تق�صر يوًما يف القيام مبهماتها، رغم 

توا�صع اإمكاناتها.

واإذ نّوه الوزير غ�صن بالنخب التي ت�صّمها املوؤ�ص�صة الع�صكرية، 

ا  انتقا�صً يعني  ل  الت�صريح  تاأجيل  قرار  اأن  اإىل  الوزير غ�صن  اأ�صار 

املنا�صب،  تبّوء  الع�صكرية على  املوؤ�ص�صة  �صابط يف  اأي  قدرة  من 

من  ا  حت�ص�صً جاء  القرار  هذا  على  الإجماع  �صبه  اأن  اإىل  م�صًرا 

الفرقاء ال�صيا�صيني خلطورة الأو�صاع التي منر بها واحلاجة امللحة 

حلماية املوؤ�ص�صة الع�صكرية اأوًل والبلد تالًيا.

وختم وزير الدفاع كلمته بتوجيه حتية اإجالل واإكبار ل�صهداء 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية الذين روت دماوؤهم اأر�ض الوطن فاأزهرت عزة 

وفخًرا وكرامة، موؤكًدا اأن امل�صرة �صوف ت�صتمر واجلي�ض �صيبقى 

ح�صن الوطن ودرعه مهما كربت الأثمان وغلت الت�صحيات.

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش 

يبحثان يف �سوؤون املوؤ�س�سة والأمن

ت�صريف  حكومة  يف  الوطني  الدفاع  وزير  زار 

الأعمال ال�صتاذ فايز غ�صن، وباأوقات خمتلفة، 

قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الرزة. وتناول البحث �صوؤون املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

الأمن  ل�صبط  اجلي�ض  ينّفذها  التي  والإج��راءات 

وال�صتقرار يف البالد.
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل

رئي�ش الوزراء الفرن�سي ال�سابق

الفرن�صي  الوزراء  رئي�ض  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ض  قائد  ا�صتقبل 

ال�صابق ال�صيد فران�صوا فيون، وتناول البحث الأو�صاع العامة يف لبنان 

واملنطقة.

للحفاظ  اللبناين  اجلي�ض  به  ي�صطلع  الذي  بالدور  فيون  اأ�صاد  وقد 

على وحدة لبنان واأمنه وا�صتقراره يف ظل الأزمات احلادة التي ي�صهدها 

العديد من بلدان املنطقة.

...ووفًدا اأمريكًيا

وزير  نائب  ال��رزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

م�صاعد  ونائب   ،William Burns ال�صيد  الأمركية  اخلارجية 

ال�صيد  القومي  لالأمن  الرئي�ض  نائب  وم�صت�صار  الأمركي  الرئي�ض 

مورا  ال�صيدة  الأمركية  ال�صفرة  ح�صور  يف   ،Jacob Sullivan
كونيللي والوفد املرافق.

امل�صاعدات  برنامج  تطوير  و�صبل  العامة  الأو�صاع  البحث  وتناول 

الأمركية املقّررة للجي�ض اللبناين يف �صوء امل�صتجدات الراهنة. وقد 

اأعرب اجلانب الأمركي عن تقديره جلهود اجلي�ض يف احلفاظ على 

ا�صتقرار لبنان والتزام بالده ال�صتمرار يف دعمه وتعزيز قدراته.

...وقائد القوات الربية الإيطالية

الربية  القوات  قائد  الرزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

ح�صور  يف  مرافق،  وفد  مع   Claudio Graziano الفريق  الإيطالية 

.Guiseppe Morabito ال�صفر الإيطايل ال�صيد

تناول اللقاء العالقات الثنائية بني جي�صي البلدين و�صبل تعزيزها، 

الوحدة  اإىل مهمة  والتجهيز، بالإ�صافة  التدريب  ل �صيما يف جمالت 

الإيطالية العاملة �صمن القوات الدولية.
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�إ�ستقباالت �لقائد
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...و�سفراء

ا�صتقبل قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الرزة، 

�صفرة الحتاد الأوروبي يف لبنان ال�صيدة اجنيلينا ايخهور�صت.

ا ال�صفر الفرن�صي ال�صيد باتري�ض باويل. وا�صتقبل اأي�صً

كما ا�صتقبل القائم باأعمال �صفارة رو�صيا الحتادية ال�صيد 

فيات�ص�صالف ماك�صودوف، يرافقه امللحق الع�صكري

اللواء رافيل كورمات�صوف.

وقد تناول املجتمعون الأو�صاع العامة والعالقات الثنائية.

كما ا�صتقبل العماد 

قهوجي، �صفرة لبنان 

يف اململكة املتحدة 

ال�صيدة اإنعام ع�صران، 

و�صفره يف الفاتيكان 

العميد الركن 

املتقاعد جورج اخلوري.

�صفرة الحتاد الأوروبي يف لبنان

القائم باأعمال �صفارة رو�صيا الحتادية ال�صفر الفرن�صي

�صفرة لبنان

يف اململكة املتحدة

�صفر لبنان

يف الفاتيكان



الربيطاين  الدفاع  اأركان  رئي�ض  الرزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  اجلي�ض  قائد  ا�صتقبل 

اجلرنال دايفيد ريت�صارد على راأ�ض وفد مرافق.

وتناول البحث عالقات التعاون بني جي�صي البلدين، ل �صيما برنامج امل�صاعدات الربيطانية املقررة للجي�ض اللبناين.

وبعد اللقاء توّجه قائد اجلي�ض برفقة الوفد الزائر اإىل مدر�صة القوات اخلا�صة يف حامات، حيث جرى الطالع على ن�صاط مركز التدريب 

اخلا�ض بحفظ الأمن، الذي ي�صارك فيه فريق من املدربني الربيطانني، وال�صتماع اإىل اإيجاز قّدمه عدد من اأع�صاء الفريق و�صباط لبنانيون 

حول الدورات التدريبية يف جمايل حفظ الأمن ومراقبة احلدود املمّولة 

من قبل ال�صلطات الربيطانية.
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...ورئي�ش اأركان الدفاع الربيطاين

...واملمثل ال�سخ�سي لالأمم املتحدة

ال�صخ�صي  املمثل  ال��رزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�صتقبل 

لالأمم املتحدة ال�صيد ديريك بالمبلي، وبحث معه يف الأو�صاع العامة 

وعالقات التعاون والتن�صيق بني اجلي�ض وقوات المم املتحدة املوؤقتة.

...وقائد قواتها

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الرزة، قائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال باولو �صيّرا، وبحث معه يف عالقات 

التعاون والتن�صيق بني اجلانبني والأو�صاع على احلدود اجلنوبية.

...ورئي�ش اأركان منظمة مراقبة الهدنة

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الرزة، رئي�ض اأركان منظمة 

 ،Michael Finn الهدنة التابعة لالأمم املتحدة )UNTSO( اللواء 

خالل  جرى  وقد  اجلديدة.  م�صوؤولياته  توليه  ملنا�صبة  تعارف  زيارة  يف 

التعاون بني  الأو�صاع على احلدود اجلنوبية، وعالقات  اللقاء بحث 

اجلي�ض واملنظمة يف اإطار اتفاقية الهدنة والقرار 1701.
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...ونواًبا

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، ويف اأوقات خمتلفة، النواب ال�صادة:

بهية احلريري، هادي حبي�ض، وليد اخلوري، اأغوب بقرادونيان 

وغ�صان خميرب.

وقد قدم الزائرون للعماد قائد اجلي�ض التعازي با�صت�صهاد 

الع�صكريني، واأ�صادوا باجلهود التي تبذلها القيادة ل�صبط الأمن 

وال�صتقرار يف خمتلف املناطق اللبنانية، موؤكدين دعمهم املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية يف جهودها الآيلة اإىل ب�صط �صلطة الدولة.

...ومدير ال�سوؤون ال�سيا�سية والقن�سلية

يف وزارة اخلارجية واملغرتبني

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، مدير ال�صوؤون ال�صيا�صية والقن�صلية يف وزارة 

اخلارجية واملغرتبني ال�صفر �صربل وهبه.

النائب هادي حبي�ض النائب بهية احلريري

النائب اأغوب بقرادونيان النائب وليد اخلوري

النائب غ�صان خميرب



11�لعدد 339/338 - �جلي�ش  

...وملحقني ع�سكريني

مكتب  رئي�ض  ال���رزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

وبحث   ،Antonio Banchs العقيد  الأم��رك��ي  الدفاع  ملحق 

التدريبية  والن�صاطات  البلدين  التعاون بني جي�صي  معه يف عالقات 

امل�صرتكة للمرحلة املقبلة.

 David وكان قائد اجلي�ض قد التقى رئي�ض املكتب ال�صابق العقيد

Brenner، يف زيارة وداعية ملنا�صبة انتهاء مهمته يف لبنان.
كما ا�صتقبل امللحق الع�صكري البلجيكي

.Guy Glaeys العقيد

...ووزراء

ا�صتقبل قائد اجلي�ض العماد قهوجي، يف مكتبه يف الرزة، الوزراء: 

له  قّدموا  حيث  الدين،  خر  وم��روان  عبود،  فادي  فاعور،  اأب��و   وائل 

التطّورات  يف  معه  وبحثوا  عربا،  يف  الع�صكريني  با�صت�صهاد  التعازي 

الراهنة.

الوزير فادي عبود

رئي�ض مكتب ملحق الدفاع الأمركي

امللحق الع�صكري البلجيكي رئي�ض مكتب ملحق الدفاع الأمركي ال�صابق

الوزير وائل اأبو  فاعور

الوزير مروان خر الدين
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...وقادة اأجهزة اأمنية

ا�صتقبل قائد اجلي�ض كاًل من مدير عام الأمن العام اللواء عبا�ض 

ابراهيم، ومدير عام اأمن الدولة اللواء جورج قرعة، ومدير عام قوى 

الأمن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم ب�صبو�ض، وبحث معهم يف 

�صبل تعزيز التعاون بني اجلي�ض واملوؤ�ص�صات الأمنية لرت�صيخ ال�صتقرار 

يف البالد ومكافحة اجلرائم املنظمة.

...ووفًدا من الرهبنة اللبنانية املارونية...ووفًدا من جمعية امل�ساريع الإ�سالمية

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، وفًدا من جمعية امل�صاريع الإ�صالمية برئا�صة 

ال�صيخ ح�صام قراقرة، اأعرب عن دعمه جهود املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

للحفاظ على وحدة لبنان وا�صتقراره.

ا�صتقبل العماد قهوجي، الأباتي طنو�ض نعمه مع وفد من الرهبنة 

اللبنانية املارونية.

...وقا�سي التحقيق الع�سكري الأول 

ريا�ش بو غيدا

التحقيق  قا�صي  ال��رزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

الع�صكري الأول ريا�ض بو غيدا مع وفد من العائلة، يف زيارة �صكر 

خاللها العماد قهوجي على تعزيته بوفاة والده.

مدير عام اأمن الدولةمدير عام الأمن العام

مدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة
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...ورئي�سة جمعية بريوت ماراتون...ورئي�سة جلنة مهرجانات بعلبك

...وعائلتي �سابطني �سهيدين

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، وفًدا من عائلة النقيب ال�صهيد �صامر طنو�ض واآخر من عائلة املالزم الأول ال�صهيد جورج بو �صعب.

...ورئي�ش جمل�ش 

اإدارة ح�سر التبغ والتنباك

والتنباك  التبغ  ح�صر  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

ال�صيد  لبنان  اإيطاليا يف  وقن�صل  نا�صيف �صقالوي  املهند�ض  اللبنانية 

اأحمد �صقالوي.

بعلبك  مهرجانات  جلنة  رئي�صة  اجلي�ض،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

الدولية ال�صيدة نايلة دو فريج.

ا�صتقبل العماد قهوجي، رئي�صة جمعية بروت ماراتون ال�صيدة مي 

اخلليل.

كذلك ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، وفًدا من الأمم املتحدة قوامه ال�صيدة Ameera Haq نائب الأمني العام للدعم امليداين 

وممثل برنامج الأمم املتحدة لالإمناء يف لبنان ال�صيد روبرت واتكنز، وقائد قواتها يف لبنان اللواء باولو �صيّرا.

الأرثوذك�ض  للروم  الو�صطى  واأمركا  املك�صيك  ومرتوبوليت  طوق،  وجربان  �صكاف  ايلي  ال�صابقني  النائبني  ا�صتقبل  كما 

انطوان �صدراوي، ونائب رئي�ض حزب الكتائب اللبنانية ال�صيد �صجعان قزي.

عائلة املالزم الأول ال�صهيد جورج بو �صعبعائلة النقيب ال�صهيد �صامر طنو�ض
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ع�سية عيد اجلي�ش، خاطب قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي الع�سكريني قائاًل:

ون�سون  وح��ده،  نخدمه  اأن  للبنان  »وعدنا 

اأن يبقى العلم  وحدته وحريته ووجوده، ووعدنا 

اللبناين �ساهًدا على احرتامنا الد�ستور والقوانني«.

ال�سادر   86 الرقم  اليوم«  »اأمر  ن�ش  يلي  ما  يف 

مبنا�سبة الأول من اآب 2013.

قائد اجلي�ض يف اأمر اليوم 

مبنا�صبة الأول من اآب

وعدنا للبنان اأن نخدمه وحده

ون�سون وحدته وحريته ووجوده

اأيها الع�سكريون

اأنتم  عيدكم  وهو  اجلي�ض  بعيد  واإياكم  نحتفل 

اجلنود الذين تخدمون وطنكم وتقّدمون الت�صحيات 

اأينما كنتم، على احلواجز ويف الثكنات واملراكز 

الوطن،  م�صاحة  كامل  على  املنت�صرة  الع�صكرية 

العدو  تواجهون  احل��دود،  على  الدولية  القوات  ومع 

مقّدمها  ويف  الدولية  القرارات  وتطّبقون  الإ�صرائيلي 

القرار 1701.

اأق�صمتم  ال��ذي��ن  ال�صباط  اأن��ت��م  عيدكم  وه��و 
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وتق�صمون بالله العظيم لتحافظوا على علم 

بالدكم وتذودوا عن لبنان، ل عن حزب اأو 

قيادتكم  قرار  وتلتزموا  عائلة،  اأو  طائفة 

و�صلطتها وحدها. 

معكم،  اليوم  يحتفلون  اللبنانيني  اإن 

الذين �صقطوا  الأبرار،  وي�صتذكرون �صهداءنا 

اإىل  ويقفون  لبنان،  عن  دفاًعا  وي�صقطون 

ج�صم  اجلي�ض  اأن  اأثبتم  بعدما  جانبكم 

واأن��ه جدير بتحّمل  واح��د،  ق��راره  واأن  واح��د، 

املهّمات ال�صعبة، واأن �صرعيته م�صتمّدة من 

ال�صعب الذي منحه ثقته.

اأيها الع�سكريون

اأن  وح��ده،  للبنان  وعُدنا  اآب  من  الأول  يف 

نخدمه وحده، ون�صون وحدته وحريته ووجوده، 

ووعدنا اأن يبقى الَعلم اللبناين �صاهًدا على 

احرتامنا الد�صتور والقوانني.

اجلي�ض  اأن  ال�صتقالل  عيد  يف  اأعلّنا  لقد 

نكّرر  ونحن  الثاين،  ت�صرين   22 موؤ�ص�صة 

اللبناين  بالد�صتور  متم�صكون  اأننا  اليوم 

ال��وف��اق  وثيقة  م��ن  املنبثقة  ومبقدمته 

الوطني، بكلِّ ما حتمله من مبادئ تتعلق 

واحلفاظ  الكيان،  ونهائية  لبنان  ب�صيادة 

على الدميوقراطية واحرتام املواثيق العربية 

والدولية.

اأيها الع�سكريون

اليوم  يجعلنا  الدميوقراطية  احرتامنا  اإن 

حّتمت  ال��ف��راغ،  م��ن  اخل�صية  اإن  ن��ق��ول: 

لتتّم  تكن  مل  التي  القرارات  من  الكثر 

دورتها  ال�صيا�صية  احلياة  عجلة  دارت  لو 

بني  اخل��الف��ات  تتحكم  ومل  الطبيعية، 

ال�صتحقاقات  فتلغي  والتيارات  الأح��زاب 

اأن  يجب  ح�صل  م��ا  لكن  ال��د���ص��ت��وري��ة. 

ي�صمحوا  ل  كي  للجميع  حافًزا  ي�صّكل 

جمدًدا باأن تكون التجاذبات ال�صيا�صية هي 

الد�صتورية  املوؤ�ص�صات  مب�صار  تتحكم  التي 

ودميومتها، واأن تفتك اخلالفات ال�صخ�صية 

وباتفاق  الد�صتورية  بقيمنا  وال�صيا�صية 

الطائف.

الإرث  على  احلفاظ  نزال،  ول  التزمنا  لقد 

عمل  ا�صتمرار  خ��الل  م��ن  ال��دمي��وق��راط��ي 

�صبب  لأّي  وتفريغها،  املوؤ�ص�صات ل تعطيلها 

القانون  ل�صلطة  اخل�صوع  والتزمنا  ك��ان، 

قدر  واأن يكون جي�صنا على  وعدم جتاوزه، 

امل�صوؤوليات وال�صتحقاقات.

اأن  نق�صم   ،2013 العام  اآب  من  الأول  يف 

اجلي�ض  يكون  واأن  وح��ده،  للبنان  نكون 

حافًظا هذا الق�صم.
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العماد قهوجي 

ع مع  يف لقاء مو�سّ

كبار ال�سباط

اجلي�ش  قائد  ح��ّذر 

من  قهوجي  جان  العماد 

خطرية  مبرحلة  ميّر  لبنان  اأن 

تاريخه،  يف  حرجة  حلظات  ويعي�ش 

اإن  قال  واإذ  منه.  تقرتب  النار  فيما 

املا�ضية،  الأ�ضهر  اأثبت طوال  اجلي�ش 

الو�ضع  انفجار  منع  على  قادر  اأنه 

ال�ضبل  جميع  با�ضتخدامه  الداخلي 

اأن  اإىل  نّبه  والع�ضكرية،  ال�ضيا�ضية 

ذلك ل يعني اأن لبنان اجتاز مرحلة 

اخلطر، ل بل ميكن القول اإننا نقرتب 

م�ضوؤوليات  واإن  فاأكرث...  اأكرث  منها 

اأي  على  وممنوع  تكرب،  اجلي�ش 

�ضيا�ضي اأن ميد يده اإىل املوؤ�ض�ضة عرب 

اأي �ضابط اأو ع�ضكري.

لقاء  �سياق  يف  ج��اء  اجلي�ش  قائد  ك��ام 

مو�سع عقده مع كبار �سباط القيادة وقادة 

توجهات  فيه  عر�ش  الكربى،  ال��وح��دات 

التي  والقواعد  املقبلة،  للمرحلة  القيادة 

التزامها  والع�سكريني  ال�سباط  على  يجب 

متحدًثا  الع�سكرية،  امل��وؤ���س�����س��ة  داخ���ل 

لل�سباط،  واملبدئية  الوطنية  الثوابت  عن 

الداخل،  يف  اجلي�ش  تنتظر  التي  واملهّمات 

الإ�سرائيلي،  العدو  مواجهة  يف  احلدود  وعلى 

والعمل  واأ�سا�سًيا،  يومًيا  ا  همًّ تبقى  والتي 

على تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع القوات 

التي تواجه  التحديات  الدولية. كما عر�ش 

اجلي�ش اإقليمًيا وحملًيا.

وقد نّوه العماد قهوجي يف م�ستهل كلمته 

جميع  بذلها  التي  باجلهود  التوجيهية، 

والوحدات  والأف��واج  والألوية  الأجهزة  ق��ادة 

خال ال�سنوات الأخرية، ملكافحة الإرهاب 

وتعزيز  احلدود  و�سبط  الأمن  على  واحلفاظ 

عمل ال�ستخبارات الع�سكرية، لفًتا اإىل اأنه 

بف�سل هذه اجلهود، ا�ستطاع اجلي�ش تاأمني 

معزًيا  الباد،  يف  ال�ستقرار  من  الأدنى  احلد 

وحدة  اأج��ل  من  �سقطوا  الذين  بال�سهداء 

ا�ستغال  منع  اإىل  اجلميع  داعًيا  لبنان، 

اأو  �سيا�سية  حملة  اأي  �سياق  يف  �سهادتهم 

اأي  ولن يفّرط بدم  اأنه مل  اإعامية، موؤّكًدا 

�سهيد �سقط دفاًعا عن لبنان.

وتناول يف هذا الإطار عملية عربا الأخرية، 

بت�سحيات  وم�سيًدا  حيثياتها  ا  م�ستعر�سً

حياة  على  حر�سوا  الذين  واجلنود  ال�سباط 

من  امل��زي��د  �سقوط  كّلفهم  م��ا  املدنيني، 

ال�سهداء واجلرحى يف �سفوفهم.

خطرية  مبرحلة  ميّر  لبنان  »اإن  واأ�ساف: 

فيما  تاريخه،  يف  حرجة  حلظات  ويعي�ش 

طوال  اجلي�ش  اأثبت  ولقد  منه.  تقرتب  النار 

انفجار  منع  على  قادر  اأنه  املا�سية،  الأ�سهر 

ال�سبل  جميع  با�ستخدامه  الداخلي  الو�سع 

ال�سيا�سية والع�سكرية. لكن ذلك ل يعني 

اأن لبنان اجتاز مرحلة اخلطر، ل بل ميكن 

القول اإننا نقرتب اأكرث فاأكرث منها يف ظّل 

واملنطقة  �سوريا  يف  الأح��داث  ح��ّدة  ت�ساعد 

العربية، عدا عن النوايا الإ�سرائيلية الدائمة 

لبنان  اأن  والأهم  و�سعبه.  لبنان  من  للنيل 

تدفعنا  كثرية،  ا�ستحقاقات  على  مقبل 

بحكمة  ومواكبتها  واحل��ذر  التنّبه  اإىل 

وتعقل«.

»انطاًقا  اأنه  على  قهوجي  العماد  و�سّدد 

امللقاة  امل�سوؤوليات  تكرب  كّله،  ذلك  من 

ودعا  وجنوًدا«.  �سباًطا  اجلي�ش  عاتق  على 

العماد قهوجي ال�سباط اإىل مزيٍد من الوعي 

ا اأمامهم  واليقظة يف هذه املرحلة، م�ستعر�سً

التحديات الآنية التي يواجهها اجلي�ش:

اأخرًيا  ن�ساطه  ت�ساعد  الذي  الإره��اب  اأوًل: 

عرب اإطاق ال�سواريخ اأو تفجري عبوات نا�سفة 

التح�سري  اأو  مت�سررين،  متطرفني  قبل  من 

لبنان يقرتب 

اأكرث من مرحلة 

اخلطر

وممنوع اأن 

ميد اأي �ضيا�ضي 

يده اإىل اجلي�ش



داريا.   يف  ح�سل  ما  واآخرها  نا�سفة  لعبوات 

من  ع��دد  �سبط  من  اجلي�ش  متّكن  وق��د 

لكْن  الأخرية،  الآونة  يف  الإرهابية  اخلايا 

العمل  ويجب  نائمة  خايا  هناك  تزال  ل 

الكامل  احلر�ش  مع  ك�سفها،  على  بقوة 

على حياة املواطنني ملنع يد الإرهاب من اأن 

ت�سرب جمدًدا.

ثانًيا: الو�سع ال�سوري وما ميكن اأن ينتج 

اللبنانية  احل��دود  على  ارت��دادات  من  عنه 

واملناطق املتاخمة لها، واجلي�ش يعمل بكّل 

ما يف و�سعه من اأجل �سبط تلك الرتدادات، 

اإ�سافة اإىل م�سكلة النازحني ال�سوريني التي 

تتفاقم يوًما بعد اآخر، وتوؤّثر يف �سكٍل مبا�سر 

على اأو�ساع لبنان، الجتماعية وال�سيا�سية 

والأمنية.

ما  مع  املتنقلة  الأمنية  احل��وادث  ثالًثا: 

حتمله من بذور تفّلت اأمني ي�سمل خمتلف 

املناطق.

ظّل  يف  اأن��ه  على  قهوجي  العماد  و���س��ّدد 

حكومة م�ستقيلة ويف ظّل تفاقم اخلافات 

يبقى  اجلي�ش  فاإن  ال�سيا�سية،  والن�سقاقات 

�سامًدا موّحًدا، ومتعالًيا على ال�ستهدافات 

يكون  اأن  حري�ش  وهو  اأخ��رًيا.  طاولته  التي 

على م�ستوى الأحداث اخلطرة التي ميّر بها 

ال�سجالت.  متاهات  اإىل  ينزلق  فا  لبنان، 

عاقاته  متتني  على  حر�سه  وبقدر  لكنه 

مع جميع القيادات ال�سيا�سية، لن ي�سكت 

بحكمة  مت�سّلًحا  واأذى،  تطاول  اأي  عن 

كافية، كي ل يزيد من عمق النق�سامات 

وكي  اللبناين،  املجتمع  �سمن  امل��وج��ودة 

يبقى جلميع �سرائح املجتمع وطوائفه.

قهوجي  العماد  حتّدث  اأخ��رى،  جهة  من 

�سهدت  التي  الأخ��رية  الأ�سهر  عن  بو�سوح 

خلفية  على  وخارجه  اجلي�ش  داخل  بلبلة 

واإذ  القيادة.  احتمال حدوث فراغ يف مركز 

خطة  تطلق  اجلي�ش،  قيادة  اأن  اإىل  لفت 

عمل داخلية من اأجل ت�سويب الأمور داخل 

املوؤ�س�سة وخارجها، ذّكر ال�سباط باأمر اليوم 

الع�سكريني  فيه  دعا  الذي  اجلي�ش  عيد  يف 

اأوامر اأي حزب  اأوامر القيادة ولي�ش  اإىل التزام 

القيادة  اأن  اإىل  ولفت  عائلة.  اأو  طائفة  اأو 

ال�سباط  ع��اق��ة  يف  م��ت�����س��ددة  �ستكون 

واأّكد  ال�سيا�سية،  بالقيادات  والع�سكريني 

فقط،  قيادته  ل�سلطة  يخ�سع  اجلي�ش  اأن 

اأن يتّم  اإّنا يجب  واأن الت�سال بال�سيا�سيني 

لأي  ال�ستزلم  فممنوع  القيادة،  مبوافقة 

مرجعية خارج اجلي�ش، وممنوع اأن ميّد اأي 

�سيا�سي يده اإىل اجلي�ش من خال اأي �سابط 

اأو ع�سكري.

و�سّدد على اأن القيادة يف �سدد تفعيل عاقة 

املوؤ�س�سة الع�سكرية بو�سائل الإعام، للعمل 

مًعا من اأجل خدمة الوطن، لكن يف الوقت 

نف�سه، يجب اأن يتّم التعاطي مع الإعام يف 

اإطار احلفاظ على هيبة املوؤ�س�سة وعدم امل�ّش 

بقرارات قيادتها املركزية.

اأن  اإىل  م�����س��رًيا  قهوجي  ال��ع��م��اد  وخ��ت��م 

تفعيل  عملية  �ست�سهد  املقبلة  الأ�سابيع 

وا�سعة داخل اجلي�ش، على اأكرث من �سعيد، 

اإدارت��ه،  يف  ال�سفافية  تعزيز  جلهة  ا  خ�سو�سً

اأي  ومكافحة  لل�سلطة  ا�ستغال  اأي  وقمع 

تفعيل  مع  جنب  اإىل  جنًبا  ف�ساد،  حماولة 

اأداء الوحدات الع�سكرية املنت�سرة لتكون يف 

ملواجهة  ا�ستعداًدا  اجلهوزية،  درجات  اأعلى 

خمتلف التحديات.
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رئي�ش الأركان 

يف زيارة ر�ضمية اإىل 

جمهورية ال�ضني ال�ضعبية

قام رئي�ش الأركان اللواء 

الركن وليد �ضلمان على 

راأ�ش وفد ع�ضكري، بزيارة 

اإىل جمهورية ال�ضني 

ال�ضعبية تلبية لدعوة من 

رئا�ضة الأركان يف اجلي�ش 

ال�ضعبي ال�ضيني، اأجرى 

خاللها حمادثات بهدف 

تفعيل دعم ال�ضني للجي�ش 

اللبناين وم�ض��اعدته 

ل�ت�اأدي�ة مهماته.

ا�ستهل رئي�ش الأركان زيارته بلقاء نائب رئي�ش الأركان العامة 

العماد جيان جيوو كي يف ح�سور وفد ع�سكري، حيث مت توقيع 

ت�سمنت  اللبناين،  اجلي�ش  مل�سلحة  �سينية  هبة  قبول  اإتفاقية 

معدات وعتاًدا للم�ساعدة يف عمليات نزع الألغام.

الأرك��ان  رئي�ش  املرافق،  والوفد  �سلمان  الركن  اللواء  والتقى 

العامة يف اجلي�ش ال�سعبي ال�سيني اجلرنال فانغ هيو فونغ. 

كما كانت له عدة زيارات �سملت: مركز الفرقة الثالثة حيث 

احلديثة،  والرمايات  القتالية  التمارين  اأنواع  خمتلف  على  اطلع 

وكلية الدفاع الوطني، حيث مت عر�ش لأحدث الربامج والأ�ساليب 

لل�سناعات  »�سين�سني«  �سركة  اإىل  اإ�سافة  املتبعة،  التعليمية 

اإليه  تو�سلت  ما  اأح��دث  اإىل  فيها  الوفد  تعرف  التي  الع�سكرية 

ال�سناعات ال�سينية الع�سكرية من اأعتدة واآليات خمتلفة.

والوفد  الأرك��ان  رئي�ش  �سرف  على  ع�ساء  حفلة  الزيارة  تخّللت 

حفلتني  اإىل  عبود،  فريد  ال�سيد  اللبناين  ال�سفري  اأقامها  املرافق، 

تكرمييتني يف منطقتي �سيان و�سانغهاي الع�سكريتني.

املدن  يف  ال�سياحية  املعامل  بع�ش  �سملت  بجولة  الوفد  قام  كما 

املذكورة.
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�آب/�أيلول

2013

زيارة ر�سمية



ا�ستقبل رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �سلمان نظريه 

Jung- اجل��رنال  اجلنوبية  ك��وري��ا  جمهورية  جي�ش  يف 

بح�سور  مرافق،  ع�سكري  وفد  راأ���ش  على   Hwan Cho
ال�سفري الكوري ال�سيد Kim- Byung Gee ، وجرى البحث 

البلدين،  جي�سي  بني  الثنائية  العاقات  تعزيز  �سبل  يف 

اإطار  يف  العاملة  الكورية  الوحدة  مهمات  اإىل  بالإ�سافة 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

املتحدة  الأمم  وف��ًدا من  ا  اأي�سً الأركان  رئي���ش  وا�ستق��بل 

العام للدعم  الأمني  نائب   Ameera Haq ال�سي��دة  ق��وامه 

ال�سيد  لاإناء  املتحدة  الأمم  برنامج  وم��مثل  امليداين، 

يف  املوؤقت��ة  املتحدة  الأمم  ق��وات  وقائ��د  واتكنز،  روب��رت 

اإنائية  ق�سايا  البح��ث  وتن��اول  �سيرّيا،  باولو  الل��واء  لبنان 

واإن�سانية.

فاعور  اأبو  وائل  الوزيرين  الأركان  رئي�ش  ا�ستقبل  كذلك 

ومروان خري الدين، والنائبني انطوان �سعد والوليد �سكرية، 

الذين ا�ستعر�سوا معه الأو�ساع العامة وال�سوؤون الداخلية.
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�إ�ستقبالت رئي�ش �لأركان

رئي�ش الأركان ي�ضتقبل 

نظريه الكوري و�ضخ�ضيات لبنانية واأجنبية
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كما التقى الوزير ال�سابق ناجي الب�ستاين، و�سفري لبنان يف 

الفاتيكان العميد املتقاعد جورج خوري.

الع�سكري  امللحق  ��ا  اأي�����سً الأرك����ان  رئي�ش  زوار  وم��ن 

العقيد  خلفه  مقدًما  برونر  دايفيد  العقيد  الأم��ريك��ي 

بالوكالة  الداخلي  الأمن  قوى  عام  ومدير  بان�سز،  اأنطونيو 

العميد ابراهيم ب�سبو�ش.

ا املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة INEGMA الدكتور  والتقى اأي�سً

من  وف��د  مع  غيدا  اب��و  ريا�ش  والقا�سي  قهوجي،  ريا�ش 

الذي  الكحالة  بلدة  عائات  من  وفد  اىل  اإ�سافة  العائلة، 

عرّب عن ت�سامنه مع املوؤ�س�سة الع�سكرية، ووفد من النادي 

رئي�ش  يتقدمه  ال�سوف   - اخلريبة  يف  الجتماعي  الثقايف 

البلدية ال�سيد ن�سيم الأ�سقر، واآخر من نقابة املو�سيقيني.
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�آب/�أيلول

2013

�لأول من �آب
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يف الأول من اآب، احتفل 

اجلي�ش بالذكرى الثامنة 

وال�ستني لتاأ�سي�سه م�سّلًما 

�سيوف ال�سرف والواجب 

ل�سباب اق�سموا على اأن 

يكون الدفاع عن الوطن 

عنوان م�سريتهم يف احلياة.

تالمذة ال�سباط وّدعوا 

احلياة يف الكلية التي 

تعّهدتهم بالرعاية 

والتدريب ثالث �سنوات 

ليخرجوا منها اىل ميادين 

اخلدمة معاهدين لبنان 

على التزام مثلث، �سرف، 

ت�سحية، وفاء، ليبقى 

الوطن م�ساًنا عزيًزا.

اجلي�ش يف ذكرى ت�أ�سي�سه

ال�سيوف 
لـ 222 �سابًطا والعهد للبنان
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اأن يبقى م�ساًنا عزيًزا
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�لأول من �آب



احل�سور

�سب�ط دورة النقيب ال�سهيد ح�س�م 

بو عرم ت�سّلموا �سيوفهم يف احتف�ل 

ج�ن  العم�د  اجلي�ش  ق�ئد  اليه  دع� 

اجلمهورية  رئي�ش  وح�سره  قهوجي 

ورئي�ش  �سليم�ن،  مي�س�ل  العم�د 

ورئي�ش  بري،  نبيه  الني�بي  املجل�ش 

جنيب  الأعم�ل  ت�سريف  حكومة 

ميق�تي، ورئي�ش احلكومة املكّلف 

و�سفراء  ون��واب  ووزراء  �سالم،  مت���م 

الدبلوم��سية  ال��ب��ع��ث���ت  ومم��ث��ل��و 

والدولية يف لبن�ن.

كم� ح�سر امللحقون الع�سكريون 

الع�ملة  الدولية  الطوارئ  وق�ئد قوات 

فريق  ورئ��ي�����ش  ل��ب��ن���ن،  ج��ن��وب  يف 

كب�ر  اىل  ب�لإ�س�فة  الدينية،  املرجعي�ت  وممثلو  الهدنة،  مراقبة 

�سب�ط اجلي�ش والقوى الأمنية واأه�يل ال�سب�ط املتخرجني.

الو�سول

الفي��سية بداأ مع  الذي اقيم يف ثكنة �سكري غ�من -  الحتف�ل 

�سلم�ن،  وليد  الركن  اللواء  الأرك�ن  فرئي�ش  اجلي�ش،  علم  و�سول 

الوطني  الدف�ع  وزير  ثم  ومن  قهوجي،  ج�ن  العم�د  اجلي�ش  فق�ئد 

ال�ستقب�ل  مرا�سم  و�سط  غ�سن،  ف�يز  الأعم�ل  ت�سريف  حكومة  يف 

املحددة لكل منهم. بعد ذلك و�سل تب�ًع� كل من، الرئي�ش �سالم، 

الرئي�ش ميق�تي، الرئي�ش بري، واأديت لهم املرا�سم املن��سبة.
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�لأول من �آب

عند الت��سعة، و�سل 

رئي�ش اجلمهورية 

فعزفت املو�سيقى 

عزفة الت�أهب، وبعد 

تقدمي ال�سالح عزف 

حلن التعظيم، ثم 

الن�سيد الوطني، 

ثم و�سع الرئي�ش 

�سليم�ن اإكلياًل من 

الزهر على الن�سب 

التذك�ري ل�سهداء 

�سب�ط اجلي�ش داخل 

حرم املدر�سة احلربية 

يحيط به وزير الدف�ع 

وق�ئد اجلي�ش ورئي�ش 

الأرك�ن وق�ئد 

الكلية احلربية. 
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وعزفت املو�سيقى عزفة املوتى ولزمة 

الن�سيد الوطني، ولزمة ال�سهداء، 

فيم� ردد تالمذة ال�سب�ط عب�رة »لن 

نن�س�هم اأبًدا« ثالث مرات على 

اإيق�ع الطبول. 

ثم توّجه الرئي�ش �سليم�ن اىل 

امللعب الأخ�سر، وعر�ش القوى يرافقه 

وزير الدف�ع وق�ئد اجلي�ش، وعند 

و�سوله اىل املن�سة الر�سمية مت عر�ش 

فيلم وث�ئقي عن الكلية احلربية 

ون�س�ط�ته�.
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الأول من اآب

املتخرجة اىل طليع 

ال�سنة الثانية. بعد 

ذلك تقدم طليع 

الدورة ال�سابقة من 

رئي�س اجلمهورية، 

وطلب ت�سمية الدورة 

 : املتخّرجة قائلاً

»با�سم هوؤالء الفتيان 

اطلب ت�سمية دورتهم 

دورة: »النقيب ال�سهيد ح�سام 

بو عرم«. ورّد الرئي�س �سليمان: 

»فلت�سّم دورتكم دورة النقيب 

ال�سهيد ح�سام بو عرم«.

ت�سكيلت جوية 

من الطوافات 

والطائرات وطائرة 

Cessna- من نوع

Caravan حّلقت 
يف �سماء العر�س، 

وحملت بع�س 

الطوافات االأعلم 

اللبنانية واأعلم 

اجلي�س، ثم جرى 

ت�سليم بريق الكلية 

احلربية من الدورة 

دورة النقيب 

ال�شهيد بو عرم
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الأول من اآب

قراءة املرا�شيم وت�شليم ال�شيوف

الدفاع  وزي��ر  تل  ذل��ك  بعد 

تلمذة  ترقية  مر�سوم  الوطني 

���س��ب��اط ق���وى اجل��ي�����س، وت��ل 

يف  والبلديات  الداخلية  وزي��ر 
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مروان  العميد  االأعمال  ت�سريف  حكومة 

املديرية  �سباط  تلمذة  ترقية  مر�سوم  �سربل 

العامة لقوى االأمن الداخلي واملديرية العامة 

الدولة،  الأمن  العامة  واملديرية  العام  للأمن 

وكالةاً  نّحا�س  نقوال  االقت�ساد  وزي��ر  تل  ثم 

عن وزير املالية حممد ال�سفدي مر�سوم ترقية 

�سباط مديرية اجلمارك العامة.

ال�سباط  بت�سليم  �سليمان  الرئي�س  وق��ام 

علم  بعدها  تقدم  ال�سيوف،  املتخرجني 

تقدم  ثم  اجلمهورية،  رئي�س  ام��ام  اجلي�س 

طليع الدورة املتخرجة واأق�سم اليمني االآتية: 

بواجبي  اأق���وم  اأن  العظيم  بالله  »اأق�سم 

اعن  وذوداً بلدي  علم  على  ا  حفاظاً كاملاً 

املتخرجون  ال�سباط  وردد  لبنان«.  وطني 

»والله العظيم«.



كلمة رئي�س اجلمهورية

األقى الرئي�س �سليمان كلمة يف االحتفال 

بالقول: ا�ستهلها 

االأرزة  كما  املتخرجون،  ال�سباط  »اأيها 

ولبنان:  اجلي�س  كذلك  العلم،  كنف  يف 

و�سيء  والقدر،  اخليار  بني  التلزم  من  �سيء 

املوؤ�س�سة  ق��وة  ب��ني  الف�سل  ا�ستحالة  م��ن 

وا�ستمرارها و�سيادة الوطن وا�ستقراره.

وقفت مثلكم  ا،  واأربعني عاماً قبل ثلثة 

على  واكبت  ثم  واأم��ان��ة،  ا  �سيفاً اأت�سلم 

من  دورات  ت�سع  تخريج  ال��ق��ي��ادة  راأ����س 

ميادين  اإىل  �سبقوكم  ال��ذي��ن  رفاقكم 

اأديت  وقد  اليوم،  اأنا  وها  والت�سحية.  البذل 

اجلمهورية،  وق�سم  اجلي�س  ق�سم  الق�سمني: 

حفل  تروؤ�س  بفرح  ال�ساد�سة  للمرة  اأ�سعر 

تقليدكم �سيوف ال�سرف والت�سحية والوفاء.

لقد تبدلت عهود واندلعت حروب وثورات، 

ال�سرق  يف  وحت���والت  ان��ق��لب��ات  وح�سلت 

انظمة  وتغريت  العربي  واملحيط  االأو���س��ط 

نظامنا  وبقي  ج��دي��دة،  د�ساتري  و�سيغت 

على  ا  �سامداً امليثاق  وجوهر  الدميوقراطي 

اجلي�س  يحميه  اخلطر،  وحد  ال��زالزل  خط 

ا لبقاء لبنان الواحد امل�ستقل  اللبناين �سامناً

كيانه  �سر  هو  التنوع  باأن  االإمي��ان  ا  معززاً

اجلي�س  قدر  كان  ف��اإذا  دميومته.  وجوهر 

فاإن خيار  والعلم،  الق�سم  هو احلفاظ على 

مع  املرة  التجارب  وبعد  الثابت،  اللبنانيني 

وامليلي�سيات  الدويلت  و�سلبيات  االحتلل 

والو�ساية واحلماية، هو الدولة التي يحميها 

حتفظ  وحدها  التي  امل��لذ  الدولة  اجلي�س، 

التنوع  وحت��م��ي  وال��ك��رام��ات،  احل��ق��وق 

والعقائد  الهويات  �سراع  من  ا  بعيداً وتديره، 

واملذاهب واملحاور«.

املتخرجون،  ال�سباط  »اأي��ه��ا  واأ���س��اف: 

القلق  ن�سر  ي�ستمر  فيما  ال�سيوف،  تتقلدون 

حماولة  يف  والت�سهري،  والت�سكيك  والتوتر 

ال�ستعادة التاريخ املظلم واإعادة زمن مل مير 

ين�سوا  مل  اللبنانيني  ك��اأن  الزمن.  عليه 

الذاتي  االأم��ن  ممار�سات  من  بهم  حل  ما 

واالح��ت��لل،  ال��ذل  واأم��ن  امل�ستعار  واالأم���ن 

اجلي�س  موؤ�س�سة  احل���رب  �سلت  عندما 

وعطلتها. فلماذا تكرار التجارب ال�سابقة 

الوطن  ح��دود  على  قائم  االإج��م��اع  فيما 

الثوابت  وكل  وامليثاق  و�سيغته  وجغرافيته 

التي اأعاد تكري�سها اتفاق الطائف، والذي 

مل تعلن اأي فئة اأو جهة اأو جمموعة التنكر 

الفرتة االأخرية  اأن ما ح�سل يف  له؟ اطمئنوا 

وما يخ�سى ح�سوله من حوادث واخرتاقات، 

اأن  ميكن  ال  عابرة  حمطات  �سوى  لي�س 

اللبنانيني  واإرادة  التاريخ  حركة  توقف 

املندفعة ب�سرعة نحو م�ستقبل واعد، يرف�س 

واإ�سكالياته«. �سلبيات املا�سي 

 واأّكد اأن »لي�س باالأمن وحده يحيا الوطن، 

لكن ال وطن من دون اأمن، وال اأمن و�سيادة 

وكرامة من دون اجلي�س. وكما للمواطن 

االأم��ن  يف  واجل��ي�����س  ال��دول��ة  على  ح��ق��وق 

ا على  واالأمان واحلماية، فاإن للجي�س حقوقاً

التجهيز  جانب  اإىل  فهو  والدولة.  ال�سعب 

يحتاج  واملعنوي،  امل��ادي  والدعم  والت�سليح 

راعية.  ودولة حا�سنة  اإىل بيئة وطنية نقية 

ا منف�سل يعمل  ا جمرداً فاجلي�س لي�س ج�سماً

م�ستقل عن الدولة وال�سعب، بل هو منهما 

الر�سمي  ال�سيا�سي  الغطاء  ين�سد  ولهما، 

ولكنه  واملوؤازرة.  بالتاأييد  وال�سعبي  بالقرار، 

رعاية  اىل  حاجة  يف  لي�س  نف�سه  الوقت  يف 

يبلغ  احت�سان  اىل  وال  االرتهان،  حد  تبلغ 

ح���د اال���س��ت��ئ��ث��ار 

والتقييد...«.

: »ال  وتابع قائلاً

يجوز نقل اجلي�س 

من موقع الدفاع 

اإىل  امل����واط����ن  ع���ن 

م��وق��ع ال��دف��اع عن 

��ا  ن��ف�����س��ه، وخ�����س��و���ساً

يف ح��االت االع��ت��داء 

ب�سباطه  والغدر  عليه 

وج����ن����وده. ك��ذل��ك 

حت��م��ي��ل  ي���ج���وز  ال 

اجل���ي�������س خ��ط��اي��ا 

غ�����ريه اجل�����س��ي��م��ة 

على  حما�سبته  ث��م 

القليلة  اأخ��ط��ائ��ه 

غالبية  يف  املتلزمة 

االح���ي���ان م���ع دق��ة 

االو�ساع وح�سا�سيتها 

املكونات  وت��داخ��ل 

امل�سكلة  وال��ع��وام��ل 

لها...«.

و�����س����األ: »ك��ي��ف 

ح�سل  اإذا  مهامه،  اجلي�س  تاأدية  ميكن 

واالأم��رة  القيادة  حتديد  يف  تاأخري  او  ت��ردد 

وحم�سها الثقة اللزمة، اأو اإذا ا�ستمر الفراغ 

وال��ف��راغ  ال��ت��األ��ي��ف،  بعرقلة  احل��ك��وم��ي 

لذلك  والتعطيل؟  باملقاطعة  الت�سريعي 
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وفق  القيادة  ا�ستمرارية  تاأمني  اىل  عمدنا 

قيام  انتظار  يف  الدفاع  قانون  من   55 املادة 

املجل�س النيابي وجمل�س الوزراء بدورهما«.

االإنتخابات  اإج���راء  ���س��رورة  اإىل  وت��ط��ّرق 

الكامن  العنف  معاجلة  »ت��ت��م  ف��ق��ال: 

م��ن  امل���ج���ت���م���ع���ات،  يف 

ال�سلمية  االآليات  خلل 

وتو�سيع  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

وامل���داورة  احلكم  قاعدة 

االأم��ر  وه��ذا  ال�سلطة،  يف 

�سرورية  نيابية  انتخابات  عرب  ا  ح�سراً يتم 

الطبقة  لتجديد  لي�س  متاح،  وقت  اأقرب  يف 

القوى  اأح��ج��ام  حتديد  واإع���ادة  ال�سيا�سية 

واأوزانها واجتاهاتها فح�سب، بل لل�ستفتاء 

ال��ت��ي حتتاج  ال��ك��ربى  ح���ول اخل���ي���ارات 

العا�سفة  التحوالت  بفعل  مراجعة  اإىل 

حماية  اأج��ل  م��ن  واأ���س��اف:  املنطقة.  يف 

ومنع  والتل�سي،  التحلل  من  املوؤ�س�سات 

النظام الدميوقراطي من التاآكل والتقهقر، 

لن  واالقت�ساد،  واالأم��ن  للجي�س  ا  وحت�سيناً

االنتظار  دوام���ة  يف  نقبع 

ط��وي��ل ق��ب��ل ال�����س��روع يف 

ال��وزن  حكومة  ت�سكيل 

الوطنية  وامل�سلحة  الوطني 

احل�����س�����س  ح���ك���وم���ة  ال 

ال�سيا�سية...«. والتوازنات 

واعترب »اإنه الأمر ا�ستثنائي 

جمل�س  يذهب  اأن  والف��ت 

بجميع  ال�����دويل،  االأم����ن 

�سادر  ب��ي��ان  يف  اأع�����س��ائ��ه، 

الفائت،  مت��وز   10 ب��ت��اري��خ 

املجتمع  دع����وة  ح��د  اإىل 

اللبنانيني،  والقادة  ال��دويل 

مب��خ��ت��ل��ف اأط���ي���اف���ه���م 

وج����م����ي����ع ال����ط����وائ����ف 

كل  تقدمي  اإىل  اللبنانية، 

اجلي�س  اإىل  ممكن  دعم 

موؤ�س�سة  باعتباره  اللبناين 

اأركان  ا من  اأ�سا�سياً ا  وطنية وحمايدة وركناً

البلد«. ا�ستقرار 

وتابع الرئي�س �سليمان:

الزمن  ال�سباط املتخرجون، لقد وىل  »اأيها 

ا من الدفاع  الذي كان اجلي�س فيه ممنوعاً

ممنوعة  كانت  التي  والدولة  لبنان،  عن 

من الدفاع عن اجلي�س.

ف�سل  قوة  ا  اأبداً يكون  ولن  اجلي�س  فلي�س 

ميلي�سيات  اأو  �سغرية  لبنانية  جيو�س  بني 

عن  الدفاع  بحجة  م�سلحة  جماعات  اأو 

اأو منطقة...  اأو حي  اأو طائفية  ق�سية فئوية 

اللبنانية  للوطنية  ال�سرعي  املمثل  اإن��ه 

واللبنانيني...  لبنان  لوحدة  الدائم  واملج�سد 

لكل  ا  رم���زاً و�سيبقى  اجلي�س  ك��ان  لقد 

بالقلق  يقيد  ال��ذي  احلا�سر  م��ن  انتقال 

بالعزم  يحرر  ال��ذي  امل�ستقبل  اإىل  واخل��وف، 

واالأمل...«.

الوطن  »�سهداء  حّيا  كلمته  ختام  ويف 

دمائهم  ب��ذل  يف  تناف�سوا  الذين  واجلي�س 

على كامل م�ساحة الوطن وكل �ساحات 

الدفاع عن لبنان يف وجه العدوان وموجات 

باالأم�س  فعل  كما  واالإره���اب،  التطرف 

اجل��ن��دي ���س��رب��ل ح���امت، واع��ت��ز اأه��ل��ه��م 

ب�سهادتهم ورفاقهم بت�سمية دوراتهم على 

اأيقونات للت�سحية...«. اإ�سمهم 
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عر�س التحية

بعد انتهاء كلمة 

رئي�س اجلمهورية، 

اأمر قائد العر�س القوى 

امل�ساركة ببدء عر�س 

التحية الذي �سارك فيه 

ا: تباعاً

مو�سيقى اجلي�س، 

االأعلم والبيارق، ال�سباط 

الكلية  املتخرجون، 

احلربية، معهد التعليم 

)مدر�سة الرتباء(، القوات 

البحرية واجلوية، 
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ال�سرطة الع�سكرية، لواء 

احلر�س اجلمهوري، لواء 

الدعم، اللواء اللوج�ستي، 

املديرية العامة لقوى 

االأمن الداخلي، املديرية 

العامة للأمن العام، 

املديرية العامة الأمن 

الدولة، مديرية اجلمارك 

العامة، فوج املغاوير، 

فرع مكافحة االإرهاب 

والتج�س�س، الفوج 

املجوقل، وفوج مغاوير 

البحر.
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ال�صورة التذكارية

بعد انتهاء العر�س توّجه الرئي�س 

�سليمان وكبار امل�سوؤولني اىل 

�ساحة ال�سرف حيث �سافحوا 

�سباط الكلية احلربية واأخذت 

ال�سورة التذكارية. ثم دخل 

اجلميع اىل ردهة ال�سرف ورفع 

قائد اجلي�س الكاأ�س ل�سرب نخب 

رئي�س اجلمهورية، وقدم قائد 

الكلية العميد الركن �سربل 

الفغايل ال�سيف الهدية اىل الرئي�س 

�سليمان. ثم �سّلم رئي�س اجلمهورية 

�سيفني اىل طليعي الدورتني 

املتخرجتني.

 

ال�صجل الذهبي

وّقع رئي�س اجلمهورية ال�سجل 

الذهبي للكلية احلربية حيث 

دون الكلمة الآتية:

»اليوم ي�سخ �سباط دورة »النقيب 

ال�سهيد ح�سام بو عرم« دًما جديًدا 

يف مدر�سة ال�سرف، واجبه م�سوؤولية 

وم�سوؤوليته اطمئنان اأبناء الوطن 

لغدهم واأحالمهم. تقّدموا للذود 

عن ال�سعب والأر�س واملوؤ�س�سات باأيد 

مت�سابكة، رافعني �سيوف العز 

والعدل والأمن والأمل، عنواًنا لبقاء 

لبنان.

وللجي�س الأبي، يف عيده، كل 

الدعم، ومن العائلة اللبنانية ثبات 

الإخال�س.

وحتية اإىل �سهداء اجلي�س وجرحاه 

الأبرار، فكل نقطة دم منهم 

�سعلة وطنية وعنوان بطولة«.



القائد يف الق�صر اجلمهوري

فور عودته اىل ق�سر بعبدا، ا�ستقبل الرئي�س 

قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  �سليمان 

القيادة  �سباط  من  مو�سع  وف��د  راأ���س  على 

لتهنئته بعيد اجلي�س.

والقى العماد قهوجي الكلمة الآتية:

اليوم،  جئناكم  الرئي�س،  »فخامة 

�سباط  وحتيات  حتياتنا  اإليكم  ننقل 

تهانينا  كما  واأف��راده،  ورتبائه  اجلي�س 

احلارة بالعيد الثامن وال�ستني للموؤ�س�سة 

لها  التي  املوؤ�س�سة  ه��ذه  الع�سكرية، 

مكانة خا�سة يف قلبكم ووجدانكم، 

اأغلى  خدمتها  يف  كر�ستم  بعدما 

ال�سهر واجلهود  الأوفر من  الن�سيب  العمر وبذلتم يف �سبيلها  �سنوات 

والت�سحيات.

ظروف  و�سط  ياأتي  العام،  هذا  اجلي�س  عيد  اإن  الرئي�س،  فخامة 

ا�ستثنائية متر بها البالد، وم�ساعب كثرية تتعر�س لها املوؤ�س�سات 

الد�ستورية، بفعل النق�سام الداخلي على العديد من الق�سايا الوطنية 

انعك�س  ما  وهذا  املتفاقمة،  الإقليمية  الأزمات  من  املوقف  وعلى 

املواطنني  وحياة  الدولة  اإدارات  عمل  انتظام  على  وا�سح  ب�سكل 

على جميع ال�سعد. لكننا يف مقابل ذلك كله، نرى ب�سائر الأمل 

خمتلف  معاجلة  يف  وحكمتكم  امل�سرفة  الوطنية  مواقفكم  يف 

الق�سايا ال�سائكة و�سالبتكم يف مواجهة التحديات، انطالًقا من 

حر�سكم الثابت على امل�سلحة الوطنية العليا، وقراءتكم الأحداث 

والتطورات، من منظور وطني �سرف، ياأخذ بعني العتبار خ�سو�سية 

لبنان ودوره الر�سايل واحل�ساري.

للجي�س،  الالحمدود  دعمكم  يف  الأمل،  ب�سائر  نتلم�س  كذلك 

�سواء من خالل اإقرار اخلطة اخلم�سية لت�سليحه، وال�سعي مع الدول 

املواقف  خالل  من  اأو  له،  وهباتها  م�ساعداتها  تطوير  اإىل  ال�سديقة 

وحت�سني  والفئوية،  ال�سيا�سية  التجاذبات  عن  به  الناأي  اإىل  الداعية 

دوره الوطني، وتوفري الغطاء الالزم له ملتابعة مهماته الوطنية يف واأد 

الفتنة وحماية م�سرية الأمن وال�ستقرار.

املوؤ�س�سة  اأن  لفخامتكم  ن��وؤك��د  امل��ج��ي��دة،  ال��ذك��رى  ه��ذه  يف 

قدراتها  وتعزيز  جهوزها  تر�سيخ  على  نهار  ليل  تعمل  الع�سكرية 

قافلة  العام،  هذا  قدمنا خالل  لقد  طارئ.  اأي  ملواجهة  وكفاءاتها 

اأننا لن  الآن  ونعاهدكم  لبنان،  دفاًعا عن  واجلرحى  ال�سهداء  من 

ندخر جهدا اأو ت�سحية يف امل�ستقبل، لدرء الأخطار املحدقة بالوطن، 

اإىل  اأمام ال�سعاب، و�سنم�سي قدًما  اأننا لن ننحني  ا  اأي�سً ونعاهدكم 

جانبكم يف م�سرية اإنقاذ لبنان، مت�سلحني بحقنا ور�سالتنا وق�سمنا 

الع�سكري، وبتوجيهاتكم احلكيمة وروؤيتكم ال�سديدة.

عليكم  الله  اأعاده  اجلي�س.  عيد  ملنا�سبة  لكم  تهنئتي  اأكرر 

وعلى املوؤ�س�سة والوطن، مبوفور اخلري وال�ستقرار«.
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- تالمذة ال�صباط: اأولاً

الربية:  • القوات 
حممد احل�سني، ح�سام املغربي، عمران احللبي، ر�سا قرنب�س، 

خلدون احلكيم، عمر علي، ح�سن بداح، حممود 

عبود،  ح�سني  ال�سقيق،  حممود  احل��ج��ار، 

خ���ال���د ع���ل���ي، ع��ل��ي 

���س��ويل، ف��را���س احل��اج، 

جنيد  ابراهيم،  �سبحي 

دروي�������س، ج���ورج درغ���ام، 

زين  با�سم  �سرمي،  حممد 

حماده،  ري��ان  الدين، 

حيدر  �ساهر،  ط��وين 

احل�������س���ني، اي��ل��ي 

�����س����ع����اده، ع��ل��ي 

وه�����ب�����ي، اي���ل���ي 

حممد  م�����س��ع��ود، 

بطر�س  املو�سوي، 

بو  ن�سال  �سحود، 

ع��ب��ا���س، ���س��رب��ل 

ع�����ب�����ده، ط���وين 

�سالح،  حنا  رزق، 

ج��م��ال ج��ي��ده، 

ال�سباعي،  عمر 

ع�ساف،  كميل 

ال�سبعلي،  �سربل 

ع��ل��ي ال��ب��ع��ل��ب��ك��ي، 

ت�ساريل  ب�سعالين،  رامي 
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مارون،  مارون  غ�سبان،  ايلي  انطون،  دافيد  �ساهر،  مازن  الدب�س، 

نعمه، م�سطفى عرابي، هادي  فرن�سوا  �سعيا،  مارك  باري�س،  اليا�س 

مي�سال  زيتوين،  بهاء  طانيو�س،  كابي  عني�سي،  حبيب  اجلوهري، 

احمد  حوحو،  جميل  خ�سره،  احمد  املجدلين،  طارق  القهوجي، 

قربان،  ج��وزف  دي��اب،  احل��اج  خليل  احمد،  حيدر  احمد  زي��دان، 

نقول  عبود،  هادي  ح�سن،  ابراهيم  �سحاده،  حممد  البزال،  ح�سني 

ن�سور،  برنارد  �سالح،  ابو  ه�سام  عبدو،  نادر  بعلبكي،  طوين  ديب، 

جورج مطر، روي الرا�سي، علي رمال، خالد ال�سبعلي، حممد املقداد، 

الق�سيفي،  ب�ساره  ابراهيم،  ماريو  خمول،  اأنطونيو  ا�سماعيل،  امين 

يحي،  اريج  فرح،  اليا�س  حمود،  ربيع  خري،  ابو  ايلي  احمد،  علي 

�سربل  العلم،  فادي  نعمه،  انطونيو  اخل��وري،  باتريك  احللو،  روين 

خليل، علي زين الدين، حمرو�س مرعب، نيقول اآدم، ا�سرف يا�سني، 

الله،  ادمون ف�سل  �سمعان، جاك اجلميل،  بي�سون، مي�سال  خليل 

ابو كروم، ندمي غبايل، م�سعد نقول، زين  جوليان لطوف، ا�سالن 

املحمود، فريد ال�سكر، ايلي فريحه، رامي احلويك، جورج اأبو حنا، 

فرن�سوا اخلوري، جربان ال�سقر، مي�سال ال�سارجي، طارق �سرايا، وئام 

و�سام  وهبي،  جورج  حنا،  نزار  عويدات،  معني  وهبه،  جاك  رمال، 

م�سلم،  �سعد  الدرع،  احمد  غامن،  مروان  ا�سعد،  �سيمون  جرج�س، 

اللطيف،  عبد  جاد  خزام،  مي�سال  ا�سحق،  �سيمون  انطون،  مارون 

الطويل،  عزيز  �ساهر،  ابو  ح�سن  جوده،  ابو  �ساهني  العز،  ابو  رباح 

ا�سامه كنج، �سربل اخلوري، حممد علي عوايل، جنا عقيل، ناجي 

رومانو�س، وديع حد�سيتي، زخيا حمفوظ، براق العك، �سربل مزهر، 

�سادي  الزين،  احمد  حميه،  ح�سني  عرابي،  ا�سماعيل  حلود،  برنارد 

ابو ابراهيم، جو فرفور، حمزه ابراهيم، ايلي داود، روي قرقماز، وائل 

رم�سان،  حممد  خليل،  ابو  دجو  خمول،  �سادي  �سعب،  رواد  علي، 

رم�سان،  رودي عبود، حممود  ارت�ساخ هامو خو�سيان،  فار�س،  جاك 

حبيب  ح�سني  لب�س،  ابراهيم  خ�سر،  حممد  حممد  �سرور،  علي 

ابراهيم،  جوزاف  الناهوم،  ايلي  نعيم،  �سربل  احمد،  علي  حممد 

روجيه بول�س، ح�سان اخلزندار، زياد �ساهني، �سادي ال�سختوره، حمزه 

ابراهيم، احمد حرب، اليا�س الهرب، رودي جنيم.

• القوات اجلوية: 
وائل  كنعان،  احمد  غ��امن،  عمر  يعقوب،  ج��وين  نخله،  ج��اد 

امل�سري، �سامي خمايل، ح�سني الديراين، علي حرقو�س، نقول خوري، 

�سربل يون�س، عبد الرحمن طالب، مي�سال القدوم.

البحرية:  •  القوات 
ا�سعد جنيد، جاد ياغي، جان امييه ايليا، كري�ستيان فهد، روي 

�سروف.

ا- الإخت�صا�صيون: ثانياً

•  الأطباء:
�سامر  اليا�س اخلوري،  ايهاب احلاج ح�سن،  النقباء: طارق مهنا،   -

احلجار، ح�سن احلاج. 

الأول: ميا�س م�سيك، مطانيو�س خليل، ح�سام دمج،  - املالزمون 

عا�سي،  ف�سل  حمزه،  عمر  حنا،  متام  ت�سانكوليان،  �سركي�س 

طارق حمندي. 

اأول(:  •  املهند�صون )مالزمون 
جربان،  جوزف  زعيرت،  �سالح  كيوان،  ابراهيم  املو�سوي،  ح�سن 

 – بول  غاليني،  خالد  ف�سول،  بو  وليد  �سكر،  عبا�س  مكنا،  جاد 

مارك بوغاريو�س، �سربل بو غ�سن، 

الإداريون:  •  املالزمون 
و�سيم  ديب،  جان  ب�ساره،  جورج  �سالح،  ابو  جميل  نا�سر،  قا�سم 

الربي،  هادي  احلالق،  حممود  اخلوري،  ايلي  ال�سمد،  علي  احلاج، 

ال�سقر،  فوزي  ال�ساروب،  وائل  غيه،  ايلي  عون،  جورج  يون�س،  �سليم 

كري�ستوفر عيد، كامل عّلو.



تاريخية ملحة 

َنّظم  الأوىل  العاملية  احل��رب  انتهاء  بعد 

اجلي�ش الفرن�ضي يف الدول اخلا�ضعة لنتدابه 

ف��رزت  الأ�ضلحة،  خمتلف  م��ن  وح���دات 

احلاجة اإىل �ضباط ومرتجمني واخت�ضا�ضيني 

لهذه  مالكات  ت�ضكيل  بهدف  وطنيني 

الوحدات وحت�ضريها لت�ضبح م�ضتقلة. 

وهكذا مّت اإن�ضاء وحدة تدريبية يف مدينة 

 ،1921 ال��ع��ام  دم�����ض��ق 

ا�ضم  عليها  اأط��ل��ق 

»امل��در���ض��ة احل��رب��ي��ة«، 

لإع������������داد ����ض���ب���اط 

ل��ل��وح��دات اجل��دي��دة. 

وقد بقيت هذه املدر�ض��ة يف مد�ين��ة دم�ض��ق 

اإىل  انتقلت  حيث   ،1932 الع��ام  ح�ت�ى 

مدينة حم�ش. 

مهّمتها 

وتخريجهم  التالمذة  التحاق  يتّم  كان 

عام،  كّل  من  الأول  ت�ضرين  �ضهر  خالل 

�آب/�أيلول

2013

بني �لأم�س و�ليوم
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مقلع الأبطال وال�ضهداء

ت�ضاعفت  وقد  العام  هذا  اجلي�ش  عيد  يطّل 

ويف  احل��دود  عند  الع�ضكرية  امل�ؤ�ض�ضة  مهّمات 

هذا  بكامله.  ال�طن  م�ضاحة  لتغطي  الداخل، 

اأن ي�اجه املزيد من الأخطار  ال�طن الذي قّدر له 

ور�ض�خ  احل�ضارية  ر�ضالته  بفعل  والتحديات، 

قيمه الإن�ضانية بني �ضائر الأوطان.

ن�ضٍر  اإىل  وتنتهي  لتنجح  املهّمات  تكن  ومل 

بذلاً  ال��ذات  يقّدم�ن  رج��ال  دون  من  وف���ز، 

يف  بالدم  في�ضّرج�ن  ال�طن،  مذبح  على  وعطاء 

اخلل�د  دنيا  اإىل  يرتفع�ا  اأن  قبل  ال�غى،  �ضاحات 

ليندفع�ا  الأبطال  ه�ؤلء  يكن  ومل  ا.  اأبراراً �ضهداء 

ته�ن  ول  �ضاعد  لهم  يلني  ل  ا  �ضجعاناً امليدان  اإىل 

اإرادة، من دون اأن يك�ن هناك معهد اأ�ضّم يعّدهم 

اإنه  الأوىل،  الرجال  مدر�ضة  اإّنه  والفداء،  للبط�لة 

احلربية. الكلية 

ن�ضاأتها وتطّ�رها قبل ا�ضتقالل 

لبنان وتاأ�ضي�ش اجلي�ش اللبناين

الكلية احلربية

�ضباط وتالمذة اأمام مبنى املدر�ضة احلربية يف حم�ش )1945(جامع دنكيز - دم�ضق )املقر الأول للمدر�ضة احلربية(



اإىل  التدريب  فرتة  انتهاء  بعد  يرّقون  حيث 

لهم  ويقام  مر�ضوم،  مبوجب  م��الزم  رتبة 

غالًبا  يرتاأ�ضه  الدولة  م�ضتوى  على  احتفال 

خالله  ويت�ضلم  ال�ضورية،  احلكومة  رئي�ش 

ف�ضيلة  اآم��ر  �ضهادة  املتخرجون:  ال�ضباط 

 - مدفعية   - - خيالة  م�ضاة  اخت�ضا�ش  )يف 

هند�ضة(، و�ضهادة كفاءة لرتبة مالزم. 

املتخرجون  ال�ضباط  ل  َكّ ٌي�ضَ التخرج  بعد 

مب�����وج�����ب 

م������ذك������رة 

اإىل  خ�����دم�����ة 

خم���ت���ل���ف وح�������دات 

يوؤّلفون  حيث  اجلي�ش، 

ف���ي���ه���ا امل����الك����ات 

ال����الزم����ة لإم���رت���ه���ا، 

تدريبها  على  وي�ضهرون 

وقيادتها. وتن�ضئتها 

اإن�ضاء مدر�ضة حربية 

م�ضتقلة يف لبنان

ت�ضليم من�ضاآت  مّت   ،1945 العام  اآب   15 يف 

ال�ضلطات  اإىل  حم�ش  يف  احلربية  املدر�ضة 

اللبنانية  الوحدات  انتقلت  فيما  ال�ضورية، 

والفرن�ضية اإىل لبنان، حيث التحق املدربون 

طرابل�ش،   – القّبة  ثكنة  يف  والتالمذة 

وو�ضعوا اإدارًيا بت�ضّرف اإحدى �ضرايا الكتيبة 

التالمذة  ومنح  هناك،  املتمركزة  الثالثة 

يلتحقوا  اأن  على  يوًما،   15 مل��دة  ماأذونية 

ذلك  بعد 

اأقيم  مبخيم 

كو�ضبا  بلدة  يف 

- ق�ضاء الكورة يف �ضمال لبنان. 

انتقلت  نف�ضه،  العام  من  اأيلول   25 يف 

بعبدا،  يف  اأنطونيو�ش  مار  دير  اإىل  املدر�ضة 

حيث بقيت ملدة �ضنة تقريًبا، ويف 14 ت�ضرين 

اإىل ثكنة  انتقلت   ،1946 العام  الثاين من 

اإدارًيا  واأحلقت  الفيا�ضية   – غامن  �ضكري 

مبفرزة القيادة والإدارة، ول تزال يف موقعها 

حتى يومنا هذا.

وكانت اأبنية املدر�ضة عبارة عن من�ضاآت 

ا�ضتعملها اجلنود الإنكليز قبل مغادرتهم 

لبنان.

الأول  كانون  من  والثالثني  احل��ادي  ويف 

رئي�ش  قام  اجلالء،  ذك�رى  يوم   1951 العام 

اخلوري  ب�ضارة  ال�ضيخ  حينه  يف  اجلمهورية 

للمدر�ضة  اجل��د���ي��دة  الأب��ن��ي��ة  بتد�ض�ني 

احلربية.

ت��اري��خ   163 رق����م  ال���ق���ان���ون  مب��وج��ب 

2011/08/17 واملعمم حتت رقم 276 /ت خ/ 

املدر�ضة  حتّولت   ،2011/10/12 تاريخ  درا�ضات 

نظام  وو�ضع  حربية  كلية  اىل  احلربية 

جديد لها.

�ضورة للمدر�ضة احلربية تظهر الأبنية القدمية واجلديدةتالمذة �ضباط يف حم�ش بالهندام الع�ضكري ال�ضتوي
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�ضعارها

من  كتلة  ع��ل��ى  تقب�ش  ي��د 

�ضنبلتان،  بها  حتيط  اللهب، 

وت��ع��ل��وه��ا ك��ل��م��ت��ا م��ع��رف��ة 

وت�ضحية.

على  تقب�ش  التي  اليد  ت��دّل 

الت�ضحية  اإرادة  ع��ل��ى  ال��ن��ار 

وامل�ضاعب  امل�ضّقات  وحت��ّم��ل 

احل�ضول  �ضبيل  يف  بلغت،  مهما 

على املعرفة.

الكلية احلربية مهّمة 

• تن�ضئة وتدريب: 
داخلي،  اأمن  ال�ضَباط )جي�ش،  -  تالمذة 

اأمن عام، اأمن دولة، جمارك(.

املعَينني  الخت�ضا�ضيني  ال�����ض��َب��اط    -

ك�ضباط متمرنني. 

-  ال�ضَباط الأعوان )دورة اآمر �ضرية(.

-  ال�ضَباط جمندي خدمة العلم. 

مالك  اإىل  لالنتقال  املوؤهلني  الرتباء    -

ال�ضَباط. 

الكلية  مهمة  تنفيذ  يف  الرتكيز  يتم   •
على الآتي:

-  التن�ضئة املعنوية والوطنية. 

-  التن�ضئة الع�ضكرية. 

-  الأهلَية اجل�ضدية. 

-  التن�ضئة العلمية والثقافة العامة.

ال�ضهادة ت�ضحية حتى 

��ط��ت ك��ل��م��ة ت�����ض��ح��ي��ة ال�����ض��ع��ار  ت��و���ضّ

ت�ضحية،  »���ض��رف،  امل��ع��روف  الع�ضكري 

طت  تو�ضّ كما  مت��اًم��ا  وف���اء«، 

الأرزة العلم الوطني. والت�ضحية، حني تقّدم 

تكون  فاإّنا  املجد،  منابر  ف��وق  نف�ضها 

ملّونة  بالتعب،  مزّينة  بالعرق،  مغ�ضولة 

لالإن�ضان،  الله  مينحه  ما  اأع��ّز  وهو  بالدم 

اإرث  الإن�����ض��ان  ه��ذا  ب��ه  يفتدي  م��ا  واأغ��ل��ى 

اأجداده وحلم اأبنائه يف الوطن. 

انطلق اجلي�ش اللبناين منذ بداياته الأوىل 

العام 1945، بخطى حّتمها ق�ضم ع�ضكري 

نبيل، ورعتها قيم ومثل عليا، يف مقّدمها 

حتى  لبنان  �ضبيل  يف  للت�ضحية  ال�ضتعداد 

الع�ضكرية  امل�ضرية  فاإّن  هنا  من  ال�ضهادة. 

التجارب  لأّن  ال�ضهداء،  بدماء  تعّمدت 

واملواجهات  �ضعبة،  كانت  رافقتها  التي 

يرتوي  اأن  بّد من  ل  قا�ضية، وكان  كانت 

الرتاب الوطني مبداد ال�ضرايني والعروق.

جوهر  هي  الدفاعية  املهّمة  كانت  ومّلا 

ا�ضتحّقت  فقد  الواجبات،  املهّمات، وحمور 

ة  واحل�ضّ الت�ضحيات،  من  الأك��ر  العطاء 

الأوىل من الأحمر القاين، يف مواقع تنّوعت 

فقد  اأخ��ط��اره��ا.  وتوا�ضلت  منا�ضباتها، 

معاركه  اأوىل  فتي،  وه��و  اجلي�ش،  خا�ش 

البطولية يف املالكية العام 1948، وا�ضتطاع 

حترير هذه البلدة من الع�ضابات ال�ضهيونية 

�ضّد  غزواتها  ت�ضتاأنف  اآنذاك  كانت  التي 

العربية،  ال��دول  من  جاورها  وما  فل�ضطني 

وتكوين  الإ�ضرائيلي،  الكيان  اإن�ضاء  بغية 

دولته.

العدو  هذا  مع  املواجهات  �ضل�ضلة  وتوالت 

منطقة  يف  �ضّيما  ل  الالحقة،  ال�ضنني  يف 

1970، وعلى حموري بيت  العام  �ضوق اخلان 

ياحون - تبنني وكفرا - ياطر العام 1972، 

ويف �ضور العام 1975، اإىل اأن كان اجتياحا 

ا  بغي�ضً احتالًل  خّلفا  اللذان  و1982   1978

حيث   ،2000 ال��ع��ام  حتى  منه  نتحرر  مل 

لول  ناجًزا  ا  تامًّ يكون  اأن  التحرير  كاد 

نري  حتت  الوطن  من  غالية  مناطق  بقاء 

كفر�ضوبا  وت��الل  �ضبعا  م��زارع  الحتالل: 

ون�ضيف  الغجر.  بلدة  من  ال�ضمايل  والق�ضم 

عمليتي  العدو  مع  املواجهة  حمطات  اإىل 

الغ�ضب  وعناقيد   ،1993 احل�ضاب  ت�ضفية 

والأن�ضارية  عرب�ضاليم  على  والعدوان   ،1996
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الزعيم فوؤاد �ضهاب يت�ضّلم علم اجلي�ش من رئي�ش 

اجلمهورية ال�ضيخ ب�ضارة اخلوري يف الأول من اآب 1945 

احتفال عيد اجلي�ش 2012

مقّر الكلية احلربية يف الفيا�ضية
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خالل  الكرى  الوطنية  وامللحمة   ،1997

العدي�ضة  موقعتي  ث��ّم   ،2006 مت��وز  ع��دوان 

العام 2010 والوزاين العام 2011، حيث ا�ضتب�ضل 

�ضيادة  الدفاع عن  فيهما جنود اجلي�ش يف 

لبنان وترابه الغايل.

ا�ضتدعت  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ه��ّم��ة  اأّم����ا 

حفظ  مهّمة  فهي  اجل�ضام،  الت�ضحيات 

الأمن، والأمن هو الركيزة الأوىل يف انتظام 

�ضالمة  تاأمني  ويف  وموؤ�ض�ضاتها،  الدولة  عمل 

ردع  على  يقوم  اإذ  وحرياتهم،  املواطنني 

مواجهة  وعلى  ال��ع��ام،  بالنظام  املخّلني 

والعمالة.  والتج�ض�ش  الإره��اب  �ضبكات 

وكان اأبرز املواجهات قد ح�ضل �ضّد تنظيم 

اإلبا�ش  حاول  الذي  الإرهابي  الإ�ضالم  فتح 

حيًنا،  الفل�ضطينية  الق�ضية  لبا�ش  نف�ضه 

ولبا�ش الدين حيًنا اآخر، وذلك يف خميم نهر 

وطنية  ملحمة  كانت  حيث   ،2007 البارد 

اأخرى ا�ضتدعت قافلة كبرية من ال�ضهداء 

واجلرحى واملعّوقني من الع�ضكريني، اإىل اأن 

مّت الق�ضاء على البوؤرة الإرهابية.

ال�ضنتني  يف  ا  خ�ضو�ضً الأحداث،  وتكّثفت 

بفعل  الأخ���ريت���ني 

ان���ع���ك���ا����ش م��ا 

ج����رى وي���ج���ري يف 

الو�ضع  على  �ضوريا 

لبنان.  يف  الداخلي 

ال���ب���داي���ة ك��ان��ت 

بع�ش  ت�����وّزع  م���ع 

اتخاذ  يف  اللبنانيني 

لهذا  موؤّيدة  مواقف 

ذاك،  اأو  ال��ط��رف 

اأن  لبثت  ما  ثم  �ضيا�ضية،  انطلقت  مواقف 

مناطق  معها  لت�ضهد  ال�ضالح،  اإىل  حتولت 

طرقات،  وقطع  ا�ضتباكات  عديدة  لبنانية 

م��راًرا  اجلي�ش  وح��دات  تدّخل  ا�ضتدعى  ما 

وتكراًرا، لإطفاء نار الفنت املتنقلة، فكان 

رّد فعل العابثني بالأمن، الت�ضويب على هذه 

الوحدات، وهذا ما جرى اأخرًيا يف بلدة عرا، 

�ضرق �ضيدا، حيث ا�ضتهدف اجلي�ش مبا�ضرة 

اإلغاء دوره يف اجلمع بني اللبنانيني،  بهدف 

ويف تاأمني ا�ضتقرارهم. وقد متّيزت مواجهة 

الذي  الثمن  بارتفاع  امل��ّرة  هذه  امل�ضلحني 

ا�ضطّرت القوى الع�ضكرية اإىل تقدميه من 

ق�ضر  من  الرغم  على  واجلرحى،  ال�ضهداء 

ويعود  العملية،  خاللها  مّت��ت  التي  امل��ّدة 

ذلك اإىل �ضببني رئي�ضني:

امل�ضلحون،  اإليه  جلاأ  الذي  الغدر  اأ�ضلوب   -

امل���راك���ز  م��ه��اج��م��ة  اإىل  وم���ب���ادرت���ه���م 

عنا�ضرها  على  النار  واإطالق  الع�ضكرية، 

من دون �ضبب.

ال�ضكنية،  باملن�ضاآت  املحلة  اكتظاظ   -

عمل  اأماكن  يف  كثرية  عائالت  ووج��ود 

باأعمال  القيام  اإىل  هوؤلء  وجلوء  امل�ضلحني، 

بل  ل  العائالت،  تلك  خلف  من  القن�ش 

ا�ضتخدامها دروًعا ب�ضرية يف بع�ش الأحيان، 

ر  التب�ضّ من  املزيد  اإىل  الع�ضكريني  دفع  ما 

قبل الرّد على م�ضادر اإطالق النار.

باملقابل  مت��ّي��زت  العملية  ه��ذه  لكن 

باللتفاف  متّيزت  كما  ال�ضريع،  بالنجاح 

من  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  ح��ول  ال��وا���ض��ع 

ر�ضمية  موؤ�ض�ضات  الوطن،  مكّونات  قبل 

عديدة  دولية  جهات  اأن  كما  ومواطنني، 

لبنان  اأم��ن  على  حر�ضها  ع��ن  اأع��رب��ت 

اجلي�ش على  بقدرة  ثقتها  وعن  وا�ضتقراره، 

فعل ذلك.

اأو�ضمة دماوؤهم 

�ضفحات  على  اجلي�ش  �ضهداء  ي��ت��وزع 

�ضجله الذهبي كما تتوّزع النجوم يف �ضماء 

لبنان، وهم بالتايل يقيمون يف قلب املوؤ�ض�ضة 

املجتمع  وج���دان  يف  كما  الع�ضكرية، 

جانب  اإىل  وقف  الذي  املجتمع  هذا  املدين. 

وعائالتهم،  واأهلهم  واأبنائهم  بناتهم 

عن  تعبرًيا  الدائمة  عنايته  اأوله��م  حيث 

الذين  الأبطال،  اأولئك  لت�ضحيات  تقديره 

الوطن  اإنقاذ  يف  الأكر  الف�ضل  لهم  كان 

تواظب  ما  وهذا  وال�ضياع،  التفكك  من 

يف  املخت�ضة  الأجهزة  خا�ش  ب�ضكل  عليه 

اجلمعيات  من  عدد  مع  بالتعاون  اجلي�ش 

ال�ضمعة  التي ما انفّكت ت�ضيء  الإن�ضانية، 

اأم�هات  ع�يون  اأم�����ام  ال�ض�معة،  ت�ل�و 

اأحبائهم  اأع��ّز  فق��دوا  واأب�ن��اء  وزوج���ات 

وكانت دماوؤهم حياة للوطن.

َق�ضم اليمني وت�ضمية الدورة

اجتماع رفع العلم

َوعدي اإَلك... َوْحدك



كلمة قائد اجلي�ش 

»رفاق ال�سالح

اأيها احل�سور الكرمي

خدمتم  الذين  ال�سالح  رفاق  اأنتم  واإّياكم،  نحن  �سنوًيا  نلتقي 

وتخدمون الوطن اأينما كنتم. وقد ُكتب علينا اليوم اأن جنتمع 

وم�ستقبله.  لبنان  وح��دة  تهّدد  م�سريية،  اأزم��ات  نعي�ش  ونحن 

من  الرغم  على  التحّديات،  جتاوز  من  م�سى  ما  يف  متّكنا  لقد 

من  �سبابنا  بخرية  وذه��ب��ت  بنا،  حلقت  التي  اخل�سائر  ف��داح��ة 

احلياة  يف  تدّرجهم  على  اأنتم  �سهدمت  مّمن  وع�سكرّيني،  �سباط 

الع�سكرية واإخال�سهم للجي�ش والوطن.

اأهّم  ا  اأي�سً واجهتها  التي  الّتحديات  اأكرب  نواجه  اليوم  لكّننا 

ي�سرب  الذي  الإره��اب  وهو  داره��ا،  ِعقر  يف  والغربية  العربية  الدول 

اأينما ُتتاح له الفر�سة.

اأيها الرفاق

لقد واجه اجلي�ش اأكرث من مّرة خطر التنظيمات الأ�سولية، من 

وعربا،  عر�سال  وجرود  البارد  نهر  اإىل  ال�سنية 

على  القب�ش  واألقى 

كثري من اخلاليا التي كانت تخّطط لتحويل البلد �ساحة حرب، 

وحدنا،  نكن  مل  اأننا  وقّوتنا  املجاورة.  الدول  يف  يح�سل  مبا  اإ�سوًة 

وطوائفه  اللبناين  املجتمع  فئات  جميع  جانبنا  اإىل  كانت  بل 

بع�ش  وبا�ستثناء  ودروًزا.  و�سيعة  و�ُسنة  م�سيحّيني  متييز،  دون  من 

اآخر، َوقف  اأن نكون لطرف من دون  اأ�سوات الن�ساز التي تريد منا 

جميع قادة التيارات ال�سيا�سية واملراجع الروحية، على الرغم من 

لتجنيب  معركته  يف  اجلي�ش  جانب  اإىل  ال�سيا�سية،  اختالفاتهم 

لبنان خطر هذه التنظيمات.

احلرب على الإرهاب

على  �ساملة  حرًبا  يخو�ش  اجلي�ش  اأن  هنا،  من  اأعلن  اليوم 

الإرهاب، ولن تتوقف اأجهزتنا عند انتقادات اأو حمالت اأو �سواريخ 

الإرهاب  بداأ  يوم  با�سرته  الذي  عملها  �ستوا�سل  هي  بل  عبوات،  اأو 

ي�سرب عائالتنا وبيوتنا وقرانا ومدننا.

ونقول بو�سوح اأكرث:

خالف  ب��اأي  لها  عالقة  ل  الإره���اب،  على  حربنا  اإن  اأوًل:   •
�سلة  ول  الفرتة،  هذه  يف  لبنان  يعي�سها  اإعالمية  حرب  اأو  �سيا�سي 

زعزعة  بهدف  هناك،  اأو  هنا  من  ُتطلق  التي  بالإ�ساعات  لها 

القيادات  اأن  هنا  واأوؤّك��د  الإ�ستقرار. 

اأعلن قائد اجلي�ش العماد جان 

على  �ساملة  حرًبا  يخو�ش  »اجلي�ش  اأن  قهوجي 

اأو عبوات،  اأو �سواريخ  الإرهاب، ولن تتوقف اأجهزتنا عند انتقادات اأو حمالت 

بل هي �ستوا�سل عملها الذي با�سرته يوم بداأ الإرهاب ي�سرب عائالتنا وبيوتنا وقرانا ومدننا«.

الثامنة  الذكرى  ملنا�سبة  الريزة  يف  اأقيم  املتقاعدين،  لل�سباط  تكرمي  حفل  خالل  القائد  حديث  جاء 

وال�ستني لتاأ�سي�ش اجلي�ش، وح�سره اإىل جانب القائد، رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �سلمان وعدد من 

كبار �سباط القيادة، اإىل ح�سد من ال�سباط املتقاعدين. 

العماد قهوجي

يف احتفال تكرمي

ال�سباط املتقاعدين

اجلي�ش يخو�ش

حرًبا �ساملة على الإرهاب

وعلى اجلميع حتّمل م�سوؤولياتهم
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تكرمي

اإعداد:

رميا �سليم �سومط



التي  امل��ع��ن��ّي��ة  ال�سيا�سية 

نتوا�سل معها، تّطلع على عملنا الأمني 

ال�سبكات  من  كثرًيا  الآن  حتى  ك�سف  الذي  وال�ستخباراتي، 

اٍت اأمنية كبرية. الإرهابية، ما جّنب البلد خ�سّ

واقليمية  دولية  حرب  هي  الإره��اب  على  احل��رب  اإن  ثانًيا:   •
ال�سديقة ملالحقة  الإ�ستخبارات  اأجهزة  نتعاون مع  ونحن  وعربية، 

هذه ال�سبكات، ونن�سق معها على اأعلى امل�ستويات يف �سورة دورية 

من اأجل �سالمة اللبنانيني والرعايا الغربيني والعرب يف لبنان.

اأ�سهر، خلية  اإن اجلي�ش ُيالحق منذ  • ثالًثا: تو�سيًحا للحقائق، 
اإرهابية تعمل على تفخيخ �سيارات واإر�سالها اإىل مناطق �سكنية، 

معلوماتنا  بح�سب  اخلطورة  اأن  اإّل  اإحداها.  الروي�ش  �سيارة  كانت 

منطقة  ل�ستهداف  تعّد  ل  اخللية  هذه  اأن  توؤّكد  ال�ستخباراتية، 

عرب  املذهبية  الفتنة  لبّث  ر  حت�سّ هي  بل  معينة،  طائفة  اأو  معينة 

من  وال�سيا�سية.  الطائفية  الجتاهات  متنّوعة  مناطق  ا�ستهداف 

اخلطر،  هذا  ملواجهة  اجلميع،  جهود  ت�سافر  اأهمية  تبدو  هنا 

واأمنًيا واإعالمًيا. �سيا�سًيا وق�سائًيا 

الو�سع خطورة 

لقد حتّفظنا كثرًيا عن الكالم حول هذا العمل ال�ستخباراتي 

لكن  املواطنني،  على  التهويل  نريد  ول  اجلي�ش،  عادة  هي  كما 

بو�سوح  ولنقول  م�سوؤولّياتهم،  اأمام  اجلميع  لن�سع  اليوم  الأوان  اآن 

ا�ستثنائية من جميع  وي�ستلزم جهوًدا  الو�سع خطر  اإن  وم�سوؤولية: 

هذه  غمرة  ويف  مهّماته.  يف  اجلي�ش  مل�ساندة  ال�سيا�سية  القيادات 

العدو  ميّثله  الذي  الدائم  اخلطر  بالتاأكيد  نن�سى  لن  امل�ساعب، 

الإ�سرائيلي على اأر�سنا و�سعبنا ووحدتنا الوطنية، وهذا ما ا�ستدعى 

وي�ستدعي با�ستمرار بقاء وحداتنا الع�سكرية املنت�سرة على احلدود 

لبنان  دفاًعا عن  وال�ستعداد،  اأعلى درجات اجلهوزية  اجلنوبية يف 

وحفاًظا على �سيادته وا�ستقالله«.

ثقة بدور املوؤ�س�سة 

امل�سلحة  ال��ق��وى  قدم��اء  لرابط��ة  كلمة  احلفل  تخ��ل��لت 

املتقاع��د  الركن  اللواء  ال�سابق  الأركان  رئي�ش  األقاه��ا  اللبنانية 

الإنق��اذي  الع�سك��رية  املوؤ�س�سة  ب��دور  فيها  اأ�س��اد  امل�سري،  �سوق��ي 

الع�سيبة  والظروف  امل�ستحكمة،  ال�سيا�سية  اخلالفات  ظل  يف 

كثب  عن  تواك��ب  الرابطة  اأن  م��وؤّك��ًدا  البالد،  بها  متر  التي 

مهّمات اجلي�ش ولديها كامل الثقة بحكمة قيادت��ه واإجراءاتها 

يف الت�سدي للفتنة ومعاجلة خمتلف الأحداث 

الأمنية.
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تالوة

 امر اليوم

واحتفاالت 

يف املناطق 

الع�سكرية

لت�أ�سي�س  وال�ستني  الث�منة  ملن��سبة الذكرى 

يف  رمزي  ع�سكري  احتف�ل  اأقيم  اجلي�س، 

ح�سره  الريزة،  يف  الوطني  الدف�ع  وزارة  مبنى 

�سلم�ن  وليد  الركن  اللواء  الأرك�ن  رئي�س 

قهوجي،  ج�ن  العم�د  اجلي�س  ق�ئد  ممثاًل 

ونواب رئي�س الأرك�ن وق�دة الأجهزة الت�بعة 

للقي�دة، حيث جرت خالله تالوة اأمر اليوم 

الع�سكريني  اإىل  اجلي�س  ق�ئد  وجهه  الذي 

ب�ملن��سبة، وعر�س التحية من قبل الوحدات 

املتمركزة يف مبنى القي�دة.

ب��سم  الزهر  من  اإكليل  و�سع  مت  كم� 

العم�د ق�ئد اجلي�س على الن�سب التذك�ري 

ل�سهداء اجلي�س يف الريزة. 

اآب/اأيلول

2013

تخليًدا للذكرى



ويف الإط�ر عينه، 

اأقيمت احتف�لت 

مم�ثلة يف  قي�دات 

وال��ق��وات  الع�سكرية  املن�طق 

خالله�  جرى  والبحرية،  اجلوية 

على  الزهر  من  اإكليل  و�سع 

ن�سب ال�سهداء يف كل منطقة، 

بح�سور  ذك���راه���م  واإح���ي����ء 

�سخ�سي�ت ر�سمية وروحية.
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ق�مت  ك��م��� 

ع�سكرية  وفود 

اأك�ليل  بو�سع 

م������ن ال����زه����ر 

ب������س��م ال��ع��م���د 

ق���ئ��د اجل��ي�����س 

ع��ل��ى اأ���س��رح��ة 

ق������دة اجل��ي�����س 

غزير،  بلدة  يف  �سه�ب  فوؤاد  اللواء  الرئي�س  وهم:  املتوفني  ال�س�بقني 

راأ�س  يف  �سه�ب  ع�دل  اللواء  كفرتيه،  بلدة  يف  جنيم  ج�ن  العم�د 

النبع، العم�د اإميل الب�ست�ين يف ح�رة �سخر، العم�د ا�سكندر غ�من 

يف بلدة �سغبني، العم�د حن� �سعيد يف بلدة القليعة – 

القطلبة  بلدة  يف  طنو�س  ابراهيم  والعم�د  مرجعيون، 

- عندقت.
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ملن��سبة عيد اجلي�س، ق�م وفدان من كب�ر �سب�ط 

الأ�سبق  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  دولة  بزي�رة  القي�دة 

والعم�د  الرابية،  يف  عون  مي�س�ل  العم�د  الن�ئب 

لهم�  نقال  حيث  عم�سيت،  يف  خ��وري  فكتور 

ته�ين ق�ئد اجلي�س العم�د ج�ن قهوجي، ومتني�ته 

بدوام ال�سحة والعمل يف �سبيل لبن�ن.

مبكتب  الت�س�ل  جرى  عينه،  الإط�ر  ويف 

العم�د  ال�س�بق  اجلمهورية  رئي�س  فخ�مة 

اإميل حلود لتقدمي التهنئة له كونه موجوًدا 

خ�رج البالد.

كم� زارت وفود من قي�دة اجلي�س 

الع�سكرية  املن�طق  ق��ي���دات 

والبحرية  اجل��وي��ة  وال���ق���وات 

وامل��دار���س وامل��ع���ه��د وامل��واق��ع 

الت�بعة  القطع  مع  والألوية 

يف  امل�ستقلة  والقطع  له�، 

حيث  انت�س�ره�،  اأم���ك��ن 

للع�سكريني  الته�ين  قدمت 

بعيد اجلي�س.

زيارات وتهاٍن

مبنا�سبة عيد اجلي�ش

تخليًدا للذكرى
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�لعو�يف يا وطن
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يف يا وطن.
العوا

لأرز وال�ضنديان وال�ضنوبر والزيتون يف اأر�ضنا.
يف يا مزروًعا يف وجداننا كما ا

العوا

ب يا وطن.
اإنه الأول من اآ

اإنه العيد الذي لطاملا جمع املتخا�ضمني وقّرب بني املتباعدين.

يف اأيامك؟
لي�س الوطن بخري »يا وطن«، فما كان لون العيد 

ر، يا متاأهًبا يف �ضود الليايل واإ�ضراقات الأمل، هل 
يا مزروًعا يف ال�ضم�س وحتت املط

يف اأيامك؟
للأعياد كما نعرفها، م�ضاحة 

رية يا وطن. 
رفعت لفتات كث

احتفالت  و... 
لك،  تغني  جميلة  اأ�ضوات  و�ضدحت  جميل،  كلم  قيل 

ل  واأنت  عنك  ماذا  عنك؟  ماذا  لكن  يحتفل،  طريقته  على  كل  رية... 
كث

تتقن الحتفال اإّل بطريقة واحدة وبلغة واحدة.

ك ال�ضهادة ع�ضية العيد وقبله ويف كل حلظة ينده فيها الواجب.
احتفال

لغتك ِكرَب ال�ضمت وقد�ضية الرتفع.

اإنه الأول من اآب.

ك، يوم لنا نحتفل بك.
يوم ل

يف يا من جت�ضد القيم يف زمن الأهواء وامل�ضالح.
ك العوا

نقول ل

يا َمن ت�ضّكل الت�ضحية خبز اأّيامك.

ن اأيام اأولدنا.
يا َمن به نحتمي ومن وقفاته ن�ضتمد اأمًل للآتي م

يف يا وطن.
العوا

العوايف يا وطن

اإلهام ن�صر تابت





الوجع هنا  واح��د  وه��ن��اك،  ال��دم هنا  ل��ون  واح��د 

وهناك.

امل�سهد الأ�سود ذاته يف الروي�س وقبلها بئر العبد، ويف 

طرابل�س، وع�سى اأّل يكون بعدها مكان اآخر.

اأو �ساحة،  هكذا بلحظة حتط الكارثة يف �سارع 

ق�ساوة  من  متعبون  غالًبا  هم  اأنا�س  حياة  تقتحم 

على  القبيحة  معاملها  تفر�س  وم�سقاتها.  احلياة 

فيتبدل  والأرزاق،  وال��راب  واحلجر  والوجوه  النفو�س 

اخلراب  من  ملزيد  الهاوية  وتت�سع  ك��ان،  ما  كل 

القاتل.

واحد لون الدم، واحد الوجع، وواحد الوح�س املفر�س 

حياة النا�س واأحالمهم وجنى اأعمارهم.

العا�سفة  الأ�سواأ، نعم ها نحن يف قلب  لقد ح�سل 

نكن  مل  اإن  بعد؟  م��اذا  لكن  وجنونها،  وعينها 

قادرين على منع العا�سفة، فهل ن�سّرع لها اأبوابنا؟ 

هل  املاآ�سي؟!  ي�ستهي  من  اجلحيم؟!  هذا  يريد  من 

ي�ستفيق العقالء؟

الوطن  �ساحة  اإىل  خل�سة  الإره���اب  يت�سلل  مل 

ي�سعون  ب�سر  من  الع�سرات  ويحّول  الأبرياء  ليح�سد 

اإىل رزقهم اإىل كتل متفحمة واأ�سالء حتت اأنقا�س 

ليزرع  تخٍف  دون  ومن  وفظاظة  بوقاحة  اأتى  لقد  والأحالم.  البيوت 

خالياه اأينما ا�ستطاع. من اأين اأتى؟ من ع�سور الرببرية والتخلف؟ 

من اجلوار امللتهب؟ من ت�سارع امل�سالح على ال�ساحتني الإقليمية 

جميع  وجهه  يف  نو�سد  اأن  واجبنا  من  امل�سدر،  كان  اأًيا  والدولية؟ 

الأبواب، لكننا مع الأ�سف مل نفعل.

دًما  بذل  الأب��واب.  هذه  ت�سرع  ل  لكي  الكثري  اجلي�س  بذل  لقد 

فتنة،  من  اأكرث  ومنع  باب  من  اأكرث  اأو�سد  و�سهًرا،  وعرًقا  عزيًزا 

ولكن لي�س بالأمن وحده يردع الإرهاب ومتنع الفنت.

بفجاجتها  الوقائع  هي  وها  م�سوؤولياتهم،  حتّمل  اجلميع  على 

التقاع�س  من  النهو�س  اإما  اأمامنا،  كثرية  خيارات  ل  اأن  تعلن 

والتلكوؤ واملواقف التي ل تعدو كونها كالًما يف الليل ميحوه �سوء 

النهار، واإما مواجهة الأ�سواأ.

التي  التحذيرات  معنى  بو�سوح  يدرك  قلياًل  بالذاكرة  يعود  من 

علًنا.  به  تبوح  ال��ذي  الكالم  قّلة  على  اجلي�س  قيادة  اأطلقتها 

لكن الإعالن للنا�س �سيء واإطالع املعنيني �سيء اآخر، حتى طفح 

طرابل�س،  يف  املروعني  الإنفجارين  من  فقط  يومني  قبل  الكاأ�س... 

اأعلن قائد اجلي�س العماد جان قهوجي يف كلمة األقاها يف تكرمي 

ال�سباط املتقاعدين، »اأن اجلي�س يخو�س حرًبا �ساملة على الإرهاب، 

ولن تتوقف اأجهزتنا عند انتقادات اأو حمالت اأو �سواريخ اأو عبوات، 

بل هي �ستوا�سل عملها...«.

اأ�سهر خلية  اأن اجلي�س يالحق منذ  اأعلن  الإي�ساح  ويف مزيد من 

لبث  ر  وهي »حت�سّ اإحدى جرائمها...  الروي�س  اإرهابية كان تفجري 

الفتنة املذهبية عرب ا�ستهداف مناطق متنّوعة الجتاهات الطائفية 

املواطنني،  على  التهويل  نريد  »ل  بالقول  ليختم  وال�سيا�سية...«، 

لكن اآن الأوان لن�سع اجلميع اأمام م�سوؤولياتهم«.

نعم اآن الأوان، وع�سى اأّل يفوت الأوان.   

  

التحرير
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حدث
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من الروي�س

اإىل طرابل�س

دم واحد ووجع واحد

مل  وب�شكٍل  الأبرياء،  العزل  املواطنني  لتطال  لبنان  اإىل  الإرهاب  يد  متتد  جديدة  مرًة 

وبالتايل  منهم،  عدد  اأكرب  لقتل  مك�شوفة  حماولة  يف  طويلة،  �شنني  منذ  مثيل  له  ي�شبق 

اقت�شاده  من  والنيل  الأمني،  ا�شتقراره  وزعزعة  الوطن،  اإىل  والفو�شى  الفتنة  ا�شتدراج 

الوطني ور�شالته الإن�شانية واحل�شارية الفريدة.



�أن  قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�ش  قائد  �أكد 

�خلم�سّية  �خلطة  من  و�لأخري  �لأول  »هدفنا 

�أر�سه  عن  �لدفاع  من  �جلي�ش  متكني  هو 

و�سمان  خارجي،  �عتد�ء  �أي  �سد  و�سعبه 

و�لعابثني  �لإرهاب  �أخطار  من  �لوطن  �سالمة 

بالأمن«. كالم �لعماد قائد �جلي�ش جاء خالل 

لتطوير  �خلم�سّية  باخلطة  �خلا�ش  �لجتماع 

مبنى  يف  عقد  �لذي  �للبناين،  �جلي�ش  قدر�ت 

»�لإ�سكو�« بدعوة من �ملمثل �ل�سخ�سي لالأمم �ملتحدة �ل�سيد ديريك بالمبلي، 

و�سارك فيه عدد من �سفر�ء �لدول �ملانحة وقائد قو�ت �لأمم �ملتحدة �جلرن�ل 

ني يف جمال �لت�سليح. باولو �سيرّي�، �إىل جانب عدد من �ل�سباط و�خلرب�ء �ملخت�سّ

كلمة قائد �جلي�ش

ال�سيد  اإىل  بال�سكر  العماد قائد اجلي�ش كلمته متوجًها  ا�ستهل 

ديريك بالمبلي ومن خالله اإىل رئا�سة الأمم املتحدة، وكذلك اإىل 

اللقاء،  القّيمني على هذا  واملانحة، وجميع  ال�سديقة  الدول  ممثلي 

»الذي يعّب عن اهتمامكم الوا�سع باأو�ساع موؤ�س�ستنا الع�سكرية، 

دعم  موا�سلة  يف  ال�سديقة  وجيو�سكم  لدولكم  القوية  الإرادة  وعن 

هذه املوؤ�س�سة، وهو الدعم الذي جتّلى ب�سكٍل لفت خالل ال�سنوات 

الفائتة، وكان له بالغ الأثر يف تعزيز قدرات اجلي�ش، ومتكينه من 

حماية ال�ستقرار الوطني«.

اجلي�ش  عاتق  على  امللقاة  »الأعباء  اأن  على  اجلي�ش  قائد  و�سدد 

اللبناين يف جمايل الدفاع والأمن، ل ميكن مقارنتها على الإطالق 

هذه  حجم  من  زاد  وما  وعتاًدا،  و�سالًحا  عديًدا  احلالية،  بقدراته 

الأعباء كما تعلمون، الأزمات الإقليمية املتالحقة، وانعكا�سها 

ب�سكٍل اأو باآخر على لبنان«.

ولفت اإىل اأن »هذا الواقع ال�سعب، ا�ستوجب مّنا م�ساعفة اجلهود 

وا�ستخدام كامل الطاقات مب�ساندة م�سكورة من اجليو�ش ال�سديقة 

وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، م�ستندين بالدرجة الأوىل اإىل 

وطنه،  بق�سية  الرا�سخ  واإميانه  اللبناين  للجندي  املمّيزة  الكفاءة 

عالية  مب�سوؤولية  والتطّورات،  الأح��داث  خمتلف  مع  التعامل  واإىل 

ومبنتهى الدقة والوعي والتجرد«.

واأ�ساف: »اإن هذا الواقع ا�ستوجب اإقرار احلكومة اللبنانية، على 

البالد،  تعانيها  التي  ال�سعبة  القت�سادية  الأو�ساع  من  الرغم 

خطة خم�سية لت�سليح اجلي�ش، من �ساأنها اأن توفر جزًءا اأ�سا�سًيا 

من احتياجاته، فيما لو ترافق ذلك مع م�ساركة الدول ال�سديقة 

املتبقية  وامل�ستلزمات  للخطة  الفورية  امل�ستلزمات  تاأمني  يف 

هذه  على  الكبري  الأمل  نعقد  و�سوح  بكّل  ونحن  الأولويات،  وفق 

الدول، جلهة ا�ستمرار تعاونها وتطوير برامج م�ساعداتها وهباتها يف 

خمتلف املجالت، اإىل حني توافر الإمكانات املادية وتاأمينها من 

قبل احلكومة اللبنانية«.

مهمة  خطوة  ميثل  اليوم  لقاءنا  »اإن  قائاًل:  اجلي�ش  قائد  وتابع 

و�سع  بهدف  وذلك  اللبناين،  اجلي�ش  لت�سليح  التح�سري  م�سرية  يف 

هذه  تنفيذ  يف  قبلكم  من  امل�ساهمة  ملجالت  ودقيق  وا�سح  ت�سّور 

اخلطة على جميع امل�ستويات. اإن هدفنا الأول والأخري من اخلطة 

�سد  و�سعبه  اأر�سه  عن  الدفاع  من  اجلي�ش  متكني  هو  اخلم�سية 

الإره��اب  اأخطار  من  الوطن  �سالمة  و�سمان  خارجي،  اعتداء  اأي 

والعابثني بالأمن«. م�سرًيا اإىل اأن »حتقيق هذه اخلطة ل ينعك�ش 

والدويل،  الإقليمي  ال�ستقرار  على  بل  فح�سب  بالدنا  ا�ستقرار  على 

مواجهة  يف  جي�سنا  بذلها  التي  الت�سحيات  حجم  يدرك  فاجلميع 

يوم من  باأن هذا  اجلي�ش مل يكن يف  وي��درك كذلك  الإره��اب، 

الأيام يف موقع العتداء على اأحد، بل يف موقع الدفاع عن بالده �سد 

الحتالل والعدوان من اأي جهة كان«.

وارّحب بكم  ال�سكر لكم  العماد قهوجي قائاًل: »اأكّرر  وختم 

يف وطنكم الثاين لبنان، متطّلعني اإىل مزيد من التعاون يف املراحل 

املقبلة، ملا فيه م�سالح بلداننا وخري الإن�سانية جمعاء«.

بالمبلي

قائد  العماد  �سكره  عن  بالمبلي  ديريك  ال�سيد  اع��رب  ب��دوره، 
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جي�شنا

اإعداد:

نينا عقل خليل

�جلي�ش - �لعدد 339/338 86

خطة 

ت�سليح 

اجلي�ش

مزيد من 

�لإجماع 

�لدويل حول 

�أمن لبنان 

و��ستقر�ره



البحرية  القوة  وقائد  لياندرو  خو�سيه  البازيلي  الأمريال  من  بدعوة 

لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  لقوات  التابعة  املتو�سط  البحر  يف 

البازيلية  ال�سفينة  منت  وعلى  املن�سرم،  متوز  �سهر  مطلع  اأقيمت 

Constituicao، مرا�سم احتفال تقليد رئي�ش الأركان اللواء الركن 
وليد �سلمان و�سام ال�ستحقاق البحري البازيلي برتبة �سابط اأكب، 

اإي��اه  منحته  وال���ذي 

جمهورية  رئي�سة 

ال�سيدة  ال���بازي���ل 

.Dilma roussef
الحتفال  ح�سر 

ال��بازي��ل��ي  ال�سفري 

 Affonso ال�سيد 

 E m i l i o
 A l e n c a s t r o
من  وعدد   Massot
���س��ب��اط ال��ق��ي��ادة، 

بع�ش  اإىل  بالإ�سافة 

املجتمع  فعاليات 

املدين.

ب�����داي�����ة ع����زف 

اللبناين  الن�سيدان 

بعدها  وال��بازي��ل��ي، 

ق�����ّل�����د ال�������س���ف���ري 

ال���بازي���ل���ي ال��ل��واء 

�سلمان  ال���رك���ن 

رئي�سة  باإ�سم  الو�سام 

اللبنانية  بالعالقات  فيها  نّوه  األقى كلمة  ثّم  البازيل،  جمهورية 

البازيلية، املتاأتية من وجود جالية لبنانية فاعلة يف البازيل، م�سدًدا 

الدولية،  القوات  يف  البازيلية  البحرية  القوة  توؤديه  الذي  »الدور  على 

الأو�سط  ال�سرق  وال�سالم يف منطقة  الأمن  تر�سيخ  واإ�سرار بالده على 

واملحافظة على جو ال�ستقرار يف لبنان«.

كلمته  يف  �سلمان  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  �سكر  ب��دوره، 

رئي�سة جمهورية البازيل على البادرة الطيبة، ولفت اإىل التعاون بني 

اجلي�ش اللبناين والقوات امل�سّلحة البازيلية بخا�سة البحرية منها.

الأخ��رية  زيارته  خالل  مل�سه  »مبا  منوًها  الأرك��ان  رئي�ش  وختم 

للبازيل، من جدّية القوات امل�سّلحة البازيلية يف دفع م�سرية التعاون 

بني البلدين قدًما اإىل الأمام«.

خالله  جرى  ال�سفينة،  منت  على  كوكتيل  حفل  الحتفال  تال 

تبادل الأنخاب.
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م�سجًعا  الجتماع،  حل�سورهم  الأع�ساء  الدول  وممثلي  اجلي�ش 

التي  اجلي�ش  قدرات  تطوير  خلطة  الدولية  امل�ساندة  »زيادة  على 

مّت و�سع اللم�سات الأخرية عليها يف ني�سان من العام احلايل«، 

م�سرًيا اإىل »التحديات التي يواجهها اجلي�ش يف وقت يعاين فيه 

حمدودية مواردة«.

احلفاظ  يف  الناجح  اجلي�ش  »بدور  بالمبلي  ال�سيد  ا�ساد  كما 

ا يف الآونة الأخرية«. على اأمن لبنان وا�ستقراره، خ�سو�سً

ا اإىل اأن »اخلطة قد مّت اإطالقها يف اجتماع ا�ست�سافه  ولفت اأي�سً

اجلي�ش اللبناين يف اأيار املا�سي، واإن الجتماع احلايل هو فر�سة 

الإجماع  وللبناء على  الدول بها،  اأكب من  لإحاطة جمموعة 

الأمر  اجلي�ش،  م�ساندة  وحول  وا�ستقراره  لبنان  اأمن  حول  الدويل 

الذي انعك�ش يف البيان الرئا�سي الذي �سدر عن جمل�ش الأمن يف 

العا�سر من متوز«.

�سيرّي�

فيها  ن��ّوه  كلمة  �سيرّيا  اجل��رال  الدولية  القوات  قائد  واألقى 

امل�ستويات  على  الدولية  والقوات  اجلي�ش  بني  املتني  »بالتعاون 

ال�سرتاتيجية والتكتية«، م�سيًدا ب�»التزام اجلي�ش بقوة تطبيق 

جنوب  يف  ال�»يونيفيل«  مع  عملياته  خالل  من   1701 القرار 

لبنان، على الرغم من التحديات الأمنية العديدة التي يواجهها 

اجلي�ش يف خمتلف اأنحاء البالد.

مبادرات  من  وا�سعة  »جمموعة  �سيرّيا  اجل��رال  وا�ستعر�ش 

التدريب امل�سرتكة التي مّت اإجراوؤها مع اجلي�ش يف البحر والّب«، 

كعاملني  وم�ساندته،  اجلي�ش  مع  الوثيقة  »ال�سراكة  موؤكًدا 

اأ�سا�سيني يف مهمة ال�»يونيفيل«.

وقال: »اإن خطة احلوار ال�سرتاتيجي امل�سرتكة بني ال�»يونيفيل« 

خطة  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  تعد  التي  اللبنانية،  امل�سلحة  والقوات 

ويتم  التنفيذ،  حّيز  بالفعل  دخلت  قد  اجلي�ش،  قدرات  تطوير 

واحلكومة  واجلي�ش  ال�»يونيفيل«  بني  تن�سيق  اآلية  تطوير 

اللبنانية واجلهات املانحة الدولية، بالتعاون مع مكتب املن�سق 

�سامل  نهج  �سمان  اأجل  من  لبنان،  يف  املتحدة  لالأمم  اخلا�ش 

وم�ساندة، لآلية تن�سيق احلوار ال�سرتاتيجي«.

و�سام �ل�ستحقاق 

�لبحري �لرب�زيلي برتبة �سابط �أكرب لرئي�ش �لأركان
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�لقيادة تكّرم �سباًطا من مكتب �لتعاون �لدفاعي �لأمريكي

على  تكرميي  حفل  جونية،  يف  الع�سكري  املجّمع  يف  اأقيم 

الأمريكية  ال�سفارة  يف  ال�سابق  الع�سكري  امللحق  من  كل  �سرف 

املقّدم  الأمريكية  امل�ساعدات  عن  وامل�سوؤول  برونر  دايفيد  العقيد 

Graig Schlozman، تقديًرا جلهودهما املبذولة يف ت�سهيل و�سول 
اجلي�ش  اإىل  الأمريكية  احلكومة  من  الع�سكرية  امل�ساعدات 

اللبناين خالل فرتة توليهما من�سبيهما يف لبنان.

تراأ�ش احلفل نائب رئي�ش الأركان للتجهيز العميد الركن نبيل 

اأبو حيدر، وح�سره اإىل جانب ال�سابطني املكّرمني، عدد من كبار 

باط يف مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي. ال�سّ

و�سام  برونر  العقيد  حيدر  اأبو  الركن  العميد  منح  وللمنا�سبة، 

�س�عار   Scholozman وامل��ق��دم  ب��راءت��ه  مع  الع�س�كري  التقدير 

اجلي��ش.

حفال تكرمي 

يف �ملركز �للبناين لالأعمال �ملتعلقة بالألغام

حفال  بالألغام،  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  يف  اأقيم 

تكرمي على �سرف ممثل �سركة »Sterling InT« الأمريكية 

ال�سيد باتريك فان بوغ، ومديرة امل�ساريع يف برنامج الأمم املتحدة 

جلهودهما  تقديًرا  �سّباغ،  مرينا  ال�سيدة   »UNDP»الإمنائي

املبذولة يف دعم البنامج اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام.

املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين  امل��رك��ز  رئي�ش  احلفلني  ت��راأ���ش 

بالألغام العميد الركن عماد ع�سيمي وح�سره �سباط من املركز 

ومدعوون.

�ساحنات و�آليات �أمريكية م�ساعدة للجي�ش

للج�ي�ش،  الأم��ريك��ي��ة  امل�����س��اع��دات  برنام�ج  اإط�����ار  �سمن 

اللواء  ت�سّلم  اجلانبني،  بني  املوّقعة  والتفاقيات  واللت�زام�ات 

اآلية  و71  ع�سكرية  �ساحنة   38 خمتلفة،  اأوقات  ويف  اللوج�ستي، 

ع�سكرية نوع »هامفي« وذلك عب مرفاأ بريوت. ح�سر عمليتي 

الدفاعي  التعاون  ومكتب  اجلي�ش  �سّباط  من  ع��دد  الت�سليم 

الأمريكي يف لبنان.

حتتوي  م�ستوعبات   8 الع�سكرية  الطبابة  ت�سّلمت  كذلك، 

على جتهيزات اأمريكية خا�سة بامل�ست�سفيات امليدانية.



اأقيم يف الناقورة، حفل ت�سّلم عدد 

هبة  مقدمة  التاأليل  اأج��ه��زة  من 

اللبناين، يف ح�سور  املوؤقتة مل�سلحة اجلي�ش  من قوات الأمم املتحدة 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  احلجار  حممد  الركن  العميد 

قهوجي، الرئي�ش الإقليمي للمعلومات والت�سالت يف ال�«يونيفيل« 

ممثاًل  اأوم����الن  اأن��ط��وين  ال�سيد 

وعدد  �سّيريا،  باولو  اجلرال  قائدها 

التي  الكلمة  يف  احلجار  الركن  العميد  �سكر  وقد  ال�سباط.  من 

للجي�ش،  امل�ستمر  دعمها  على  الدولية  القوات  الحتفال  يف  األقاها 

مثنًيا على ت�سحيات اأفرادها لرت�سيخ ال�ستقرار يف املناطق احلدودية.

من  ع����دد  ح�����س��ور  يف 

اجلي�ش  ���س��ّب��اط  ك��ب��ار 

ال�سفارة  لدى  الأمريكي  الدفاعي  التعاون  مكتب  من  واأع�ساء 

الأمريكية يف لبنان، نّفذت وحدات من القوات البحرية والقوات 

فريق  مع  بالإ�سرتاك  البحر،  مغاوير  وفوج  الدعم  ول��واء  اجلوية 

�ش متريًنا تدريبًيا قبالة خليج جونية. تدريب اأمريكي متخ�سّ

واعرتا�ش  والإنقاذ  والبحث  الغط�ش  عمليات  التمرين  �سمل 

وتفتي�سها،  ال�����س��ف��ن 

وعبوات  األغام  ومعاجلة 

اخلافرات  من  عدد  فيه  �سارك  وقد  امل��اء.  حتت  منفجرة  غري 

والزوارق احلربية والطوافات والآلت الهند�سية.

اجلي�سني  بني  الع�سكري  التعاون  اإطار  يف  التمرين  هذا  وياأتي 

املوّقعة بني اجلانبني يف جمال  والتفاقات  والأمريكي،  اللبناين 

التدريب امل�سرتك.
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مترين م�سرتك بني �جلي�ش وفريق �أمريكي يف خليج جونيه

...و�آخر 

يف �لإنقاذ 

و�لإخالء 

�لطبي

نّفذت الطبابة الع�سكرية وبالتعاون مع م�ست�سفى القدي�ش جاورجيو�ش اجلامعي واملديرية العامة 

للدفاع املدين وال�سليب الأحمر اللبناين، متريًنا يف جمالت البحث والإنقاذ والإخالء الطبي، �ساركت 

فيه جمموعات طبية وطوافات القوات اجلوية ومراكب من القوات البحرية.

الوحدات  وقادة  ال�سّباط  كبار  من  عدد  بريوت   – البيال  �ساطئ  قبالة  جرى  الذي  التمرين  ح�سر 

الكبى والأفواج امل�ستقلة واملدير العام للم�ست�سفى �سالم الري�ش، بالإ�سافة اإىل ممثلي املديرية العامة 

للدفاع املدين وال�سليب الأحمر اللبناين ومدعوين.

�جلي�ش ت�سّلم �أجهزة تاأليل هبة من �لـ»يونيفيل«



الدورة  بتخريج  والأركان  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  كلية  احتفلت 

علي  الركن  العميد  ح�سور  يف  كتيبة،  لقائد  والأربعني  الثانية 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  الكلية  قائد  مكه 

والأف��واج  الكبى  ال��وح��دات  وم��ن  القيادة  اأجهزة  من  و�سباط 

امل�ستقلة واملدّربني واملحا�سرين )من ع�سكريني ومدنيني(.

�سمت الدورة �سباًطا من خمتلف القطع والوحدات الع�سكرية، 

وقائد  تبادل  الذي  غ�سبان  جوزف  املقدم  ال��دورة  طليع  ت�سّدرهم 

الكلية الدروع التذكارية.

تخلل الحتفال تالوة مذكرة النتيجة النهائية للدورة  ولئحة 

املمّيزين  وال�سّباط  الدورة  طليع  الحتفال  رئي�ش  هناأ  ثّم  ال�سرف، 

قبل ت�سليمهم ال�سهادات.

املتخّرجني  ال�سّباط  اإىل  توّجه  اجلي�ش  قائد  ممثل 

بكلمة قال فيها:

احتفال  لرعاية  اليوم  اأمامكم  اأق��ف  اأن  »ي�سّرفني 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ح�سرة  ممثاًل  هذا،  التخرج 

يف  جميًعا  بكم  اأرح��ب  اأن  ي�سعدين  كما  قهوجي، 

و�سهاًل  فاأهاًل  �سباطها،  وبا�سم  با�سمي  الكلية  رحاب 

بكم يف داركم.

الناجحني،  باأفواج  العتزاز  يعظم  اجلنى  موا�سم  يف 

ويكب القلب بخريجني مزّودين علًما وثقافًة، وم�سوؤوليًة 

والتزاًما بر�سالتهم الع�سكرية. 

خم�سة اأ�سهر م�ست على وجودكم يف الكلية، ثابرمت 

ما  ثمار  نتائجه  من  وح�سدمت  التح�سيل  على  فيها 

زرعتم من جهود، وما قّدم مدربوكم من عطاء، اأف�سيا 

مًعا اإىل النتيجة املمتازة التي ح�سلتموها، واإىل هذا اليوم 

امل�سرق يف م�سريتكم وم�سرية اجلي�ش والكلية«. 

تاأمني  على  با�ستمرار  اجلي�ش  قيادة  حر�ست  »لقد  واأ���س��اف: 

ال�سرورية الكفيلة  الدورات  ال�سباط بغية متابعة  الفر�ش جلميع 

وبخا�سٍة  امل�ستويات،  خمتلف  على  القيادة  ملمار�سة  بتاأهيلهم 

اأهميتها  اإىل  نظًرا  اإلزامية  دورة  وهي  كتيبة،  قائد  دورة  منها 

كمرحلة انتقالية لل�سابط بني قيادة الوحدات ال�سغرى والوحدات 

قيادية  وظائف  لت�سّلم  وجهوزيته  جدارته  من  والتثّبت  الكبى، 

عليا، ومن ثّم تهيئته ملتابعة دورة الأركان«.

حجم  يف  تكمن  اتبعتموها  التي  ال��دورة  اأهمية  »اإّن  وتابع: 

املعلومات التي تلقيتموها ف�ساًل عن تنّوعها، �سواء تلك املرتبطة 

القتال  وفنون  الأركان  وعمل  واإدارتها،  الوحدات  قيادة  مبجال 

بالثقافة  املرتبطة  تلك  اأو  الأ�سلحة،  وا�ستخدام  العام  التكتي 

كان  حيث  والإداري���ة،  والتنظيمية  القانونية  والأ�سول  العامة 

الع�سكرية.  كفاءتكم  م�ستوى  رفع  يف  الأث��ر  بالغ  جلميعها 

اأن  وللجي�ش،  ولوحداتكم  لكم  مبكان  ال�سرورة  من  لكن 

ت�سعوا ما اكت�سبتم حّيز التطبيق العملي، اإذ ل قيمة ملعلومات 

روؤ�ساوؤكم  اأن ي�سعر  وينبغي هنا  ومعارف ل تطبق ول يفاد منها، 

قدرتكم  وبازدياد  الأف�سل،  نحو  اأدائكم  باختالف  ومروؤو�سيكم 

على التطوير، بناًء على قواعد واأ�س�ش علمية تتنا�سب مع ظروف 

الفردية  واملهارات  والتقنيات  للعلوم  اأ�سبح  حيث  املعا�سر،  عاملنا 

وال�ساملة، الدور الأ�سا�ش يف توفري متطلبات احلرب احلديثة«.

كبري  بزخم  بوحداتكم  اليوم  تلتحقون  املتخرجون،  »اأيها 

املمّيز  الأداء  متابعة  اأعينكم  ن�سب  وا�سعني  �سلبة،  واإرادة 

للموؤ�س�سة الع�سكرية يف الدفاع عن لبنان، واحلفاظ على م�سرية 

املواطنني  نفو�ش  يف  يجدد  ال��ذي  الأداء  ه��ذا  الأه��ل��ي.  �سلمه 

م�ستقبل  يتوقف  جناحه  ا�ستمرار  وعلى  واع��د،  بغٍد  الأم��ل 

ع�سكرييكم  جانب  اإىل  كونوا  لذا  اأبنائه.  وم�سري  الوطن 

اأول  واأنكم  الوطن  اأبناء  خرية  اأنكم  واأثبتوا  ومواطنيكم. 

من يبذل الغايل والنفي�ش يف �سبيله، وتذكروا دائًما ت�سحيات 

�سوًنا  ال�ست�سهاد،  حد  اإىل  و�سلت  التي  الع�سكريني  رفاقكم 

الفتنة  ونار  الفو�سى  اأخطار  من  ل�سعبنا  ودرًءا  الوطنية  للوحدة 

الطائفية البغي�سة«. 

العماد  وختم العميد الركن مكه قائاًل: »با�سم قائد اجلي�ش 

احتفال  م�ساركتنا  على  جميًعا  اأ�سكركم  قهوجي،  جان 

والأ�ساتذة  والإداريني،  املدربني  ال�سباط  اأ�سكر  كما  هذا،  التخرج 

واحلر�ش  اجلدية  مبنتهى  ال��دورة  مواكبتهم  على  اجلامعيني، 

متنياتي  مع  بنجاحهم،  املتخرجني  اأهّنئ  كذلك  والإخال�ش، 

للجميع بدوام التقدم والنجاح يف خدمة املوؤ�س�سة والوطن«. 

حفل  اإىل  احل�سور  ودعي  التذكارية  ال�سورة  اأخذت  اخلتام،  ويف 

كوكتيل اأقيم يف مق�سف الكلية احتفاء باملنا�سبة.
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ويف  وح�سوره  �سلمان  وليد  الركن  اللواء  الأركان  رئي�ش  برعاية 

زيتوين،  فريا  بالدكتورة  ممثاًل  الرتبية  لوزارة  العام  املدير  ح�سور 

اأقامت  والروحية،  والرتبوية  الع�سكرية  الفاعليات  من  وعدد 

العلوم  كلية   - اللبنانية  اجلامعة  وخريجي  اأ�سدقاء  رابطة 

اجلامعة  احتفاًل تكرميًيا خلريجي  الأعمال،  واإدارة  القت�سادية 

يف  وذلك  الرتبوي،  القطاع  ومدراء  الع�سكري  ال�سلك  �سباط  من 

قاعة جمعية الر�سالة الجتماعية يف مدينة عاليه.

ال�سهداء  اأرواح  عن  �سمت  دقيقة  والوقوف  الوطني  الن�سيد  بعد 

الع�سكريني، األقى رئي�ش الأركان اللواء الركن �سلمان كلمة 

والكيان  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني  ما  »التكامل  فيها  اأكد 

الرتبوي اللبناين يف بناء الوطن وحمايته«، وقال:

»هذا يوم جديد نحتفل فيه بتاأكيد التوا�سل، ل 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني  ما  والتكامل  التعاون  بل 

والكيان الرتبوي اللبناين، فنحن نبني هذا الوطن 

كان  طالًبا  مواطنيه،  ب��اإع��داد  يتّم  بناوؤه  مًعا، 

ر�سالته  على  باحلفاظ  تتّم  وحمايته  جندًيا،  اأو 

حمل  اإىل  الإن�سراف  قبيل  والإن�سانية،  الوطنية 

البندقية واعتمار اخلوذة، لأن يف تلك الر�سالة دلئل 

وحدة  اإىل  وا�سحة  واإ�سارات  والتاريخ،  الرتاث  على 

الوطن وقدرته على مواجهة امل�ساعب والأزمات«.

واأ�ساف: »اأعّب عن امتناين الكبري لهذه الدعوة 

الرتبية  عام  مدير  �سعادة  مع  واأت�سارك  الكرمية، 

ع�سكريني  املتخّرجني،  اإىل  التهنئة  توجيه  يف 

على  القّيمني  جهود  على  اأثني  كما  ومدنيني، 

العلوم  كلية  ا  خ�سو�سً اللبنانية،  اجل��ام��ع��ة 

الهادفة  اجلهود  تلك  الأعمال،  واإدارة  الإقت�سادية 

الرغم  على  البنيان،  واإعالء  املناهج،  وتطوير  امل�ستوى،  رفع  اإىل 

من �سيق ذات اليد يف الكثري من الأحيان. وهذا ما ن�سري عليه 

الإمكانيات  مع  املوؤالفة  جلهة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف  نحن 

الواقع  بني  ما  فا�ساًل  ج��داًرا  اعتبارها  وع��دم  امل��ح��دودة،  املادية 

الأجيال  ت�سلكها  التي  الطريق  يف  ولعّل  الطموحات.  وحتقيق 

واأمامنا  ل  كيف  والبحبوحة،  الي�سر  اإىل  �سبياًل  امل�ستقبل،  يف 

الطالب  يف  اأم  والإداري��ني،  الأ�ساتذة  يف  �سواء  الواعدة،  الوجوه  هذه 

واملتخّرجني؟.

املحبة  من  الكثري  مع  الع�سكرية  موؤ�س�ستنا  تذكرون  اإنكم 

بالثقة  جامعتكم  اإىل  اأتوّجه  بدوري  واأنا  والت�سامن،  والت�سجيع 

وثقافية.  علمية  اإجن��ازات  ومن  وطني  دور  من  لها  ملا  والأم��ل، 

تطّوعوا  الذين  بينهم  ومن  وهناك،  هنا  املنت�سرون  فخريجوها 

يف اجلي�ش ب�سفة �سباط اخت�سا�سيني يف جمالت الطب وال�سيدلة 

الدليل  وقدموا  املتطّوعني،  خرية  من  كانوا  والإدارة،  والهند�سة 

ا  تلو الآخر على اأ�سالة قيمها ون�سارة ثمارها، واأنا اأذكر هنا اأي�سً

م�ساريعكم  وتتّمم  جهودكم،  ت��وؤازر  التي  اخلا�سة  جامعتنا 

مع  ترتبط  ب��دوره��ا  اأنها  كما  �سعيد،  ك��ّل  على  احل�سارية 

املوؤ�س�سة الع�سكرية بكثري من الن�ساطات والبامج امل�ستقبلية، 

�سّك،  دون  من  ونحن  والتطوير،  البناء  اإىل  الهادفة  والتفاقات 

ا  خ�سو�سً اجلميع،  تعاون  اإىل  نحتاج  احلرب،  يف  كما  ال�سلم  يف 

النخب املتعّلمة والواعية، يف �سبيل مواجهة الأخطار واإبعاد �سبح 

الفنت والأزمات.

اإن املجتمع الراقي الذي تعملون من اأجله، هو خري معني على 

اأن الظروف احلرجة التي متّر  تخطي تلك امل�ساعب. ول �سّك يف 

بها بالدنا اليوم، حتتاج اأكرث من اأي وقت م�سى اإىل الوعي الذي 

املرتاكمة،  وخباتكم  الرفيع  علمكم  خالل  من  تن�سرونه 

ففي ال�سوؤون الداخلية ل بّد من تاأجيل دور البندقية والحتكام 

اأوًل اإىل احلكمة والتعّقل. ونحن يف اجلي�ش نرى اأمامنا مواطنني 

اأ�سول  يتخّطى  اأن  كان  لأي  يتيح  ل  ذلك  اأن  اإّل  اأع��داء،  ولي�ش 

والقوانني  الواحد،  الوطن  اأبناء  بني  امل�سرتكة  واحلياة  احلرية 

والأنظمة التي ت�سّكل �سمام اأمان للجميع«.

وختم رئي�ش الأركان كلمته بالقول:

»اأتوّجه اإىل رابطة اأ�سدقاء اجلامعة اللبنانية يف عاليه وخّريجيها 

كما  احل�ساري،  الحتفال  هذا  اإقامة  على  والمتنان  بال�سكر 

ا من �سباط اجلي�ش، ومدراء  اإىل املتخّرجني، خ�سو�سً واأتوّجه  اأعود 

جامعتنا  دائًما  واأحّيي  والت�سجيع،  بالتهنئة  الرتبوي،  القطاع 

اأنحاء الوطن اإىل توجيه بناتهم  الوطنية، داعًيا اأهلنا يف جميع 

واأبنائهم لالنت�ساب اإليها، مع ثقتي التامة باأن قاعاتها العامرة 

باحليوية واملحبة قادرة على ا�ستيعاب اجلميع«.
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رئي�ش �لأركان يرعى تكرمي خريجي �لعلوم �لقت�سادية و�إد�رة �لأعمال يف �جلامعة �للبنانية







برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثاًل بالعميد الركن 

الأملانية  اللبنانية  اجلامعة  احتفلت  التوجيه،  مدير  اأيوب  ح�سن 

LGU بتخريج الدفعة الثانية من طالبها الذين اأنهوا درا�ستهم يف 
والفنون،  والرتبية  العامة  وال�سحة  والتاأمني،  الأعمال  اإدارة  كليات 

وذلك يف »ق�سر املوؤمترات« يف �سبّيه. وقد حملت الدورة �سعار »كلنا 

للوطن للعلم والعمل«.

ودينّية  واإعالمية  وتربوية  ر�سمية  �سخ�سيات  الحتفال  ح�سر 

جمل�ش  اأع�ساء  جانب  اإىل  واجتماعية،  واقت�سادية  وع�سكرية 

اجلامعة ورئي�سها الدكتور فوزي ع�سيمي، ورئي�ش اجلامعة اللبنانية 

اأ�سود وعمداء وم�سوؤويل الكليات والطالب  الأملانية لالأعمال اليا�ش 

وذويهم.

من  ك��ل  وكلمات  والأمل����اين،  اللبناين  الن�سيدين  ع��زف  بعد 

ورئي�ش  ع�سيمي  الدكتور  اجلامعة  ورئي�ش  ب�سري،  جورج  الإعالمي 

اجلي�ش  قائد  ممثل  األقى  جنار،  الك�سندر  ال�سيد  اأمنائها  جمل�ش 

اإياهم  م�سّبًها  املتخّرجني،  فيها  هناأ  كلمة  اأيوب  الركن  العميد 

واجلندي  لعلمه  حت�سياًل  الليايل  �سهر  يوا�سل  »فالطالب  باجلنود، 

باملقابل يوا�سل ال�سهر حماية لعلمه وذوًدا عن تراب بالده«.

واأ�ساف اإن »الفارق هو اأن اجلندي ي�سري مبهمته حتى النهاية و�سوًل 

البداية،  منذ  ر�سالته  هي  وهذه  الواجب،  يدعو  حني  ال�ست�سهاد  اإىل 

بينما يكون من حق الطالب اأن ينعم بالأمان ويهناأ بالإ�ستقرار �سرط 

اأن يكّر�ش كامل جهده ووقته من اأجل حتقيق النجاح، والإ�سهام يف 

بناء وطن ح�ساري متقدم، ت�سح من اأجله ت�سحيات اجلندي ويكون 

حمط ثقة الإثنني: املواطن الطالب واجلندي املقاتل ال�سجاع«.

ويف ختام احلفل، قدم الدكتور ع�سيمي ملمثل العماد قهوجي �سيًفا، 

واملواطن، ثم  الوطن  اأمن  املتوا�سلة ل�سون  تقديًرا لت�سحيات اجلي�ش 

�سّلم عمداء الكليات تباًعا ال�سهادات للمتخّرجني. 

جي�شنا
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تخريج طالب �جلامعة �للبنانية �لأملانية برعاية قائد �جلي�ش

�سقوط �ساروخني يف منطقة �لريزة

فيما كان اللبنانيون ي�ساركون 

عديدة  باحتفالت  اجلي�ش  عيد  اإحياء  يف 

منطقة  تعر�ست  امل��ن��اط��ق،  خمتلف  يف 

اأ�سدرت  وقد  �ساروخني،  �سقوط  اإىل  ال��ريزة 

قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه بياًنا حول 

احلادث )2013/8/1( جاء فيه:

»على اثر ح�سول انفجارات قبل منت�سف 

با�سرت  ال����ريزة،  منطقة  يف  ام�����ش  ل��ي��ل 

وا�ستطالع  بحث  عملية  اجلي�ش  ق��وى 

عن  ناجمة  انها  تبني  حيث  للمنطقة، 

يف  الول  ملم،   107 عيار  �ساروخني  �سقوط 

ال�سباط،  ن��ادي  ق��رب  فريحة  فيلال  باحة 

ت�ل�ة  ف�ي  اخل�ا�س�قجي  ق�س�ر  قرب  والآخ��ر 

ا�س��راره��م��ا  اق�ت��س���رت  وق�د  ال����ي�رزة، 

ع�ل�ى املاديات.

وت�����س��ت��م��ر ع��م��ل��ي��ات امل�����س��ح امل��ي��داين 

ال�ساروخني  لإط��الق  املحتملة  لالأماكن 

بالإ�سافة  بدقة،  م�سدرهما  حتديد  بغية 

املتعلقة  واملعطيات  املعلومات  جمع  اىل 

ب���احل���ادث ل��ك�����س��ف ه��وي��ة امل��ت��ورط��ني 

وتوقيفهم«.



زار وفد من مركز 

والدرا�سات  البحوث 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

اجل��ي�����ش ب��رئ��ا���س��ة 

مدير املركز العميد 

ال�����رك�����ن خ���ال���د 

ح����م����ادة ج��ام��ع��ة 

املجالت  يف  الطرفني  بني  القائم  التعاون  اإط��ار  يف  وذلك  البلمند، 

العلمية والبحثية.

والتقى الوفد رئي�ش اجلامعة الوزير ال�سابق اإيلي �سامل، نائب الرئي�ش 

ل�سوؤون ال�سحة وتطوير املجتمع الدكتور ندمي كرم، يف ح�سور كل 

من عميد كلية اإدارة الأعمال الدكتور كرمي ن�سر، عميد كلية 

الطريان  تكنولوجيا  معهد  ومدير  عطية  جهاد  الدكتور  العلوم 

مهمات  حول  اإيجاز  عر�ش  جرى  حيث  جدايل،  اأ�سامة  الدكتور 

املركز ون�ساطاته، ل �سيما يف ما خ�ّش املوؤمترات الإقليمية الثالثة 

التي قام املركز بتنظيمها خالل الأعوام الثالثة الأخرية.

املركز  مكتبة  اإط��الق  م�سروع  يف  ا،  اأي�سً املجتمعون  وبحث 

وتطويرها وربطها اإلكرتونًيا مبكتبة اجلامعة، اإ�سافة اإىل كيفية 

التحتية  البنى  تطوير  بغية  لديها  املتوافرة  بالإمكانات  ال�ستعانة 

اخلبات  تبادل  خالل  من  احلديثة  املعايري  مع  لتتالءم  للمركز 

واللقاءات م�ستقباًل.

وعلى اأثر الزيارة، تلقى املركز ر�سالة اإلكرتونية من رئي�ش اجلامعة 

الوزير ال�سابق اإيلي �سامل جاء فيها:

والدرا�سات  البحوث  مركز  من  وفد  ا�ستقبال  �سرف  يل  كان  لقد 

الإ�سرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين برئا�سة مديره العميد الركن خالد 

حمادة يوم اجلمعة يف 12 متوز 2013، ودعوت اإىل الجتماع مع الوفد 

الذي  ال�سّيق  العر�ش  اإىل  لال�ستماع  وعمداءها  اجلامعة  رئي�ش  نواب 

قّدمه العميد الركن حمادة.

تاأثريها  ومدى  الكبى  الإقليمية  التطورات  البحث حول  ومتحور 

اأحب  الذي  اجلي�ش  اأن  كثرًيا  �سّرين  وقد  وم�ستقبله،  لبنان  على 

ب�سكل  الإ�سرتاتيجية  الأو�ساع  درا�سة  عاتقه  على  اأخذ  قد  واأجّل 

علمي جدي، واإنه من خالل املركز هذا يقيم عالقات بالعمق مع 

اجلامعات الكبى يف لبنان ويف معاهد الدرا�سات فيه.

الركن  العميد  اأتعاون مع  اأن  البلمند  ويهمني كرئي�ش جلامعة 

حمادة يف هذا املو�سوع الإ�سرتاتيجي املهم، وذلك خدمة للوطن الذي 

جّندنا اأنف�سنا خلدمته. ول �سك اأن لبنان، البلد ال�سغري يحتاج اإىل 

درا�سات وا�سرتاتيجيات كبى كي يوؤمن وحدته وحرّيته وا�ستقالله 

�سمن التقّلبات العنيفة التي تتحكم باأو�ساع امل�سرق العربي. وما 

مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلي�ش اإل اخلطوة الأوىل والأ�سا�ش 

يف هذا الجتاه.
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وفد من مركز �لبحوث 

و�لدر��سات يف �جلي�ش

يزور جامعة �لبلمند

رئي�ش حما�سرة حول �لذكاء �ل�سناعي يف قاعة �لعماد جنيم بنائب  ممثاًل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

وبح�سور  حمود،  علي  الركن  العميد  للعمليات  اجلي�ش  اأركان 

املهند�ش  الدكتور  األقى  الع�سكرية،  الوحدات  �سّباط من خمتلف 

حول  ال��ريزة،  يف  جنيم  العماد  قاعة  يف  حما�سرة  عمار  بو  هيثم 

»اأهمية الذكاء ال�سناعي ومراحل تطوره وجمالت تطبيقه«. وقد 

تناول الدكتور بو عمار يف حما�سرته »الإفادة من الذكاء ال�سناعي 

يف  ا�ستخدامه  جلهة  ا  خ�سو�سً الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  �سعيد  على 

بوا�سطة رجال  الأهداف  املراقبة وحتديد  ويف  الأ�سلحة  زيادة فاعلية 

اآليني«.

بو  للدكتور  حمود  الركن  العميد  �سكر  اخلتام،  ويف 

عمار بادرته، وقّدم له درع اجلي�ش التذكاري عربون تقدير.



ع�سية الأول من اآب، ا�ست�سهد 

بلدة  يف  حامت  �سربل  اجلندي 

عنجر، نتيجة تعّر�ش دورية من 

اجلي�ش لإطالق نار كثيف من 

قيامها  خالل  حربية،  اأ�سلحة 

ابراهيم  املدعو  منزل  بدهم 

خنجر، اأحد املطلوبني للعدالة.

اأ�سدرت  التي  التوجيه  مديرية 

الذي  العتداء  حول  بياًنا 

اأ�سدرت  الدورية،  له  تعّر�ست 

اآخر،  بياًنا  التايل  اليوم  يف 

اأعلنت فيه اأن دورية من مديرية املخابرات 

النار  باإطالق  املتهم  خنجر  املدعو  اأوقفت 

�سابق  وقت  يف  مل�ساركته  للعدالة  واملطلوب 

اأدى  ما  للجي�ش،  دورية  على  النار  باطالق 

وجرح  جا�سر  عبدو  املقدم  ا�ست�سهاد  اإىل 

اآخرين. ع�سكريني 

اآخر  بيان  يف  اجلي�ش  قيادة  نعت  كما 

ال�ذي  حامت،  يو�س�ف  �س�ربل  اجلندي 

قيامه  خالل   2013/7/31 بتاريخ  ا�ست�س�هد 

يف  وال�ستقرار  الأمن  حفظ  مبهمة 

حملة جمدل عنجر.

ويف ما يلي نبذة عن حياة اجلندي ال�سهيد:

ق�ساء  اأبلح،  يف   1993/4/16 مواليد  من   -

زحلة، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2011/11/14.

فرع   - البقاع  منطقة  عداد  من   -

املخابرات.

- حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- عازب.

- رقي اإىل رتبة اأعلى بعد ا�ست�سهاده ومنح 

التقدير  و�سام  اجلرحى،  و�سام  احلرب،  و�سام 

الع�سكري، وتهنئة العماد قائد اجلي�ش.

بلدة  واأهايل  اجلي�ش  قيادة  �سّيعت  وقد 

اأبلح اجلندي ال�سهيد يف ماأمت مهيب. وبعد 

والتقدير  واجلرحى  احلرب  اأو�سمة  تقليده 

واإقامة  البونزية،  الدرجة  من  الع�سكري 

العقيد  األقى  الطاهرة،  روحه  على  ال�سالة 

الوطني  الدفاع  وزير  ممثاًل  حيدر  حممد 

قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  وقائد 

ال�سهيد  مب�سرية  فيها  نّوه  كلمة، 

واإخال�سه للوطن. ومما قاله:

�سربل  الغايل  �سهيدنا  كان  »لقد 

بكّل  الع�سكري  واجبه  يوؤدي 

نف�سه  ويهيئ  واإخال�ش،  تفان 

واأهله  الع�سكريني  برفاقه  اأ�سوة 

واملواطنني لالحتفال بعيد اجلي�ش، 

الغادرة  الر�سا�سات  بتلك  فاإذا 

�سدره  اإىل  �سّوبتها  التي  احلاقدة 

حتقيق  دون  حتول  والإجرام،  الظالم  اأيادي 

اأحالمه واأمنياته. لكن اجلي�ش وكعادته 

و�سيبقى  ا�ستهدافه  على  ي�سكت  لن 

توقيفهم  حتى  القتلة  لهوؤلء  باملر�ساد 

على  فالعتداء  العدالة،  اإىل  وتقدميهم 

الأخطار اجل�سيمة  �سّيما يف ظل  ل  اجلي�ش 

التي يتعّر�ش لها لبنان، هو مبنزلة اخليانة 

ب�ساأنها  التهاون  ميكن  ل  التي  الوطنية 

حتت اأي ظرف من الظروف«.

جي�شنا
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�ملعتدي يف قب�سة �لعد�لة وود�ع حا�سد لل�سهيد�سهيد للجي�ش ع�سية عيده

...و�عتد�ء على �جلي�ش يف �لهرمل
متوز  �سهر  مطلع  اجلي�ش  ا�سُتهدف 

ا�سراًرا  واأحلق  وجندًيا  �سابًطا  انفجارها  اأ�ساب  نا�سفة  بعبوة  املا�سي 

باآلية ع�سكرية.

مديرية   – قيادة اجلي�ش  اأعلنت  بتاريخ 2013/7/7  �سادر  بيان  ويف 

العام عند مدخل  الطريق  انفجرت على  نا�سفة  »اأن عبوة  التوجيه 

مدينة الهرمل ما اأ�سفر عن ح�سول اأ�سرار ب�سيارة اأحد املواطنني، ولدى 

توّجه دورية من اجلي�ش لتفقد املكان، 

بجروح  وجندي  �سابط  اإ�سابة  اإىل  اأدت  اأخرى  عبوة  لنفجار  تعّر�ست 

غري خطرة، بالإ�سافة اإىل ح�سول اأ�سرار يف احدى الآليات الع�سكرية. 

وعملت قوى اجلي�ش على تفتي�ش املنطقة، كما اأجرت التحقيقات 

ولك�سف  وزنتيهما  العبوتني  نوع  لتحديد  املخت�ش  الق�ساء  باإ�سراف 

هوية الفاعلني«.



بتاريخ  التوجيه  مديرية  اأعلنت   •
املخابرات  مديرية  »اأن   ،2013/7/2

املوقوفني  مع  حتقيقاتها  توا�سل 

هذه  وبنتيجة  املخت�ش،  الق�ساء  باإ�سراف  ع��با  ح��ادث  يف 

 ،2013/6/28 ظهر  بعد  لها  تابعة  دورية  اأوقفت  التحقيقات 

املدعو غايل حدارة يف اأحد املنتجعات ال�سياحية على �ساحل 

العبوات  لت�سنيع  اأدوات  بحوزته  �سبطت  حيث  ك�سروان، 

وكان  تفجري.  وفتيل  كهربائية  �سواعق  عن  عبارة  وهي 

جانب  اإىل  امل�سّورة  الأ�سرطة  اأحد  يف  ظهر  قد  حدارة  املدعو 

املدعو ف�سل �ساكر الذي اعرتف يف حينه باأنه قتل اإثنني من 

الع�سكريني.

على  باإقدامه  اعرتف  حدارة  املدعو  مع  التحقيق  وخالل 

اإدخال كميات كبرية من الأ�سلحة والذخائر اإىل ما �سّمي 

باملربع الأمني يف عبا، وكان اآخرها قبل يومني من ح�سول 

العتداء على حاجز اجلي�ش يف املنطقة املذكورة«.

فيه:  جاء  بياًنا  التوجيه  مديرية  اأ�سدرت   ،2013/7/9 يف   •
�سيارة  انفجرت  اليوم،  ظهر  قبل  من   11،00 ال�ساعة  »عند 

بئر  حملة  يف  لل�سيارات  موقف  داخ��ل  مركونة  مفّخخة 

من  عدد  اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  اجلنوبية،  ال�ساحية   - العبد 

اأ�سرار مادية ج�سيمة يف  املواطنني بجروح خمتلفة، وح�سول 

املمتلكات. وعلى اأثر ذلك فر�ست قوى اجلي�ش طوًقا اأمنًيا 

حول مكان النفجار، فيما ح�سر اخلبري الع�سكري، وتوّلت 

الق�ساء  باإ�سراف  احلادث  يف  التحقيق  الع�سكرية  ال�سرطة 

املخت�ش، لك�سف مالب�ساته وحتديد هوية الفاعلني«.

�سادر  بياٍن  يف  التوجيه  مديرية  اجلي�ش  قيادة  اأعلنت   •
بتاريخ 2013/7/18، اأن ل دوافع �سيا�سية وراء جرمية اغتيال 

الإعالمي ال�سوري املوؤيد للنظام حممد �سرار جّمو يف ال�سرفند، 

واإّنه مّت توقيف الفاعلني. وجاء يف البيان:

»على اأثر ح�سول جرمية مقتل النا�سط ال�سوري حممد �سرار 

با�سرت مديرية  بتاريخ 2013/7/17،  ال�سرفند  جّمو يف حملة 

املخابرات حترياتها، وتو�سلت اإىل حتديد هوية الفاعلني 

يف  امل�ستخدم  ال�سالح  و�سبط  وتوقيفهم 

اجلرمية، وقد تبني من التحقيق الأويل اأن 

ل دوافع �سيا�سية وراء احلادث. وت�ستمر 

لك�سف  حت��ري��ات��ه��ا  يف  امل��دي��ري��ة 

املالب�سات املتعلقة باملو�سوع«.

بتاريخ  اأ�سدرته  لحق،  بيان  ويف 

املديرية  »اأن  اأعلنت:   ،2013/7/25

حتقيقاتها  اأنهت  قد  )املخابرات( 

م��ع زوج����ة امل��دع��و حم��م��د ���س��رار 

وجرى  يون�ش،  �سهام  ال�سيدة  جّمو 

ت�سليمها اإىل الق�ساء املخت�ش«.

مديرية   - اجلي�ش  قيادة  عن  2013/7/18،���س��در  بتاريخ   •
التوجيه البيان الآتي:

»بعد ظهر اليوم ح�سل اإ�سكال بني مواطنني يف بلدة ببنني 

تبادل  اإىل  تطور  �سابقة،  عائلية  خالفات  نتيجة  عكار   -

مقتل  اإىل  اأدى  ما  اخلفيفة،  احلربية  بالأ�سلحة  نار  اإطالق 

توّجهت  الأثر  على  بجروح.  اآخرين  واإ�سابة  الأ�سخا�ش  اأحد 

اإىل  الو�سع  واأعادت  ال�ستباك  مكان  اإىل  اجلي�ش  من  قوة 

لتوقيفهم  النار  مطلقي  مبالحقة  ت�ستمر  وهي  طبيعته، 

وت�سليمهم اإىل الق�ساء املخت�ش«.

• اأعلنت قيادة اجلي�ش بتاريخ 2013/7/14، اأن »اأحد حواجز 
اآب« يقودها  اأوقف �سيارة »بيك  اجلي�ش يف منطقة عر�سال 

اأحد الأ�سخا�ش وهي حمّملة بكمية من الأ�سلحة والذخائر 

احلربية اخلفيفة والرمانات اليدوّية وجمموعة من ال�سواعق 

واآلتي تفجري عبوات عن بعد، اإ�سافة اإىل كمية من الألب�سة 

على  الآخرين  الأ�سخا�ش  من  عدد  توقيف  ومت  اخلا�سة. 

�سلة باملو�سوع. و�سلم املوقوفون مع امل�سبوطات اإىل املراجع 

املخت�سة، وبو�سر التحقيق باإ�سراف الق�ساء«.

• يف بيان �سادر بتاريخ 2013/7/3، اأعلنت مديرية التوجيه 
اأنه »اإثر توافر معلومات لدى مديرية املخابرات، دهمت دورية 

يو�سف  علي  املطلوب  منزل   2013/7/2 بتاريخ  اجلي�ش  من 

واملدعو جعفر  واأوقفته.  بعلبك   – ال�سراونة  جعفر يف حملة 

نار،  اإط��الق  بجرم  توقيف  مذكرة   37 مبوجب  مطلوب 

�سبطت  وقد  باملخدرات.  والجت��ار  و�سرقة،  خطف  واأعمال 

والذخائر  الأ�سلحة  من  كبرية  كمية  منزله  يف  الدورية 

يف  اأخ��رى  كميات  �سبطت  كما  الع�سكرية،  والأع��ت��دة 

ات�سال  واأجهزة  مزّورة  �سيارات  لوحات  اإىل  بالإ�سافة  �سيارته 

واأدوات ت�ستعمل يف عمليات اخلطف.

الق�ساء  ب��اإ���س��راف  امل��وق��وف  م��ع  التحقيق  بو�سر  وق��د 

املخت�ش«.

وح��دات  عملت  اأخ���رى،  جهة  من   •
اجلي�ش املنت�سرة عمالنًيا، وبال�سرتاك 

على  امل���دين،  ال��دف��اع  عنا�سر  م��ع 

عدة  خراج  يف  �سبت  حرائق  اإخماد 

املت�سّررة  امل�ساحات  وقّدرت  بلدات، 

الأع�ساب  من  ال��دومن��ات  مبئات 

الياب�سة والأ�سجار احلرجية.
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اإعداد:

با�سكال معو�ض بو مارون

متفجرات الأ�سري 

واأفخاخه يف عربا

»عدة قتل وتخريب« حالت �سرعة 

اجلي�ش دون ا�ستخدام الإرهابيني لها

نّفذ اجلي�ش عملية عربا ب�سرعة ودقة متناهيتني، 

مانًعا بذلك الإرهابيني من تنفيذ ما خططوا له. الألغام والعبوات والفخاخ التي كانت جمهزة لعرتا�ش 

اجلي�ش واإيقاع اأق�سى ما ميكن من اإذى بالع�سكريني �سبطتها القوى الع�سكرية وا�ستطاعت تفادي �سرورها، 

كما �سبطت الكثري من الأفخاخ والعبوات املعدة لال�ستعمال يف عمليات تفجري اإرهابية، وكميات كبرية من 

املواد التي ت�ستعمل ل�سناعة العبوات املتفجرة.

عدة القتل والتخريب

»عدة  ا�ستخدام  جمال  للمعتدين  يتح  مل 

موجودة  كانت  التي  والتخريب«  القتل 

اجلي�ش  تعر�ش  فحني  مراكزهم،  داخ��ل 

الإرهابيني،  على  للرد  وحت��ّرك  لالعتداء 

و�سع  الهند�سة  ف���وج  ال��ق��ي��ادة  ك��ّل��ف��ت 

بت�سرف  الالزم  العتاد  مع  منه  جمموعات 

املجموعات  العملية.  نفذت  التي  القوى 

من  املبا�سر  الدعم  تاأمني  تولت  الهند�سية 

خالل فتح ممرات وم�سالك اآمنة للوحدات 

التفتي�ش  اأعمال  اإىل  بالإ�سافة  املهاجمة، 

والك�سف.

اأعمال الدعم الهند�سية واجهت �سعوبات 

الإرهابيني  ا�ستعمال  ب�سبب  اأوًل  جمة. 

وا�ستخدام  العبوات  لتمويه  زائفة  اأج�ساًما 

التحكم  تتيح  حديثة،  تفخيخ  و�سائل 

ذل��ك  اإىل  ي�����س��اف  ب��ع��د،  ع��ن  باملتفجرة 

العمل  بقعة  وج��ود  عن  ناجمة  �سعوبات 

اتخاذ  يحتم  ما  �سكنية،  منطقة  �سمن 

جت��اوز  يف  والأم���ان  احليطة  ت��داب��ري  اأق�سى 

وهذا  التفجري،  اأثناء  يف  والعبوات  الأفخاخ 

ما ح�سل بحيث جنح الع�سكريون يف جتاوز 

معاجلتها  على  وعملوا  والعبوات  الأفخاخ 

بالطرق املنا�سبة.

»اجلي�ش«، ح�سلت من فوج الهند�سة على مناذج عن العبوات غري النظامية التي ا�ستخدمها الإرهابيون لعرقلة تقّدم اجلي�ش، 

وتلك التي كانت معّدة لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجري خمتلفة، ويف ما يلي بع�ش منها.

مناذج

متفجرة تل�سق مغنطي�سًيا 

حتت ال�سيارة

بودرة

متفجرة

تفخيخ عقب ال�سكني 

باملتفجرات

متفجرة موؤلفة من بنزين 

وحديد ومواد تفجريية

متفجرة تو�سع على جانب 

الطريق لعمليات اغتيال

�سندة الراأ�ش



ثناء على التمّيز

ظهرت  والتي  والتدريبات  الدورات  اأهمية  على  الفوج  قائد  ي�شّدد 

نتائجها جلّيًة يف مترين »ال�شقر اجلارح« يف قطر والذي �شارك فيه 

يف  �شفن  باعرتا�ض  دورهم  متّثل  الفوج،  من  وع�شكرًيا  �شابًطا   15

البحر ودهمها.

وقد متّيز امل�شاركون اللبنانيون باأدائهم العايل الإحرتاف، وذلك 

ب�شهادة نائب وزير الدفاع الأمريكي الذي قِدم اإىل لبنان واأثنى على 

هذا التمّيز.

RIBS زوارق

قّدمت الوليات املتحدة الأمريكية منذ فرتة اإىل اجلي�ض اللبناين 

بد  ل  وكان   ،Hurricane Zodiac 933 نوع  من   RIBS زوارق 

تابع  الإطار  هذا  ويف  معها،  بالتعامل  ة  خمت�شّ كوادر  اإعداد  من 

 JERRY �شابط و22 ع�شكرًيا من الفوج دورًة مع املدّرب الكندي 

.WEISGERBER
تتمّيز هذه الزوارق عن تلك العادية بحجمها )الذي ي�شل اإىل 11 

البحرية يف  املناورات  مرًتا(، وب�شرعة حمّركها. وهي ت�شّهل تنفيذ 

الظروف املناخية ال�شيئة، اإذ اإنها ل تتاأثر بارتفاع املوج. 

وحتتوي على اأجهزة ا�شت�شعار ورادار يعمل حتت املاء، وفيها مقاعد 

ة لل�شدمات )Shock absorber( حتمي الراكب من  طبّية ممت�شّ

الكدمات والإ�شابات، كما اأنها تنقل عدًدا كبرًيا من العنا�شر. 

الزوارق نقلة نوعّية للفوج، ومن ممّيزاتها ت�شهيل  ت�شّكل هذه 

مكافحة القر�شنة يف البحار، واإمكان تخلي�ض رهائن من �شفن 

خمتطفة، ومطاردة الهاربني حتى واإن ا�شتخدموا املراكب ال�شريعة.

وبف�شل التدريبات التي تلقاها ع�شكريوه، بات الفوج قادًرا على 

ا�شتخدام هذه الزوارق واملناورة بها.

دورة خا�صة

خا�شة  دورًة  البحر  مغاوير  فوج  من  �شرّيتان  تابعت  ذل��ك،  اإىل 

قدرات  تطوير  اإىل  هدفت  اأمريكي،  تدريب  فريق  مع  متقّدمة 

بالأ�شلحة  والرماية  الآهلة  الأماكن  يف  القتال  يف  الع�شكرّيني 

اخلفيفة واملتو�شطة والإ�شعافات الأولية املتقّدمة، كما مّت الرتكيز 

على التدريبات الليلّية من اقتحام مباٍن وغرف، والقتال با�شتخدام 

اأجهزة الروؤية الليلّية.
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حتقيق ع�سكري

اإعداد:

ندين البلعة

دورات متقّدمة 

يف موازاة املهّمات الأمنية

مغاوير البحر: 

تنويه اأمريكي 

بكفاءة ع�صكرّييه

عاتق  على  امللقاة  الأعباء  حجم  والداين  القا�صي  يعلم 

ويف  �صنوات.  منذ  البالد  تعي�صها  التي  الظروف  يف  اجلي�ش 

الع�صكريون  يبقى  والإ�صتقرار  الأمن  على  احلفاظ  �صبيل 

يف جهوزية دائمة وتنتقل بع�ش الوحدات من منطقة اإىل 

اإ�صكال هناك.  الفتنة هنا ومتنع تطور  نار  اأخرى لتطفئ 

لكن مع ذلك ت�صري عمليات التدريب وفق ما هو مر�صوم لها. فوج مغاوير البحر الذي ا�صطلع بدور اأ�صا�صي يف 

املهمات التي نّفذها اجلي�ش يف طرابل�ش، ويف مناطق اأخرى، يتابع تدريبات نوعية يف موازاة عملياته النوعية 

حلفظ الأمن.

فيه،  الثاين  الفرع  ورئي�ش  ها�صم،  الكرمي  عبد  الركن  العميد  قائده  والتقت  الفوج  ق�صدت  »اجلي�ش« 

وتعّرفت اإىل بع�ش التدريبات التي يتابعها الع�صكريون.

قائد الفوج 

العميد الركن عبد الكرمي ها�صم
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CIMIC
مو�شوع  ا  اأي�شً كانت  املعلومات  ن�شر  وعملية  املدنية  ال�شوؤون 

دورٍة تدريبّية مقت�شبة مع فريق اأمريكي.

وتكمن اأهمية هذه الدورة يف تاأطري جهود اجلي�ض الهادفة اإىل 

امل�شلحة  القوات  بني  العالقة  وتوطيد  وتفعيلها،  املجتمع  خدمة 

واملدنيني مبا يحّقق امل�شلحة الوطنية.

تعّهد غّطا�صني ومدّرب مغوار

اأهلية  مقومات  اأه��م  اإح��دى  الغط�ض  على  املثابرة  ت�شّكل 

الغطا�شني الذين يتوّجب عليهم تنفيذ ثماين غط�شات �شهرًيا. 

الذين مل  تاأهيل غّطا�شيه  لإعادة  دورة  �شنوًيا  الفوج  ينّظم  لذلك 

فاإن هذه  وبالتايل  لآخر،  اأو  ل�شبب  للغط�ض  املحّدد  املعدل  يلتزموا 

تخ�شع  التي  غطا�ض  كل  اأهلية  على  احلفاظ  يف  ت�شهم  الدورة 

ا اإىل امتحان �شنوي. اأي�شً

من جهة اأخرى، يفتتح الفوج كل فرتة دورة مدّرب مغوار بحر 

لتح�شني امل�شتوى التدريبي. يتابع هذه الدورة رتباء اجتازوا دورة مغوار 

لتدريب  بالكفاءة  يتمّتعون  اأنهم  خاللها  من  واأثبتوا  بتمّيز  بحر 

الدورات القادمة.

ت�شمل  متنّوعة  تدريب  تقنيات  الدورة على  الرتكيز يف هذه  يتّم 

ال�شباحة احلّرة، ومبادئ التدريب العامة، وقراءة اخلرائط وا�شتخدام 

التقنيات  اإىل  بالإ�شافة  املجوقلة،  والعمليات  والإب��رار   ،GPS ال� 

الروتينّية. القتالية 

لياقة بدنية ومهارات فكرية

الفوج  مل�شلحة  املتطّوعون  املدنيون  يتابع  ذك��ره  �شبق  ما  اإىل 

متابعتهم  ي�شبق  الذي  امل�شرتك  الق�شم   )1( الرقم  الدرا�شة  مكتب 

دورة مغوار يف مدر�شة القوات اخلا�شة. 

متاب�عتها  على  القدرة  هو  ال�دورة  هذه  يف  الأ�ش�ا�ش�ي  وال�ش��رط 

فالت�شريح  ذلك  عن  يعجز  من  اأّما  وقوانينها،  باأ�ش�شها  والقب�ول 

بانتظاره.

التدريبات  من  جًدا  متقّدًما  م�شتوى  البحر  مغاوير  فوج  بلغ  لقد 

النخبة  وحدات  مع  خربات  تبادل  مبثابة  الدورات  اأ�شبحت  حتى 

ت�شيد  التي   )Navy Seals and Special Forces( الأمريكية 

وبني  بينهم  الفارق  اإىل  م�شرية  اللبنانيني،  املتدّربني  مب�شتوى 

حيث  من  معها،  تتدّرب  التي  الأخ��رى  ال��دول  جيو�ض  ع�شكريي 

م�شتوى اللياقة البدنية واملهارات الفكرية.

دورة خا�صة مع فريق تدريب اأمريكي

دورة اإعادة تاأهيل على الغط�ش

مهمات تدريبية لياقة بدنية

تدريبات على الرماية







منطقة  طبابة  �أن�شئت  متى   •
بريوت، ومم تتاألف؟ 

منطقة  ط��ب��اب��ة  �أن�����ش��ئ��ت   -

�أو�خر �ل�شتينيات ومتركزت يف ثكنة �لأمري ب�شري حتى  بريوت يف 

�لعام 1983 ثم �نتقلت �إىل ثكنة هرني �شهاب وما تز�ل فيها.

وهي تتاألف من 4 م�شتو�شفات: م�شتو�شف مركزي يف ثكنة هرني 

�أ�شا�شي  �شهاب وهو �لأكرب، م�شتو�شف �لأمري ب�شري وهو م�شتو�شف 

قاعدة  يف  �أحدهما  فرعيان  وم�شتو�شفان  �ملنطقة،  لطبابة  يتبع 

�ملنطقة  طبابة  وترتبط  �جلوية.  �لقاعدة  يف  و�لآخر  �لبحرية  بريوت 

بباقي  �إ�شوة  مبا�شر  ب�شكل  بريوت  منطقة  بقيادة  و�إد�رًي��ا  ع�شوًيا 

�لأجهزة، �أما وظيفًيا وتقنًيا فرتتبط برئا�شة �لطبابة �لع�شكرية.

توؤمنونها؟ �لتي  �لطبية  �خلدمات  هي  • ما 
�لطبية  �خلدمات  للم�شتفيدين  بريوت  منطقة  طبابة  توؤمن   -

و�لإد�رية يف خمتلف �لإخت�شا�شات، �إىل �لإ�شت�شفاء للحالت �ملوجبة 

�لع�شكري  �مل�شت�شفى  �إىل  �ملر�شى  )حتويل 

�ملدنية(،  �مل�شت�شفيات  �إىل  �أو  �مل��رك��زي 

�ملنت�شرة  و�لوحد�ت  �لقطع  �إ�شناد  �إىل  �إ�شافة 

عمالنًيا.

�لأط��ب��اء  معاينات  �شبق  م��ا  �إىل  ي�شاف 

�شعاعي،  ت�شوير  و�خت�شا�ص(،  عامة  )�شحة 

�إ�شتقبال  ومعاجلة،  �إ�شت�شفاء  �شوتي،  ت�شوير 

تاأمني  جهد،  تخطيط  �لطارئة،  �حل��الت 

و�لأ���ش��ن��ان  �لفم  �أم��ر����ص  معاجلة  �ل���دو�ء، 

عدد  �أم��ا  �لنطق.  وتقومي  منها،  و�لوقاية 

�ألًفا  �إىل حدود 13 و14  �مل�شتفيدين فقد ي�شل 

ق�شم  وعائالتهم،  ع�شكريني  بني  �شهرًيا 

فحو�شات  �إج��ر�ء  �إىل  يحتاج  منهم  كبري 

حدود  �إىل  ي�شل  قد  ه��وؤلء  وع��دد  خمربية، 

مري�ص   2500 يعادل  ما  �أو  يومًيا  مري�ص   100

�شهرًيا...

• �إفتتحتم �أخرًي� يف �مل�شتو�شف خمترًب� للتحاليل 
�لطبية. ماذ� �أ�شاف �إىل �خلدمات �ملذكورة؟

�لتي  �لفحو�شات  % من   90 �إىل   85 �جلديد حو�ىل  �ملخترب  يوؤمن   -

بو�شر  �أن  منذ  يومًيا،  ي�شتقبل  وبات  �ملركزية.  �ملخترب�ت  يف  جترى 
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يف ثكناتنا

�إعد�د:

جان د�رك �أبي ياغي
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م�شتمّرة  بتوجيهات 

من قائد �جلي�ش �لعماد 

جان قهوجي، حتققت 

على  مهمة  خطو�ت 

�خل��دم��ات  �شعيد 

للتحاليل  خمترب  �فتتاح  �ملجال  هذ�  يف  �مل�شتجد�ت  ومن  �جلي�ش.  يف  �لطبية 

�لطبابة  عن  �ل�شغط  يخفف  ما  �شهاب،  هرني  ثكنة  م�شتو�شف  يف  �لطبية 

�لع�شكرية �ملركزية وخمترب�تها. �إن�شاء �ملخترب كان مب�شاهمة كرمية من �شركة 

»bioteck« �لتي جّهزت �ملخترب باملعد�ت �حلديثة يف خطوة تعرّب عن عمق 

�رتباط �ملو�طن �للبناين بجي�شه، وتقديره للت�شحيات �جل�شام �لتي يقدمها.

طبابة  رئي�ش  مع  �جلولة  هذه  يف 

علي  �لطبيب  �لعقيد  بريوت  منطقة 

منطقة  طبابة  �إىل  نتعّرف  خلف 

من  تقدمه  وما  و�أق�شامها  بريوت 

و�أف��ر�د  للع�شكريني  طبية  خدمات 

عائالتهم. 

طبابة بريوت

�أربعة م�شتو�شفات 

توؤمن �خلدمة 

لألوف �مل�شتفيدين

وجديدها خمترب 

مبعد�ت حديثة



ا وميكن رفع �لن�شبة  �لعمل به) 25\4\ 2013(، من 40 �إىل 50 مري�شً

ا. لحًقا حتى حدود 70 �أو 80 مري�شً

�جلديد؟  �ملخترب  يتاألف  • مم 
- يتاألف من ق�شمني: ق�شم يف �لطابق �ل�شفلي يعنى باأخذ �لعينات 

وهو  �لأول  �لطابق  يف  �لثاين  و�لق�شم  للم�شتفيدين.  �لنتائج  و�إعطاء 

خم�ش�ص ملعاجلة �لفحو�شات خمربًيا ودر��شتها و�إ�شد�ر �لنتائج.

رتباء   4 يعاونه  تقني خمترب،  �شابط  فموؤلف من  �لعمل  فريق  �أما 

و�أفر�د، و8 موظفني مدنيني) �إخت�شا�ص تقني خمترب(.

�ملنطقة؟ طبابة  يف  حققتموها  �لتي  �لإجناز�ت  �أبرز  هي  • ما 
هناك  �لطبية،  �ملخربية  للتحاليل  ق�شم  و��شتحد�ث  �إن�شاء  �إىل   -

�لعديد من �لإجناز�ت �لتي ت�شب يف خدمة �لع�شكريني وعائالتهم 

على  نذكر  �جلي�ص.  يف  �لطبية  �خلدمة  م�شتوى  ثانًيا  وترفع  �أول، 

لت�شغيل  �إخت�شا�شيات مدنيات  �لتعاقد مع  �حل�شر:  ل  �ملثال  �شبيل 

ق�شم �لتحاليل �ملخربية، تاأليل جزئي يف �مل�شتو�شف �ملركزي يف هرني 

�شهاب على �أن يبا�شر قريًبا تاأليل باقي �لأق�شام وذلك �شمن خمطط 

تاأليل جميع م�شتو�شفات �لطبابة �لع�شكرية على كامل �لأر��شي 

حتقيق  �مل�شتو�شف،  ل�شالح  جديدة  �أ�شنان  �آلة  حتقيق  �للبنانية، 

يف  �لأدوي��ة  �أنو�ع  جميع  تاأمني  �لن�شائي،  للق�شم  �شوتي  ت�شوير  �آلة 

�لع�شكرية،  �لطبابة  رئي�ص  �ملجانية بناء على تعليمات  �ل�شيدلية 

�إ�شتحد�ث  جديدة،  باأخرى   )panoramic( �لأ�شعة  �آلة  �إ�شتبد�ل 

ثالث عياد�ت: و�حدة �خت�شا�ص تغذية، وو�حدة للتحليل �لنف�شي، 

وجتهيزها  �لن�شائي  �لطب  عيادة  وحتديث  �لنطق،  لتقومي  و�لثالثة 

باآلة حديثة للت�شوير �ل�شوتي.

هذ� �إىل �لتن�شيق مع بع�ص �مل�شت�شفيات �ملدنية �ملتعاقدة لتكون 

على كامل �لأهبة و�لإ�شتعد�د خالل �لأزمات، �لكو�رث و�حلروب 

ورفع ن�شبة جهوزيتها للتعاون �لكلي، و��شتقبال خمتلف �حلالت 

�لعائدة للجي�ص �للبناين. كما جتدر �لإ�شارة �إىل �ملفارز �ملتنقلة �لتي 

�لطارئة  �لظروف  مو�جهة  يف  �ملنطقة  طبابة  خاللها  من  ت�شارك 

كما ح�شل يف عدو�ن متوز 2006 ومعارك نهر �لبارد، وعقب �شقوط 

�لطائرة �لأثيوبية. 

عملكم؟ تعرت�ش  �لتي  �ل�شعوبات  �أبرز  هي  • ما 
خمترب  �إخت�شا�شي  طبيب  �إىل  بريوت  منطقة  طبابة  يف  نفتقد   -

كما  �ملخت�ص،  �لطبيب  توقيع  قانونًيا  يلزمه  �لنتائج  �إ�شد�ر  �إن  �إذ 

باملخترب،  �لتاأليل �خلا�ص  �ملخربية بربنامج  �لآلت  و�شل  �إىل  نحتاج 

و�إىل طبيب �أ�شعة ملو�كبة �لتطّور بالتو�زي مع عمل �ملخترب و�ل�شرعة 

يف و�شع �لت�شخي�ص. ويف �خلتام هناك حاجة �إىل عن�شر �أنثى )تقني 

�أ�شعة( نظًر� �ىل خ�شو�شية بع�ص �حلالت.

�شاهم  من  كل  خلف  علي  �لطبيب  �لعقيد  �شكر  �خلتام،  ويف 

على  �إليه  و�شلت  ما  �إىل  ب��ريوت  منطقة  طبابة  و�شول  يف  و�شاعد 

مّت  برعايته  �لذي  �جلي�ص  قائد  ا  خ�شو�شً �لطبية  �خلدمات  م�شتوى 

»بيوتيك«  و�شركة  �لطبية،  للتحاليل  �جلديد  �ملخترب  �فتتاح 

)Bioteck( ب�شخ�ص رئي�ص جمل�ص �إد�رتها �ل�شيد بيار �شلوم، �إ�شافة 

و�جلهود  يا�شني،  ح�شن  �لركن  �لعميد  بريوت  منطقة  قائد  �إىل 

�ملعّلم  �أ�شامة  �لطبيب  �لعميد  �لع�شكرية  �لطبابة  لرئي�ص  �خلا�شة 

»�للذين وقفا �إىل جانبنا و�آمنا باأهمية �مل�شروع وذّلال كل �ل�شعوبات 

و�لعقبات �لتي و�جهتنا«.

ت�شوير:

�شربل جرج�ش
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يخربنا العميد الركن موري�س 

املباين  ترميم  مّت  اأّن���ه  احل���ّداد 

وجتهيزها  واخلارج  الداخل  من 

وك��ام��رات  مراقبة  ب��اأج��ه��زة 

اأرج��ائ��ه��ا  جميع  يف  م���وّزع���ة 

ال�ساعة  م����دار  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 

مل��زي��د م��ن الأم���ان. 

اأّم��������ا اخل���دم���ات 

فهي  الإلكرتونية 

م���وؤم���ن���ة ب��ف�����س��ل 

 WiFi ج����ه����ازي 

اأكرب على  لتغطية 

�سبكة الإنرتنت.

وي�����س��ر ال��ع��م��ي��د 

ال����رك����ن احل�����داد 

تغير  مّت  اأّن���ه  اإىل 

البحر  ومقاعد  البي�سني  ب��اط 

وتو�سيع ال�ساطئ ل�ستيعاب عدد 

كما  البحر،  رّواد  م��ن  اأك��رب 

ُجددت احلمامات والكابينات 

التو�سيع  لزوم  اأخرى  وا�ستحدثت 

اأم��ا  ال��ن��ادي.  ال���ذي ط���راأ على 

تو�سيعه  فتّم  اخلارجي  الرتا�س 

خال  �سخ�س   900 لي�ستوعب 

بطريقة  وجّهز  الأعرا�س  مو�سم 

النزول من  العرو�س من  متّكن 

كما  ال�سغر.  فياملرفاأ   يخٍت 

اأّنه مّت ا�ستقدام حواىل 70 عن�سًرا 

دورات  تقام  حيث  ال��ن��ادي  اإىل 

فندقية  اخت�سا�س  نوعي-  ق�سم 

قطع  خمتلف  من  لع�سكريني 

اجلي�س.

الطعام  ق��اع��ات  ع��ن  م���اذا 

واملطابخ؟

على  ا  ردًّ النادي  رئي�س  يقول 

هذا ال�سوؤال: »لقد جّددنا قاعات 

واأجهزة  الإن��ارة  وو�سائل  الطعام 

واخلارجية.  الداخلية  ال�سوت 

اأم����ا امل��ط��ب��خ��ان ف��ق��د ت��غ��را 

ع�سريني  لي�سبحا  بالكامل 

الزبائن.  متطلبات  ويواكبا 

م�سغل  ب��اإن�����س��اء  قمنا  ك��م��ا 

بحيث  خا�سة  بعّجانة  جمّهز 

من  مطاعمنا  ح��اج��ة  ن��وؤم��ن 

املعجنات، وغرفة كبرة مرّبدة 

للحوم والأ�سماك«.

وي�����س��ي��ف ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

حالًيا  النادي  يف  »تقوم  احل��داد: 

افتتح  و���س��اق  ق��دم  على  ور���س��ة 

حزيران،  اأواخ��ر  يف  منها  ق�سم 

خا�سة  مواقف  اأقيمت  حيث 

حرم  داخ��ل  ال�سّباط  ب�سيارات 

القدمية  امل��واق��ف  لأن  ال��ن��ادي، 

تعد  مل  الطريق  جانبي  على 

ع جنباته وطّور خدماته و�سّ

نادي �ل�ضباط يف جونيه: �أهاًل بكم يف رحابنا
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حتقيق

اإعداد:

با�ضكال معّو�ض بومارون

يف �ل�ضنو�ت �لأخرية �ضهد 

نادي �ل�ضّباط يف جونيه فورة 

و�لتو�ضيع  �لتجديد  يف  كبرية 

جعله  م��ا  و�ل��ت��ح�����ض��ن 

�أعد�ًد� كبرية من  ي�ضتقطب 

�لذين  و�ملدنين،  �ل�ضّباط 

�لر�قية  �لأج��و�ء  جذبتهم 

�لتي  �ملميزة  و�خلدمة  فيه 

هذ�  بد�ية  مع  يقّدمها. 

�لذي  �لنادي  زرنا  �ل�ضيف 

�ضهد منذ فرتة وجيزة مزيًد� 

من �لتح�ضينات.



بن �لأم�ض و�ليوم

ال�����س��ّب��اط يف  مّت اف��ت��ت��اح ن���ادي 

وهو   1995/9/20 بتاريخ  جونيه 

وت�سمل  الأوىل،  الفئة  ن��وادي  من 

اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  خدماته 

ال�سباحة  ريا�سة  مع  ال�سياحية 

ومدعويهم  وعائاتهم  لل�سباط 

املدنيني بهدف تاأمني مركز اآمن 

املائية  هواياتهم  ملمار�سة  ومريح 

يف  وتقام  وال��راح��ة.  وال�ستجمام 

واأع��ي��اد املياد  الأع��را���س  ال��ن��ادي 

احلفات  وجميع  واملنا�سبات 

الع�سكري،  الطابع  ذات  اخلا�سة 

الإجتماعي، اأو العائلي. 

يتاأل�ف النادي من مطعم وقاعة �ستوية وتّرا�س لهواة الأركيلة 

واآخر لاأعرا�س واحلفات اخلا�سة وبركة �سباحة اأومل�بية، واأخرى 

لاأولد و�ساطئ �سغر، اإىل مطعمي �سناك وملعب لكرة امل�سرب 

ال�سلة وحديقة لاأطفال، ومبنى خدمات ي�سّم املكاتب  وكرة 

 )Club House( املق�سف  اأم��ا  للع�سكري�ني،  منامة  وغ��رف 

»بار«  اإىل  اخلا�سة،  واملنا�سبات  للحفات  كربى  �سالة  فيحوي 

لتقدمي امل�سروبات مع قاعة لاإ�سرتاحة.
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ال�����س��ي��ارات  اأع����داد  ت�ستوعب 

ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ت���وؤم امل��ك��ان، 

احلفات  اأث��ن��اء  يف  ا  خ�سو�سً

واملنا�سبات  والأعرا�س  الكبرة 

مع  وبالتن�سيق  ل��ذا  ��ة؛  اخل��ا���سّ

قيادة اجلي�س، قامت اإدارة النادي 

ال�سركات  اإحدى  مع  بالتفاق 

على تنفيذ هذا امل�سروع الكبر 

وب��ن��اء 3 ط��واب��ق م��ن امل��واق��ف 

تت�سع حلواىل 500 �سيارة ي�ستخدم 

كمخازن  منها  الأدنى  الطابق 

وم�ستودعات للب�سائع.

احلداد حديثه  العميد  واختتم 

بالإ�سارة اإىل امل�سروع الذي �سينّفذ 

املواقف  بناء  من  النتهاء  عند 

حيث �ستقام فوقها �سالة �ستوّية 

املوجودة  تلك  واأو�سع من  اأكرب 

ا. حاليًّ
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ذكر�هم خالدة

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

�جلي�ش - �لعدد 339/338 126

اأقيم يف ثكنة رميون احلايك يف 

�سربا احتفال اإزاحة ال�سـتار عن 

ل�ســهداء  الـتـذكـاري  الن�سب 

امل�ساة  لواء  من  ال�سرف  �ساحة 

اخلام�ض.

تراأ�ض الإحتفال العميد الركـن 

اللواء  قائد  خليل  اأبو  �ســربل 

اجليـ�ض  قــائد  ممثلاً 

قـهوجي،  جـان  العماد 

وحــ�ــســره عـــدد من 

واملــدنيني  ال�سبـــاط 

ذوي  اإىل  بالإ�ســـافة 

ال�سهداء.

اأن�سودة الكرامة والبقاء واخللود

الوطني  بالن�شيد  احلفل  افتتح 

�شمت عن  دقيقة  والوقوف  اللبناين 

اأبو  الركن  العميد  اأ�شاء  ثم  ال�شهداء  اأرواح 

لتلقي  التذكاري،  الن�شب  �شعلة  خليل 

اأرملة  كنعان  جحا  منى  ال�شيدة  بعدها 

ال�شهيد اللواء الركن خليل كنعان )قائد 

�شكرت  كلمة  الأ�شبق(،  اخلام�س  اللواء 

ول  لون  ل  حيث  الوحيدة  »املوؤ�ش�شة  فيها 

القادمني  اأفرادها  بني  يفّرق  دين  ول  عرق 

الوطني،  الن�شيج  مكونات  خمتلف  من 

اإميانهم بوطنهم وولوؤهم له فقط يعملون 

على الذود عنه والدفاع عن مواطنيه«.

الأبطال  »ه��وؤلء  اجلي�س،  �شهداء  وحّيت 

الذين اأورثونا بطولتهم و�شرف ا�شت�شهادهم 

وكانوا كاأ�شراب الن�شور يحلقون ثم يقفون 

الأبّية  احلياة  عّز  العّز،  وقفة  القّمة  على 

من  خيانة  اأو  غدر  اأو  اعتداء  كل  يتحّدون 

اأينما اأتت وعلى يد من كانت«.

اأه��ال��ي��ه��م:  اإىل  م��ت��وج��ه��ة  واخ��ت��ت��م��ت 

روؤو�شكم  وارف��ع��وا  دموعكم  »اإم�شحوا 

باأن�شودة  معهم  ت�شدح  قلوبكم  ودع���وا 

الكرامة والبقاء واخللود، ل تتكلموا عن 

ات واحلزن، لأنهم بيننا  ا�شت�شهادهم بالغ�شّ

الآن وغًدا واإىل الأبد، اإن املوت حّق وليكن 

ذكرهم موؤبًدا«.

�سهداوؤنا جمد تاريخنا

ذاكرتنا«،  وملء  تاريخنا  جمد  »�شهداوؤنا 

ن�سب تذكاري 

ل�سهداء لواء 

امل�ساة اخلام�ض



اإىل  اأبو خليل متوجًها  الركن  العميد  قال 

ذوي ال�شهداء خماطًبا اإياهم بالقول:

»اإن ح�شوركم معنا اليوم ير�شخ يف نفو�شنا 

اأعّز ما عندكم،  معاين ال�شهادة. اأعطيتم 

للجي�س  ل��دي��ن��ا  م��ا  اأغ��ل��ى  ق��دم��ن��ا  ون��ح��ن 

والوطن. حرمتم من دفء الزوج ورعاية الأب 

واإخال�س البن، ونحن فقدنا الأخ واحلبيب 

ورفيق ال�شالح، لكّن ماآثرهم ل تزال حية 

فينا، نقتدي بها، ومتّدنا بالإرادة والعزم على 

موا�شلة الطريق«.

اجلي�س،  عيد  »ع�شية  ق��ائ��اًل،  واأ���ش��اف 

نحتفل باإزاحة ال�شتار عن الن�شب التذكاري 

ل�شهداء لواء امل�شاة اخلام�س يف �شاحة ال�شرف، 

اجلي�س،  م�شرية  امتداد  على  �شقطوا  الذين 

اأن  ن�شتطيع  املتوا�شع  العمل  هذا  يف  عّلنا 

الرجال  ه��وؤلء  حق  من  ي�شرًيا  ج��زًءا  نفي 

على  ا  رخا�شً اأرواحهم  بذلوا  الذين  الأبطال 

وعّلنا  اأبنائه،  وكرامة  الوطن  �شيادة  مذبح 

ن�شهم من خالله يف تر�شيخ ت�شحياتهم يف 

ا  نربا�شً منها  وجنعل  اجلماعية،  الذاكرة 

تهتدي به اأجيال الوطن«.

املرحلة  اأحوجنا يف هذه  وتابع قائاًل: »ما 

بالأخطار  املالأى  الوطن  عمر  من  الدقيقة 

وجذورنا،  اأ�شالتنا  اإىل  نعود  اأن  والتحديات، 

فنجدد  الرائدة،  والإن�شانية  الوطنية  وقيمنا 

يف  �شقطوا  الذين  الأب���رار  ل�شهدائنا  الوفاء 

معارك الدفاع عن لبنان، �شواء يف مواجهة 

مواجهة  يف  اأم  الغا�شب  الإ�شرائيلي  العدو 

الإرهاب والعابثني باأمن املواطن وا�شتقراره. 

فهوؤلء الأبطال امليامني الذين عاهدوا فوفوا 

بر�شالة  الإميان  دوا  ج�شّ قد  ف�شدقوا،  ووعدوا 

اجلندية، فعَل �شهادٍة �شاطٍع كنور ال�شم�س، 

اأنهم  الطاهرة،  النقّية  بدمائهم  واأثبتوا 

ُجلُّ  كان  بل  لأنف�شهم،  �شيًئا  يطلبوا  مل 

طموحهم، اأن تبقى راية ال�شيادة وال�شتقالل 

ترفرف فوق كّل �شرٍب من تراب الوطن، واأن 

ينعم اأهلهم من بعدهم بحياة حّرة عزيزة 

كرمية«.

العماد  وختم بالقول: »با�شم قائد اجلي�س 

احلا�شرين،  جميع  اأحيي  قهوجي  ج��ان 

واأتوجه بخال�س ال�شكر والتقدير اإىل اأ�شحاب 

هذا  بناء  يف  اأ�شهموا  الذين  البي�شاء  الأيادي 

لأرواح  واإجالل  اإكبار  الرائع. حتية  الن�شب 

يبقى  اأن  لهم  وعهدنا  الأب���رار،  �شهدائنا 

ومبادئهم،  ت�شحياتهم  على  اأميًنا  اجلي�س 

وطن  �شبيل  يف  ومواطنني  جنوًدا  نعمل  واأن 

اآمٍن حٍر مزدهر«.

ثم قام العميد الركن اأبو 

ال�شهداء  اأهايل  خليل مع 

باإزاحة ال�شتار عن الن�شب 

و�شع  ال���ذي  ال��ت��ذك��اري 

من  اإك��ل��ي��الن  عليه 

قائد  با�شم  الأول  الزهر، 

با�شم  وال��ث��اين  اجلي�س 

واختتم  ال�شهداء؛  اأه��ايل 

يف  الأنخاب  بتبادل  احلفل 

نادي رتباء موقع �شربا. 

127�لعدد 339/338 - �جلي�ش  



حديقة للأطفال يف دير الأحمر

العماد جان قهوجي  اجلي�ش  قائد  برعاية 

اخل��وري،  ه��ادي  ال��رك��ن  بالعميد  ممثلاً 

ال�شهيد  املغوار  املقدم  موؤ�ش�شة  من  وبدعم 

�شبحي العاقوري، مّت افتتاح حديقة للأطفال 

يف  الريا�شي،  الثقايف  الأح��م��ر  دي��ر  ن��ادي  يف 

الأحمر  دير   - بعلبك  اأبر�شية  راعي  ح�شور 

النائب  عطالله،  �شمعان  املطران  املارونية 

بنائبه  ممثلاً   البلدية  رئي�ش  رحمه،  اإميل 

بلديات  احتاد  رئي�ش  �شعاده،  جوزف  ال�شيد 

ب�شوات  بلدية  برئي�ش  ممثلاً  الأحمر  دير 

جري�ش،  رولن  النادي  رئي�ش  كريوز،  حميد 

وعدد من  العاقوري،  موؤ�ش�شة  واأع�شاء  رئي�شة 

اأهايل البلدة.

اللبناين،  الوطني  بالن�شيد  الإحتفال  بداأ 

النادي  األقت م�شوؤولة اللجنة الثقافية يف  ثم 

الآن�شة جوين الفخري كلمة ترحيبية دعت 

فيها اإىل التناف�ش من اأجل م�شلحة البلدة، 

من  فولكلورية  تراثية  لوحة  كانت  ثم 

بعدها  األقى  للدبكة«،  اخلتيارية  »فرقة 

كلمة  جري�ش  رولن  ال�شيد  النادي  رئي�ش 

ا  واع��داً العريق  ال��ن��ادي  بتاريخ  فيها  ع��ّرف 

با�شتعادته دوره الثقايف والريا�شي. ويف اخلتام، 

�شكر قيادة اجلي�ش على رعايتها الإحتفال 

وموؤ�ش�شة العاقوري على وقوفها اإىل جانبهم 

التي  البلدة  ه��ذه  اب��ن  هو  البار  و�شهيدها 

. احت�شنته طفلاً

الرئي�ش  نائب  األقاها  التي  البلدية  كلمة 

اإع��ادة  على  و�شاباته  النادي  �شباب  هناأت 

ا لأهميته على �شعيد  تفعيل دور النادي نظراً

امل��ن��ط��ق��ة، ووع���دت 

ب���وق���وف ال��ب��ل��دي��ة 

اإمكاناتها  بكل 

ل���دع���م ان��ط��لق��ة 

النادي ون�شاطاته.

راع���ي الأب��ر���ش��ي��ة 

كلمته  يف  ح��ّي��ا 

راع����ي الإح��ت��ف��ال 

ال����ع����م����اد ج����ان 

ق���ه���وج���ي، ون�����ّوه 

ب�شباب النادي الذين 

الأم���ل  فيهم  ي���رى 

الواعد،  وامل�شتقبل 

الر�شمية  املوؤ�ش�شات  عمل  لرتاجع  واأ�شف 

وراأى  مكانها،  الأهلية  اجلمعيات  وحلول 

رجاء  علمة  للأطفال  حديقة  افتتاح  يف 

ا بالر�شالة. واأ�شف ل�شقوط  ا للرباءة والتزاماً ورمزاً

�شهداء اجلي�ش على اأر�ش الوطن ولي�ش على 

خيارنا.  هو  اجلي�ش  اأن  على  ا  م�شدداً احلدود 

على  العاقوري  موؤ�ش�شة  �شكر  اخلتام  ويف 

بادرتها.

كلمة قائد اجلي�ش

ثم األقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة القيادة 

وباأهلها  الأح��م��ر  دي��ر  ببلدة  ن��ّوه��ت  التي 

الإهتمام  اإّن  فيها:«  جاء  ومما  الطيبني، 

�شاملة،  وطنية  م�شوؤولية  لبنان، هو  باأطفال 

باملجتمع  ا  مروراً ال�شغرية،  العائلة  من  ا  بدءاً

والثقافية،  الفكرية  ونخبه  وهيئاته  املدين 

موؤ�ش�شاتها...  مبختلف  الدولة  اإىل  و�شول 

اجلي�ش  عني  تغب  مل  ذل��ك،  من  ا  اإنطلقاً

�شعيد  على  �شواء  الوطن،  اأطفال  عن  ا  يوماً

واملبادرات  امل�شاريع  يف  بفاعلية  امل�شاركة 

والإجتماعية  الرتبوية  ب�شوؤونهم  تعنى  التي 

اإليهم  النظر  �شعيد  على  اأم  والطبية، 

�شتتفتح  الوطن،  حقول  يف  فتية  كاأغرا�ش 

ا  اأ�شجاراً الأي��ام،  من  يوم  يف  لت�شتحيل  وتنمو 

ال�شرف  ميدان  ويف  لبنان  �شاحات  يف  �شلبة 

والت�شحية والوفاء«.

يف اخلتام، قّدمت رئي�شة موؤ�ش�شة العاقوري 

ا  ورئي�ش نادي دير الأحمر الثقايف الريا�شي درعاً

عربون  اجلي�ش  قائد  العماد  اإىل  ا  م�شرتكاً

ودرع  الإحتفال،  رعايته  وتقدير على  �شكر 

على  �شكر  عربون  العاقوري  ملوؤ�ش�شة  النادي 

واآخر  النادي،  للأطفال يف  افتتاحها حديقة 

ون�شاطات  اإنطلقة  لدعمها   rebound�ل

النادي.
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وقفة وفاء 

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي
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م�ؤ�س�سة املقدم 

املغ�ار ال�سهيد 

�سبحي العاق�ري ت�ا�سل 

العمل الإن�ساين وال�طني



الع�ساء ال�سن�ي

اأقامت موؤ�ش�شة املقدم املغوار ال�شهيد �شبحي 

ريعه  يعود  ال��ذي  ال�شنوي  ع�شاءها  العاقوري 

�شلطان  مطعم  يف  وذلك  ن�شاطاتها،  لدعم 

الروميه - القليعات.

ح�شر الإحتفال ممثل قائد اجلي�ش العماد 

ديغول  الطيار  الركن  العميد  قهوجي  جان 

�شعد، قائد فوج املغاوير العميد الركن �شامل 

الأ�شتاذ  معلوف  اإدغار  النائب  ممثل  روكز، 

رحمه  اإميل  النائب  ممثل  معلوف،  اإدي 

الأ�شتاذ حكمت رحمه، رئي�ش جلنة ملكة 

جمال لبنان املغرتب اأنطوان مق�شود، ملكة 

جمال لبنان املغرتب للعام 2013 ديدي زيبارا 

ترافقها و�شيفتاها، وعدد كبري من ال�شباط 

واأ�شدقاء املوؤ�ش�شة.

اللبناين،  الوطني  بالن�شيد  الإحتفال  بداأ 

القبعة  يعتمرن  وهن  امللكات  دخلت  ثم  

و�شط  الع�شكرية 

احل�����ش��ور.  ت�شفيق 

الإعلمية  واأل��ق��ت 

اأب���ي  دارك  ج����ان 

ي�����اغ�����ي ك��ل��م��ة 

ت��رح��ي��ب��ي��ة ق��ارن��ت 

اإخل�ش  بني  فيها 

لق�شمه  اجل��ي�����ش 

املدعوين  واإخل�ش 

العاقوري:  ملوؤ�ش�شة 

اجلي�ش  هو  »كما 

و�شعاره:  لق�شمه  ويفٌّ 

ت�شحية،  ����ش���رف، 

الكرمي،  احل�شور  اأيها  اأنتم،  هكذا  وفاء، 

ل تفّوتون فر�شة لتعرّبوا فيها عن  وفائكم 

ال�شهيد  املغوار  املقدم  ملوؤ�ش�شة  ودعمكم 

الليلة  معنا  ووجودكم  العاقوري،  �شبحي 

واملحبة  ال��ت��ع��اون  على  �شاطع  مثال  خ��ري 

والإخل�ش«.

العاقوري  جان  الأ�شتاذ  املحامي  األقى  ثم 

النبيلة  بالأهداف  ا  مذّكراً املوؤ�ش�شة  كلمة 

وال�شامية التي من اأجلها وجدت ومما قاله: 

على  تاأ�شي�شها  منذ  موؤ�ش�ش�شتنا  »اعتادت 

اإقامة ع�شاء �شنوّي يجمع اأهل اخلري والعطاء 

تلّبون  ننادي  مرة  كل  ويف  مائدتنا،  حول 

الثامن  عيده  يف  اجلي�ش  وحّيا  ال��ن��داء«. 

ا  �شفاً الوقوف  اإىل  اجلميع  ا  داعياً وال�شتني 

ا خلفه... واحداً

وطنية  فنية  اأج��واء  ال�شهرة  تخللت 

ولوحات  �شابني،  الفنانة  قّدمتها  

فرقة  مع  اللبناين  ال��رتاث  من  فولكلورية 

هياكل بعلبك.

ال�شيدة  املوؤ�ش�شة  رئي�شة  قّدمت  اخلتام،  ويف 

من:  لكل  تكرميية  ��ا  دروعاً العاقوري  ليا 

تقدمي  يف  مل�شاهمته  مو�شى  راين  الدكتور 

الفنانة  للحا�شرين،  الع�شكرية  القبعات 

جو  الأ�شتاذ  بعلبك،  هياكل  فرقة  �شابني، 

والأ�شتاذ  عام،  كل  يف  املادي  لدعمه  خوري 

منحوتة  ق��ّدم  ب��دوره  ال��ذي  مق�شود  اأن��ط��وان 

للفنان نايف علوان لقائد اجلي�ش ت�شّلمها 

وهي  �شعد  الطيار  الركن  العميد  ممثله 

عنه  ي��داف��ع  ال��ذي  اللبناين  البيت  متّثل 

اجلي�ش اللبناين.
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وفاًء لهم

الن�سيد الوطني افتتاًحا، ثم األقى العميد الركن عيد كلمة با�سم 

قائد اجلي�ش جاء فيها:

املركزي  الرتباء  نادي  يف  جمدًدا  اليوم  نلتقي  واعتزاز  فخر  »بكل 

لنحتفي �سوًيا بالذكرى الثامنة وال�ستني لتاأ�سي�ش اجلي�ش. هذا العيد 

الع�سكريني  جهود  بف�سل  عام،  بعد  عاًما  واإ�سراًقا  تاألًقا  يزداد  الذي 

املوؤ�س�سة  اإجن��ازات  وتراكم  الزمن،  من  عقود  خالل  وعطاءاتهم 

الع�سكرية على م�ساحة الوطن دفاًعا واأمًنا واإمناًء.

فاأنتم  وم�سموًنا،  ح�سوًرا  املعاين،  �سمّو  يكت�سب  اليوم  لقاءنا  اإّن 

احلافل  املجيد  وتاريخه  جي�سكم،  عظمة  على  الأحياء  ال�سهود 

الأوائل �سعلة  والت�سحيات، مذ حمل ع�سكريوه  والبطولت  بالإيثار 

من  الأمانة  تنتقل  حيث  هذا،  يومنا  اإىل  والوفاء  والت�سحية  ال�سرف 

وانربوا  الر�سالة،  اآمنوا بقد�سية  اإىل جيل، ت�سونها عزائم رجال  جيل 

يبذلون  ال��ع��ط��اء  م��ي��ادي��ن  اإىل 

عّزة  اأجل  من  والنفي�ش،  الغايل 

لبنان وكرامة اأبنائه.

يف  البداية  منذ  كنتم  ولقد 

الع�سكريني،  ه���وؤلء  طليعة 

اأعينهم  ن�سب  و�سعوا  ال��ذي��ن 

اجلي�ش،  اإىل  النتماء  �سرف  اأن 

ال��ب��ذل  م��ن  ال��ك��ث��ر  يتطلب 

اإىل  و����س���وًل  وال���ع���رق واجل��ه��د 

�ساء  ال��ق��در  ل��ك��ن  ال�����س��ه��ادة، 

اأه��ل��ك��م  ب���ني  ت��ك��ون��وا  اأن 

جزًءا  ت�سكلوا  واأن  ورفاقكم، 

اجلي�ش  ذاكرة  يف  متجدًدا  حًيا 

واإرادة  ع��زًم��ا  يتدفق  وال��وط��ن، 

وعنفواًنا«.

اأقف  اإذ  »اإنني  قائاًل:  وتابع 

اأمامكم اليوم، يخاجلني �سعور 

عميق، مبدى التزامكم املبادئ 

يف  لواءها  حملتم  التي  والقيم 

اأثناء خدمتكم الع�سكرية، ونذرمت حياتكم يف �سبيلها. ولكن 

يف الوقت عينه، اأرى يف بريق عيونكم وق�سمات وجوهكم، الإ�سرار 

اإرادة العطاء، وامل�ساركة الفّعالة يف دورة احلياة، مهما كانت  على 

العقبات وال�سعاب...«.

ثم قال: »يطّل العيد هذا العام مو�سًحا بدماء كوكبة من �سهدائنا 

وم�سرة  لبنان  وحدة  عن  الدفاع  معركة  يف  ارتفعوا  الذين  الأبرار، 

�سلمه الأهلي، والذين افتدوا باأرواحهم الطاهرة �سالمة �سعبهم من 

نار الفتنة والفو�سى التي حاولت ع�سابات الغدر والإجرام اإ�سعالها يف 

ج�سم الوطن، وها هم اللبنانيون على اختالف انتماءاتهم الطائفية 

واملناطقية ي�سخ�سون اإىل اجلي�ش كخ�سبة خال�ش يف هذه الظروف 

ولدماء  اجل�سام،  لت�سحياتكم  ب��اأن  ثقة  على  وكونوا  الع�سيبة. 

والت�سحية  ال�سرف  الذين �سقطوا على امتداد م�سرة  الأبرار  ال�سهداء 

بقاء  الأكرب يف  الف�سل  والوفاء، 

لبنان �سّيًدا حًرا م�ستقاًل، واحًدا 

يف اأر�سه و�سعبه.

تبقى  اأن  ل��ك��م  ع��ه��دن��ا 

على  الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة 

اأمينة  لكم،  وف��ّي��ة  عادتها 

�ساهرة  ت�سحياتكم،  على 

عائالتكم،  م�ستقبل  على 

ما  ك��ل  يف  منكم  وق��ري��ب��ة 

حتتاجون اإليه.

العماد  اجلي�ش  قائد  با�سم 

فرد  كل  اأحيي  قهوجي  جان 

على  واأ���س��ك��رك��م  منكم، 

لكم  الله  �سائاًل  ح�سوركم، 

دوام  الكرمية  ولعائالتكم 

اخلر وال�سمو والطماأنينة«.

اختتم الحتفال بكوكتيل 

مت اإىل املكرمني هدايا  ثم ُقدِّ

رمزية.
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اإعداد:

ندين البلعة

لت�شحياتكم اجل�شام ولدماء ال�شهداء الأبرار

الف�شل الأكرب يف بقاء لبنان واحًدا يف اأر�شه و�شعبه

قيادة اجلي�ش 

تكّرم معّوقي احلرب

اإ�شابات  اأقيم احتفال تكرميي لذوي احلاجات اخلا�شة وامل�شابني  الثامن وال�شتني  مبنا�شبة عيد اجلي�ش 

بالغة من الع�شكريني يف اخلدمة الفعلية واملتقاعدين.

جرى الحتفال يف نادي الرتباء املركزي- الفيا�شية بح�شور رئي�ش النادي العميد الركن ب�شام عيد ممثاًل 

العماد قائد اجلي�ش،  وعدد من ال�شباط واملدعوين ومايتني من املكّرمني.
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�إحتفاالت �لعيد

»ال�شعب يريد اجلي�ش«

والهتافات  والتهليل،  والرايات  بالأعالم 

اللبناين  ال�شعب  عايد  القلب،  من  النابعة 

�شعبي  احتفال  يف  اآب  من  الأول  يف  جي�شه 

�شعار  ال�شهداء، حتت  �شاحة  يف  اأقيم  حا�شد 

وفود  فيه  �شاركت  اجلي�ش«،  يريد  »ال�شعب 

والإنتماءات  املناطق  خمتلف  من  �شعبية 

والتوجهات، حيث رفعت الأعالم اللبنانية 

كتب  له  م��وؤي��دة  وراي���ات  اجلي�ش  واأع���الم 

عليها »اإذا بتحب اجلي�ش ما ترفع بوجهه 

وقد  املجرمني«.  ن�شامح  و»ل��ن  �شالحك« 

عن  والالفتات  بالهتافات  املواطنون  عبرّ 

واحرتامهم  اللبناين  اجلي�ش  مع  ت�شامنهم 

لدماء �شهدائه وت�شحياته، موؤكدين للعامل 

�شامًنا  اللبناين  اجلي�ش  ي��ري��دون  باأنهم 

لأمنهم وحامًيا لأر�شهم ول�شيادة وطنهم. 

املاروين  البطريرك  ممثل  الإحتفال  ح�شر 

الكاردينال مار ب�شارة بطر�ش الراعي املطران 

اليا�ش ن�شار، والوزير ال�شابق زياد بارود، اإ�شافة 

الطوائف،  كل  من  روحية  �شخ�شيات  اإىل 
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اإعداد:

رميا �شليم �شوميط 

ندين البلعة

ل نحنا منلب�ش«،  »كلنا معك«، »ال�شعب يريد اجلي�ش«، »انت ف�شّ

عناوين رافقت اختفاء اللبنانيني بجي�شهم يف منا�شبة الأول من اآب.

يف املقابل اأّكد اجلي�ش من جديد عهوده للبنان واللبنانيني، معلًنا 

حتى  الوطنية  للتزاماته  املخل�ش  لوعده  الويف  الوطن  جي�ش  اأنه 

ال�شهادة.

لبنان يحيي الأول من اآب

ل نحنا منلب�ش« »ال�شعب يريد اجلي�ش« و»انت ف�شّ
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واقت�شادية  و�شيا�شية  اإجتماعية  وفاعليات 

واإعالمية ومواطنني.

بعد كلمة األقاها اأحد منظمي الإحتفال 

اأبناء  من  ولًدا   68 اأن�شد  اإلفرتياد�ش،  مي�شال 

كانت  ثم  الوطني،  الن�شيد  اجلي�ش  �شهداء 

جنل  األقاها  التي  ال�شهداء  عائالت  كلمة 

اإيلي  احلاج  فرن�شوا  ال�شهيد  الركن  اللواء 

وقفة  يف  اليوم  »ننحني  فيها  وق��ال  احل��اج، 

�شرخة  وهي  دم��اء،  كفى  لنقول  ت�شامن، 

تخرج من القلوب واحلناجر. واأكد اأن راأ�ش 

فكره،  وكذلك  يقطع  اأن  يجب  الإرهاب 

من  وكل  خائن  الره��اب  مع  فاملتواطىء 

له هو �شريك«. ميورّ

ه  فتوجرّ ال��راع��ي  البطريرك  ممثل  اأم���ا 

ق��ال  ح��ي��ث  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  اإىل  ب��ك��ل��م��ة 

واأوق��ف��وا  اجلي�ش  عن  ا�شاءاتكم  ��وا  »ك��فرّ

اليوم  »ننحني  واأ���ش��اف:  ممار�شاتكم.« 

ال�شنوات  يف  �شقطوا  الذين  لل�شهداء  اإجالل 

القوة  من  مزيدا  دماوؤهم  واأعطت  الأخ��رة 

والوحدة للبنان«.

كلمة  �شعب  نزيه  ال�شيخ  األقى  ب��دوره، 

»اأن  فيها:  وق��ال  ال���دروز  املوحدين  طائفة 

اجلي�ش،  عيد  يف  اآب  من  الأول  يف  تتكلم 

من  ومعجم  الأدب  جهابذة  اأنك من  يعني 

لتنحني  ال�شفاء  وجتتنح  املفردات،  معجم 

اإجالًل اأمام ال�شهادة، �شهادة اجلي�ش«.

»اجلي�ش موؤ�ش�شة الوطن«

ال�شابق  الوزير  على هام�ش الإحتفال، قال 

بارود: اجلي�ش هو موؤ�ش�شة الوطن وفوق كل 

م�شموًحا  ولي�ش  وال��زواري��ب  ال�شطفافات 

عنده  ومن  الإع��الم،  يف  اجلي�ش  اأداء  انتقاد 

قيادة  اإىل  يو�شلها  اأن  ي�شتطيع  مالحظات 

دولة  وكل  الدولة،  رمز  فاجلي�ش  اجلي�ش، 

اأن  ت�شتحق  ل  موؤ�ش�شاتها  على  حتافظ  ل 

تكون دولة واجلي�ش هو اأول هذه املوؤ�ش�شات«.

اآرائ��ه��م يف  كذلك ع��برّ امل��واط��ن��ون ع��ن 

لنوؤكد  قال: جنتمع هنا  اأحدهم  املنا�شبة. 

اجلي�ش،  ��د  ي��وؤيرّ فئاته  بكل  ال�شعب  اأن 

ونحن  الإرهابيني،  �شد  حربه  يف  ويدعمه 

باملجرمني  العقوبات  اأق�شى  باإنزال  نطالب 

الذين غدروا بالع�شكريني يف عبا.

املوقف نف�شه اأعربت عنه �شقيقة النقيب 

ال�شهيد �شامر حنا التي قالت: كل من يريد 

اأن  ميكن  ل  اللبناين  اجلي�ش  حماكمة 

يكون لبنانًيا. 

وال�شلوات  ال�شعارات  نرفع  مواطنة:  وقالت 

ًيا وقادًرا على اإحباط  لكي يبقى جي�شنا قورّ

املوؤامرات التي حتاك �شد الوطن و�شعبه.

قال:  ال�شعار  وليد  ال�شهيد  املقدم  �شقيق 

ال�شعب  اأن  ر�شالة للجميع  لنو�شل  اجتمعنا 

غدروا  الذين  املجرمني  واإع��دام  اجلي�ش  يريد 

من  حماكمة  نريد  ونحن  بالع�شكريني. 

يطالب مبحاكمة اجلي�ش. واأ�شاف: عندما 

�شهداءنا  اأن  ن�شعر  اجلي�ش  على  يتهجمون 

ة اأخرى!«. يقتلون مررّ

يجدر بالإ�شارة اأن هذا التجمع ال�شعبي هو 

من  جمموعة  به  قامت  وطني  حترك  وليد 

املثقفني لكل منهم طائفته وعمله وتوجهه 

ال�شيا�شي، ولكنهم التقوا بعد احداث عبا 

وولدت لديهم فكرة التحرك لدعم اجلي�ش 

الفنان  املنظمني  بني  من  عيده.  مبنا�شبة 

مي�شال األفرتياد�ش، والدكتور ح�شن حمادة، 

ال�شهيد  املقدم  اأرملة  العاقوري  ليا  وال�شيدة 

مي  املحامية  اىل  اإ�شافة  العاقوري،  �شبحي 

خري�ش واملمثل �شربل ا�شكندر.

ال�شعبي  التحرك 

م��رة  لأول  ه���دف���ه 

ول  �شيا�شًيا  لي�ش 

لبناين  هو  بل  دينًيا 

وطني، كما يوؤكد 

امل��ن��ظ��م��ون ال��ذي��ن 

تكون  اأن  اأرادوا 

�شعبية  ال����دع����وة 

ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����ش 

وب��ع��ي��دة ع��ن كل 

الإ����ش���ط���ف���اف���ات. 

الفنان  اأو���ش��ح  وق��د 

األ��ف��رتي��اد���ش اأن��ه��م 

تنظيم  اىل  ���ش��ع��وا 

ذهبوا  ثم  التحرك 

اىل اجلي�ش اللبناين 

ال��ذي مل يكن من 

ال�����ش��ه��ل اإق��ن��اع��ه 

فاجلواب  باملو�شوع، 

ال�شكر  كان  الأول 

مع الإ�شارة اإىل اأنه لي�ش هناك من داٍع ملثل 

جاءت  الإ���ش��رار  بعد  لكن  التحرك،  ه��ذا 

�شيتحول  التحرك  هذا  اأن  واأ�شاف  املوافقة. 

اىل حركة الأول من اآب، و�شنقوم بالتحرك 

كلما �شعرنا ب�شرورة الت�شامن مع اجلي�ش.

»كلنا معك«

ال��ت��ي حتيي  ال��الف��ت��ات  رف��ع��ت  ذل��ك  اإىل 

اجلي�ش وتعلن الوقوف اإىل جانبه يف خمتلف 

مع  الت�شامن  عن  الفنانون  وعبرّ  املناطق. 

اجلي�ش باأ�شكال خمتلفة، فاإىل ت�شوير اأغاٍن 

خا�شة باملنا�شبة، حملت يافطات �شور بع�ش 

كما  معك«،  »كلنا  عبارة  مع  الفنانني 

الإجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  ظهرت 

معه.  مت�شامنة  اجلي�ش  حتيي  حمالت 

�شعار:  امل��دين  املجتمع  من  �شباب  واأطلق 

ل ونحنا منلب�ش...« يف الوقت الذي  »اإنت ف�شرّ

اأقيمت فيه احتفالت يف خمتلف املناطق.

�شلوات

ا اإلهًيا  حركة لبنان ال�شباب اأقامت قدا�شً

ب��روت،   - الذهب  فم  يوحنا  كني�شة  يف 

مرتوبوليت  ب�شرت�ش  كرل�ش  املطران  تراأ�شه 
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امللكيني  للروم  وتوابعهما  وجبيل  بروت 

الدفاع  وزير  من  كل  بح�شور  الكاثوليك 

بالعميد  ممثاًل  غ�شن  فايز  الأ�شتاذ  الوطني 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  حم�شي،  غابي 

م فوؤاد ذبيان بالإ�شافة  قهوجي ممثاًل باملقدرّ

الأمنية،  الأج��ه��زة  ق��ادة  عن  ممثلني  اإىل 

بلديات  وروؤ�شاء  ودينية  �شيا�شية  وفاعليات 

وخماتر وو�شائل اإعالم مرئية وم�شموعة. وقد 

األقيت كلمات للمنا�شبة اأ�شادت بال�شهادة 

والتقدير  الإح���رتام  عن  ت  وع��برّ ومعانيها 

والإع��رتاف  اأبطاله  اأمام  والإنحناء  للجي�ش 

بف�شلهم يف بقاء الوطن �شيًدا حًرا م�شتقاًل.

ال�شحي  الثقايف  الإجتماعي  املركز  واأقام 

اخلري وم�شتو�شف مار �شربل- �شد البو�شريه 

وذلك  اجلي�ش،  �شهداء  اأنف�ش  لراحة  ا  قدا�شً

للمدار�ش  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  كني�شة  يف 

الكاثوليكية - عني جنم.

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثل  القدا�ش  ح�شر 

قائمقام  �شعب،  بيار  العقيد  قهوجي  جان 

اجلديدة  بلديتي  رئي�شا  ح��داد،  مارلني  املنت 

وعني  جبارة  اأن��ط��وان  ال�شد   - البو�شريه   -

تن�شيق  جلنة  رئي�شة  مارون،  اأنطوان  �شعاده 

ال�شيدة  اأبناء �شهداء اجلي�ش  ودعم ن�شاطات 

اللجنة،  واأع�����ش��اء  م��دل��ج  قهوجي  ج��وان��ا 

ال�شهيد  امل��غ��وار  امل��ق��دم  موؤ�ش�شة  رئي�شة 

�شبحي العاقوري، رئي�ش املركز الإجتماعي 

والأع�شاء،  تنوري  اإيلي  ال�شيد  وامل�شتو�شف 

ال�شباط  من  كبر  وعدد  ال�شهداء،  اأه��ايل 

واملوؤمنني.

اإحتفل بالذبيحة الإلهية اأمني عام املدار�ش 

وعاونه  ع��ازار  بطر�ش  الأب  الكاثوليكية 

كاهن رعية مار تقال �شد البو�شريه اخلوري 

جيل  جوقة  القدا�ش  وخدمت  �شويد،  جوزف 

الإجنيل بقيادة الأ�شتاذ اإيلي الأ�شمر.

يف م�شتهل القدا�ش، األقت الإعالمية جان 

هت فيها مبعنى  دارك اأبي ياغي كلمة نورّ

ال�شهادة.

ع��ازار  بطر�ش  الأب  األقى  القدا�ش،  وبعد 

اجلي�ش  ينت�شر  عندما  فيها،  ق��ال  عظة 

الوطني يحل الأمان والإطمئنان يف لبنان ويف 

خ�شوع  وقفة  الوقوف  اإىل  داعًيا  النفو�ش... 

اأمام �شهدائه واإىل ال�شالة من اأجل اأن يوا�شل 

م�شرته بعزم. 

م  ق��درّ اخل��ت��ام،  ويف 

تنوري  اإيلي  ال�شيد 

ع�����رب�����ون ���ش��ك��ر 

املركز  درع  وتقدير 

اإىل  وامل�����ش��ت��و���ش��ف 

ك���ل م����ن: ق��ائ��د 

رئي�شة  اجل��ي�����ش، 

ودعم  تن�شيق  جلنة 

ن�����ش��اط��ات اأب���ن���اء 

����ش���ه���داء اجل��ي�����ش 

ال�������ش���ي���دة ج���وان���ا 

ق��ه��وج��ي م��دل��ج، 

موؤ�ش�شة  ورئ��ي�����ش��ة 

ليا  ال�شيدة  العاقوري 

العاقوري.

ال�شيخ  ب��ل��دة  ويف 

- ع��ك��ار،  حم��م��د 

اأقيم قدا�ش احتفايل 

يف كني�شة القدي�ش 

عن  ج��اورج��ي��و���ش 

اجلي�ش  �شهداء  روح 

العقيد  فيه  �شارك 

اإدوار  ال����رك����ن 

وو�شع  قائد اجلي�ش.  العماد  ابراهيم ممثاًل 

اجلي�ش  �شهداء  ن�شب  اأمام  اإكلياًل  احل�شور 

عند مدخل البلدة يف ح�شور عائالتهم.

بلديات �شيدا واجلوار

وبلديات  الزهراين   - �شيدا  بلديات  احتاد 

ت عن دعمها  قرى وبلدات �شرق �شيدا عبرّ

له،  الكامل  وتاأييدها  عيده  يف  للجي�ش 

�شاحاتها  ويف  �شيدا  مداخل  على  ورفعت 

بدًءا  املجاورة،  القرى  ويف  الرئي�شة  و�شوارعها 



و�شوًل  وع��با  �شيدا  وح���ارة  الهاللية  م��ن 

ولبعا  وكفرجرة  وال�شاحلية  جمدليون  اإىل 

ودرب  الدلب  والقرية وعني  والغازية  ومغدو�شة 

ال�شيم واملية ومية، مئات الأعالم اللبنانية 

ت  التي حيرّ واليافطات  �شهداء اجلي�ش  و�شور 

بت�شحياتها  واأ���ش��ادت  الوطنية،  املوؤ�ش�شة 

بلدة  زت  ومتيرّ واأبنائه.  الوطن  عن  دفاًعا 

مدخليها  على  الن�شر  اأقوا�ش  بن�شب  لبعا 

الرئي�شني، وبرفع �شورة كبرة لقائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي.

اأقامت  اجلي�ش،  قائد  العماد  وبرعاية 

ب�شخ�ش مديرها  الفنية  بنت جبيل  مدر�شة 

عيد  مبنا�شبة  احتفاًل  بزي  غ�شان  الأ�شتاذ 

قائد  ممثل  األقاها  كلمًة  له  تخلرّ اجلي�ش 

اجلي�ش للمنا�شبة.

موؤ�ش�شة خمزومي

حفل  خمزومي  موؤ�ش�شة  مت  نظرّ ب��دوره��ا 

ال�شهداء  الع�شكريني  ل��ع��ائ��الت  اإف��ط��ار 

منطقة  يف  الفتوى  دار  اأر���ش  على  واأولده��م 

له تقدمي هدايا رمزية  فردان يف بروت، تخلرّ

الإداري  العميد  احلفل  ح�شر  وق��د  ل���الأولد. 

ورعاية  اإدارة  ق�شم  رئي�ش  عط�شان  اأ�شامة 

�شوؤون الع�شكريني يف منطقة بروت ممثاًل 

العماد قائد اجلي�ش.

حما�شرة وعرو�ش

مت  نظرّ ال�شدرّ   - البو�شرية   - اجلديدة  بلدية 

لتعريف  حم��ا���ش��رة 

واجلوار  البلدة  اأبناء 

ومهماته  باجلي�ش 

عموًما وفوج املغاوير 

ا. خ�شو�شً

عنا�شر  ��ذ  ن��فرّ وق��د 

ا  عرو�شً ال��ف��وج  م��ن 

ع���������ش����ك����ري����ة 

ل���ل���م���ن���ا����ش���ب���ة، 

بالإ�شافة اإىل عرو�ش 

 - بقنايا  يف  اأخ���رى 

تلبيًة  ال��دي��ب  ج��ل 

ل��ط��ل��ب ال��راب��ط��ة 

الإجتماعية.

�شهور ال�شوير

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، 

نظمت بلدية ال�شوير 

ال�شنديانة  ع��ني   -

ح����ف����اًل ح�������ش���ره 

ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

قائد  روك��ز  �شامل 

ممثاًل  املغاوير  فوج 

العماد قائد اجلي�ش. 

��ل الإح��ت��ف��ال  ت��خ��لرّ

ور�شة عمل مت فيها 

باجلي�ش  التعريف 

ال��ل��ب��ن��اين وع��ر���ش 

ون�شاطات  لالأ�شلحة 

مب�شاركة احل�شور.

ب��������داأ ال���ع���ر����ش 

الوطني  بالن�شيد 

اأنغام  على  اللبناين 

ف���رق���ة م��و���ش��ي��ق��ى 

ومب�شاركة  اجلي�ش 

الذين  الغ��رتاب  يف  لبنان  جمال  ملكات 

بر�شالة  الغرتاب  دول  ليمثلوا  ا  خ�شي�شً اتوا 

اأن  علًما  اللبناين.  للجي�ش  وحمبة  دع��م 

بيوم  يتميز  ا�شبح  امل��غ��رتب��ني  م��ه��رج��ان 

خم�ش�ش لعيد اجلي�ش.

عني   – ال�شوير  بلدية  رئي�ش  ق��دم  كما 

�شعب  بو  اليا�ش  ال�شتاذ  ال�شابق  ال�شنديانة 

با�شم اأهايل �شهور ال�شوير اأكب بدلة جي�ش 

مو�شوعة  لتدخل  م��رًتا   3٠ بطول  العامل  يف 

الرقم  وتك�شر  القيا�شية  لالأرقام  غيني�ش 

العاملي امل�شجل يف ال�شرق الأدنى �شابقا وهو ل 

يتجاوز الثمانية اأمتار. واأ�شار بو �شعب اإىل اأن 

هذه البدلة هي جمرد ر�شالة جديدة من اأهايل 

ال�شمايل  واملنت  ب�شكل خا�ش  ال�شوير  �شهور 

جلي�شنا  ع��ام  ب�شكل  اللبناين  وال�شعب 

الدولية  املحافل  يف  ا�شمه  لي�شجل  البطل 
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ك���ع���رب���ون وف����اء 

لت�شحياتهم  وتقدير 

�شبيل  يف  البا�شلة 

بقاء الوطن. 

واحتفالت اأخرى

دعت  البقاع،  يف 

ب���ل���دي���ة زح���ل���ة - 

يف  اجلي�ش  مع  ت�شامني  حفل  اإىل  املعلقة 

 - ال��بب��ارة  حي   - اللبناين  اجلي�ش  �شاحة 

زحلة ح�شره ممثل عن قائد اجلي�ش.

قائد  العماد  وبرعاية  ا،  اأي�شً ال�شوف  ويف 

»كون�شرتو  القمر  دير  �شباب  م  قدرّ اجلي�ش، 

اأغاين وطنية« يف �شاحة كني�شة �شيدة التلة 

- دير القمر.

ع�شكرية  عرو�ش  ك�شروان  يف  واأقيمت 
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اخلال�ش  �شيدة  كني�شة  باحة  من  كل  يف 

- وطى اجلوز تلبيًة لطلب وقف الكني�شة، 

اللجان  لطلب  تلبيًة  عجلتون  مهنية  ويف 

الإقليمية لأخويات فر�شان وطالئع و�شبيبة 

العذراء، وعلى مدرج مروبا ال�شياحي تلبيًة 

لطلب جلنة مهرجانات مروبا ال�شياحية.

تلبيًة  ا  اأي�شً ع�شكرية  عرو�ش  تنفيذ  ومت 

 - م�شم�ش   - الريا�شي  الثقايف  النادي  لطلب 

مبنى  �شاحة  يف  برتونيات  وجمعية  جبيل، 

اجلمعية يف البرتون، ويف بلدية دوما.

رماح  بلدي���ة  نظ��مت  حيث  عكار،  اإىل 

لك���وكبة  تك��رمي  له  تخلرّ اح��تف��اًل 

ح�شره  البلدة،  يف  اجل��ي�ش  �شه��داء  م��ن 

�شعد  ال���رك���ن  ال����ده����ي����ب����ي ال��ع��م��ي��د 

مم��ث��اًلال��ع��م��اد ق��ائ��د 

�شخ�شيات  اإىل  اجلي�ش 

وروؤ�شاء  ودينية  �شيا�شية 

بلديات وخماتر.

قائد  ممثل  و�شع  كما 

رم��اح  بلدية  ورئي�شة  اجلي�ش 

ح����ن����ا م��ق��د���ش��ي 

اإكلياًل اأمام ن�شب 

����ش���ه���داء اجل��ي�����ش 

البلدة  مدخل  عند 

كلمات  واأل��ق��ي��ت 

ومت  ل��ل��م��ن��ا���ش��ب��ة، 

دروع  ت�����ق�����دمي 

من  لكل  تقديرية 

اجلي�ش  قائد  ممثل 

�شهداء  وع��ائ��الت 

البلدة.

من بالد الغرتاب

»اجلي�ش«  تلقت  الإغ����رتاب،  ب��الد  م��ن 

ال�شويد  يف  الأو�شط  ال�شرق  رابطة  من  ر�شالة 

مبنا�شبة  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  فيها  حتيي 

��ن  ع��ي��ده��ا، وت��ع��ل��ن ال���وف���اء ل��ه��ا، وت��ث��مرّ

جهودها يف بث »روح التعاي�ش والألفة واملحبة 

بني  ال��وط��ن...«. ال��وط��ن��ي��ة  اأب��ن��اء  جميع 

الرابطة  رئي�ش  ���ه  ووجرّ

م�شطفى خان دعوة اإىل 

اجلالية اللبنانية يف بالد 

اجلي�ش  لدعم  الإنت�شار 

اللبناين والوقوف اإىل جانبه 

معنوًيا ومادًيا واإعالمًيا...
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حفالت فنية

فرن�سي�س  ن��زار  ال�ساعر  اأم��ا 

فوّجه حتية اىل جي�س الوطن وقال:

مربوك يا جي�س الوطن هالعيد

ومربوك للقائد على التمديد

مثل الأرز خليك هيك وقاف

�سيفك باإيدك ومد تاين اإيد

�سد �سوبك �سعب حدك ما بيخاف

جي�سك اأنا ِقلو...ومني بعيد

ل تخاف يا �سعبي...احلقد لو طاف

بوّقف رجايل �سّد بيوج اخلطر

ما بيحيد حتى اخلطر عنك يحيد.
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اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

ملحم بركات وجمموعة جنوم

يف النوادي الع�ضكرية احتفاء بعيد اجلي�ش

»بيي  لبنان«،  ع�ضكر  يا  »معافى 

راح مع الع�ضكر«، »ت�ضلم يا ع�ضكر لبنان«...، 

الوجدان  يف  رحبة  م�ضاحة  احتلت  اأغ��اٍن 

اللبنانية  الأغنية  فرواد  للبنانيني.  اجلماعي 

نبيلة  اللبناين وخاطبوه بعاطفة  كّرموا اجلي�ش 

ومب�ضاعر ملوؤها الفخر والعتزاز والعنفوان، ما 

جعل الأغاين املهداة اإليه يف وجدان كل لبناين.  

يخالج  عما  التعبري  يف  الفنانون  ي�ضتمر  اليوم 

ويف  جي�ضهم،  جتاه  م�ضاعر  من  اللبنانيني 

املنا�ضبات الوطنية كما يف الأوقات ال�ضعبة نراهم يعلنون احلب للجي�ش. واإىل الفيديو كليبات التي 

ترافق الأول من اآب وعيد ال�ضتقالل، ي�ضارك الفنانون يف اإحياء احلفالت الفنية اإكراًما للجي�ش 

وتقديًرا ملن يت�ضاوى التعب يف اأيامهم �ضواء كانت اأيام عيد اأو خدمة.

اأبو جمد حني بكى وحني غنى

الغادر  لالعتداء  اجلي�س  تعّر�س  عندما 

ملحم  للمو�سيقار  كانت  البارد،  نهر  يف 

بركات مواقف قاطعة كحد ال�سيف.

اأبو جمد قال يومها للزميلة رميا 

»�سوت  اإذاع����ة  اأث���ر  على  جنيم 

الغد«: 

بوردة  اجلي�س  ت�سرب  التي  »اليد 

و�سكت  الكتف«.  من  تقطع  اأن  يجب 

رميا  كالم  من  امل�ستمعون  فهم  حلظات 

الذي قطع ال�سمت اأن ملحم بركات كان 

عل  ال��ق��درة  ي�ستعد  ومل  خاللها،  يبكي 

متابعة املقابلة اإّل بعد وقت.

يف الأول من اآب 2013 حّيا اأبو جمد اجلي�س 

مغدًقا روعة �سوته وجمال اأحلانه يف احلفلة 

التي اأحياها يف نادي ال�سباط – جونيه.

ا،  واإح�سا�سً ط��رًب��ا  »�سلطن«  املو�سيقار 

ففا�ست الأجواء اجلميلة يف ليل ال�ساهرين 

يف النادي.



جنوم يف النوادي

ل��ي�����س ب��ع��ي��ًدا من 

املجمع  ويف  النادي، 

ال���ع�������س���ك���ري – 

ج���ون���ي���ه ك���ان 

ل���ل�������س���اه���ري���ن 

من  وافر  ن�سيب 

برفقة  ال��ف��رح 

ال��ف��ن��ان اأم��ر 

يزبك.
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وب����ال����ق����در ن��ف�����س��ه 

ا�ستمتع ال�ساهرون يف 

الع�سكري  النادي 

حيث  امل���رك���زي 

ك���������ان جن���م 

ال���������س����ه����رة 

طوين  الفنان 

كيوان.

اأحياها  التي  الرزة  �سباط  نادي  حفلة  يف  الأمر  وكذلك 

الفنان نقول الأ�سطا ومنذر اأخوان.
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���س��ب��اط  ن������ادي  ويف 

ال�سهرة  افتتح  ري���اق، 

البيطار  عا�سي  الفنان 

واخ��ت��ت��م��ه��ا ال��ف��ن��ان 

مي�سال قزي.

كذلك، اأحيت الفنانة �سيلفيا قبالن وفرقتها املو�سيقية مع الفنان رواد خوري حفلة فنية يف نادي ال�سباط يف الأرز، واأخرى يف نادي الرتباء 

املركزي يف ال�سمال.

ويف نادي الرتباء املركزي يف الفيا�سية، كان لل�ساهرين موعد جميل مع الفنان غ�سان خليل وفرقته املو�سيقية والفنانة �سارية.

طليا،  يف  املركزي  الرتباء  نادي  اأما 

وفرقته  قرقماز  �سادي  الفنان  فا�ستقبل 

حيث  ال�سعيد  هيام  والفنانة  املو�سيقية 

اأم�سى ال�ساهرون �ساعات من 

الفرح.
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�أف�ضل 

مل�ضق �إعالين 

من وحي عيد 

�جلي�ش و�ضهد�ئه

اجلي�ش  عيد  ملنا�سبة 

اأعدت  وال�ستني،  الثامن 

مديرية   - اجلي�ش  قيادة 

اأف�سل  م�سابقة  التوجيه 

)بو�سرت( اإعالين  مل�سق 

و�سهدائه،  اجلي�ش  عيد  وح��ي  من 

����س���ارك ف��ي��ه��ا ع���دد ك��ب��ر من 

عن  وا  عبرّ الذين  اجلامعات  طالب 

الوطنية  املوؤ�س�سة  جتاه  م�ساعرهم 

يبذلها  التي  الت�سحيات  وتقديرهم 

النتائج  ج��اءت  وقد  الع�سكريون. 

على ال�سكل الآتي:

غنوة  الطالبة  الأوىل:  املرتبة   •
يف  اجلميلة  الفنون  معهد  من  فرح 

اجلامعة اللبنانية – الفرع الثاين.

اآلن  الطالب  الثانية:  املرتبة   •
الفنون  معهد  من  ابراهيم  اليا�ش 

 – اللبنانية  اجلامعة  يف  اجلميلة 

الفرع الثاين.

من  نخول  جوان  الثالثة:  املرتبة   •
جامعة الك�سليك.

املرتبة الأوىل

املرتبة الثالثةاملرتبة الثانية

اآب/اأيلول

2013

حتية



يف معر�ض جورج الزعني»رجال الوطن«

الع�سكرية،  امل�ؤ�س�سة  اإىل  منه  حتية  يف 

ال��زع��ن��ي يف ق�سر  ال��ف��ن��ان ج����رج  اأق���ام 

»اجلي�ش  بعن�ان  ا  معر�سً الأوني�سك� 

احتفال  يف  املن�سرم  اآب  من  الثاين  يف  املعر�ش  افتتح  ال�طن«.  رج��ال  اللبناين 

ح�سره العقيد �سعيد مراد ممثًل قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي، و�سخ�سيات 

ع�سكرية و�سيا�سية واإعلمية ودينية ومهتم�ن.

بعد الن�سيد ال�طني ون�سيد اجلي�ش، األقى منظم املعر�ش الأ�ستاذ الزعني كلمة 

اجلي�ش يف  »الي�م نكّرم  قاله:  الدع�ة، ومما  تلبية  احل�س�ر على  فيها  �سكر 

عيده، عيد كل لبناين �سريف يف هذا ال�طن، ويف هذه اللحظة ما علينا اإل 

اأن ننحني اإجلًل واإكباًرا اأمام اأرواح ال�سهداء الذين �سح�ا باأغلى ما لديهم 

واجلي�ش ميّثل كل  ببلد  لي�ش  دون جي�ش  »البلد من  وقال:  لبنان«.  ليحيا 

لبنان فه� يف النهاية الذي »قّرر وحّرر وعّمر«.

ثم كانت ج�لة للح�س�ر يف املحرتف الذي متح�ر م�سم�نه ح�ل عناوين: 

ال�سهداء، اجلندي املجه�ل، نهر البارد، حرب مت�ز ومعركة عربا، اإىل نبذة 

تاريخية عن اجلي�ش وعدد من املنح�تات وال�س�ر التي حملت معاين ال�فاء 

والإخل�ش، و�س�ر ل�سهداء اجلي�ش الذين �سقط�ا على مذبح الت�سحية 

يف اأحداث �سيدا الأخرية.
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البحري  ال��رك��ن  العقيد  ن��ال 

)معاون  الغريب  م��ارون  ج�زيف 

للتجهيز(  البحرية  الق�ات  قائد 

)ماج�ستري(  عليا  درا�سات  دبل�م 

اجلامعة  م��ن  الأع��م��ال  اإدارة  يف 

اللبنانية الكندية.

الطّيار ه�سام عزات  العقيد  حاز 

اإجازة  اجل�ية،  الق�ات  من  ذبيان 

من  الأع��م��ال  اإدارة  يف  جامعية 

كمال اجلامعة اللبنانية الكندية. معني  فرا�ش  الرقيب  نال 

ال���دي���ن م���ن م��ع��ه��د ال��ت��ع��ل��ي��م، 

الكمبي�تر  عل�م  يف  بكال�ري��ش 

للثقافة  الأمريكية  اجلامعة  من 

والتعليم.

بكالوريو�ض يف علوم 

الكمبيوتر للرقيب 

فرا�ض كمال الدين

جي�ش العلم والثقافةجي�ش العلم والثقافةجي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

اجلي�ش - العدد 339/338 146

اآب/اأيلول

2013

معر�ش

اإعداد:

الرقيب �سامر حميدو
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تاريخ ع�سكري

مبادئ التنظيم

ت�شرين   26 ب��ت��اري��خ  ���ش��درت 

فرقة  تنظيم  تعليمات   1916 الثاين 

اإدارت��ه��ا  حم���ددة  نظمتها  ال��ت��ي  ال�����ش��رق 

وقد  عنا�شرها.  تطويع  وط��رق  وخدماتها 

�شكان  من  يكونوا  اأن  املتطوعون  األ��زم 

لبنانيون،  )اأرم��ن،  العثمانية  الإمرباطورية 

اإرادتهم  مبلء  ويتجّندوا  وع��رب(  �شوريون، 

�شد  القتال  بهدف  احلرب  فرتة  طوال  احلرة 

العثمانيني.

اأم����ا روات��ب��ه��م ف��ك��ان��ت ع��ل��ى ع��ات��ق 

يندجموا  اأن  دون  من  الفرن�شية  احلكومة 

يف املالك الفعلي، ول يحق لهم باأي معا�ش 

تقاعدي يف حال عدم �شالحيتهم للخدمة 

نتيجة جلرح، اأو مر�ش، اأو حادث.

�شباط  بني  من  املختارة  امل��الك��ات  اإىل 

بني  من  اأو  الفعلي  اجلي�ش  �شباط  و�شفوف 

اإ�شافة  ميكن  كاأجانب،  يخدمون  الذين 

مالكات م�شاعدة خمتارة من بني عنا�شر 

للمالكني  واح��ًدا  الراتب  ويكون  الفرقة، 

الفرن�شي وامل�شاعد.

يتعر�شون  الفرقة  عنا�شر  كان  م�شلكًيا 

للعقوبات نف�شها املرعية الإجراء يف اجلي�ش 

ح�شم  جتّر  ال�شجن  اأيام  وكانت  الفرن�شي، 

املجموعة  والأم���وال  ن�شفه،  اأو  الراتب  ربع 

كانت ت�شرف يف �شبيل حت�شني التغذية.

اأما على �شعيد ال�شباط، فكان من حق 

قائد الفرقة اأن يخف�ش رتب �شفوف ال�شباط 

والأفراد اأو يلغيها واأن يف�شخ عقود تطّوعهم 

لوزير احلرب �شالحية جتريد  وترك  اإفرادًيا. 

ال�شباط من رتبهم.

�شروط جتنيد املتطّوعني يف ال�شرق

كان على املتطّوعني يف ال�شرق توقيع عقد 

تطّوع لفرتة احلرب، وذلك يف قن�شلية فرن�شا 

يف بور �شعيد اأو يف مكتب قائد فرقة ال�شرق 

يف قرب�ش. وكان لقائد القطعة فقط احلق 

الأ�شباب  توافرت  اإذا  التطّوع  عقد  ف�شخ  يف 

الآت��ي��ة: يف حال 

ح��������ّل ف���رق���ة 

ب�شبب  ال�����ش��رق، 

اأو  الإن�شباط،  ع��دم 

يف حال عدم الكفاءة 

احلالة  ويف  اجل�����ش��دي��ة. 

يخّيون  كانوا  الأخ��ية، 

مواطنهم  اإىل  ال��ع��ودة  ب��ني 

م�شانع  اخلدمة يف  اأو  الأ�شلية 

احلرب اأو يف الأعمال الزراعية يف فرن�شا.

الرواتب واملخ�ش�شات

 26 بتاريخ  ال�شادرة  التعليمات  اأو�شحت 

فرقة  بتنظيم  واملتعلقة   1916 الثاين  ت�شرين 

ال�شرق اأن املتطّوعني يخدمون كم�شاعدين 

وينالون  الفرن�شي  اجلي�ش  يف  مندجمني  غي 

ال��روات��ب  تكن  ومل  خا�شة.  روات���ب  لهذا 

نف�شها جلميع العنا�شر اإذ اأن رواتب ال�شباط 

كانت �شهرية، فيما كانت رواتب �شفوف 

تدفع  وك��ان��ت  يومية،  والأف����راد  ال�شباط 

بالعملة الفرن�شية. 

يف  لل�شباط  ال�شهري  الراتب  اأن  اإىل  ن�شي 

العام 1916 كان يراوح بني 999 فرنًكا )راتب 

)راتب  فرنًكا  و240   )colonel  - الزعيم 

�شنوات(.  �شت  من  اأق��ل  خدمة  له  م��الزم 

 4،19 بني  ي��راوح  فكان  اليومي  الراتب  اأما 

وفرنكني  )للمعاون(  فرن�شية  فرنكات 

)للمجند من الفئة الأوىل اأو الثانية(.

مبعا�ش  ل  للم�شاعدين  يحق  يكن  ومل 

اخلدمة،  من  ال�شرف  بتعوي�ش  ول  تقاعدي 

والأي��ت��ام  ل��الأرام��ل  يحق  يكن  مل  كما 

ب���اأي م��ع��ا���ش. حتى ال��ع��ائ��الت امل��ع��وزة مل 

املخ�ش�شة  التعوي�شات  من  ت�شتفيد  تكن 

للع�شكريني الفرن�شيني.

اأن  الفرن�شية  ومع ذلك، قررت احلكومة 

 1917 اأول متوز  اعتباًرا من  تعوي�شات  متنح 

لكل من:

غي  يعتربون  ال��ذي��ن  الفرقة  عنا�شر   -

جزئًيا  اأو  كلًيا  الفعلية  للخدمة  �شاحلني 

نتيجة اإ�شابتهم بجروح اأو باأمرا�ش.

ميوتون  الذين  الفرقة  �شهداء  عائالت   -

اأو اأمرا�ش  اأو نتيجة جروح  يف قتال مع العدو 

ي�شابون بها يف اخلدمة.

لبا�س املتطّوعني

كان املتطّوعون يزودون فوًرا لبا�ش امليدان 

اجلزائريني  بالقنا�شة  اخلا�ش  الع�شكري 

من:  واملوؤلف  اللون  الكاكي  اأفريقيا  يف 

معطف، �شرتة و�شروال ف�شفا�ش من القما�ش، 

واآخر من الكتان، زنار من ال�شوف الأحمر، 

غ��ن��دورة،  م�شّمر،  ح��ذاء  لل�شاق،  ابة  ُع�شَ

�شعارات  داخلية،  مالب�ش  �شرطة،  قلن�شوة 

من القما�ش الأحمر حتمل جنمة خما�شية 

من ال�شوف الأ�شفر.

امل�شيحيني  عند  فتاألف  الراأ�ش  غطاء  اأما 

كاكي،  لونها  �شرطة  وقلن�شوة  خوذة  من 

وعند امل�شلمني من طربو�ش.

وحيد  لبا�ش  للمتطّوعني  كان  وهكذا، 

هو بزة العمل للقتال وللماأذونيات.

ال�شالح

فرقة  وح��دات  زّودت  تاأليفها،  اىل  نظًرا 

ال�شرق �شالًحا فرن�شًيا خفيًفا.

اجلي�ش  ب��ح��وزة  ك��ان  ال��ذي  ال�شالح  اأم��ا 

الفرن�شي يف ال�شرق الأو�شط فيمكن ت�شنيفه 

اإىل ثالث فئات:

• ال�����ش��الح ال��ف��ردي وه���و ك��ن��اي��ة ع��ن: 
 8 1892 عيار  LEBEL منوذج  لوبل  م�شد�ش 

لوبل   –  1893  –  1886 منوذج  بندقية  ملم، 

LEBEL، عيار 8 ملم ذات املخزن الأنبوبي 
 1907 بندقية  خرطو�شات،   8 �شعة  ال�شكل 

ق�شية  بندقية   ،1890 منوذج  غدارة   ،1915  –
منوذج 1892، ورمانات متعددة الأ�شكال.

من  يتاألف  وك��ان  الإجمايل،  ال�شالح   •
وبخا�شة  ره��ط،  ي�شتعملها  التي  الأ�شلحة 

الرامي وامللّقم.

�شالح  ت�شّكل  وكانت  الدعم،  اأ�شلحة   •
مدرعات،  مدفعية،  املتخ�ش�شة:  الوحدات 

العام  بالدعم  مكّلفة  وكانت  ط��يان، 

لوحدات جتريدة فل�شطني – �شوريا الفرن�شية.

املرجع:

تاريخ اجلي�ش اللبناين املعا�شر 

 1946 -1916

العميد الركن �شامي ريحانا

)دكتور يف التاريخ(

من�شورات  نوبلي�ش.
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فرقة 
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ملوك بالد ما بني النهرين

ا  عرفت ال�صرائع القدمية وخ�صو�صً

���ص��رائ��ع ب���اد م��ا ب��ن ال��ن��ه��ري��ن ���ص��وًرا 

الإقطاعات  اأرا���ص��ي  منها  للملكية 

للجند.

باد  يف  �صا�صعة  ارا���ضٍ  امللوك  وامتلك 

بالوراثة  اليهم  انتقلت  النهرين،  بن  ما 

عليها  ا�صتولوا  اأو  �صابقن،  ملوك  عن 

الأم��راء  من  �صادروها  اأو  فتوحاتهم  يف 

ت�صم  الأرا���ص��ي  ه��ذه  وكانت  والنباء. 

ت��دّر  التي  املا�صية  م��ن  �صخمة  اأع����داًدا 

اإيرادات مهمة ت�صتخدم يف الإنفاق ب�صفة 

خا�صة على اجلي�ض.

الأم��راط��وري��ة  تلك  يف  امللك  ومت��ّي��ز 

ومنت�صر،  حم��ارب  فهو  والهيبة،  بالقوة 

الأمراء  جانب  من  للع�صيان  تعّر�ض  واإل 

من  غالًبا  هم  الذين  ال�صغار،  امللوك  اأو 

الأ�صرة املالكة اأو من ا�صهارها.

النهرين  بن  ما  ب��اد  ملوك  واع��ت��اد 

لانتفاع  الأرا�صي  بع�ض  اجلنود  اإقطاع 

ب��ه��ا ك���رات���ب ل��ه��م ع���ن اخل��دم��ة 

على  يتعذر  كان  اأنه  ومبا  الع�صكرية. 

ب�صبب  باأنف�صهم  اأرا�صيهم  زراعة  اجلنود 

امللوك  مّدهم  فقد  الع�صكرية،  اخلدمة 

تلك  لزراعة  الازمة  العاملة  ب��الأي��دي 

الأرا�صي، التي كانت تنتقل اىل ورثتهم. 

الأمرباطورية البابلية 

يف  ق�����ص��م��ن  اإىل  اجل���ن���ود  اإن��ق�����ص��م 

ت�صم  الأوىل  الفئة  البابلية:  الأمراطورية 

اجلنود الذين يخدمون ب�صكل دائم 

يف فرق احلر�ض امللكي متخذين اجلندية 

مهنة لهم.

العدد  ت�صم  فكانت  الثانية  الفئة  اأما 

الأكر من اجلنود، وهوؤلء يتم جتنيدهم 

رواتب.  لهم  وت�صرف  احلاجة  اقت�صت  اإذا 

واأرا�ٍض  وقطعاًنا  بيوًتا  امللك  منحهم  وقد 

لا�صتفادة منها يف وقت ال�صلم. 

قانون  وف��ق  الأرا���ص��ي  ه��ذه  تنتقل  ومل 

حمورابي للورثة، وامنا كان يحق لاإبن 

او ل�صخ�ض اآخر النتفاع بها نظري قيامه 

باخلدمة الع�صكرية يف حال وقوع مالك 

اأرادت الدولة  اأو الوفاة. وقد  الأر�ض يف الأ�صر 

وعدم  اماكها  على  املحافظة  البابلية 

للذين  فقط  اقطعتها  ح��ن  تفتيتها 

يخدمون يف اجلي�ض، ومنعتهم من بيعها 

اأو تاأجريها.

القادة  على  ح��م��وراب��ي  ق��ان��ون  وف��ر���ض 

الع�صكرين، الذين وقعوا يف الأ�صر خال 

احلرب ثم عادوا اىل قراهم، متابعة القيام 

توجب  كما  الع�صكرية.  بواجباتهم 

الأ�صري  حقل  اأخ��ذ  ال��ذي  ال�صخ�ض  على 

اأن  الع�صكرية،  باخلدمة  القيام  مقابل 

يعيد لاأ�صري حقله عند عودته من الأ�صر. 

القائد  حقل  اإعطاء  القانون  هذا  واأجاز 

الع�صكري، الذي وقع يف الأ�صر، اىل الإبن 

الع�صكرية  باخلدمة  القيام  على  القادر 

التي كان والده يقوم بها.

م�صر الفرعونية

�صّكلت الزراعة مورًدا خ�صًبا ومهًما يف 

م�صر حيث كانت جميع الأرا�صي ملًكا 

النظرية.  الناحية  من  اإمن��ا  للفرعون، 

الأرا�صي  نظام ملكية  م�صر  فقد عرفت 

وموؤقتة  كاملة،  بن  امللكية  وتنوعت 

اأو مدى  يتم النتفاع بها مدة من الزمن 

احلياة، اأو موؤجرة. 

واأقطع الفرعون ااإقطاعات من الأرا�صي 

وغريهم.  وحا�صيته  واأقاربه  موظفيه  اإىل 

الإقامة  يف  ي�صتمرون  الفاحون  وك��ان 

اإن مت  يرتبطون بها حتى  التي  الأر�ض  يف 

تغيري الفرعون اأو املالك اأو امل�صتاأجر.

اأهلية  عن  امل�صري  الفاح  يرهن  ومل 

بينما  الع�صكرية،  خدمته  يف  ُتذكر 

برهن اجلندي املاأجور والغريب عن جدارة 

اأواخر  منذ  املرتزقة  عدد  ف��ازداد  وكفاءة 

عهد ال�صالة الثامنة ع�صرة.

ا  اأر�صً املرتزقة  من  كًا  امللك  واأقطع 

تاأمن  اجل  من  بها  والنتفاع  لزراعتها 

حاجاته وحاجات عائلته، اإل اأنه احتفظ 

اأبقى  الأرا�صي حيث  مبدئًيا بحق متّلك 

فيها عائات اجلنود طاملا كانوا �صاحلن 

يحق  وكان  الع�صكرية.  للخدمة  فقط 

بالأر�ض  الحتفاظ  والعائلة  اجلندي  لإبن 

وذلك  وم��زارع،  كجندي  والده  خلف  اإذا 

جتاوز  جندي  عن  بديًا  اجلي�ض  ليوؤمن 

�صن اخلدمة او اأ�صيب مبر�ض.

ر« احفاد  وقد اّدى هذا النظام اإىل »مت�صّ

على  القدرة  دون  حال  ما  املرتزقة  اجلنود 

امل�صرين  اجل��ن��ود  وب��ن  بينهم  التمييز 

مماثل،  لنظام  اخلا�صعن  الأ�صلين 

»املح�اربن«  طبق�ة  الوقت  مع  وتكونت 

بالوراثة.
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د. �صادية عالء الدين

نظام  القدمية  الأم��رباط��وري��ات  اعتمدت 

الإقطاعيات الع�صكرية، والإقطاعية عبارة عن 

ار�ض، زراعية اأو بور، توؤول حيازتها او الإنتفاع 

اأو  اجلنود  اىل  موؤقت،  او  دائ��م  ب�صكل  بها، 

املوظفني مقابل قيامهم باأداء مهمات وظيفتهم 

يف خدمة امللك او الدولة.

نظام  على  القدمية  ال�صرائع  فر�صت  وقد 

للم�صلحة  القيود  بع�ض  الع�صكرية  الإقطاعيات 



عرب اجلاهلية

اجلاهلية،  ع��رب  من  امل��ل��وك،  اأقطع 

م�صاحات  املوظفن  وك��ب��ار  اأع��وان��ه��م 

مقابل  ل�صتغالها  الأرا�صي  من  كبرية 

تقدمي اجلنود لهم. وكان حق النتفاع 

املنتفع.  موؤقًتا طوال حياة  الأرا�صي  بهذه 

وهو ينتقل اإىل ورثته طاملا وفى جتاه امللك 

اللتزامات التي كانت على مورثه.

اإ�صربطة

كان الإ�صرطي يزاول حياته الع�صكرية 

بلوغه  عند  الوطني  اجلي�ض  يف  كجندي 

يف  بالتعامل  له  ي�صمح  ل  الر�صد،اإذ  �صن 

وكان  ال��زراع��ة،  اأو  ال�صناعة  او  التجارة 

للحياة  فقط  تفّرغه  ذل��ك  من  الهدف 

الإ�صرطية  الدولة  وكانت  الع�صكرية. 

ترعى ال�صوؤون املادية للجندي واأ�صرته نظًرا 

الع�صكرية تتطلب  التدريبات  اإىل كون 

الزراعية  الأرا���ص��ي  فتمنحه  وقته  كل 

وا�صتغالها.  الأر����ض  لفاحة  والعبيد 

خدمة  العبيد  هوؤلء  على  الدولة  وفر�صت 

الإ�صرطي الذي يعملون يف اأر�صه، يف وقت 

عن  ف�صًا  القتال،  م��ي��دان  ويف  ال�صلم 

اإعطائهم لاإ�صرطي وا�صرته ن�صف العائد 

من الأر�ض.

البطاملة

مقاطعات  اإىل  م�صر  البطاملة  م  ق�صّ

الإغريق  اإليها عدًدا كبرًيا من  واأح�صروا 

بناء  يف  الأ�صا�صي  العن�صر  ا�صبحوا  الذين 

اجلي�ض.

اإمتلك امللك البطلمي الرقعة الكرى 

الزراعية يف م�صر ف�صًا عن  الأرا�صي  من 

هجرها  ان  بعد  اليه  اآل��ت  التي  الأرا���ص��ي 

عنها  �صقطت  التي  والأرا�صي  مالكها، 

ن�ض  وق��د  خمتلفة.  لأ���ص��ب��اب  امللكية 

تق�صيم  على  البطلمية  م�صر  يف  النظام 

امللك،  ارا�صي  هما،  ق�صمن  اىل  الأرا�صي 

وكبار  للجنود  املوهوبة  والإق��ط��اع��ات 

املوظفن واملعابد.

واع��ت��م��د ال��ب��ط��امل��ة ن��ظ��ام الق��ط��اع 

للجنود  م��ك��اف��اأت��ه��م  يف  الع�صكري 

الإغ��ري��ق والأج���ان���ب ال��ذي��ن خ��دم��وا يف 

باأن  ا،  اي�صً النظام،  هذا  وق�صى  اجلي�ض. 

املوهوبة  الأرا�صي  جميع  امللك  اإىل  توؤول 

للجنود اإثر وفاتهم اأو امتناعهم عن دفع 

تلك  على  الدولة  فر�صتها  التي  ال�صرائب 

الأرا�صي. 

املماليك

الإق��ط��اع��ات  ق���اوون  ال�صلطان  منح 

على  ك��م��ك��اف��اأة  الع�صاكر  لأم����راء 

ال�صام  ب��اد  يف  الع�صكرية  خدماتهم 

دي��وان  من  اقطاعاتهم  ت�صّلموا  حيث 

اجلي�ض. ومل تكن الإقطاعات تنتقل اإىل 

واإمنا يقوم »ناظر اجلي�ض« باإباغ  الورثة 

ت�صجيلها  ليعاد  مالكها  بوفاة  الدولة 

حققت  وقد  القاهرة.  يف  اجلي�ض  بديوان 

تائم  كانت  التي  الإق��ط��اع،  �صيا�صة 

جّمة  فوائد  اململوكية،  الدولة  طبيعة 

منها تنظيم عمل الدولة وزراعة الأرا�صي 

اأن  اإل  الع�صكرية.  اخلدمة  وتاأمن  البور 

الوقت  ال��ن��ظ��ام حت���ّول م��ع  ه��ذا 

من  غريها  مع  اأدت  م�صكلة  اىل 

على  والنحطاط  الف�صاد  اإىل  العوامل 

يف  والجتماعي  القت�صادي  امل�صتوين 

الدولة.

يف  الع�صكرية  الإقطاعات  واأ�صبحت 

له  ويحق  اإليه  للمعطى  ملًكا  بعد  ما 

الت�صرف بها نتيجة التطور الذي �صار عليه 

هذا النظام يف املجتمعات القدمية.

املراجع وامل�صادر:

- اأندريه اميار، جانن اوبوايه:

تاريخ احل�صارات العام، ال�صرق واليونان 

القدمية من�صورات عويدات، بريوت - 

لبنان، اجلزء الأول.

- د. اليا�ض قطار: نيابة طرابل�ض يف 

عهد املماليك )688-922ه�/1289-

1516م(، من�صورات اجلامعة اللبنانية 

ق�صم الدرا�صات التاريخية، بريوت 1998.

- د. ح�صن املبي�ض: ا�صباب انهيار 

المراطورية الرومانية، دار ومكتبة 

اجلامعة اللبنانية للطباعة والن�صر 

والتوزيع، طرابل�ض 1990.

- تاريخ ال�صرق الأدنى القدمي، دار 

ومكتبة اجلامعة اللبنانية للطباعة 

والن�صر والتوزيع، 1991.

- د.احمد ابراهيم ح�صن: تاريخ النظم 

القانونية والجتماعية، الدار اجلامعية، 

بريوت 1995.
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نظام الإقطاعيات الع�صكرية يف الع�صور القدمية

املالكون بالوراثة حماربون بالوراثة

علًما  الآخرين،  كني  املالاّ مل�صلحة  اأو  العامة 

اخت�ل�ف  الع�ص�كري  الإق�ط�اع  ن�ظ�ام  اأن 

ال�ع��ص�ور  يف  واأخ��رى  اإم�رباط�ورية  بني 

الق�دمي�ة.







اجلي�ش - العدد 339/338 168

اآب/اأيلول

2013

ق�ضايا اإقليمية

اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى 

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

جدلية وتد�عيات 

خدمة 

�ملتدينني �ليهود 

يف �جلي�ش 

�لإ�ضر�ئيلي

درج  مفه�م  الأمني«،  العبء  يف  »امل�ساواة 

يعك�س  �سعاًرا  اتخاذه  على  الإ�سرائيلي�ن 

وج�د  نتيجة  والغنب  بالظلم  لديهم  �سع�ًرا 

ل  التي  احل��ري��دمي«   - »الأ�س�ليني  �سريحة 

بقية  ت�سارك  ل  وبالتايل  اجلي�س،  يف  تخدم 

اخلدمة  اأع��ب��اء  حتّمل  يف  املجتمع  اأف���راد 

من  الرغم  على  وخماطرها،  الع�سكرية 

ومتّتعها  امل�اطنة  امتيازات  بكل  متّتعها 

بن�سيب يف امل�ازنة يف�ق ما يحق لها به وفق 

ن�سبتها العددية.

ردده  طاملا  �سعار  ا  اي�سً العبء  يف  وامل�ساواة 

�سن�ات  منذ  ب��ه  وط��ال��ب���ا  الإ�سرائيلي�ن، 

�سعبية  لحتجاجات  عن�اًنا  وكان  ط�يلة، 

علمانية،  اأحزاب  تركبها  وم�جة  كبرية 

وحتى روؤ�ساء ال�زارات تناف�س�ا على رفع هذه 

فالتناف�س  النتخابات،  قبل  �سيما  ل  الراية 

على انتقاد الأ�س�ليني والت�سهري بهم ياأتي يف 

كراهية  على  التناف�س  بعد  الثانية  املرتبة 

ا  خ�س��سً عليهم  والتحري�س  الفل�سطينيني 

فل�سطينيي ال� 48. اإل اأن �سن رجال ال�سيا�سة 

التجنيد هنا  ا�سرائيل احلرب يف م��س�ع  يف 

وال�ستغالل  املناورة  باب  من  ك�نه  يعدو  ل 

يف  كبري  �سك  وهناك  الداخلي،  ال�سيا�سي 

اأن يك�ن اجلي�س ال�سرائيلي نف�سه متلهًفا 

املتع�سبني،  »احلريدمي«  ه�ؤلء  خدمة  على 

كما اأن ل اأحد يطالب اأحًدا بجدية بتجنيد 

العرب، فهذه م�سائل ا�سكالية ومثرية جلدل 

عقيم ومزمن.

واجلدير بالذكر ان مق�لة امل�ساواة يف العبء 

الأخرية  الربملانية  النتخابات  يف  �سكلت 

لال�سطفاف  الأه���م  ال�سعار  ا�سرائيل،  يف 

»يائري  حزب  وك��ان  ال�سيا�سي،  والتجاذب 

م�ستقبله  ربط  قد  م�ستقبل(  )ي�جد  لبيد« 

ال�سيا�سي به، ويف اتفاقه الئتاليف مع نتنياه� 

ائتالفية  جلنة  ت�سكيل  على  لبيد  اأ�سر 

يف  القان�ن  اإعداد  على  تعمل  حزبه  برئا�سة 

اع��داده  من  تنتهي  بحيث  اخل�س��س  هذا 

احلك�مة،  ت�سكيل  من  اأ�سهر  ثالثة  بعد 

علية  امل�سادقة  من  النتهاء  يتم  اأن  وعلى 

�ستة  تتعدى  ل  ق�سرية  فرته  يف احلك�مة يف 

احزاب  اللجنة �سكلت من جميع  اأ�سهر. 

الئتالف احلك�مي، وتراأ�سها ال�زير يعق�ب 

ال�ساباك،  رئا�سة  ال�سابق  الذى �سغل يف  بريي 

وقد ت��سلت اىل م�سروع قان�ن ه� عبارة عن 

الأ�س�ليني  املتدينني  باإلزام  يتعلق  مقرتح 

هنا  م��ن  وامل��دن��ي��ة.  الع�سكرية  باخلدمة 

اأن  ال�سرائيليني  ال�سحافيني  بع�س  اعترب 

»ث�رة امل�ساواة يف العبء«، ت�ساوي يف اهميتها 

تقل  ول  بل  الفرن�سية  الث�رة  الي�م  امل�سريية 

ال�سناعية  الث�رة  عن  قلياًل  اإل  اأهميتها 

يخرج  الظاهر  يف  اأن��ه  واحلقيقة  اوروب���ا!  يف 

اجل  م��ن  للن�سال  ا�سرائيل  يف  املجتمع 

ال�اجبات  اداء  لناحية  الت�ساوي بني اجلميع 

امل�س�ؤولني  لكّن  اجلي�س،  جت��اه  ال�طنية 

اىل  يدع�ن  الذين  ال�سرائيليني  ال�سيا�سيني 

»امل�ساواة يف العبء«، يف راأي بع�س املحللني، 

ي�ستغل�ن  واإمن��ا  حًقا  الت�ساوي  ي��ري��دون  ل 

اأنهم  وال�ساهد  واعالمًيا،  �سيا�سًيا  امل��س�ع 

اأكرب  مظامل  رف��ع  اأج��ل  من  ينا�سل�ن  ل 

كثرية  ت�����س��اوؤلت  ت��ط��رح  وه��ن��ا  بكثري، 

ال�سكن  حق�ق  يف  امل�ساواة  هل  وكبرية: 

تخ�سي�س  يف  امل�����س��اواة  وك��ذل��ك  ق��ائ��م��ة، 

الأرا�سي للبناء والتط�ير، وامل�ساواة يف ميزانية 

التعليم وال�سحة، وامل�ساواة يف البنى التحتية، 
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يف  وامل�ساواة  والبطالة  الت�سغيل  يف  وامل�ساواة 

الفقر والرثاء الخ...؟  هل تنازلت احلك�مة 

الأرا���س��ي  م�سادرة  م�سروع  عن  امل��الأ  على 

واقتالع ع�سرات الآلف من امل�اطنني العرب 

يف النقب، اأوما ي�سمى ب�»م�سروع برافر« الذي 

يجري تداوله الي�م يف اأروقة احلكم؟ ثم هل 

مت حتقيق امل�ساواة اأمام القان�ن بني الأغنياء 

والفقراء، والعرب واليه�د؛ وامل�ساواة يف الدخل 

الفر�س بني  وامل�ساواة يف  والرجال،  الن�ساء  بني 

�س�ى  يبق  فلم  وال�سرقيني،  الغربيني  اليه�د 

هذه املظلمة ُيراد رفعها وف�ًرا؟ 

امل�ساواة يف العبء بح�سب �سحيفة معاريف 

هي  ذل��ك،  من  اأك��رث  بل  ه��دًف��ا،  »لي�ست 

داخل  وحتى  للتحقق.  قاباًل  اأم��ًرا  لي�ست 

اجلي�س لن تك�ن هناك م�ساواة يف العبء 

اأو  قيادة وجندي يف غ�لين  اأ�ساًل بني جندي 

بني طيار قتايل وطباخ«.

وت�سيف ال�سحيفة اأنه من حق اجلي�س اأن 

اأم  اجلن�د  املزيد من  يف�سل جتنيد  يقرر هل 

والقرار ح�ل من  الدبابات؟  مزيًدا من  يتزود 

يتم جتنيده يجب اأن ين�ساأ عن احتياجات 

ورديات  حجم  عن  ولي�س  الفعلية  اجلي�س 

يعرف  اجلي�س  التجنيد. وكل من خدم يف 

اأنه ي�جد اآلف اجلن�د يف اأدوار زائدة تكلف 

فقط  املال  من  جًدا  الكثري  الدفاع  خزينة 

جتنيدهم.  اجلي�س  على  تفر�س  الدولة  لأن 

�ستحتدم  وال��ع��رب  الأ�س�ليني  جتنيد  وم��ع 

مل  هنا  واإىل  م�ساعفة،  ا�سعاًفا  امل�سكلة 

الفر�س  جهاز  كلفة  ع��ن  بعد  نتحدث 

خدمة  م�سارات  بناء  وكلفة  وال��ع��ق��اب، 

امل�سك�ك  اجلدوى  وعن  لالأ�س�ليني  خا�سة 

فيها التي ميكن حتقيقها ممن يخدم�ن 

يف اجلي�س خالًفا لإرادتهم.

اإن فكرة ت�سليح ال�سبان العرب وتدريبهم 

من  ح��ال��ة  اجلي�س  ل��دى  تثري  الع�سكري 

جتنيد  وف���ك���رة  وال���س��م��ئ��زاز  ال��ت��ع��ج��ب 

الأ�س�ليني ل تقل �سخافة، واإن كان لأ�سباب 

�سبابهم،  ان  يزعم�ن  احلاخام�ن  اخ��رى. 

�سائعني  �سيك�ن�ن  اجلي�س  اخلدمة يف  بعد 

وغري جديرين بالع�دة اإىل الطائفة ال�س�لية، 

باأن  بالعرتاف  بب�ساطة  يطالب�ن  وبالتايل 

كل  م��ن  خمتلف  خ��ا���س،  جمه�ر  ه��ذا 

الن�احي، ويحق له اأن يعي�س حياته من دون 

اأن تتحر�س به الدولة.

اأن  املحلل�ن  يرى  العملية  الناحية  من 

جتنيد الأ�س�ليني �سي�سكل م�سيبة للجي�س 

من  األ���ف  �سف�فه  �ستمالأ  اذ  ال�سرائيلي، 

ال�سرائيلي  اجلي�س  يكره�ن  الذين  اجلن�د 

وكل ما يرمز اليه. ه�ؤلء اجلن�د لن يطيع�ا 

اطاعة  و�سريف�س�ن  احلاخامني،  اوام��ر  ال 

اأوامر قادتهم عندما يق�ل احلاخام�ن لهم 

�سيق�س�ن  الكثريون  وك��ذا.  كذا  افعل�ا 

فرتة خدمتهم يف ال�سجن. البع�س وجد حاًل 

ب�سيًطا للم�سكلة وه� يف و�سع حد للخدمة 

الإلزامية القدمية. فاأف�سل اجلي��س يف العامل 

و�سعت حًدا لها منذ زمن بعيد، بالإعتماد 

على جي�س متط�عني مهني، اذ ان املعركة 

كتلتني  ب��ني  ���س��داًم��ا  تعد  مل  ع�سرنا  يف 

الكال�سيكية  احلروب  يف  كما  ب�سريتني 

اإىل ج�سم  القدمية، واجلي�س احلديث حتّ�ل 

متط�ًرا،  ع��ت��اًدا  ي�ستخدم  �سغري،  مهني 

جمة،  وجت���ارب  اخت�سا�سات  ي�ست�جب 

واكرث  اكرب  حالًيا  اجلي�س  كان  وكلما 

انتفاًخا، كانت جناعته اأقل.

�ن مقولة �مل�ضاو�ة يف �لعبء 

�لأمني �ضكلت يف �لنتخابات 

�لربملانية �لأخرية يف ��ضر�ئيل، 

�ل�ضعار �لأهم لال�ضطفاف 

و�لتجاذب �ل�ضيا�ضي، وهو 

مفهوم درج �ل�ضر�ئيليون على 

�تخاذه �ضعاًر� يعك�ش �ضعوًر� 

لديهم بالظلم و�لغنب.

�إن فكرة ت�ضليح �ل�ضبان �لعرب 

وتدريبهم �لع�ضكري تثري لدى 

�جلي�ش �ل�ضر�ئيلي حالة من 

�لتعجب و�ل�ضمئز�ز، وفكرة 

جتنيد �لأ�ضوليني ل تقل 

�ضخافة، و�إن كان لأ�ضباب 

�خرى.

يرى �ملحللون �أن جتنيد 

�لأ�ضوليني �ضي�ضكل م�ضيبة 

للجي�ش �ل�ضر�ئيلي، �ذ �ضتمالأ 

�ضفوفه �ألوف من �جلنود �لذين 

يكرهون �جلي�ش �ل�ضر�ئيلي 

وكل ما يرمز �ليه. 







نهر النيل 

�شرياًنا  لي�س  م�شر  اىل  بالن�شبة  النيل  اأن  البع�س  يعترب 

لأبناء  العميق  الوجدان  من  جزء  هو  بل  فقط،  للحياة 

هذا ال�شعب على مر الع�شور،   تغنى به ال�شعراء،   ودُبجت 

قامت على  وقد  الوجود.  احلياة،   و�شر  واهب  باعتباره  الق�شائد،  فيه 

قبل اكرث  قال هريودوت  ومن هنا  وارقاها  اأقدم احل�شارات  �شفتية 

من الفي عام: »م�شر هبة النيل«...

يقع نهر النيل يف القارة الأفريقية وهو يجري وين�شاب من اجلنوب 

باجتاه ال�شمال وي�شب يف البحر الأبي�س املتو�شط �شمايل م�شر. النيل 

اأنهار الكرة الأر�شية ويعترب مع نهر الفرات »اأغزر نهرين يف  اأطول 

والنيل  الأبي�س  النيل  رئي�شان:  نهران  النيل  ويرفد  العربي«.  الوطن 

و�شط  يف  العظمى  البحريات  منطقة  يف  الأبي�س  النيل  ينبع  الأزرق. 

اأفريقيا، واأبعد م�شدر ينبع من جنوب رواندا، ويجري من �شمال تنزانيا 

اإىل بحرية فيكتوريا، اإىل اأوغندا ثم جنوب ال�شودان. اأما النيل الأزرق 

فيبداأ يف بحرية تانا يف اأثيوبيا ويجري اإىل ال�شودان من اجلنوب ال�شرقي 

ثم يجتمع النهران بالقرب من العا�شمة ال�شودانية اخلرطوم. 

يبلغ طول النهر 6650 كلم تقريًبا، ويغطي حو�س النيل م�شاحة 

3.4 مليون كلم2، ومير م�شاره بع�شر دول اإفريقية تعرف بدول حو�س 

النيل.

دول احلو�ض

النيل  نهر  فيها  مير  اإفريقية  دول  ع�شر  على  يطلق  م�شطلح  هو 

فيها  توجد  ل  اأرا�شيها،  اأريرتيا كمراقب(، خمرتًقا  اإىل  )بالإ�شافة 

منابع ت�شب فيه، اأو جتري عربها الأنهار التي تغذيه. 

ال�شمال: تانزانيا، الكونغو  اأما دول احلو�س فهي من اجلنوب اىل 

ال�شودان،  جنوب  اأوغندا،  كينيا،  روان��دا،  بوروندي،  الدميقراطية، 

ال�شودان، اإثيوبيا، اإرتريا، وم�شر.

للنيل اهمية كربى يف اقت�شاديات دول احلو�س التي تعتمد عليه 

الكهربائية.  الطاقة  وتوليد  وال�شياحة  الأ�شماك  و�شيد  الزراعة  يف 

ويرى بع�س اخلرباء ال�شرتاتيجيني اأن حو�س النيل ي�شكل اليوم ف�شاء 

جيو�شرتاتيجيا بالغ الهمية لأنه يتقاطع �شيا�شيا مع م�شارح املحيط 

الهندي وال�شرق الأو�شط وافريقيا. وبالإ�شافة اىل موارد النيل الطبيعية 

واليورانيوم  واملا�س  والنحا�س  البرتول  فاإن يف حو�شه كًما هائًل من 

والخ�شاب، وهذا ما دفع القوى الدولية القدمية كربيطانيا والوليات 

اىل  والربازيل،  والهند  ال�شني  مثل  ال�شاعدة  والقوى  وفرن�شا،  املتحدة 

التدافع والتزاحم بهدف احل�شول على الرثوة واكت�شاب النفوذ يف دول 

الدويل« اجلديد على  هذا احلو�س. وهذا يعني مزيًدا من »التهافت 

املوارد يف القارة ال�شمراء، وهو ينعك�س تدخًل هنا وهناك، مما يوؤدي 

م�شالح  وفق  للإقليم  وتركيب  وتفكيك  حدود  تر�شيم  اعادة  اىل 

هذه القوى ونفوذها. ورمبا هذا ما �شهدنا نتائجه يف ال�شودان وما زلنا 

ن�شهد بع�س تفا�شيله و�شوره يف اأفريقيا واملنطقة العربية منذ مطلع 

القرن احلايل.

ملحة تاريخية

�شكلت الإمكانات الهائلة التي يوفرها نهر النيل مطمًعا للقوى 

يف  حتكمت  والتي  ع�شر  التا�شع  القرن  يف  الأوروبية  ال�شتعمارية 

بريطانيا حتكم  الفرتة؛ فبينما كانت  النيل يف تلك  دول حو�س 

قب�شتها على م�شر وال�شودان واأوغندا وكينيا، كانت اأملانيا حتكم 

يف  بلجيكا  قامت  كما  وبوروندي،  روان��دا  تنزانيا،  على  قب�شتها 
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هل يلغي »طريق التوابل« 

اجلديد الإتفاقات القائمة؟

اأزمة  ترددت يف الفرتة املا�صية وما زالت، ا�صداء 

مبا�صرة  خلفية  على  واإثيوبيا  م�صر  بني  ما  حادة 

النيل  نهر  على  النه�صة  �صد  بناء  الإثيوبية  الدولة 

الأزرق، احد اهم روافد نهر النيل والذي ينبع 

من اله�صبة الإثيوبية.

لكل  املائية  احلقوق  حول  الأزمة  تتمحور 

اإ�صعار م�صر  اثيوبيا مبداأ  التزام  الدولتني وعدم  من 

اتفاقات  وجود  من  الرغم  على  بخططها  م�صبًقا 

ترعى  النيل  حو�ض  دول  بني  ما  دولية  والتزامات 

الدويل  القانون  قواعد  وفق  املكت�صبة  احلقوق 

والعرف والعادة.

دول حو�س النيل واأزمة �شد النه�شة 
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كانت  والتي  الدميقراطية  الكونغو  على  بال�شيطرة  نف�شه  الوقت 

تعرف يف ذلك الوقت با�شم زائري.

وبعد اأن و�شعت احلرب العاملية الأوىل )1914-1918( اأوزارها، ق�شمت 

م�شتعمرات الإمرباطورية الأملانية بني كل من بريطانيا وبلجيكا؛ 

فح�شلت اإجنلرتا على تنزانيا، بينما ح�شلت بلجيكا على رواندا 

وبوروندي، وبقيت اإثيوبيا دولة م�شتقلة. وقد رعت هذه الدول الأوروبية 

اهمها:  النهر  مياه  لتوزيع  والتفاقات  الربوتوكولت  من  ع��دًدا 

اأبابا 1902، اتفاقية لندن 1906،  اأدي�س  بروتوكول روما 1891، اتفاقية 

واتفاقية مياه النيل 1929.

ومع انتهاء ال�شيطرة الربيطانية على م�شر وال�شودان يف اخلم�شينيات 

من القرن الع�شرين، مت توقيع اتفاقية نهر النيل العام 1959 لتق�شيم 

النيل  حو�س  دول  غالبية  اليوم  ترف�شه  التق�شيم  هذا  النهر،  مياه 

وتعتربه جائًرا.

م�صروع �صد النه�صة الثيوبي

الإن�شاء  قيد  �شد  وهو  الكبري،  الألفية  �شد  ا�شم  اي�شا  عليه  يطلق 

على نهر النيل الأزرق احد اهم روافد نهر النيل وذلك قرب منبعه 

من اثيوبيا، ومن املرتقب اجنازه بحلول العام 2017، ومن املقدر له ان 

ي�شبح اكرب ال�شدود الكهرمائية يف القارة الأفريقية، وتقدر كلفته 

 6 ب�  النتاجية  تقدر طاقته  امريكي، كما  دولر  مليارات   5 بنحو 

اآلف ميغاواط من الكهرباء.

مياه  م�شر من  �شيوؤثر على ح�شة  ال�شد  هذا  اأن  اخلرباء  بع�س  يرى 

�شينهي  لأن��ه  امل�شري،  القومي  للأمن  تهديًدا  ي�شكل  مما  النيل 

ون�شف  م3  مليار   55 تبلغ  والتي  وال�شودان  مل�شر  التاريخية  احل�ش�س 

العام  اتفاقية  اكدتها  التي  لل�شودان،  ون�شف  م3  مليار  و18  مل�شر 

1959. و�شتكون ن�شبة النق�س بحدود 20% من هذه احل�ش�س، يف وقت 

تنخف�س فيه ح�شة الفرد املائية ويزداد عدد ال�شكان الذي �شيقارب 

املئة مليون يف م�شر خلل هذا العقد. وكذلك �شتتاأثر كمية الطاقة 

الكهربائية التي يولدها ال�شد العايل وم�شاحات الأر�س املروية، مما 

�شينعك�س �شلًبا على احلياة والقت�شاد والتنمية يف م�شر.

الو�صع القانوين لنهر النيل وحقوق الدول امل�صاطئة 

لنهر  امل�شاطئة  الإحدى ع�شرة  الدول  ت�شم كل  اتفاقية  اإن   غياب 

به،  النتفاع  وتطوير  النهر  لإدارة  دائمة  دولية  هيئة  وغياب  النيل، 

واإعلن بع�س دول املنابع )كاإثيوبيا( اأحيانا عن حتفظها بالن�شبة 

حتكم  التي  والقواعد  النهر  مبياه  املن�شف  النتفاع  ت�شميه  ملا 

حقوقها يف مياهه، اإمنا يطرح ت�شاوؤلت حول حقوق والتزامات كل 

دولة من هذه الدول.    

وملا كانت م�شر، من بني كل دول حو�س النيل، اإ�شافة اإىل كونها 

دولة امل�شب، تعتمد على النيل كم�شدر رئي�س،   اأو بالأحرى كم�شدر 

وحيد للمياه امل�شتخدمة يف اأغرا�س ال�شرب والزراعة، فاإن اأي اقتطاع 

املتاحة،  املياه  كميات  يف  ا  انخفا�شً ح�شتها،  ي�شتتبع  من  للمياه 

�شيرتتب عليه �شرر بليغ . 

التفاقيات اخلا�صة بتنظيم ا�صتغالل مياه نهر النيل

النيل  لنهر  امل�شاطئة  ال��دول  كل  ت�شم  عامة  اتفاقية  غياب  اإن 

تفا�شيل  اتفاقيات حتكم  اإىل  بعد  ت�شل  الدول مل  اأن هذه  يعني  ل 

توجد كرثة  اأنه  ب�شاأن مياهه .  فالواقع  تعهداتها  اأو  اللزم  تعاونها 

بع�شا،   بع�شها  مع  احلو�س  دول  بها  ترتبط  التي  املواثيق  هذه  من 

 منها: 

   1- الربتوكول املوقع بني بريطانيا واإيطاليا العام   1891 ب�شاأن حتديد 

مناطق نفوذ كل منهما يف �شرق اإفريقيا، والذي ن�شت املادة الثالثة 

اآنذاك،   تتعهد  ال�شيادة على احلب�شة  اإيطاليا   �شاحبة  اأن  منه على 

توؤثر  اأن  �شاأنها  للري،   من  اإن�شاءات  اأية  عطربة  نهر  على  تقيم  باأل 

ا يف كمية مياهه التي ت�شب يف نهر النيل .  تاأثرًيا حم�شو�شً

2- جمموعة املعاهدات املعقودة بني بريطانيا واإثيوبيا، وبني اإيطاليا 

واإثيوبيا ب�شاأن احلدود بني ال�شودان امل�شري  -  الربيطاين واإثيوبيا واإريرتيا، 

مينليك  الإمرباطور  يف   15   اأي��ار1902.   ويتعهد  اأبابا  اأدي�س  يف  واملوقعة 

الثاين ) ملك ملوك احلب�شة(،   مبوجبها باأل يقيم اأو ي�شمح باإقامة 

ال�شوباط،   يكون  اأو نهر  تانا  اأو بحرية  الأزرق  النيل  اأعمال على  اأية 

بالتفاق مع  اإل  النيل،  نهر  اإىل  �شريان مياهها  �شاأنها تعطيل  من 



حكومة بريطانيا وحكومة ال�شودان امل�شري  -  الربيطاين . 

الكونغو،   واملوقع  دولة  وحكومة  بريطانيا  بني  املربم   3-  التفاق 

يف لندن يف   9   ايار1906   ،   والذي تتعهد الكونغو مبوجب املادة الثالثة 

نهر  على(  )اأو  قرب  من�شاآت  اأية  باإقامة  ت�شمح  اأو  تقيم  باأل  منه 

كمية  تخفي�س  �شاأنها  من  اآي�شاجنو،   يكون  نهر  اأو  �شميليكي 

املياه التي ت�شب يف بحرية اآلربت، اإل بالتفاق مع حكومة ال�شودان 

امل�شري  -  الربيطاين . 

 4-  املذكرات املتبادلة بني بريطانيا واإيطاليا يف كانون الول من 

العام  1925،   والتي تعرتف فيها احلكومة  اليطالية باحلقوق املائية 

ال�شابقة واملكت�شبة )التاريخية( مل�شر وال�شودان يف مياه النيلني الأزرق 

والأبي�س، وتتعهد باأّل تقيم يف اأقاليم اأعايل تلك الأنهار اأو فروعها اأو 

روافدها اأية من�شاآت من �شاأنها تعديل كمية املياه التي حتملها اإىل 

نهر النيل ب�شكل حم�شو�س .

   5-  اتفاقية مياه النيل بني م�شر وبريطانيا بالنيابة عن ال�شودان،  

اإقامة  9291،   والتي تق�شي بتحرمي  العام  واأوغندا يف  وتنزانيا  وكينيا 

التي  البحريات  اأو  روافده  اأو  النيل  نهر  على  نوع  اأي  من  م�شروع  اأي 

اإذا كانت هذه امل�شروعات �شتوؤثر  تغذيه اإل مبوافقة م�شر، ل �شيما 

يف كمية املياه التي كانت حت�شل عليها م�شر،   اأو يف تواريخ و�شول 

املذكرات  �شكل  اأخذ  الذي  التفاق،  اإليها  .  ويعد  هذا  املياه  تلك 

املتبادلة بني م�شر وبريطانيا، علمة بارزة يف تاريخ نهر النيل، حيث 

اأظهر اعرتاف الأطراف مببداأ احلقوق املكت�شبة، كما حظي فيه 

ا.  مبداأ التوزيع املن�شف بالعرتاف اي�شً

تنجانيقا (  عن  ) نيابة  بريطانيا   بني  املربمة  لندن  اتفاقية   -6

الثاين   4391،   وبوروندي (  يف   32   ت�شرين  روان��دا  عن  نيابة   وبلجيكا  

نهر  اإىل  يعيدا  باأن  الطرفان  يتعهد  باأن  الأوىل  مادتها  تق�شي   والتي 

كاجريا قبل و�شوله اإىل احلدود امل�شرتكة لكل من تنجانيقا ورواندا 

وبوروندي، اأية كميات من املياه يكون قد مت �شحبها منه لغر�س 

توليد الكهرباء. 

 7-  املذكرات املتبادلة بني م�شر وبريطانيا  ) نيابة عن اأوغندا (   ما 

بني متوز    1952  العام  وكانون الثاين 1953  ،   ب�شاأن ا�شرتاك م�شر يف بناء 

خزان اأوين،   الذي اأن�شئ فعًل العام  1954 لتوليد الطاقة الكهربائية 

من املياه يف اأوغندا، والتي اتفق فيها الطرفان على رفع من�شوب املياه 

يف بحرية فيكتوريا، كما اتفقا على التعوي�شات التي متنح لأهايل 

اأوغندا الذين ي�شيبهم �شرر جراء ارتفاع من�شوب مياه البحرية، والذي 

ت�شمن  كهرباء  الري،   وتوليد  مياه  من  م�شر  ح�شة  زيادة  �شاأنه  من 

التفاق  هذا  وكينيا .  ويعد  اأوغندا  من  لكل  الطاقة  من  مزيدا 

النيل،  حو�س  دول  بع�س  بني  والتن�شيق  التعاون  على  وا�شًحا  مثال 

حيث ي�شمن قيام م�شر بالإ�شهام املايل يف بناء اخلزان بغر�س توليد 

الكهرباء ل�شتخدامها يف اأوغندا، مقابل زيادة ح�شة الأوىل من مياه 

النيل لأغرا�س الري.

م�شر  بني   )1959   ( النيل  مبياه  الكامل  النتفاع   8-  اتفاقية 

عنه  الناجمة  املنافع  العايل،   وتوزيع  ال�شد  اإن�شاء  ب�شاأن  وال�شودان 

بني  التعاون  جمال  يف  يحتذى  مثال  الواقع  يف  تعد  بينهما،   والتي 

الدولية ل�شتغلل مياهها. فقد �شعت هذه  امل�شاطئة للأنهار  الدول 

دون  من  الدولتني  من  لكل  م�شرتك  نفع  حتقيق  اإىل  الإتفاقية 

اإجحاف باحلقوق التاريخية لكل منهما،    او الإ�شرار بحقوق باقي 

دول احلو�س .  واأكدت احرتام احلقوق املكت�شبة لطرفيها، وحددت 

هذه احلقوق بدقة ح�شًما لأي نزاع. 
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م�شروع  ب�شاأن  اتفاقية  العام  1991  ايار  يف  واأوغندا  م�شر  اأبرمت   -9

فيكتوريا،   كانت  بحرية  على  الكهرباء  لتوليد  حمطة  اإن�شاء 

اأوغندا قد تقدمت به اإىل البنك الدويل لتمويل عملية اإن�شائه .  وقد 

وفق  الطبيعية  الت�شريفات  اأوغندا مترير  التزام  التفاق  ت�شمن هذا 

التزامها ما  اإبرام التفاق، كما ت�شمن  املعدلت املعمول بها وقت 

�شبق اأن اتفقت عليه الدولتان عند اإن�شاء خزان اأوين. 

اتفاق  العام  1993(  )مت��وز  والإثيوبي  امل�شري  الرئي�شان  وقع   -  10 

موارد  لتنمية  الدولتني  بني  للتعاون  عاًما  اإطاًرا  و�شع  الذي  القاهرة، 

يف  التفاق  هذا  ت�شمن  امل�شرتكة .  وقد  امل�شالح  النيل،   وتعزيز  مياه 

اإىل  يوؤدي  ن�شاط  اأي  عن  بالمتناع  الطرفني  من  تعهًدا  بنوده  اأحد 

اإحلاق �شرر مب�شالح الطرف الآخر فيما يخت�س مبياه النيل .  كما 

املتبادلة، عمل  الفائدة  ذات  امل�شروعات  والتعاون يف  بالت�شاور  تعهدا 

على زيادة حجم التدفق...  

طريق توابل جديد اأم بناء قواعد ع�صكرية �صرية؟

اإن قيام اأثيوبيا ببناء ال�شدود على النيل اأمر ل ميكن ف�شله عما 

وا�شرائيلية،  وايرانية  عربية  �شراعات  من  عموًما  الإقليم  يف  يجري 

وارتباط هذه ال�شيا�شة الأثيوبية مب�شالح الطبقة احلاكمة يف البلد 

الأجنبية، وكذلك  وال�شيا�شات  امل�شالح  تقاطعها مع  او  وتناغمها 

والهند  كال�شني  ال�شاعدة  الكربى  ال��دول  دور  اغفال  ميكن  ل 

والتقليدية كدول اوروبا والوليات املتحدة المريكية و�شراعها على 

امل�شالح والنفوذ يف القليم و يف اأفريقيا والعامل.

ومنذ  المريكية  الدارة  اأن  المريكيني  الكتاب  بع�س  وي��رى 

»طريق  ت�شميته  ميكن  ما  اأ�ش�شت  قد  الأب  بو�س  الرئي�س  عهد 

ت�شلكه  الذي  ال�شريع  الطريق  لتو�شيف  افريقيا  التوابل اجلديد« يف 

واملعدات  الوقود  لنقل  المريكية  املتحدة  والوليات  الغربية  الدول 

المداد  م�شتودعات  من  متزايدة  �شبكة  اإىل  وبحًرا  بًرا  الع�شكرية 

والقواعد الع�شكرية التي ت�شتخدم يف تعزيز الوجود الع�شكري والنفوذ 

المريكي والغربي يف القارة الفريقية، يف وجه التمدد ال�شيني، وذلك 

القارة  عرب  الطل�شي  املحيط  وحتى  الهندي  املحيط  من  انطلًقا 

الفريقية.

داخل  املتنامي  ا�شرائيل  دور  اىل  ن�شري  اأن  هنا  املهم  من  ولكن 

كذلك  وا�شتقلله،  ال�شودان  جنوب  ف�شل  يف  جت�شد  والذي  الإقليم 

تدخلها يف اثيوبيا وم�شيق باب املندب والبحر الأحمر ل�شمان حرية 

�شفنها وغوا�شاتها للمراقبة، وت�شهيًل لعملها يف حال قررت خو�س 

يف  ال�شرائيلي  ال��دور  اإهمال  ميكن  ل  كذلك  اي��ران.  �شد  حرب 

ال�شغط على م�شرمن خلل اثيوبيا ويّل ذراعها من خلل تهديدها 

باأمنها القومي املائي والقت�شادي، ومطالبتها بح�شة من مياه النيل 

لري منطقة النقب. ورمبا �شيكون حتقيق هذا املطلب احد �شروط 

التفاو�س بني اثيوبيا وم�شر حلل م�شكلة �شد النه�شة يف ما بعد.  

املراجع:

- جملة ال�شيا�شة الدولية – العدد 191 يناير 2013 – موؤ�ش�شة الهرام – 

القاهرة – م�شر )النهر املتاأزم( ملف العدد.

- امل�شدر نف�شه – العدد 193 – الفتتاحية: بقلم رئي�س التحرير اأبو 

بكر الد�شوقي: �شد النه�شة وحتمية العودة لإفريقيا. 

www.siyassa.org.eg
www.ar-wikipedia.org/wiki
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�إقت�صاد ومال

عمليات امل�سح

�أكثثر  �شمل  �لثثثذي  �ملثث�ثثشثثح  بثثعثثد 

لبنان،  مياه  من  �ملئة  يف   70 من 

وحتليل نحو 10 يف �ملئة منها، تبينّ 

 30 لدينا  �أن  �لأولية  �لتقدير�ت  من 

�لغاز  من  مكعب  قثثدم  تريليون 

و660 مليون برميل من �لنفط �ل�شائل.

قانون  �ملا�شيي  �لعامي  يف  لبنان  �أجنثثز 

�ملو�رد �لنفطية، وجنح يف و�شع قانون ع�شري 

�لتطبيقية  �ملر��شيم  كل  وُ�جنزت  وحديث، 

ت يف جمل�س �لوزر�ء، كما ُو�شعت قو�عد  وُ�قرنّ

�لعمل للأن�شطة �لبرتولية، ومتنّ تعيي هيئة 

�إد�رة قطاع �لنفط.

فقد �أقرنّ جمل�س �لنو�ب قانون �لتنقيب عن 

عقدت  �لتي  جل�شته  يف  �لنفط 

هذ�  ويعترب   ،2010-8-17 بتاريخ 

�ملبد�أ،  حيث  من  وتاريخًيا  نوعًيا  �إجنثثثاًز� 

لكن كان ل بدنّ من ��شتكماله بخطو�ت 

�لرغم  وعلى  ح�شًيا.  ي�شبح  حتى  تنفيذية 

�مللف،  بهذ�  �أحاطت  �لتي  �لتجاذبات  من 

قي  و�لأمثثل  قت،  حتقنّ ة  مهمنّ خطو�ت  فثثاإن 

من  لبنان  ��شتفادة  �إىل  و�شوًل  ��شتكمالها 

�لروة �لو�عدة. 

وقد م�شح لبنان �أكر من 70 يف �ملئة من 

مكعب(  مرت  �ألف   15 من  )�أكثثر  مياهه 

�لتي متنّ حتليل نحو 10 يف �ملئة منها، وتبي 

تريليون   30 لديه  �أن  �لأولية  �لتقدير�ت  من 

برميل  مليون  و660  �لغاز  قدم مكعب من 

�أن  �لروة ميكن  وهذه  �ل�شائل.  �لنفط  من 

ًل جذرًيا يف �لو�قع �لإقت�شادي.  حتدث حتونّ

ع�شر�ت  جعلت  �ملثثائثثي  �ملثث�ثثشثثح  نثثتثثائثثج 

على  للح�شول  تتناف�س  �لعاملية  �ل�شركات 

و��شتخر�جه  �لنفط  عن  �لتنقيب  حقوق 

وقد بلغ عدد �ل�شركات �لتي ح�شلت على 
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�إعد�د:

تريز من�سور

ملف �لنفط يف لبنان 

الرثوة واعدة واملهتمون كرث

قلوب  يثلج  النفط،  مبلف  متّثل  الأفق،  يف  اأمل  بريق  لح  والقت�سادية،  ال�سيا�سية  الأزمات  م  خ�سّ يف 

اللبنانيني، يطمئنهم اإىل م�ستقبلهم وم�ستقبل اأولدهم، وقد ي�سّكل حلاً لأزمة املديونية العامة. 

وفق التقديرات الأّولية حلجم الرثوة البرتولية يف املياه اللبنانية �ستمّكن هذه الرثوة لبنان من تطوير البنى 

التحتية واخلدمات، كما اأنها �ستتيح ا�ستعادة التوازن الطبقي بعد اأن ا�سمحّلت الطبقة الو�سطى بفعل الواقع 

القت�سادي ال�سائد منذ عقود.



�لأوىل  �ملرحلة  �لرت�خي�س يف 

�أثر  على  وذلك  �شركة،   46

خلل  جرت  �لتي  �ملناق�شة 

�لعام �حلايل.

تثثثعثثثود جثثنثث�ثثشثثيثثات هثثذه 

�لثثوليثثات  �إىل  �لثث�ثثشثثركثثات 

�ملثثثتثثثحثثثدة �لأمثثثركثثثيثثثة، 

�لثثروج،  �إيطاليا،  �لثثرب�زيثثل، 

هولند�، ��شبانيا، �لدمنارك، 

ماليزيا،  �ليابان،  فرن�شا، 

كرو�تيا،  ��شرت�ليا،  كند�، 

�إيرلند�،  �إيطاليا،  هنغاريا، 

كوريا،  �لهند،  بريطانيا، 

رو�شيا،  لبنان،  �لكويت، 

�لإمثثار�ت  تركيا،  تايلند، 

�لعربية �ملتحدة.

تر�سيم احلدود البحرية 

النفطية

ثثثم لثثبثثنثثان حثثثثدوده   ر�ثثثشنّ

وو�شع  �لنفطية،  �لبحرية 

�لتي  �لع�شرة  �لثثبثثلثثوكثثات 

�لرغم  وعلى  حتديدها.  متنّ 

�إعثثد�د  متنّ  فقد  �حلكومة،  ��شتقالة  من 

و�لنتاج  لل�شتك�شاف  �لنموذجية  �لعقود 

 43 �أن  و�أُعلن عن  و�نهائها.  �ل�شروط  ودفاتر 

�ل�شتح�شال  �جثثر�ء�ت  ��شتكملت  �شركة 

�لنموذجية، ومتنّ  و�لعقود  �ل�شروط  على دفاتر 

فتح دورة م�شاور�ت مع هذه �ل�شركات حول 

�ىل  و�شول  وحتديدها،  و�لبلوكات  �لعقود 

�نهاء تلزمي عدد منها. 

ت�شريف  حكومة  يف  و�ملياه  وزير  �أكد  وقد 

ت�شريحاته  �أحد  يف  با�شيل  جرب�ن  �لأعمال 

عه بالإر�دة  �أثبت متتنّ �أن »لبنان  �لإعلمية، 

�ملر�حل  ل�شتكمال  و�لثثروؤيثثة  و�لت�شميم 

�ملتبقيي  �ملثثر�ثثشثثومثثي  و��ثثشثثد�ر  �ملثثطثثلثثوبثثة، 

�ملناق�شة،  �جثثثثثر�ء�ت  كثثل  ل�شتكمال 

وتلزمي  عقود  بتوقيع  وتنتهي  تنجح  كي 

�لإرد�ة  لثثديثثه  و�أن  �ملفرت�شة.  �لبلوكات 

و�ملثثيثثاه،  و�حلثثثدود  �ملثثثو�رد  على  للمحافظة 

على  �ملحافظة  �شمانات  �أن  �عتبار  على 

دون  ا يحول  باتت متو�فرة، ممنّ �ملو�رد،  تلك 

�ل�شت�شهال يف �لتطاول عليها. ولدينا �لروؤية 

و�ل�ثثشثثرت�تثثيثثجثثيثثة 

�لثثثثثو��ثثثثثشثثثثثحثثثثثة 

�لإفثثادة  لكيفية 

من تلك �ملو�رد«.

و�جلدير بالذكر 

�ملربمة  �لعقود  يف  ��شرتطت  �لثثوز�رة  �أن  هنا، 

يف   80 ن�شبة  تكون  �أن  �ل�شروري  من  �أنثثه، 

من  �ل�شركات  يف  �لعاملة  �ليد  من  �ملئة 

يتعلق  مثثا  يف  �لأف�شلية  و�أن  �للبنانيي، 

با�شتر�د �لب�شائع وتقدمي �خلدمات للقطاع 

كما  �للبنانية.  لل�شركات  �شتكون 

مع  �لعمل  �إلز�مية  �لعقود  يف  �لوز�رة  حلظت 

طلب  كذلك  معينة.  بن�شبة  �للبنانيي 

�إخت�شا�س  لإدر�ج  �ل�شتعد�د  �جلامعات  �إىل 

�لنفط �شمن �إخت�شا�شاتها يف �ل�شنة �ملقبلة، 

عاملي  �إىل  بحاجة  �شيكون  لبنان  لأن 

عرب  ن  يتمكنّ و�شوف  �لنفطي،  �لقطاع  يف 

�هتمام  مو�شع  ي�شبح  �أن  من  �ملثثورد،  هذ� 

وحكوماتهم،  و�مل�شتثمرين  �ل�شركات 

وينعم بال�شتقر�ر و�لإزدهار.

بني لبنان وقرب�ص

وتعقيًبا  �أخثثرى  جهة  من 

�لرئي�س  حمثثادثثثات  عثثلثثى 

�لثثثقثثثرب�ثثثشثثثي دميثثيثثرتيثث�ثثس 

رئي�س  مع  كري�شتوفيا�س 

مي�شال  �لعماد  �جلمهورية 

�لنفط  ملف  يف  �شليمان 

ومثث�ثثشثثاألثثة تثثر�ثثشثثيثثم �حلثثثدود 

�ملنطقة  وحتثثديثثد  �لبحرية 

�لقثثتثث�ثثشثثاديثثة �خلثثالثث�ثثشثثة، 

�لأمي  �ل�شت�شاري  ك�شف 

�لثثثعثثثام ملثثجثثلثث�ثثس �لثثطثثاقثثة 

لبنان،  جلنة  ع�شو  �لعاملي- 

�لرئي�س  �أن  بثثثثارودي  رودي 

�إجنثثاز  ي�شتعجل  �لقرب�شي 

بي  �لعالق  �لتنقيب  ملف 

لثثثبثثثنثثثان وقثثثرب�ثثثس، 

�قثثرت�ب  �إىل  »نثثظثثًر� 

��شتحقاق  مثثوعثثد 

�لتي  �لإنثثتثثخثثابثثات 

يف  بلده  يف  �شتجري 

�شباط �ملقبل، �ذ يرى 

ميثل،  �لذي  �حلزب 

م�شلحة �إنتخابية له 

يف �لتعجيل يف �قفال 

على  �لنفط  ملف 

بالنفع  تعود  نتائج 

على بلده«. 

�لأنثثبثثاء  بثثثثثارودي �ىل »وكثثثالثثثة  وحتثثثدث 

باملوقف  لبنان  ترحيب  عثثن  �ملثثركثثزيثثة« 

�لبلدين  بي  �لتعاون  �أن  معترًب�  �لقرب�شي، 

كليهما  على  بالفائدة  يعود  �ملتجاورين 

وذلك يف ما يتعلق بعمليات �لإ�شتك�شاف 

و��شتخد�م  �مل�شرتكة  و�لإنتاج  و�لإ�شتخر�ج 

خط ت�شدير �لغاز �ملرتقب �إجنازه، و�ملمتدنّ من 

قرب�س �إىل �ليونان، ومن �ليونان �إىل �إيطاليا، 

�لأ�شا�شي  �ملنفذ  �خلط  هذ�  ل  ي�شكنّ حيث 

للغاز  �لرئي�شية  �ل�شوق  �أوروبثثا،  �إىل  للو�شول 

�للبناين. 

حمطة  �إن�شاء  طثثور  يف  قرب�س  �أن  و�أو�ثثشثثح 

لت�شييل �لغاز) LNG( بكلفة مليار ون�شف 

لبنان،  على  بالنفع  تعود  وهي  دولر،  مليار 

تاأجرية  بن�شبة  ��شتخد�مها  ميكنه  �إذ 

�إقت�صاد ومال

�جلي�ش - �لعدد 339/338 180



حمدودة، للإنطلق �إىل �ل�شوق �لأوروبية، بدًل 

د  و�شدنّ حمطة«.  �إن�شاء  كلفة  د  تكبنّ من 

�لذهبية«  »�لفر�شة  من  �لإفادة  �شرورة  على 

من خلل توثيق �لتعاون مع قرب�س، و�لإفادة 

مثثوؤكثثد�  معها،  �ملوقعة  �لإتثثفثثاقثثات  مثثن 

�لتو�فقي  �ل�شيا�شي  �لإجماع  توفر  »�شرورة 

للإفادة من �لروة �لنفطية �ملوجودة يف �ملياه 

�للبنانية«.

بات باإمكان اإ�سرائيل الو�سول اإىل 

ثروتنا

يف هثثثذ� �لإطثثثثار �أعثثلثثن وزيثثر 

يف  با�شيل  جرب�ن  و�ملياه  �لطاقة 

�كت�شاف  عن  �شحفي،  موؤمتر 

�إ�شر�ئيل حقًل جديًد� للغاز َيبعد 

نحو 4 كيلومرت�ت عن �حلدود 

بات  �أنه  يعني  »مما  �للبنانية، 

�مكانات  نظرًيا  ��شر�ئيل  لدى 

�للبناين،  �لنفط  �ىل  للو�شول 

وهذ� �أمر خطر وجديد«، د�عًيا 

»بغية  للحكومة  ��شتثنائية  جل�شة  �إىل 

�ملتعلقي  و�لطارئي  ي  �مللحنّ �ملر�شومي  �إقر�ر 

بثثرت�ثثشثثيثثم �لثثبثثلثثوكثثات �لثثبثثحثثريثثة و�تثثفثثاق 

لبنان  يجعل  مما  و�لإنتاج،  �ل�شتك�شاف 

دة ل�شتخر�ج  �ملحدنّ �ملو�عيد  غر متاأخر عن 

نفطه وغازه«.

لإ�شر�ئيل  »كثثان  با�شيل:  �لثثوزيثثر  وقثثال 

و»ليفنت«  »متار«  حقلي  يف  ��شتك�شافات 

و42   38 بثثثُبثثثعثثثد 

عن  كثثثيثثثلثثثومثثثرًت� 

�للبنانية،  �حلثثثدود 

وعندما قيل �إن هذه 

�ل�ثثشثثتثثكثث�ثثشثثافثثات 

ثثل خثثطثثًر�  تثث�ثثشثثكنّ

على �إمكان و�شول 

�إ�شر�ئيل �إىل �لنفط �أو 

�لغاز �للبناين، كنا 

�إمكانات  ل  نقول 

تقنية لذلك«.

و�أ�ثثثثثشثثثثثاف: »مثثثا 

��ثثشثثتثثجثثدنّ هثثثو �أنثثثه 

�إ�شر�ئيل  لدى  �أ�شبح 

��شمه  جديد  حقل 

َيبعد  »كثثاريثث�ثثس« 

طثثثثثرفثثثثثه نثثثثحثثثثو 4 

كثثيثثلثثومثثرت�ت عن 

�للبنانية  �حلثثثثدود 

وحتثثثثثثثديثثثثثثثًد� عثثن 

�لثثبثثلثثوك �لثثرقثثم 8 

لبنان،  �ىل  �لعائد 

و�لبئر   9 �لرقم  �لبلوك  و6 كيلومرت�ت عن 

�لتجريبي �ل�شتك�شايف �لذي متنّ حفره وَيبعد 

�أنه  نظرًيا،  يعني  �لأمر  وهذ�  كليومرًت�،   15

هذ�  من  �إمكانات  �إ�شر�ئيل  لثثدى  �أ�شبح 

�لُبعد، باأن ت�شل �إىل �لنفط �للبناين، وهو �أمر 

جديد وخطر ي�شتحق �لوقوف عنده، لكن 

ل ميكننا �حلديث عن كارثة وقعت، �إذ� 

كنا مو�شوعيي وعلميي«.

�أن  �أو�شح  �لنفطي،  �ل�شريبي  �لقانون  وعن 

للأن�شطة  �شريبًيا  قانوًنا  ت  »�أعثثدنّ �لهيئة 

قريًبا  �إقر�ره  ًيا  متمننّ رفعه«،  ومتنّ  �لبرتولية، 

ومالية  مادية  منافع  للبنان  يحقق  »لأنثثه 

كبرة«.

الدعم الأمريكي

مي�شال  �لعماد  �جلمهورية  رئي�س  ى  تلقنّ

�أمركًيا للبنان يف مو�شوع  �شليمان دعًما 

بها  قام  زيارة  خلل  وذلك  �لنفطية،  �لروة 

�لأمركية  �خلارجية  وزيثثر  م�شاعد  نائب 

ل�شوؤون �لطاقة �مو�س هو�ش�شتاين 

وفد  ر�أ�ثثس  على  بعبد�،  ق�شر  �إىل 

�شمنّ �لقائم بالأعمال �لأمركي 

و�مل�شت�شار  مثثيثثلثثز،  ريثثتثث�ثثشثثارد 

�ل�شفارة  يف  �لأول  �ل�شيا�شي 

يف  �لبحث  ومتنّ  جثثفثثري،  د�يثثفثثد 

لبنان  بي  �لقائمة  �لعلقات 

�لأمركية.  �ملتحدة  و�لوليات 

بلده  دعثثم  هو�ش�شتاين  ونقل 

ها  منونّ للم�شاعدة،  و��شتعد�دها 

يف  �ليوم  لغاية  �إجنثثثازه  متنّ  مبا 

مو�شوع ثروة �لغاز و�لنفط، معرًبا 

�مل�شاعدة  يف  بثثلده  رغبة  عثثن 

يف هثثذ� �ملثثجثثال، مثثن خثثلل �خلثثثربة �لتي 

متتلكها �ل�شركات �لأمركية على هذ� 

�ل�شعيد.

مللف  عثثر�ثثس  جثثثرى  مت�شل،  �ثثشثثيثثاق  ويف 

نبيه  �لثثنثثو�ب  جمل�س  رئي�س  بثثي  �لنفط، 

بثثري ووفثثد �خلثثارجثثيثثة �لأمثثركثثيثثة. كما 

لقائه  خلل  ا  عر�شً �لأمركي  �مل�شوؤول  م  قدنّ

�مل�شتقيل جنيب ميقاتي،  رئي�س �حلكومة 

يتعلق باإمكان �مل�شاعدة يف حتديد �ملنطقة 

�لقت�شادية �خلال�شة.

لقائه  بعد  با�شيل  جثثرب�ن  �لثثوزيثثر  و�أ�ثثشثثار 
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تناول  �لجثثتثثمثثاع  »�أن  �إىل  هو�ش�شتاين 

طرح  خثثللثثه  ومتنّ  و�لثثغثثاز  �لنفط  مو�شوع 

�لتي  ة  �خلرنّ �مل�شاعي  �شمن  جديدة  �أفكار 

تقوم بها �لوليات �ملتحدة يف مو�شوع �لنفط 

و�لغاز، و�حلدود �لقائمة على �جلهة �جلنوبية 

ا  �أ�شا�شية، كننّ من لبنان، بناًء على فكرة 

بروة  تتعلق  �لق�شية  كون  بها  منا  تقدنّ قد 

باحلدود  فقط  ولي�س  نفطية  ومبو�رد  نفطية 

و�خلطوط«.

»عمله  عن  يتوقف  ل  لبنان  �أن  و�أكثثد 

لدينا  �أ�شبح  بعدما  �لنفطي  �ملو�شوع  يف 

و�ل�شيا�شية  و�لقانونية  �لد�شتورية  �لعنا�شر 

��شتثنائية  جل�شة  لعقد  �كتملت  �لتي 

ملجل�س �لوزر�ء لإ�شد�ر �ملر�شومي. ور�أى با�شيل 

�مل�شمى  �حلقل  عثثن  �لنا�شئ  »�لو�شع  �أن 

م  يحتنّ �جلنوبية  حدودنا  على  »كاردي�س« 

فقد  ولذلك  فاأكر،  �أكر  �لإ�شر�ع  علينا 

�أر�شلنا �ملر��شلت �للزمة �إىل �ملر�جع �ملعنية 

يف تقرير فني ُمف�شل بهذ� �خل�شو�س«.

البرتوكيمياء يف مناهج اجلامعة اللبنانية

با�شيل  �لوزير  �أطلقه  �لذي  �لند�ء  بناًء على 

�إعد�د  �إىل  �لأخرة  �شارعت  �جلامعات،  �إىل 

�لرب�مج �ل�شرورية لإدر�ج �لنفط كاإخت�شا�س 

جديد.

عميد  »�جلثثيثث�ثثس«  جملة  �إلثثتثثقثثت  ولثثقثثد 

�للبنانية  �جلامعة  يف  �لهند�شة  كلية 

�لدكتور رفيق يون�س �لذي �أكد �أن »كلية 

ق�شم  يف  بالعمل  �لثثبثثدء  طثثور  يف  �لهند�شة 

يف   )PetroChimie( »�لبرتوكيمياء« 

�لفرعي  يف   2014-2013 �ملقبل  �لدر��شي  �لعام 

وقال:  بروت«.   – و�لثالث  طر�بل�س   – �لأول 

منذ  �لق�شم  لهذ�  �لتح�شر  بد�أنا  قد  ا  »كننّ

نحو �ل�شنة، حيث �أدرج مع ق�شم »�شناعات 

�إ�شتخر�ج  عملية  باتت  فقد  كيميائية«، 

�لطبيعية  ثروته  من  و�ل�شتفادة  لبنان  نفط 

ة،  �شرورة وطنية و�قت�شادية و�جتماعية ملحنّ

خرب�تنا  تنمية  �ل�شروري  من  �أ�شبح  وبالتايل 

�لنفطية و�إعد�د كو�در هند�شية و�أكادميية 

قة«.  لبنانية متفونّ

�لرغم  »على  �أنثثه  يون�س  �لعميد  و�أ�ثثشثثاف 

فاإننا  �لنفط  ما حتقق يف ملف  �أهمية  من 

فروع  خمتلف  على  �لخت�شا�س  م  نعمنّ لن 

�لبدء  بانتظار  وذلثثثك  �لهند�شة،  كلية 

بالتنقب، لأنه ل ميكننا تخريج مهند�شي 

�لهجرة  �ىل  ودفعهم  �لعمل،  عن  عاطلي 

و�لعمل خارج لبنان«.

و�أو�شح �أنه متنّ كمرحلة �أوىل �إعد�د برنامج 

�ل�شنة  بدًء�من  ق  ُيطبنّ �شوف  �لثثذي  �لدرو�س 

�شي  �لثالثة، بالتعاون مع مهند�شي متخ�شنّ

فرن�شا،  من  كل  يف  �لهند�شة  كليات  يف 

�ل�شويد وبلجيكا.

ل�شهادة  خا�س  برنامج  �إعثثد�د  متنّ  كما 

 )Offshore Engineering( �ملثثا�ثثشثثرت 

من  �ملتخرجون  يتابعه  �لبحرية،  للمن�شاآت 

�لبناء،  وهند�شة  �مليكانيك  هند�شة  فرعي 

يف   2014-2013 �ملقبل  �لعام  به  �لبدء  و�شيتمنّ 

ع  �ملجمنّ يف  �لأول  �لفرع  �لهند�شة  كلية 

�جلامعي – �حلدت.

ق�شم  جتثثهثثيثثز  متنّ  �أنثثثثه  يثثونثث�ثثس  و�أو�ثثثشثثثح 

و�ملخترب�ت  بثثالأجثثهثثزة  »�لبرتوكيمياء« 

 400 بلغت  بكلفة  �لأوىل  لل�شنة  �ل�شرورية 

�حلاجة  ر  تقدنّ فيما  لبنانية،  لثثرة  مليون 

�لباقية  لل�شنو�ت  �لتجهيز�ت  ل�شتكمال 

ذلك  �إىل  لبنانية.  لرة  �ألثثف  و200  مليار  بث 

�لتعليمية  �لثثكثثو�در  تاأمي  من  نا  متكنّ

ق  �للبنانية لإخت�شا�س �لنفط، �أما يف ما يتعلنّ

بع�شرة  �لإ�شتعانة  متنّ  فقد  �ملا�شرت،  ب�شهادة 

و�لباقون من  لبنانيون،  منهم  �أربعة  �أ�شاتذة 

جن�شيات �أوروبية. 

»�شهادة  �أن  �إىل  يون�س  �لدكتور  و�أ�ثثشثثار 

تتمتع  �للبنانية  �جلامعة  يف  �لهند�شة 

ينالونها  من  و�أن  عالية،  م�شافة  بقيمة 

وهي  لبنان،  طلب  نخبة  من  �شيكونون 

تتطلب خم�س �شنو�ت من �لكدِّ و�ل�شهر«. 

كما �أو�شح �أن »كلية �لهند�شة تتعاون مع 

كند�  مثل  دول  عدة  يف  �لهند�شة  كليات 

�إيطاليا بلجيكا، ملا فيه م�شلحة للطرفي، 

ما �ن هذه �لدول حتتاج �إىل طلب ذوي  ول �شينّ

كفاءت عالية«.

�إقت�صاد ومال
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بتعرفوا اأّدي عّنا طاقة؟

خلل �لفرتة �لأخرة �أطلقت وز�رة 

فيه  تعر�س  �إعثثلًنثثا  و�ملياه  �لطاقة 

ملف  يف  حتققت  �لتي  �خلثثطثثو�ت 

�لنفط، وهي على �لنحو �لآتي: 

- 2010: �إجناز قانون �لنفط.

- 2011: �إجناز مر��شيم �لنفط و�إن�شاء 

غرفة �ملعلومات.

- 2012: تعيي هيئة قطاع �لنفط 

�ملياه  من  �ملئة  يف   70 من  �كر  وم�شح 

�للبنانية. 

- 2013: مد�خيل �أكر من 35 مليون 

�لعاملية  �ل�شركات  �شر�ء  )عائد�ت  دولر 

�ملهتمة مبعلومات �مل�شح وغرها...(.

وم�شاركة  �ملناق�شات  �إطلق   :2013  -

46 �شركة من كربى �شركات �لعامل.

لبنان طاقة نفطية

2020

لبنان بلد منتج للنفط







�آب/�أيلول

2013

�أ�سماء المعة 

رحلة احلياة

العام  تادي  الدكتور جورج  ولد 

وهو  الأ�شرفية،  منطقة  يف   ١٩٦٣

الكفور   ب��ل��دة  م��ن  الأ���ش��ل  يف 

ال��رق��ي��ب  وال����ده  ال��ن��ب��ط��ي��ة.   -

اجلي�ش  مو�شيقى  يف  املتقاعد 

اآلة  )عازف  تادي  بطر�ش  ال�شيد 

فهي  والدته  اأما  الكونرتبا�ش(، 

ال�شيدة لوري�ش عون )رّبة منزل(.

وامل��دّل��ل  الوحيد  ال�شبي  ت��اأّث��ر 

بوالده  الأرب����ع،  �شقيقاته  ب��ن 

املوؤ�ش��شة  وباأنظمة  الع�شكري، 

ل  فهو  وقوانينها،  الع�شكرية 

ين�شى كيف كان والده يحمله 

يف اأحد ال�شعانن يف اليد الي�شرى، 

التحية  تاأدية  له  يت�شّنى  كي 

باليد  والع�شكرين  لل�شباط 

اجلي�ش  �شعار  معاين  اليمنى. 

واأهمية ر�شم الأرزة ب�شكل لئق يف و�شط العلم والهندام الالئق و�شوى 

ذلك من �شلوكيات، انطبعت يف ذهن الولد، فتعّلم منها النظام 

والإن�شباط والكّد والن�شاط يف حياته املهنية يف ما بعد.

كان يعرف ان الهدايا التي كان يح�شرها والده اإمنا هي تقدمة  

الأعياد  ملنا�شبة  �شنوًيا  القيادة 

القيادة  اأن  اإىل  مطمئًنا  وكان  املجيدة، 

املدر�شي،  ق�شطه  دفع جزء من  �شت�شاهم يف 

فال تكون درا�شته عبًئا �شعًبا على مدخول 

العائلة الوحيد، وكذلك بالن�شبة اإىل تاأمن 

الطبابة والإ�شت�شفاء... باخت�شار لطاملا �شعر 

عليها  اتكاأ  التي  ال�شخرة  هو  اجلي�ش  اأن 

كي يكمل درا�شته ويحقق حلمه. 

الأ�شرفية  منطقتي  ب��ن  ت���ادي  ت��رع��رع 

ال��وال��د،  خدمة  طبيعة  اىل  ن��ظ��ًرا  وبعبدا، 

وكان ولًدا حامًلا ذكًيا، �شغوًفا باملطالعة، ول 

�شّيما بكتابات الأديب مارون عّبود الذي قراأ 

اإ�شالح  باإمكانه  وكان  كاملة،  ق�ش�شه 

اأي �شيء ُيتلف، ول �شّيما كل ما له عالقة 

باخل�شب واملعّدات الكهربائية. 

اإ�شالح  اإىل  تلك كانت مقدمة لين�شرف 

ما ي�شيب القلوب واإعادة النب�ش اإليها. 

الإبتدائية  علومه  يتلّقى  اأن  القدر  �شاء 

للم�شت�شفى  املال�شقة  املتحف  ثانوية  يف 

ال��ع�����ش��ك��ري، ف��ك��ان ي��راق��ب الآل��ي��ات 

يفاخر  وكان  اأمامه،  من  متّر  الع�شكرية 

فيما  الرتب،  جميع  مبعرفة  رفاقه  ام��ام 

يكرب  الع�شكرية  باملوؤ�ش��شة  �شغفه  كان 

يوًما بعد يوم.

ال�شباك  فرن   - الفرير  مدر�شة  اإىل  انت�شب 

�شهادة  ونال  املتو�شطة  علومه  تابع  حيث 

اإىل املعهد الأنطوين  انتقل  الربوفيه، بعدها 

نال  الثانوية، حيث  – بعبدا ملتابعة علومه 
جيد  بدرجة   ١٩80 العام  الإختبارية  العلوم  يف  البكالوريا  �شهادة 

منحة  فنال  والعلوم،  الريا�شيات  مادتي  يف  متفّوًقا  وكان  جًدا. 

القائم  التاريخي  التعاون  اىل  نظًرا  البلجيكية،  الدولة  جزئية من 

بن املعهد وبع�ش جامعات الطب يف بلجيكا.
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اإعداد:

تريز من�صور

اأول من اأجرى عملية

زرع قلب يف لبنان

الدكتور جورج تادي 

لطاملا �صعرت

اأن اجلي�ش هو ال�صخرة 

التي اتكاأت اإليها

ميار�ش  واحل��ي��اة،  امل��وت  بني 

اأتقن  مب�صع  �صالحه  عمله. 

الإب��داع،  حّد  اإىل  ا�صتخدامه 

ومن  امل��ئ��ات،  حياة  واأن��ق��ذ 

من  العديد  اأنقذهم  من  بني 

يف  يحفظ  فهو  الع�صكريني، 

وتقديًرا  ا  خال�صً حبًّا  قلبه 

اجلي�ش،  ملوؤ�ص��صة  عالًيا 

بالع�صكريني  واهتمامه 

جت�صيد  يف  طريقته  هو 

م�صاعره حيالهم. 

واأمرا�ش  جراحة  ق�صم  رئي�ش  اإنه 

م�صت�صفى  يف  وال�صرايني  القلب 

البحر  جمعية  ورئي�ش  امل�صرق، 

الدكتور  القلب  جلراحة  املتو�صط 

بع�ش  مع  اأدخل  الذي  تادي،  جورج 

الأع�صاء  وهب  ثقافة  زمالئه  من 

اأول من  اللبناين، وكان  اإىل املجتمع 

لبنان،  يف  قلب  زرع  عملية  اأجرى 

وكانت لأحد جنود الوطن. 



خيار الطب لإزالة الأمل

على الرغم من حّبه للجي�ش اللبناين، وحلمه باأن ي�شبح �شابًطا 

التي  املتكررة  الوجع  بنوبات  متاثًرا  الطب،  درا�شة  قّرر  فقد  طياًرا، 

اإىل  �شقيقاته  ي�شطر مع  والدته خالل �شباه، وكان  ت�شيب  كانت 

البحث عن ممّر�شة يف حميط املنزل حتقن لها حقنة تخّفف الأمل، 

يف اأثناء وجود الوالد يف اخلدمة. يومها كان يوؤمله اأن يقف عاجًزا عن 

م�شاعدتها، ويف ما بعد، اختار الطب ليزيل الأمل.

بروك�شيل  جامعة  اإىل  وانت�شب   ،١٩80 العام  بلجيكا  اإىل  غادر 

باري�ش،  اإىل  غادر  ثم   ،)١٩87( الطب  يف  اإجازة  وحاز   )ULB( احلّرة 

 LA القلب يف فرن�شا  )م�شت�شفى  اأهم مركز جلراحة  اإىل  لينت�شب 

م�شاهري  اأحد  يد  على  تتلمذ  حيث   )PITIE  SALPETRIERE
جراحة وزراعة القلب يف العامل الربوف�شور كري�شتيان كابرول، وحاز 

كل  يف  �ش  تخ�شّ بجولت  يقوم  اأن  قبل  �شهادات   4

من الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا.

مل يزاول مهنة الطب يف اخلارج بل عاد اإىل لبنان 

العام ١٩٩5، ليقّدم ما اكت�شبه من خربة وجناح يف 

جمال جراحة القلب، لأبناء وطنه، متاأثًرا بحكمة 

البارزين  اللبنانين  الأعمال  رجال  اأحد  له  قّدمها 

الذي اأنقذ حياة اإبنته من املوت يف فرن�شا »�شتكون 

بينما  �شغري،  بحر  يف  كبرية  �شمكة  بلدك  يف 

�شتكون يف اخلارج، �شمكة �شغرية يف بحر كبري«.

بداية م�صوار النجاح

يف  وال�شراين  ال�شدر  جراحة  ق�شم  ت��راأّ���ش  بداية 

الذي  املبنى  امتام  بانتظار  ي�شوع  قلب  م�شت�شفى 

الفرتة  تلك  وخالل  القلب،  جراحة  ي�شتقبل  �شوف 

م�شت�شفى  يف  املفتوح  القلب  عمليات  يجري  كان 

رزق. ثّم انتقل اىل ق�شم جراحة القلب يف م�شت�شفى 

الربف�شور  اأ�شتاذه  مع  بالتعاون  وجّهزه  ي�شوع  قلب 

 ،200٦ العام  لغاية   ١٩٩٩ العام  منذ  وتراأ�شه  كابرول 

امل�شرق وقام بتجهيز ق�شم خا�ش بجراحة  التحق مب�شت�شفى  حيث 

واأمرا�ش القلب وال�شراين، الذي بات الق�شم الأهّم فيها، اإذ يجري 400 

عملية قلب مفتوح يف ال�شنة. 

اإثر عودته اإىل لبنان طلب منه رئي�ش امل�شت�شفى الع�شكري العميد 

املوجود يف جمال  النق�ش  اىل  نظًرا  امل�شاعدة،  الطبيب جوزف خوري 

للموؤ�ش��شة  بالإمتنان  منه  ا  واإح�شا�شً وال�شراين.  القلب  جراحة 

تادي  الدكتور  ال�شغر، عمل  وواكبته منذ  �شاندته  التي  الع�شكرية 

جماين،  كطبيب  مقابل  اأي  دون  من  الع�شكري  امل�شت�شفى  يف 

التي  املفتوح فيها،  القلب  اإن�شاء جلنة  العميد خوري يف  و�شاهم مع 

ل تزال تعمل لغاية اليوم، ومهّمتها در�ش ملفات مر�شى القلب من 

الع�شكرين وعائالتهم، واإ�شدار القرارات الطبية ال�شرورية حولها 

خالل معارك نهر البارد العام 2007، مل يقف مكتوف اليدين اأمام 

قيادة  بت�شّرف  القلب  جراحة  ق�شم  و�شع  اإىل  �شارع  فقد  يجري،  ما 

مع  وبالتعاون  للم�شاعدة.  واإمكاناته  خربته  كل  وق��ّدم  اجلي�ش 

بلدية �شن الفيل متّكن خالل ثالثة اأيام، من جتهيز مدرج قرب 

م�شت�شفى امل�شرق للطوافات الع�شكرية، التي نقلت خالل �شهرين 

نحو ٣2 حالة لإ�شابات يف ال�شدر وال�شراين.

اجلمعية اللبنانية لوهب الع�صاء

اأجرى د تادي اأول عملية زرع قلب للبناين هو املحامي �شعد الدين 

احلوت يف باري�ش العام ١٩٩٣، فاأ�شبح بالتايل عميد زارعي القلوب يف 

لبنان وهو ل يزال على قيد احلياة وميار�ش مهنته. 

وقد �شاهم الدكتور جورج تادي مع جمموعة من زمالئه يف ن�شر 

ثقافة وهب الأع�شاء يف لبنان حيث اأن�شاأوا اجلمعية الوطنية لوهب 

اأ�شبحت  اأمن �شر اجلمعية، والتي  RODLA وهو  الأع�شاء والكلى 

.)NOODTDT(لحًقا اجلمعية اللبنانية لوهب الأع�شاء

يحتاجون  الذين  املر�شى  لئحة  حتقيق  اجلمعية  اجن��ازات  ومن 

وهب  تنظيم  حول  الطّبية  الآداب  قانون  واإق��رار  الأع�شاء،  لوهب 

وقد  الأع�شاء.  لبيع  اأو  للمتجارة  منًعا  النواب،  جمل�ش  يف  الأع�شاء 

قامت اجلمعية بحمالت توعية بالتن�شيق مع اجلمعيات الأهلية 

)NGO( لتوعية النا�ش حول مفهوم املوت الدماغي، واأهمية الترّبع 

بالأع�شاء، وكيفية الإ�شتئ�شال والزرع. 

اأقّر م�شروع قانون متعّلق  الوزراء  اأن جمل�ش  الإطار  ويذكر يف هذا 

بتغطية وزارة ال�شحة لتكاليف عمليات ا�شتئ�شال الع�شاء.

الجتماعية  الالمبالة  ج��دار  بك�شر  اخلطوات  هذه  �شاهمت 

وانطلقت عمليات وهب الأع�شاء واإن خجولة. فالعام ١٩٩٩، مّت لأول 

والقرنيتن  اإ�شتئ�شال متعدد للقلب وللكبد والكلى  مرة يف بريوت 

من �شيدة يف حالة موت دماغي، واأجرى الدكتور تادي يف م�شت�شفى 

�أ�سماء المعة 
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فرحات  اللبناين  اجلي�ش  يف  للجندي  قلب  زرع  عملية  اأول  رزق، 

فجلون، وهو اأب ل� 4 اأولد، وما زال حًيا يرزق. 

اأما اأول عملية زرع قلب اأجراها الدكتور تادي يف م�شت�شفى امل�شرق، 

فكانت العام 2008، حيث �شاهمت قيادة اجلي�ش يف عهد الرئي�ش 

العماد مي�شال �شليمان، يف نقل القلب امل�شتاأ�شل يف اإحدى طوافاتها 

الع�شكرية، من م�شت�شفى رفيق احلريري احلكومي اإىل م�شت�شفى 

امل�شرق، ك�شًبا للوقت. 

ويو�شح الدكتور تادي »اأنه على الرغم من العدد ال�شئيل لعمليات 

هما  ال�شعودية،  العربية  واململكة  لبنان  اأن  فخورون  نحن  الوهب، 

البلدان الوحيدان يف العامل العربي اللذان جتري فيهما عمليات زرع 

قلب. ويعود الف�شل بذلك اإىل اجلمعية اللبنانية لوهب الأع�شاء واإىل 

بع�ش اجلراحن املوؤمنن بزراعة الأع�شاء، الذين متّكنوا من اإي�شال 

العاملية،  امل�شتويات  ي�شاهي  املجال  هذا  يف  عاٍل  م�شتوى  اإىل  لبنان 

واأعطوا اأمل احلياة لبع�ش املر�شى«. وطموحه اأن يح�شل كل مري�ش 

موجود على لئحة الإنتظار على قلب، ولكّنه يعلم اأن هذا الأمر 

يف  قلياًل  زال  ما  الواهبن  عدد  اأن  اعتبار  على  حتقيقه،  م�شتحيل 

لبنان.

الطموحات والأحالم

 ،200١ العام  تابت  األن  الديكور  تادي من مهند�شة  الدكتور  تزوج 

ورزقا ثالث بنات: بيا ماريا )١2 �شنة(، اأندريا نور )١0 �شنوات(، �شا�شا 

)�شبع �شنوات(.

اإ�شافة اإىل ع�شويته يف اجلمعية اللبنانية لوهب الأع�شاء، هو ع�شو 

يف اجلمعية الفرن�شية واجلمعية الأمريكية جلراحة القلب، ورئي�ش 

جمعية البحر املتو�شط جلراحة القلب.

املحبة  بالتوا�شع،  بالديناميكية،  تادي  جورج  الدكتور  ميتاز 

والإميان بالله اخلالق، وواهب احلياة. ويخرب عن حادثة �شادفته يف 

اأثناء مرحلة الدرا�شة يف فرن�شا، ويقول:

اليوم نف�شه، الأوىل لرجل م�شّن  »اأجرينا عمليتي قلب مفتوح يف 

يف الثمانن من عمره واأخرى ل�شيدة يف العقد الثالث من العمر، وبعد 

الإنتهاء من العملية الأوىل نب�ش قلب الرجل العجوز مبا�شرة، بينما  

مل يتحرك قلب ال�شبية بتاًتا على الرغم من اأن العملية قد مّتت 

ب�شكل دقيق وناجح.

وبعد ٣0 دقيقة من النتظار واخليبة، وبعد ان باءت كل حماولتنا 

باإعادة احلياة اىل هذا القلب بالف�شل، �شاألت الله يف قرارة ذاتي، »ملاذا 

هذه  قلب  اإىل  احلياة  اأعد  وموجوًدا  عادًل  اإلًها  اإن كنت  رّب؟«،  يا 

اإىل  اإل وعاد النب�ش  اإىل امل�شّن، ومل متّر دقيقة،  اأعدّته  ال�شابة كما 

القلب، وعادت املراأة اإىل احلياة.

�شميم  اىل  مبا�شرة  هذه  الله  ر�شالة  و�شلت  وقد 

قناعاتي وهي متّثل حجر الأ�شا�ش يف بنيان م�شريتي 

وحده  وهو  موجود،  الله  اأن  تاأكدت  لأنني  الطبية، 

وما  والإ�شتمرارية،  القوة  ن�شتمّد  منه  احلياة،  واهب 

اأداة  �شوى  املتطورة،  التكنولوجية  والآلت  نحن 

بيده«. 

وي�شيف الدكتور تادي: »اإن جراحة القلب �شعبة 

جًدا، ت�شعنا اأمام احلياة واملوت يف كل مّرة. يكمن 

تراوح بن  بن�شبة  املفتوح  القلب  اخلطر يف عميات 

٣ و5 يف املئة، ويف عمليات الزرع بن ١5 و20 يف املئة، 

ومن هنا اإنني اأواجه اأهل مر�شاي باحلقيقة، واأ�شرح 

لهم بنف�شي امل�شاعفات اإذا ح�شلت«.

مركز وطني لأمرا�ش القلب

وطني  مركز  بتاأ�شي�ش  حلمه  عن  تادي  د.  يعرب 

عن  ع��ب��ارة  يكون  وج��راح��ت��ه،  القلب  لأم��را���ش 

�شي، تتجّمع فيه مهارات لبنان يف  م�شت�شفى تخ�شّ

هذا املجال.

قلبه  اإىل  الأحب  البلد  لبنان  اإىل  يندم على عودته  اأنه مل  ويوؤكد 

املجتمعات  عن  خمتلف  اللبناين  ا  وخ�شو�شً ال�شرقي  املجتمع  »لأن 

الأخرى، ل بل اأنا فخور مبا قّدمته من خدمة لأبناء وطني يف جمال 

يحّققها  التي  املذهلة  بالنتائج  منّوًها  وال�شراين«،  القلب  جراحة 

دول  اأرقى  يف  النتائج  الأحيان  بع�ش  تفوق يف  والتي  الزمالء،  الأطباء 

وهذا  نواجهها.  التي  وامل�شاكل  ال�شعوبات  الرغم من  العامل، على 

اأمر يدعو اىل التفاوؤل الدائم بالوطن ومقّدراته الب�شرية. 

ختاًما ينّوه باخلدمات التي توّفرها الطبابة الع�شكرية مل�شمونيها، 

تركيب  اأو  املفتوح،  القلب  لناحية  اأو  الزرع  عمليات  لناحية  اإن 

هو  اجلي�ش  من  امل�شمون  فاملري�ش  الإ�شطناعي،  والقلب  البطاريات 

حالًيا الأوفر حًظا بن الآخرين، اإذ اأنه يتمتع بتغطية �شاملة ويكون 

حماًطا بجهاز طبي ع�شكري متكامل ومتمّيز بالكفاءة.
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اللبنانية الأ�صل

 4 يف  توما�س  هيلني  ولدت 

�آب 1920 يف والية كينتاكي 

ل��و�ل��دي��ن م��ه��اج��ري��ن من 

جورج  هما  لبنان   - طر�بل�س 

وم���اري �ن��ط��ون��ي��و���س. ت��رب��ت يف 

وكانت  ميت�شيغني  دي��روي��ت 

�للبنانية  ب��ج��ذوره��ا  ف��خ��ورة 

�مل���ر�ت  �ح���دى  ويف  و�ل��ع��رب��ي��ة, 

قالت: »��شعر بانتماء �ىل لبنان. 

ثقافتني«.  �ىل  بانتمائي  �ح�ّس 

�لتحقت بجامعة و�ين وح�شلت 

�لعام  �لبكالوريو�س  على  منها 

1942. عملت يف جريدة و��شنطن 

حالًيا(.  )متوقفة  نيوز  د�يلي 

�لبيت  يف  م��ر����ش��ل��ة  ��شبحت 

والح��ًق��ا   ,1961 �ل��ع��ام  �الأب��ي�����س 

.)upi( رئي�شة ق�شم �لبيت �الأبي�س يف وكالة يونايتد بر�س

�شنة 1943 حيث  �نرنا�شونال«  بر�س  »يونايتيد  �ىل وكالة  �ن�شمت 

قامت باإعد�د تقارير عن �ملر�أة لوكالة �الأنباء تلك. الحًقا, كتبت 

 .»the news in names« �ملوؤ�ش�شة حتت عنو�ن  ل�شحف  يف عمود 

�لفيدير�لية  �لوكاالت  ن�شاطات  بتغطية  قامت   1955 �لعام  وبعد 

�لتحقيقات  مكتب  �المريكية,  �لعدل  ك���وز�رة  �الأمريكية 

�لفدر�يل, وز�رة �ل�شحة و�لتعليم و�لرعاية �الجتماعية )كانت وز�رة 

�لقومي  �ملر�ة  لنادي  كرئي�شة  توما�س  خدمت  كما  �شابًقا(.  و�حدة 

لل�شحافة بني �لعامني 1959 و1960.

�الإعالمية  بالتغطية  قامت  �أنها  توما�س  هيلني  عن  ومعلوم 

لروؤ�شاء �مريكا جميعهم تقريًبا بدًء� من جون كينيدي, وكانت 

ورئي�شة  ع�شو  �مر�ة  و�أول  �لقومي,  �ل�شحافة  نادي  يف  ع�شو  �مر�أة  �أول 

جلمعية مر��شلي �لبيت �الأبي�س )whca(, و�أول �مر�ة ع�شو يف »نادي 

ولها  �شي«.  دي  »و��شنطن  يف  لل�شحفيني  ناد  �أقدم  وهو  غريديرون« 

 watchdogs( »ربعة كتب �آخرها, »كالب حر��شة �لدميوقر�طية�

of democraty( و�لذي تنتقد فيه دور و�شائل �الإعالم �الأمريكية يف 
فرة رئا�شة جورج بو�س, و��شفة و�شائل �الإعالم �لكربى باأنها حتولت 

على  ومر�قب  �لدميوقر�طية  حتر�س  و»كالب  ر�بعة«  »�شلطة  من 

�لدميوقر�طية« �ىل »كالب �أليفة«.
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وجوه

�إعد�د:

انطوان �صعب

رحلت بعد 3 �شنو�ت من مغادرتها �لبيت �الأبي�س

عا�صرت  التي  املحرجة  ال�صئلة  �صاحبة  فيه،  املرا�صلني  وكبرية  الأي�ض  البيت  يف  الول  ال�صّف  �صحافية 

ع�صرة روؤ�صاء امريكيني، رحلت يف الع�صرين من متوز الفائت بعد معاناة طويلة مع املر�ض.

يف  الن�صاء  من  لأجيال  رائدة  امراأة  وكانت  قا�ٍض  عامل  يف  طريقها  �صقت  الأ�صل،  اللبنانية  توما�ض  هيلني 

ال�صحافة.

ال�صهيوين  اللوبي  و�صغوط  ا�صرائيل  �صد  مواقفها  ب�صبب   ،2010 العام  انتهت  ال�صتثنائية  املهنية  م�صريتها 

لإبعادها عن مركزها.

هيلني توما�ض:

»�صكًرا �صيادة

الرئي�ض«

لكن...

»ماذا �صتفعلون

بعدما ارتكبت ا�صرائيل جمزرة قانا؟«



م�صرية ا�صتثنائية

ت�شق  توما�س  هيلني  ظّلت  �ملتاعب,  مهنة  يف  عاًما   57 طيلة 

�ت�شمت لفرة طويلة  �لتي  �ل�شحافة �الأمريكية  �ل�شعب يف  طريقها 

يف  فنجحت  �لعربي,  �أ�شلها  �شد  �لتمييز  وتقاوم  ذكورية,  ب�شطوة 

ت�شطر  �أن  قبل  �ملهنة,  يف  لزمالئها  �أعلى  مثل  �ىل  وحتّولت  ذلك 

�لذي ظّل ميار�س  �ل�شهيوين  �لّلوبي  تاأثري �شغط  �ىل �النكفاء حتت 

�شغوطات جّمة عليها ب�شبب دفاعها �مل�شتمّر عن �لق�شايا �لعربية 

�ملحقة.

»ر�ئ��دة  باأنها  و�شفها  �وباما  ب��ار�ك  �حل��ايل  �المريكي  �لرئي�س   

�لن�شاء  من  �أجيال  �جل  من  حو�جز  و�خرقت  �بو�ًبا  فتحت  فعلية 

يف  �شبقوه  من  غر�ر  وعلى  د�ئًما,  كان  �أنه  موؤكد�  �ل�شحافة«,  يف 

و�ل�شريحة.  �ملبا�شرة  الأ�شئلتها  ب  يتح�شّ �المريكية,  �لرئا�شة  موقع 

�ما �لرئي�س �الأمريكي �الأ�شبق بيل كلينتون فقال: »�لروؤ�شاء ياأتون 

ويرحلون لكن هيلني هنا منذ 40 عاًما«.

��شتهرت بجلو�شها �لد�ئم يف �ل�شف �الأول خالل �ملوؤمتر�ت �ل�شحافية 

للمتحدثني با�شم �لبيت �البي�س, وحظيت بامتياز مل ينله �أحد من 

�الأول,  �ل�شف  يف  با�شمها  مقعد  لها  خ�ش�س  �ذ  قبلها,  �ل�شحافيني 

لندن  كينيدي,  جون  هم:  �مريكيني  روؤ�شاء  ع�شرة  عا�شرت  وقد 

رونالد  كارتر,  جيمي  فورد,  جري�لد  نيك�شون,  ريت�شارد  جون�شون, 

ريغان, جورج بو�س �الأب, بيل كلينتون, جورج بو�س �الإبن, وبار�ك 

�وباما.  ويذكر �لرئي�س كلينتون �أنه عندما كان يخرج من �لبيت 

�لريا�شية,  �لتمارين  الإج��ر�ء  �شباًحا  و�لن�شف  �ل�شاد�شة  يف  �الأبي�س 

كان يجد هيلني توما�س بانتظاره »وهي ت�شرخ« له با�شئلتها من 

بعيد. وكانت طيلة هذه �ل�شنو�ت �أول من ي�شل �ىل �لبيت �الأبي�س 

و�آخر من يغادره من �ملر��شلني.

�صكًرا... ماذا �صتفعلون؟

ب�شفتها كبرية �ملر��شلني يف �لبيت �الأبي�س, كانت تختتم هيلني 

توما�س �ملوؤمتر�ت �ل�شحافية بعبارة »�شكًر� �شيادة �لرئي�س«.

 قدمت ��شتقالتها من وكالة » يو بي �أي« لالأنباء �لعام 2000, بعدما 

��شرتها �شركة ميلكها ق�س كوري حمافظ, وبعدها �ن�شمت �ىل 

�ل�شيا�شية يف عمود  �ر�ءها  تن�شر  �شحيفة »هري�شت« حيث كانت 

�لفل�شطينية,  �لق�شية  عن  بدفاعها  توما�س  متّيزت  لها.  خا�س 

كذلك تعاطفت مع معاناة �بناء بلدها �الأم لبنان يف وجه �جلر�ئم 

للروؤ�شاء  �لنارية  ��شئلتها  يف  ظهر  ما  وهو  �بنائه,  �شد  �ال�شر�ئيلية 

�حلرب  يف  دوره  ب�شبب  ريغان  للرئي�س  ت�شّدت  فقد  �المريكيني. 

كذلك  قانا,  جمزرة  بعد  كلينتون  وللرئي�س  �للبنانية,  �الأهلية 

�ملّر�ت  �حدى  يف  �الأمريكية.  يا�شة  �ل�شّ يف  �ملعايري  �زدو�جية  �نتقدت 

»�أي  �لكامري�:  �م��ام  ني�شينوف  د�يفيد  �حلاخام  �شاألها   ,)2010(

من  يخرجو�  �أن  لهم  »ق��ل  فاأجابت  ��شر�ئيل؟«,  عن  تعليقات 

�لنا�س حتت �الحتالل وهذه �ر�شهم. وعلى  فل�شطني.تذّكر, هوؤالء 

�الإ�شر�ئيليني �لذهاب �ىل �أوطانهم يف بولند� و�ملانيا و�مريكا وغريها 

من �الأمكنة«. 

تقدمي  �ىل  فا�شطرت  �شدها  عا�شفة  �أث��ارت  �لقوية  �ملو�قف  هذه 

»�آ�شفة  فيه:  قالت  بياًنا  ����ش��درت  الح��ق  وق��ت  ويف  ��شتقالتها, 

يتعلق  ما  يف  �ملا�شي  �الأ�شبوع  بها  �دليت  �لتي  للت�شريحات  ب�شدة 

باال�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني. وهي ال تعرّب عن �مياين �لعميق باأن 

�الأطر�ف  �ال عندما تعرف كل  �الو�شط  �ل�شرق  لن يحل يف  �ل�شالم 

باحلاجة �ىل �الحر�م �ملتبادل و�لت�شامح. عّل هذ� �ليوم ياأتي قريًبا«. 

ومن ثم �شّرحت: »ال ميكنك �نتقاد ��شر�ئيل يف هذ� �لبلد و�لنجاة 

بهذ� �الأمر«.
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ويُحّقق  التعامل،  يف  النقود  بوظيفة  ال�شيك  يقوم 

م�شلحة اإجتماعية هامة، لأنه يخفف من خماطر 

حمل النقود ومن تداولها وي�شجع على اإيداعها يف 

ي�شتوجب  وهذا  اإقت�شادًيا.  وا�شتثمارها  امل�شارف 

به.  املتعاملني  نفو�س  يف  والثقة  الطماأنينة  توفري 

وتعترب املوؤونة اأهم ال�شمانات التي يعتمد عليها حامل ال�شيك للح�شول على حقه، لذلك فر�س القانون 

عقوبة على من ي�شحب �شيًكا من دون موؤونة كافية لتغطية قيمته، اأو منع احلامل من احل�شول على هذه 

املوؤونة. يف ال�شنوات الأخرية كرثت جرائم اإ�شدار �شيكات من دون ر�شيد، فكيف يتعامل القانون يف لبنان 

مع هذه اجلرائم؟

تعريف ال�شيك

مل ي�ضع قانون العقوبات تعريًفا 

ال��ق��ان��ون  اأن  ك��م��ا  لل�ضيك، 

اإال  التعريف  هذا  االآخر  هو  ُيحّدد  التجاري مل 

اأحكامه  اإ�ضتمد  دقيًقا  تنظيًما  و�ضع  اأن��ه 

املتعلق  د 1931/3/19  املوحَّ من قانون جنيف 

واأحكامه  وتدواله  و�ضكله  ال�ضيك  باإن�ضاء 

العامة.

وقد اعترب الفقه اأنه ميكن تعريف ال�ضيك 

ي�ضمى  �ضخ�ص  من  اأم��ًرا  تت�ضمن  ورق��ة  باأنه 

امل�ضحوب عليه  اآخر هو  اإىل �ضخ�ص  ال�ضاحب 

يدفع  ب��اأن  �ضريفًيا(،  اأو  م�ضرًفا  )وي��ك��ون 

النقود  من  مبلًغا  عليه  االإط���اع  مبجرد 

اأو  الأمره  اأو  امل�ضتفيد  ي�ضمى  ثالث  �ضخ�ص  اإىل 

ف االجتهاد ال�ضيك باأنه  احلامل. يف حني عرَّ

بتخلي  تتم  نقدية  الأم��وال  اآنية  دفع  و�ضيلة 

ال�ضيك  له عند تنظيم  للم�ضحوب  ال�ضاحب 

وقابلة  ل��ه،  ملًكا  واعتبارها  موؤونته  عن 

تت�ضمن  اأن  ميكن  وال  الغري،  الأمر  للتجيري 

هذه املعاملة اأي �ضرط.

اأو  م�ضرف  على  اإال  ال�ضيك  ُي�ضحب  فا 

ويختلف  امل�ضارف،  ويرتبط بعمليات  �ضرييف، 

عن �ضند ال�ضحب )الكمبيالة( وال�ضند الأمر، 

اللذين ميكن �ضحبهما على اأي �ضخ�ص. 

وال�ضيك املعاقب على �ضحبه من دون موؤونة، 

هو ال�ضيك ال�ضحيح امل�ضتويف ال�ضروط االآتية:

مكتوًبا،  ي��ك��ون  اأن  االأول:  ال�����ض��رط   •
لتمكينه من القيام بوظيفته كاأداة للوفاء 

واالإنتقال بطريقة التظهري.

بذاته  كافًيا  يكون  اأن  الثاين:  ال�ضرط   •
امللتزم  جتاه  حقوق  من  للحامل  ما  لتحديد 

اإتفاقات  اأو  وقائع  اإىل  يحيل  فا  بال�ضيك، 

خارجة عنه. 

البيانات  يت�ضمن  اأن  الثالث:  ال�ضرط   •
 409 املادة  حددتها  التي  ال�ضيكلية  االإلزامية 

من قانون التجارة وهي:

1- ذكر كلمة �ضيك مدرجة يف ن�ص ال�ضند 

نف�ضه باللغة امل�ضتعملة لكتابته.

�ضرط  اأو  قيد  كل  عن  املجرد  التوكيل   -2

بدفع مبلغ معني.

الدفع  عليه  يجب  الذي  ال�ضخ�ص  اإ�ضم   -3

)امل�ضحوب عليه(.

فيه  يتم  اأن  يجب  ال��ذي  املحل  تعيني   -4

الدفع.

اأن�ضئ  اللذين  وامل��ح��ل  التاريخ  تعيني   -5

فيهما ال�ضيك.

6- توقيع ُم�ضدر ال�ضيك )ال�ضاحب(.

توافر  وج���وب  ح��ول  االآراء  انق�ضمت  وق��د 

املادة  عليها  ن�ضت  التي  االإلزامية  البيانات 

ومفعولها  ال�ضيك  يف  التجارة  قانون  من   409

الرجوع  بوجوب  يقول  راأي  فهناك  القانوين. 

التجارة  قانون  من   409 امل��ادة  اأح��ك��ام  اإىل 

خ�ضائ�ضه  وتعيني  ال�ضيك،  تعريف  جلهة 

اأحد  اإىل  مفتقًرا  ك��ان  ف��اإذا  وم�ضتماته، 

امل��ادة  ه��ذه  يف  امل��ح��ددة  اجلوهرية  البيانات 

يبطل، وال يعود ي�ضلح حمًا للتجرمي.

يقول  الراجح  وهو  اآخر  راأي  هناك  ولكن 

ب��وج��وب ال��ت��ف��رق��ة ب��ني امل��دل��ول��ني ال��ت��ج��اري 

اإليه  التجارة ينظر  لل�ضيك، فقانون  واجلزائي 

ك�ضند وُيحّدد ال�ضروط التي تكفل له اأداء دوره 

اإىل  فينظر  العقوبات  قانون  اأما  التعامل.  يف 

ال�ضيك على اأنه اأداة وفاء جتري جمرى النقود، 

وي�ضعى اإىل حماية الثقة به لكي ي�ضهل قبوله 

ويكفي  و�ضرعة،  ي�ضر  ال�ضفة يف  بهذه  وتداوله 

�ضاأنها  التي من  البيانات  ال�ضند  تتوافر يف  اأن 

االإطاع  مبجرد  بالدفع  اأمًرا  منه  جتعل  اأن 

�ضحبه  على  يعاقب  �ضيًكا  العتباره  عليه 

القانون  يعتربه  مل  ولو  حتى  موؤونة،  دون  من 

التجاري.

اإىل ذلك ثمة �ضروط مو�ضوعية لل�ضيك هي 

اأن بطان هذا  اإال  وال�ضبب،  واملو�ضوع  الر�ضى 

ك�ضند  ال�ضيك  بطان  اإىل  يوؤدي  ال  االلتزام 

من  �ضحيًحا  يبقى  بل  جت��اري، 

هذه الناحية ويعاقب على �ضحبه 

حال  يف  مثًا  م��وؤون��ة.  دون  م��ن 

�ضحب �ضيك بدون موؤونة لت�ضوية 

دين قمار، اأو ثمًنا لعاقة جن�ضية 

يكون  ال�ضيك  ه��ذا  ف��اإن  م�ضروعة،  غ��ري 

من  الرغم  على  اجلرمية  به  وتقوم  �ضحيًحا 

عدم م�ضروعية �ضببه وبطان املوجب النا�ضئ 

عنه، وعدم جواز املطالبة بقيمته.

الركن املادي للجرمية ال�شيك بدون ر�شيد

حددت املادة 666 من قانون العقوبات ثاثة 

لقيام  منها  واح��د  اأي  توافر  يكفي  اأف��ع��ال 

وهذه  موؤونة،  دون  ال�ضيك من  �ضحب  جرمية 

االأفعال هي:

ومعدة  �شابقة  موؤونة  دون  من  �شيك  �شحب   -1

للدفع اأو مبوؤونة غري كافية:

حيازة  من  اإخراجه  يعني  ال�ضيك  �ضحب   

ال�ضاحب وت�ضليمه اىل امل�ضتفيد اأو اإر�ضاله اليه، 

الفاعل  اإكتفى  لو  العن�ضر  هذا  يكتمل  وال 

بتنظيم ال�ضيك وتوقيعه ثم ا�ضتبقاه لديه من 

دون ت�ضليمه اأو اإر�ضاله الأحد؛ اإذ اأن هذا الفعل 

يدخل يف االإطار التح�ضريي لهذه اجلرمية، وال 

�ضخ�ص  اأن�ضاأ  اإذا  وبناء عليه  للعقوبة.  يخ�ضع 

�ضيًكا من دون اأن تكون له موؤونة واحتفظ 

يف  وط��رح  �ضرق  اأو  ال�ضيك  ه��ذا  �ضاع  ثم  به 

ووقع  حرره  من  على  م�ضوؤولية  فا  التداول، 

عليه.

كذلك تطبق احلالة نف�ضها على الفاعل 

ي�ضرتده  ثم  وكيله  اإىل  ال�ضيك  ي�ضلم  الذي 

الأن  امل�ضتفيد،  اإىل  ي�ضلمه  اأن  قبل  منه 

وبالتايل  اإمتداد حليازته،  الوكيل هي  حيازة 

الوكيل  ي�ضلم  الفعل اجلرمي حني  يرتكب 

ال�ضيك اإىل امل�ضتفيد.

على  اقت�ضر  اأنه   666 املادة  ن�ص  من  ويتبني 

�آب/�أيلول

2013

نحن و�لقانون

اإعداد:

 د. نادر عبد العزيز �شايف

حمام باالإ�ضتئناف
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اإىل  ي�ضر  ومل  ال�ضيك،  �ضحب  فعل  جت��رمي 

يف  ولكن  )التجيري(.  التظهري  فعل  جترمي 

هذا ال�ضدد يقت�ضي التمييز بني حالتني:

ال�ضيك  حقيقة  جاهًا  املظهر  كان  فاإذا 

وق�ضد فاعله الذي �ضحبه، فا عقاب عليه.

 اأما اإذا كان املظهر يعلم بحقيقة ال�ضيك 

فيعترب  املال،  على  احل�ضول  اأجل  من  وظّهره 

يف  عليه  املعاقب  االإحتيال  قبيل  من  فعله 

املادة 655 عقوبات.

من  مببلغ  دي��ن  فهي  امل��وؤون��ة  خ�ص  ما  يف 

عليه،  امل�ضحوب  ذم��ة  يف  لل�ضاحب  النقود 

اأو  ال�ضيك  اأو  �ضحب  وق��ت  م��وج��وًدا  يكون 

على  وم�ضاوًيا  فيه  للت�ضرف  وقابًا  اإ�ضداره، 

االأقل لقيمة ال�ضيك. 

اإذا ك��ان  م��وج��ودة  امل���وؤون���ة غ��ري  وت��ع��ت��رب 

وقت  لل�ضاحب  مدين  غري  عليه  امل�ضحوب 

واإن  النقود،  من  مبلغ  ب��اأي  ال�ضيك  �ضحب 

اأ�ضبح مديًنا له يف ما بعد. 

اليوم  اإىل  ال�ضيك  تاريخ  تاأخري  يوؤثر  وال 

املوؤونة  توافر  من  م�ضدره  فيه  يتاأكد  ال��ذي 

يف  ال�ضيك  �ضحة  يف  عليه،  امل�ضحوب  ل��دى 

قبل  به  امل�ضتفيد  م  تقدَّ فاإذا  للوفاء.  قابليته 

قامت  ل��ه،  م��وؤون��ة  يجد  ومل  تاريخه  حلول 

اإتفاق  بذلك اجلرمية، وال يحول دون قيامها 

عر�ص  تاأجيل  على  امل�ضتفيد  مع  ال�ضاحب 

ال�ضيك للوفاء اإذا ثبت اأنه مل تكن له يف يوم 

�ضحبه موؤونة.

ال�ضيك  قيمة  من  اأقل  املوؤونة  كانت  واإذا 

وج��ود  ع��دم  اأح��ك��ام  تطبق  �ضحبه  حلظة 

املوؤونة، حتى ولو كان النق�ص ي�ضرًيا. وال يحول 

عليه  امل�ضحوب  يعمد  اأن  اجلرمية  قيام  دون 

اإىل تكملة هذا النق�ص، اأو اأن يتوىل ال�ضاحب 

نف�ضه تكملته. 

كذلك يجب اأن تكون املوؤونة معدة للدفع 

ال�ضيك:  مبوجب  فيها  للت�ضرف  وقابلة 

موؤونة  دون  من  �ضيك  اإ�ضدار  جرمية  اأن  اإذ 

تكون واقعة حتى ولو كانت املوؤونة موجودة 

وكافية، ولكنها غري قابلة للت�ضرف فيها. 

ال�ضاحب  دين  اإذا كان  احلالة  وتتحقق هذه 

غري  اأو  اأك��ي��د  غ��ري  عليه  امل�ضحوب  ل��دى 

وتتحقق  املقدار.  اأو غري معني  االأداء  م�ضتحق 

ال  ال�ضاحب  ك��ان  اإذا  كذلك  احلالة  ه��ذه 

يتمتع ب�ضلطة الت�ضرف باملوؤونة، كما يف حال 

احلجز، اأو وجود حكم عليه بعقوبة جنائية، 

يده  اإفا�ضه فرفعت  اأعلن  تاجًرا  اإذا كان  اأو 

عن اإدارة اأمواله.

�شحب  بعد  بع�شها  اأو  املوؤونة  كل  اإ�شرتجاع   -2

ال�شيك: 

�ضحبه  وق��ت  ال�ضيك  تقابل  كانت  اإذا 

ولكن  للدفع،  ومعدة  وكافية  �ضابقة  موؤونة 

ال�ضاحب اإ�ضرتجعها كلها اأو بع�ضها قبل اأن 

ي�ضبح  ال�ضيك،  مبلغ  على  امل�ضتفيد  يح�ضل 

اإ�ضرتجاًعا  ويعترب  للدفع.  قابل  غري  ال�ضيك 

يف  ال�ضاحب  من  ي�ضدر  فعل  كل  للموؤونة 

ويوؤدي  وتقدميه،  ال�ضيك  اإ�ضدار  ما بني  الفرتة 

عليه  امل�ضحوب  عند  له  الذي  احلق  زوال  اإىل 

الإ�ضرتجاع  �ضور  ع��دة  وت��وج��د  نق�ضانه.  اأو 

ح�ضابه  اإقفال  ال�ضاحب  طلب  منها  املوؤونة، 

الر�ضيد  ورد  وت�ضفيته  عليه  امل�ضحوب  عند 

الدائن، اأو اإلغاء االإعتماد املفتوح ل�ضاحله لدى 

اأو  لديه،  جتميده  طلب  اأو  عليه،  امل�ضحوب 

مل�ضلحة  ذاته  الر�ضيد  على  اآخر  �ضيك  حترير 

هذه  يف  فال�ضاحب  الغري.  مل�ضلحة  اأم  نف�ضه 

اإعطاء  جرمية  اإرتكب  قد  يكون  احلالة 

�ضيك من دون موؤونة.

بعد  املوؤونة  �ضحب  اأن  االجتهاد  اعترب  وقد 

مبثابة  يعدان  اإنقا�ضها  اأو  ال�ضيك  اإ���ض��دار 

عدم وجودها، طاملا يوؤديان اإىل النتيجة ذاتها 

بالن�ضبة حلامل ال�ضيك.

ومعدة  له  وهذا يفرت�ص وجود موؤونة كافية 

قب�ص  تاريخ  حتى  �ضحبه  تاريخ  من  للدفع 

بينهما،  الفا�ضلة  املدة  قيمته مهما كانت 

حتى ولو اإنق�ضت مهلة عر�ص ال�ضيك لاإيفاء 

قانون  م��ن   426 امل���ادة  عليها  ن�ضت  ال��ت��ي 

التجارة.

3- اإ�شدار منع عن الدفع اإىل امل�شحوب عليه: 

الدفع  ع��دم  طلب  اإىل  ال�ضاحب  يلجاأ  قد 

بعد  امل�ضتفيد  وبني  بينه  ين�ضاأ خاف  عندما 

�ضحبه ال�ضيك مل�ضلحته ما يجعله يعدل عن 

ويف هذه  املبلغ،  متكينه من احل�ضول على 

ر�ضيد.  دون  ال�ضيك من  تقوم جرمية  احلالة 

ذلك اأن اإعطاء ال�ضيك اإىل امل�ضحوب له يجعل 

الر�ضيد املقابل لقيمته ملًكا للم�ضتفيد وال 

يجوز لل�ضاحب اأن يعود ليت�ضرف بالر�ضيد. وال 

فرق يف اأن ي�ضدر االأمر اإىل امل�ضرف بعدم الدفع 

قبل �ضحب ال�ضيك اأو بعده.

تدفع  التي  لاأ�ضباب  اأهمية  ال  اأن��ه  كما 

وال  الدفع،  بعدم  االأم��ر  اإ�ضدار  اإىل  ال�ضاحب 

االأ�ضباب،  هذه  م�ضروعية  عدم  اأو  مل�ضروعية 

من  االأم��ر  �ضدور  مبجرد  تتحقق  فاجلرمية 

الدفع،  بعدم  عليه  امل�ضحوب  اإىل  ال�ضاحب 

حتى ولو كان هناك �ضبب م�ضروع، باإ�ضتثناء 

املادة  عليهما  تن�ص  اللتني  احلالتني  اإح��دى 

ال�ضيك  فقدان  وهما:  االأوىل،  الفقرة   428

لل�ضاحب  تكون  حيث  حامله.  واإف��ا���ص 

مبلغ  قب�ص  اإي��ق��اف  يف  م�ضروعة  م�ضلحة 

حالة  ال�ضيك  فقدان  على  ويقا�ص  ال�ضيك. 

بطريق  اأو  بالتهديد  عليه  احل�ضول  اأو  �ضرقته 

ويعترب  االإئتمان.  اإ�ضاءة  بطريق  اأو  االإحتيال 

البع�ص اأنه ال يجوز اإ�ضدار االأمر بعدم الدفع اإال 

حالة  يف  اأو  �ضرقته  اأو  ال�ضيك  �ضياع  حالة  يف 

اأن  ال�ضاحب  على  ويجب  حامله.  اإفا�ص 

اإليها  يعود  التي  املخت�ضة  املحكمة  يراجع 

من  الأنه  عدمه،  اأو  بتوقيفه  قرار  اإ�ضدار  حق 

القانون  يف  بها  املعمول  االأ�ضا�ضية  امل��ب��ادئ 

اللبناين، مبداأ اإنتقال ملكية املوؤونة العائدة 

الأمره،  امل�ضحوب  اإىل  ال�ضاحب  من  لل�ضيك 

احلق  له  يعود  ال  بحيث  اإياه،  اإ�ضداره  مبجرد 

بالت�ضرف بها رغم اإنق�ضاء مهلة العر�ص.

الركن املعنوي جلرمية ال�شيك بدون ر�شيد

موؤونة  ب��دون  ال�ضيك  �ضحب  جرمية  تعترب 

�ضورة  املعنوي  ركنها  يتخذ  ق�ضدية،  جرمية 

الق�ضد اجلرمي، وفق ن�ص املادة 666 من قانون 

مبجرد  اجلرمي  الق�ضد  ويتحقق  العقوبات. 

بعدم  ال�ضيك  �ضحب  وق��ت  ال�ضاحب  علم 

بقيمة  للوفاء  بعدم كفايتها  اأو  املوؤونة  وجود 

ال�ضيك، وال ُي�ضرتط اأن تتوافر لديه نية االإ�ضرار 

بامل�ضتفيد اأو باحلامل. ويجب اأن يتحقق العلم 

ال�ضيك، حتى  املوؤونة وقت �ضحب  بعدم وجود 

عر�ضه  وقت  ولي�ص  التاريخ،  ر  موؤخَّ كان  ولو 

لاإيفاء، حتى ولو كان يعتقد ال�ضاحب اأنها 

�ضتتوافر يف ما بعد اأو اأن امل�ضحوب عليه �ضيبادر 

اإىل دفع قيمته فور عر�ضه عليه. 

ال�ضيك  �ضحب  الق�ضد يف جرمية  ينتفي  وال 

اأنه كان  ال�ضاحب  اأثبت  اإذا  اإال  موؤونة،  بدون 

كافية  موؤونة  توجد  اأنه  �ضحبه  وقت  يعتقد 

موظًفا  ال�ضاحب  كان  ف��اإذا  للدفع.  ومعدة 

�ضيكا  ف�ضحب  م�ضرف،  اإىل  رات��ب��ه  ح��ّول 
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امل�ضرف  اإىل  و�ضل  قد  راتبه  اأن  معتقًدا  عليه 

قد  يكن  مل  اأن��ه  حني  يف  لديه،  وديعة  و�ضار 

الق�ضد  فاإن  االإدارية،  التعقيدات  ب�ضبب  و�ضل 

اجلرمي ال يتوافر لديه. 

كان  اإذا  اجلرمي  الق�ضد  يتوافر  ال  كما 

ال�ضاحب معتقًدا اأن الراتب �ضي�ضل قبل بداية 

ال�ضهر ملنا�ضبة عيد، ف�ضحب ال�ضيك يف وقت 

حالتي  يف  اأما  بعد.  و�ضل  قد  راتبه  يكن  مل 

اإ�ضرتجاع ال�ضيك واإ�ضدار منع عن الدفع اإىل 

امل�ضحوب عليه، فاإنه يكفي لتوافر الق�ضد اأن 

يوَف  مل  ال�ضيك  باأن  عامًلا  ال�ضاحب  يكون 

بعد.

العقوبة على جرمية ال�شيك بدون ر�شيد

على  العقوبات  قانون  من   666 املادة  ن�ضت 

اأن عقوبة هذه اجلرمية هي احلب�ص من ثاثة 

مليون  من  والغرامة  �ضنوات  ثاث  اإىل  اأ�ضهر 

على  ويجب  ل��رية.  مايني  اأرب��ع��ة  اإىل  ل��رية 

مًعا  والغرامة  باحلب�ص  يحكم  اأن  القا�ضي 

اإحداهما. ويحكم على  له اختيار  وال يحق 

ال�ضاحب بدفع قيمة ال�ضيك م�ضاًفا اإليه بدل 

العطل وال�ضرر اإذا اإقت�ضى االأمر.

جرائم  يف  الق�ضائية  املاحقة  وت��ك��ون 

اأو  العامة،  النيابة  اإما عفًوا من قبل  ال�ضيك 

بناء على �ضيكوى اأو اإدعاء مبا�ضر من املت�ضرر 

وفق املادتني 6 و7 اأ.م.ج.

احلكم  بن�ضر  االأم��ر  يجوز  التكرار  وعند 

يجوز  كما  عقوبات(.   68 واملادة   669 )املادة 

احلكم باملنع من ممار�ضة حق اأو اأكرث من 

وع�ضر  �ضنة  بني  ما  تراوح  ملدة  املدنية  احلقوق 

و66 عقوبات(؛ كاحلق   65 )املادتان  �ضنوات 

اإدارة  ويف  العامة  واخلدمات  الوظائف  تويل  يف 

ينتمي  التي  النقابة  اأو  املدنية  الطائفة  �ضوؤون 

اإليها، واحلق يف اأن يكون ناخًبا اأو منتخًبا يف 

ويف جميع منظمات  الدولة،  جميع جمال�ص 

اأو�ضمة  حمل  يف  واحلق  والنقابات،  الطوائف 

لبنانية اأو اأجنبية.

اجلنحية  العقوبات  الن�ضف  اإىل  وتخف�ص 

ال�ضرر  اإذا كان  املادتني 666 و667،  املعينة يف 

الفاعل  ق�ضد  ال��ذي  النفع  اأو  عنهما  الناجت 

اإجتابه منهما تافهني، اأو اإذا كان ال�ضرر قد 

اأزيل كله قبل اإحالة الدعوى اإىل املحكمة. 

اأما اإذا ح�ضل الرد اأو اأزيل ال�ضرر يف اأثناء الدعوى، 

ولكن قبل اأي حكم باالأ�ضا�ص ولو غري مربم، 

فيخف�ص ربع العقوبة )املادة 676 عقوبات(.

مرتكبو  ال��ع��ق��اب  م��ن  يعفى  ك��ذل��ك 

اجلرائم املن�ضو�ص عنها يف املادتني 666 و667 

اأو  باالأ�ضول  اإ�ضراًرا  اأقدموا عليها  اإذا  عقوبات 

الفروع اأو االأب اأو االأم اأو االإبن املتبنى اأو الزوج 

غري املفرتق عن زوجه قانوًنا. واإذا عاود املجرم 

عليه  ق�ضي  �ضنوات  خم�ص  خال  يف  جرمه 

بناء على �ضيكوى املت�ضرر بالعقوبة املن�ضو�ص 

)املادة  الثلث  ا منها  القانون خمف�ضً عنها يف 

674 عقوبات(. 

مبثابة  هو  العقاب  من  االإعفاء  اأن  وطاملا 

ملرتكب  بالن�ضبة  العقاب  من  حمل  ع��ذر 

التحقيق  �ضلطات  تلتزم  االأوىل،  للمرة  اجلرم 

اإج��راءات  متابعة  عن  الكف  واملحاكمة 

فاإذا  االإعفاء،  حالة  تتوافر  عندما  املاحقة 

حكم  املحاكمة  اأثناء  يف  املحل  العذر  اأثري 

القا�ضي بعدم امل�ضوؤولية الأن الفعل ال ي�ضتوجب 

عقاًبا، واإذا اأثري اأمام النيابة العامة تقّرر حفظ 

ال�ضيكوى. واإذا اأثري اأمام قا�ضي التحقيق يقرر 

منع املحاكمة. ولكن يبقى للمت�ضرر احلق 

املدين  الق�ضاء  اأم��ام  عليه  املدعى  مباحقة 

للمطالبة بقيمة ال�ضيك مدنًيا.

ال�ضخ�ضية  اإ�ضقاط احلقوق  اإىل ما �ضبق فاإن 

دعوى  �ضقوط  اإىل  ي��وؤدي  ال�ضيك  جرائم  يف 

لة  املعدَّ عقوبات   133 امل��ادة  وفق  العام  احلق 

بالقانون رقم 2010/87. وقد جرى هذا التعديل 

هذه  مرتكبي  ك��رثة  ب�ضبب   2010 العام  يف 

اجلرائم، واإنتهاء معظمها حبًيا بني ال�ضاحب 

وامل�ضتفيد بدفع قيمة ال�ضيك والعطل وال�ضرر. 

اأخرًيا اإ�ضارة اإىل اأن جرائم ال�ضيك ال ينطبق 

عليها و�ضف اجلرم ال�ضائن. 

التدخل يف جرمية �شحب ال�شيك بدون مقابل

�ضنًدا اىل املادة 667 من قانون العقوبات اإن 

امل�ضتفيد الذي يت�ضلم �ضيكا بدون ر�ضيد، وهو 

على علم بعدم وجود املوؤونة يعترب متدخًا يف 

امل�ضتفيد  علم  من  التثبت  ويجب  اجلرمية، 

بعدم وجود ر�ضيد. وي�ضتخرج العلم عادة من 

مالية  �ضائقة  من  فيه  هو  وما  املدين  ظروف 

اأجلاأته اإىل االإ�ضتدانة بال�ضورة التي ال ميكن 

ر�ضيًدا يف م�ضرف من  لديه  باأن  الت�ضور معها 

امل�ضتفيد  بعلم  القول  وميكن  امل�ضارف. 

الربا  بعدم وجود ر�ضيد كلما كان يتعاطى 

بفائدة  مااًل  ال�ضاحب  اأقر�ص  وقد  الفاح�ص، 

االإف��رتا���ص  ه��ذا  الأن  املعقول،  احل��د  تتجاوز 

لو  اأنه  اإذ  ر�ضيد،  وجود  بعدم  االإعتقاد  يحتم 

وجد لكان اأي�ضر لل�ضاحب اأن ي�ضتخدم ماله 

االإ�ضتقرا�ص  اإىل  اللجوء  من  ا  عو�ضً اخلا�ص 

بالربا الفاح�ص.

يف  للتدخل  امل��ق��ررة  بالعقوبة  وي��ع��اق��ب 

قانون  من   220 للمادة  �ضنًدا  اجلرمية  ه��ذه 

له جاهًا  امل�ضحوب  اإذا كان  اأما  العقوبات. 

وق�ضد  امل��وؤون��ة  وج��ود  وع��دم  ال�ضيك  حقيقة 

عقاب  وال  جزائية  ماحقة  فا  ال�ضاحب، 

املادة  وتت�ضمن  الق�ضد اجلرمي.  بحقه الإنتفاء 

حامل  كان  اإذا  م�ضدًدا  ظرًفا  عقوبات   667

قر�ص  لتغطية  عليه  ا�ضتح�ضل  قد  ال�ضيك 

بالربا، ولو مل يكن متدخًا.

جرمية �شحب �شيك من دون حمل اإ�شدار اأو 

بتاريخ غري �شحيح

على  التجارة  قانون  من   446 امل��ادة  ن�ضت 

حمل  فيه  يبني  ومل  �ضيًكا  اأ�ضدر  »من  اأن��ه: 

االإ�ضدار اأو التاريخ اأو و�ضع تاريًخا غري �ضحيح 

يتعر�ص لغرامة قدرها �ضتة يف املائة من مبلغ 

ال�ضيك. وتتوجب الغرامة نف�ضها با مراجعة 

على املظهر االأول اأو حامل ال�ضيك �ضخ�ضًيا اإذا 

االإ�ضدار  بيان حمل  ال�ضيك خالًيا من  كان 

الحًقا  تاريًخا  يحمل  كان  اأو  التاريخ  من  اأو 

يتعر�ص  كما  عر�ضه.  اأو  تظهريه  لتاريخ 

على  ي�ضتلم  اأو  يفي  من  نف�ضها  للغرامة 

اأو  االإ�ضدار  حمل  على  �ضيكا  املقا�ضة  �ضبيل 

التاريخ«.

املراجع:

حما�ضرات  النقيب:  عاطف  د.  القا�ضي   -

بريوت،  اخلا�ص،  الق�ضم  العقوبات،  قانون  يف 

.1995

التجاري،  القانون  طه:  كمال  م�ضطفى   -

اجلامعية  ال��دار  واالإفا�ص،  التجارية  االأوراق 

للطباعة والن�ضر والتوزيع، بريوت، 1988.

- القا�ضي د. حممد عبده: قانون العقوبات 

اللبناين، بريوت، 2011.

_ متييز جزائي )عدة قرارات(.

- حماكم االإ�ضتئناف )عدة قرارات(.
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نعت قيادة اجلي�ش اأمني الأركان 

العميد الركن جورج بطر�ش الذي 

تويف بتاريخ 2013/7/27.

 – اأبلح   1959/1/1 مواليد  - من 

ق�ضاء زحلة.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�ضفة تلميذ 

�ضابط بتاريخ 1978/6/12.

اعتباًرا  مللازم  رتبة  اإىل  رقي   -

الرتقية  يف  وتدّرج   ،1980/8/1 من 

اعتباًرا  ركن  عميد  رتبة  حتى 

من 2007/1/1.

- حائز:

• و�ضام احلرب ثاث مرات.
• و�ضام الوحدة الوطنية.

• و�ضام فجر اجلنوب.
• و�ضام ال�ضتحقاق اللبناين من 

الدرجة الثالثة.

التقدير  و�للضللام   •
الع�ضكري من الدرجة الف�ضية.

• و�ضام ال�ضتحقاق اللبناين من 
الدرجة الثانية.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�ضام   •
فار�ش.

من  الع�ضكري  الفخر  و�ضام   •
الدرجة الف�ضية.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�ضام   •
�ضابط.

• و�ضام ال�ضتحقاق اللبناين من 
الدرجة الأوىل.

للريا�ضة  العربي  الحتاد  و�ضام   •
الع�ضكرية من الطبقة الثالثة.

 11 اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

مّرة.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 23 
مّرة.

الأركان  رئي�ش  نائب  تهنئة   •
للعمليات ثاث مرات.

• تهنئة قائد لواء.
• تهنئة مدير املخابرات.

يف  درا�ضية  دورات  عللدة  تابع   -

الداخل ويف اخلارج.

قيادية  منا�ضب  عللدة  �ضغل   -

فكان قائًدا لفوج التدخل الثاين، 

للريا�ضة  العايل  للمركز  فقائًدا 

الع�ضكرية ثم اأميًنا لاأركان.

- متاأهل وله ثاثة اأولد.

العميد الركن جورج يو�سف بطر�س

املوؤهل ربيع الغندور

املوؤهل  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ربيع الغندور الذي تويف بتاريخ 

2013/6/22

 1976/8/2 مواليد  من   -

ق�ضاء  القيطع،  جللديللدة  يف 

عكار، حمافظة ال�ضمال.

بتاريخ  اجلي�ش  تطّوع يف   -

.1998/1/5

- من عداد طبابة منطقة 

ال�ضمال.

- حائز: 

• و�ضام التقدير الع�ضكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش 

خم�ش مرات.

قللائللد  الللعللمللاد  تللهللنللئللة   •
اجلي�ش ت�ضع مرات.

• تهنئة قائد اللواء مرتني.
• تهنئة قائد القطعة.

- متاأهل وله ولدان.

اآب/اأيلول

2013

يف �سجل اخللود
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الرقيب الأول الرقيب الأول �سربل اجلوين نعت قيادة اجلي�ش 

بتاريخ  تللويف  الللذي  اجلللوين  �ضربل 

.2013/7/19

يف   1980/1/1 مللواللليللد  مللن   -

مدينة �ضور، ق�ضاء �ضور، حمافظة 

اجلنوب.

بتاريخ  اجللليلل�للش  يف  تللطللّوع   -

.1997/11/10

 – اجلنوب  منطقة  عداد  من   -

موقع �ضور.

- حائز: 

• و�ضام التقدير الع�ضكري.

اللبناين من  ال�ضتحقاق  و�ضام   •
الدرجة الرابعة )الربونزي(.

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
اجلي�ش  قللائللد  العماد  تنويه   •

خم�ش مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ع�ضر مرات.

الأركللان  رئي�ش  نائب  تهنئة   •
للعمليات.

• تهنئة قائد اللواء خم�ش مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة.

- عازب.

اجلندي هاين مو�سىاجلندي عاطف نا�سر الديناجلندي الأول خ�سر جابر

اجلندي  اجلي�ش  قلليللادة  نعت 

تللويف  اللللذي  جللابللر  خ�ضر  الأول 

بتاريخ 2013/6/26.

يف   1971/7/3 مواليد  مللن   -

النبطية،  ق�ضاء  كفرتبنيت، 

حمافظة النبطية.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تللطللّوع   -

)ملل�للضللتللاأنللف   2008/12/23

اخلدمة(.

- مللن علللداد فللوج املللدرعللات 

الأول.

- حائز: 

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
ثاث مرات.

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

- متاأهل وله ثاثة اأولد.

اجلندي  اجلي�ش  قلليللادة  نعت 

تويف  الللذي  الدين  نا�ضر  عاطف 

بتاريخ 2013/5/29.

يف   1986/4/8 مواليد  من   -

حمافظة  �للضللور،  قلل�للضللاء  �للضللور، 

اجلنوب.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تللطللّوع   -

.2008/12/27

- مللن علللداد فللوج املللدّرعللات 

الأول.

- حائز: 

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
ثاث مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

• تهنئة قائد الفوج مرتني.
- متاأهل وله ولد واحد.

اجلندي  اجلي�ش  قلليللادة  نعت 

تويف  الذي  مو�ضى  طانيو�ش  هاين 

بتاريخ 2013/6/16.

 1990/10/9 مللواللليللد  مللن   -

�ضيدا،  ق�ضاء  طللنللبللوريللت-  يف 

حمافظة اجلنوب.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تللطللّوع   -

.2009/12/15

الللطللبللابللة  علللللللداد  مللللن   -

الع�ضكرية – لفيف اللوج�ضتية 

واملدافعة.

- حائز: 

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

الللطللبللابللة  رئلليلل�للش  تللهللنللئللة   •
الع�ضكرية مرتني.

- عازب.

يف �سجل اخللود
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اجلندي 

اآلن الأميوين

اجلندي 

حممد حيدر

املجّند املمّددة خدماته 

ح�سني حممد ا�سماعيل

اجلندي  اجلي�ش  قلليللادة  نعت 

بتاريخ  تويف  الذي  الأميوين  اآلن 

.2013/7/13

يف   1991/12/25 مواليد  من   -

ال�ضنية،  املنية  كفرحبو، ق�ضاء 

حمافظة ال�ضمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تللطللّوع   -

.2010/3/8

- من عداد مقر عام اجلي�ش.

- حائز: 

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- عازب.

اجلندي  اجلي�ش  قلليللادة  نعت 

بتاريخ  تويف  الللذي  حيدر  حممد 

.2013/7/20

يف   1987/1/5 مواليد  مللن   -

حمافظة  بعلبك،  ق�ضاء  يونني، 

البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تللطللّوع   -

.2012/2/27

- من عداد فوج احلدود الربية 

الأول.

- حائز: 

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

املجّند  اجلي�ش  قلليللادة  نعت 

حممد  ح�ضني  خدماته  املمّددة 

بتاريخ  تللويف  اللللذي  ا�ضماعيل 

.2013/6/29

يف   1993/11/19 مواليد  من   -

بريتال.

اعتباًرا من  - مّددت خدماته 

.2012/11/14

- من عداد الفوج املجوقل.

- عازب.

املجّند املمّددة خدماته م�سطفى �سعبان

نعت قيادة اجلي�ش املجّند املمّددة 

�ضعبان  حممد  م�ضطفى  خدماته 

الذي تويف بتاريخ 2013/7/23.

- من مواليد 1990/11/8 يف بلدة 

م�ضحا، عكار.

من  اإعتبارًا  خدماته  مللّددت   -

.2009/1/21

- من عداد منطقة جبل لبنان 

– موقع �ضربا.
- حائز: 

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
ثاث مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.



على امتداد الوطن، �سالت دما�ؤكم الزكّية،

�فوق ترابه الغايل، �سمخت هاماتكم،

�يف اأرجاء �سمائه، عبق عطركم الفّواح،

اأّيها ال�سالكون در�ب املجد

�املمتهنون �سناعة التاريخ...

يا �سهداء اجلي�ش الأ�فياء

يا »اأنبل من يف الدنيا، �اأكرم بنى الب�سر«

اإّن �جوهكم النّية ت�سكن بال الأجيال،

�كرب ت�سحياكم ينع�ش عر�ق لبنان.

اأنتم امل�سيئون اأبًدا يف زمن العتمة �الطم�ش �احلقد

ال�سادقون يف زمٍن تال�ست فيه القيم �طمرت الأخالق

املقدامون يف ع�سر الأنز�اء �التقهقر

الطّيبون يف اإزدهار �سوق الرهاة �ال�سعاليك

ال�سامتون يف مهرجانات ال�سجيج �«هوبرات« الأقزام

الأنقياء يف ع�سر التزّلف �التلّوث �الّتباهي

املخل�سون ��سط غابات الفا�سدين �املف�سدين

ال�سرفاء يف عامل فاجٍر يّدعي اخل�سارة �يتاجر بالدين �الأ�طان...

يا �سهداء اجلي�ش الأ�فياء

لونكم لون القدا�سة، �طعملم طعم الكرامة �الرجولة �الأباء.

نراكم يف �سموخ كربيائنا �جراأتنا �عنفواننا، �اأزاهر حقولنا

�ن�سمعكم يف خفقان بياقنا، �تنّهدات تاللنا.

اأنتم زادنا اليومي، ��جعنا الدائم، �فرحنا الالمتناهي،

لكم تنّك�ش الأعالم، �تنحني الهامات

لكم تقرع الأجرا�ش بفخر، �تكرّب املاآذن باعتزاز.

اأّيها ال�سهداء امليامني، اإّننا نغار منكم،

لأنكم اأنتم اخلالد�ن �نحن اإىل فناء.

اأّيها العظماء، يا رفاق ال�سالح، ��سهداء الوطن

��سّر بقائه، حتّية لكم من القلب،

�األف �سالم من كّل حّبة تراب.

العميد الركن املتقاعد عبد الله واكيم

�آب/�أيلول

2013

من �لقلب
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اإننا

 نغار منكم

�شهداء اجلي�ش

ِبناطِق �ل�سُت  دم��ا�ؤُك��ُم  نطَقْت 

بها م��ل��وؤ�ا  التي  اخلطاباُت  اأي��ن 

لِوا�ؤُُكم �ذاَك  مناِبُرُهْم  �سكَتْت 

�قْد َ�ْهًما  ِبَغيُكْم  �ج��ْدُت  اإّن 

�ْلَيْجِلبوا َغْيِظِهم  يف  �ا  وؤُ فْلَيْخ�سَ

�سد�رِِهم ن��اُر  باحِلْقِد  َتِعْر  �ْلَت�سْ

اأر�ي��ُك��م ر�اي���َة ع��ارٍف ق��ْد جئُت 

لن تويَف الكلماُت حقَّ كفاِحُكْم

ُبُطولًة ال��زم��اَن  َعّني  ُمْبِلٌغ  َم��ْن 

ٌث ع��ْن ِف��ْع��ِل ف��ر���س��اٍن لنا ����دِّ �ُمَ

اأيَن الكالُم ِمن الهديِر ال�ساعِق

زاهِق َهباٍء  ِمن  اخلالئِق  �َسْمَع 

العابِق البياِن  ِمن  الإب��اَء  َيِعُظ 

األَفْيُت فيُكْم منهجي �حقائقي

َب���وارِِق لَطْم�ِش  اأراد�ه���ا  ُظَلًما 

�ساهِق �ْل��َ�َت��ق��وا يف ك��لِّ جم��ٍد 

�جُم��اِه��ٍر مب��ق��اِل ح��قٍّ ���س��ادِق

عا�سِق قلٍب  َنَفحاُت  ها  لكنَّ

الَعلياِء ُذرى  يف  �َسناها  ُيْجَلى 

��ٍة َدْه��م��اِء َث��َب��ت��وا ب��ي��وِم ُم��ِل��مَّ

ي����وٌم ب���ه ج����اَء ال���ع���د�ُّ ِب����َغ����ْدَرٍة

اأْن �ال��ع��اُر  ا  اأْنُف�سً منُهم  �اغ��ت��اَل 

ِه ��دِّ ل�����سَ الأ����س���وُد  َه���بَّ  اإذا  ح��ت��ى 

�اأت�����وُه �اق��ت��ح��م��وا م��ع��اِق��َل��ه �ق��ْد

اأنزلْت ال�سواعُد  تلَك  فتبارَكْت 

َلْت �كَر الظالِم �اأ�سبَحْت �سَ
�ا�ستاأْ

اخَلَنى �سراديِب  يف  ِئ  للُمَخبَّ ُق��ْل 

حاقًدا انتقاًما  فيَك  ُي��ْن��ِزل��وا  مل 

يت�ساَءلوا �مَلْ  ب���الَدُه���ُم  ��ر�ا  َن�����سَ

طوائٍف خ��الِف  عْن  تعاَلوا  َفُهُم 

لو فهاَن  القلوِب  يف  عر��ٌش  َلُهُم 

َعَلْت اإذا  ��وؤ�ُه  اأْن�����سَ ا  جي�سً �سرَّ  ما 

معقال الف�سائِل  للِبْي�ِش  �سنظلُّ 

َداأُْب���ن���ا �ي��ب��ق��ى  م�سعانا  �ي�����د�ُم 

اجلبناِء �ِسيَمُة  غ���دًرا  �القتُل 

الأع��داِء ِمن  جلَدِتنا  ابُن  �ساَر 

ب�سماِء ِه��ْم  ع��د�ِّ اأ�سا�َش  ��وا  َدكُّ

ْلماِء الظَّ اإىل  جماعُته  ْت  ف���رَّ

عمياِء فتنٍة  يف  الق�سا  ُحْكَم 

م��ث��اًل ل���دى الآب������اِء �الأب���ن���اِء

الأبطاِل هجمُة  رجاَلَك  اأْفَنْت 

الأن��ذاِل ِفعَلُة  عليهم  َب��ُع��َدْت 

ماِل ب�سَ اأْم  الأخ��ط��اُر  ِبَجُنوِبها 

��ج��اِل ٍب ����سِ ����س��ي��ا���س��ٍة �حت�����زُّ

اّلِل ال�سُّ �سطوُة  عليِهْم  مالْت 

���س��وؤاِل �ُخ��ْب��ُث  تفريٍق  َدع���واُت 

مثاِل خ��َي  الأج���ي���اِل  �لِ���ق���اِدِم 

يف ال��ده��ِر غ���َي م��ه��دٍد ب���ز�اِل

املالزم الأول 

ح�شني غدار

لواء امل�ساة الثالث

ميكن بعد بيفيد احلكي...

كّل ما انهّز الزمن

بيكون يف عّنا �سهيد...

عم ينطوي

يا �سموع عيد 

قلب الكفن!

يا جمد عم يعجن من

يا �سموخ

فوق املجد �سار

ل تلتفت �سوب املدار

يف ظلم

خلقا �انت�سر

يف نا�ش ما عادت ب�سر،

يف نفو�ش �سودا ملتّمي

بعتمي

بفقدان الب�سر...

يّد الغدر

�سو طايلي

تخطف �سباب مزّيني

بهاك البطويل ال�سايلي

ع كتف جنمي

جبهتا

�ملّون

بهامات عم ُتقُطر ِفدا... 

يا اأرز رددلو ال�سدا 

ل تكفّنوا 

قّلو القَدر 



فتنٍة  فتيل  نزع  �الّتفا�سيل:  بدقائقها  مر�سومٌة  �اخلطة  الهدف 

بالبالد �العباد دماًرا �فناًء، حٌد ل�ست�سراء ال�سّر باأقل قدٍر من اخلراب 

الّرجال  �خزانة  الّطيبني  املواطنني  خ��ّزان  من  اأر�اًح��ا  الّديات  �دفع 

الّرجال.

باأهله  الوطن  يحيا  بح�سورهم  اّلذين  الع�سكر«  »نهر  اأ�لئك هم 

موفور الكرامة، �با�ست�سهادهم على مذبح بقائه �دميومة عّزته 

تكتب لنا احلياة كرمية جياًل بعد جيٍل.

متنافرٍة،  اأح��زاٍب  بني  جرت  الأخية  عربا  �قيعة  اأّن  فلف��ش 

اأن  فيها  للعابرين  اأم  لعربا  مت�سارعٍة هل كان  ميلي�سياٍت  اأم 

يبقى منهما �سورٌة اإثر عني؟ اأم كانت �سغائن الّنفو�ش �همجّية 

احلقد �العدا�ة قد اأجهزت على كّل معامل احلياة فيها كفن 

جي�سنا  على  تظّلًما  العاتبني  بع�ش  يلفت  األ  �ياب�ٍش؟  اأخ�سٍر 

الّلبناّن البطل، اأّن اأفراده اأّد�ا املهّمة بحد�د ما يفر�سه الواجب �ما 

يحّتمه عليهم الوفاء �تلزمهم به الّت�سحية يف �سبيل اأر�ٍش ��سعٍب 

بتحقيق  متم�سكني  اأعمارهم،  بخ�سارة  اآبهني  غي  مهّددين؟ 

الغاية �الهدف د�ن اإحلاق الأذية مبدينة؟ فاجلي�ش، على الرغم 

�مل  �ساكنية،  ر�ؤ��ش  على  منزًل  يهدم  مل  املواجهة،  �سرا�ة  من 

ي�سئ ملركز عبادٍة �مل ي�سته� بلقمة عي�ش اأٌي من اأبناء الوطن 

اعات �الأّيام بني ناٍر �حديد ��سعي اأحقاٍد  اّلذين عا�سوا احتدام ال�سّ

الهدم  على  �الإ�سرار  بالإن�سباط،  الفلتان  �اجه  بل،  ��سغائن! 

باإحداث اأقّل الأ�سرار املمكنة، �ذعر املواطنني بتقدمي التطمني.. 

�املوت ب�سد�ٍر مك�سوفٍة ترّحب باحلتف عزيزًة على العي�ش ذليلًة 

منك�سرة!!

ففي يومك، يوم الأ�ل من اآب، اأيها اجلي�ش البطل، اأيكفي اأن 

�ستك الّنقّية عقيدة، الّتقّية اأداًء ب�سخ�ش  نتقّدم بالعزاء من موؤ�سّ

اهرين على  ال�سّ قائدها، �جٌل �سباطها �عديد جنودها �جممل 

ة، بعد اأن ارتقى عديٌد من خية  دميومة �سمّوها؟ بالّطبع ل بخا�سّ

رجالها �سهداء على مذبح الوطن، كما عند كّل خطٍر داهٍم 

لي�ستمّر�ا  مواطنني،  كرامة  حفظ  �سبيل  �يف  �سّيًدا،  يحيا  كي 

اأحراًرا اأعّزاء.

املواطنّية  ت�سحياتك يف معبد  اأمام عظمة  ًعا  تخ�سّ ننحني  اأّن 

احلّقة، لهو اأب�سط الواجب �اأدنى حقوقك علينا.

اأن نقّدر بذلك �العطاء من غي تواٍن، لهو اأقّل ما ميكن اأن 

نالقي �سخاءك به، عّلنا نحظى باحلفاظ على �طن نورثه لأبنائنا 

تالًيا،  لأبنائهم  �طٍن عزيٍز  بعدنا، ليكملوا حكاية  �الأحفاد من 

يقولون فيه �باأجدادهم متى �سئلوا: اأّنهم خّلفوا لهم كّل الكرامة 

...

حتّية الإعتزاز بك جي�سنا، على العمر م�سعاًل متقًدا، على اأهبة 

نف�سه  ت�سا�ره  �القت�سا�ش من كّل من  لدرء كل خطٍر،  ال�ستعداد 

العبث مب�سي بالد اأ� زعزعة ا�ستقرار عباد.
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حتت كل فّية حجر 

ب�ش انَت العمر فيك بيخت�سر 

جمد �بطويل �عّز 

اأعلى من الِكرَب ...

يا ع�سكر لعل اأر�ش 

بتفّجر �سرف 

ل تتكي 

ميكن بعد بيفيد

كم كلمة حكي

�تبقى الوفا �الت�سحيي

ت�سون ال�سرف...

مي�شال مرق�ش 

اإىل كل �سهيد يف جي�ش لبنان

جهاًرا فوق الأ�شهاد!!

ق��ّل��ي �ال�����دي مب��ط��ل��ع زم���ان 

بيفع ل��را���س��ك  جي�سنا  �ح���د� 

تفزع لي�ش  ق��ّل��ي  �امل���وت  قلت 

بتزرع قمحك،  خبز  تاكل  �تا 

�ما ظّني احلقل زهر�  كان اأر�ع

بيطلع �مو�سم  مو�سم  بيفنى 

مرتع للموت  ج�سمنا  �هيكي 

تركع �اإّي�����اك  ���س��ام��خ  اإب��ق��ى 

�ل����و م���ا ال��ب��ح��ر ب��امل��ي��ي ت��ربع

بينبع ف�سلو  م��ن  النهر  �لأن���و 

�ما كان الع�سكري يجرحو توجع

مفّجع امل��وط��ن  يق�سع  م��ا  ل��و 

بيجع ل��رّب��وا  م��ات،  ما  البطل 

تطّلع اإبني  يا  م��ات  ما  البطل 

اأر�ع �ل  اأمثولة  للمجد  البطل 

تدمع ع��ني  اأًي���ا  عليه  ب��د�  �م��ا 

بتقنع دّم���و  ال�����س��در  ع��ا  �اإق����را 

ب�سمع م��ا  للواجب  �سوت  �اإل 

بق�سع م��ا  اأج����دادي  اأر����ش  �اإل 

الأر�ش نقبع �ما فينا املفنت من 

يطمع بلبنان  خاين  اإمنع  �تا 

نقطع ال��غ��در  اإي���د  ب��احل��ق  تعو 

بيمنع ال��ل��ي  ����س��و  نتوحد  تعو 

نرفع ل��ب��ن��ان  ���س��وى  �ب��وح��دت��ن��ا 

جنمع �زن����ود  بغ�سنا  �ن��دف��ن 

نتبع اليوم  من  ��سّيتو  ��سر�ري 

الوطن متل ال�سم�ش ما فيه ي�سطع

�مرجع م�سدر  موطنك  �لأن���و 

التحق مع جي�سك �جندي تطوع

�ر�سان حكمة  كلها  بنربة 

خيانة اأك��رب  بحزب  بدلتو  اإذا 

ب���د�ن ال����زرع ب��ت��م��وت ال���ز�ان

�سمانة للبيدر  احل���ب  م���وت 

الأ�لن ع���ام  م���ات  م��ا  ق��ب��ل 

�اقحوان �سوكة  بني  ما  الفرق 

مبهانة يا  ب�سهامي  بتموت  يا 

فان اإن�سان  ي��ا  الطني  زال  م��ا 

غيوم الكون ما عملت عيان

الأمانة تايرد  رك�ش  بيك�ش 

اجلبانة بطلقات  ا�ست�سهد  �ل 

اأن��ان كافر  من  احلقد  بفعل 

�ق���ّل���و رب���ن���ا اإدخ������ل ج��ن��ان

حنان بخفقة  بتق�سعو  بقلبي 

ت�سحية عر�قو مالنة �سرف مع 

ب����د� ب��ال��ن�����س��ر ن��ق��ب��ل ت��ه��ان

كاتب، موطني فكري �كيان

دعان الواجب  املعركة  عا  اإذا 

غوان  بكنوز�  الكون  مهما 

�بيل�سان  �ردة  ه��دي��ن��اه  اإذا 

تفان م��الح��م  ب�سّطر  ب��دّم��ي 

يعان الطيب  �سعبنا  بيكفي 

ديانة  ع��ا  مي�سي  اإن�سان  ك��ل 

معان يكنلو  الت�سحية  دّم  تا 

خلف ها اجلي�ش تا يبقى احل�سانة

مكانة منطلب  باملكرمة  اإذا 

ال��ث��وان مب��ّر  الت�سحية  ب���د�ن 

�عطان اإبني  يا  العّز  �عطاك 

��سنديانة اأرزة  متل  تخلد  ت��ا 

املحامي عبدالله  فرن�شي�ش بو جوده نحنا معك يا جي�ش

�شليمان يو�شف ابراهيم







لو كان الر�صا�ص يعلم!

مغوار... يا بطل مغوار

وطن

يا اأجمل الأوطان

اإذا تعطلت اإيدي الثانيه...
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�سيفنا والقلم

يف وطن ترتوي فيه �أمٌّ

من دموعها على �بنها 

وت�شبع نظرها من تر�ٍب

�متّد عليه رف�ش �ملوت 

تدعو كّل يوٍم لربها 

وك  �أن ي�شتعجلها قطار �ل�شّ

 ...

يف بلٍد 

ينعم بجهالته وي�شقى بفكره 

ي�شرت�شل بحربه وميّل من �أمنه 

يتغّذى من �أنغام »�بلي�ش«

وينزعج من زقزقة »�لّدوري«

 ...

يف �أر�ٍش 

»تاأ�شرنا« جر�ثيم مل يخلقها 

خالق 

وجدت بفعل خنزيٍر نافق 

حاولت �أن تتكّب على »عمادها« 

ف�شحقها ب�شيفِه  �لبارِِق 

 ...

يف �أر�ش 

تعّج بالّثكاىل ودموع �ليتامى 

�شار يف كّل بيٍت ههنا 

علٌم بالّدم مزد�نا 

وعلى كّل درٍب رفيٍق 

ا   يتذكر حبيًبا متغرِبً

  ...

�آن لنا يا ب�شر

 �أن ن�شتفيَق من �خَلَدر 

حّيو� �لبطل 

حامي �لقمم 

�أ�شُد غاٍب متى

�شاَوَرتنا �لِفَت.

لو كان �لر�شا�ش يعلم...

�أنه بطريقه ليخرق �أج�شاد ويزهق �أرو�ح 

رجاٍل �أق�شمو� بالله �لعظيم �أن يقومو� 

بو�جبهم كاماًل حفاًظا على علم 

بالدهم وذوًد� عن وطنهم لبنان...

لو ت�شنى لتلك �لر�شا�شة �أن تعلم �أي 

ج�شد �شوف متزق و�أي روح متمردة �أبية 

ت�شلب، لكانت متردت على مطلقها 

و�أ�شحت برًد� و�شالًما بداًل من �أن تكون 

حرًبا وناًر�.

لو علمت �أنها ذ�هبة باجتاه بطل مغو�ر 

�أنكر ذ�ته يف حب �لوطن، لكانت ذ�بت 

حياء وحتولت �إىل �إك�شري للحياة بدل �أن 

تكون عنو�ًنا للموت...

املالزم اأ�صرف حمرز

�صويف خطار

يا قلب جامد يا عني تقدح نار... 

عنك حكيو حكايات وخبو �لنا�ش 

خبار 

يا بطل...

�إّد�مك خافت �لعتمة 

و�ل�شّر عا �إجريك �نهزم و�نهار 

متلك �شارو قالل، ما عادو� بهالدين 

كتار 

مغو�ر يا بطل مغو�ر... 

عا كتافك حملت هموم �لوطن 

كنت �الأمان للطفل، لالأم وللختيار 

يا بطل... 

جايي من قلب حكاية 

تارك لوين هاالر�ش و�لد�ر؟؟؟ 

�لبطل... 

ما بعمرو بيرتك وبفّل،

هيك قالو وقت �للي كّنا �شغار 

كيف �إذ� كنت من جي�ش بالدي 

مغو�ر يا بطل مغو�ر؟... 

ب�صكال الديب

حتّية �إىل �ملالزم �الأول �ل�شهيد جورج �أبو �شعب 

املوؤهل الأول يقظان �صيا 

�أروع وال  ل�����وح�����ة  ي������ا  ل����ب����ن����ان 

ج��ب��ال��ك م���ع جن����وم �ل�����ش��م��ا ج���ري�ن

���ش��ه��ر�ن �حل��م��ى  ع  بي�شلو  ج��ي�����ش��ك 

ق��ل��ق��ان   �الإب������ن  َع  �ل�����  م��ت��ل ج��ف��ن 

م���ن���ع���اه���دك ي����ا �ج���م���ل �الأوط�������ان  

ل��ب��ن��ان   ل���ع���ل���م  �ال  م��ن��ن��ح��ن��ي  وم�����ا 

ت���ف���ن �ل����ه����ي ب���ر����ش���م���ه���ا و�أب�������دع 

����ش���ه���ول���ك ب����ي����ادر خ����ريه����ا م��ن��ب��ع 

م���ن�������ش���ان �����ش���م���ك ب����ال����دين ي��رف��ع 

ت���اي���رج���ع  �ل���ب���ي���ت  ب�����اب  ع  ن����اط����ر 

ي�����ش��ب��ع  ت�����ا  دم  ت�����ر�ب�����ك  ن�������ش���ق���ي 

م��رك��ع  م����ا  �ل����ك����ون  ل�����رب  و�إال 

ع��ي��د �أح�����ل�����ى  �آب  م�����ن  �الأول 

م����ا ���ش��ف��ت ����ش���ل���وح �أرزت�����ن�����ا ح��ان��ي��ه

جانيه �أي�����ادي  �م���ت���دت  ع��ل��ي��ك  و�إذ� 

�ل��ث��ان��ي��ة �إي�����دي  ت��ع��ط��ل��ت  ف���ّي���ي  و�إذ� 

ي�����وم �ل��ق�����ش��م ي�����وم ع�����زف �ل��ن�����ش��ي��د

�شهيد ي�شقط  م��ا  ك��ل  ف��خ��ر  بت�شمخ 

ت���ت���ب���ق���ى �ل���ب���ط���ل ب����ي����وم �ل���وع���ي���د

�لق�شم ع��ل��ى  حم��اف��ظ  �ب��ق��ى  ب��ق�����ش��م 

وب�����روح ب�����ش��ن��اين ق���ات���ل م���ن ج��دي��د

املوؤهل املتقاعد فرج الله دياب
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بكرا احلقيقه

خربين يا بيي

عيد واأرزة وجي�ص

ي����ا ع���ي���د ج�����اي ه��ال�����ش��ن��ه د�م����ع 

و�حل������زن غ���ّط���ى ���ش��ي��اع��ن��ا ب��ال��ه��ّم 

�ع���ت���ادو� �الأع�����ادي ي���غ���درو� م�����ش هم

�مل���ه���م �إن�����ت رب���ح���ت ���ش��ف��ك �ل���دم

ي���ا ج��ي�����ش ب��ع��دو ه���اجل���رح م���ا �ل��ت��ّم 

ع��ب�  و�أّم  ب��ي  ل���الأر����ش،  �ل���ويف  ك��ن��ت 

طي�ش  ع���ن  ح��رب��ه��ا  ���ش��ع��ل��ت  �إيل 

ع����م ي���دف���ع���و� ل��ل��م��ع��ت��دي ق��دي�����ش

ل�����وال م����ا ت���روي���ه���ا دم������اء �جل��ي�����ش

�لعي�ش  رم��ز  �جلي�ش  وح���دو  ك��ان  م��ا 

ب���ك���ر� �حل��ق��ي��ق��ه ع��ن��د م���ا ب��ت��ب��ان 

�إّن��������ك ر�����ش����ول �حل������ّق و�الإمي��������ان 

ك��ل��م��ا ن���زف م���ن دّم����ك �ل�����ش��ري��ان 

ل��ب��ن��ان ب���ال���ف���د�  والءك  ت����ذّك����ر 

ي�����ا ج��ي�����ش��ن��ا ي�����ا رم������ز وح���دت���ن���ا

ي���ا ج��ي�����ش��ن��ا �ل�������ش���ه���ر�ن ع���احل���دود

ب���دم���ك �ل���غ���ايل ح��ف��ظ��ت �ل��ع��ه��ود

عهود ب��ك��ل  �مل��ر���ش��و���ش��ة  ���ش��ف��وف��ك 

�ل�������ّق�������و�د و�ل���������ش����ب����اط و�جل����ن����ود

وج����ود ع���ي���د  �آب  ب�������اأول  وع����ي����دك 

م���ن حم��ب��ت��ك �إل���ن���ا مل���ا �إل���ه���ا ح���دود

�ن�����ت �ل��ع��ل��ي��ن��ا ب����االأم����ن ب��ت��ج��ود

ورود ف��ر���ش��ن��ا  ط��رق��ات��ك  ع���ا  ون��ح��ن��ا 

وب��ت�����ش��ح��ي��ات��ك ه���ال���وط���ن م��وع��ود

�����ش���ت���ق���الل���ن���ا وب���ّي���ات���ن���ا وج������دود

�خل���ل���ود ج��ي�����ش  ي����ا  وح����دت����ك  ويف 

وق���ل���ب���ن���ا ل����ق����ي����ادت����ك م�������ش���دود

وك�����ل م����ا �ل���ع���ي���د �حل���ل���و ب��ي��ع��ود

ج����ّف����و� �مل�����اآق�����ي ب���ج���رن �مل���د�م���ع

����ش���وت �حل���ن���اج���ر، ����ش���ّم �مل�����ش��ام��ع

ج��ام��ع و�الأمل  �مل���اآ����ش���ي،  ط���رح���و� 

ت��ت��ب��ق��ى �ل���وط���ن ب��ج��و�ن��ح��ك ج��ام��ع

ك��ّف��ك ���ش��خ��ي ب��ال��ت�����ش��ح��ي��ة ط��ام��ع

و�ل���ت���ج���رب���ه �ل����به����ان ب�����ش��ف��وف��ك

ت��خ��ّب��ى ب��ل��ظ��اه��ا �ل�������ش���ّر و�ل��ف��ت��ن��ه

ح���ت���ى ي�����اأّج�����ج ن�������ار، ب��ال��ف��ط��ن��ه

�لقطنه وت��ع�����ش��ر  ���ش��ب��ح��ه��ا،  وت��ب��ع��د 

معلي�ش ع���دد  م��ّن��ك  ���ش��ق��ط  م��ه��م��ا 

ي�شهد رح  ه��ال��ك��ون  ج��ي�����ش��ن��ا  ي���ا 

ع����ا م���ذب���ح �الأوط���������ان ع����م جت��ه��د

ي��ن��ه��د ع����م  �الأرز  ط���ل���وع  ك��ل��م��ا 

ل��ق��ي��اك ع���ا  ب��ت��ع��ي�����ش  �الأر�������ش  روح 

ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا ي����ا �����ش����الح دول���ت���ن���ا

وف����ال���������ش ج���ن���اح���ك ع����ا �أم���ت���ن���ا

ت������ا ن�������ش���ل ن���ت���ف���ي���ا ب�����اأرزت�����ن�����ا

م����ن ����ش���م���وده���ا ع����ن����و�ن ق��وت��ن��ا

�ل������رج������ا و�الآم���������������ال ع��ط��ي��ت��ن��ا

ل�������ش���ع���ب���ن���ا ول������دع������م ث����روت����ن����ا

�����ش����رت ر�ع��������ي ل���ك���ل ع��ي��ل��ت��ن��ا

و�ن���������ت ر�ف���������ع ن�������ش���ر ر�ي���ت���ن���ا

ح����ت����ى ن����رتج����م����ل����ك حم��ب��ت��ن��ا

ت��رب��ت��ن��ا دم  ب��ت�����ش��ق��ي  ب����وع����دك 

ف����ي����ك �����ش����اف����و ك������ل ع���زت���ن���ا

�شخرتنا ع���ا  �����ش  م��اأ���شّ وب��ن��ي��ان��ه��ا 

ول����ل����ق����ائ����د �الأع�������ل�������ى حت��ي��ت��ن��ا

م���ن�������ش���وف ب���ع���ي���ادك ك��ر�م��ت��ن��ا

وج��ام��ع لل�شال  وك��ن��ي�����ش��ه  خ��ل��وه 

�ل��دم��ع��ات مبلتقى  �الأر�����ش  ب��ت��زه��ر 

ومتني ب��ق��اع��ن��ا  ���ش��م��ايل،  ج��ن��وب��ي 

��شت�شهد ت��ر�ب��ه��ا  ع��ا  ف���رد  كلما 

املوؤهل الأول املتقاعد عون عون

بقّلو رح  ب��ي��ي  �ل��رك��ن  �ل��ع��م��ي��د 

وط��ّن��ا الأرزة  و�لت�شحية  �ل�����ش��رف 

وج�����ودك ع�����زو يف  �ل���ع���ز  جن�����وم 

جمدك كبري  بيي  ي��ا  مّنو  وك��رت 

بطلب من �لله يخلي �جلي�ش �لعمر�ن

�أف��ك��ار �آخ���ذ  ليليي  م��ن��ك  ب���ّدي 

نهار م��ّل  ما  بجدية  در�شي  و�در����ش 

ب���ع���ي���دك ي�����ا ج���ي�������ش ب�����الدي 

ب����اآب����ك ي����ا ����ش���ه���ر �الأب����ط����ال 

ي����ا و�ق�������ف ع����ا ح�������دود �ل���ن���ار

وق������ائ������دن������ا ي�������ا ن���������ور ون�������ار

ي����ا م����اح����ي ع���ت���م���ات �ل��ل��ي��ل 

كلمات  كتافك  ع��ا  �شيوفك 

ب��ن�����ش��رك ي����ا ج��ي�����ش��ي �جل���ب���ار 

وي�����ا ج��ي�����ش��ي الأ����ش���م���و ل��ب��ن��ان

ي�������ا ح����ام����ي����ن����ا ب���������دم وع�����ز

ع�������زك ب����اق����ي ي�����ا م��ن�����ش��ان

ج���ي�������ش���ي وع������ا م�����ر �الأزم���������ان

مّلو� ما  و�شنينك  هاليوم  �نطرت 

يهّللو� كتافك  عا  جن��وم  ���ش��ارو� 

قيودك كّبل  ما  و�خل��وف  �خلطر 

حدودك على  �شيق  �لكون  �شفنا 

لبنان ع��ن��ا  بي�شل  م��ا  دون���و  م��ن 

�لنار م��در���ش��ة  عاحلربية  ت��اأدخ��ل 

تن�شان ف��ي��ي  �ل��ل��ب��ن��اي��ة  ت������االأرزة 

ع����ب����ادي ب���ع���ب���ده���ا  �الأرزة 

وزو�دي ز�دي  �ل�����ب�����دل�����ة 

م����ن �ل����ت����ل ل���ك���ع���ب �ل�������و�دي

ج���ي�������ش���ك زي�����ن�����ة �أع�����ي�����ادي

�����ش����ي����ادي يف  م�������ا  ل������غ������ريك 

ك����ت����ب����و� �����ش����ه����ادة م����ي����الدي

ج�������د�دي �أرو�ح  �رت������اح������ت 

�إن��������ت��������ا ب�������ع�������دي ل����������والدي

ق�������ش���ة ك���ت���ب���ت���ا الأح�����ف�����ادي

م���ه���م���ا غ�����������درو� �الأع�����������ادي

ب���ت���ب���ق���ى ح���ك���اي���ة �أجم�������ادي

اأنطونيو جان احللو

الرقيب

�صامر حميدو ال�صاعر اإميل نون





�آب/�أيلول

2013

بطاقة ملونة

ودفء  ال�سطور،  احت�سان  يف  الكلمات  دفء 

الأ�سعار  ودفء  الإب���داع،  احت�سان  يف  املعاين 

احت�سان  يف  الل�سان  ودفء  الأن��غ��ام،  احت�سان  يف 

اليد يف احت�سان العطاء، ودفء الأر�ض  ال�سدق، ودفء 

يف احت�سان الغالل، ودفء العدل يف احت�سان احلق، 

ودفء الب�سر يف احت�سان الب�سرية.

هذه  وم�ؤ�شرات  ودالالت  ن�شيج  من  من  هي  ي�مياتنا، 

ومقاعد  والعمل  امل�ش�ؤولية  م�اقع  يف  واإر�شاداتها،  املعاين 

اخل�شال  واإحياء  والتعاون،  والت�ا�شل  التالقي  ويف  العلم، 

واخل�شائ�ص اجلامعة لنا، بق�ة االإرادة، وح�شن االإدارة.

متطفلني  ن�شبح  املك�نات،  هذه  عن  وغبنا  افرتقنا  واإذا 

ونفقد  غرينا،  على  وعلة  ذواتنا،  على  وعالة  احلياة،  على 

الدور واحل�ش�ر واالأثر والتاأثري يف جمريات االأم�ر واالأحداث 

واملتغريات.

علم  ل  لعمل  قيمة  ول  به،  عمل  ل  لعلم  قيمة  ل 

املنطق، ول  اأقوال خارج  يحدد قواعده، ول فائدة من 

قوانني من دون الإنتظام والإلتزام بها، ول �سواب من 

الرتاجع  دون  من  ف�سائل  ول  الأخطاء،  مراجعة  دون 

عن اخلطايا، ول نهو�ض يف ظل الإ�ستكانة.

عناوينه  يف  منا،  لكل  اليومية  احلياة  كتاب  اإنه 

ال�سابقون،  بها  مّر  التي  واملراحل  والتجارب  العديدة، 

لن�ستفد من جناحاتها فنزيدها غنى، ونحاذر الوقوع 

احلياة  �سناعة  يف  جدارتنا  لتثبيت  اأخطائها،  يف 

زمن  يف  والنا�ض  للوطن  الأبقى،  والبقاء  الأف�سل، 

املتغريات الأ�سرع من ال�سرعة.

كتب اإليها يق�ل: تزدان احلروف بانت�شابها اإىل اأ�شمك 

اإىل هم�شاتك، وتتاألف  بانت�شابها  االأحلان  وتتم��شق 

�شباحات االأيام بانت�شابها اإىل ابت�شامك، 

ويتجدد التاريخ بانت�شابه اإىل ي�م م�لدك.

اإليه تق�ل:  وكتبت 

كان  وما  اإ�شمك،  دون  من  تكتمل  اأن  لالأبجدية  كان  ما 

من  مدار  لالأيام  كان  وما  �ش�تك،  دون  من  �شدى  لالأحلان 

دون دارتك.

والتقاذف  للمنطق،  �سقوط  بالكالم:  الرتا�سق 

النفو�ض  يف  والتباغ�ض   لل�سهرة،  �سقوط  بالت�سهري 

�سقوط للمودة والتبادل يف ال�سكوك �سقوط يف الفتنة.

نقدمه  ما  خالل  من  اأنف�شنا  نرى  اأن  هي  ال�طنية،  معيار 

لل�طن، ال اأن نرى ال�طن من خالل م�شاحلنا اخلا�شة.

الثانية: بيع  ففي احلالة االأوىل: وطنية االإنتماء، ويف احلالة 

ال�طن.

ولن تكون  لأقالمنا،  اأوراًقا  يوًما  الرياح  ما كانت 

م�سكًنا  لي�ست  فالرياح  ق�سيتنا،  لغري  يوًما  الأقالم 

لالأوراق والإرتهان لي�ض م�سكًنا لأقالمنا.

اإميان  فعل  هي  اللبنانية،  ال�طنية  اأن  �شحيًحا،  األي�ص 

والتيه  الالمباالة،  يف  الت�ش�يق  من  عليها  واإئتمان  بالق�شية، 

يف امل�شالح الذاتية.

ثمار  من  هي  وال�شفات،  واخل�شال  اخل�شائ�ص  هذه 

التي  العادلة  ال��شعية  والق�انني  ال�شمحاء،  ال�شماوية  ال�شرائع 

والروابط  العالقات  وتعزز   وال�اجبات،  احلق�ق  على  تن�ص 

ا�شتقراًرا  العام،  النظام  على  ذلك،  وانعكا�ص  االجتماعية، 

واأمًنا، واإمناًءا. 

التقارب  ه�  الناجحة،  ال�شخ�شية  مقيا�ص  يك�ن  ولذا، 

والتعاون مع �شرائح املجتمع جميعها، واملبادرة اإىل كّل 

ي�شجر،  وال  وي�ؤن�ص  ي�شّعف،  وال  يفّرق  وال  ي�ّحد  ما 

ويرتاحم وال يظلم.

بقلم:

حممد �شلمان
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َح���َك���ت اجل����ّدة 

حلفيدتها.  ال�سوداء 

قالت:

ب��اك��ًرا  اإ�ستيقظ 

ك���ع���ادت���ه، ون��ّف��ذ 

متارين الريا�سة ال�سباحية اأمام جنوده، ثم دخل مكتبه، وبعد دقائق 

قليلة كان قد ارتدى بّزته الع�سكرية، وحمل فنجان قهوته، وتوّجه 

نحو النافذة ينظر اإىل اخلارج م�سّرًحا ناظَريه يف ذلك ال�سهل الوا�سع 

ا�سرتعى  ما  و�سرعان  �سفراء.  حّلة  اجلفاف  ف�سل  عليه  خلع  الذي 

انتباَهه كتلٌة من دخان قامتة اللون ترتفع ببطء من خلف اجلبل 

البعيد؛ فو�سع املنظار على عينيه للحظات، ثم رفعه واألقاه جانًبا، 

وراحت الأفكار املقلقة تاأخذه بعيًدا وتعيده.

واإنه لكذلك، دخل عليه معاونه، وقال له: »�سّيدي املالزم. اأحمل 

قرية  املّرة  هذه  م�سرحها  جديدة  ا�سطرابات  وقعت  لقد  �سّيئة.  اأنباء 

�سغرية تبعد حواىل ثمانية اأميال جلهة ال�سمال«. ثم دفع اإىل ال�سابط 

بوثيقة خّطية، قائاًل: »و�سلتنا هذه الربقية للتّو. ثّمة ب�سعة بيوت 

خ�سبية اأُ�سرمت فيها النريان«.

اأخذ املالزم »بيرت« الربقية، ورفعها قبالة عينيه. وفيما كان يقراأ 

باهتمام، اأخذ الغ�سب يتكّد�س فوق ق�سمات وجهه وعقدة حاجَبيه. 

ا يريدوننا اأن نعمل  ثم قذف بالورقة اإىل مكتبه، وقال: »وهذه املّرة اأي�سً

على تهدئة احلال من دون توقيف اجلناة اإل 

اإذا كانوا من ال�سود طبًعا؛ فْلَتْحَي العدالة«. 

- مَب تاأمر �سّيدي؟ �ساأل املعاون.

- جّهْز ب�سعة جنود يف عربة، وانتظْرين.

- حا�سر، قال، واأّدى التحية، وان�سرف.

يف هذه الأثناء رّن جر�س الهاتف يف مكتب 

وكان  ال�سّماعة،  رفع  اإىل  ف�سارع  امل��الزم؛ 

النقيب اآمر ال�سرّية على الطرف الآَخر من اخلّط.

- اآلو.

الأوامر اخلطية  اأن  لأتاأّكد من  اأّت�سُل  بيرت.  - �سباح اخلري مالزم 

وا�سحة. فهل هي كذلك؟

- اإنها وا�سحة. ولكن هذا ل يجوز يا �سّيدي.

- ما هو الذي ل يجوز؟

التهدئة من دون القت�سا�س من  اأعمل على  اأن  تريدين  - كيف 

املعتدين، وهم من البي�س بالتاأكيد! هل اأر�سلتنا دولتنا، التي ل تغيب 

ب! اأّية  ال�سم�س عن م�ستعمراتها، اإىل هذه البالد لنْهب ثرواتها فح�سْ

ر�سالة نكون قد حمْلنا اإىل �سعوب العامل اإن مل نعّلمها مبادئ احلرّية 

والعدالة وامل�ساواة بني الب�سر من دون النظر اإىل اللون والِعْرق والدين!

- اإ�سمْع. هذه امل�سائل لي�ست من �ساأننا، نحن الع�سكريني. لَنَدِع 

ال�سيا�سة لأهلها. على اأّية حال اأنا اآُمُرك مبا اأُمرُت به. نّفذ الأوامر، 

وارفْع تقريرك يف اأ�سرع وقت.

- حا�سر �سّيدي النقيب.

وتابعت اجلّدة تقول: »خرج املالزم، وا�ستقّل العربة، وم�سى يف طريق 

اأَكَلُة الأع�ساب  ترابّي �سّيق حمفوف من اجلانبني باأ�سجار ق�سمت 

اإل ما كان يف  اأغ�سانها املنخف�سة، ومل ي�سلم  اأوراق  من احليوانات 

اّت�سحت  مياًل،  امل�سافة  من  طوى  كّلما  وكان  العالية.  الأغ�سان 

نارية  اأعرية  اأ�سداء  �سماع  باإمكانه  واأ�سبح  اأكرث،  الدخان  �سحابة 

عميقة، ذلك اأن ب�سعة رجال بي�س َقِدموا على اجلياد من قريتهم 

يف  النار  وي�سرمون  الهواء،  يف  النار  يطلقون  وراح��وا  هذه،  قريتنا  اإىل 

جانب  اإىل  املاَء  ما�سيتهم  اأوردوا  رعاتنا  من  ثالثة  اأن  بحّجة  املنازل 

ما�سية رعاة بي�س؛ فجاوؤوا يعاقبون القرية على هذه »اخلطيئة« التي 

ل ُتغتَفر«.

- وما حدث بعد ذلك يا جّدتي؟

- �سمعت ماندي، ابنة الت�سعة ع�سر ربيًعا، 

ت�ستطلع  فخرجت  ال��ن��ار؛  اإط���الق  اأ���س��داء 

ترتفع  الدخان  �سحَب  �ساهدت  وملا  اخل��رب. 

املجاورة، دخلت م�سرعة،  البيوت  نوافذ  من 

والتقطت يد اأخيها »راندو« الذي مل يكمل 

اإىل  به  وهربت  بعد،  ع�سر  اخلام�س  عامه 

اأجمة قريبة لالختباء عن اأعنُي الرعاة الغزاة.

اأذن  ا يف  راندو هام�سً الداخل، قال  اأبي يف  ن�سينا  لقد  اأختاه!  يا  اآه   -

ماندي.

- يا للم�سيبة! ما العمل؟ �ساألت، وو�سعت يدها على �سفتيها، وقد 

اّت�سعت عيناها من �سّدة اخلوف.

- �ساأعود لإنقاذه.

- ل. �سيقتلونك اإن ُعدت. اأنت اأحد الرعاة الذين ل �سّك يبحثون 

عنهم.

- اأنا ذاهب. قال واأفلت من يَدي اأخته، ورك�س، فيما راحت ماندي 

الأغ�سان  بني  نف�سها  على  متجّمعة  وهي  بيتها  تتبنّي  اأن  حتاول 

اأمام  الرتابية  ال�ساحة  اإل  تب�سر  اأن  ت�ستطع  املت�سابكة، لكنها مل 

البيت. وما هي غري حلظات حتى �سمعت �سهيل خيل قريًبا جعل 

الق�سب  فرقعات  �سماع  ذلك  تبع  �سلوعها،  بني  يهرب من  قلبها 

تاأكله األ�سنة النريان وحتّوله رماًدا، ودخاًنا اأ�سود يرتفع خلف الأ�سجار 

لناحية البيت. اإذ ذاك راحت تبكي وت�سّلي، وتنتظر اأن ترى اأخاها 

عائًدا.
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- وهل راأته يا جّدتي؟

منها  ليرتّجل  ال�ساحة  يف  تتوّقف  ع�سكرية  عربة  اإل  تَر  مل  ل.   -

بيتها  وب�سعة جنود؛ فت�سّجعت، وخرجت من خمبئها لرتى  �سابط 

تلتهمه النار؛ فاندفعت اإىل الداخل تنادي اأباها املقَعد واأخاها؛ فما 

�سمعت اإل �سوًتا ي�ستغيث، وما راأت اإل رُجاًل ملقى على �سريره ل قدرة 

له على احلراك. اإنه اأبوها. لقد لفحته النار واأعماه الدخان. �سحبته 

ا.  بكّل قواها، وجّرته اإىل اخلارج جرًّ

- واأخوها؟ �ساألت احلفيدة. اأين كان؟

اإىل �سرج  اليدين بحبل غليظ مربوط  راندو.راأته مقّيد  - م�سكني 

تناديه  اإْث��ره  يف  اندفعت  اأن  اإل  منها  كان  فما  خلفه.  يجّره  جواد 

ت�ستحّث اجلنود على  والآَخر  الوراء بني احلني  اإىل  وتلتفت  وتبكي، 

التدّخل لن�سرتها.

اأعنُي اجلنود. كّل  �سريًعا عن  للتواري  البقر جواده  مل يهمز راعي 

ا يف الهواء فوق  ما قام به هو اأنه ا�ستدار اإىل اخللف، واأطلق عياًرا ناريًّ

اإىل  م�سرعة  عادت  ثم  مكانها،  يف  الأخرية  فتوّقفت  ماندي؛  راأ�س 

حيث اجلنود و�سّيدهم واقفون غري مبالني بكّل ما يحدث. عندئٍذ 

اأم�سكت بذراع املالزم ت�سّد بها وتبكي: »اأرجوك ح�سرة ال�سابط. 

اأمام  املوت  اإىل  ي�سوقونه  اأخي  هذا  اأرج��وك.  اأجلنا،  من  �سيًئا  اإفعل 

اأعينكم، وهذا اأبي املقَعد مطروح على الأر�س اأمامكم. ما من ذنب 

اقرتفناه �سوى اأننا ُخلقنا �سوًدا؛ فهل ن�ستحّق اأن نقَتل بهذا الذنب يا 

�سّيدي!«. ومّلا مل يحّرك بيرت �ساكًنا، ارمتت الفتاة على ركبَتيها 

اأمامه: »اإن كنت تريدين اأن اأقّبل قدميك، فها اأنا فاعلة«. هكذا 

قالت، واأناخت راأ�سها حتى لم�س جبينها احلذاء الغليظ؛ فما كان 

عندئٍذ  ظهره.  ووّلها  ا�ستدار  ثم  خطوة،  تراجع  اأن  اإل  ال�سابط  من 

نه�ست ماندي، وت�سّلحت مبخالب لبوءة جريحة، ووّجهت اإىل املالزم 

�سفعة قوّية جعلته يفتح عينيه وا�سعتني، وي�سرت خّده بكّفه.

- اإنه ي�ستحّقها، بل ي�ستحّق اأقوى منها، قالت احلفيدة.

- اإذ ذاك هّب اجلنود هّبة رجل واحد، واأم�سكوا بالفتاة، وقّيدوها، 

ودفعوها اإىل �سندوق العربة دفًعا وال�سابط ينظر اإليهم من غري كالم. 

ثم انطلق اجلميع يف طريق العودة اإىل املركز.

هناك مّت احتجاز ماندي يف ال�سجن ل�ساعات قبل اأن يطلب بيرت اأن 

يوؤتى بها اإليه. وعندما جيء بها، وقفت اأمامه مرفوعة اجلبني؛ فراح 

يتاأّملها جاهًدا يف اإيجاد كالم يقوله لها، لكنه مل يجد.

كان يف عيَني ماندي الوا�سعَتني غ�سب وحزن ودموع. لكن كّل 

هذا مل ي�ستطع اأن يحجب تلك النظرة الربيئة التي تعك�س طيبة 

قلبها ونقاء روحها. وجهها النحا�سّي امل�ستدير كان جميل املالمح. 

اأما  كاللوؤلوؤ.  بّراقة  البيا�س  نا�سعة  والأ�سنان  ممتلئتان،  ال�سفتان 

ٌل رفيعة جمدولة بعناية. واأما البنية  ال�سعر ال�سارب اإىل ال�سفرة، فُخ�سَ

�سّفة  على  خيزران  غ�سن  من  مقدودة  فكاأنها  املتينة،  الهيفاء 

الغدير.

- اإجل�سي، قال بيرت؛ فنظرت الفتاة اإىل الكر�سّي ومل جتل�س.

- اإجل�سي، كّرر ال�سابط.

- ل يا �سّيدي. اأنا فتاة �سوداء فقرية، ول ي�سّح اأن اأجل�س يف مكتب 

�سابط... اأبي�س.

- اإجل�سي اأرجوِك، ول تَدعيني اأعاين اأكرث.

كهربائّي  زّر  على  بيرت  ف�سغط  راأ�سها؛  وخف�ست  ماندي،  جل�ست 

يا  »ُمْر  بالتحّية:  يده  ورفع  احلّجاب،  اأحد  دخل  وللحال  اإىل جانبه، 

�سّيدي«.

- ناِد املعاون.

- حا�سر.

اإن�سرف احلاجب. وبعد حلظات دخل املعاون. واإذ راأى الفتاة جال�سة، 

امتع�س، ووقف اأمام ال�سابط ي�ساأله عّما ا�ستدعاه من اأجله.

اإىل حيث كان بيتها، بعربة  اأق�سد  اإىل بيتها...  الفتاة  اأعيدوا   -

ع�سكرية. وان�سبوا لها خيمة تاأويها وعائلتها ال�سغرية.

- لكّن هذا خمالف للتعليمات يا �سّيدي.

ِت التعليمات كّلها، �سرخ ال�سابط وهو ي�سرب كّفه على  - ِبْئ�سَ

الطاولة ويقف. نّفْذ ما اأمرتك به، واأنا امل�سوؤول عن خمالفة التعليمات 

اللعينة.

- حا�سر �سّيدي.

- ول تن�سوا اأن تعطوها بع�س اخلبز مّما نرميه للكالب واخلنازير 

فيما النا�س ميوتون جوًعا.

- حا�سر.

وقفت،  تخرج،  اأن  قبل  الباب. لكنها،  باجّتاه  الفتاة  املعاون  وقاد 

واأدارت راأ�سها اإىل اخللف، ونظرت اإىل ال�سابط بعيَنني دامعَتني، ومل 

تُقل �سيًئا، وخرجت.

وراحا  ورجاله.  املعاون  ن�سبها  التي  اخليمة  اإىل  واأباها  ماندي  اأَوت 

عبًثا  لكنهما  والغادي.  الرائح  عنه  وي�ساألن  راندو،  عودة  ينتظران 

غزيًرا،  ْهد  ال�سُ ليايل  يف  دمعهما  و�سال  كثرًيا،  فحزنا  و�ساأل؛  انتظرا 

وراندو مل يُعد.

* * *

م�ست اأّيام خم�سة. ويف �سبيحة ال�ساد�س طرق احلاجب باب املالزم، 

ثم دخل، وقال: »ثّمة َمن يريد مقابلتك، �سّيدّي«.

- َمن؟

- الفتاة ال�سوداء.

- دعها تدخل.

ودخلت ماندي، وا�ستقّرت اأمام ال�سابط �سامتة مطاأطاأة الراأ�س.

- ماذا تريدين؟ �ساألها.

- جئُت اأرى اإن كنُت اأ�ستطيع اأن اأخدمك يف عمل حتتاج اإليه، 

ح�سرة ال�سابط. قالت وهي ما زالت تنظر اإىل الأر�س؛ فلبث بيرت يتاأّمل 

اأن  ي�ستطيع  لو  ويتمّنى  وحياء،  ن�سارة  يفي�س  الذي  اجلميل  وجهها 

يحتجز يف م�سمَعيه بّحتها العذبة وهي تلفظ كلماتها الإنكليزية 

تقول:  ماندي  تابعت  بكلمة،  يجيب  اأن  وقبل  حمّببة.  بلكنة 

»اأ�ستطيع اأن اأم�سح مكتبك، واأرّتب مالب�سك، واأُعّد طعامك اإن 

�سئت«.

- ل، �سكًرا. لدّي جنود ي�ستطيعون اأن يقوموا بخدمتي على اأف�سل 

وجه.
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- اأخدمك من دون اأجر يا �سّيدي. فقط... لقاء طعامي واأبي، اأو حتى 

طعام �سخ�س واحد؛ فما ُي�سبع واحًدا يكفي اثَنني. قالت، واأ�سافت 

دامعة العيَنني: »لقد خ�سرنا كّل ما كان لنا من حطام الدنيا. ونفد 

ما ُجْدَت به علينا؛ فما عدنا منلك لقمة عي�سنا«.

- اأ�ستطيع اأن اأزّودكم ببع�س اخلبز واملوؤونة من وقت لآخر.

ت�ستحّق طعامها،  الكالب  ن�ستحّق طعامنا. حتى  اأن  اأريد  - ل. 

اأكثرٌي علينا اأن نكون مثلها!

- هل... من خرب... عن اأخيك؟ �ساأل برتّدد وب�سوت كاد األ يكون 

م�سموًعا.

- ل يا �سّيدي. بحثنا يف كّل مكان. يف احلقول وال�سهول والأودية 

جُميب.  من  ما  لكن  �ساألنا.  والن�سمات  وال�سجر  والطري  بحثنا. 

م�سكني اأبي. لكاأّن الدهر كان يجد يف قلبه بقّية فرح بعد، فاأراد 

قلبي  ان�سحق  �سريره،  يف  متقوقًعا  راأيته  كلما  اإّياها...  يحرمه  اأن 

�سفقة عليه. وكلما راأيت دمعته تنزلق ب�سمت بني جتاعيد وجهه، 

نزل يف قلبي األف �سهم و�سهم.

عندئٍذ دمعت عينا بيرت ل�سعوره باأنه امل�سوؤول الأّول عّما اأ�ساب هذه 

الأ�سرة البائ�سة؛ فا�ستدار كي ل تب�سر الفتاة بريق الدمع يف عينيه. 

لكّن ماندي ظّنت اأنه اأعر�َس عنها؛ فم�ست نحو الباب وئيدة اخلطوة 

مهزومة النف�س. ومّلا �سمع بيرت �سرير الباب ُيفَتح، ا�ستدار وناداها: »ل 

تذهبي«. ثم م�سى نحوها، وا�ستقّر على م�سافة خطوة منها، وقال: 

»باإمكانك اأن تبداأي عملك يف مكتبي �ساعة ت�سائني«.

- �سكًرا لك يا �سّيدي، �سكًرا لك.

يف تلك اللحظة متّنى بيرت لو ي�ستطيع اأن ي�سّم ماندي اإىل �سدره، 

ل �سعرها، ويريح  اأ�سابعه بني ُخ�سَ ويطبع قبلة على جبينها، ويغرز 

با�ستطاعته  لو كان  ا  اأي�سً ومتّنى  فوق كتفه.  بالهّم  املثَقل  راأ�سها 

اأن يقول لها: »�ساحميني اأيتها الظبية الوديعة لأنني مل اأردع الذئاب 

عنك. �ساحميني لأنني تركتهم يحرقون بيتك، ويحرقون قلبك 

على اأخيك. ها اأنا �ساأقف من اليوم اإىل جانبك، واأ�سّد على يدك، 

بعُتهم  اأنني  �سحيح  اجلحيم.  اإىل  واأوامرهم  وتعليماتهم  وْليذهبوا 

تعبي وعَرقي و�سهري ودمي، لكنني اأرف�س اأن اأبيع �سريف واإن�سانّيتي«. 

ت ماندي به وهو يقف اأمامها وينظر  اأّن ما مل يفعله بيرت، اأح�سّ اإل 

�سمته  يف  مدّوًيا  �سمعْته  ب�سفَتيه،  يقله  مل  وما  حزينة.  بعني  اإليها 

املقهور.

به  وي�سّدان  يتنازعانه  متنافران  �سعوران  قلبها  ويف  غادرت  لذلك 

�سعور  هو  الأّول  بينهما.  يتمّزق  باأنه  ت  اأح�سّ حتى  باجّتاه،  كلٌّ 

وامل�سايقات  للمالمة  �سّك،  دون  من  يتعّر�س،  رجل  نحو  بالمتنان 

من قَبل قيادته لعطفه على اأُنا�س �سود، وتقدميه العون لهم. اأجل، 

هي مل تن�َس بعد عبارة »هذا خمالف للتعليمات« التي قالها املعاون 

اإذ �سرخ:  ال�سابط  ثورة  ا،  اأي�سً تن�َس،  لل�سابط على م�سمع منها. ومل 

»نّفْذ ما اأمرتك به، واأنا امل�سوؤول عن خمالفة التعليمات اللعينة«. 

اأما ال�سعور الثاين، فهو الكراهية جتاه �سابط �ساحب �سلطة وقدرة 

وقف وجنوده مكتويف الأيدي يتفّرجون على كّل ما يجري من غري 

»الأْك�ِسن«.  اأفالم  ا من  �سينمائيًّ فيلًما  ي�ساهدون  مبالة كاأنهم 

له  وتتمّنى  ال�سابط  اأن تكره  اإن كان عليها  تعرف  تُعد  لذلك مل 

املوت، اأو ت�ساحمه، فت�ستمّر يف املجيء اإليه وخدمته. »يا األله«، قالت. 

»األي�س كثرًيا اأن اأحمل كّل هذا العذاب الذي تنوء به اجلبال!«.

اإل اأّن ما كانت ماندي تعانيه، كان بيرت يعاين اأ�سّد منه واأدهى. 

واإن  معه.  م�سى  م�سى،  اإذا  و�سمريه.  ندميه  بات  ال�سمري  تبكيت 

جل�س، جل�س اإىل جانبه. واإن اأوى اإىل �سريره، راآه يقا�سمه و�سادته.

اأكرث من مّرة انفرد يف مكتبه، واأغلق بابه، وحّدث نف�سه قائاًل: 

فعالَم  به.  اأمروين  ما  نّفذت  وقد  واأنّفذها،  الأوامر  اأتلّقى  جندّي  »اأنا 

هذه  اإىل  ارت��اح  ما  اإذا  حتى  تعنيني!«.  ل  م�سوؤولية  نف�سي  اأحّمل 

اأذنيه:  وي�سّج يف  نف�سه  اأعماق  ي�سرخ يف  احلقيقة، عاد ف�سمع �سوًتا 

ا. وما فعلَته هناك ل ميّت اإىل  »ل. اأنت اإن�سان قبل اأن تكون جنديًّ

الإن�سانية ب�ِسلة«.

- اأتعرفني يا جّدتي؟ لقد بّت اأ�سفق على بيرت.

- يف احلقيقة مل يكن �سراخ ال�سمري فقط ما راح يحرم عيَني بيرت 

ا وجه ماندي، وعيناها، وبّحة �سوتها،  النوم. لقد حرمهما النوم اأي�سً

ور�سانتها، وثباتها يف مواجهة ماأ�ساتها. لقد رف�سفي بادئ الأمرالإقرار 

�سباح  كّل  جميئها  ينتظر  بات  حتى  جتاهها،  �سعوره  بحقيقة 

على اأحّر من اجلمر، ويخفق قلبه ب�سّدة كّلما قرعت الباب قرًعا 

ي�سغل  اأ�سبح  الآن هي كّل ما  ويعرفه. ماندي  اأ�سبح ميّيزه  خفيًفا 

ها اأم اأُ�سفق عليها؟«، �ساأل نف�سه مّرات  فكره وميالأ قلبه. »هل اأُحبُّ

ومّرات. ويف كّل مّرة كان ياأتيه اجلواب من اأن�سودة اجلدول، اإذا خرج 

يتنّزه، ومن تغريد الع�سفور كّلما حّط �سباًحا على غ�سن ال�سجرة 

فرًحا،  احلزن  حّول  تواأمه،  وجد  اإن  الذي،  احلّب  اإنه  �سّباكه.  قبالة 

وقلَب العذاب عذوبة. واإن تاه وحيًدا، جعل الأنا�سيد نحيًبا، ورّد الريا�س 

ه�سيًما.

مل  ما  كّل  خا�ّس.  دفرت  يف  تدوينها  على  بيرت  داأب  اخلواطر  هذه 

يكن ي�ستطيع البوح به ب�سفَتيه، قاله بقلمه على �سفحات دفرته. 

والت�سّرف،  الكالم  من  منعه  ي�ستطيعون  اأنهم  يعرف  كان  لقد 

لكنهم ل يقدرون على منعه من التفكري، والكتابة، و... احلّب. 

من  يتمّكن  عّله  وكتب،  كتب  لنف�سه.  كان  كتبه  ما  كّل 

حتميل الورق بع�س ما اأ�سبح ثقياًل عليه. ومع الوقت راحت الأوراق 

املحرّبة تكرث، لكّن حمله ما كان ليخّف.

* * *

ُخّفه  يخلع  وما كاد  ال�سباحية.  الريا�سة  املالزم من مترين  عاد 

ويغت�سل، حتى جاءت ماندي كعادتها يف  ليدخل احلّمام  املّطاطّي 

كّل �سباح، واألقت التحية عليه.

- ماذا تريدين اأن اأعّد لك من طعام، يا �سّيدي؟

- هل اأ�ستطيع اأن اأطلب منك اأمًرا تفعلينه اإكراًما يل يا ماندي؟

- اأنت تاأمر، ح�سرة ال�سابط.

- اأريدِك األ تناديني بعد اليوم ب� »�سّيدي« و«ح�سرة ال�سابط«.

- مَب اأناديك اإًذا!

- ناديني بيرت كّلما كّنا وحدنا. هل تفعلني ذلك من اأجلي؟

- ل يا �سّيدي. اأرجوك، ل اأ�ستطيع.
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هكذا قالت وهي تتمّنى لو ت�ستطيع اأن تلفظ ا�سمه، اأو اأن تدنو منه 

ومت�سك يده، وترفعها اإىل �سفتيها فتلثمها، وتلثم عينيه الزرقاَوين، 

الأ�سقر.  �سعره  ل  ُخ�سَ بروؤو�س  العالقة  العرق  قطرات  باأهدابها  وتلّم 

اأبعد عليها من ال�سم�س، هبطت بتمّنياتها  ولأنها تعرف اأن ذلك 

اإىل اأر�س الواقع، وعادت ت�ساأل ال�سابط من جديد عّما يرغب فيه من 

طعام؛ فاأجاب مبت�سًما: »ما تعّده يداِك �سيكون لذيًذا«. ثم دخل 

بانتعال  همَّ  واإذ  الع�سكرّي.  زّيه  مرتدًيا  دقائق  بعد  وخرج  احلّمام، 

فاندفع  الأ�سود؛  بال�سباغ  ُمِكّبة عليه مت�سحه  ماندي  راأى  حذائه، 

نحوها: »ل يا ماندي. اإّل هذا. يكفي اأنك تعّدين طعامي، وترّتبني 

خزانتي، وتكوين مالب�سي. اأما احلذاء، فال«. ومّلا حاول خطف احلذاء 

جاثية  زالت  ما  وهي  لتمنعه  بها  واأم�سكت  يده  اعرت�ست  منها، 

و�سعر  اإليه.  منها  ي�سري  كهربائّي  بتّيار  فاأح�ّس  ركبَتيها؛  على 

بقلبه ي�سرب جنبات �سدره ل�سّدة خفقانه؛ فاأم�سكها من ذراعيها 

واأنه�سها، ومل يرفع يديه عنها. اإنها املّرة الأوىل التي يلم�سها فيها. 

اإح�سا�س جميل اجتاح ج�سده من راأ�سه حتى اأخم�س قدَميه؛ فتمّنى 

يف تلك اللحظة اأن تكّف عقارب ال�ساعة عن الدوران ويتوّقف الزمن 

حتى ل يكون بعد هذا الُقرب ُبعد، ول بعد هذا اللقاء فراق. لكّن 

بعد قليل لال�سرتاك  اأّن عليه اخلروج  لتذّكره  تدور  العقارب ظّلت 

بف�سيلته يف مترين قتايّل بالذخرية احلّية �سمن ال�سرّية. لذلك حمل 

م�سّد�سه، وهمَّ خارًجا 

ت�ستوقفه  اأن  ق��ب��ل 

م����ان����دي ب��ق��ول��ه��ا: 

الرماية  »اأتعّلمني 

بامل�سّد�س يا �سّيدي؟«.

على  نّتفق  اأمل   -

مناداتي »بيرت«؟

- اأتعّلمني يا �سّيدي 

»بيرت«؟

اأ�سنانها  فاإذا  الفتاة ل�سحكه؛  املالزم؛ ف�سحكت  اإذ ذاك �سحك 

ا من الثلج الذي ما زال يكّلل هامة اجلبل البعيد، واإذا  اأن�سع بيا�سً

�سحكتها اأ�سجى من تغريد طيور القرميد.

- ملاذا تريدين اأن تتعّلمي الرماية!؟ �ساأل بيرت، واأ�ساف حانًيا راأ�سه 

فوق كتفه، �ساقاًل حاجبيه، مبت�سًما: »األتقتليني؟«.

- رمبا.

- اأتعتقدين باأنِك مل تقتليني بعد!... تعايل؛ فلن يكون ر�سا�س 

امل�سّد�س اأ�سّد فتًكا من �سهام هاتني العينني اجلميلتني.

بامل�سّد�س،  مت�سك  كيف  ماندي  يعّلم  واأخ��ذ  بيرت،  قال  هكذا 

وتقف، وتلّقم. ومّلا جّربت ذلك، ب�سطت امل�سّد�س على كّفها، وقالت: 

ال�سابط:  فقال  اأط��ول«؛  اإنه  البقر...  رعاة  م�سّد�سات  ي�سبه  ل  »هذا 

»ي�سبح مثلها عندما نف�سل كامِت ال�سوت عنه«.

- وما دوره؟

- يتيح لِك اأن تطلقي النار علّي من دون اأن ي�سمع اأحد.

- عّلمني اإًذا كيف اأفعل ذلك، قالت وهي تبت�سم.

وراءها،  يقف  وهو  قال  وت�سّوبني،  الهدف  باجّتاه  امل�سّد�س  ترفعني   -

ه  وخدُّ ظهرها،  يالم�س  يكاد  �سدره  فيما  مع�سمها،  على  ويقب�س 

على  ا  تدريجيًّ وت�سغطني  رئتيك،  يف  الهواء  حتب�سني  »ثم  ها.  خدَّ

ف�سحكت،  بدعابة؛  قال  مبوتي«،  حتتفلني  ذلك  وبعد  الزناد... 

وا�ستدارت لتب�سر على وجهه، بدل الفرح، اأمارات حزن عميق. لقد 

كان يعرف اأن زهرة حّبه العطرة لن يكَتب لها اأن تعي�س طوياًل يف 

اأر�س جّف ترابها، وهجر ال�سحاب �سماءها.

* * *

- وما حدث بعد ذلك يا جّدتي؟

- مل تكن القيادة بغافلة عن ت�سّرفات بيرت. حركاته و�سكناته 

كانت كّلها مراَقبة ومر�سودة. وكان هو يعرف اأن القيادة تعرف، 

يرتاجع  مل  ذلك  ومع  للم�ساءلة.  وقت  اأّي  يف  ت�ستدعيه  اأن  ويتوّقع 

ا ل قلب له لريحم ول عنٌي لتدمع، اأو بالأحرى، مل  ليكون اإن�ساًنا اآليًّ

يُعد ي�ستطيع اأن يرتاجع عن طريق �سّقتها له الأقدار ودّلته عليها.

وقت  طويل  مي�ِس  فلم  ظنونه.  و�سدقت  ال�سابط  توّقعات  و�سّحت 

حتى ُطلب للمثول اأمام العميد قائد اللواء؛ فامتثل وَمَثَل على الفور.

- هل مدرٌك اأنت لعواقب ما تفعله يا ابني؟ �ساأل العميد وهو ينظر 

يف عيَني املالزم وي�سحق عقب �سيجارة يف املنف�سة.

- اأجل يا �سّيدي.

- عظيم. ما دمت مدرًكا، اخرَتْ عاقبة من اثنَتني ل ثالث لهما 

اأمامك.

- تعني ال�ستقالة اأو املحكمة الع�سكرية، األي�س كذلك؟

- مل اأُخطئ اإذ راهنُت على ذكائك.

- اإين اأختار ال�ستقالة.

- اإفعْل اإًذا قبل فوات الأوان.

- �سمًعا وطاعة.

ا�ستقالته  ون�ّس طلب  اإىل مكتبه،  هكذا قال بيرت، وخرج، وعاد 

بيده، وجعله يف مغّلف مقفل، ودفع به اإىل �ساعي الربيد، وراح ينتظر.

اإىل  الطريق  التايل كانت ماندي قد اجتازت ن�سف  اليوم  �سبيحة 

وجهها  اإىل  ورفع  القرية،  من  �ساّب  اعرت�سها  عندما  ال�سابط،  مقّر 

عيَنني ملوؤهما احلزن والغ�سب، ولبث �سامًتا ل يتكّلم.

- ما الأمر!؟ �ساألت ماندي.

- اأتريدين اأن تكملي دربك اإىل �سّيدك الأبي�س، اأم تعودي معي اإىل 

القرية... لندفن اأخاك؟

- ماذا!!!

- لقد عرث اأحد الرعاة على جّثته فجر هذا اليوم يف الوادي.

الطريق  ت��راب  ت��روي  اأت��ت  حيث  من  ال�ساّب  مع  ماندي  وع��ادت 

وهناك  ونحيبها.  برثائها  الأ�سّم  ال�سخر  قلب  وتفّتت  بدموعها، 

اأقام اأهل القرية حمرقة التهمت األ�سنتها اجلّثة على قرع الطبول، 

والتهمت معها قلب ماندي وقلب العجوز.

قبل اأن تغيب �سم�س ذلك اليوم اأر�سل �سيخ القرية يف طلب ماندي 

اإىل بيته؛ فجاءت، وحنت له راأ�سها حتّيًة واحرتاًما.

من  ا  جدًّ م�ستاءة  كّلها  القرية  ال�سيخ.  قال  ابنتي،  يا  اإ�سمعي   -



ت�سّرفاتك الرعناء.

- ت�سّرفاتي الرعناء!!

- اأجل، �سرخ ال�سيخ وهو ي�سرب بكّفه طاولة اأمامه ويقف. »اأنِت 

تخونيننا يا بنت. نحن يف حرب مع البي�س عمرها مئات ال�سنني. 

واأنِت، كاحلمقاء، تذهبني كّل يوم اإىل �سّيدك الأبي�س �سرًيا على 

القدَمني لأكرث من �ساعتني من اأجل القيام بخدمته. األ تخجلني 

من نف�سك! األ تب�سرين ثياب العار التي لب�سناها كّلنا ب�سببك!«.

واإذ خف�ست الفتاة راأ�سها ولذت بال�سمت، تابع ال�سيخ يقول: »لتعريف 

ا  اأْن لي�س الرعاة وحدهم َمن قتل اأخاك. ال�سابط وجنوده �ساركوا اأي�سً

�سريك يف اجلرمية. هذا  املجرم فهو  النظر عن  يغ�ّس  َمن  يف قتله. 

قانوننا، وقانون كّل عدالة على وجه الأر�س... واللِه مل اأكن اإخاُل 

َقّط اأين اأعي�س اإىل يوم اأرى نف�سي فيه ذلياًل، حتى ع�ست وراأيت«.

فيما  مرجتفتني،  ب�سفَتني  ماندي  �ساألت  اأفعل؟  اأن  تريدين  ماذا   -

ُل وجنتيها. الدموع اأخذت تخ�سِّ

ت�سّريف؛  فّكري.  اإ�ستيقظي.  تفعلي.  اأن  عليِك  ما  لِك  اأقول  ل   -

فاإنِك ت�ستطيعني الكثري. رماد اأخيِك مل يربد بعد. حّررينا من هذا 

العار الذي حلق بنا. هل تفهمني ما اأقول؟

بخطى  وخرجت  ا�ستدارت،  ثم  »َنَعم«.  اأْن  راأ�سها  ماندي  ه��ّزت 

التي  حاجتها  اأّن  تعرف  الذي  احلوانيت  اأحد  اإىل  واجّتهت  ر�سيقة، 

تريدها، موجودة فيه؛ فابتاعت حاجتها، وحّثت ُخطاها باجّتاه مقّر 

ال�سابط الذي بلغته، هذه املّرة، يف اأقّل من �ساعتني. وعندما دخلت، 

وقفت يف الباب تنظر اإىل ل�سيء بعينني اأعمتهما الدموع.

- اأين اأنِت يا ماندي! اأين اختفيِت اأم�ِس يا حلوتي! لقد افتقدتِك، 

وقلقُت عليِك.

- كما قلقَت على اأخي يوم اأخذوه على مراأى منك؟

- ملاذا تقولني مثل هذا الكالم الآن!؟

اأّية حال، لقد جئت  - لديك حّق. ما نْفع الكالم بعد؟... على 

لأوّدعك.

- ماذا!!! توّدعينني!

- اأجل. ماذا تريدين اأن اأعّد لك قبل اأن اأرحل؟

- ترحلني! اإىل اأين؟

- اإىل حيث ل اأراك بعد اليوم ول تراين.

- يا لهذا الكالم الذي اأ�سمعه! جيئيني بكوب ماء اأرجوِك. لقد 

جعلِت حلقي يجّف.

- �سمًعا وطاعًة، اأيها ال�سّيد.

هكذا قالت، وخرجت. وبعد قليل دخلت ب�سينّية عليها كاأ�سان 

اإحدى الكاأ�َسني. وعندما  من املاء و�سعتها جانًبا، واأعطت ال�سابط 

تناولها من يدها ورفعها اإىل �سفتيه، �سرخت ماندي: »ل يا بيرت. ل 

تفعْل يا حبيبي«. لكّن املالزم كان قد جرع الكاأ�س حتى الثمالة. 

بذراَعيها،  �ساقه  و�سّمت  ركبتيها،  على  ماندي  �سقطت  عندئٍذ 

وجعلت تبكي كما مل تفعل حتى عندما اأُنبئت مبقتل اأخيها.

- ملاذا تبكني يا حبيبتي!

ا ما تقول؟ - اأقلَت حبيبتي! اأقلَت حبيبتي يا بيرت! هل تعني حقًّ

ا على  - اأنظري الدفرت هناك، قال م�سرًيا باإ�سبعه وهو ما زال جال�سً

كر�سّيه. اإفتحيه واقراأي.

»يوم  قراأت:  منه  �سفحة  اآِخر  ويف  الدفرت،  واأخذت  ماندي،  ونه�ست 

اأمروين باملجيء اإىل هذه البالد، مل اأكن اأعرف اأنني �ساأحّبها، واأحّب 

اإل  لي�س  جتاهك،  به  اأ�سعر  ما  اأّن  اأظّن  كنت  لأجلك.  فيها  َمن 

�سفقة على فتاة فقرية خ�سرت بيتها واأخاها. لكنني اكت�سفت اأّن 

هذا اأنا َمن كان فقرًيا اإىل الإح�سا�س ببهجة احلياة حتى راآك. وهذا 

اأنا َمن �سيخ�سر الدنيا اإذا مل يربح قلبك«.

ت�سحرين  مل  منهن  واحدة  لكّن  كثريات.  ح�سناوات  بالدي  »يف 

حِلاظك...اأنا  كما  حِلاُظها  علّي  وت�سطو  عينيِك،  مثل  عيناها 

اأحّبك يا ماندي، و�ساأحّبك اإىل الأبد يا حبيبتي«.

- ملاذا مل تُقل يل هذا الكالم من قبل، ملاذا، ملاذا!!! قالت، فيما 

بعد  املطر  ت�ستقبل  كرو�سة  دموعها  �سيل  حتت  وجنتاها  ب��دت 

عط�س�سديد.

- هذا هو اليوم الذي كنُت اأنوي فيه اأن اأ�ستجمع �سجاعتي، واأعرتف 

لك بحّبي، واأ�ساألك الذهاَب معي اإىل بالدي زوجًة اأحّبها واأُخل�س لها. 

ومن اأجل هذا اليوم تقّدمُت من قيادتي بطلب ا�ستقالتي. لكنِك 

جئِت لتقويل اإنِك راحلة ولن تعودي. وها قلبي اليوم �سيفعل مثلك. 

�سيذهب ولن يعود، لأنه �سيكون معك... اآخ يا ماندي. اإّن اأح�سائي 

تتمّزق اأمًلا؛ فما كان يف الكاأ�س يا حبيبتي!؟

ُت لك الكثري منه لأقتلك؛ فيا حلماقتي، ويا  - اإنه ال�سّم. لقد َد�َس�سْ

خل�سارتي! بالأم�س فقدُت اأخي، واليوم اأفقد حبيبي، واأفقد... نف�سي.

- ل تّدعي جرمية مل ترتكبيها يا حبيبتي. اأنِت مل تقتليني؛ فاأنا 

ميت منذ اليوم الذي �سمحُت لهم فيه باأخذ اأخيك. لكنني يومذاك 

مل األَق َمن يحملني اإىل القرب ويهيل فوقي الرتاب.

- اآه يا حبيبي! لن اأدعك متوت وحدك. �ساأموت اإىل جانبك فال 

ا ثانية يل، وها اإين  اأحيا يف العذاب من بعدك. لذلك اأعددُت كاأ�سً

�ساأجتّرعها لأذهب معك.

كان  بيرت  لكن  الكاأ�س.  تريد  واندفعت  ماندي،  قالت  هكذا 

اإذ رفع م�سّد�سه، واأطلق منه ر�سا�سة على الكاأ�س  اأ�سرع منها يًدا؛ 

فاأخذته  الأر���س؛  على  امل�سّد�س  و�سقط  يده،  ارتخت  ثم  فحّطمها. 

ماندي على عَجل، وجعلت فوهته يف �سدرها، و�سغطت على الزناد 

ال�سوت،  كما عّلمها بيرت؛ فانطلقت ر�سا�سة منَع �سداها كامُت 

بة الثوب بالدم. ثم  ثم �سغطت مّرة ثانية، وهبطت اإىل الأر�س خم�سّ

دّبت على ركبَتيها �سوب بيرت، وطّوقت �ساَقيه بذراَعيها، واأراحت 

خّدها على ركبتيه؛ فجمع كّل ما بقي له من قّوة، وح�سن راأ�سها، 

وقت  بعد  املعاون  دخل  وعندما  ويتمّنى.  يحلم  كان  مثلما  وقّبله 

على  منطرًحا  وجده  القيادة،  من  ا  خا�سًّ بريًدا  له  اأّن  ليخربه  ق�سري 

الأر�س، وعلى �سدره الذي �سكن فيه نب�س احلياة، يرتاح راأ�س ماندي 

وقد ا�ستحالت جّثة باردة ل حياة فيها.

على  حزًنا  احلفيدة  وجنتي  على  ت�سيل  الدموع  اأخ��ذت  وفيما 

احلبيَبني، ختمت اجلّدة بقولها: »وحكاية بيرت وماندي ما زال اأهل 

قريتنا يحفظونها وي�سردونها لتبقى ذكراهما حّيًة ل ُتن�سى«.
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اإعداد:

 روجينا خليل ال�شختورة

م�ؤمتر �صحفي 

لإطالق 

البط�لة العربية 

الع�صكرية 

الثانية 

يف املالكمة

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

الع�سكرية  العربية  البطولة  اإقامة  وملنا�سبة 

اآب،  و25   19 بني  ما  املالكمة  يف  الثانية 

يف  �سحفًيا  موؤمتًرا  املنظمة  اللجنة  عقدت 

ح�سره  الفيا�سية،   - املركزي  الرتباء  نادي 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  قائد 

الركن  العميد  املنظمة  اللجنة  ورئي�ش 

والريا�سة  ال�سباب  وزارة  وممثل  ها�سم،  اأ�سد 

ح�سد  جانب  اإىل  �ساهني،  اليا�ش  امل�ست�سار 

املحلية  الريا�سية  االحت���ادات  روؤ���س��اء  من 

واإعالمية. وممثليها و�سخ�سيات ريا�سية 

كلمة  ها�سم  الركن  العميد  األقى  وقد 

باملنا�سبة اأ�سار فيها اإىل اأّن البطولة املذكورة 

قيادة  و�سعتها  التي  اخلطة  اإطار  يف  تندرج 

بطولة  عام  كّل  لبنان  ال�ست�سافة  اجلي�ش 

اأجنبية،  اأو  عربية  ريا�سية  ع�سكرية 

التي  البطولة  برنامج  ذلك  بعد  عر�ش  ثم 

الريا�سية  �سمعون  كميل  مدينة  يف  �ستقام 

اجلزائر،  االأردن،  دول هي:   8 فيها  وت�سارك 

فل�سطني،  م�سر،  تون�ش،  املغرب،  العراق، 

ولبنان.

العلم اللبناين على من�صة تت�يج اأبطال التاي ب�ك�صينغ الآ�صي�ية

العايل  املركز  من  اأوندا�ش  اأحمد  خدماته  املمددة  املجند  �سارك 

التاي  لعبة  يف  االآ�سيوية  االأل��ع��اب  بطولة  يف  الع�سكرية  للريا�سة 

ولغاية   6/27 م��ن  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ج��رت  وال��ت��ي  بوك�سينغ 

م�سارًكا،  العًبا   18 بني  من  الثالث  املركز  اأحرز  حيث   2013/7/7

ونال امليدالية الربونزية عن وزن 63 كلغ.

العلم  يرفع  االأوىل،  وللمرة  البطولة،  هذه  يف  اأّن��ه  باالإ�سارة  ويجدر 

اللبناين على من�سة التتويج.

لقاء ودي يف ال�صطرجن ال�صريع

لقاء  يف  لل�سطرجن  اجلي�ش  فريق  �سارك 

تبارى  حيث  ال�سريع  ال�سطرجن  لعبة  يف  ودي 

مع فريق امللحقية الع�سكرية يف كل من 

نظمته  وال��ذي  واأوك��ران��ي��ا،  رو�سيا  �سفارتي 

جمعية متخرجي جامعات ومعاهد االحتاد 

ال�سيد  الرو�سي  ال�سفري  برعاية  ال�سوفياتي 

النادي  يف  وذل��ك  زا�سيبكن،  األك�سندر 

انتهى  وقد  املنارة.   - املركزي  الع�سكري 

فريق  مل�سلحة  �سفر   -  3 بنتيجة  اللقاء 

اجلي�ش.
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نهائيات بط�لت الكرة يف اجلي�ش
اميل  العماد  الرئي�ش  جممع  يف  اأقيمت 

روك��ز،  م��ار   - الع�سكري  الريا�سي  حل��ود 

كرة  يف  اجلي�ش  لبطولة  النهائية  املباريات 

ال�سلة وكرة القدم لل�ساالت والكرة الطائرة 

الركن  العميد  بح�سور  وذلك   ،2013 للعام 

للريا�سة  العايل  املركز  قائد  الها�سم  اأ�سد 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثال  الع�سكرية 

جميع  يف  والرمي  الريا�سة  و�سباط  قهوجي، 

القطع والوحدات.

ووحداته جميعها  اجلي�ش  �ساركت قطع 

احلر�ش  لواء  اأحرز  حيث  البطوالت،  هذه  يف 

كرة  يف  اجلي�ش  بطولة  نهائي  اجلمهوري 

ال�سلة بعد اأن تواجه مع لواء امل�ساة اخلام�ش 

وكانت النتيجة 71-59، )حّل فوج املدفعية 

االأول يف املركز الثالث وفوج مغاوير البحر يف 

املركز الرابع (.

احل��ر���ش اجلمهوري  ل��واء  اأح���رز  ك��ذل��ك، 

ن���ه���ائ���ي ب��ط��ول��ة 

الكرة  يف  اجلي�ش 

اأن  ب��ع��د  ال��ط��ائ��رة 

املركز  م��ع  ت��واج��ه 

ال���ع���ايل ل��ل��ري��ا���س��ة 

)ح��ّل  الع�سكرية 

اخلام�ش  امل�ساة  لواء 

الثالث،  املركز  يف 

وفوج املدفعية االأول يف املركز الرابع(.

بطولة  نهائي  يف  ع�سر  احل��ادي  اللواء  وفاز 

اجلي�ش يف كرة القدم لل�ساالت بنتيجة 7-8 

اجلوية  القوات  )حّلت  الثالث.  اللواء  اأمام 

للريا�سة  العايل  واملركز  الثالث  املركز  يف 

الع�سكرية يف املركز الرابع(.

كاأ�ش ال�ص�بر يف كرة القدم لل�صالت

القدم  كرة  يف  ال�سوبر  كاأ�ش  مباراة  يف  اجلي�ش  فريق  �سارك 

نادي  فريق  مع  تواجه  حيث   ،2014  -  2013 للمو�سم  لل�ساالت 

وانتهت  املطار،  طريق   - املذكور  النادي  ملعب  على  ال�سداقة 

املباراة مل�سلحة نادي ال�سداقة بنتيجة 3-8.

ت��ب��ارى اجل��ي�����ش ودًي����ا يف 

فريق  مع  الطائرة  الكرة 

الثقايف  النادي  نظمه  الذي  املهرجان  �سمن  الريا�سي،  الرببارة  نادي 

املباراة  انتهت  حيث  ملعبه،  على  جبيل   - م�سم�ش  يف  الريا�سي 

بنتيجة 3-2 مل�سلحة فريق اجلي�ش.

مباراة ودية يف الكرة الطائرة



نظم نادي عطاالله الريا�سي – مرجعيون، 

يوم ال�سباب الريا�سي للعام 2013 ملنا�سبة عيد 

اجلي�ش انطالًقا من جديدة مرجعيون اأمام 

مبنى البلدية.

املذكور  اليوم  التا�سع يف  امل�ساة  لواء  �سارك 

وكانت النتائج التي حققها كما ياأتي:

• �صباق رك�ش 8000م مل�اليد 82 وما دون:
حّل العريف ح�سني احلاج ح�سن يف املركز 

االأول ونال البطولة.

• �صباق رك�ش 8000م مل�اليد 83 وما ف�ق:
حّل اجلندي ح�سن الغو�ش يف املركز الثالث 

ونال ميدالية برونزية.

الأ�صجار: • لعبة نقل 
حّل املجند املمددة خدماته ابراهيم �سحادة 

يف املركز الثاين ونال ميدالية ف�سية.

الـ 70 كلغ: • لعبة �صغط �صدر دون 

حّل املجند املمددة خدماته �سعد رم�سان يف 

املركز الثاين ونال ميدالية ف�سية.

• لعبة �صغط �صدر90 كلغ وما ف�ق:
حّل اجلندي االأول ح�سام العوطة يف املركز 

الثالث ونال ميدالية برونزية.

التحمل: • لعبة 
حّل املجند املمددة خدماته علي ح�سن يف 

املركز الثالث ونال ميدالية برونزية.
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بط�لة لبنان العامة للرجال يف كرة اليد

دورة باتريك 

اآ�صاف 

ال�صن�ية 

التا�صعة يف 

كرة الطاولة

ح��ّل فريق اجلي���ش يف املرك��ز الثالث من 

ب��ني 8 فرق م�ساركة يف بطولة لبنان العامة 

للرجال يف كرة اليد للعام 2013 التي نظمها 

االحتاد اللبن��اين للعبة. و�سلم رئي�ش االحتاد 

واأع�س��اوؤه الكوؤو�ش وامليدالي��ات للفائزين يف 

ملعب ال�سداقة - طريق املطار.

دورة  نادي اجلمهور،  اأقيمت يف 

التا�سعة  ال�سنوية  اآ�ساف  باتريك 

نظمها  والتي  الطاولة  كرة  يف 

االحتاد اللبناين الألعاب القوى.

�سارك اجلي�ش يف البطولة وحّل 

اجلندي اأحمد حرب من املركز 

يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

املركز االأول من بني 16 م�سرتًكا 

عن فئة ما دون ال� 21 �سنة.

�سباق 

بعلبك 

ال�سنوي

اجلي�ش 

يف ال�صدارة

الت�سوق  مل��ه��رج��ان  الريا�سية  اللجنة  نظمت 

 - الريا�سي  القلعة  ن��ادي  مع  بالتعاون  وال�سياحة، 

القوى،  الألعاب  اللبناين  االحتاد  وباإ�سراف  بعلبك، 

�سباق بعلبك ال�سنوي مل�سافة 8 كلم.

باجتاه  العني  راأ�ش  مرجة  اأمام  من  ال�سباق  انطلق 

واأحرز  �سارك فيه اجلي�ش  االمري، حيث  منتزه جنة 

من  العجمي  حممد  الرقيب  حّل  اإذ  االأوىل،  املراكز 

لواء امل�ساة الثاين يف املركز االأول، تاله العريف ح�سني 

قي�ش من لواء امل�ساة االول يف املركز الثاين، املعاون زياد 

عون من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

ي�م ال�صباب الريا�صي 2013



�سارك اجلي�ش يف لقاءين ودّيني 

يف األعاب القوى اأجريا يف اجلامعة 

االأول  احل����دث،   – اللبنانية 

�سباقات:  وت�سمن   6/28 بتاريخ 

200م، 400م، 5000م، و1000م، اإ�سافًة 

الطويل  الوثب  العايل،  القفز  اإىل 

ورمي الكرة احلديد.

بتاريخ  اأج��ري  فقد  الثاين  اأم��ا 

100م،  �سباقات  وت�سّمن   7/25

رمي  اإىل  اإ���س��اف��ًة  و800م  200م، 

الكرة احلديد والوثب الطويل.

وكانت نتائج الع�سكريني يف 

اللقاء االأول على النحو االآتي:

• �صباق 200م:
يف  ح�سن  ح��م��زة  اجل��ن��دي   -

املركز االأول.

- اجل��ن��دي ���س��ادي ف��رح��ات يف 

املركز الثاين.

• �صباق 400م:
خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   -

نورالدين حديد يف املركز االأول.

خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   -

ح�سن من�سور يف املركز الثاين.

- اجل��ن��دي حم��م��د ط��ال��ب يف 

املركز الثالث.

• �صباق 5000م:
يف  مرتا  نقوال  االول  املعاون   -

املركز االأول.

يف  عي�سى  ع��م��ر  ال��ع��ري��ف   -

املركز الثاين.

• �صباق 1000م:
يف  ال�سناوي  خالد  اجل��ن��دي   -

املركز االأول.

- اجل��ن��دي اأح��م��د ع��ل��ي يف 

املركز الثاين.

- اجلندي االأول ع�سمت غريزي 

يف املركز الثالث.

العايل: • القفز 
- اجلندي االأول مهدي العيداوي 

يف املركز الثاين.

- املجند املمددة خدماته علي 

كنعان يف املركز الثالث.

الط�يل: • ال�ثب 

- اجل��ن��دي حم��م��د اب��راه��ي��م 

طريجي يف املركز االأول.

- العريف فوؤاد يونان يف املركز 

الثاين. 

الكرة احلديد: • رمي 
- الرقيب بدري عبيد يف املركز 

االأول.

- العريف االأول جورج ها�سم يف 

املركز الثاين.

يف  من�سور  رام���ي  اجل��ن��دي   -

املركز الثالث.

الثاين  اللقاء  نتائج  وج��اءت 

على النحو االآتي:

• �صباق 100م:
نور  خدماته  املمددة  املجند   -

الدين حديد يف املركز الثاين.

يف  ح�سن  ح��م��زة  اجل��ن��دي   -

املركز الثالث.

• �صباق 200م:
خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   -

نورالدين حديد يف املركز االأول.

خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   -

ح�سن من�سور يف املركز الثالث.

• �صباق 800م:
يف  ال�سناوي  خالد  اجل��ن��دي   -

املركز االأول. 

الكرة احلديد: • رمي 
- الرقيب بدري عبيد يف املركز 

االأول.

- العريف االأول جورج ها�سم يف 

املركز الثاين.

الط�يل: • ال�ثب 
- اجل��ن��دي حم��م��د اب��راه��ي��م 

طريجي يف املركز االأول.

- العريف فوؤاد يونان يف املركز 

الثالث. 

ريا�ضة 
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لقاء ودي يف األعاب الق�ى يف 

مدينة كميل �صمع�ن الريا�صية

... ولقاءان اآخران يف 

اجلامعة اللبنانية يف احلدت

يف  ال��ودي  اللقاء  يف  اجلي�ش  �سارك 

األعاب القوى الذي اأقيم على ملعب 

الريا�سية يف  �سمعون  مدينة كميل 

2013/6/21 والذي ت�سّمن �سباقات 100م، 200م، 

300م، 400م، و1500م، باالإ�سافة اإىل رمي الكرة 

احلديد.

وقد جاءت نتائج الع�سكريني على النحو 

االآتي:

• �صباق 100م:
- العريف حممد قا�سم يف املركز الرابع.

• �صباق 200م:

- اجلندي �سادي فرحات يف املركز االأول.

- العريف حممد قا�سم يف املركز الثاين.

• �صباق 300م:
الدين حديد  نور  املمددة خدماته  املجند   -

يف املركز االأول.

• �صباق 400م:
- العريف اأحمد حم�سن يف املركز االأول.

- املجند املمددة خدماته ح�سن من�سور يف 

املركز الثاين.

• �صباق 1500م:
- اجلندي خالد ال�سناوي يف املركز االأول.

الكرة احلديد: • رمي 
- الرقيب بدري عبيد يف املركز االأول.

املركز  يف  ها�سم  ج��ورج  االول  العريف   -

الثاين.

- اجلندي علي عبا�ش يف املركز الثالث.



لبنان  بطولة  للجودو  اللبناين  االحت���اد  نظم 

لل�سباب، بتواريخ خمتلفة، وكانت النتائج على 

ال�سكل االآتي:

- حّل كّل من عماد حممد جعفر، حممود ربيع العاكوم، حممد اأنور ربيع ح�سن، 

�سباط يف  اأبناء  الذهبية )جميعهم  امليدالية  ونالوا  االأول  املركز  با�سم عو�ش يف  وحممد 

اجلي�ش اللبناين(.

- حّل كّل من يو�سف حممد جعفر، الك�ش جميل داغر، رالف اياد العامل، كرمي 

يا�سر العرياين، عمر حممد �سردوك ونور حممد بدر يف املركز الثاين ونالوا امليدالية الف�سية 

)جميعهم اأبناء �سباط يف اجلي�ش اللبناين(.

�سوقي  العبد، علي  وليد  الثالث كّل من: علي حممد جعفر، خالد  املركز  - حّل يف 

رم�سان، رام ابراهيم ترو، راين اياد العلم، ماثيو رميون ن�سور، حممد يا�سر العرياين، ح�سن 

خالد تكروري )جميعهم اأبناء �سباط يف اجلي�ش اللبناين(. وحّل يف املركز نف�سه كّل 

حممد  يو�سف،  اأ�سعد  اأن��ط��وان  من 

اأديب  ح�سان  �سليمان،  خالد  علي 

جابر، طه نبيل فخران، حمي الدين 

�سالح متيم، ونعيم زهري فيا�ش.

جميًعا  هوؤالء  اأّن  باالإ�سارة  ويجدر 

ال��ن��ادي  ت��دري��ب��ات��ه��م يف  ي��ت��ل��ق��ون 

املدرب  باإ�سراف  املركزي  الع�سكري 

الوطني واحلكم الدويل زهري فيا�ش.

�سارك اجلي�ش يف لقاءين وديني 

اأق��ي��م��ا على  ال��ق��وى  األ��ع��اب  يف 

االأول  اجل��م��ه��ور،  ن���ادي  ملعب 

�سباقي  وت�سّمن   7/21 بتاريخ 

الوثب  اإىل  اإ�سافّة  و1000م،  200م، 

احلديد  ال��ك��رة  رم��ي  الطويل، 

والثاين  4×100م،  البدل  و�سباق 

�سباقات  وت�سّمن   7/27 بتاريخ 

4×400م،  وال��ب��دل  400م  100م، 

الوثب  الرمح،  رمي  اإىل  اإ�سافًة 

الطويل والوثب العايل. 

وكانت النتائج يف اللقاء االأول 

على النحو االآتي:

• �صباق 200م:
خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   -

نورالدين حديد يف املركز االأول.

خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   -

ح�سن من�سور يف املركز الثاين.

يف  حم�سن  اأح��م��د  العريف   -

املركز الثالث.

• �صباق 1000م:
يف  ال�سناوي  خالد  اجل��ن��دي   -

املركز االأول.

الط�يل: • ال�ثب 
- اجل��ن��دي حم��م��د اب��راه��ي��م 

طريجي يف املركز االأول.

الكرة احلديد: • رمي 
- العريف االأول جورج ها�سم يف 

املركز الثاين.

يف  من�سور  رام���ي  اجل��ن��دي   -

املركز الثالث.

البدل 4×100م: • �صباق 
اأحمد  العريف  من  كّل  حّل 

حم�سن، اجلندي �سادي فرحات، 

واملجند  ح�سن  حمزة  اجلندي 

نورالدين حديد  املمددة خدماته 

يف املركز االأول.

الثاين  اللقاء  نتائج  وج��اءت 

كما ياأتي:

• �صباق 100م:
اجل���ن���دي   -

فرحات  �سادي 

امل����رك����ز  يف 

الثاين.

• �صباق 400م:
امل���ج���ن���د   -

امل��������م��������ددة 

خ��دم��ات��ه ن��ور ال��دي��ن ح��دي��د يف 

املركز االأول.

يف  حم�سن  اأح��م��د  العريف   -

املركز الثالث.

البدل 4×400م: • �صباق 
املجندين  م��ن  ك��ّل  ح��ّل   -

ح�سن  خ��دم��ات��ه��م��ا  امل���م���ددة 

م��ن�����س��ور ون����ور ال��دي��ن ح��دي��د، 

والعريف اأحمد حم�سن واجلندي 

حممد طالب يف املركز االأول.

الرمح: • رمي 
ال��رح��م��ن  اجل���ن���دي ع��ب��د   -

احلالين يف املركز االأول.

طاليع  ماجد  االأول  الرقيب   -

يف املركز الثاين.

الط�يل: • ال�ثب 
- اجل��ن��دي حم��م��د اب��راه��ي��م 

طريجي يف املركز االأول.

- العريف فوؤاد يونان يف املركز 

الثاين.

العايل: • ال�ثب 
- اجلندي االأول مهدي العيداوي 

يف املركز االأول.

الديراين  علي  االأول  اجلندي   -

يف املركز الثاين.

- املجند املمددة خدماته علي 

كنعان يف املركز الثالث.
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... ولقاءان 

على ملعب نادي اجلمه�ر

بط�لة لبنان لل�صباب يف اجل�دو

ميدالية ذهبية ل�صاميا 

القعق�ر يف بط�لة الأن�صطة 

للعبة اجلمباز

ابنة  ال�سال(  امل��ون  )ن��ادي  �ساميا  اأح��رزت 

االأول  امل�ساة  لواء  من  القعقور  زي��دان  املقدم 

املركز االأول �سمن بطولة االأن�سطة عن فئة 

للجمباز  اللبناين  االحتاد  نظمها  التي   2004

يف نادي بودا - اأدما مب�ساركة جميع اأندية 

اجلمباز.





تطّوع املعاون الأول زياد اجللبوط العام 1997 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  مل�سلحة 

واختاره مدّرب فرن�سي دويل يف حينها ليبارز، 

املركز  واأح���رز  ب��ط��ولت  ع��ّدة  يف  ف�سارك 

�سيف  يف  لبنان  بطولة  من  كل  يف  الثالث 

�سالح  يف  لبنان  بطولة   ،2005 العام  املبارزة 

ل�سيف  العربية  والبطولة   2006 العام  ال�سي�ش 

املبارزة للفرق يف �سوريا العام 2009. كما اأحرز 

يف  لبنان  بطولة  من  كل  يف  الأول  املركز 

لبنان يف �سيف  املبارزة )فرق( وبطولة  �سيف 

بطولة  يف  الثالث  واملركز  )ف��رق(،  احل�سام 

لبنان يف �سالح ال�سي�ش للفرق العام 2012.

العام 2005 بداأ املعاون الأول 

اجللبوط م�سريته كحكم 

ُعينِّ  حيث  اللعبة  ه��ذه  يف 

العامل  بطولة  يف  حكًما 

ايطاليا،  يف  الع�سكرية 

ومنذ ذلك احلي تابع دورات 

والأردن  �سوريا  يف  حتكيم 

حكًما  ليكون  وغ��ريه��ا 

يف بطولة العامل الع�سكرية يف رومانيا العام 

اإىل  بالإ�سافة   2009 العام  فنزويال  ويف   2006

نف�سه.  العام  قطر  يف  )مدنية(  اآ�سيا  بطولة 

اجلمهورية  يف  دولية  حتكيم  �سهادة  حاز 

ال�سورية )2009(، و�سهادة مدّرب دويل  العربية 

يف ايطاليا )2010(.

البطولت  خمتلف  يف  بالتحكيم  يقوم 

م يف لبنان، ويتابع  الدولية والعربية التي ُتنظَّ

الداخل  يف  ال���دورات  دائ��ًم��ا 

واخلارج ليبقى على اّطالع 

ال��ق��ان��ون  ب��ك��ل ج��دي��د يف 

الدويل املتعّلق بلعبة املبارزة، 

واآخر متابعاته يف هذا املجال 

كانت دورة مدّرب مبارزة يف 

اأيار  )ني�سان-  اأورباك�ستان 

املن�سرَمي(. 

الأول  امل���ع���اون  ي��ت��ح��ّدث 

الريا�سة  هذه  عن  اجللبوط 

يكتفي  ل  وكاأنه  ب�سغف 

بل  الآن،  حتى  حّققه  مبا 

ينقل  اأن  ويوّد  باملزيد  يرغب 

خربًة  اأق��ّل  هم  ملن  خربته 

وهو  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  منه 

ي�سّدد على اأّن التحكيم يف 

مثل هذه الريا�سات يزيد من 

وي�سقل  الفرد  لدى  الإنفتاح 

ان�سباطه ويعّززه. 

�آب/�أيلول

2013

�ألعاب والعبون

اإعداد:

ندين البلعة
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التحكيم ي�ضقل االن�ضباط

املعاون االأول زياد اجللبوط:

حكًما  ت�ضبح  اأن  ميكن  »ال 

اأن  بعد  اإاّل  املبارزة  ريا�ضة  يف 

خبرًيا  وت�ضبح  ل�ضنوات  متار�ضها 

واأ�ضولها«،  قوانينها  كل  يف 

ق��ادت  ه��ذه  اخل��رة  وم�ضرية 

اإىل  اجللبوط  زياد  االأول  املعاون 

ميدان التحكيم...







الرنج�سّية ال�سخ�سّية 

عن  التفتي�ش  حاولنا  اإذا 

معنى الرنج�شية يف موقع »غوغل« على �شبكة االنرتنت نرى اأنها 

والغرور  االأنانية  عن  تعبرّ  فهي  االإطالق.  على  ة  م�شتحبرّ غري  �شفة 

مع  املجتمع.  من  مكروهة  �شفات  من  هنالك  ما  اإىل  والتعايل، 

بد  زوايا خمتلفة. وهنا ال  يتناولها من  بداأ  النف�ش  فاإن علم  ذلك، 

من االإ�شارة اإىل اأن حب »االأنا« يعتب، بح�شب الباحثني، متاأ�شاًل يف 

اأعماق كٍل منا بدرجات متفاوتة، لذا ي�شبح من ال�شروري براأيهم، 

ة. ة الرنج�شيرّ م اأبعاد ال�شخ�شيرّ ف اإىل ذواتنا من خالل تفهرّ التعررّ

كيف نتعّرف اإىل الرنج�سيني؟

النا�ش،  من  جمموعات  على  اختبارات  اأجريت  ال�شياق  هذا  يف 

ونتيجة  اأ�شئلة تبز معامل �شخ�شياتهم.  اإليهم االإجابة على  طلب 

من  اأكرث  ة  االجتماعيرّ احلياة  يحبون  ني  الرنج�شيرّ اأن  تبنيرّ  ذلك، 

ل عليهم البوز ولفت االأنظار. �شواهم، االأمر الذي ي�شهرّ

من  ويتمكنون  زون،  مميرّ اأنهم  معظمهم  د  اأكرّ فقد  ذلك،  اإىل 

تاأدية اأعمال يعجز عنها �شواهم.

ة ما ورد يف االأ�شطورة  فت اأن نتائج اال�شتجوابات اأظهرت �شحرّ والالرّ

مبظهرهم  ماأخوذون  العموم  على  هم  فالرنج�شيون  االإغريقية. 

اهتمامهم  خالل  من  يظهر  وهذا  الفريدة.  و�شخ�شيتهم  اخلارجي 

بون  يتجنرّ اأنهم  واالأه��م  ة.  االجتماعيرّ وباحلياة  باالأناقة  املفرط 

ا�شتخدام كلمة »نحن« وي�شتبدلونها بكلمة »اأنا«.

ا نف�سًيا؟ هل تعترب مر�سً

ا ي�شتحق العالج، لكن يف  ة على العموم، ال تعتب مر�شً الرنج�شيرّ

ا�شطرابات  ع��داد  يف  ف  ت�شنرّ فاإنها  ف،  التطررّ ح��درّ  بلغت  ح��ال 

بالنجاح،  ة  واقعيرّ غري  اأحالم  خالل  من  يظهر  وهذا  ة.  ال�شخ�شيرّ

اأن  وامل��ع��روف  االآخ��ري��ن.  اإجن��ازات  من  املفرطة  الغرية  اإىل  اإ�شافة 

ي�شتحقون  اأنهم  يعتبون  ة  الرنج�شيرّ ة  ال�شخ�شيرّ با�شطراب  امل�شابني 
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رحلة يف �لإن�سان

اإعداد:

غري�س فرح
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ال��رنج�����س��ي��ة 

العام  باملفهوم 

على  الرتكيز  هي 

الذات، اأو االعتداد 

وامليل  بالنف�س 

اأ�سطورة  اإىل  فتعود  الت�سمّية،  اأما  عداها.  ما  على  »االأنا«  كفة  ترجيح  اإىل 

اإغريقية قدمية تروي ق�سة �ساب افتنت ب�سورته املنعك�سة على �سطح املاء. 

ج�سده  لوى  اأن  اإىل  ذاته،  بجمال  يحّدق  واقًفا  بقي  االأ�سطورة،  وح�سب 

وحتول اإىل نرج�سة )نوع من االأزهار(.

ال�سّفة  بهذه  احلديث  النف�س  علم  راأي  هو  ما 

الب�سرية، وكيف يقّيمها اأ�سحابها؟

الرنج�شية من منظور 

علم النف�ش احلديث

من يحب ذاته 

يحبه االآخرون
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معاملة خا�شة. واملثال على ذلك ال�شعوبة التي يواجهونها يف اأثناء 

ا وراء من يجدونهم اأقلرّ  انتظار دورهم يف االأماكن العامة، وخ�شو�شً

�شاأًنا.

من  مزيج  هي  اإلها  امل�شار  ال�شخ�شية  اأن  القول  ميكن  هنا  من 

االإقدام  مع  املفرط،  والغرور  بالعظمة  الزائد  ال�شعور  هما:  عاملني 

زت قادة �شيا�شيني اأ�شارت  ة ميرّ على فر�ش الذات بالقوة. وهي �شخ�شيرّ

ام ح�شني، ومو�شوليني  اإليهم الدرا�شات، منهم على �شبيل املثال �شدرّ

وهتلر و�شواهم من القادة امل�شتبدين من الذين عرفهم التاريخ.

ن  تكورّ اأ�شباب  معرفة  من  النف�ش  علم  بتمكن  مل  االآن  حتى 

ال�شخ�شية الرنج�شية املر�شية، لكن االأبحاث اجلارية ت�شري اإىل اأنها 

ا عن ال�شعور بالنق�ش. قد تكون تعوي�شً

اأبعاد ال�سخ�سّية الرنج�سية املر�سية

من خالل درا�شة اأجريت يف جامعة كاليفورنيا االأمريكية، تبنيرّ 

القرارات،  خاذ  اترّ يف  ر  بالتهورّ عموًما  ترتبط  ة  املر�شيرّ ة  الرنج�شيرّ اأن 

ز  وبالعدائية والعنف، وهنا ال بد من االإ�شارة اإىل اأن العنف الذي مييرّ

ارتكاب  درجة  اإىل  اأحياًنا  ي�شل  قد  االإ�شطراب،  من  النوع  هذا 

اأن  ا  اأي�شً وامل��ع��روف  امل�شوؤولة.  غري  االأع��م��ال  من  و�شواها  اجلرائم 

وقد يقدمون  باالنتحار،  التفكري  اإىل  املر�شيني مييلون  الرنج�شيني 

اأو نتيجة عدم اإعطائهم االأهمية  عليه يف حال �شعورهم بالف�شل، 

التي ي�شتحقونها »بنظرهم«.

مراآة ذات وجهني

ذات  كمراآة  الرنج�شية  اإىل  اليوم  النف�ش  علم  ينظر  ذلك،  مع 

وجهني، اأو �شيف ذي حدين. فر�شيدها، كما اأ�شارت اآخر الدرا�شات، 

ورجال  اجلامعات  طالب  بني  ا  وخ�شو�شً الفت،  ب�شكل  يرتفع  بداأ 

يعني  وه��ذا  واخلا�شة.  العامة  القطاعات  يف  فني  واملوظرّ االأعمال 

ة متنامية،  بح�شب الباحثني اأننا نعي�ش حالًيا يف ظل ح�شارة نرج�شيرّ

ح�شارة ي�شودها االأنانية والغرور والتناف�ش احلاد يف جميع املجاالت.

�شحيح اأن الكثريين يجدون �شعوبة يف التعامل مع الرنج�شيني، 

ت اأنهم يفر�شون اأنف�شهم كقياديني،  لكن نتائج الدرا�شات، اأكدرّ

املثال،  �شبيل  على  الرنج�شيون  فالطالب  املنا�شب.  اأعلى  ون  ويتولرّ

ن معظمهم من  يبزون خالل النقا�شات اجلماعية، كما يتمكرّ

يبعون  اأنهم  وال�شبب  ج.  التخررّ بعد  العمل  مقابالت  يف  النجاح 

اأخرًيا  اأجريت  درا�شة  نتيجة  وعرف  باأنف�شهم.  ثقتهم  اإظهار  يف 

م�شاهري  بني  ة  متف�شيرّ تعتب  الرنج�شية  اأن  كالفورنيا،  جامعة  يف 

العامل ب�شكل عام.

الذات ال يخلو من اخلطورة، لكن  اإظهار عظمة  رف يف  التطرّ اإن 

اكت�شاب الثقة بالنف�ش، والطموح اإىل احتالل اأعلى املراكز يعتب 

م درو�ٍش ال ي�شتهان بها  �شرورًيا لتحقيق االأهداف، لذا ميكننا تعلرّ

من الذين يعتبون اأنف�شهم مركز الكون.
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نو�فذ مفتوحة

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

حلفالت الزفاف 

حول العامل تقاليد 

خمتلفة باختالف 

الثقافات، وهذا اأمر 

معروف ومفهوم، 

لكن هل يخطر 

ببالك اأنه با�سم احلب 

مثالاً على العري�ض 

اأن يجّر عرو�سه من 

�سعرها يف طريقهما 

بني بيتها وبني مكان 

االحتفال؟!

تقاليد الزواج يف بع�ض املجتمعات

ا لي�ض بالفرح دائماً

يتم االإحتفال!

العربي  املغرب  منطقة  يف  جولتنا  نبداأ 

اأيام، ولكل  حيث ميتد حفل الزواج ثالثة 

الأول  فاليوم  وطقو�سه:  خ�سو�سيته  ي��وم 

ت�سطحبها  اإذ  ال��ع��رو���ض  حلمام  خم�س�ض 

التقليدي،  املغربي  احلمام  اإىل  �سديقاتها 

للحناء  خم�س�ض  فهو  ال��ث��اين  ال��ي��وم  اأم���ا 

اليوم  ويف  الزفاف.  طقو�ض  اأبرز  اأحد  بو�سفه 

طقو�ض  و�سط  لزوجها  العرو�ض  ُت��زُفّ  الثالث 

تقت�سي تغيريها اللبا�ض مع الأك�س�سوارات 

املالئمة له عدة مرات وكاأنها تقدم عر�ض 
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. اأزياء متكامالاً

يقدمها  ال��ت��ي  »ال��ق��ف��ة«  اأم���ا 

العري�ض التون�سي كاملة لعرو�سه 

اأيام قليلة من يوم الزفاف،  قبل 

فتحتوي على اأكرث من خم�سينَ 

ا من املواد الغذائية والعطرية  نوعاً

كمّياتها  العرو�ض  حت��ّدد  التي 

امل�ستقبل  زوج  ق���درة  بح�سب 

يقل  اأن  ينبغي  ل  اأّنه  اإل  املادية؛ 

ا  دي��ن��اراً ثماني  ع��ن  امل���واد  ثمن 

ا. تون�سياً

العرو�ض  اأهل  يقوم  تركيا،  يف 

تكون  ك��ي  م���راآة  باإعطائها 

اأّم���ا  ب��ال��ن��ور،  مليئة  طريقها 

الباب  فيم�سحون  العري�ض  اأهل 

الع�سل  اأو  ب��ال��زي��ت  وال�����س��ق��ف 

معهم.  العرو�ض  تعامل  لت�سهيل 

العرو�ض  ت�سع  ال��ق��ران  عقد  ويف 

خ�سرها  على  اأح��م��ر  ا  �سريطاً

اأن  على  عّفتها،  على  كدليل 

ل  ك��ي  عري�سها  ق��دم  ت��رك��ل 

يلتفت يف امل�ستقبل اإىل امراأة اأخرى. 

�سرير  العرو�ض  اأ�سرة  تك�سو  اليونان،  يف 

العرو�سي قبل الزفاف باملال واحللوى والأزهار 

الوردية يف اإ�سارة اإىل متنياتها باحلظ ال�سعيد؛ 

ال�سرير اجلديد  الأطفال على  يتدحرج  فيما 

ا للعرو�سي على احلمل والإجناب. ت�سجيعاً

ليتمكن  اليونان،  يف  العرو�سان  ويت�سابق 

اأحدهما من دو�ض قدم الآخر، فالذي ي�سبق 

ي�سبح �سّيد البيت )اأو �سّيدته( ويتوىل »رئا�سة 

املنزل«.

اجلنوبية يحطم  اإيطاليا  بع�ض مناطق  يف 

قبل  بقوة  زجاجية  قطعة  اأو  مزهرية  الزوج 

على  النوم،  غرفة  اإىل  وزوجته  يدخل  اأن 

ر اإىل اأكرب عدد من القطع  اأمل اأن تتك�سّ

لأنها تدل يف اعتقادهم على عدد ال�سنوات 

ال�سعيدة التي �سيعي�سها الزوجان!

العري�ض  على  الرو�سية  التقاليد  تفر�ض 

بعد  ج�سور  �سبعة  ف��وق  عرو�سه  يحمل  اأن 

العمر  مراحل  اإىل  اإ���س��ارة  يف  الزفاف  حفل 

تقليد  يق�سي  فيما  ا؛  معاً بها  �سيمران  التي 

ب�سل�سلة  ا  مفتاحاً العرو�سان  يرمي  باأن  اآخر 

ل�سمان  اجل�سور  اأح��د  من  املياه  يف  مقفلة 

ارتباطهما الأبدي.

اأخرى تفر�ض التقاليد ممار�سات  يف بلدان 

جتعل يوم الزفاف اأ�سبه برحلة عذاب.

وت��ت��وىّل  ال��ع��رو���ض  تخطف  موريتانيا  يف 

انتهاء  عقب  املهمة  تنفيذ  �سديقاتها 

احلفل، حيث يتم اإخفاوؤها ملدة قد ت�سل اإىل 

العري�ض خالل  ويجب على  اأ�سبوع كامل. 

كل  يف  عرو�سه  ع��ن  البحث  ال��ف��رة  ه��ذه 

الفدية  يدفع  عليها  عثوره  وعند  مكان، 

ل�سديقاتها لتخلي�سها منهن.

في�سرب  املحارب  الزوج  ياأتي  ال�سومال  يف 

يجعلها  كي  الحتفال  اأثناء  يف  عرو�سه 

م له منذ البدء. ُت�سِلّ

يتم  الأول  الكهف  اإن�����س��ان  واأ���س��ل��وب 

الريفية من جزيرة  الأقاليم  ا يف  اأي�ساً اتباعه 

غرينالند، اإذ يذهب العري�ض اإىل بيت عرو�سه 

اإىل  اأن يو�سلها  اإىل  راأ�سها  ويجّرها من �سعر 

مكان الحتفال.

اأ�سنانها  العرو�ض  ت�سبغ  ج��اوا  جزيرة  يف 

اأثناء  يف  زوجها  اأقدام  وتغ�سل  الأ�سود  باللون 

حفالت الزواج. اأما يف بورما فتطرح العرو�ض 

عجوز  رجل  ويقوم  ا  اأر�ساً الحتفال  اأثناء  يف 

�سرخات  وتطلق  فتتاأمل  اأُذن��ي��ه��ا،  بثقب 

بالعزف  املو�سيقية  الفرقة  تغطيها  مدّوية 

باأ�سوات �ساخبة تطغى على �سرخات الأمل.

من  العرو�ض  تزحف  حي  الإذلل  وقمة 

اأث��ن��اء  يف  الهند  ج��ن��وب  ف��ى  ت���ودا  قبيلة 

وركبتها  يديها  على  ب��ال��زواج  الإحتفال 

هذا  ينتهي  ول  العري�ض،  اإىل  ت�سل  حتى 

عرو�سه  العري�ض  يبارك  عندما  اإل  الزحف 

باأن ي�سع قدمه على راأ�سها.

ا  تعقيداً واأقلها  ال��زواج  طقو�ض  اأب�سط  اأما 

نيغريتو  قبيلة  متار�سها  التى  تلك  فهي 

تلك  ففي  ال��ه��ادئ،  املحيط  ج��ن��وب  ف��ى 

القرية  اإىل عمدة  اجلزيرة يذهب اخلطيبان 

فيم�سك براأ�سيهما ويدقهما ببع�ض، وبهذا 

يتم الزواج...

األف مربوك!
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خامت الزواج

ن�������س���اأت ف��ك��رة 

اليونان  يف  ا  قدمياً ال��زواج  خامت 

كرمز لالرتباط. وكان اليونانيون 

يعتربون اليد اليمنى يد القوة والنفوذ، 

الي�سرى  اليد  املحب�ض يف  و�سع  لذلك اختاروا 

لأنها يف اعتقادهم الأ�سعف للدللة على 

خ�سوع الزوجة لزوجها، ولأنها الأقرب اإىل 

القلب من اليد اليمنى. اأما اختيارهم الإ�سبع 

باأن  فيعود لعتقاد قدمي  الي�سرى  لليد  البن�سر 

يجري  ك��ان   )vena amorist( احل��ب  وري��د 

العواطف  لينقل  والقلب  الأ�سبع  هذا  بي  ما 

اجليا�سة بي الزوجي. وقد �سمم اخلامت على 

ا للخلود. �سكل دائرة رمزاً
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تن�شئة الأطفال على القيم واملبادئ باللعب املمتع

يف ف�شل ال�شيف، يرتاح الأولد من القوانني والأنظمة التي يفر�شها ال�شتاء، اإن جلهة النوم، اأو الإن�شباط، اأو الدر�ض... لكن هذا ل مينع من اأن ن�شتغل بع�ض 

�شاعات ال�شيف لتعليم الأولد القيم واملبادئ بالأ�شلوب الذي يف�شلونه عن �شواه، وهو اللعب.

يف ما يلي عدد من الألعاب التي تعّلم الأولد امل�شوؤولية، وال�شرب، والنزاهة، والتعاطف مع الآخرين.

امل�شوؤولية

املغ�سولة  اجلوارب  اإجمعي  اللعب:  طريقة   -

اأر�ض  على  �سعيها  ثم  للتو�سيب،  واملهياأة 

من  واطلبي  كييبييرة،  طيياوليية  اأو  نظيفة، 

�سغارك جمع الأزواج املت�سابهة ومن ثم طّي 

كل منها على �سكل طابة.

املقابل، �سعي عدًدا من علب الأحذية  يف 

يوازي عدد اأفراد الأ�سرة، على م�سافة معينة 

من الأولد، ودّوين اإ�سم كل فرد على علبة. 

)اجلوارب(  الطابات  يرمون  الأولد  دعي  ثم 

على العلب بح�سب الأ�سماء.

امل�سوؤولية،  ح�ض  تنمية  اللعبة:  من  الهدف   -

عن طريق اإ�سراك الأولد يف املهمات املنزلية 

الب�سيطة، وتعليمهم اأن الكل م�سوؤول جتاه 

نحو  لتوجيههم  الأوىل  اخلطوة  وهي  املنزل، 

امل�سوؤولية جتاه املجتمع ككل.

ال�شدق والنزاهة

يف  العائلة  اجتماع  خالل  اللعب:  طريقة   -

امل�سلّية  اللعبة  هذه  با�سري  منزلية،  �سهرة 

بالعبارة الآتية: »�سعرت باخلوف عندما...« 

اأفييراد الأ�ييسييرة يكمل  ودعييي كل فييرد من 

اجلملة على طريقته، وفق جتربته اخلا�سة. 

اخلوف،  م�ساعر  و�سف  من  الإنتهاء  وبعد 

اإنتقلي اإىل م�ساعر اأخرى كالفرح، الده�سة، 

احلزن، القلق، ومن الأف�سل اأن يبا�سر الوالدان 

على  الأولد  لت�سجيع  الأ�سئلة  عن  الإجابة 

التعبر عن اآرائهم ب�سراحة.

على  الأولد  ت�سجيع  اللعبة:  من  الهدف   -

نتيح  فعندما  واليينييزاهيية.  ال�سدق  الييتييزام 

الإيجابية  م�ساعرهم  عن  التعبر  لييالأولد 

الالزمة  الثقة  مننحهم  فاإننا  ال�سلبية،  اأو 

للتعبر ب�سراحة و�سدق يف خمتلف الظروف 

واملواقف.

التعاطف مع الآخرين

من  عييدد  على  اإر�سمي  اللعب:  طريقة   -

الأوراق البي�ساء وجوًها حتمل تعابر �سلبية، 

املر�ض،...  اأو  اخلوف  اأو  الغ�سب  اأو  كاحلزن 

هذه  اأحييد  يختار  اأن  ولد  كل  من  واطلبي 

الوجوه، واأن ير�سم على وجهه التعبر املوجود 

مثاًل،  حزيًنا  التعبر  كان  فاإذا  ال�سورة.  يف 

احلزن  تعابر  ير�سم  اأن  الولد  على  يكون 

اأن  الأولد  بباقي  يفرت�ض  وهنا  وجهه.  على 

اأوًل  اأحدهم  في�ساأله  م�سكلته،  يعاجلوا 

من  كل  يطرح  ثم  ومن  حزنه،  �سبب  عن 

احلا�سرين فكرة للم�ساعدة.

التعاطف  روح  تنمية  اللعبة:  من  الهدف   -

حتفيز  اإىل  اإ�سافة  الآخييرييين،  مع  وال�سعور 

العقل لإيجاد حلول للم�ساكل التي تعرت�ض 

الولد.

ال�شرب

- طريقة اللعب: اإجمعي �سغارك يف مكان 

يختار  بحيث  مييداورة،  اللعبة  ولتبداأ  واحد، 

املييوجييودات  ميين  غر�ض  اأي  الالعبني  اأحييد 

على  الييلييون،  بح�سب  لييالآخييرييين  وي�سفه 

ال�سكل الآتي: »اأرى بعينّي ال�سغرتني �سيًئا 

يحاولوا  اأن  الآخييرييين  وعلى  اأحييميير«،  لونه 

معرفة هذا ال�سيء. 

الإجابة  امل�ساركني  اأحييد  يعطي  وعندما 

ال�سحيحة، ي�سبح الثاين يف الإختيار.

من  اأوًل  ال�سرب،  تعليم  اللعبة:  من  الهدف   -

الآخرين لإعطاء  انتظار كل منهم  خالل 

تخميناتهم، وثانًيا انتظار كل منهم دوره 

يف الختيار.
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تربية وطفولة

اإعداد:

رميا �شليم �شوميط



غوغل تطلق الن�صخة 28 من مت�صفح كروم لأندرويد

للهواتف  كروم  مت�صفح  من   28 الرقم  الن�صخة  غوغل  اأطلقت 

الن�صخة  هذه  وت�أتي  اأندرويد.  بنظ�م  تعمل  التي  اللوحية  واحلوا�صب 

بعدد من التحديث�ت والتح�صين�ت، من اأبرزه� دعم الرتجمة الآلية 

التي  املكتب  �صطح  ن�صخة  يف  احل�ل  هو  كم�  الويب،  ل�صفح�ت 

مكتوبة  ك�نت  ح�ل  يف  ال�صفحة  ترجمة  خي�ر  امل�صتخدم  متنح 

بلغة تختلف عن لغة جه�زه.

ا�صتعرا�ض  دع��م  وه��و  اآخ��ر  حتديث  على  التطبيق  ح�صل  كم� 

توافرت  التي  امليزة  وهي  ال�ص��صة،  ملء  بو�صعية  وقراءته�  ال�صفح�ت 

اأ�صبحت  لكنه�  ال�ص�بق،  التحديث  منذ  الهواتف  على  لكروم 

امليزة على  اللوحية، حيث تعمل هذه  الآن على احلوا�صب  متوافرة 

اإخف�ء �صريط العنوان العلوي لدى قي�م امل�صتخدم بتمرير ال�صفحة اإىل 

الأ�صفل.

ب�لإ�ص�فة اإىل ذلك، قدمت غوغل واجهة م�صتخدم جديدة متتلك 

من  تكتب  التي  اللغ�ت  اىل  ب�لن�صبة  التح�صين�ت  من  الكثري 

اليمني اإىل الي�ص�ر، ومن �صمنه� العربية. كم� ح�صل التطبيق على 

الإ�صالح�ت والتح�صين�ت املعت�دة يف الأداء.

ُيذكر اأن التحديث متوافر مل�صتخدمي الهواتف واحلوا�صب اللوحية 

ذات نظ�م اأندرويد على متجر »غوغل بالي«.

www.globalfirepower.com معلومات ع�صكرية

وتت�صمن معلوم�ت  الع�مل،  لبي�ن�ت متعلقة مبختلف جيو�ض  فريًدا  املوقع حتلياًل  يقدم 

واإح�ص�ءات ت�صمل القوى الربية والبحرية واجلوية، اىل ج�نب النواحي اللوج�صتية والتمويلية 

وغريه�.

الأف�صل بني الآخرين

http://www.thetoptens.com
برامج  اأف�صل   ،2013 للع�م  الفيديو  األع�ب  اأف�صل  يعر�ض  موقع 

 ،2012 للع�م  ال�صينم�ئية  الأفالم  اأف�صل  للكمبيوتر،  احلم�ية 

اأف�صل التم�رين الري��صية  التي ميكن مم�ر�صته� يف املنزل...

قامو�س ومرتجم

www.dictionary.com
�، وترجمة ن�صو�ض،  ومرادف�ت.  يقّدم املوقع مل�صتخدميه ق�مو�صً

اأم� اأبرز م� يقّدمه، فهو لعبة Word Dynamo Challenge التي 

متّكن امل�صتخدم من اكت�ص�ف مه�رته يف اللغة الإنكليزية.

قريًب�  ب���لإم��ك���ن  �صي�صبح 

».�صبكة«  ن��ط���ق  ا���ص��ت��خ��دام 

كت�بة  ل��دى  العربية  ب�للغة 

مت�صفح�ت  يف  املواقع  عن�وين 

»هيئة  اأن  ذل���ك  الإن���رتن���ت، 

الإن��رتن��ت ل��الأ���ص��م���ء والأرق�����م 

املنظم  )اآي��ك���ن(،  املخ�ص�صة« 

ال��ع���مل��ي ل��ع��ن���وي��ن الإن���رتن���ت، 

اع��ت��م��دت ر���ص��م��ي��� ���ص��رك��ة 

ري��ج�����ص��رتي«  ���ص��ب��ك��ة  »دوت 

 )dotShabaka Registry(

اجلديد  الع�ملي  النط�ق  لتقدمي 

نط�ق  اأول  وه��و  ».���ص��ب��ك��ة«، 

ع���مل��ي ب���ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة من 

 Top -( الأع���ل���ى  امل�����ص��ت��وى 

 ،Level Domain )TLD
تقدًم�  ي�صكل  ال���ذي  الأم����ر 

العربية.  للنط�ق�ت  ك��ب��رًيا 

اجلديد  الع�ملي  النط�ق  و�صيقدم 

الن�طقني  الإنرتنت  مل�صتخدمي 

النط�ق�ت  عن  بدياًل  ب�لعربية 

 .netو .com :غري العربية، مثل

وorg. ، و�صي�صبح متوافًرا ر�صمًي� 

من  لكل  املقبل  اأيلول  �صهر  يف 

عنوان  على  احل�صول  يف  يرغب 

اإنرتنت ب�للغة العربية.

اإطالق اأول نطاق عربي من نوعه يف العامل ».�صبكة« يف اأيلول املقبل
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انطوان �صعب
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م�صكلة ت�صّبب غالًبا االآالم ومتنع الفرد من انتعال حذائه، كما اأنها ت�صّوه القدم، وهي تنتج عن انحراف 

االأول  واال�صبع  القدم  عظمة  بني  جديدة  زاوية  يخلق  االنحراف  هذا  اخلارج.  نحو  الكبرية  الرجل  ا�صبع 

فيها، ما ي�صّبب �صعوبة ملحوظة يف حتريكها.

اأ�صباب االإ�صابة وعوار�صها

اكرث  �شائعة  حالة  الأروح  القدم  اإب��ه��ام 

عند الن�شاء، وهي تنجم من عدم التوازن يف 

الع�شالت وميكن ان تتفاقم ب�شبب انتعال 

الأحذية ذات الكعب العايل واملحددة الراأ�س. 

الإبهام  يف  انحراف  عند  امل�شكلة  تظهر 

نحو الإ�شبع الأ�شغر، ويف دوران ونتوء العظمة 

ي�شبب  ما  املف�شل،  منطقة  يف  الداخلية 

�شعوبة يف امل�شي.

ت�����ش��ّوًه��ا  الأروح«  »الإب����ه����ام  مي��ث��ل 

العديد  عن  ناجًتا  بيولوجًيا  ميكانيكًيا 

الرتكيبات  يف  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  احل���الت  م��ن 

الأربطة،  مرونة  كفرط  للقدم،  الداخلية 

اختالل تركيب العظم وبع�س ال�شطرابات 

احذية  انتعال  اىل  بالإ�شافة  الع�شبية، 

وعامل  ال�شيقة،  والأحذية  العايل  الكعب 

الوراثة.

اما لناحية الأعرا�س والعالمات التي ترافق 

الآتي:  ال�شكل  الأروح« فهي على  »الإبهام 

�شعوبة انتعال الحذية، الأمل املرافق حركة 

املنطقة  تهّيج  املفا�شل،  احمرار  املفا�شل، 

وظهور  ال��ق��دم  ب��اإب��ه��ام  املحيطة  اجللدية 

ب�شكل  القدم  اإبهام  انحراف  الفقاعات، 

بع�س  ويف  الأخ��رى،  الأ�شابع  باجتاه  ملحوظ 

خمتلفة  مناطق  يف  القدم  تتاأذى  احل��الت 

وتتعر�س خللل وظيفي ميكانيكي يوؤثر يف 

مقدمها.

ما هو العالج املتوافر لهذه احلالة؟ 

يتم عالج حالة »الإبهام الأروح« ب�شكل 

املرافقة  الأعرا�س  يطال  وقائي 

الت�شّوه  ت�شحيح  دون  احلالة من 

با�شتبدال  وذل���ك  ذات���ه،  بحد 

احل����ذاء ب��اآخ��ر اك���رث م��رون��ة، 

وا���ش��ت��خ��دام ب��ع�����س الأدوي�����ة، 

والركون اىل الراحة.

با�شتخدام  ي��و���ش��ى  ك��ذل��ك 

التي  للعظام  املقّومة  الأدوات 

بع�شها  ع��ن  ال���ش��اب��ع  تف�شل 

اجلبائر  وبا�شتخدام  البع�س، 

ا يو�شى باجلراحة  والو�شائد. واي�شً

لت�شحيح العديد من الختاللت 

بحالة  ت��ق��رتن  ال��ت��ي  امل��ر���ش��ي��ة 

تتمثل  وهي  الأروح«،  »الإبهام 

اخلطوات  من  اكرث  او  بواحدة 

والجراءات الآتي ذكرها:

ال�شاذ  العظمي  التوّرم  ازال��ة   -

للعظم امل�شطي الأول.

- اعادة حماذاة العظم امل�شطي 

م�شط  عظام  اىل  ن�شبة  الأول 

القدم املجاورة.

- ت��ق��ومي و���ش��ع��ي��ة الإ���ش��ب��ع 

الأكرب ن�شبة اىل العظم امل�شطي 

والأ�شابع املجاورة.

ملف�شل  الغ�شرويف  ال�شطح  حم��اذاة  اع��ادة   -

الإ�شبع الأكرب.

يف  امل��وؤث��رة  املف�شلية  التغريات  معاجلة   -

مف�شل الإ�شبع الأكرب.

عظم  خف�س  او  رف��ع  تطويل،  تق�شري،   -

امل�شط الأول، وفق و�شعية الإ�شبع الأكرب.

تراوح  زمنية  مدة  املري�س  �شفاء  ويتطلب 

الركائز  با�شتخدام  يو�شى  ا�شابيع  و8   6 بني 

خاللها لدعم حركة القدم.

اإبهام القدم االأروح

م�صكلة ميكن احلّد منها



تعريف اليقطني

من  �صنًفا  �أربعني  من  و�حد  هو  �ليقطني 

�خل�صرو�ت �لتي تنتمي �إىل ف�صيلة �لقرعّيات 

وتنتج ثماًر� م�صتديرة ، بي�صاوّية �أو م�صتطيلة، 

ويف  �لألياف،  قا�صي  ول��ّب  �صلبة  ق�صرة  ذ�ت 

د�خلها فجوة حتتوي على �لبذور.

و10   7 بني  ما  �ليقطني  �أن��و�ع  معظم  تزن 

كلغ.   90 �إىل  بع�صها  وزن  وي�صل  كلغ، 

�لربتقايل،  �للون  معظمها  على  ويغلب 

ولكن بع�صها �أبي�ض �أو ذو �ألو�ن �أخرى، ويعرف 

لليقطني  �لع�صلي.  �لقرع  باإ�صم  �ليقطني 

وهو  ب��ال��وب��ر،  م��غ��ّط��اة  ك��ب��رة  �أور�ق 

�لزهرة  تتفّتح  �صفر�ء.  �أزهاًر�  ينتج 

و�حد  يوم  ملّدة  للتلقيح  �لأنثوّية 

فقط، علًما �أن معظم �لزهر�ت 

لذلك  ونتيجة  ذكرّية،  تكون 

فاإن �أزهاًر� قليلة فقط هي �لتي تعقد وتنتج 

ثمًر�. ويعتقد �أن �ملوطن �لأ�صلي لليقطني هو 

�أمركا �ل�صمالية.

�شروط زراعة اليقطني

�إىل  �لقرعّيات  بقية  مثل  �ليقطني  يحتاج 

�أّنه يتمّيز عن  �إّل  مو�صم من �لنمو �لد�فىء، 

�إىل حّد  باأّنه يتحّمل �لربودة  و�لبّطيخ  �خليار 

ما. تنجح زر�عة �ليقطني يف �لأر��صي �جليدة 

�ل�صرف و�خلالية من �لأمالح. وهو يعترب من 

�خل�صرو�ت �لتي ميكن زر�عتها طو�ل �لعام 

يف �ملناطق ذ�ت �ملناخ �لد�فىء و�ملعتدل كما 

�لو�صع  ويختلف  م�صر،  يف  عليه  �حلال  هي 

بالن�صبة �ىل �صوريا ولبنان حيث توؤخذ �لبذور 

يف  وت��زرع  �ل�صيف  �أو�خ��ر  يف  �لن�صج  وقت  يف 

�لربيع.

ن�شائح

ميكن  �صتوًل  �ليقطني  زر�ع��ة  ميكن 

هو  �لأول  �خليار  لكن  ب���ذوًر�،  �أو  �صر�وؤها، 

�لأف�صل. �إذ� كان �لطق�ض بارًد� تزرع �لبذور يف 

مكان د�خلي ومغلق ت�صله �أ�صعة �ل�صم�ض، 

وذلك ملّدة موؤّقتة �أي حّتى مت�صي فرتة �ل�صقيع 

��ا. �أّم������ا�أ�إذ�  ن��ه��ائ��يًّ

ك�����ان �ل��ط��ق�����ض 

ح���اًر�  �أو  م��ع��ت��دًل 

�إحتمال  يوجد  ول 

ل��ه��ب��وب م��وج��ات 

�لأ�صهر  يف  �صقيع 

�ل��ث��الث��ة �ل��ت��ال��ي��ة 

يف  ف��ت��زرع  للزر�عة 

بقعة  ويف  �خل���ارج، 

ت�صلها  �لأر���ض  من 

�أ����ص���ع���ة �ل�����ص��م�����ض 

م�صتمر  ب�����ص��ك��ل 

يحب  �ليقطني  لأن 

تغر�ض  �ل�����ص��م�����ض. 

على  �ل�����ص��ت��الت 

ويف حال  و�لأخ��رى،  �لو�حدة  بني  م�صافة مرت 

حيث  �لبذور،  ت�صتعمل  �ل�صتول،  تو�فر  عدم 

حتت  �صم   2 عمق  على  طمرها  ميكن 

م��ّر�ت  ث��الث  �ل�صتالت  ري  يجب  �ل���رت�ب. 

�لنباتات  من  �ليقطني  �أن  ومبا  بالأ�صبوع، 

�ملعرب�صة �لتي متتد وتطول، يجب ق�ض �لنبتة 

تظهر  عندما  �أكرث  �لإمتد�د  من  ومنعها 

لوح  يو�صع  �لثمار  وعند ظهور  �لثمار.  بع�ض 

�صغر من �خل�صب �أو �لكرتون �أو قطعة من 

�لنيلون حتت كل ثمرة حّتى ل تتعّفن من 

جّر�ء �إحتكاكها بالرتبة.

اإنتاج اليقطني يف البيوت البال�شتيكّية

بلدة  ت�صتهر  ع��اًم��ا  ثالثني  ح��و�ىل  منذ 
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�إعد�د: 

د.ح�شني حمود

كلية �لزر�عة - �جلامعة �للبنانية

من بالد �لعم �صام �إىل 

خمتلف �لبلد�ن و�ملو�ئد

اأو  اأبي�ض  م�شتطيل،  اأو  ال�شكل  م�شتدير 

برتقايل �شارب اإىل احلمرة، اأو حتى اأ�شفر 

مرقط باالخ�شر، اليقطني بجميع اأ�شكاله 

واملتعددة  اللذيذة  الثمار  من  واألوانه، 

وما  اليقطني،  يزرع  واأين  الفوائد. كيف، 

هي اأوجه ا�شتخدامه؟

متعدد االأ�شكال واالألوان والفوائد



بريقع �لو�قعة على مقربة من مدينة �صيد�، 

�لبال�صتيكّية،  �لبيوت  يف  �ليقطني  باإنتاج 

�صهل  كاأنها  �لبلدة  حقول  غ��دت  حيث 

من �لبال�صتيك يحتوي على �أكرث من 500 

خيمة. عند �أطر�ف هذه �خليم بد�أت زر�عة 

�ليقطني تنمو حّتى �صارت �لبلدة تنتج مئات 

�للبنانّية  �لأ���ص��و�ق  �إىل  وت�صّدرها  �لأط��ن��ان 

يف  �حللويات  �صنع  حمالت  �إىل  ا  وخ�صو�صً

ب�صكل  فيها  �زده��رت  �لتي  �صيد�  مدينة 

�مل�صنوعة من  خا�ض �صناعة حلوى �جلزرّية 

يقول  �ليقطني  زرع  طريقة  حول  �ليقطني. 

يف  �لبذور  تنمية  »بعد  قا�صم:  قا�صم  �مل��ز�رع 

�أكو�ب �صغرة نزرع �لنباتات �ل�صغرة على 

�لد�خل،  جانبي �خليمة �لبال�صتيكية من 

و�لإنت�صار  بالتمّدد  �لنبتة  ت��ب��د�أ  وعندما 

�ل�صديدة  �حل��ر�رة  لأن  �خليمة  من  نخرجها 

ويف  �لنمو.  على  ت�صاعدها  ول  توؤذيها  فيها 

وعناية  رعاية  �إىل  �ليقطني  يحتاج  �خل��ارج 

نحو خم�صة �أ�صهر قبل �لقطاف، �إذ �أنه يحتاج 

�إىل ري د�ئم لكي ينمو ويكرب ويعطي ثمًر� 

ناجًحا«.

اأ�شناف اليقطني يف لبنان

�ل�صنفني  بزر�عة  لبنان  �ملز�رعون يف  �إ�صتهر 

�لأبي�ض  �ليقطني:  من  و�لأح��م��ر  �لأبي�ض 

ي�صل  قد  كبًر�  ا  ر�أ�صً ويعطي  ب�صرعة  ينمو 

كيلوغر�ًما،  �صّتني  م��ن  �أك��رث  �إىل  وزن��ه 

تتمّيز   � جدًّ طّيبة  بنكهة  يتمّتع  و�لأحمر 

�لتي  روؤو�صه  وت�صاعد  �لأبي�ض،  �ل�صنف  عن 

�لبيوت  رّبات  و10 كلغ   7 بني  �أوز�نها  تر�وح 

�ليقطني  كّبة  �إع��د�د  يف  ��صتخد�مه  على 

�لطعام. لكن  �أخرى من  و�أنو�ع  و�ملرّبيات، 

مع لّذة طعم �لأحمر يحظى �لأبي�ض باملرتبة 

للتجارة  �لأف�صل  �ل�صنف  يعّد  لأن��ه  �لأوىل 

�لر�بحة ب�صبب �أوز�نه �لكبرة.

�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف  �ليقطني  ي��زرع 

على  �ل�صمايل  �ملتجّمد  �لقطب  باإ�صتثناء 

�لباردة،  �لرتبة  يف  تنمو  ل  بذوره  لأن  �لأرجح 

�أهم منتجي �ليقطني يف �لعامل هي �لوليات 

�أه��م  م��ن  يعترب  �إذ  �لأم��رك��ّي��ة  �مل��ّت��ح��دة 

بحيث  فيها  �لزر�عية  و�ملحا�صيل  �ملنتجات 

طن.  مليار   1.5 عن  يقل  ل  ما  �صنوًيا  تنتج 

كذلك، تزدهر زر�عته يف �ملك�صيك و�لهند 

و�ل�صني.

تركيب اليقطني وفوائده ال�شحّية

ماء  على:  رة  �ملق�صّ �ليقطني  ثمار  حتتوي 

كربوهيدر�ت   ،%1 بروتني   ،%6 �ألياف   ،%83

4%، دهون 1% ورماد 5%، و�لرماد يحتوي على 

و�ل�صوديوم  و�حلديد  و�لفو�صفور  �لكال�صيوم 

يحتوي  كما  و�مل��غ��ن��ي��زي��وم،  و�لبوتا�صيوم 

�ض.  فيتامني  و  ب2  و  ب1  و  �أ  فيتامني  على 

�لذي  �لبيتاكاروتني  على  يحتوي  كذلك 

وم�صاد�ت  �لأك�صدة  م�صاد�ت  �أقوى  من  يعّد 

عدم  على  ي�صاعد  فهو  وبالتايل  �لإلتهاب، 

ب �لكولي�صترول يف �ل�صر�يني. ولقد وجد  تر�صّ

تاأثر  ذ�ت  مادة  �ليقطني  يف  �لأمل��ان  �لعلماء 

عظيم يف تقوية �لذ�كرة، وبناًء عليه ين�صح 

�لعلماء يف �أملانيا ب�صرورة توعية �لطاّلب منذ 

طفولتهم على �لإكثار من تناول �ليقطني 

يف وجباتهم �ليومية.

�لفو�ئد  بع�ض  بعيد  زمن  منذ  عرفت  لقد 

طرد  يف  يفيد  فتناوله  لليقطني،  �لطبّية 

يعرف  كما  �جل�صم،  من  �لز�ئدة  �ل�صو�ئل 

عنه يف �لطب �لقدمي �أنه غذ�ء بارد ي�صّكن 

ي�صاعد  كذلك  للبول.  ومدّر  وملنّي  �للهب 

�ل�صرطانية  بالأور�م  �لإ�صابة  من  �لتقليل  يف 

و�صّحته  �جللد  ون�صارة  �لنظر  على  ويحافظ 

كذلك  وهو  و�لأ�صنان،  �لعظام  منو  وعلى 

�إلتهابات  معاجلة  يف  ويفيد  لل�صدر  مطّهر 

و�لأ�صر  و�لإم�صاك  و�لبو��صر  �لبولية  �ملجاري 

و�إلتهابات  �له�صم  وع�صر  و�ل��وه��ن  �لبويل 

بالأمر��ض  �مل�صابني  ا  �أي�صً ويفيد  �لأم��ع��اء. 

�أنه  كما  �ل�صّكري،  ومر�ض  و�لأرق  �لقلبية 

و�لتروزين  �للو�صني  �أحما�ض  على  يحتوي 

ط  من�صّ فاليقطني  ذل��ك  و�لبيوريزين.�إىل 

ط  �لأ�صنان وهو من�صّ للّثة ومكافح لأوجاع 

�ل�صد�ع  ومينع  لالأع�صاب  ومهّدىء  للكبد 

و�لرقان وهو ومفّتت للح�صى و�لرمل ويحمي 

من �إلتهابات �لكليتني.

بذور اليقطني

�لر�ئعة  �لأغ��ذي��ة  من  �ليقطني  ب��ذور  تعّد 

من  بالعديد  غنية  فهي  �لإن�صان،  ل�صحة 
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�لعنا�صر �لغذ�ئية �ملفيدة، �إذ �أنها حتتوي على 

و�ملغنيزيوم،  و�لزنك  و�حلديد  �لكال�صيوم 

ط جن�صي للرجال  كذلك ت�صتهر باأنها من�صّ

يحمي  �ل��ذي  �لزنك  من  حتتويه  ما  ب�صبب 

�ملنوية.  �حليو�نات  ط  وين�صّ �لربو�صتات  غّدة 

من  �ليقطني  ب��ذور  تعترب  ذل��ك،  جانب  �إىل 

�لأ�صا�صّية  �أوميغا-3  لدهون  �جلّيدة  �مل�صادر 

يف  مفيدة  �أنها  كما  لالأك�صدة،  �مل�صادة 

�ملفا�صل  وخ�صونة  �لب�صرة  جفاف  ح��الت 

�إلتهابات  ح��الت  يف  وكذلك  و�إلتهابها، 

�لربو و�حل�صا�صّية. 

ب��ذور  م��ن  �مل�صتخرج  �ل��زي��ت  ف��و�ئ��د  وم��ن 

يف  �لكولي�صرتول  ن�صبة  تخفي�ض  �ليقطني، 

غر  دهنية  حو�م�ض  على  لحتو�ئه  �ل��دم 

ا زيادة �حليوّية �لذهنّية، حيث  م�صّبعة، و�أي�صً

مادة  �ح��ت��و�ءه  �أملانيا  يف  علماء  �كت�صف 

�لدماغ  تن�صيط  يف  تاأثر عظيم  لها  جديدة 

وتنمية �ملخ.

�ليقطني  �أن  �إىل  ت�صر  �أدّلة حديثة  وهناك 

فقد  �ل�صرطان،  �أمر��ض  من  �لوقاية  يف  يفيد 

�لوطني  �ملعهد  يف  �أجريت  در��صة  خل�صت 

لل�صرطان يف �لوليات �ملتّحدة �لأمركّية �إىل 

�لرئة  �صرطان  من  و�قًيا  تاأثًر�  لليقطني  �أن 

�ملتحدة  �لوليات  يف  نيوجر�صي  �صّكان  عند 

�لأمركّية.

ومعروف منذ �لقدم �أن بذور �ليقطني ت�صاعد 

وقد  �حلميد،  �لربو�صتات  ت�صّخم  عالج  يف 

�ل�صّكر  مع  �مل�صلوق  �ليقطني  تناول  �أعطى 

ت�صّخم  نتائج عظيمة يف معاجلة  و�حلليب 

�خلام�صة  �صن  بعد  �لرجال  عند  �لربو�صتات 

تناول  �أن  �لأب��ح��اث  و�أث��ب��ت��ت  و�خلم�صني. 

�إىل حجمها  �لربو�صتات  غّدة  يعيد  �ليقطني 

�لطبيعي فتختفي �لأعر��ض �ملر�صية وتنتظم 

�لإ�صابة  �إح��ت��م��ال  وي��ق��ل  �ل��ت��ب��ّول  عملية 

ب�صرطان �لربو�صتات.

عالية  فّعالية  لليقطني  �أن  تبني  كذلك 

�لبكتريا،  من  �أن��و�ع  �أربعة  مكافحة  يف 

م�صامات  وم�صتّقاته  �ليقطني  يخرتق  كما 

يف  وي�صاعد  �لتجاعيد  م��ن  ويقّلل  �جللد 

�جللدّية  و�لتقّرحات  و�حلروق  �جلروح  �إلتئام 

لإحتو�ئه على جميع �لفيتامينات تقريًبا. 

�ل���دودة  ل��ط��رد  �ليقطني  ب���ذور  وت�صتخدم 

�لوحيدة من �لأمعاء، وذلك بتناول مقد�ر 300 

غر�م من �لبذور �جلافة، �مل�صحونة و�ملمزوجة 

من  غر�ًما   50 مع  �ملاء  من  كوؤو�ض  بثالثة 

�ملزيج  يوؤكل  �أن  على  �مل��رّب��ى،  �أو  �لع�صل 

�أن  على دفعات خالل �صاعة و�حدة �صريطة 

�صاعات  ثالث  وبعد  فارغة،  �ملعدة  تكون 

يعطى م�صّهل ملحي) ملح �إنكليزي(.

اليقطني يف مطابخ العامل

من  �لكثر  يف  �ليقطني  �لنا�ض  ي�صتعمل 

و�مل��اء،  بالطحني  غمره  بعد  ا  مقليًّ �ل��دول 

و�للحم  ب��الأرّز  و�ليونانيون  �لأت��ر�ك  ويح�صوه 

بها  يح�صون  �لتي  بالطريقة  ويطبخونه 

ق�صرة  �إ�صتعمال  ويتّم  �لعنب،  وورق  �لكو�صى 

خا�صة  �صل�صة  ل�صنع  �ل�صميكة  �ليقطني 

بعد �صلقها، كذلك يقوم بع�ض �لنا�ض ب�صلق 

و�إىل  وحتمي�صه.  وتبخره  و�صويه  �ليقطني 

جانب تنعيمه كالبطاطا بعد �صلقه، وجد 

�حل�صاء  �أنو�ع  خمتلف  �إىل  طريقه  �ليقطني 

ا يف �لوليات �ملّتحدة �لأمركّية. ويف  خ�صو�صً

يف  كثًر�  �ليقطني  ي�صتخدم  �لأو�صط  �ل�صرق 

�ليقطني،  حالوة  و�أ�صهرها  �حللوى  �صناعة 

يف  �ليقطني  ح��ل��وى  على  يعرث  م��ا  وع���ادة 

و�صوريا  لبنان  يف  �خلا�صة  �حللوى  حم��اّلت 

فالهنود  �آ�صيا  يف  �أم��ا  وتركيا.  وفل�صطني 

يقومون بقليه مع �لزبدة و�ل�صّكر و�ملطّيبات 

�إ�صم  عليه  ويطلقون  و�لتو�بل  �لبهار�ت  من 

�أفريقيا  يف  كينيا  ويف  حلوى«،  »كادوكا 

ي�صتخدمون  �ل�صني  يف  غو�نغخي  و�إقليم 

�أور�ق �ليقطني يف �لطبخ كال�صبانخ و�ل�صلق 

ا...  وي�صنعون منها �حل�صاء �أي�صً

�أ�صناف كثرة  �ليقطني لإعد�د  وي�صتخدم 

�ليقطني  كيك  منها،  �حل��ل��وي��ات  م��ن 

بالقرفة، فطرة �ليقطني و�صو�ها...

�لتي  �جلزرّية  حلوى  فت�صتهر  لبنان  يف  �أما 

�أو  »فر�صتني«  �لأحمر  �ليقطني  من  ت�صنع 

)جوزة  و�لبهار�ت  و�ل�صّكر  و�جل��زر  �لأبي�ض 

�إليها  وي�صاف  و�لقرنفل(،  و�لزجنبيل  �لطيب 

ر�ت �أخرى. �جلوز �أو �لف�صتق �حللبي ومك�صّ

موا�سم وخريات
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العمر،  يف  التقّدم  مع 

ت�����ض��ع��ف خ��ي��وط 

الكيميائية  »االت�����ض��االت« 

تت�ضل  وال��ت��ي  ال��دم��اغ،  يف 

واإعطاء  بالتفكري،  مبا�ضرة 

ومعاجلة  احلركة،  اأوام��ر 

وحفظها،  املعلومات 

الوظائف.  من  وغريها 

العلماء  اأج��م��ع  وق��د 

اأّن  على  وال��ب��اح��ث��ون 

»ت���دري���ب اأع�����ض��اب 

الدماغ« من �ضاأنه تفعيل 

الع�ضبية  اخلاليا  عمل 

اإنتاج  وبالتايل  وجتديدها 

جديدة  دم��اغ��ي��ة  خ��الي��ا 

هذا  يتّم  كيف  لكن  ون�ضيطة. 

للتغذية  وهل  التدريب؟ 

دور يف ذلك؟
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ميييع ميييييرور اليي�ييسيينيين 

الكثري  الدماغ  يخ�سر 

فالروتن  كفاءته،  من 

اليييييييوميييي )ميي�ييسيياهييدة 

�سلوك  يومًيا،  التلفاز 

اإىل  عييييينييهييا  الييطييريييق 

يكّلفنا  الييعييمييل...( 

امل�ستوَين  على  كثرًيا 

والفيزيولوجي،  النف�سي 

تييدهييور  اإىل  ييييييوؤّدي  مييا 

وحتديًدا  الدماغ،  �سّحة 

�يييسيييمييياكييية خيييييييوط 

تربط  التي  االتيي�ييسيياالت 

اخلاليا الع�سبية وحتمل 

املعلومات. ويرى العلماء 

اأن تفعيل عمل اخلاليا الع�سبّية من خالل 

ن�ساطات  وتاأدية  املنا�سبة  االأطعمة  تناول 

مييواد  اإنييتيياج  على  الييدميياغ  يحّفز  يومية، 

كيميائية يحتاج اإليها لتاأدية وظائفه. 

والرتكيز  الدماغ كالتفكري  اإّن وظائف 

ميكن  ال  احلركة  اأوامر  واإعطاء  والتذّكر 

قوية  ع�سبية  خاليا  بييوجييود  اإاّل  تتّم  اأن 

بن  تربط  كثرية   )Neurones( وت�سعبات 

جّيدة  دموية  وتغذية  الدماغ،  ق�سرة  خاليا 

وراثي  تكوين  اإىل  باالإ�سافة  اخلاليا،  لهذه 

وتلك  اجلينية  املييراحييل  يف  جّيد  وخلقي 

الالحقة. 

ويف هذا ال�سياق ين�سح خرباء مبا يلي:

الغذاء: • اأواًل، يف 
- تناول االأحما�ض االأمينية على اختالف 

اأنواعها، فهي توّفر الرتيبتوفان امل�سّنع االأول 

املخ.  يف  ع�سبي  ناقل  وهو  ال�سريوتونن  ملادة 

وي�سّكل كل من ال�سوفان والفول ال�سوداين 

احلم�ض  هذا  م�سادر  اأهم  والتونة  واللوبياء 

الي»فينيل  ي�ساعد  ذلك  موازاة  يف  االأميني. 

»ببينفرين«  مادة  ت�سكيل  على  اأالنيين« 

ترتبط  التي  الع�سبية  الناقالت  اإحدى  وهي 

البي�ض،  م�سادره:  واأهم  الذاكرة،  بوظائف 

يعمل  بدوره  والقريد�ض.  البني  االأرز  الدجاج، 

يف  اأالنييين«  »الفينيل  مييع  الييي»تييريو�ييسيين« 

الفول  املخ، وهو موجود يف  ناقالت  تكوين 

ال�سوداين، املوز، اللوز وال�سردين.

االأمينية  باالأحما�ض  يتعّلق  ما  يف  اأخرًيا 

وقد  امليينيياعيية،  جهاز  الييي»اأرجيينيين«  يدعم 

يعانون مر�ض  اأن من  درا�سات عديدة  بّينت 

احلم�ض  هييذا  م�ستوى  يكون  االألزهامير 

م�سادره:  اأهييم  لديهم.  ا  منخف�سً االأميني 

البندق، اللنب والدواجن... 

- االإكيييثيييار ميين ا�ييسييتييهييالك االأطييعييميية 

حتافظ  التي  واملعادن  بالفيتامينات  الغنية 

الفيتامن  ويعترب  �سليمة.  اأن�سجة  على 

لفقدان  التعّر�ض  خطر  تقليل  يف  االأول   C
بكثافة  موجود  وهو  واالألزهامير،  الذاكرة 

كالليمون  احلييميي�ييسييييية  الييفيياكييهيية  يف 

واحلام�ض.  والييغييوافيية  فيييروت«  والييي»غييريييب 

العد�ض  يف  املوجود   B1 الفيتامن  وي�ساعد 

اإمتام  يف  واالأفوكا  وال�سلمون  ال�سويا  وفول 

البوتا�سيوم  الغلوكوز،  اأّما  الوظيفة عينها. 

الطاقة  تييوفييري  �ساأنها  فمن  والفو�سفور، 

وتتواجد  يومًيا،  الييدميياغ  يحتاجها  التي 

القمح،  ال�سوفان،  املختلفة،  االأ�سماك  يف 

ال�سبانخ،  البطاطا،  املك�سرات،  الزبيب، 

البندورة، الربوكويل واملوز...

يف  بدوره  ي�ساعد  املاء  من  الكثري  �سرب   -

االإخت�سا�سيون  وين�سح  املهّمة،  هذه  اإجناح 

ذهبنا  اأينما  مياه  بزجاجة  باالإحتفاظ 

اأن�سجتنا  وبالتايل  ج�سمنا  ح�سول  ل�سمان 

على الرتطيب امل�ستمر.

- عدم التهاون يف توفري تغذية جّيدة لالأم 

ا يف املراحل االأوىل من احلمل  احلامل خ�سو�سً

الع�سبّية  اخلاليا  خاللها  تتكون  التي 

يذكر  االأغييذييية  هييذه  اأهييم  ميين  للجنن. 

واللحوم  املوز،  الزيتون،  زيت  االإخت�سا�سيون 

احلمراء...

- االإبتعاد قدر االإمكان عن تناول القهوة 

»تدريب الدماغ« 

للمحافظة على 

كفاءته وتطويره



بالدهون  امل�سبعة  وامليياأكييوالت  والكحول 

النف�سي  التوتر  اإىل  توؤدي  التي  وال�سكريات، 

والع�سبي وبالتايل اإىل اإتالف اأن�سجة الدماغ.

الدماغ: • ثانًيا، ن�ضاطات لتدريب 
اإىل  تهدف  التي  الن�ساطات  خ�ّض  ما  يف 

اخلييرباء  يقرتح  الييدميياغ،  اأع�ساب  تدريب 

اعتماد عّدة خطوات:

وهي  واملييالحييظييات،  اليوميات  تدوين   -

التاأكد من  خطوة متنح ممار�سيها فر�سة 

االإطمئنان  وبالتايل  احلفظ  على  الييقييدرة 

تدوين  ي�ساعد  اإذ  الييذاكييرة،  �سالمة  على 

الذكريات على ا�ستعادة االأحداث القدمية، 

مثل  للتذكر  جديدة  ا�سرتاتيجيات  وتطوير 

اإح�سا�ض  بن  اأو  ورائحة،  �سخ�ض  بن  الربط 

معّن وحدث ح�سل منذ زمن... 

- القراءة والكتابة، بحيث يعمل الدماغ 

البحث  على  املهّمتن  هاتن  اإمتام  خالل 

وت�سجيل املعلومات اجلديدة ما يحّفز خاليا 

بعك�ض  والتكاثر،  العمل  على  الدماغ 

ونت�سّفح  التلفاز  ن�ساهد  عندما  يحدث  ما 

حيث  طويلة،  ل�ساعات  االإنييرتنييت  مواقع 

خاليا  وتتعّر�ض  باخلمول  االأع�ساب  ت�ساب 

الدماغ للتلف. 

- تذّكر اأ�سماء االأ�سخا�ض، اأرقام هواتفهم، 

اأبيات من ال�سعر واأقوال ماأثورة،وهي ن�ساطات 

على  الدماغ  حتّث 

الييييعييييمييييل، كييمييا 

لغة  تييعييّلييم  ييييييوؤّدي 

وممار�سة  جييديييدة، 

لييعييبيية اليي�ييسييطييرجن 

والييييي�يييييسيييييودوكيييييو 

والييييكييييلييييمييييات 

املتقاطعة لعّدة مرات يف االأ�سبوع اإىل حتقيق 

الهدف عينه.

- النوم من �سبع اإىل ثماين �ساعات يومًيا، 

املعلومات  تنظيم  على  العقل  ي�ساعد  مّما 

وا�سح  ب�سكل  التايل  اليوم  يف  وتذكرها 

و�سحيح.

املحيطة  البيئة  وا�ستك�ساف  املغامرة   -

الأّنييهييا  املختلفة،  الييتييجييارب  ومييراكييميية 

خاليا  توليد  على  الدماغ  حتّفز  ن�ساطات 

الدرا�سات  اأّكدته  اأمر  وهو  جديدة،  ع�سبية 

معهد  يف  الباحثون  عمل  الييتييي  الييعييديييدة 

املانيا  يف  التجّددي  العالج  ومركز  بالنك 

لتحديد  االأخيييرية  ال�سنوات  خييالل  عليها 

العالقة بن التجارب التي يعي�سها االإن�سان 

وبن تطور دماغه.

- ممار�سة التمارين الريا�سّية، فهذا االأمر 

خاليا  اإنتاج  ن�سبة  يرفع  اأن  ا  اأي�سً �ساأنه  من 

ترافقت  اإذا  ا  خ�سو�سً الع�سبية،  الييدميياغ 

واالإ�سرتخاء  العميق  التنّف�ض  مع  التمارين 

وممار�سة متارين ال�سري واليوغا...
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• املكونات:
ب�صل: عدد 2.

فريكة: كوب واحد.

اأرّز اأمريكي: كوب واحد.

زبدة: ملعقة كبرية.

زيت نباتي: ملعقة كبرية.

دجاج: كيلو.

مرقة الدجاج: ح�صب احلاجة.

لنب: 500 غرام.

هال: حبتان.

قرفة: عدد واحد.

غار: ورقتان.

قلوبات للزينة: لوز- ف�صتق- كاجو...

ملح وفلفل اأ�صود.

التح�ضري: • طريقة 
املطيبات  اإليه  وت�صاف  الدجاج  ي�صلق   -

الهال(  وحّبتا  الغار  وورق��ت��ا  القرفة  )ع��ود 

ويرتك حتى ين�صج.

- تغ�صل الفريكة باملاء ثم ُت�صّفى، وُي�صفى 

ا. الأرز الأمريكي املنقوع اأي�صً

- يفرم الب�صل ناعًما ويقلى بالزبدة والزيت 

اإليه  ي�صاف  ثم  يذبل  حتى  هادئة  نار  على 

كوبا الفريكة والأرز، امللح والفلفل الأ�صود، 

وتقّلب املكونات جّيًدا.

- ي�صّفى الدجاج امل�صلوق، ترمى املطّيبات 

والفريكة  الأرز  خليط  اإىل  املرقة  وت�صاف 

حتى تغمرها وترتك على نار خفيفة حتى 

تن�صف.

امل�صلوق،  بالدجاج  التقدمي  طبق  ُيزّين   -

واملحّم�صة،  امل�صّكلة  القلوبات  فوقه  وتنرث 

ويقّدم مع اللنب البارد.

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�ش«

• ال�صيف ري�صار خمت�ش
يف الأطباق الفرن�صية والعاملية

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري

م�ضّخن الدجاج

فريكة الدجاج

�آب/�أيلول

2013

�أطايب �ل�شيف

اإعداد:

ليال �ضقر الفحل
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• املكونات:
ب�صل: عدد 3.

دجاج م�صلوق: 600 غرام.

ر: ربع كوب. كاجو حمّم�ش ومك�صّ

�صماق: ربع كوب.

زيت زيتون: ربع كوب.

خبز �صاج: ح�صب احلاجة.

ملح وفلفل اأ�صود.

التح�ضري: • طريقة 
بالزيت  وُيقلى  اإىل جوانح  الب�صل  يقّطع   -

ويقّلب حتى يذبل.

ثم  ويقطع  العظم  عن  الدجاج  ينزع   -

جّيًدا  املكونات  وتقّلب  الب�صل  اإىل  ُي�صاف 

ر واملحّم�ش. ثم ُي�صاف اإليها الكاجو املك�صّ

- ير�ش ال�صّماق، امللح والفلفل الأ�صود.

وتنزع  مثلثات  اإىل  ال�صاج  خبز  يقّطع   -

كل  يح�صى  ثم  ال�صميكة،  الأط��راف  منه 

طريقة  على  ويلف  الدجاج  بخليط  مثلث 

ورق العنب.

مالحظة: اإذا كان خبز ال�صاج رقيًقا جًدا 

ميكن و�صع رغيَفني الواحد فوق الآخر.

بزيت  ال��دج��اج  م�صّخن  قطع  ُت��ده��ن   -

الزيتون )بوا�صطة فر�صاة(، ثم تو�صع يف الفرن 

ملّدة 3 اإىل 4 دقائق حتى ت�صبح مقرم�صة.

البندورة:  • فوائد 
الف�صيلة  م��ن  نبتة  ه��ي  ال��ب��ن��دورة 

املعتدلة  املناطق  يف  تزرع  الباذجنانية 

ال��زج��اج��ي��ة  ال��ب��ي��وت  ويف  واحل������ارة، 

ثابتة.  درجة حرارتها  للمحفاظة على 

 ،C فيتامني  على  ال��ب��ن��دورة  حت��ت��وي 

وقليل  املعدنية  والأمالح  ال�صكريات، 



• املكونات:
كراف�ش:  مقّطع.  ك��وب  رب��ع  ك��ّرات: 

اإىل  مقّطعة  بطاطا  مقّطع.  ك��وب  رب��ع 

 .2 عدد  مقطع:  جزر   .3 عدد  مكّعبات: 

حيواين:  كرمي  اأكواب.   4 الدجاج:  مرقة 

400 غرام. زبدة: ملعقة كبرية. زيت نباتي: 

��ة.  ملح  ر���صّ الطيب:  رب��ع ك��وب. ج��وزة 

وفلفل اأ�صود.

التح�ضري: • طريقة 
ثم  ال��زب��دة  قطعة  م��ع  ال��زي��ت  ي�صّخن   -

البطاطا  الكراف�ش،  الكرات،  اإليه  ي�صاف 

واجلزر وتقلب املكونات جّيًدا لب�صع دقائق.

ة جوزة  - ت�صاف املرقة اإىل املكونات ثم ر�صّ

على  وترتك  الأ�صود  والفلفل  امللح  الطيب، 

طة حتى تن�صج اخل�صار تقريًبا، ثم  نار متو�صّ

ي�صاف الكرمي احليواين ويرتك حتى يغلي.

باخلالط  جميعها  املكونات  تخلط   -

الكهربائي وتقّدم.

• املكونات:
غزل البنات: عدد 4.

 400 معّلبة:  اأو  ط��ازج��ة  ق�صطة 

مطحون:  حلبي  ف�صتق  غ��رام. 

الليمون:  زه��ر  ك��وب.  ن�صف 

للزينة.

التح�ضري: • طريقة 
- تفر�ش حّبتان من غزل البنات 

عجينة  تفر�ش  )كما  �صينّية  يف 

الق�صطة  تو�صع  ثم  العثملّية(، 

ومتّدد  فوقهما  املعّلبة  اأو  الطازجة 

م�صاحة  تغمر  حتى  ملعقة  بوا�صطة 

ث��م تو�صع  ال��ب��ن��ات ك��ّل��ه��ا.  غ��زل 

كمية غزل البنات املتبّقية لتغّطي 

كمية الق�صطة.

بالف�صتق  ال��ط��ب��ق  ي��زّي��ن   -

احل��ل��ب��ي امل��ط��ح��ون وب�����اأوراق زه��ر        

الليمون ويرّبد ثم يقّدم.

�ضوربة البطاطا مع اجلزر

ن�ضيحة 

ال�ضيف
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�ضلطة البقلة مع اجلبنة البلدية

• املكونات:
بقلة: ثالث باقات.

زعرت اأخ�صر: باقة واحدة.

نعناع اأخ�صر: للزينة.

بندورة كرزية: كوب واحد.

خيار مقّطع : عدد 2.

زيتون اأ�صود مقّطع: ربع كوب.

جبنة بلدية: 250 غرام.

زيت زيتون: ربع كوب.

دب�ش الرمان: ملعقتان كبريتان.

�صنوبر: ربع كوب.

ملح وفلفل اأ�صود.

التح�ضري: • طريقة 
البقلة  ورق�����ات  ت��خ��ل��ط   -

الكرزّية  ال��ب��ن��دورة  حبات  م��ع  وال��زع��رت 

مع  املقّطعني  الأ���ص��ود  والزيتون  واخل��ي��ار 

مرّبعات اجلبنة البلدّية. ثّم ت�صاف كمية 

والفلفل  وامللح  الرمان  ودب�ش  الزيتون  زيت 

الأ�صود وتقّلب املكونات جّيًدا.

واأوراق  بال�صنوبر  التقدمي  �صحن  يزّين   -

النعناع الأخ�صر.

عند اإعداد طبق ال�صلطة، ين�صح ال�صيف ري�صار اخلوري بتقطيع اخل�صار 

قبل موعد تناول الطعام بفرتة ق�صرية، حتى ل يتحّول لونها اإىل داكن. 

كما ي�صّدد على عدم اإ�صافة الزيت واحلام�ش اإّل قبل التقدمي مبا�صرة، 

وذلك لكي يبقى الطبق ن�صًرا �صهًيا.

يحتوي  بحيث  احلرارّية...  ال�صعرات  من 

ملغ   25 على:  البندورة  من  غ   100 كل 

C، 14 ملغ من املاغنيزيوم،  من فيتامني 

242 ملغ من الكال�صيوم، 94 غ من املاء، 

0،2 غ من الدهون، اأما الوحدات احلرارية 

املوجودة يف هذه الكمية فال تتخطى ال�17 

وحدة.

وت�صري درا�صات واأبحاث علمية عديدة اإىل 

اأّن تناول ع�صري البندورة، ي�صاعد يف خف�ش 

مر�صى  لدى  الدموية  ال�صفائح  يف  الن�صاط 

من  حمايتهم  يف  ي�صاعد  مّما  ال�صّكري، 

الإ�صابة باجللطات القلبية.

خطر  م��ن  كذلك  ال��ب��ن��دورة  وتخّف�ش 

والأمعاء، كما  القولون  الإ�صابة ب�صرطاين 

الكلى وحتمي  تن�صيط عمل  تعمل على 

وتخّفف  البنف�صجية،  فوق  ما  الأ�صعة  من 

من اآلم التهاب املفا�صل.

ال��ب��ن��دورة  ت�صاعد  اأخ����رى،  ج��ه��ٍة  م��ن 

�صهلة  وهي  ال��دم،  فقر  من  ال�صفاء  على 

مع�اجل�ة  يف  ب��ارز  دور  ولق�صرتها  اله�صم 

الإم�ص�اك...
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تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�سابقة 

وتخ�س�ص  لقرائها  »اجل��ي�����ص« 

قيمتها  مالية  جوائز  فيها  للفائزين 

توزع  لبنانية،  لرية  الف  اربعماية 

بوا�سطة القرعة على اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة 
من املجلة، ويكتب احلل بخط وا�سح داخل 

املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل.

التوجيه -  الريزة - مديرية  التايل: قيادة اجلي�ص -  العنوان  • تر�سل احللول اىل 
جملة »اجلي�ص« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن اجلي�ص يف جميع املناطق. • با�ستطاعة امل�سرتك ت�سليم امل�سابقة 
• اآخر موعد لقبول احللول 20 اأيلول 2013.

العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 

ة
ق
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�س
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ر
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عمودًيا:

على  ال�سفن  مربط   ،2011 تويف  م�سري  ممثل  اجلراد،  �سوت   -1

ال�ساحل.

2- مرفاأ يف ايرلندا ال�سمالية، الطريق، تاأهب.

3- �سبيه، ميتثل للأمر، مدينة هندية، دعم.

4- نا�سرنا وقوانا، اإ�ستهاء ال�سيء، مدينة م�سرية، مت�سابهان.

5- والد اأبي، اال�سم الثاين ملمثلة لبنانية، اأ�ساور جمدولة.

6- تكون يف اجلاكيت، جزيرة هندية، ظهَر.

7- �سلح، �سنف من النا�س، دكان، نوتة مو�سيقية.

لل�ستفهام،  �ساعد،   ،1815 نابليون  فيها  اإنك�سر  معركة   -8

حكي.

لرئي�س  الثاين  اال�سم  املكان،  اأجدب  بالغطاء،  و�سرت  غمر   -9

فرن�سي راحل.

ا عبد احلليم حافظ، دخان، حرف  10- اأغنية لنجاة غناها اأي�سً

ن�سب، عمل جون �سينا.

11- ننظر، اإبي�ّس، من م�ساهري ال�سعراء الفرن�سيني.

املنت  يف  بلدة  وتْلالأ،  برق  بريطانية،  مدينة   ياب�س،  خبز   -12

ال�سمايل.

13- ل�سان النار، غزال، لل�ستفهام، خرق يف احلائط، ا�سم لكل 

مبدع، بيت العنكبوت.

�سعف  الهندية،  امليثولوجية  اآلهة  اأحد  جنتاز،  الع�سب،   -14

وجنب.

15- غ�سب على، اأ�سيء، اإعتمادي على.

عطوف  لبنانية،  مدينة  لبناين،  مطرب   -16

غفور.

مو�سيقي  قاطع،  نرجعه،  مرتفع،  تل   -17

فرن�سي.

على  اأمريكية  مدينة  اآ�سيوية،  دولة   -18

مي�سوري، عا�سمة اأفريقية، عمر.

اإنقياد  كن�سا�س،  يف  اأمريكية  مدينة   -19

وخ�سوع، ن�سل اإىل.

20- من قوى االأمن، مقابل، والية اأمريكية، 

ين�س على.

اأفقًيا:

1- كلنا جي�س، مطلع ن�سيدنا، حب.

فرن�سي  و�ساعر  كاتب  راحل،  فرن�سي  كاتب  �سجاع،  �سيد   -2

راحل.

اأع�ساء اجل�سم، مغن وممثل اأمريكي تويف العام 1955،  3- من 

مدينة من�ساوية، اأرتاب.

4- من جبال لبنان، قدح ال عروة له، ي�سمم على.

5- مدينة يف اليونان، مدينة يف ال�سودان، خ�س�ستم.

6- هجمت، عائلة، عا�سمة اأوروبية، جماعة، حرف عطف.

7- والية اأمريكية حتمل اإ�سم نهر، فوالذ، منح.

8- وجه، ي�سطرم ويتلهب.

كامل  ومديحة  يا�سني  حممود  بطولة  من  فيلم  للنفي،   -9

ومريفت اأمني.

10- والدة الزوجة، �سرب من الطيب، جرى املاء جرًيا �سهًل، مهر 

وحذق.

11- عندي، بلدة يف البقاع، مدينة اإيطالية م�سهورة بربجها، �سار 

الوقت.

12- نفر وتاه، مفيد، مو�سيقار و�ساعر لبناين راحل.

13- نفي بالوعد.

14- رئي�س عراقي تويف 1982، �سرب بالع�سا.

15- مطر �سديد، للمنادى، تاأخروا عن.

ا�ستهرت  برتغالية  كاتبة  مو�سول،  ‘اإ�سم  يفا�سلونهم،   -16

بر�سائلها.

ملوك  من  العمل،  يف  وتتعب  جتد   -17

انكلرتا، قطع.

املاء بكرثة، قامت مقام، تلّفني،  18- �سبت 

عا�سمة اإفريقية.

الكتاب،  تلومت  جواب،  بالرمح،  طعن   -19

نوبل،  نال  راحل  فرن�سي  الأديب  الثاين  اال�سم 

حزن.

اإيطاليا، بيا�س يف ذنب  20- من اأعظم �سعراء 

الفر�س، يب�س اخلبز.

الرائحة،  طيب  بقل  القول،  كررمت   -21

عا�سمة اإفريقية.

الفائزون
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• املعاون الأول علي زريق
لواء امل�ساة ال�ساد�س.

اليا�ص احلداد • الرقيب 
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

• اإيلي مراد
الزلقا - املنت.

• اجلندي فاطمة حمزة
اأركان اجلي�س للعديد.



ف��ردري�����ش   •
هيغل:

فيل�سوف �أملاين 

 .)1831 -1770 (

قال �إن �لكائن 

�سيء  و�ل��ف��ك��ر 

و�ح�������������د ه���و 

»�ملنطق  ل��ه  �ل��ف��ك��رة. 

�ل���ك���ب���ر« و»م���ب���ادئ 

فل�سفة �حلق«.

• جون درايدن:
�أديب و�ساعر �نكليزي 

�أب��رز  من   .)1700-1631(

ممثلي �لكال�سيكية. 

وم��اآ���س،  م�سرحيات  ل��ه 

و�أهاجي �سيا�سية.

• ميخائيل فاراداي:
�نكليزي  ف��ي��زي��ائ��ي 

له   .)1867  -1791(

يف  هامة  �إكت�سافات 

�لكهربائية.  �لعلوم 

�لغاز�ت و�كت�سف  �سّيل 

�لبنزين.
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هل تريد �أن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

د�خل �ل�سورة؟

ما عليك 

�إّل �أن ترّكز 

نظرك على 

نقطة حمددة 

يف و�سطها،  

على �أن تكون  

�مل�سافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�سورة 

تدريًجا، حماوًل 

�أن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل �ىل 

روؤية �لأ�سكال 

�لثالثية �لأبعاد 

�لتي �ستظهر 

�أمامك. 
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باأنديتها  والقرى،  والبلدات  الأحياء  َمن غري تلك 

�ساتها الجتماعية وجمهور مواطنيها، يعرف  وموؤ�سّ

وطنه  باأمن  كه  ومت�سّ لواجباته،  اجلي�ش  اإخال�ش 

و�سالمة مواطنيه؟

تن�ساأ  واأخ��ط��ار  ال�ساعات،  م��دار  على  مهّمات  

القّيمون  يتحّي  الطرق،  جوانب  عند  وهناك  هنا 

املواطني  على  للتعّدي  واملنا�سبات  الفر�ش  عليها 

للت�سّدي  جميًعا  ه���وؤلء  فينربي  والع�سكرّيي، 

بندقية.  اأو  كانت  قلًما  بو�سيلته،  كّل  لالإرهاب 

للعدالة  مطلوبون  ونهار.  ليل  بي  يفّرق  ل  �سهر 

يتخّفون ويتوارون عن الأنظار، وميّهدون لرتكابات 

متجّددة،  بهمم  املهد  يف  �سربها  من  بّد  ل  جديدة 

وعهود  متوا�سلة،  مو�سولة  وجهود  متحّفزة،  واإرادات 

ل تنف�سم عراها.

ويف  وامل��واط��ن��ي  الع�سكريي  األ�سنة  على  وت���دور 

يف  م��ا  تخت�سر  خمل�سة،  طّيبة  ع��ب��ارة  عقولهم، 

دور: »وعدي اإلك وحدك«.  القلوب وتعرّب عّما يف ال�سّ

وعد الع�سكري هو للوطن وحده، لَعلمه وترابه و�سعبه، ل�سيادته وحريته وا�ستقالله. ووعد املواطن هو 

بالأخذ  اإّنا وعد  بالعطاء فقط،  لي�ش وعًدا  والوعد هنا  ولقيادته.  و�سّباطه،  ورتبائه  للجي�ش، جلنوده 

وتعتّز،  ا  اأي�سً تفرح  واأنت  لإن�سان حتّبه،  ما  �سيًئا  تقّدم  تفرح كثرًيا حي  اأنت  واء.  ال�سّ والعطاء على 

وعد  للجي�ش.  الّنا�ش  وعد  الآخر. هكذا هو  تاأخذه عزيز هو  وما  تعطيه عزيز،  ما  تاأخذ منه.  حي 

اإىل  والنت�ساب  بثكناته  لاللتحاق  الّدائم  ال�ستعداد  والإعالن عن  الّثقة،  املحّبة، وجتديد  با�ستمرار 

والأعباء،  امل�ساعب  ملواجهة  الع�سكرية،  �سة  املوؤ�سّ اإىل  الركون  اأخرى هو  ناحية  والوعد من  �سفوفه. 

للبذل  كامل  وبا�ستعداد  واقتناع،  بر�سى  مواطنيها  طلبات  تتلّقى  املوؤ�س�سة  عندنا.  اأكرثها  وما 

والت�سحية، مع ثقتها بتعاون هوؤلء وجتاوبهم مع جهودها.

»وعدي اإلك وحدك« اإ�سارة وا�سحة اإىل �سدق ل ت�سوبه �سائبة، وكرم ل يقابل اإّل بالكرم، وعطاء 

ا تعبري عن الطمئنان اإىل اأداء  ي�سمل اجلميع. فكم من مّرة اأعلنت القيادة، اأّن الثقة بها هي اأي�سً

اأو�سمة على �سدور الع�سكريي  اإليها يتوّزع يف احلال  واأّن التكرمي املوّجه  وحدات اجلي�ش كاملة، 

القيادة  لول حكمة  ن�سيف:  اأّننا  اإّل  الواقع،  اأر�ش  التنفيذ يف  مّت  ملا  ت�سحيات هوؤلء،  فلول  جميًعا، 

رها و�سالبة موقفها ملا جنح التنفيذ ول�ساعت اجلهود هباًء اأمام الّرياح العاتية. وتب�سّ

الثقة املتبادلة على امل�ستوى ال�سخ�سي، اأعرّب عنها اليوم واأنا اأغادر املوؤ�س�سة الع�سكرية اإىل التقاعد. 

ثقة القيادة بي التي قّررت اأن اأكون مديًرا للتوجيه طوال ثالث �سنوات، وثقتي بالقيادة التي خربت 

الأمور.  خمتلف  معاجلة  يف  وحكمتها  ال�سائبة،  وروؤيتها  ال�سافية،  الوطنية  توجهاتها  كثب  عن 

واإّن على يقي تام باأّنها �ستحفظ اجلي�ش، الذي بدوره �سينجح يف حماية مكت�سبات ال�سعب، والعبور 

ب�سفينة الوطن، من �سفة اخلوف والقلق على امل�سري اإىل �سفة الأمان وال�ستقرار.

بقلم:

�لعميد �لركن ح�سن �أيوب

مدير التوجيه

ثقة متبادلة
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