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حكومة  يف  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

ت�سريف االأعمال اال�ستاذ فايز غ�سن، ال�سفري 

االأمريكي اجلديد ال�سيد دايفيد هيل وعر�ض 

معه التطّورات الراهنة يف لبنان واملنطقة.

بني  الثنائي  التعاون  ا،  اأي�سً اللقاء  وتناول 

البلدين ال �سيما يف املجال الع�سكري وال�سبل 

الكفيلة بتعزيز هذا التعاون وتطويره.

كما ا�ستقبل الوزير غ�سن، �سفرية هولندا 

وعر�ض  �سوم�سن  هي�سرت  ال�سيدة  اجلديدة 

بني  الثنائية  والعالقات  امل�ستجدات  معها 

البلدين.

املنّظمة  اللجنة  غ�سن،  الوزير  زّوار  ومن 

التحديات  حول  الثالث  االإقليمي  للموؤمتر 

مدير  برئا�سة  االأو�سط،  ال�سرق  يواجهها  التي 

يف  اال�سرتاتيجية  والدرا�سات  البحوث  مركز 

اجلي�ض العميد الركن خالد حمادة.

باجلهود  الوطني  ال��دف��اع  وزي���ر  ن���ّوه  وق��د 

اجلّبارة التي يبذلها اجلي�ض يف حفظ االأمن 

اللبناين،  ال��رتاب  كامل  على  واال�ستقرار 

ال�سعيد  على  به  يقوم  ما  اأن  اإىل  م�سرًيا 

والعلم واملعرفة، وقد  اأنه ي�سّم يف �سفوفه نخبة من ذوي الفكر  االأمني، مل يلغ حقيقة را�سخة مفادها 

متّكن بف�سل قيادته احلكيمة، واإميانه الرا�سخ باأهمية املواكبة العلمية للمتغرّيات يف العامل من 

جعل لبنان يف م�ساف الدول القادرة على اإحداث نوع من التفاعل الثقايف والعلمي مع باقي دول العامل 

عرب تنظيم املوؤمترات الدولية.

ويف ختام اللقاء، قّدم الوفد للوزير غ�سن درًعا تقديرية، �ساكًرا له ح�سوره املوؤمتر والدعم الذي قّدمه له.

يذكر اأن املوؤمتر الذي انعقد يف بريوت بني 10 و13 ني�سان 2013، حتت عنوان »العامل العربي 2013 التحديات 

يف االأمن واالإقت�ساد واالإدارة ال�سيا�سية«، �سارك فيه باحثون من 36 دولة عربية، اإقليمية وغربية، اإ�سافة 

اإىل منظمات اإقليمية ودولية.

التطّورات الراهنة

و�شوؤون خمتلفة يف لقاءات

وزير الدفاع الوطني وزواره

ال�شفري 

الأمريكي 

اجلديد

�شفرية هولندا 

اجلديدة

اللجنة 

املنّظمة 

للموؤمتر 

الإقليمي 

الثالث

ت�رشين الثاين

2013

اإ�ستقباالت وزير الدفاع
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قائد اجلي�ش 

ي�شتقبل �شفراء

ا���س��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د 

اجلي�ض العماد جان 

جورجني  ال�سيدة  كولومبيا  �سفرية  الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي، 

خليل ال�ساعر مالط. كما ا�ستقبل �سفري جمهورية كوريا اجلنوبية 

كاري  ال�سيد  فنلندا  جمهورية  و�سفري   ،Byoung  gi Kim ال�سيد 

كاهيلووتد يرافقه امللحق الع�سكري الفلندي. وقد عر�ست خالل 

اللقاءات التطّورات الراهنة يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية.
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ت�رشين الثاين

2013

اإ�ستقباالت القائد

... وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات االأمم 

على  االأو�ساع  يف  معه  وبحث  �سيرّيا،  باولو  اجلرنال  املوؤقتة  املتحدة 

احلدود اجلنوبية، و�سبل تعزيز االإجراءات امليدانية امل�سرتكة ملعاجلة 

خمتلف احلوادث الطارئة.

... ورئي�ش جلنة حقوق الإن�شان العاملية

جلنة  رئي�ض  الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  ا�ستقبل 

حقوق االإن�سان العاملية ال�سيد حممد �ساهني اأمني خان.

�شفرية كولومبيا

�شفري جمهورية فنلندا �شفري جمهورية كوريا اجلنوبية



اإ�ستقباالت القائد
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... ونواًبا

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

ال�سادة: قا�سم عبد العزيز، قا�سم ها�سم، ريا�ض رّحال، حممد احلجار، 

من  وفًدا  التقى  كما  زهرمان.  وخالد  طعمه  ن�سال  حبي�ض،  هادي 

كتلة ق�ساء زحلة �سم النواب اإيلي ماروين، �سانت جنجنيان، طوين 

اأبو خاطر والوزير ال�سابق �سليم وردة. وقد اأعرب الزائرون عن تقديرهم 

للجهود التي يبذلها اجلي�ض لطماأنة املواطنني واحلفاظ على م�سرية 

النائب قا�شم عبد العزيزاالأمن واالإ�ستقرار يف البالد.

النائب ريا�ش رّحال

النائب هادي حبي�ش

وفد من كتلة نواب ق�شاء زحلة

النائب قا�شم ها�شم 

النائب حممد احلجار

النائبان ن�شال طعمه وخالد زهرمان
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ا�ستقبل قائد اجلي�ض، وزير االإعالم االأ�ستاذ وليد الداعوق، كما ا�ستقبل وزير الزراعة النائب ح�سني احلاج ح�سن يف ح�سور 

النائبني علي املقداد وح�سني املو�سوي، اللذين بحثوا معه يف االأو�ساع العامة واآخر امل�ستجدات ال �سيما االأحداث االأخرية يف مدينة 

بعلبك، واأعربوا عن تقديرهم جلهود اجلي�ض ودعمهم اإجراءاته االأمنية لرت�سيخ االأمن واالإ�ستقرار يف املدينة.

... ووزراء

عوين  القا�سي  املحا�سبة  دي��وان  رئي�ض  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

رم�سان، وتناول البحث �سوؤوًنا ق�سائية.

... والقا�شي عوين رم�شان

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ض اجلامعة 

وفد من عمداء  راأ�ض  ال�سيد ح�سني على  الدكتور عدنان  اللبنانية 

كّلياتها، حيث قّدم له درًعا تذكارًيا  و�سكره على التدابري التي 

اتخذها اجلي�ض للحفاظ على اأمن املن�ساآت اجلامعية.

... ورئي�ش اجلامعة اللبنانية وعمداء كّلياتها

ا�ستقبل قائد اجلي�ض، يف اأوقات خمتلفة، كاًل من املدير العام لالأمن العام اللواء عبا�ض ابراهيم، ومدير عام قوى االأمن الداخلي بالوكالة 

العميد ابراهيم ب�سبو�ض، وبحث معهما يف التطّورات االأمنية يف البالد واالإجراءات امل�سرتكة بني املوؤ�س�سات، ال �سيما االأخرية منها يف بريوت 

وال�ساحية اجلنوبية.

كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�ض كاًل من: النائب العام االإ�ستئنايف يف حمافظة البقاع القا�سي فريد كال�ض، املطران مي�سال قا�سرجي 

واالأب روين حنا، ال�سيد �سالح �سالم من جريدة اللواء، ووفد من فعاليات منطقة اأكروم - عكار واآخر من اآل ح�سون.

وزير الإعالم الأ�شتاذ وليد الداعوق

املدير العام لالأمن العام

وزير الزراعة النائب ح�شني احلاج والنائبان علي املقداد وح�شني املو�شوي

مدير عام قوى الأمن الداخلي

... واملديرين العامني لالأمن العام والأمن الداخلي





اجلي�ض  قائد  �سّدد 

ال����ع����م����اد ج����ان 

خمتلف  ملعاجلة  والفاعل  ال�سريع  التدخل  »وج��وب  على  قهوجي 

جهة  اأي  اإىل  باالأمن  العابثني  مع  التهاون  وعدم  االأمنية،  احلوادث 

انتموا«، داعًيا الع�سكريني اإىل »اجلهوزية الدائمة واال�ستعداد جلبه 

التحديات واالأخطار املحدقة بالوطن«.

ال�سابع  امل�ساة  لواء  تفّقده  اأثناء  قائد اجلي�ض جاء يف  العماد  كالم 

اللواء  قيادة  اجلولة  �سملت   وقد  وحميطها،  ال�سعديات  منطقة  يف 

املنت�سرة  ووح��دات��ه 

حيث  ع��م��الن��ًي��ا، 

اّطلع على مهماته 

ون�ساطاته املختلفة، 

ثم اجتمع بال�سباط 

وال���ع�������س���ك���ري���ني 

واأعطى توجيهاته.

العماد  اأث��ن��ى  وق��د 

ق����ه����وج����ي ع��ل��ى 

»االإجن�����������������ازات 

ال���ي���وم���ي���ة ال��ت��ي 

الوحدات  حتققها 

ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 

االأمن  �سبط  جمال 

وك�سف ال�سبكات 

االإره��اب��ي��ة، واإل��ق��اء 

ال���ق���ب�������ض ع��ل��ى 

اخلطف  ع�سابات 

اجلرائم  ومرتكبي 

امل���ن���ظ���م���ة ع��ل��ى 

موؤكًدا  اأنواعها«، 

م�ساعفة  »وج���وب 

اجل���ه���ود ل��ط��م��اأن��ة 

واحلفاظ  املواطنني 

ع���ل���ى اأرواح����ه����م 

وممتلكاتهم«.

ولفت قائد اجلي�ض 

اإىل  االإط���ار  ه��ذا  يف 

»ال���ت���داب���ري ال��ت��ي 

اجلي�ض  ات��خ��ذه��ا 

االأخ���رية  ال��ف��رتة  يف 

القوى  مع  بالتعاون  اجلنوبية  وال�ساحية  الكربى  بريوت  منطقة  يف 

االأمنية واالأجهزة الر�سمية املخت�سة«.

يف  واملجوقل  رومية  يف  املغاوير  فوجي  اجلي�ض،  قائد  تفقد  كذلك، 

الن�ساطات  على  واّطلع  واملراكز،  االأق�سام  يف  جال  حيث  غو�سطا، 

وحاجاتهما  الفوجان،  ينفذها  التي  العمالنية  واملهمات  التدريبية 

اللوج�ستية والقتالية. 

ويف لقائه مع ال�سباط والع�سكريني، نّوه العماد قهوجي بجهودهم 

مزّوًدا اإياهم التوجيهات الالزمة للمرحلة املقبلة.
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ت�رشين الثاين

2013

تفقد عدة وحدات و�سدد على عدم التهاون مع العابثني باالأمن جوالت القائد

العماد قهوجي للع�شكريني: بوركت �شواعدكم



ت�رشين الثاين

2013

رئي�ش الأركاناإ�ستقباالت رئي�ش االأركان

ي�شتقبل عدًدا من ال�شخ�شيات

ا�ستقبل رئي�ض االأركان اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف 

الريزة، الوزير ال�سابق عبد الله فرحات.

�سعد،  اأنطوان  �سكرية،  الوليد  وهبه،  اأمني  النواب:  ا�ستقبل  كما 

حممد احلّجار، خالد زهرمان ون�سال طعمه، ومّت تداول �سوؤون تتعلق 

النائب اأمني وهبهالوزير ال�شابق عبد الله فرحات

النائب 

الوليد

 �شكرية

النائب 

اأنطوان 

�شعد
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باالأو�ساع الراهنة.

وا�ستقبل رئي�ض االأركان، املدير التنفيذي يف منظمة العمل الدولية 

املنظمة  بني  التعاون  �سبل  يف  البحث  وج��رى  قر�سي،  اأن�سر  ال�سيد 

واجلي�ض.

والتقى اللواء الركن �سلمان، وفًدا من رابطة قدامى القوى امل�سّلحة 

اللبنانية برئا�سة اللواء املتقاعد عثمان عثمان وجرى البحث يف اأمور 

تهم الرابطة.

النائب حممد احلّجار

ال�شيد 

اأن�شر 

قر�شي

وفد من رابطة 

قدامى القوى 

امل�شّلحة 

اللبنانية

النائبان خالد زهرمان ون�شال طعمه
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الدفاعي  ال��ت��ع��اون  مكتب  م��ن  ب��دع��وة 

الأمريكي  ال�سفري  ح�سور  ويف  الأمريكي، 

ال�سيد دافيد هيل على راأ�س وفد من ال�سفارة، 

وليد �سلمان  الركن  اللواء  الأركان  ورئي�س 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل 

وعدد من �سباط اجلي�س الذين تابعوا دورات 

متنّوعة يف الوليات املتحدة، عقد يف املجمع 

الع�سكري يف جونيه اجتماع لتقييم التعاون يف جمال التدريب خالل املراحل 

ال�سابقة.

وقد األقى ال�سفري الأمريكي كلمة باملنا�سبة اأثنى فيها »على كفاءة ال�سباط 

اللبنانيني الذين تابعوا دورات درا�سية يف الوليات املتحدة«، واأكد »ثقة �سلطات 

الوطني، وعزمها على موا�سلة  اللبناين يف حماية ال�ستقرار  بالده بدور اجلي�س 

دعمه وتفعيل التعاون الع�سكري معه على خمتلف ال�سعد«.

منّوًها  باحل�سور،  فيها  رّحب  كلمة  �سلمان  الركن  اللواء  األقى  كذلك، 

»بالقرار الثابت لل�سلطات الأمريكية يف موا�سلة دعم اجلي�س اللبناين«، لفًتا 

بال�سكل  اللبنانية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  قدرات  تعزيز  »اأن  اإىل  الإط��ار  هذا  يف 

الوطنية،  ومهماتها  اأدائها  على  اإيجاًبا  �سينعك�س  املنا�سب، 

اجلي�س  اأن  ا  خ�سو�سً وال��دويل  الإقليمي  ال�ستقرار  على  كما 

يف  ي��زال،  ول  اجل�سام  الت�سحيات  قّدم  اللبناين 

مواجهة الإرهاب الذي يهّدد الإن�سانية جمعاء«.
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ت�رشين الثاين

2013

جي�شنا

اجتماع تقييمي:

ال�سفري الأمريكي ي�ؤكد 

ثقة بالده

باجلي�ش اللبناين

ورئي�ش الأركان ينّ�ه 

با�ستمرار الدعم

اإعداد:

نينا عقل خليل

وفد ع�سكري 

اأمريكي زار 

عدة م�قع

قام رئي�س مكتب 

م��ل��ح��ق ال���دف���اع 

العقيد  الأم��ريك��ي 

بان�سيز  اأن��ط��ون��ي��و 

بع�س  اإىل  ب���زي���ارة 

العميد  التوجيه  بزيارة مدير  ا�ستهل جولته  وقد  الع�سكرية.  واملراكز  ال�سلطات 

علي قان�سو يف وزارة الدفاع الوطني وذلك يف ح�سور �سباط من املكتب املذكور 

القوات  مدر�سة  اجلوية،  حامات  قاعدة  اجلولة  �سملت  كذلك،  املديرية.  ومن 

اخلا�سة، فوج التدخل الرابع، قيادة لواء امل�ساة الأول، قيادة لواء امل�ساة الثاين ع�سر، 

وفرع املخابرات يف منطقتي اجلنوب وال�سمال.

وقد تعّرف العقيد بان�سيز اإىل عمل كل من هذه الوحدات واملهمات املوكلة 

اإليها، بالإ�سافة اإىل اأ�ساليب التدريب.



�سارك قائد القوات البحرية العميد الركن البحري نزيه اجلبيلي 

املقدم  البحرية  القوات  يف  والتوجيه  التاأليل  ق�سمي  رئي�س  يرافقه 

البحرين  للجنة  ع�سر  الثامن  الجتماع  يف  عالم،  زياد  البحري 

الذي  الهيدروغرافيا،  حول  والأ�سود  املتو�سط  الأبي�س 

– تركيا اعتباًرا من 2013/9/25  عقد يف ا�سطنبول 

الدولية  املنظمة  يف  مراقًبا  ع�سًوا  لبنان  باعتبار  منه،   27 ولغاية 

املكاتب  عن  ممثلون  الجتماع  ح�سر   .)IHO( للهيدروغرافيا 

اإىل  التطّرق  خالله  ومّت  دول،  عدة  من  للهيدروغرافيا  الوطنية 

التي  امل�ستقبلية  واخلطط  تنفيذها  مت  التي  اخل��ط��وات 

�سيتخذها لبنان، ل�ستحداث مكتب وطني للهيدروغرافيا 

لي�سبح ع�سًوا فاعاًل يف هذه املنظمة.

زيارة  متت  املن�سرم،  اأيلول  �سهر  من  و29   28 وبتاريخي 

تركيا  يف  احلربية  ال�سفن  مل�سانع  امل�سّغلة  ال�سركة 

 Dearsanو  Yontech Shipyard و�سركتي   ،)GISBIR(

Shipyard، بهدف الطالع على التطّور اجلديد يف �سناعة 
ال�سفن والتكنولوجيا احلديثة يف هذا املجال، وتطوير  هذه 

اللبنانية. القوات البحرية 

بع�س  يف  ج��ال  كما  حما�سرات  ع��دة  الوفد  ح�سر  وق��د 

امل�سانع ونفذ اإبحارات لتجربة عدة مراكب.

جي�شنا
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دورات و�سهادات يف فرع مكافحة الإرهاب والتج�س�ش

وفد من الق�ات البحرية �سارك يف اجتماع ح�ل الهيدروغرافيا

بحث يف تط�ير التعاون الطبي بني اجلي�ش والـ»ي�نيفيل«

يف ح�سور رئي�س فرع مكافحة الإرهاب والتج�س�س العميد مالك 

�سباط  كبار  من  وعدد  الأمريكية  ال�سفارة  من  ومدعّوين  �سم�س 

طنو�س  ابراهيم  مبنى  يف  اأقيم  الأمريكي،  التدريب  وفريق  اجلي�س 

املمّددة  واملجّندين  والأفراد  والرتباء  ال�سباط  من  دفعة  تخريج  حفل 

باإ�سراف  تدريبّية خمتلفة  دورات  تابعوا  الذين  الفرع،  خدماتهم يف 

الفريق الأمريكي.

لأع�ساء  التذكارية  والدروع  للمتخّرجني  ال�سهادات  ت�سليم  وبعد 

فريق التدريب، وّجه العميد �سم�س تهنئته لل�سباط والرتباء والأفراد، 

مثنًيا على اجلهود التي بذلها املدّربون خالل الدورة، كما �سدد على 

اأهمية التعاون الوثيق مع اجلي�س اللبناين.

عقد يف الطبابة الع�سكرية اجتماع بني رئي�سها العميد الطبيب 

اأ�سامة املعّلم ونظريه يف قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان الدكتور 

الرتباط يف  تالن من جهاز  اإيريك  النقيب  فلورين، يف ح�سور  بول 

القوات املذكورة و�سّباط من اأجهزة القيادة ومن الطبابة الع�سكرية.

جمال  يف  التعاون  بتطوير  تتعلق  موا�سيع  املجتمعون  عر�س  وقد 

عند  املتوافرة  واملدنية  الع�سكرية  الطبية  والتجهيزات  اخلدمات 

ح�سول اأزمات.

املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى  اأق�سام  يف  بجولة  اللقاء  واختتم 

وق�سمي الطوارئ والقلب.
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جديد »عطاء«: 

اإزالة الألغام من غابة اأرز تن�رين

ال��ذي  »ع��ط��اء«  بطاقة  ب��رن��ام��ج  اأط��ل��ق 

بالتعاون مع  واملهجر«،  »لبنان  بنك  يرعاه 

بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز 

وجمعية  تنورين،  اأرز  غابة  حممية  وجلنة 

ال��دامن��ارك��ي��ة  الكن�سية  امل�����س��اع��دات 

الأمان  �سبكة  تو�سيع  م�سروع   ،)DCA(

امل�ساة  م�سالك  على  العامة  وال�سالمة 

من  املمتّدة  الأرز  غابات  نطاق  يف  ودروبهم 

وقنات  العربي  وكفور  نيحا  اإىل  تنورين 

يف  اأقيم  احتفال  يف  وذل��ك  اجلبة،  وح��دث 

حممية اأرز تنورين.

اللبناين  املركز  رئي�س  الحتفال  ح�سر 

الركن  العميد  بالألغام  املتعّلقة  لالأعمال 

العقيد  الهند�سة  فوج  قائد  ع�سيمي،  عماد 

بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ابراهيم،  هرني 

رئي�س  اأزه��ري،  �سعد  ال�ستاذ  واملهجر  لبنان 

وح�سد  طربية  منري  الدكتور  تنورين  بلدية 

روحية  و�سخ�سيات  املنطقة  فعاليات  من 

واجتماعية واقت�سادية.

وبعد جولة يف املحمية، رّحب املحامي نعمة 

حرب با�سم جلنة املحمية باحل�سور، موؤكًدا 

الهند�سة  فوج  ينفذه  الذي  العمل  »هذا  اأن 

مع  بال�سراكة  لالألغام،  اللبناين  واملكتب 

جمل�س  رئي�س  ب�سخ�س  واملهجر  لبنان  بنك 

له  �سيكون  اأزه���ري،  �سعد  ال�ستاذ  الإدارة 

تنظيف  بعد  اإيجابية  حية  واأ�سداء  نتائج 

ربط  ميكن  حيث  امل�سبوهة،  الأماكن 

قرى تنورين – حدث اجلبة – قنات نيحا – 

كفور العربيبم�سالك ودروب جديدة للم�ساة 

البيئية  ال�سياحة  تن�سيط  يف  ي�سهم  مما 

وخلق فر�س عمل لل�سباب يف هذه القرى«.

البلدية  رئي�س  من  كل  األقى  كذلك، 

بنك  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  طربية  الدكتور 

اأزهري كلمات  لبنان واملهجر الأ�ستاذ �سعد 

ت�سمنت �سروحات حول اأهمية هذه احلملة 

يف زيادة انتاجية الأرا�سي اللبنانية.

األقى العميد الركن ع�سيمي  ويف اخلتام، 

اأن  اليوم  بالفخر  »اأ�سعر  فيها:  قال  كلمة 

على  ك�ساهد  بينكم  هنا  واقًفا  اأك��ون 

حممية  معاناة  من  األيمة  مرحلة  اإنهاء 

اللبناين  الربنامج  يف  هدفنا  تنورين.  اأرز 

»لبنان  هو  الألغام  بنزع  املتعلقة  لالأعمال 

خاٍل من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر 

غري املنفجرة، بالإ�سافة اإىل توعية املواطنني 

من خماطر الألغام وم�ساعدة �سحاياها«.

ما�سرت  »بلوم  بطاقة  اأن  بالذكر  وجدير 

كارد عطاء« هي البطاقة الأوىل من نوعها 

يف العامل التي جتمع بني مزايا بطاقة ائتمان 

امل�ساهمة  ببطاقات  ترتبط  التي  وتلك 

اأكرث  اإىل  حامليها  عدد  و�سل  وقد  املالية. 

من 5 اآلف �سخ�س منذ العام 2010، وهكذا 

ي�ساهم حاملو هذه البطاقة يف خف�س ن�سبة 

اأي عبء مايل،  اأن يتكبدوا  وبدون  الألغام، 

لدى  امل�سروع  لهذا  بالترّبع  البنك  يتعهد  اإذ 

كل ا�ستعمال للبطاقة.

وقد اأ�سفر امل�سروع حتى يومنا هذا عن نزع 

الأرا�سي  جميع  من  لغم   40000 من  اأك��رث 

اللبنانية.

اجلي�ش يتابع تعليم اخلط الأزرق

يف اإطار عملية تعليم اخلط الأزرق، توا�سل 

اللبناين  للجي�س  التابعة  التقنية  اللجنة 

قوات  من  طوبوغرايف  فريق  مع  بالتعاون 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، عملها عند 

�سهر  بنهاية  اأجرت  حيث  املذكور،  اخلط 

ومي�س  بليدا  بلدتي  قبالة  املن�سرم  اأيلول 

اجلبل، القيا�سات الطوبوغرافية ل�سبع نقاط 

جديدة، واأنهت التحقق من اأربع نقاط بعد 

اللجنة قد  تثبيت معاملها. وبذلك، تكون 

من  النهائي  التحقق  تاريخه  حتى  اأجنزت 

183 نقطة على اخلط الأزرق.



املج�قل يف »املالكية«

»املالكية« كان عنوان املناورة القتالية التي نفذها الفوج املجوقل 

القوات  من  وطوافات  الأول  املدرعات  فوج  من  وحدات  مب�ساركة 

اجلوية يف منطقة عيون ال�سيمان، حيث مّت تنفيذ اإغارات وكمائن 

على قوات معادية تتقدم يف املنطقة املذكورة.

الركن  العميد  للعمليات  الأرك��ان  رئي�س  نائب  املناورة  ح�سر 

من  عدد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  حمود  علي 

اإىل  امل�ستقلة  والأفواج  الكربى  الوحدات  وقادة  القيادة  �سباط  كبار 

امللحقني  من  وعدد  هيل  دايفيد  ال�سيد  الأمريكي  ال�سفري  جانب 

الع�سكريني ومدعّويني.

قائد الفوج العميد الركن جورج نادر اأو�سح 

التدريب  اإطار خطة  تاأتي يف  املناورة  اأن هذه 

النوعي للتاأكد من جهوزية وحدات الفوج 

املناورة  تخّللت  وق��د  الدفاعي.  املجال  يف 

رمايات بطوافات الغازيل والأ�سلحة الثقيلة 

عبوات  تفجري  اإىل  بالإ�سافة  واملتو�سطة 

نا�سفة.

 

املغاوير: �سل�سلة مناورات

�سمن �سل�سلة التدريبات التي ينفذها فوج املغاوير بطريقة متوا�سلة 

وا�ستعدادهم  جهوزيتهم  م�ستوى  ورف��ع  ع�سكرييه  اأداء  لتقومي 

الفوج  اأقام  القتالية،  الظروف  خمتلف  يف  والفاعل  ال�سريع  للتدخل 

عدة خميمات تدريبية.

اإجراء مناورات متت على مراحل، ونفذت  تخلل هذه املخيمات، 

بالذخرية احلية وذلك بالإ�سرتاك مع وحدات من لواءي امل�ساة الثاين 

وال�ساد�س، القوات اجلوية وفوج املدفعية الثاين.

جي�شنا
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مناورات لعدة قطع يف اإطار التدريب الن�عي

ت�سهد قطع اجلي�ش واأل�يته حركة تدريب نا�سطة، حيث نفذت خالل الأ�سابيع املن�سرمة عدة مناورات 

يف اإطار خطة التدريب الن�عي التي و�سعتها قيادة اجلي�ش للتاأكد من جه�زية ال�حدات وا�ستعدادها للت�سدي 

والتدخل ال�سريع يف خمتلف الظروف.

ف�ج املغاوير: �سل�سلة مناورات الف�ج املج�قل يف »املالكية«
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الوحدات  قادة  القيادة،  يف  ال�ضباط  املناورات عدد من كبار  ح�ضر 

الكربى والأفواج امل�ضتقلة. وقد تخّللها عمليات اإنزال بالطوافات، 

بالطوافات،  رمايات  تنفيذ  مت  كما  اجلو،  من  وت�ضوير  ا�ضتطالع 

واخلفيفة،  املتو�ضطة  والأ�ضلحة  الثقيلة  املدافع  ال�ضواريخ،  راجمات 

بالإ�ضافة اإىل تفجري عبوات نا�ضفة.

 

مغاوير �لبحر: مهاجمة جمموعة �إرهابية

يف منطقة حنو�ش – حامات، وو�ضط جمع كبري من احل�ضور، نفذ 

فوج مغاوير البحر مناورته القتالية بالذخرية احلّية، وكان مو�ضوعها 

نة يف املنطقة املذكورة. �ضارك يف  مهاجمة جمموعة اإرهابية متح�ضّ

املناورة وحدات من القوات اجلوية، البحرية والطبابة الع�ضكرية ولواء 

امل�ضاة احلادي ع�ضر، واأفواج املدفعية الثاين واملدرعات الأول والهند�ضة.

وقد ح�ضرها ح�ضد من كبار �ضباط القيادة وقادة الوحدات الكربى 

يف  املعتمدين  الع�ضكريني  امللحقني  جانب  اإىل  امل�ضتقلة،  والأفواج 

لبنان، ومدعّوين، و�ضباط الفوج وع�ضكرييه، و�ضباط دورة الأركان 

)الدفعة 28( وفريق التدريب الأمريكي.

الهاون  ومدافع  والدبابات  بالطوافات  رمايات  املناورة  تخللت 

اإىل  بالإ�ضافة  نا�ضفة  وتفجري عبوات  واخلفيفة،  املتو�ضطة  والأ�ضلحة 

مطاردة زوارق تقل اإرهابيني يف عر�ش البحر. كما نفذت عمليات 

 ،»Cessna Caravan« طائرة  بوا�ضطة  اجلو  من  وت�ضوير  ا�ضتطالع 

واآليات  الطوافات  بوا�ضطة  املعركة  حقل  من  م�ضابني  اإخالء  اإىل 

وح�ضن  واحلرفّية،  بالدقة  املنفذة  القوى  اأداء  متّيز  وقد  الإ�ضعاف. 

التن�ضيق بني خمتلف الأ�ضلحة.

 

لو�ء �مل�ساة �لثالث: تكامل وتن�سيق

اجلي�ش،  وحدات  خمتلف  بني  امل�ضرتك  التدريب  برنامج  اإطار  يف 

جهوزيتها  من  والتحقق  بينها  ما  يف  والتن�ضيق  التكامل  لتعزيز 

امليدانية، نفذ لواء امل�ضاة الثالث بالإ�ضرتاك مع الفوج املجوقل والقوات 

اجلوية، مناورة بالذخرية احلية يف حقل رماية الياب�ضة – را�ضيا، وذلك 

يف جمال مداهمة اأماكن م�ضبوهة.

وقادة  القيادة  �ضباط  كبار  من  عدد  ح�ضرها  التي  املناورة  تخلل 

والأ�ضلحة  بالدبابات  رمايات  امل�ضتقلة،  والأفواج  الكربى  الوحدات 

تنفيذ  اإىل  بالإ�ضافة  نا�ضفة  عبوات  وتفجري  واخلفيفة  املتو�ضطة 

اإنزالت بوا�ضطة الطوافات.

لو�ء �مل�ساة �لثالث: تكامل وتن�سيقفوج مغاوير �لبحر: مهاجمة جمموعة �إرهابية



تنفيذ  اجلي�ش  قيادة  با�ضرت 

اخل���ط���ة الأم���ن���ي���ة ل���ب���ريوت 

�ضهر  اأواخر  اجلنوبية  وال�ضاحية 

عن  واأعلنت  املن�ضرم،  اأي��ل��ول 

بدًءا  وقائية  اإج��راءات  �ضل�ضلة 

من بريوت الكربى.

 – اجلي�ش  قيادة  �ضدر عن  الإطار  هذا  ويف 

مديرية التوجيه البيان الآتي:

»يف اإطار �ضبط الأمن وال�ضتقرار يف منطقة 

عمليات  مكافحة  ا  وخ�ضو�ضً ب���ريوت، 

من  املزيد  اتخاذ  اجلي�ش  يوا�ضل  التفجري، 

ذلك  يف  مبا  الوقائية  الأمنية  الإج���راءات 

حواجز،  واإق��ام��ة  مكثفة  دوري��ات  ت�ضيري 

وتركيز نقاط مراقبة لل�ضيارات واملاّرة.

بالتن�ضيق  اجلي�ش  قيادة  اتخذت  كما 

ة،  اخلت�ضّ والر�ضمية  الأمنية  الأجهزة  مع 

منطقة  من  ب��دًءا  التدابري،  من  �ضل�ضلة 

تباًعا  ت�ضتكمل  اأن  على  الكربى  بريوت 

هذه  وت�ضمل  اللبنانية،  املناطق  باقي  يف 

التدابري ما ياأتي:

بطاقات  باإ�ضدار  املحافظة  قيام مركز   -

ت��ع��ري��ف خ��ا���ض��ة ب��اأ���ض��ح��اب ال�����ض��ي��ارات، 

املختلفة  الأحياء  �ضكان  على  وتوزيعها 

من قبل املخاتري التابعني لها.

يف  امل��وجل��ة  اخلا�ضة  لل�ضركات  يعود   -

تفتي�ش  التجارية،  املجمعات  تاأمني حماية 

ال�ضيارات الداخلة اإىل مرائبها.

واللجان  ال��دي��ن  رج��ال  م��ع  التن�ضيق   -

امل�ضوؤولة عن امل�ضاجد والكنائ�ش جلهة منع 

حميطها،  يف  ال�ضيارات  وق��وف 

والأحد  اجلمعة  يومي  وبخا�ضة 

اإىل  بالإ�ضافة  اأ�ضبوع،  من كل 

تفتي�ش الداخلني اإليها ومراقبة 

امل�ضبوهني.

قوى  مع  التعاون  اإىل  املواطنني  دع��وة   -

بلدية بريوت جلهة  و�ضرطة  الداخلي  الأمن 

غري  الأم��اك��ن  يف  ال�ضيارات  وق��وف  منع 

امل�ضموح بها، ومراقبة ال�ضيارات والأ�ضخا�ش 

امل�ضبوهني والإبالغ عنهم«.

يف  املنت�ضرة  ال��وح��دات  تابعت  كذلك، 

اإج��راءات��ه��ا  اللبنانية  املناطق  خمتلف 

الدهم  وعمليات  وال�ضتثنائية  امل�ضّددة 

و�ضعتها  التي  الأمنية  للخطة  تطبيًقا 

اأ�ضدرتها  بيانات  يلي،  م��ا  ويف  ال��ق��ي��ادة. 

ومنت�ضف  املن�ضرم  اأيلول  بني مطلع  القيادة 

التي  الأح���داث  ح��ول  الأول،  ت�ضرين  �ضهر 

التي  وال��ت��داب��ري  املناطق  بع�ش  �ضهدتها 

اتخذت ملعاجلتها:

ومدنيني: ع�سكريني  باجتاه  نار  • �إطالق 
اجلي�ش  قيادة  اأعلنت   ،2013/9/1 بتاريخ 

اأن  التوجيه  مديرية  ع��ن  ���ض��ادر  بيان  يف 

كحلية   Grand Cherokee نوع  �ضيارة 

اللون مّرت على طريق عام طليا اأمام نادي 

الرتباء يف املنطقة، حيث اأقدم من بداخلها 

على اإطالق النار من �ضالح حربي خفيف 

اإ�ضابة  اإىل  اأدى  ما  املذكور،  النادي  باجتاه 

خطرة.  غ��ري  ب��ج��روح  الع�ضكريني  اأح���د 

ال�ضيارة  تعقب  اجلي�ش  ق��وى  با�ضرت  وق��د 

املذكورة لتوقيف الفاعلني واإحالتهم على 

املخت�ش«. الق�ضاء 

ويف بيان �ضادر بتاريخ 2013/9/29، اأعلنت 

القيادة اأن »اأحد حواجز اجلي�ش يف منطقة 

عر�ضال، اأوقف �ضيارة بيك اآب يقودها اأحد 

املواطنني، وهي حمّملة بكمية من ذخائر 

الهاون  وقذائف  اخلفيفة  احلربية  الأ�ضلحة 

عيار 82 ملم وال�ضهابات العائدة لها، والتي 

تبنّي بعد الك�ضف عليها من قبل اخلبري 

العهد وغري �ضاحلة  اأنها قدمية  الع�ضكري 

لال�ضتعمال.

املراجع  اإىل  امل�ضبوطات  مع  املوقوف  �ضّلم 

الق�ضاء  با�ضراف  التحقيق  وبو�ضر  املعنية، 

املخت�ش«.
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حو�دث ومهمات يف بيانات قيادة �جلي�ش

الوطن �أن�سار �لوطن يف يوم مع مغاوير �لبحر اأن�ضار  جمعية  نظمت 

يف  البحر  مغاوير  فوج  مع  نهاًرا 

متارينهم  ببع�ش  الع�ضكريني  مع  نا�ضطوها  �ضارك  حيث  عم�ضيت،  يف  ثكنته 

اليومية، وتناولوا معهم طعام الغداء.

ال�ضيد مي�ضال  امل�ضاركني يتقدمه رئي�ش اجلمعية  الن�ضاط بو�ضع وفد من  ا�ضتهّل 

�ضاحة  لل�ضهداء يف  التذكاري  الن�ضب  الزهر على  اإكلياًل من  لبنان،  و�ضادي  احلج 

ثّمن يف كلمته  الذي  الكرمي ها�ضم  الركن عبد  العميد  قائده  الفوج، يف ح�ضور 

»ن�ضاطات اجلمعية واأهمية التوا�ضل املدين مع املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية والتفاف ال�ضباب 

حولها«.



اأ�ضدرته  بيان  القيادة يف  اأعلنت  كذلك، 

ال�ضاعة  »ع��ن��د  اأن���ه   2013/9/30 ب��ت��اري��خ 

عنا�ضر  اأقدم   ،2013/9/30 م�ضاء  من   21.25

على  طرابل�ش   – القبة  حملة  يف  م�ضلحون 

خفيفة  حربية  اأ�ضلحة  من  النار  اإط��الق 

اإ�ضابة  اإىل  اأدى  ما  الأمريكان،  باجتاه حي 

�ضابط من اجلي�ش يف اأثناء وجوده اأمام منزله 

املواطنني بجروح طفيفة. وقد با�ضرت  واأحد 

وحدات اجلي�ش بت�ضيري دوريات مكثفة يف 

املنطقة، ودهم اأماكن اإطالق النار، لإلقاء 

على  واإحالتهم  امل�ضلحني  على  القب�ش 

املخت�ش«. الق�ضاء 

اجلي�ش  قيادة  اأ�ضدرت  نف�ضه  الإط��ار  ويف 

بياًنا بتاريخ 2013/9/15 جاء فيه:

اليوم،  م�ضاء  م��ن   18،20 ال�ضاعة  عند 

�ضابقة،  عائلية  اإ�ضكالت  خلفية  وعلى 

جيب  نوع  �ضيارة  ي�ضتقّلون  م�ضّلحون  اأقدم 

حمّلة  يف  الدفع  رباعية 

ال����ك����ف����اءات، ع��ل��ى 

اأ�ضلحة  من  النار  اإطالق 

باجتاه  خفيفة  حربية 

اأحد املواطنني ما اأدى اإىل 

اإ�ضابته بجروح بليغة.

انت�ضرت  ذلك  اأثر  على 

قوة من اجلي�ش يف املحلة 

امل����ذك����ورة ل��ل��ح��ف��اظ 

وال�ضتقرار،  الأمن  على 

على  القوى  هذه  وتعمل 

النار  مطلقي  مالحقة 

واإحالتهم  لتوقيفهم 

على الق�ضاء املخت�ش.

التوجيه  مديرية  اأ�ضدرته  اآخ��ر  بيان  ويف 

»دوري��ة  اأن  اأعلنت   ،2013/9/24 بتاريخ 

ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة امل���خ���اب���رات، اأوق���ف���ت 

وخ�ضر  دياب  حممد  اأ�ضامة  الفل�ضطينيني 

اجلن�ضية  يحمالن  اللذين  مرعي  مو�ضى 

ال�ضورية، لإقدامها بتاريخ 2013/7/27 على 

منطقة  يف  احلركة  فاديا  املواطنة  قتل 

ال�ضاحية اجلنوبية، بعد الدخول اإىل منزلها 

املوقوفان  عمد  وق��د  مقتنياتها.  و�ضرقة 

باجتاه  ال��ف��رار  اإىل  اجلرمية  ارت��ك��اب  اإث��ر 

عمليات  بعدة  قاما  حيث  �ضاتيال،  خميم 

مزورة،  �ضخ�ضية  مب�ضتندات  والتجول  �ضرقة 

واإ�ضابته  الأ�ضخا�ش  اأحد  على  النار  واإطالق 

املوقوفني  مع  التحقيق  بو�ضر  وقد  بجروح. 

متهيًدا لت�ضليمهما اإىل الق�ضاء املخت�ش«.

�ضادر  بيان  يف  القيادة  اأعلنت  كذلك، 

نوع  �ضيارة  �ضائق  اأن   ،2013/9/25 بتاريخ 

ال�ضوريني  ال��رك��اب  م��ن  ع���دًدا  تقل  ف��ان 

حاول الفرار ومل ميتثل لعنا�ضر حاجز تابع 

 – ال�ضعب  عني  حملة  يف  اللبناين  للجي�ش 

عر�ضال، على الرغم من اإنذاره عدة مرات، 

النار،  اإطالق  اإىل  العنا�ضر  هوؤلء  ا�ضطر  ما 

الركاب  اأحد  مقتل  ذلك  عن  جنم  حيث 

خ��ط��رة،  غ��ري  ب��ج��روح  �ضخ�ضني  واإ���ض��اب��ة 

الركاب  مع  الفرار  من  متّكن  اأحدهما 

الآخرين، فيما عاد ال�ضائق و�ضّلم نف�ضه اإىل 

قوى اجلي�ش. وقد توّلت ال�ضرطة الع�ضكرية 

الق�ضاء  ب��اإ���ض��راف  احل���ادث  يف  التحقيق 

املخت�ش لك�ضف مالب�ضاته.

��ستباكات  وتطويق  طر�بل�ش  يف  �سيارة  تفجري   •
يف برج �لرب�جنة:

�ضجلت  التي  الأمنية  احل��وادث  بني  من 

اأحد  �ضيارة  تفجري  الأخ��رية،  الآون��ة  خالل 

بني  وا�ضتباكات  طرابل�ش،  يف  امل�ضايخ 

برج  يف  لبنانيني  ومواطنني  فل�ضطينيني 

الرباجنة.

مديرية   – اجلي�ش  ق��ي��ادة  اأ���ض��درت  فقد 

التوجيه بتاريخ 2013/10/8 البيان الآتي:

جمهولون  اأق���دم   ،20.15 ال�ضاعة  »عند 

تفجري  على  طرابل�ش   – القبة  حملة  يف 

كان  الذي  غّيه  الدين  �ضعد  ال�ضيخ  �ضيارة 

اإ�ضابته  اإىل  اأدى  م��ا  منها،  مقربة  على 

قوة  تدخلت  الأث��ر  وعلى  طفيفة.  بجروح 

حول  اأمنًيا  طوًقا  وفر�ضت  اجلي�ش،  من 

الع�ضكري  اخلبري  ح�ضر  كما  املكان، 

النفجار،  م��وق��ع  على  بالك�ضف  وق���ام 

زنة  نا�ضفة  ناجم عن عبوة  اأنه  تبني  حيث 

وو�ضعت  توقيت،  على  جهزت  غ��رام،   200

ال�ضرطة  تولت  وقد  املذكورة.  ال�ضيارة  حتت 

باإ�ضراف  احلادث،  يف  التحقيق  الع�ضكرية 

مالب�ضاته  لك�ضف  املخت�ش،  الق�ضاء 

وحتديد هوية الفاعلني«.

عند  وقعت  التي  ال�ضتباكات  اأثر  وعلى 

�ضبان  بني  الرباجنة،  ب��رج  خميم  مداخل 

رف�ضوا  فل�ضطينيني،  واآخ��ري��ن  لبنانيني 

للتفتي�ش،  زفاف  موكب  �ضيارات  خ�ضوع 

�ضدر عن قيادة اجلي�ش بيان جاء فيه:

»ال�ضاعة 21.00 من م�ضاء 2013/9/8، ح�ضل 

مواطنني  ب��ني  اإ�ضكال 

من  واأ�ضخا�ش  لبنانيني 

الفل�ضطينية  التابعية 

برج  خميم  اأط��راف  عند 

الرباجنة، تطّور اإىل تبادل 

بالأ�ضلحة  ن��ار  اإط���الق 

ما  اخلفيفة،  احلربية 

اأح���د  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى 

واإ�ضابة  الفل�ضطينيني 

وعلى  ب��ج��روح.  اآخ��ري��ن 

من  ق��وة  ح�ضرت  الأث���ر 

امل��ك��ان  اإىل  اجل��ي�����ش 

اإىل  ال��و���ض��ع  واأع������ادت 

توا�ضل  فيما  طبيعته، 

اأرج��اء  يف  حواجز  وتركيز  دوري��ات  ت�ضيري 

املنطقة، ومالحقة مطلقي النار لتوقيفهم 

واإحالتهم على الق�ضاء املخت�ش«.

 • تو�سيح:

�ضدر عن قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه 

»تداول  الآتي:  التو�ضيح   2013/10/3 بتاريخ 

الذي  الإ�ضكال  خرب  الإعالم  و�ضائل  بع�ش 

للجي�ش  وحاجز  الق�ضاة  اأح��د  بني  ح�ضل 

اجلنوبية  ال�ضاحية   – امل�ضرفية  منطقة  يف 

بتاريخ 2013/10/1، بحيث ت�ضّمن معلومات 

ظروف  حول  وم�ضخمة  للحقيقة  منافية 

ا تعّر�ش القا�ضي لالإ�ضاءة  الإ�ضكال، خ�ضو�ضً
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من قبل الع�ضكريني.

جمدًدا  التاأكيد  اجلي�ش  قيادة  يهّم  لذا 

ال�ضلك  ك��رام��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ام  ح��ر���ض��ه��ا 

مرورهم  اأثناء  املواطنني  وجميع  الق�ضائي 

الع�ضكرية، مبوازاة حر�ضها  على احلواجز 

بواجباتهم  ال��ع�����ض��ك��ري��ني  ق��ي��ام  ع��ل��ى 

املطلوبة، وت�ضري هذه القيادة اإىل اأّن املو�ضوع 

قد �ضلك طريقه القانونية واأ�ضبح يف عهدة 

املخت�ش«. الق�ضاء 

�سو�ريخ: �إطالق  ق�سية  يف  • موقوفان 
املكثفة،  والتحريات  التق�ضي  نتيجة 

 2013/8/22 بتاريخ  جمهولني  اإق��دام  حول 

كاتيو�ضا  نوع  �ضواريخ  اأربعة  اإطالق  على 

الأرا�ضي  من منطقة احلو�ش يف �ضور باجتاه 

ملندرجات  وخالًفا  املحتّلة،  الفل�ضطينية 

القرار 1701، اأعلنت القيادة يف بيانها ال�ضادر 

املخابرات  »مديرية  اأن   ،2013/8/31 بتاريخ 

اللبنانّيني  من  كل  توقيف  من  متكنت 

املوىل  عبد  وعمر  الفليطي  حممد  يو�ضف 

على  باإقدامهما  اعرتفا  اللذين  الأطر�ش، 

البقاع  يف  غزة  منطقة  من  ال�ضواريخ  نقل 

�ضور،  يف  الأ�ضخا�ش  اأح��د  اإىل  وت�ضليمها 

املذكورة.  املنطقة  من  اإطالقها  مت  حيث 

املخت�ش،  الق�ضاء  على  املوقوفان  اأحيل  وقد 

وي�ضتمر العمل لتوقيف باقي املتوّرطني«. 

مديرية   – اجلي�ش  قيادة  عن  �ضدر  كما 

التوجيه البيان الآتي: »بتاريخ 2013/9/14، 

بعلبك  ق�ضاء   – اللبوة  بلدة  حميط  تعر�ش 

اجلانب  م�ضدرها  �ضواريخ  ثالثة  ل�ضقوط 

اإ���ض��اب��ات  اأي  ت�ضجيل  دون  م��ن  ال�����ض��وري 

من  ق��وة  ح�ضرت  الأث���ر  وع��ل��ى  ب�����الأرواح. 

التدابري  وات��خ��ذت  امل��ك��ان  اإىل  اجلي�ش 

اخلبري  ك�ض��ف  كما  املنا�ضبة.  امليدانية 

انفج��ار  اأمكن��ة  عل��ى  الع�ض��كري 

عيار  غراد  نوع  من  اأنها  وتبنّي  ال�ض��واريخ، 

107 ملم«.

�سوري  وتوقيف  خمطوف  فدية  ��ستعادة   •
يخطط لعمليات خطف:

ع��ل��ى اأث���ر اخ��ت��ط��اف امل��واط��ن ال�����ض��وري 

بتاريخ  زحلة  مدينة  يف  اخللف  ابراهيم 

امل��خ��اب��رات  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت   ،2013/9/12

م�ضريه  ملعرفة  وت��ق�����شّ  بحث  بعمليات 

وحتديد هوية اخلاطفني. وقد متكنت وفق 

بتاريخ  التوجيه  مديرية  بيان  يف  جاء  ما 

مداهمة  بعد  حت��ري��ره  »م��ن   ،2013/9/14

مكان احتجازه يف اأحد املنازل املهجورة يف 

وتوقيف كل  – ق�ضاء بعلبك،  الرام  حملة 

من اأحمد يزبك وح�ضن نون اللذين اعرتفا 

اخللف  امل��دع��و  خطف  على  باإقدامهما 

بدوافع مالية.

لك�ضف  املوقوفني  مع  التحقيق  مّت  وقد 

مدى تورطهما يف جرائم اأخرى، فيما يجري 

البحث عن املتورطني الآخرين لتوقيفهم«.

بياًنا  القيادة  اأ�ضدرت  نف�ضه،  الإط��ار  ويف 

»بنتيجة  فيه:  ج��اء   2013/9/19 بتاريخ 

خطف  عملية  حول  والتحّريات  ي  التق�ضّ

ال�ضورية  التابعية  من  العزب  اأحمد  املدعو 

تعنايل،  حم��ل��ة  يف   2013/9/9 ب��ت��اري��خ 

املخابرات  ملديرية  تابعة  دوري��ة  متكنت 

من  الغربي،  البقاع   – عميق  حملة  يف 

توقيف ثالثة اأ�ضخا�ش على �ضلة بعمليات 

اخلطف، اإثنان منهم من التابعية ال�ضورية 

مع  التحقيق  وي�ضتمر  لبناين.  والثالث 

وحتديد  املتوّرطني  باقي  لك�ضف  املوقوفني 

مكان املخطوف لتحريره«.

مديرية   – اجلي�ش  قيادة  عن  �ضدر  كما 

 ،2013/9/20 بتاريخ  اآخ��ر  بيان  التوجيه 

للبيانات  »اإحل�����اًق��ا  اأن���ه  ف��ي��ه  اأع��ل��ن��ت 

اأحمد  ال�ضوري  بتحرير  واملتعلقة  ال�ضابقة 

يف  امل�ض�اركني  من  ثالثة  وتوقيف  العزب 

املخابرات  مديرية  متّكن�ت  اختطافه، 

بحوزة  كانت  التي  الفدية  ا�ضتعادة  من 

املخطوف  وال��د  دفعها  اأن  بعد  اخلاطفني 

قيمتها  والبالغة  اإبنه،  عن  الإفراج  مقابل 

اإىل  ت�ضليمها  جرى  وقد  دولر،  اآلف  ع�ضرة 

ذوي املخطوف«.

»من جهة اأخرى وبعد ورود معلومات عن 

التابعيتني  من  اأجنبيتني  فتاتني  اختفاء 

املنتجعات  اأحد  من  والأوكرانية  املالدوفية 

 ،2013/7/29 بتاريخ  جونية  يف  ال�ضياحية 

حترياتها،  امل��خ��اب��رات  م��دي��ري��ة  كّثفت 

حيث متكنت من العثور عليهما يف جرد 

عر�ضال بتاريخ 2013/9/16 بعد نقلهما من 

داخل الأرا�ضي ال�ضورية«.

 2013/9/19 بتاريخ  املديرية  اأوقفت  كما 

كان  ال��ذي  ح�ضون  جميد  ن�ضال  ال�ضوري 

خطف  بعملية  للقيام  اآخرين  مع  يخطط 

التجارية  امل��ح��الت  اأ���ض��ح��اب  اأح���د  اإب��ن��ة 

وحت�ضري  مكايل،  ذوق  حملة  يف  الكربى 

ال�ضيدات  اإحدى  ابن  اأخرى خلطف  عملية 

الأجنبيات يف اأثناء ترددها اإىل اإحد املطاعم 

يف زغرتا حيث يعمل املدعو ح�ضون.

املخت�ش،  الق�ضاء  على  املوقوف  اأحيل  وقد 

املتورطني  توقيف  على  العمل  يجري  فيما 

الآخرين يف اجلرائم املذكورة اأعاله.

جديدة:  �إ�سر�ئيلية  • خروقات 
حول  بيانات  عدة  اجلي�ش  قيادة  اأ�ضدرت 

اللبنانية.  لل�ضيادة  اإ�ضرائيلية  خروقات 

التوجيه  مديرية  اأ�ضدرت   2013/9/30 ففي 

اأن »زورًقا حربًيا تابًعا للعدو  بياًنا جاء فيه 

الإ�ضرائيلي اأقدم على خرق املياه الإقليمية 

 20 مل�ضافة  الناقورة  راأ���ش  قبالة  اللبنانية 

الإقليمية  امل��ي��اه  ب��اجت��اه  ع��اد  ث��م  م���رًتا، 

التن�ضيق  جرى  وقد  املحتلة،  الفل�ضطينية 

املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم  وقوات  بني اجلي�ش 

لبنان ملعاجلة اخلرق املذكور«.

بتاريخ  القيادة  اأ���ض��درت��ه  اآخ��ر  بيان  ويف 

تابًعا  حربًيا  زورًقا  »اأن  اأعلنت   2013/10/3

 2013/10/2 بتاريخ  خرق  الإ�ضرائيلي  للعدو 

اللبنانية  الإقليمية  املياه   ،10.50 ال�ضاعة 

مقابل بلدة الناقورة مل�ضافة 10 اأمتار.

نف�ضه،  التاريخ  من   16.36 ال�ضاعة  وعند 

خط  للعدو  تابعني  عنا�ضر  اأرب��ع��ة  اجتاز 

مل�ضافة  �ضبعا  مزارع  منطقة  يف  الإن�ضحاب 

اأح��د  خلطف  حم��اول��ة  يف  م��رت   300 ح���واىل 

الرعاة. وقد اتخذت وحدات اجلي�ش املنت�ضرة 

املنا�ضبة  الدفاعية  الإج��راءات  املنطقة  يف 

الأمم  ق���وات  م��ع  التن�ضيق  ج��رى  كما 

اخلرقني  ملعاجلة  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة 

املذكورين«.

اآخ��ر  بياًنا  امل��دي��ري��ة  اأ���ض��درت  ك��ذل��ك، 

بالتاريخ نف�ضه جاء فيه: »اأقدم زورق حربي 

 10،35 ال�ضاعة  عند  الإ�ضرائيلي  للعدو  تابع 

قبالة  اللبنانية  الإقليمية  املياه  خرق  على 

راأ�ش الناقورة مل�ضافة 15 مرًتا، ثم عاد باجتاه 

وقد  املحتلة،  الفل�ضطينية  الإقليمية  املياه 

الأمم  وق��وات  اجلي�ش  بني  التن�ضيق  ج��رى 

اخلرق  ملعاجلة  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة 

املذكور«.
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ق�ساء ع�سكري 

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

املحكمة الع�سكرية:

 138 حمكوًما يف  ق�سايا اإرهابية  خالل 2012 و2013

العدل 

اأ�سا�س امللك

�سرعة املحاكمة 

جزء من العدل

العدل اأ�سا�س امللك، تلك م�سّلمة عامة، لكن يف الق�ساء الع�سكري فاإن 

ا ب�سوابط اأخرى من بينها توخي  الإنطالق من هذه امل�سلمة يقرتن اأي�سً

ال�سرعة وعدم تراكم امللفات. يف هذا الإطار تعتمد املحكمة برئا�سة العميد 

الركن الطيار خليل ابراهيم ا�سرتاتيجية الف�سل بني اجلنح واجلنايات مبا 

يتيح معاجلة الق�سايا على نحو اأ�سرع. 

يف ما يلي اإ�ساءة على عمل املحكمة التي اأجنزت خالل العامني 2012 

و2013 ع�سرات امللفات الإرهابية، بالإ�سافة اإىل اإ�ساءة على ق�سمني: 

الإن�سباط والق�ساء الع�سكري، وال�سوؤون القانونية يف قيادة اجلي�س.



حتديد امل�سوؤوليات

رئي�س  لقائنا معه حّدد  بداية  يف 

موقعها يف  الع�سكرية  املحكمة 

الق�ساء بالقول:

اأع���ط���ى امل�����س��رع امل��ح��اك��م 

العادية �سالحية النظر يف جميع 

ال����دع����اوى اجل���زائ���ي���ة مب��وج��ب 

ثمة  ي��ك��ن  مل  اإن  ع���ام،  ن�����س 

تلك  عنها  مينع  خا�س  قانون 

عليها  املحالة  الق�سايا  فُيدخل  ال�سالحية، 

اأو خا�سة.  يف اخت�سا�س حماكم ا�ستثنائية 

بق�سايا  النظر  غري  الأخ��رية  لهذه  يحق  ول 

على  اخلا�سة  الت�سريعات  دتها  حدَّ معينة 

فئة  يف  اإل  تنظر  ل  اأنها  اأي  احل�سر،  وج��ه 

اأ���س��ول خا�سة،  حم��ددة م��ن اجل��رائ��م وف��ق 

املحاكم  ومن  الإ�ستثناء.  هو  فاخت�سا�سها 

الأحداث،  حمكمة  لبنان:  يف  الإ�ستثنائية 

العديل  املجل�س  امل��ط��ب��وع��ات،  حمكمة 

ينتمي  عليه،  بناء  الع�سكرية.  واملحكمة 

الق�ساء  فئة  اإىل  الع�سكري  الق�ساء  قانون 

ال�ستثنائي، فهو القانون الذي ُيعنى بتحديد 

يف  مبا  وتنظيمها،  الع�سكرية  املحاكم 

ذلك ال�سالحيات والأ�سول الواجب اتباعها 

الع�سكرية  اجلرائم  د  يحدِّ الذي  وهو  اأمامه، 

والعقوبات املنا�سبة لها.

الق�ساء  قانون  بني  وثيقة  فالعالقة  ل��ذا، 

العقوبات  وقانونيَ  جهة،  من  الع�سكري 

جهة  من  اجلزائية  املحاكمات  واأ���س��ول 

يقت�سي  خا�س  ق��ان��ون  ه��و  ف���الأول  اأخ���رى. 

اأم��ا  ن�سو�سه،  �سراحة  ح��ال  يف  تطبيقه 

ويقت�سى  عامان  قانونان  فهما  الآخ���ران 

تطبيقهما يف حال خلو القانون اخلا�س من 

اأي حالة قانونية معرو�سة  ن�س ينطبق على 

اأمام القا�سي. وهذا ما جاء ذكره �سراحة يف 

املادتني 33 و99 من قانون الق�ساء الع�سكري.

الع�سكري  الق�ساء  قانون  يحتل  هنا،  من 

الق�سائي  اجل�سم  بنية  يف  مهًما  ��ًزا  ح��يِّ

وتنّوع  اخت�سا�سه  �سعة  اإىل  نظًرا  اللبنان، 

الأ�سخا�س املحالني عليه اإن ب�سبب �سفتهم 

الأفعال  نوعية  اإىل  بالن�سبة  اأو  الوظيفية 

املن�سوبة اإليهم.

• ممَّ تتاألف هيكلية املحكمة الع�سكرية الدائمة؟ 
وما هي مهماتها؟

على  الع�سكرية  امل��ح��اك��م  ت��ت��وّزع   -

ال�سكل الآتي:

مفو�س  ت�سمل  الع�سكرية:  العامة  النيابة   -

الع�سكرية  املحكمة  ل��دى  احل��ك��وم��ة 

النيابة  مهمات  بجميع  وتقوم  ومعاونيه، 

العامة الإ�ستئنافية 

ال������ع������ادي������ة يف 

يتعلق  م���ا  ك���ل 

باخت�سا�سها )املادة 

كما  ع(.  ق   34

ت�����س��م��ل م��ف��و���س 

احل���ك���وم���ة ل��دى 

التمييز  حمكمة 

ال��ذي  الع�سكرية 

ي���ق���وم مب��ه��م��ات 

لدى  العام  النائب 

التمييز  حمكمة 

ي��ت��ع��ل��ق  م�����ا  يف 

باخت�سا�سه. 

الع�سكريون:  التحقيق  ق�ساة   -

ميار�سون مهمات ق�ساة التحقيق 

ال��ق�����س��اء  دة يف  امل����ح����دَّ ن��ف�����س��ه��ا 

يتعلق  ما  كل  يف  العادي  العديل 

باخت�سا�سهم.

املنفردة:  الع�سكرية  املحاكم   -

الإداري���ة  املحافظات  يف  م��وّزع��ة 

�سالحياتهم  ت�سمل  اخلم�س، 

املحافظة  ن��ط��اق  �سمن  النظر 

من  عليهم  املحالة  واملخالفات  اجلنح  يف 

تتجاوز  ل  والتي  الع�سكرية،  العامة  النيابة 

ا  حب�سً ال�سنة  اأو  الغرامة  الق�سوى  عقوباتها 

قا�ٍس  يراأ�سها  م��ًع��ا.  العقوبتني  هاتني  اأو 

ع�سكري منفرد.

بالنظر  تخت�س  الدائمة:  الع�سكرية  املحكمة   -

تفوق  والتي  عليها  املحالة  اجلرائم  كل  يف 

كما  ا،  حب�سً ال�سنة  الق�سوى  عقوباتها 

تعترب املرجع الق�سائي الإ�ستئنايف لالأحكام 

ال�سادرة عن الق�ساة الع�سكريني املنفردين. 

من  قا�ٍس  ويعاونه  ع�سكري  قا�ٍس  رئي�سها 

اإىل  اإ�سافة  م�ست�ساًرا  العديل  الق�ساء  مالك 

ثالثة ق�ساة ع�سكريني م�ست�سارين.

- حمكمة التمييز الع�سكرية )اأو حمكمة النق�س(: 

الأحكام  نق�س  طلبات  يف  بالنظر  تخت�س 

ال�سادرة عن املحكمة الع�سكرية الدائمة، 

وطلبات نق�س قرارات اإخالء ال�سبيل اأو رّدها 

الع�سكريني  التحقيق  ق�ساة  عن  ال�سادرة 

الدائمة،  الع�سكرية  املحكمة  ع��ن  اأو 

وطلبات اإعادة الإعتبار يف الأحكام ال�سادرة 

ق�ساء ع�سكري 
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• حمكمة الدرجة الوىل 
)البتدائية(.

- الق�ساة/او احلكام الع�سكريون 

املنفردون يف املناطق.

• حمكمة الدرجة الثانية 
)ال�ستئنافية(.

- املحكمة الع�سكرية الدائمة.

• حمكمة الدرجة الثالثة 
)النق�س(. 

- حمكمة التمييز الع�سكرية.

درجات املحاكمة 

اأمام الق�ساء الع�سكري



الع�سكرية.  امل��ح��اك��م  ع��ن 

ة  كما تعترب املحكمة املخت�سَّ

يف تعيني املرجع ال�سالح اإذا وقع 

ق�سائيني  مرجعني  بني  خالف 

ع(.  ق   26 )امل���ادة  ع�سكريني 

اجلنائية  الق�سايا  يف  يراأ�سها 

قا�ٍس من مالك الق�ساء العديل 

م�ست�سارين،  ع�سكريني  ق�ساة  اأربعة  مع 

فقا�ٍس من مالك  اجلنحية  الق�سايا  يف  اأما 

ا مع قا�سيني ع�سكريني  الق�ساء العديل رئي�سً

م�ست�سارين.

وحماكمات  املدنية  املحاكم  بني  الفرق  هو  • ما 
املحكمة الع�سكرية؟ 

يف  ال��ع��ام��ة  ال��دع��وى  حت��ري��ك  يختلف   -

الع�سكري،  الق�ساء  يف  عنه  العديل  الق�ساء 

الأوىل  ر يف احلالة  املت�سرِّ ي�ستطيع  ففي حني 

م بدعوى جزائية )ا�ستناًدا اإىل املادة 7  اأن يتقدَّ

من ق اأ ج( اأمام اإحدى ال�سلطات الق�سائية 

الآتية: النيابة العامة الإ�ستئنافية، اأو قا�سي 

التحقيق، اأو القا�سي املنفرد اجلزائي. يقت�سر 

ر اأو املدعي اأمام الق�ساء الع�سكري  حق املت�سرِّ

النيابة  اأم��ام  العامة  الدعوى  اإقامة  على 

العامة الع�سكرية وح�سب من دون غريها، 

ال�ساكي  اإىل  الإ�ستماع  يجوز  ل  اأنه  كما 

املعلومات  �سبيل  على  اإل 

)املادة 25 ق ع فقرة 4( فال 

ال�ساكي  اأو  ر  املت�سرِّ ميثل 

الع�سكرية  املحكمة  اأمام 

بل  ك��ط��رف،  اأو  ٍع  ك��م��دَّ

ال��ق�����س��ي��ة.  يف  ك�����س��اه��ٍد 

وه��ك��ذا ي��ك��ون اأط���راف 

املحكمة  اأم����ام  ال���ن���زاع 

فقط:  اإث��ن��ان  الع�سكرية 

الع�سكرية  العامة  النيابة 

عليهم  عى  واملدَّ اأول،  طرًفا 

يف الدعوى طرًفا ثانًيا.

املحكمة  تعاجلها  التي  الق�سايا  هي  ما   •
العام  احلق  ق�سايا  بني  متييز  من  وهل  الع�سكرية؟ 

وق�سايا احلق ال�سخ�سي؟

- تنح�سر �سالحية املحكمة الع�سكرية 

العام  احل��ق  بدعوى  كانت  درج��ة  اأي  من 

اأن  ميكن  التي  ال�سخ�سي  احلق  دون  من 

تقام اأمام املحكمة املدنية ال�ساحلة، حيث 

الف�سل  حتى  بها  احلكم  �سدور  ف  يتوقَّ

25 ق ع  )املادة  نهائًيا  العام  يف دعوى احلق 

فقرة 1 و5(. ول ميكن بالتايل للمحكمة 

بالتعوي�سات  حت��ك��م  اأن  الع�سكرية 

نوع  عن  النظر  ب�سرف  املدنية  اأو  ال�سخ�سية 

اجلرم ودرجة املحاكمة.

العامة  الدعوى  اإقامة  ف  تتوقَّ عندما  اأما   

على اتخاذ ال�ساكي �سفة الإدعاء ال�سخ�سي، 

فيحق ملفو�س احلكومة اأن يجري املالحقة 

ع(  ق   35 )امل��ادة  ر  املت�سرِّ �سكوى  على  بناء 

الذي اإذا كان ينتمي اإىل ال�سلك الع�سكري 

)جي�س، اأمن داخلي، اأمن عام، اأمن دولة، 

جمارك( فيعود لقيادته اأن تطلب املالحقة 

ر �سخ�سًيا ب�سكوى اأو  م املت�سرِّ حتى لو مل يتقدَّ

اإخبار وحتى لو رجع عن دعواه.

النيابة  ع  تتمتَّ امل�سهود  اجل��رم  حالة  يف   

و�سع  يف  اأك��رب  بحرية  الع�سكرية  العامة 

و37  )املادتان 36  الدعوى مبا�سرة  يدها على 

ق ع( اأًًيا كان الفاعلون اأو املعتدى عليهم 

اإذن  اأي  على  الإ�ستح�سال  �سرورة  دون  من 

اأو لحق باملالحقة با�سثناء احلالت  م�سبق 

الآتية:

ال�سلك  اأفراد  اأحد  من  الواقعة  اجلرائم   •
على  ال��ع�����س��ك��ري 

اأحد رجاله.

قة  • اجلرائم املتعلِّ
ال�سلك  اأفراد  باأحد 

دون  من  الع�سكري 

لأح��د  ي��ك��ون  اأن 

املدنيني عالقة بها.

اجل������رائ������م   •
قة  الع�سكرية املتعلِّ

اجلي�س  اأف��راد  باأحد 

يف  عنها  واملن�سو�س 

من  الثالث  ال��ب��اب 

الكتاب الثان من 

قانون الق�ساء الع�سكري.

اجلي�س  اأف��راد  باأحد  قة  املتعلِّ اجلرائم   •
الع�سكرية  العمليات  خالل  اقرفها  والتي 

لأحد  وكان  ب�سببها،  اأو  اخلدمة  خالل  اأو 

املدنيني عالقة بها.

العمل  واآلية  املحاكمة  جل�سات  جتري  كيف   •
فيها؟

يف  املحاكمات  اأ���س��ول  ��زات  مم��يِّ م��ن   -

ملزمة  غري  هذه  اأن  الع�سكرية  املحاكم 

املحاكم  ل��دى  الأم���ر  ه��و  كما  بالتعليل 

اإلزامية �سمول احلكم على  العادية، حيث 

اأو  ملّخ�س واٍف للوقائع الواردة يف قرار الظن 

العلنية،  املحاكمة  التهام وحم�سر جل�سة 

ومطالب الفرقاء والأ�سباب املوجبة للتجرمي 

املواد  اإىل  اإ�سافًة  امل�سوؤولية  عدم  اأو  الرباءة  اأو 

حال  يف  الفعل  عليها  املنطبق  القانونية 

التعوي�س.  ومقدار  العقوبة  وحتديد  التجرمي، 
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الع�سكرية  املحاكم  وك��ون 

ت��ط��ّب��ق ال���ق���وان���ني اجل��زائ��ي��ة 

يف  عنها  املن�سو�س  والن�سو�س 

القوانني  يف  اأو  ال��ع��ادي  القانون 

التي  الأحوال  اخلا�سة يف جميع 

قانون  اأحكام  مع  تتعار�س  ل 

خ�سَّ  فقد  الع�سكري،  الق�ساء 

الع�سكرية  املحاكم  امل�سرع 

بطريقة فريدة من نوعها يف املذاكرة واإ�سدار 

احلكم.

فقد  ن�ست املواد من 63 حتى 70 من قانون 

اعتبارات  جملة  على  الع�سكري  الق�ساء 

ق  يتعلَّ ما  يف  ا  خ�سو�سً مراعاتها،  يقت�سى 

�سوغ  وكيفية  املحاكمة  مرحلة  بانتهاء 

اأ�سلوب  جلهة  اإن  مقررة،  اآلية  وفق  احلكم 

املذاكرة وطرح الأ�سئلة اأم لناحية املعامالت 

اجلوهرية التي تقع حتت طائلة البطالن يف 

حال جتاوزها.

املدعى عليهم يف حال  الدفاع عن  يتم  • كيف 
كان املوقوف غري قادر على تاأمني حمام؟

عى  املدَّ عن  للدفاع  املحامي  وج��ود  اإن   -

املحاكم  جميع  اأم���ام  اإل��زام��ي  عليهم 

الع�سكريني  الق�ساة  با�ستثناء  الع�سكرية 

بالدفاع  ُيعهد  املنفردين. 

عن املحالني على املحكمة 

لي�سوا  ال��ذي��ن  الع�سكرية 

اأحد  اإىل  مبحامني  ممثلني 

املحامني اأو ال�سباط املجازين 

بقرار  نني  املعيَّ احل��ق��وق  يف 

الوطني  ال��دف��اع  وزي���ر  م��ن 

)املادة 21 ق ع(.

توكيل  مي��ك��ن  ك��م��ا 

حم�����ام ���س��ف��ه��ًي��ا خ���الل 

ل��زوم  دون  م��ن  اجل��ل�����س��ات 

ت�سجيل الوكالة اإذا كانت 

ع(.  ق  )امل�����ادة57  خطية 

املحكمة  رئ��ي�����س  وع��ل��ى 

حم��اٍم  تعيني  الع�سكرية 

يعنيِّ  املدعى عليه يف حال مل  للدفاع عن 

ر على حماميه الدفاع  هو حمامًيا، اأو اإذا تعذَّ

عنه.

الع�سكري  الق�ساء  اأن قانون  اإىل  اأ�سري  هنا 

الع�سكرية  املحكمة  لرئي�س  اأع��ط��ى 

املحامي  مبنع  تتمّثل  ا�ستثنائية  �سالحية 

من دخول املحكمة الع�سكرية ملدة اأق�ساها 

3 اأ�سهر اإذا ارتكب خطاأً م�سلكًيا ج�سيًما 

فيبّلغ  اجلل�سات،  اأو خالل  املحاكمة  قبل 

�س  مفوَّ بوا�سطة  املحامني  نقيب  اإىل  ق��راره 

احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية خالل 

بالقرار  يطعن  اأن  وللمحامي  �ساعة،   48

املذكور اأمام حمكمة التمييز الع�سكرية 

خالل مهلة 3 اأيام من تالوة القرار اإذا كان 

حا�سًرا اجلل�سة اأو من تاريخ تبلغه له )املادة 

59 ق ع(.

اأمام  يحاكمون  الذين  الأ�سخا�س  هم  من   •
املحكمة الع�سكرية؟

الع�سكرية  املحكمة  اأم��ام  يحاكم   -

واأًيا كان  اأًيا كانت جن�سيتهم  الأ�سخا�س 

نوع اجلرمية امل�سندة اإليهم وهم:

- الع�سكريون.

الدفاع  وزارة  ل��دى  املدنيون  ��ف��ون  امل��وظَّ  -

الأمن  لقوى  العامة  املديرية  ول��دى  الوطني 

اذا  الدولة  اأم��ن  اأو  العام  الأم��ن  اأو  الداخلي 

اأو  قبلهم  من  املرتكبة  اجلرائم  كانت 

الواقعة عليهم نا�سئة عن الوظيفة.

الواقعة  اجل��رائ��م  با�ستثناء  املجندون   -

ول  قبلهم  من  املرتكبة  تلك  اأو  عليهم 

تتعلق بالوظيفة.

- رجال قوى الأمن الداخلي اأو الأمن العام 

يف  ال��دول��ة  اأم���ن  اأو 

املتعلقة  اجل��رائ��م 

باخلدمة.

- اأ�سرى احلرب.

ق���وى  رج�������ال   -

الأجنبية  اجليو�س 

املدنيون  واملوظفون 

يكن  مل  ما  فيها 

ه����ن����اك ات���ف���اق 

خمالف.

اأو  ف��اع��ل  ك��ل   -

اأو  ل  اأو متدخِّ �سريك 

الق�ساء  على  بها  حمال  جرمية  يف  �س  حمرِّ

الع�سكري.

التي تعاد فيها املحاكمة؟ • ما هي احلالت 
- تعاد املحاكمة يف حال العرا�س على 

حكم غيابي مبنزلة الوجاهي. لقد اأعطت 

املادة 62 ق.ع احلق بالإعرا�س للمحكوم 

اأن  ثبت  اإذا  الوجاهي  مبنزلة  غيابًيا  عليه 

هناك قوة قاهرة حالت دون ح�سوره، وذلك 

خالًفا لالأ�سول اجلزائية العادية التي ل تقبل 

الإعرا�س يف هذه احلالة.

حكم  على  الع��را���س  اإم��ك��ان  اأم���ا 

التمييز، فاإن احلكم ال�سادر عن حمكمة 

ل��الإع��را���س  ق��اب��ل  الع�سكرية  التمييز 

الق�ساء  ق��ان��ون  م��ن  و80   71 )امل���ادت���ان 

تاريخ  م��ن  ي��وًم��ا   15 مبهلة  الع�سكري( 
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�سدوره، بينما  تعترب الأ�سول اجلزائية العادية 

اأن كل حكم �سادر عن حمكمة التمييز 

من  طريق  لأي  خا�سع  وغري  مربًما  يكون 

املحاكمة  اإع��ادة  با�ستثناء  الطعن  ط��رق 

)املادة 326 اأ.م.ج(.

الذين نظرت  • ما هو عدد املوقوفني الإرهابيني 
املحكمة يف ق�ساياهم خالل ال�سنوات الأخرية؟

املحكمة  لدى  الإرهاب  دعاوى  عدد  اإن   -

هو  و2013   2012 العامني  خالل  الع�سكرية 

على ال�سكل الآتي:

ملًفا،   41 املحاكمة  قيد  امللفات:  عدد 

املحكوم بها 46.

عدد الأ�سخا�س املحكومني: وجاهًيا، 72، 

غيابًيا، 66، املجموع، 138.

لدى  العدو  مع  التعامل  دع��اوى  ع��دد  اأم��ا 

بلغ  فقد  ذاتها  الفرة  وخ��الل  املحكمة 

قيد  ت��زال  م��ا  و50  بها،  حكم  دع��وى   68

يف  اأ�سخا�س   104 حكم  فيما  املحاكمة، 

هذه الدعاوى )63 وجاهًيا و41 غيابًيا(.

• هل هناك عوامل توؤثر على قرارات املحكمة، 
وكيف تتعاملون معها؟

التدخالت  بع�س  م��ن  الأم���ر  يخلو  ل   -

على  توؤثر  ل  ولكنها  والأمنية،  ال�سيا�سية 

لنف�سي  و�سعتها  التي  احل��م��راء  اخل��ط��وط 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  هيبة  مطلعها  ويف 

العمالة  وق�سيتي  اأف���راده���ا،  وم��ع��ن��وي��ات 

املوؤمتنني  من  فاأنا  الإرهابية.  والعمليات 

على  واأحر�س  القومي  الأم��ن  حماية  على 

اإ���س��دار الأح��ك��ام وف��ق اجل��رم 

امل��رت��ك��ب. ع��ن��دم��ا اأج��ل�����س 

تطغى  املحكمة  ق��و���س  على 

اأي تدّخل خارجي.  والتجّرد على  املو�سوعية 

من هنا، فاإن جممل الأحكام )حواىل 8000 

حكم( �سدرت بالإجماع )اأي كل الهيئة 

جممعة على احلكم( ولي�س هناك حكم 

واحد بالأكرثية. يف خال�سة القول، يهمني 

لي�ست  الع�سكرية  املحكمة  اأن  اأوؤكد  اأن 

م ما  كيَ اإمنا تلعب دور احليَ الدعوى  طرًفا يف 

بني النيابة العامة واملتهم.

املحكمة  رئي�س  �سكر  اللقاء،  ختام  ويف 

ابراهيم  خليل  الطيار  ال��رك��ن  العميد 

على  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد 

عمل  �سري  حل�سن  يقدمه  الذي  الدعم  كل 

املحكمة  نقل  على  واف��ق  اإذ  املحكمة، 

الدين.  فخر  ثكنة  اإىل  وطاقمها  املنفردة 

كما �سكر كل الذين وظفوا اإمكاناتهم 

املحاكمة  قاعة  تاأهيل  اإع���ادة  �سبيل  يف 

ال�سوتية حتى  التقنيات  باأحدث  وجتهيزها 

يف  مثيالتها  بني  الأوىل  املرتبة  حتتل  باتت 

لبنان.   
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- ال�سالحية القليمية )وفق مكان ارتكاب اجلرم(

ت�سمل �سالحية املحاكم الع�سكرية الدائمة على جميع الأرا�سي اللبنانية 

والأرا�سي الأجنبية التي يحتلها اجلي�س اللبنان. 

- ال�سالحية النوعية )وفق نوع اجلرم املرتكب(:

• جرائم الإرهاب على اختالف اأنواعها.
دة يف الكتاب الثالث من قانون الق�ساء الع�سكري. • اجلرائم الع�سكرية املحدَّ

• جرائم اخليانة، التج�س�س، والتعامل مع العدو.
•اجلرائم املتعلقة بالأ�سلحة والذخائر غري املت�سلة بجرائم اأخرى.

• اجلرائم املرتكبة يف الثكنات واملع�سكرات واملوؤ�س�سات الع�سكرية.
• اجلرائم املرتكبة من/اأو الواقعة على �سخ�س اأحد الع�سكريني.

• اجلرائم املرتكبة من/اأو الواقعة على �سخ�س اأحد رجال قوى المن الداخلي 
اأو المن العام اأو اأمن الدولة اإذا كان لها عالقة بالوظيفة.

• اجلرائم التي مت�س م�سلحة اجلي�س اأو قوى الأمن الداخلي اأو الأمن العام اأو 
اأمن الدولة.

• اجلرائم الواقعة على �سخ�س اأحد رجال اجليو�س الأجنبية املوجودة يف لبنان 
اأو التي مت�س مب�سلحتها.
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الع�سكريني  التحقيق  ق�ساة  على  املحالة  الق�سايا   •
التي  اجلنح  اإىل  بالإ�سافة  كلها  اجلنايات  تتناول 

اأم��ام  امل��ج��راة  تلك  عن  اإ�سافية  حتقيقات  ب  تتطلَّ

ال�سابطة العدلية.

كانت،  درجة  اأي  من  الع�سكرية  املحكمة  �سالحية  تنح�سر   •
بدعوى احلق العام من دون احلق ال�سخ�سي، ول يجوز ال�ستماع اإىل 

ال�ساكي اإل على �سبيل املعلومات.

التمييز  الدائمة وحمكمة  الع�سكرية  • تتخذ قرارات املحكمة 

الع�سكرية بالإجماع اأو بالأكرثية.

املحكمة  �سالحية  من  بجرم  واح��د  اآن  يف  �سخ�س  لوحق  اإذا   •
يحاكم  فاإنه  العادية  املحاكم  �سالحية  من  وبجرم  الع�سكرية 

بكل جرم على حدة من قبل الق�ساء ال�سالح.

• اإذا كان اجلرم جناية من �سالحية املحكمة الع�سكرية فانها 
تنظر وفق اجلناية ب�سائر اجلرائم املتالزمة معها.

جرم  ثمة  وكان  العادي  الق�ساء  �سالحية  من  اجلرم  كان  اإذا   •
�سالح حربي متالزًما معه فاإن الق�ساء العادي ينظر باجلرمني مًعا.
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ق�سم الإن�سباط والق�ساء 

الع�سكري:

نحن مع الع�سكري ما دام 

ملتزًما القانون ومع العدل يف كل 

الأحوال

ي��رت��ب��ط ق�����س��م الإن�����س��ب��اط 

باملكتب  الع�سكري  والق�ساء 

ب��دوره  ال���ذي  للعديد  الإداري 

اجلي�س-اأركان  لقيادة  يتبع 

يقت�سر  كان  البداية،  يف  للعديد.  اجلي�س 

وفرع  الإن�سباط  ف��رع  هما:  فرعني  على 

كما  ت�سميته  وف��ق  الع�سكري  الق�ساء 

يخربنا رئي�س الق�سم العقيد جمدي احلجار. 

ا�ستحدثت  عديده  وتطّور  اجلي�س  منو  ومع 

ثم  الع�سرة،  ع��دده��ا  جت��اوز  ج��دي��دة  ف��روع 

فرع  هي:  �ستة  لت�سبح  بع�سها  دمج  اأعيد 

الدرا�سات، فرع احلوادث، فرع التحقيقات، 

وفرع  والفرار  الإن�سباط  فرع  الق�ساء،  فرع 

رئي�س  ل�سلطة  جميعها  وتخ�سع  التدقيق. 

واأمانة  �سّر  اأمانة  الق�سم  ي�سم  كما  الق�سم. 

عمله  يف  الق�سم  رئي�س  ويعاون  ربائدية.  �سّر 

من  والأف����راد  وال��رت��ب��اء  ال�سباط  م��ن  ع��دد 

اأ�سحاب الإخت�سا�س يف عدة جمالت اأهمها 

نعمل على  اأننا  اإىل  اأ�سري  اأن  يبقى  القانون. 

الفروع  من  املزيد  ل�ستحداث  حايل  م�سروع 

داخل الق�سم.

الق�سم؟ التي يقوم بها  • ما هي املهمات 
وي�سعب  مت�سّعبة  الق�سم  مهمة  اإّن   -

ح�سرها ب�سفحات. ولكن اأبرز مهمة يقوم 

التحقيق  ملفات  معاجلة  هي  الق�سم  بها 

ال�سرطة  قو  حمقِّ اإليه  ويرفعها  ينجزها  التي 

قطع  يف  العدليون  ال�سباط  اأو  الع�سكرية 

معاجلة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ووح���دات���ه،  اجلي�س 

املوا�سيع الآتية: الإجراءات التاأديبية املتخذة 

الرتب(،  خمتلف  )من  الع�سكريني  بحق 

ملفات الإحالة على املحكمة الع�سكرية 

اجلي�س  يف  املدنيني  واملوظفني  للع�سكريني 

ملفات  بوظيفتهم،  قيامهم  عن  الناجتة 

اإحالة ال�سباط على املجل�س التاأديبي والرتباء 

والأفراد على جلنة التحقيق، هذا اإىل معاجلة 

الناجتة عن حوادث  املدنيني  الت�سويات مع 

ال�سري وغريها... ي�ساف اإليها طلبات الإعفاء 

الطبية  وامل�ساريف  والأم����وال  الر�سوم  م��ن 

عن  ال�سادرة  القرارات  احل��وادث(،  حال  )يف 

النيابات العامة الع�سكرية وق�ساة التحقيق 

الع�سكريني، اإحالة ال�سكاوى والإخبار على 

التحقيقات  لإج��راء  الع�سكرية  ال�سرطة 

لل�سباط،  الأ�سلحة  رخ�س  معاجلة  الالزمة، 

طلبات  للع�سكريني،  الهجرة  وطلبات 

لتغيري  ال��رخ��ي�����س 

الإ����س���م وال�����س��ه��رة 

معاجلة  وامل��ذه��ب، 

املفقودين  اأو���س��اع 

الآراء  وت����ق����دمي 

ملختلف  القانونية 

اأج�����ه�����زة ق���ي���ادة 

اجلي�س. 

   

حت��دد  ك��ي��ف   •
بكل  الق�سم  عالقة 

العامة  النيابة  م��ن: 

ق�ساة  الع�سكرية، 

ال�سرطة  الع�سكرية،  املحاكم  الع�سكريني،  التحقيق 

يف  العدليني  واملحققني  املناطق  �سرطة  الع�سكرية، 

اجلي�س؟

عن  باحلديث  اإجابتي  اأب��داأ  اأن  اأف�سل    -

وحمققي  العدليني  املحققني  مع  العالقة 

�سباط  مهمات  فاأوىل  الع�سكرية.  ال�سرطة 

املحققني  عمل  على  الإ����س���راف  الق�سم 

�سواء كانوا من  العدليني كافة يف اجلي�س 

عداد ال�سرطة الع�سكرية اأو من عداد قطع 

يعملون  وه��م  ووح��دات��ه،  الأخ���رى  اجلي�س 

على مدار ال�ساعة يف توجيه عمل املحققني 

املطلوبة  النهاية  اإىل  بالتحقيقات  للو�سول 

ب�ساأنها قبل ختم  الالزمة  القرارات  واإعطاء 

حما�سرها.

ال�سرطة  م��ع  العالقة  اأم��ا   

على  فتعتمد  الع�سكرية 

نوعني من التحقيقات: 

ي�سرف  التي  التحقيقات   -1

عليها �سباط الق�سم وي�سدرون 

املوا�سيع  يف  املنا�سبة  القرارات 

التي تعود �سالحية البت فيها 

اإىل قيادة اجلي�س.

تعود  التي  التحقيقات   -2

العامة  النيابة  اإىل  بها  البت  �سالحية 

الع�سكرية حيث يقوم �سباط الق�سم بتلقي 

واإعطائهم  ال�سرطة  املراجعات من حمققي 

الع�سكرية  العامة  النيابة  مبراجعة  القرار 

النوع  ه��ذا  وينطبق  باإ�سارتها.  والعمل 

وقد  املدنيني.  الأ�سخا�س  على  عام  ب�سكل 

على  الع�سكرية  ال�سرطة  تعليمات  ت  ن�سَّ

واجبات حمققيها و�سائر املحققني العدليني 

بق�سم  وعالقتهم  ومهماتهم  اجلي�س  يف 

والتزامهم  الع�سكري  والق�ساء  الإن�سباط 

يتعلق  م��ا  يف  الق�سم  ه��ذا  ق���رارات  ال��ت��ام 

بالتحقيقات التي يجرونها.

اأما العالقة مع النيابة العامة الع�سكرية 

فتتم عرب قيادة اجلي�س، اإ�سافة اإىل التن�سيق 

املبا�سر عند ال�سرورة من اأجل معاجلة الأوراق 

الق�سائية  وال��ق��رارات  وال�سكاوى  والدعاوى 

الع�سكرية  العامة  النيابات  عن  ال�سادرة 

العالقة  ه��ذه  وحتكم  التحقيق.  وق�ساة 

الق�ساء  اأبرزها قانون  القوانني  جمموعة من 

الع�سكري.

الع�سكرية،  باملحكمة  يتعلق  م��ا  يف 
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قانون  يف  دة  حم���دَّ فالعالقة 

والدفاع  الع�سكري  الق�ساء 

مبعاجلة  الق�سم  يقوم  حيث 

م���ل���ف���ات الإح�����ال�����ة ع��ل��ى 

املحكمة الع�سكرية متهيًدا 

املنا�سبة  القرارات  ل�ست�سدار 

من قيادة اجلي�س ووزير الدفاع 

الوطني وفق ال�سالحيات.

الق�سم  اأن  اإىل  اأ�سري  اأن  يبقى 

اأع�ساء  ال�سباط  اأ���س��م��اء  ي��ق��رح  م��ن  ه��و 

الهيئات الق�سائية يف املحاكم الع�سكرية 

القرارات  ر  ويح�سِّ درجاتها،  اختالف  على 

املنا�سبة يف هذا ال�ساأن قبل �سدورها عن وزير 

الدفاع الوطني.

جتاه  الع�سكري  الق�ساء  يت�سرَّف  كيف   •
من  مدنيني  مع  نزاع  ن�سوب  حال  يف  الع�سكريني 

خارج املوؤ�س�سة الع�سكرية؟ 

ع�سب  الإن�����س��ب��اط  اأن  امل��ع��روف  م��ن   -

اجليو�س، واأن العدل هو اأ�سا�س امللك. وق�سم 

الإن�سباط والق�ساء الع�سكري يف هذه احلالة، 

وان�سجاًما مع ت�سميته وال�سالحيات املنوطة 

الأ�سا�سية  العدالة  موازين  اأحد  بحق  هو  به، 

جتاه  نتعاطى  نحن  ل��ذل��ك،  اجلي�س.  يف 

خمالفات الع�سكريني، من خمتلف الرتب، 

والتعليمات.  القوانني  عليه  ت  ن�سّ ما  وفق 

اأو  املخالفات  عن  التغا�سي  ميكن  فال 

الع�سكريني  بع�س  يرتكبها  التي  اجلرائم 

كونها ت�سيء اإىل �سمعة املوؤ�س�سة الع�سكرية 

ترعى  التي  وال��ق��وان��ني  الأن��ظ��م��ة  وتخالف 

والق�سائية  القانونية  املنازعات  اأما  عملها. 

ن��وع��ان:  فهي  وم��دن��ي��ني  ع�سكريني  ب��ني 

يف  يكون  ول  بالوظيفة  له  عالقة  ل  الأول، 

التعاطي  ويتم  الع�سكرية  اخلدمة  معر�س 

معه على قاعدة اإعطاء كل ذي حق حقه 

نتيجة  املرتكب  اأو  املخطىء  يتحّمل  حيث 

اأعماله �سواء كان مدنًيا اأو ع�سكرًيا. ويتّم 

ومن  تام  بتجّرد  املو�سوع  هذا  مع  التعاطي 

ل  ذلك  ولكن  للع�سكري.  انحياز  اأي  دون 

بالقانون  وموؤازرته  جانبه  اإىل  الوقوف  مينع 

وم�ساندته يف دفاعه عن حقه اأمام اجلهات 

اعتداء  اإىل  تعّر�س  ما  اإذا  املخت�سة  الق�سائية 

عالقة  ل  ولأمور  مدنيني  اأ�سخا�س  قبل  من 

بالوظيفة، ما يحفظ معنوياته وحقوقه  لها 

ويحقق غاية العدالة.

الذي  املنازعات، فهو  الثان من  النوع  اأما 

معر�س  يف  والع�سكريني  املدنيني  بني  ين�ساأ 

يف  اخلدمة.  اأثناء  يف  بوظيفتهم  هوؤلء  قيام 

هذه احلالة يتم الإحتكام اإىل قانون الق�ساء 

الع�سكريني  معنويات  حلفظ  الع�سكري 

قيامهم  خالل  اف��راء  اأي  من  وحمايتهم 

عمليات  اأو  حربية  )عمليات  مبهماتهم 

حفظ اأمن اأو اأي مهمات اأخرى(. مع ذلك، 

اأو  كحاجز  ولي�س  كفرد  الع�سكري  ف��اإن 

على  ويحا�سب  يخطىء  قد  موؤ�س�سة  اأو  دورية 

تعود  حيث  الأ�سول  �سمن  ولكن  خطئه، 

يف  عدمها  اأو  الق�سائية  املالحقة  �سالحية 

�سواها.  دون  من  اجلي�س  لقيادة  احلالة  هذه 

اأخطاء  حت�سل  قد  احل��الت  من  كثري  ويف 

من بع�س الع�سكريني ول توؤدي اإىل منازعات 

ْن يرتكب  ق�سائية مع اأحد وتتم حما�سبة ميَ

هذه الأخطاء.

خالل  الع�سكري  مع  نحن  باخت�سار، 

تطبيق  ملتزًما  دام  م��ا  مهماته  تنفيذ 

التعليمات والأوامر والتوجيهات.

ق�سم ال�سوؤون القانونية: اإبداء امل�سورة والدفاع 

عن الع�سكريني

منذ  القانونية  ال�سوؤون  ق�سم  ا�ستحدث 

العقيد  رئي�سه  ويفيدنا  فقط  �سنوات  اأرب��ع 

غربيال خليفة باأنه تابع للمكتب الإداري 

العميد  برئا�سة  للعديد  اجلي�س  اأرك��ان  يف 

الق�ساء  اإىل  اإ�سافة  ي�سم  والذي  خوري  غازي 

ال�سوؤون  وق�سم  املعنويات  ق�سم  الع�سكري، 

القانونية. وي�سم عديد مكتبه اأمينني لل�سر 

يوؤمنون  حمامني  وخم�سة  م�ستكتب  مع 

والدفاع  القانونية  امل�سورة  لإبداء  يومًيا  دواًما 

عن الع�سكريني يف املحكمة 

الع�سكرية الدائمة، ومكتبة 

اج��ت��ه��ادات  ت�سم  ق��ان��ون��ي��ة 

وت�سريعات.

الق�سم  ي��ق��وم  ذل���ك  وم���ع   

باملهمات الآتية:

�سري  على  ال��دائ��م  الإط���الع 

ال��دع��اوى امل��ق��دم��ة م��ن قبل 

لدى  �سده  املقامة  اأو  اجلي�س 

الع�سكري  والق�ساء  القانونية  ال�سوؤون  دائرة 

معاجلة  )م��ث��اًل  الع�سكرية  ال��غ��رف��ة  يف 

ال�سكاوى التي ترد من جمل�س �سورى الدولة 

الذين  الع�سكريني  مب�ساكل  تتعّلق  والتي 

لالإعرا�س  الدولة  �سورى  اإىل جمل�س  يلجاأون 

على غنب حلق بهم بعد تركهم اجلي�س(، 

وزارة  م��ن  ت��رد  ال��ت��ي  امل��را���س��الت  معاجلة 

حول  الع�سكرية  الغرفة   – الوطني  الدفاع 

مع  امل��ع��اه��دات  اأو  الإت��ف��اق��ي��ات  م�ساريع 

اأطراف خمتلفني اأكانوا دوًل اأو منظمات اأو 

تعاوًنا  ت�سمل  اإذا كانت  وبالأخ�س  هيئات، 

اأو  معلومات  تبادل  اأو  اأمنًيا  اأو  ع�سكرًيا 

غريها يكون لقيادة اجلي�س عالقة مبا�سرة 

تبليغ  بعملية  القيام  به.  مبا�سرة  غري  اأو 

الع�سكريني عند ا�ستدعائهم اإىل املحاكم 

وال�سرعية، مراجعة الق�ساء  والروحية  املدنية 

التي  احل���الت  يف  والإداري  وامل���دن  ال��ع��ديل 

حول  القانون  ال��راأي  اإعطاء  ذلك،  تتطّلب 

الإتفاقيات والدعاوى واملرا�سالت القانونية اأو 

اإىل خارج  التي توجه  القانونية،  ال�سفة  ذات 

قيادة اجلي�س. 

دور  لتفعيل  امل�ستقبلية  العمل  اآلية  هي  ما   •
الق�سم وتطويره؟

القانونية  امل��ع��اجل��ات  حت�سني  بغية   -

والق�سائية املت�سلة باجلي�س وتطويرها، ن�سعى 

اإىل تفعيل ق�سم ال�سوؤون القانونية واإيجاد اآلية 

موحدة جلميع اأجهزة القيادة، بالإ�سافة اإىل 

درا�سة م�ساريع الت�سوية الق�سائية املقدمة اإىل 

الق�سم من اأجهزة قيادة اجلي�س.

ت�سوير:

طالل عامر

 اجلندي اإ�سرب �سدياق
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ت�رشين الثاين
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منا�سبة

اإعداد:

الرقيب �سامر حميدو

العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش، ممثاًل  برعاية 

بالعميد الركن مروان حالوي قائد منطقة ال�سمال 

الع�سكرية، اأقيم بتاريخ 2013/9/18 حفل افتتاح 

وم�ستو�سف  ال�سمال  منطقة  طبابة  رئا�سة  مبنيي 

طرابل�ش املركزي يف ثكنة بهجت غامن، وذلك بعد 

اأ�سغال ترميم واإعادة تاأهيل �سملت جميع  �سل�سلة 

الأق�سام يف امل�ستو�سف وكادت تقارب عملية اإعادة 

البناء ب�سكل كامل.

ح�سر الحتفال روؤ�ساء طبابات املناطق، و�سباط 

الألوية  قادة  عن  وممثلون  القيادة  اأجهزة  من 

املتعاقدة  امل�ست�سفيات  عن  وممثلون  والأف��واج 

عن  ممثل  اإىل  بالإ�سافة  ال�سمال،  منطقة  مع 

جمعية العزم وال�سعادة وعدد كبري من ال�سحافيني 

وفعاليات املنطقة.

قائد  ممثل  األقى  الوطني،  الن�شيد  بعد 

حللاوي  ملللروان  الللركللن  العميد  اجلي�ش 

كلمة �شكر فيها كل من �شاهم يف هذا 

الرئي�ش جنيب  دولة  العمل، وخ�ش بال�شكر 

ميقاتي على دعمه امل�شروع.

الللكلللللمللة: »بللكللل فخر  ومملللا جلللاء يف 

واعتزاز، نحتفل اليوم باإنهاء تاأهيل وترميم 

مبادرة  اإنها  املركزي،  طرابل�ش  م�شتو�شف 

وال�شعادة،  العزم  جمعية  قبل  من  غالية 

نهر  معركة  انتهاء  منذ  فكرتها  بللداأت 

البارد، تقديًرا ملا بذله اجلي�ش من ت�شحيات 

يف مواجهة ع�شابات الإرهاب والإجرام.

من  الكثري  له  الإجنللاز  هللذا  حتقيق  اإن 

جتاه  والنبيلة  ال�شادقة  واللللدللت  املعاين 

تزال  ول  اأكدت،  التي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

توؤكد، الت�شامن املتني بني اجلي�ش وخمتلف 

مل  الوحدة  وهللذه  املللدين،  املجتمع  اأطياف 

اإن  واملوؤامرات.  الفنت  رياح  تقوى عليها  ولن 

اإجنازنا اليوم والذي يوفر ال�شت�شفاء لنحو 150 

ا قيمة معنوية رفيعة  اأي�شً األف م�شتفيد، له 

ا  ياأتي يف خ�شم مرحلة �شعبة وخ�شو�شً فهو 

يف منطقة ال�شمال، ما يدل اإىل الإ�شرار على 

تخطي جميع ال�شعوبات.

نهدي  اجلي�ش  قائد  العماد  با�شم  اأخللرًيا 

لطاملا  الذين  ال�شمال  يف  لأهلنا  الإجناز  هذا 

بخرية  ورفلللدوه  اجلي�ش  جللانللب  اإىل  وقللفللوا 

�شبيل  يف  والنفي�ش  الغايل  وقدموا  اأبنائهم، 

ال�شرف والت�شحية والوفاء. با�شم قائد اجلي�ش 

وبا�شمكم جميًعا، اأتوجه بال�شكر والتقدير 

تقدميه  على  ميقاتي  جنيب  الرئي�ش  لدولة 

معاين  جنباتها  من  ت�شع  التي  الهبة  هذه 

الوفاء والإخا�ش«.

حاوي  الركن  العميد  دعللا  ذلللك،  بعد 

الدكتور عبد الإله ميقاتي اإىل ق�ّش ال�شريط 

واملدعوون  احل�شور  وقام  امل�شتو�شف،  وافتتاح 

الآلية  اإىل  وتعرفوا  اأق�شامه  على  بجولة 

اجلديدة للعمل فيه.

وكانت جولة ثانية يف مبنى رئا�شة الطبابة 

الطبيب  العقيد  ا�شتقبل  حيث  اجلللديللد، 

منطقة  طبابة  رئي�ش  عطالله  انللطللوان 

جمعية  بللدوره  و�شكر  املدعوين،  ال�شمال 

الكرمية  »مبادرتها  على  وال�شعادة  العزم 

جتاه اجلي�ش واأهلنا يف ال�شمال«.

يف اخلتام دعي احل�شور اإىل حفل كوكتيل 

يف نادي �شباط املنطقة.

افتتاح مبنيي رئا�سة طبابة 

منطقة ال�سمال 

وم�ستو�سف 

طرابل�ش املركزي



وعزفة  الوطني  الن�شيد  بعد 

الركن  العميد  األ��ق��ى  امل���وت، 

كلمة  روك��ز  يو�شف  املتقاعد 

ال��ب��ل��دي��ة على  ���ش��ك��ر ف��ي��ه��ا 

الن�شب  اإقامة هذا  اإىل  مبادرتها 

ل��ل��دب��اب��ة ال��ت��ي ه��زم��ت ال��ع��دو 

كما   ،1972 العام  الإ�شرائيلي 

املعركة  ق��ي��ادت��ه  ع��ن  حت��دث 

عنا�شره  مع  متّكنه  وكيفّية 

خ�شائر  ال���ع���دّو  تكبيد  م��ن 

على  ح���ن���ي���ذاك،  ج�����ش��ي��م��ة 

جتهيزات  توا�شع  م��ن  ال��رغ��م 

موجًها  وختم  الوطني.  اجلي�ش 

منّوًها  قهوجي،  للعماد  التحّية 

يف  الوطنية  بامل�شوؤولية  بتحّليه 

وبدرايته  الع�شيبة،  املرحلة  هذه 

و�شالبة مواقفه يف احلفاظ على 

وحدة اجلي�ش كموؤ�ش�شة يحتذى 

بها يف امللمات وال�شعاب.

ال�شيد  البلدية  رئي�ش  األقى  ثم 

فيها  اأ���ش��اد  كلمة  دي��ب  علي 

اللبناين  اجلي�ش  ب���»ب��ط��ولت 

وت�شّديه الدائم للعدوان اأًيا تكن 

اأ�شكاله«، واعترب اأن »اإقامة هذا 

وتقدير  وفاء  عربون  هي  الن�شب 

يف  يوًما  يبخل  مل  الذي  للجي�ش 

�شبيل هذا الوطن ورفعته«.

األقى العميد الركن  كذلك، 

�شرمي كلمة قائد اجلي�ش، وقال 

فيها: »اإن حمبتكم للموؤ�ش�شة 

مع  والتفافكم  الع�شكرية 

ا  اللبنانيني حولها خ�شو�شً �شائر 

ي�شكالن  الع�شيبة،  الأوقات  يف 

وح��اف��ًزا  للموؤ�ش�شة  ق��وة  م�شدر 

اأًيا  الوطني  دوره��ا  يف  لال�شتمرار 

اإذ  والتحديات،  الأخطار  تكن 

العامل  يف  جي�ش  لأي  ميكن  ل 

العديد  من  قدراته  بلغت  مهما 

اأداء  يف  ينجح  اأن  والتجهيز 

�شعبه  دع��م  دون  م��ن  واجباته 

واحت�شانه له«.

بعد ذلك، جرى تبادل اأنخاب، 

مكان  اإىل  احل�شور  توجه  ث��ّم 

بنوا  ثكنة  حم��اذاة  يف  الدبابة 

بركات واأزيحت ال�شتارة عنها، 

احلمراء  ال��ورود  البلدية  ووّزع��ت 

وعنا�شره  اجلي�ش  �شباط  على 

واحل�شور.

اجلي�ش  قائد  برعاية 

قهوجي  جان  العماد 

مم���ث���ًا ب��ال��ع��م��ي��د 

�شرمي  ج��ورج  الركن 

جنوب  قطاع  قائد 

النائب  النواب،  جمل�ش  رئي�ش  ممثًا  خري�ش  علي  النائب  وح�شور  الليطاين، 

عبد املجيد �شالح والنائب ال�شابق عبد الله ق�شري، ورجال دين وممثلني عن 

الأحزاب والقوى ال�شيا�شية واحلزبية، وروؤ�شاء بلديات و�شباط كبار من اجلي�ش 

ال�شمايل  برج  بلدية  احتفلت  وفاعليات،  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  ومن 

ال�شتار عن ن�شب تذكاري لدبابة »�شرمن« بعد  باإزاحة  واحتاد بلديات �شور، 

تاأهيلها. والدبابة املذكورة �شاركت يف الت�شدي لقوات العدو ال�شرائيلي خال 

معارك اأيلول من العام 1972 ، وكان يقودها حنيذاك العميد الركن املتقاعد 

يو�شف روكز.
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ت�رشين الثاين

2013

تخليًدا للذكرى

ن�شب تذكاري لدبابة »�شرمن« التي 

هزمت العدو يف اأيلول 1972

اإعداد:

نينا عقل خليل



ال�سراي احلكومي

جنيب  الأعمال  ت�صريف  حكومة  رئي�س  دول��ة  الوفد  زار  بداية 

ميقاتي يف ال�صراي احلكومي حيث قدم له ر�صالة �صكر من العماد 

للموؤمتر  واملعنوي  املايل  الدعم  يف  مل�صاهمته  تقديًرا  اجلي�س  قائد 

لدولة  تذكارية  درًعا  الوفد  قدم  كما  التوايل.  على  الثالثة  لل�صنة 

الرئي�س الذي األقى كلمة اجلل�صة الفتتاحية العامة.

الدور  على  ميقاتي  الرئي�س  دولة  اأثنى  وقد 

الذي ي�صطلع به اجلي�س من خالل  املتميز 

الرغبة  اأبدى  كما  املوؤمترات،  هذه  تنظيم 

�صعيد  على  الن�صاطات  جميع  دع��م  يف 

ق�صايا  يالم�س  الذي  الإ�صرتاتيجي  البحث 

املنطقة العربية ب�صكل علمي و�صامل.

اجلامعة الأمريكية

الأمريكية  اجلامعة  اإىل  بزيارة  الوفد  قام 

حيث اجتمع بالدكتور اأحمد دلل وكيل 

ال�صوؤون الأكادميية يف اجلامعة، والدكتور 

لقمان حّمو مدير املكتبات.

خالل اللقاء، قدم العميد الركن حماده 

ومهماته  املركز  دور  عن  مقت�صًبا  ا  عر�صً

اجلامعة  م��ع  املمكنة  ال��ت��ع��اون  واأط����ر 

اإط��الق  مو�صوع  يف  �صيما  ل  الأمريكية، 

ا�صتعداد  دلل  الدكتور  فاأبدى  املكتبة، 

ممكنة.  م�صاعدة  كل  لتقدمي  اجلامعة 

فريق متخ�ص�س  باإر�صال  وُترجم ذلك لحًقا 

من اجلامعة حيث مّت ربط مكتبة املركز 

مبكتبة اجلامعة اإلكرتونًيا. 

الركن  العميد  ق��ّدم  ال��زي��ارة  نهاية  يف 

دلل،  للدكتور  تذكارية  درًع���ا  ح��م��اده 

املوؤمتر  يف  م�صاركة  �صهادات  ق��دم  كما 

قائد  العماد  من  موّقعة  الثالث  الإقليمي 

ت�رشين الثاين

2013

اجلي�ش واملجتمع

اإعداد:

با�سكال معو�ض بومارون
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يف  ال�سرتاتيجية  والدرا�سات  البحوث  مركز  داأب 

مراكز  مع  والن�ساطات  الزيارات  تبادل  على  اجلي�ض 

بهدف  الرديفة،  والدولية  والإقليمية  الوطنية  الأبحاث 

البحثي  املجال  يف  اخلربات  وتبادل  التعاون  تعزيز 

احلديثة  للجيو�ض  �سمًة  اأ�سحى  الذي  الأكادميي، 

الثالث  الإقليمي  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  زارت  الإطار،  هذا  ويف  التحديات.  وفهم  امل�سائل  مقاربة  يف 

البحوث  مركز  مدير  حمادة  خالد  الركن  العميد  برئا�سة  الأو�سط،  ال�سرق  يواجهها  التي  التحديات  حول 

والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلي�ض اللبناين، عدة مرجعيات كان لها اإ�سهام فّعال يف اإجناح املوؤمتر الذي 

عقد خالل العام احلايل.

مركز البحوث 

والدرا�صات 

زيارات �سكر 

وتن�سيق

يف ال�سراي احلكومي



جوكجيان،  اأوهان�س  هايز،  توما�س  الدكاترة:  من  لكل  اجلي�س 

ورامي خوري. 

ر�سالة تن�سيق وتعاون

اإلكرتونية  وتن�صيق  �صكر  ر�صالة  اجلامعة  من  املركز  تلّقى  وقد 

اأ�صاد فيها الدكتور دلل بالنجاح الكبري يف جمال تبادل اخلربات 

من  اأع��وام  ثالثة  مدى  على  الأكادميية  واملوؤمترات  واملحا�صرات 

التعاون بني املركز واجلامعة.

واأعلن الدكتور دلل ا�صتمرار التن�صيق يف اإطار التعاون التقني وذلك 

بني مكتبة اجلامعة ومركز البحوث والدرا�صات الإ�صرتاتيجية التابع 

للجي�س اللبناين عرب تزويد املركز بخدمة قواعد املعلومات املبا�صرة 

التي ت�صرتك فيها اجلامعة، وتدريب كوادر مكتبته على 

الفهر�صة الو�صفية واملو�صوعية لتنظيم حمتوياتها.

هذا بالإ�صافة اىل اإر�صاد املركز اإىل نظام املكتبات املتوافر 

املعلومات  تقنيات  اأخ�صائيو  ليقوم  النرتنت  �صبكة  على 

على  الآيل  الفهر�س  واإتاحة  وتطويره  برتكيبه  املركز  يف 

ال�صباط  من  و�صواهم  فيه  للعاملني  وال�صماح  الإن��رتن��ت، 

والإعارة  اجلامعة  مكتبة  با�صتخدام  الراغبني،  والباحثني 

املتبادلة للكتب عرب ا�صرتاك ع�صوية جماين. وقد مت ربط 

مكتبة املركز بقواعد املعلومات الدولية املبا�صرة.

مركز ع�سام فار�ض

لل�صوؤون  فار�س  ع�صام  مركز  اإىل  بزيارة  الوفد  قام  ذاته  ال�صياق  يف 

اللبنانية حيث ا�صتقبله مدير املركز ال�صفري ال�صابق الدكتور عبد 

الله بو حبيب. وقد اأعرب العميد حماده عن �صكره لدولة الرئي�س 

ع�صام فار�س لرعايته املعنوية واملادية للموؤمتر، وقدم له �صهادة تقدير 

و�صكر موّقعة من العماد قائد اجلي�س ودرًعا تذكارية. كما اأطلعه 

ة باملركز ُتعنى بطرح  على برنامج مرتقب لتطوير من�صورات خا�صّ

امل�صائل احليوية التي تهم لبنان والدول العربية من قبل اأكادمييني 

ورجال قانون عرب واأجانب، فاأعرب ال�صفري بو حبيب عن ا�صتعداده 

لتقدمي كل م�صاعدة لزمة.

جممع الإمام حممد مهدي �سم�ض الدين

يف  الدين  �صم�س  ابراهيم  ال�صيد  ال�صابق  الوزير  الوفد  زار  كذلك، 

للهدف  الرتبوي  الثقايف  الدين  �صم�س  مهدي  حممد  الإم��ام  جممع 

ذاته، حيث �صكره على م�صاركته يف املوؤمتر مديًرا لإحدى جل�صات 

العمل، ومّت تبادل وجهات النظر حول الن�صاطات املرتقبة للمركز. 

وقد �صّلم العميد الركن حمادة الدكتور �صم�س الدين ر�صالة تقدير 

و�صكر موّقعة من العماد قهوجي قائد اجلي�س ودرًعا تذكارية.
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يف اجلامعة الأمريكية

..ويف مركز ع�سام فار�ضالعميد الركن حمادة مع الدكتور اأحمد حالل

..ويف جممع الإمام حممد مهدي �سم�ض الدين



الأو�ضاع العامة يف لبنان

�إىل  ت��ط��ّرق  �ملجلة  ن�شرته  �ل��ذي  �لتحقيق 

�لتحديات  و�إىل  لبنان  يف  �لعامة  �لأو���ش��اع 

�لعربية  �ملنطقة  جتتاح  �لتي  �ملعّقدة  �لأزم��ات  عن  �لناجمة  �لكبرية 

ا �شوريا، و�نعكا�س هذه �لأزمات على �لو�قع �ملحلي... و�أّكدت  وخ�شو�شً

لبنان  �أمن  تهدد  �لتي  للأخطار  باملر�شاد  و�شيبقى  كان  �جلي�س  �أّن 

�لتي  �لأمنية  �لأح��د�ث  �أبرز  �إىل  �ل�شلل«  »�شوت  �أ�شارت  و�إذ  ووحدته.  

�إرهابية،  �شبكات  مع  �جلي�س  مو�جهات  و�إىل  �أخ��رًي�  لبنان  �شهدها 

خل�شت �إىل �لقول: لقد ��شتطاع �جلي�س �لق�شاء على �لفتنة يف مهدها، 

و�حلفاظ على �لوحدة �لوطنية، وكان �لثمن بالتاأكيد قافلة كبرية 

من �ل�شهد�ء و�جلرحى.

 مع الأهايل يًدا بيد

بلد�تهم  يف  جزين  �أهايل  �شمود  تعزيز  يف  �للبناين  �جلي�س  دور  حول 

بانت�شاره  �إ�شوة  �جلي�س يف منطقة جزين  ينت�شر  �ملجلة:  قالت  وقر�هم، 

ول  و�شلمتها،  �أمنها  على  ي�شهر  وهو  �للبنانية،  �ملناطق  خمتلف  يف 

�شك �أّن جناحه يف �لق�شاء على �لفتنة يف عرب�، كانت له �نعكا�شات 

بحكم  وجزين  �شيد�  ا  وخ�شو�شً �جلنوب  مناطق  خمتلف  يف  �إيجابية 

�لتو��شل �جلغر�يف. و�جلي�س يرى يف جزين مثاًل للتاآخي و�لعي�س �مل�شرتك 

بني �للبنانيني، ومن حق �أبنائها �أن ينعمو� بحياة �آمنة كرمية، بعد 

و�لغريبة  �إر�دتهم  عن  �خلارجة  و�حلروب  �لأحد�ث  ب�شبب  معاناة  طول 

عن ن�شيجهم �لإجتماعي.

املزيد من املن�ضاآت الع�ضكرية يف الق�ضاء

جزين،  ق�شاء  يف  �لع�شكرية  �ملن�شاآت  عن  �ل�شلل«  »�شوت  حتدثت 

�لتي  كفرفالو�س،  ثكنة  �أهمها  ثكنات،  ثلث  وجود  �إىل  فاأ�شارت 

وقالت  جزين.   – �شيد�  عام  طريق  على  بارزة  �أمنية  حمّطة  ت�شكل 

يف  للجي�س  ثكنة  �أكرب  ت�شييد  ب�شدد  حالًيا  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  �إن 

�أعايل �ملدينة،  �أر�س قدمتها بلدية جزين تقع يف  �جلنوب على قطعة 

وذلك مببادرة من جمل�شها �لبلدي.

على  قهوجي،  ج��ان  �لعماد  �جلي�س  قائد  حر�س  و�أك��دت 

�لثكنة  �أن  مو�شحة  خطوة،  خطوة  �لبناء،  عملية  مو�كبة 

�شتتمتع مبو��شفات مهمة، �شو�ء جلهة م�شاحتها وقدرتها على 

تو��شل  كنقطة  وموقعها  كبرية،  ع�شكرية  قوى  ��شتيعاب 

لوج�شتية بني عدة مناطق )مرجعيون و�لنبطية و�شيد� و�لبقاع 

�أم جلهة �حتو�ئها على �لعديد من �ملن�شاآت  �لغربي و�ل�شوف(، 

�لع�شكريني  ملعاجلة  كبري  م�شتو�شف  حمروقات،  )حمطة 

و�خلدمات  �لأولية  �لإ�شعافات  تقدمي  �إىل  بالإ�شافة  وعائلتهم 

�لطبية للأهايل خلل �لكو�رث و�لظروف �لطارئة(. و�عتربت �أن �إقامة 

�إ�شافية لأبنائها وتعزيز  ثكنة يف �ملنطقة من �شاأنه توفري فر�س عمل 

�شمودهم يف �أر��شيهم.

ونقلت �ملجلة عن قيادة �جلي�س �أنها يف �شدد �لتخطيط، لبناء من�شاآت 

جديدة للع�شكريني ذ�ت طابع �شكني �أو �جتماعي يف خمتلف �ملناطق 

�للبنانية، وهي تاأمل �أن تتمكن يف �أقرب وقت، من �إقامة و�حدة منها �أو 

�أكرث يف منطقة جزين �لعزيزة، �لتي طاملا �حت�شنت �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية 

ورفدتها بخرية رجالها �ملخل�شني.

املهمات الإمنائية للجي�ش يف الق�ضاء واأعمال نزع الألغام

�أ�شار �لتحقيق �إىل �أن �جلي�س �للبناين وبتوجيهات م�شتمرة من قيادته، 

خلل  من  وذلك  جزين،  ق�شاء  يف  مّهم  وخدماتي  �إمنائي  بدور  يقوم 

�لزر�عية،  �لطرقات  و�شق  و�لإنقاذ،  �لإغاثة  �أعمال  م�شاركة وحد�ته يف 

عن  ف�شًل  �ملنطقة،  يف  �ملت�شّررة  �لأح��ر�ج  ت�شجري  حملت  يف  كما 

تنظيف هذه �لأحر�ج، وم�شاعدة �لدفاع �ملدين يف مكافحة �حلر�ئق.

�ملزروعة  �لأر��شي  م�شح  بعمليات  �لهند�شية  وحد�ته  قامت  كذلك 

وقد  �لإ�شر�ئيلي.  �لحتلل  خمّلفات  من  �لعنقودية  و�لقنابل  بالألغام 

�ملرّبعة  �لأمتار  �آلف  مئات  تنظيف  على  وم��از�ل،  �شنو�ت  طو�ل  عمل 

�مل�شبوهة يف  و�لأج�شام  �لعنقودية  و�لقنابل  بالألغام  ملوثة  �لتي كانت 

وهذ�  متا�س،  خطوط  تعترب  كانت  �أو  معارك  �شهدت  �لتي  �لأماكن 

�إىل  �لعودة  من  �أبناءها  ومّكن  �لأمان،  من  م�شاحة  �ملنطقة  منح  ما 

ممتلكاتهم وحقولهم �لزر�عية و��شتثمارها بال�شكل �ملنا�شب.

جزين،  �أه��ايل  �إىل  �جلي�س  قيادة  حتية  �ملجلة  نقلت  �خلتام،  ويف 

�شورًة  متثل  �لتي  جزين  باأن  وتاأكيدها  و�ملغرتب،  �ملقيم  بجناحيهم 

نا�شعة عن لبنان �حل�شارة و�لتنوع و�لفتتاح، هي د�ئًما يف قلب �ملوؤ�ش�شة 

للحفاظ  �مل�شتحيل  �شتبذل  باأنها  �للبنانيني  تعاهد  �لتي  �لع�شكرية، 

على هذ� �لوطن و�شمان م�شتقبل �أجياله.

اأبنائها، وجزين كما كل مدينة  اجلي�ش يف قلب كل واحد من 

وقرية لبنانية، يف قلب كل ع�ضكري. قّدمت بلديتها 20 األف مرت 

من اأرا�ضيها لقيادة اجلي�ش حيث يتم اإن�ضاء اأكرب ثكنات اجلنوب، وهي دائًما يف قلب اهتمامات هذه القيادة 

وفق ما نقلته »�ضوت ال�ضالل« يف عددها الأخري عقب زيارة قامت بها اإىل مديرية التوجيه.
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من القلب

عرو�س �ل�شلل قّدمت 20 

�ألف مرت لبناء ثكنة

»�ضوت ال�ضالل«:

جزين دائًما يف قلب اجلي�ش

عموميات 

عن 

م�ضروع 

بناء الثكنة 

يف جزين

- �أ�شغال �ملن�شاآت على �لعقار 3661/ جزين.

- �ملتعهد: �شركة �ملهند�س �إيلي نعيم معلوف �س.م.ل 

)�أي �أم �شي(.

- مّدة �لتنفيذ: �شنتان ون�شف �عتباًر� من 2011/3/29.

- مهلة �لتنفيذ �لأ�شا�شية: حتى 2014/6/29.

- يقام �مل�شروع على بقعة �أر�س م�شاحتها /20000/ م2.

- �لأر�س تقدمة من بلدية جزين �إىل �جلي�س �للبناين.





االفتتاح وكلمة قائد القوات البحرية

عند و�سول ممثل ق�ئد اجلي�ش وت�أدية مرا�سم التكرمي 

الركن  العميد  البحرية  القوات  ق�ئد  برفقة  توّجه  له، 

ب��سم  الزهر  من  اإكليلاً  وو�سع  اجلبيلي  نزيه  البحري 

العم�د قهوجي على ن�سب �سهداء ق�عدة جونيه البحرية، 

ثم انتقل اإىل ب�حة االحتف�ل.

الوطني  الن�سيد  بعد 

ال���ل���ب���ن����ين، ك���ن��ت 

البحري  الركن  للعميد 

كلمة  اجلبيلي  نزيه 

مبن��سبة  فيه�  تعّهد 

وال�ستني  ال��واح��د  العيد 

ل���ل���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة، 

به�  واالرتق�ء  القوات  هذه  قدرات  تعزيز  يف   � قدماً ب�مل�سي 

اآي�ت  اأ�سمى  وّجه  كم�  الع�ملية.  البحري�ت  م�س�ف  اإىل 

على  وع�ئلتهم  البحرية  القوات  لع�سكريي  التقدير 

ين�سى  اأن  دون  من  يبذلونه�،  التي  والت�سحي�ت  اجلهود 

قّدمت  ثم  امل�ستمر.  دعمه�  على  اجلي�ش  قي�دة  �سكر 

معزوف�ت  مت�سي(  وهي  تعزف  )فرقة   BATUKA فرقة 

من الرتاث الغربي.

ثم انتقل اجلميع اإىل ق�عة املح��سرات مل�س�هدة فيلم 

وث�ئقي عن ت�ريخ القوات البحرية ومهم�ته� ون�س�ط�ته� 

البحرية  القوات  لق�ئد  كلمة  ك�نت  كم�  املختلفة، 

 JOESE LEANDRO الربازيلي  االأمريال  اليونيفيل  يف 

اللبن�ين،  القوات للجي�ش  الذي تقّدمه هذه  الدعم  الذي حتّدث عن 

يف  تقدير  عربون   ��� درعاً البحرية  القوات  لق�ئد  وق��ّدم  ب��دوره.   � منّوهاً

الزائرون  خلله�  تعّرف  جولة  ذلك  تبع  ال�سنوي.  عيده�  من��سبة 

)اأنواعه�  الق�عدة  الرا�سية يف حو�ش  والزوارق  واملراكب  امل�س�غل  اإىل 

وخ�س�ئ�سه� ومهم�ته�...(.

جولة يف البحر

�سور وطربج�(  دامور،  اأربعة مراكب حربية )طرابل�ش،  على منت 

توّزع املدعوون يف اإبح�ر )تكرر طوال اليوم( تعريفي يف حميط خليج 

جونيه. �سعد ممثل ق�ئد اجلي�ش وق�ئد القوات البحرية وق�ئد ق�عدة 

جونيه البحرية وال�سب�ط وع�ئلتهم على منت املركب »طرابل�ش«. 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثلاً  الرتك  �شاكر  العميد  بح�شور 

قهوجي، وعدد من �شباط القطع واالألوية واالأفواج، و�شخ�شيات 

ر�شمية ودبلوما�شية واجتماعية، نظمت القوات البحرية يف قاعدة 

منذ  ا�شت�شهدوا  الذين  الع�شكريني  لعائلت  ا  مفتوحاً ا  يوماً جونيه 

عدوان متوز العام 2006، اإىل جانب ع�شكريي القوات البحرية يف 

اخلدمة الفعلية وعائلتهم.
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يف ثكناتنا

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

يوم مفتوح لعائالت 

الع�سكريني يف قاعدة 

جونيه البحرية

ا احل�شن املنيع للوطن وامللذ االآمن الأبنائه قائد اجلي�ش: لقد كنتم دائماً



ويف غرفة امللحة ك�ن لن� حديث مع ق�ئد القوات البحرية العميد 

اليوم  الهدف من  اأن  �سدد على  الذي  اجلبيلي  نزيه  البحري  الركن 

املفتوح هو اأوالاً زي�دة اأوا�سر اللحمة بني اجلي�ش واملجتمع املدين، اأم� 

الهدف الث�ين فهو دح�ش املعتقدات اخل�طئة التي تقول ب�أن القوات 

البحرية ال متلك اإال مراكب �سغرية. والربه�ن مركب »طرابل�ش« 

الذي نحن على متنه وهو االأحدث وقد ح�سلن� عليه يف 

�سهر ت�سرين الث�ين امل��سي. واأعطى الكلم الآمر القن��ش 

»طرابل�ش« النقيب البحري رفيق اأبو رجيلي الذي حتدث 

 21 من  يت�ألف  ال��ذي  وط�قمه  املركب  موا�سف�ت  عن 

 23 حلواىل  ويت�سع  ا(،  وف��رداً  � رتيباً و16  �سب�ط   5( ا  عن�سراً

املتحدة  الوالي�ت  اأّن املركب �سنع يف  واأ�س�ر اىل   .� �سخ�ساً

بحداثته  غ��ريه  عن  ويتمّيز   ،2012 الع�م  االأمريكية 

وهو  الع�ملية،  امللحة  و�س�ئل  جميع  ومواكبته  وتطّوره 

املن�ورة م� يتطّلب  اأثن�ء  ا يف  من املراكب احل�س��سة جداً

»نقوم  ق�ل:  الرحلة  وعن  الط�قم.  من   � ع�لياً  � انتب�هاً

 � �سّيقاً مدخله  يعترب  )الذي  جونيه  مرف�أ  ملغ�درة  مبن�ورة 

ا مق�رنة مع ب�قي املرافئ(، متجهني نحو اخلليج، و�سوف توؤدي لن�  جداً

التحية فرق�طة برازيلية )من ع�دات املراكب يف البحر( وقد ج�ءت 

� للمن��سبة«. خ�سي�ساً

تخلل النه�ر الطويل ن�س�ط�ت فنية وترفيهية منّوعة للأوالد، وغداء 

على �سرف املدعوين.
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كلمة 

القائد

العم�د ج�ن قهوجي ك�ن 

وّجه كلمة ب�ملن��سبة ن�سرت 

� للمن��سبة ووّزع  يف الكتّيب الذي طبع خ�سي�ساً

 � دائماً على احل��سرين، ق�ل فيه�: »لقد كنتم 

الأبن�ئه،  االآم��ن  وامل��لذ  للوطن  املنيع  احل�سن 

ا  وتعزيزاً االأر���ش  عن   � دف�عاً ال�سهداء  تقدمون 

� لكرامة املواطن وحريته.  للوحدة الوطنية و�سوناً

وهموم  الوطن  ق�س�ي�  تعي�سون  اليوم  اأنتم  وه� 

م�  لكل  منقو�ش  غري  ك�مل  ب�لتزام  اأبن�ئه 

ي�سدر عن ال�سلطة االإجرائية من قرارات تهدف 

االإقت�س�دية،  البنية  ودعم  واالإ�سلح  االإنق�ذ  اإىل 

بن�ء  اإع���دة  خلل  من  ب�لوطن  النهو�ش   � وت�لياً

موؤ�س�س�ته نحو االأف�سل«.

يحتم  الوطن  ق�س�ي�  التزامكم  »اإن  واأ�س�ف: 

عليكم اخل�سوع للقوانني التي منه� ت�ستمدون 

�سلطتكم والتي ترعى علقتكم مع املواطن 

ومع الدولة، وعلى هديه� يكون اأداوؤكم ال�سليم 

التي  اجلندية  لر�س�لة  النبيلة  االأهداف  لتحقيق 

حتملون«.





تعريف الأ�صلحة الكيميائية وكيفية �صنعها

• ما هو تعريف الأ�صلحة الكيميائية؟
 Toxic( الكيميائي  ال��ع��ام��ل  اإن   -

اأو  ال�سائلة  املادة  هو   ،)Chemical Agent
خوا�سها  ب�سبب  والتي  الغازية،  اأو  ال�سلبة 

الكيميائية حتدث املوت اأو ال�سرر اأو التلف 

وللنبات،  وللحيوان  للإن�سان  الإزع���اج  اأو 

احلربية  واملعدات  املواد  �سررها  ي�سمل  كما 

العامل  يكون  وق��د  واأ�سلحة.  اآل��ي��ات  من 

الكيميائي مادة دخانية اأو حمرقة اأو م�سّلة 

للعقل واجل�سم. 

العوامل،  لهذه  ع�سكري  ا�ستخدام  واأول 

كان على يد الأملان يف احلرب العاملية الأوىل 

العام 1915. 

• كيف يتّم ت�صنيعها وما هي املواد املرّكبة منها؟
الأ�سلحة  ت��رك��ي��ب  يف  ع���ادة  ي��دخ��ل   -

والفو�سفورية  الع�سوية  امل��واد  الكيميائية 

امل�ستخدمة يف هذه  املواد  وبع�ض  والكربيت. 

الأ�سلحة، م�ستقة من املبيدات الزراعية.

تدخل  التي  الكيميائية  امل��واد  اأن  كما 

 ،)Tics & Tims( التقليدية ال�سناعات  يف 

قد ت�سّبب يف بع�ض الأحيان، اأ�سراًرا ج�سيمة 

ت�سيب الإن�سان والبيئة املحيطة به، والتي ل 

تقّل اأهمية عن اأ�سرار ال�سلح الكيميائي. 

مميزاتها واأهداف ا�صتخدامها

• ما هي مميزات الأ�صلحة الكيميائية؟
جميع  على  ع��ادة  الأ�سلحة  هذه  توؤّثر   -

واحل��ي��وان  كالإن�سان  احل��ّي��ة  الكائنات 

والنبات، وقد ي�سل تاأثريها على الإن�سان وهو 

امللجىء  داخل  وحتى  املباين  داخل  موجود 

لتنقية   )Filters( مب�ساف  وامل��زّودة  املقفلة 

مدة  امل�سايف  لهذه  اأن  اعتبار  على  الهواء، 

 24 ال�  تتعّدى  ل  حم��ّددة  )�سلحية(  حياة 

�ساعة. وطبًعا يتوّقف ذلك على نوع العامل 

ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي، 

ع��ل��ى اع��ت��ب��ار اأن��ه 

م�������رّك�������ب م���ن 

خمتلفة  جزيئات 

احل��ج��م، وب��ال��ت��ايل 

يرتبط  التاأثري  ف��اإن 

الفلرت  ق��درة  مب��دى 

ال��ك��م��ام��ات  اأو 

هذه  امت�سا�ض  على 

اجلزيئات...

خ�������ضّ  م�����ا  ويف 

اأنه  اأو�سح  الكيميائية،  العوامل  موا�سفات 

لها،  رائحة  ول  طعم  ول  ل��ون  ل  بالإجمال 

ولكن قد يكون لبع�سها، وبن�سبة �سئيلة، 

التي  الرتاب  رائحة  واأخرى  احل�سائ�ض  رائحة 

ال�صالح الكيميائي واحد من اأ�صلحة الدمار ال�صامل املحظر ا�صتخدامها دولًيا، وهي 

بخالف �صواها من هذه الأ�صلحة ميكن اأن ت�صّنع من مواد اأولية تتوافر ب�صهولة، ويف 

الوقت نف�صه هي قادرة على اإحداث اأ�صرار كبرية.

عبد  حممد  النقيب  الهند�صة  فوج  يف  ال�صامل«  الدمار  اأ�صلحة  من  الوقاية  »�صرّية  اآمر  التقت  »اجلي�ش« 

الرّزاق، واأجرت معه هذا احلوار حول الأ�صلحة الكيميائية ومميزاتها وخماطرها.
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ق�سايا �ساخنة

اإعداد:

تريز من�صور 

اآمر �سرية الوقاية من ا�سلحة الدمار ال�سامل يف اجلي�ض اللبناين: 

املجموعات الإرهابية قادرة على ت�صنيع ال�صالح الكيميائي وا�صتعماله

النقيب حممد عبد الرّزاق

مبنى املخترب



لبع�سها  اأّن  كما  ا�ستخدامها،  اإىل  ت�سري 

والأخ�سر  اخل��ردل،  لغاز  الأ�سفر  مثل  األ��واًن��ا 

للكلور...

• ما هو الهدف من ا�صتخدام هذه الأ�صلحة؟
ال�سامة  الكيمائية  العوامل  ت�ستخدم   -

للأغرا�ض الآتي ذكرها:

- التاأثري على قوى العدو الب�سرية، وذلك من 

خلل التلّوث املبا�سر الذي ي�سيب الأ�سخا�ض 

والأر�ض والأ�سلحة واملواد الغذائية وغري ذلك، 

اإ�سافة اإىل تلّوث الهواء باأبخرة العوامل.

- �سرب اأهداف يف عمق اأر�ض العدو، ويكون 

ا�ستخدامها عندئذ للهجوم وللدفاع. 

املواقع  اإن�ساء  من  ومنعه  العدو  اإعاقة   -

الع�سكرية الهامة.

   - عرقلة تقّدم العدو، ويكون ا�ستخدامها 

يف هذه احلالة للدفاع.

   - التاأثري النف�سي واإ�سعاف الروح املعنوية 

يف �سفوف العدو.

• كيف ت�صتخدم هذه الأ�صلحة؟
- يتّم ا�ستخدامها وفق �سّلم متنّوع موؤلف 

من قنابل يدوية واألغام �سد الأفراد، هواويني، 

قذائف مدفعية، وراجمات �سواريخ بال�ستية، 

اإ�سافة اإىل الر�ّض بوا�سطة الطائرات.

  يبقى تاأثري العوامل ال�سامة كال� VX مثًل 

تقريًبا، بحيث  ال�سنة  تقارب  قد  ملدة طويلة 

 10.5 )نحو  ج��ًدا  بطيئة  تبّخرها  �سرعة  اأن 

ملغ باملرت املكعب على درجة 25 مئوية(. 

يف املقابل ثّمة عوامل تتبخر ب�سرعة هائلة، 

الف   22 ب�سرعة  )يتبّخر  ال�سارين،  غاز  مثل 

ملغ/ باملرت املكّعب وعلى درجة حرارة 25 

مئوية(، وهي تعرف بذات الأثر غري الباقي.

واأكد النقيب عبد الرّزاق، اأن ميزة العوامل 

تكتية  اأهمية  تعطيها  الباقي  الأث��ر  ذات 

العدو  منع  يف  �سواء،  حّد  على  وا�سرتاتيجية 

حرمانه  اأو  حم���ّددة،  بقع  ا�ستخدام  م��ن 

اإلزامية، من خلل  امل��رور عرب مم��ّرات  من 

العوامل، متاًما كما ح�سل يف  بهذه  ها  ر�سّ

احلرب بني الإحتاد ال�سوفياتي واأفغان�ستان يف 

ثمانينيات القرن املا�سي.

اإىل ا�صتخدامها؟ التي ت�صري  • ما هي الدلئل 
العوامل  ا�ستخدام  اإىل  ت�سري  دلئل  ثّمة   -

الكيمائية اأبرزها الآتي: 

- ظهور غيمة اأو �سحابة على �سكل دخان 

اأو �سباب يف مكان النفجار وهي ت�سري مع 

اإجتاه الريح من جهة العدو.

- ظهور غيمة مظلمة تتل�سى ب�سرعة اإىل 

جانب الطائرات بحالة الهجوم اجلوي.

- وجود قطرات اأو بقع فوق الرتبة اأو احلفر 

املكّونة من تاأثري الألغام اأو قنابل الطائرات.

- ذبول املزروعات اأو تغرّي لونها.

- الرموز والكلمات املثّبتة على الذخرية.

- تاأّثر احليوانات يف املنطقة.

الأ�سخا�ض  على  املر�ض  عوار�ض  ظهور   -

)من ر�سح اأو �سعف الروؤية(.

القنابل  ���س��وت  اأن  ذل���ك  اإىل  ي�����س��اف 

يكون  حقيقة(  )املنفجرة  الكيماوية 

خافًتا.

عمل  خلل  من  الدلئل  هذه  وت�ستكمل 

اأ�سلحة  اأ�سلحة الوقاية من  اخلرباء)ك�سرية 

الدمار ال�سامل يف اجلي�ض( عرب ال�ستطلع، 

وا�ستخدام و�سائل الك�سف املتوافرة، ومن ثم 

واإر�سالها  احلدث،  مكان  من  عّينات  اأخذ 

اإىل املختربات املتخ�س�سة، لتاأكيد ا�ستعمال 

اأحد عوامل اأو اأ�سلحة الدمار ال�سامل اأو وجود 

اأثر له.    

ق�سايا �ساخنة
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جتربة عّينات

حتاليل وتقارير



كيفية الوقاية من الأ�صلحة الكيميائية

العوامل  مفاعيل  من  الوقاية  و�صائل  هي  ما   •
الكيميائية؟ 

الأ�سلحة الكيميائية هي على  - معظم 

�سكل غاز واإيرو�سول )Ero Soul - جزيئات 

اخرتاق  على  ق��ادرة  هي  وبالتايل  دقيقة(، 

اجل�سم عرب اأجهزة التنّف�ض كالأنف والفّم، 

فاإن  وبالتايل  العينني.  توؤئر على  اأنها  كما 

القناع الواقي يعترب الو�سيلة الأن�سب حلماية 

العوامل  مفاعيل هذه  واملقاتلني من  النا�ض 

اأو الأ�سلحة.

ال�سكل  ذات  العوامل  اىل  بالن�سبة  اأم��ا 

الواقية  البّزة  فتعترب  الباقي،  والأث��ر  ال�سائل 

التي  الأ�سا�سية  الو�سيلة   )Over garment(
ال�سوائل  اأن  اعتبار  تعتمدها اجليو�ض، على 

هذه  الب�سري.  اجللد  م�سامات  عرب  تت�سّرب 

البّزة م�سّنعة من اأقم�سة خا�سة واقية حتتوي 

اجلزيئات  متت�ّض  التي  الكربون  مادة  على 

حماية  للمرء  ومي��ك��ن  الكيميائية. 

)كجاكيت  العازلة  الألب�سة  بارتداء  نف�سه 

النايلون والقفازات والقم�سان ذات الأكمام 

الطويلة مثًل(. 

من  اأن��ه  ال����رّزاق،  عبد  النقيب  وي�سيف 

ا: اإجراءات احلماية اأي�سً

- اللجوء اإىل اأقرب ملجاأ اأو غرفة حمكمة 

الإغلق.

- اإغلق فتحات التهوئة واملكّيفات.

النايلون  باأوراق  النوافذ  اإغلق  اإحكام   -

اأو بالأقم�سة املبللة باملياه وو�سعها  الل�سقة 

املكوث  ولكن ل ميكن  الأب��واب.  حتت 

�ساعة،  ت��زي��د ع��ن  مل��دة  يف غ��رف��ة ك��ه��ذه 

النق�ض  وهي  �ستظهر  اأخ��رى  م�سكلة  لأن 

اأوك�سيد  ث��اين  يف  وزي��ادة  الأوك�سيجني  يف 

حالت  املكان  �ستعّم  وبالتايل  الكربون، 

ت�سّمم جماعية، ول �سّيما اإذا جتاوز عدد رّواد 

الغرفة الأربعة اأ�سخا�ض.

»�صرّية الوقاية من اأ�صلحة الدمار ال�صامل«

القدرة على مكافحة  اللبناين  • هل لدى اجلي�ش 
الأ�صلحة الكيميائية ونزعها؟

العوامل  من  املتاأّتي  اخلطر  اىل  نظًرا   -

والأ�سلحة الكيميائية، اإرتاأت قيادة اجلي�ض 

الدمار  اأ�سلحة  الوقاية من  اإ�ستحداث »�سرّية 

ال�سامل«. وهذه ال�سرية )تتبع فوج الهند�سة( 

�ست يف 2009/1/31، ت�سّم بالإ�سافة اإىل  التي اأ�سّ

�سة وقد تابعت  اآمرها 25 عن�سًرا، وهي متخ�سّ

دورات يف اأملانيا ورو�سيا.

اأّولية  بتجهيزات  ال�سرية  ه��ذه  ُج��ّه��زت 

وال��ولي��ات املتحدة  )م��ن الإحت���اد الأوروب����ي 

ممّيز  باهتمام  حتظى  وهي  الأمريكية(، 

من قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، الذي 

يف  املعدات  باأحدث  جتهيزها  ق�سية  ي�سع 

لت�سليح  اخلم�سية  اخلطة  اأولويات  مقدمة 

اجلي�ض التي اأقرت بداية هذا ال�سيف.

وال�سرية اليوم يف مرحلة التطوير والتحديث 

يف ما يتعلق بقيادتها وعديدها. وقد اأقيمت 

حول  تدريبية،  دورات  عدة  الهند�سة  فوج  يف 

ال�سلح الكيميائي تابعها ع�سكريون من 

خمتلف الوحدات يف اجلي�ض اللبناين.

ك��م��ا ي��خ�����س��ع ع��ن��ا���س��ر ال�����س��ري��ة اإىل 

التدريب  ب��رن��ام��ج  �سمن  ت��دري��ب  دورات 

فريق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،)CTP(ال�سامل

اأمريكي. 

املتوا�سعة  بقدراتها  ال�سرية  فاإن  وبالتايل 

قادرة على اإقامة حمطات تطهري الأ�سخا�ض 

والآليات من مفاعيل اأ�سلحة الدمار ال�سامل 

بدور  تقوم  اأنها  كما  احل��اج��ة.  دع��ت  اإذا 

اأنها  اعتبار  على  الوطني  امل�ستوى  على 

ال�سرية الوحيدة التي متتلك معّدات خا�سة 

بالك�سف على اأماكن ا�ستخدام الأ�سلحة 

اأو حت�سريها من قبل الإرهابيني. وقد نّفذت 

مب��واد  الإ���س��ت��ب��اه  جم��ال  يف  مهمات  ع��دة 

كيميائية خمباأة واأخذ العّينات منها. 

اأن  ال��رّزاق  عبد  النقيب  اأك��د  اخلتام  ويف 

ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  عوامل  من  الوقاية 

على  دويل،  باهتمام  حتظى   ،)CBRN(

م�سارات  تغيري  اإىل  ت��وؤدي  قد  اأنها  اعتبار 

ال�سرتاتيجية  وال�سيا�سات  العاملية  احلروب 

ا�ستخدام  ح��ال  يف  كما  املتقاتلة،  للدول 

ال��ع��وام��ل اخل��ا���س��ة ب��ال��ن��ب��ات��ات وال����روات 

املبا�سر  تاأثريها  اىل  نظًرا  مثًل،  احلرجية 

على اقت�ساديات الدول.   

واأ�ساف: علينا يف لبنان عدم اإغفال حقيقة 

الكيميائية  العوامل  ت�سنيع  اإم��ك��ان 

جمموع��ات  ق��ب��ل  م��ن  وا���س��������ت��خ��دام��ه��ا 

اإرهابي�ة، قد تت�س��ّلل اإىل الداخل اللبنان��ي، 

الرت�س��انة  من  املت��اأّتي  اخلط��ر  اإىل  اإ�س��افة 

واملفاع��لت النووي��ة القدمي��ة ع��ند الع��دو 

الإ�س��رائيلي.

41العدد 341 - اجلي�ش  

معّدات واقية
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ت�رشين الثاين

2013

درا�سات وابحاث

اإعداد:

 د.�أحمد علو

عميد متقاعد

�ضد  �حلرب  حمالت  �أفرزته  �لذي  �لعنف  �إن 

�ملعا�ضرة، وبخا�ضة  �ملجتمعات  �أفرزته  �أو  �لإرهاب 

تلك �ملجموعات �لتكفريية �لتي تعمل حتت �ضعار 

وترف�ض  �لإرهاب  عمليات  �ب�ضع  ومتار�ض  �لدين 

�ملحرمات  كل  وت�ضتبيح  �لإن�ضانية  �لقيم  كل 

و�حلريات، يفر�ض على �ملجتمع �لدويل ب�ضكل عام 

خا�ض،  ب�ضكل  دولة  كل  وعلى  �ملتحدة(  )�لأمم 

و�ضع ��ضرت�تيجيات مبا�ضرة وغري مبا�ضرة و�لتعاون 

للق�ضاء على هذه �لظاهرة �خلطرية �لتي باتت تهدد 

�حل�ضارة و�ملجتمعات �لب�ضرية ب�ضكل عام. 

احلرب على الإرهاب ون�شر الدميوقراطية 

عرب �ألو�ن �لربيع حيًنا وبلون �لدم غالًبا...

فل�ضفة �جلبناء؟!

»كينياتا«  الكيني  الرئي�س  اأع��ل��ن 

 21 يف  وقعت  التي  الإرهابية  العملية  بعد 

العا�شمة  2013 على جممع جتاري يف  اأيلول 

القتلى  ع�شرات  �شحيتها  وذه��ب  نريوبي 

العزل  املدنيني  من  جريح   200 من  واك��ر 

فل�شفة  هو  »الإرهاب  اأن  والأطفال،  والن�شاء 

اجلبناء«.

جورج  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س  وكان 

بعد   2001 اأيلول   20 يف  اأعلن  قد  الإبن  بو�س 

الهجوم الإرهابي على الوليات املتحدة يف 11 

اأيلول اأن: »احلرب على الإرهاب لن تنتهي 

املجموعات  ك��ل  اإىل  الو�شول  يتم  حتى 

والق�شاء  ووق��ف��ه��ا  ال��ع��امل  يف  الإره��اب��ي��ة 

عليها،اإنها مهمة لن تنتهي«.

العام  الثاين من  ت�شرين   20 ويف خطابه يف 

الإره���اب يف  احل��رب على  ب��دء  بعيد  ذات��ه 

اأفغان�شتان، خاطب دول العامل بالقول: »اإما 

اأن تكونوا معنا اأو مع الإرهاب«. 

�حلرب على �لإرهاب 

الوليات  راأ�شها  وعلى  الدول،  بع�س  قامت 

م�شطلح  بابتكار  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة 

الو�شائل  بجميع  الإره����اب  على  احل��رب 

واقت�شادية  ع�شكرية  )حمالت  املمكنة 

الإره��اب  على  الق�شاء  بهدف  واإعالمية( 

بداأت  تدعمه.  التي  الدول  ومعاقبة 

اأيلول   11 اأح��داث  بعد  احلملة  هذه 

واأدت  نيويورك  يف   2001 العام  من 

الأمريكي  الرئي�س  �شيا�شة  يف  مركزًيا  دوًرا 

الداخلي  ال�شعيدين  على  ب��و���س  ج���ورج 

انعطافة  احل��رب  ه��ذه  و�شكلت  والعاملي. 

تاريخية يف العالقات الدولية و�شفها العديد 

يف  امل�شبوقة  وغري  باخلطرية  الباحثني  من 

املعامل  وا�شحة  غري  حرًبا  لكونها  التاريخ، 

تتميز عن احلروب التقليدية بتعدد اأبعادها 

واأهدافها وم�شارحها.

 يف اأيار 2010 قررت اإدارة الرئي�س الأمريكي 

م�شطلح  ع��ن  ال��ت��خ��ل��ي  اأوب���ام���ا  ب����اراك 

على  والرتكيز  الإره���اب«،  على  »احل��رب 

وذلك  الداخلي«،  ب���»الإره��اب  يو�شف  ما 

القومي.  لالأمن  اجلديدة  ا�شرتاتيجيتها  يف 

اأن  على  اآن���ذاك  ال�شادرة  الوثيقة  ون�شت 

حرب  حالة  يف  »لي�شت  املتحدة  ال��ولي��ات 

اأو على »الإ�شالم«،  عاملية على »الإرهاب« 

هي  حمددة  �شبكة  على  حرب  يف  اإنها  بل 

املرتبطني  و»الإرهابيني«  القاعدة  تنظيم 

بها«.

11 �أيلول و�لتد�عيات

�شكلت العملية الإرهابية التي وقعت يف 

11 اأيلول 2001 �شد الوليات املتحدة الأمريكية 

�شخ�س  اآلف   3 حواىل  �شحيتها  راح  والتي 

من املدنيني الأبرياء، نقطة حتول كربى يف 

اأعقبتها،  التي  العاملية  الأح��داث  جمريات 

دول  معظم  ويف  نف�شها  املتحدة  الوليات  يف 

هذه  �شيا�شات  على  وانعك�شت  ال��ع��امل، 

الداخل  حيال  الأمنية  وتوجهاتها  ال��دول 

معظم  وا�شتنفرت  ال��دويل.  واخل��ارج  الوطني 

الدول اأجهزتها وو�شائلها املادية والع�شكرية 

�شعار  حت��ت  وجيو�شها  وال�شتخباراتية 

الوليات  بداأتها  وقد  الإرهاب،  على  احلرب 

حرب  ب�شن  حلفائها  بع�س  مع  املتحدة 

القاعدة  تاأوي منظمة  التي  اأفغان�شتان  على 

وهي ما تزال م�شتمرة حتى اليوم، واأحلقتها 

واهية  بحجة  واحتلته  العراق  �شد  بحرب 

ال�شامل لكونه  الدمار  اأ�شلحة  امتالك  هي 

يف  اأمنها  �شد  احتمالًيا  خ��ط��ًرا  ي�شكل 

امل�شتقبل.

 11 اأح��داث  على  �شاعة   24 من  اأق��ل  بعد 

الأطل�شي  �شمال  حلف  اأعلن   ،2001 اأيلول 

اأن الهجوم على اأي دولة ع�شو يف احللف هو 

الأع�شاء.  ال��دول  كل  على  هجوم  مبثابة 

على  كبري  تاأثري  العملية  لهول  وك��ان 

ح�شد الدعم الدويل للوليات املتحدة، ون�شي 

وجمل�س  الكونغر�س  يف  الرئي�شان  احلزبان 

ال�شيوخ خالفاتهما الداخلية.

املواقف  بني  �شا�شع  تباين  برز  املقابل  يف 
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العربية  الدول  لبع�س  احلكومية  الر�شمية 

والإ�شالمية مع الراأي العام ال�شائد يف ال�شارع 

اأو على قناعة باأن  الذي كان، اإما لمبالًيا 

اأيلول كانت نتيجة ما و�شفه   11 ال�شربة يف 

�شوؤون  يف  الأم��ريك��ي  »بالتدخل  البع�س 

العامل«.

احلرب على  املتحدة  الوليات  اأعلنت  اإًذا، 

الإرهاب، واعتربت بع�س املناطق اجلغرافية 

م�شارح لها، وهذه املناطق هي:

اأفغان�شتان  وبالتحديد  اآ�شيا  جنوب   -

وباك�شتان.

ال��ع��راق  وبالتحديد  الأو���ش��ط،  ال�����ش��رق   -

وال�شعودية واليمن.

ال�شابق،  ال�شوفياتي  الحتاد  - جمهوريات 

وبالتحديد ال�شي�شان وجورجيا واأوزبك�شتان.                                                              

-  جنوب �شرق اآ�شيا، وبالتحديد الفيليبني 

وتايلندا واإندوني�شيا. 

واإثيوبيا  جيبوتي  وبالتحديد  اأفريقيا،    -

وال�����ش��ودان  وال�����ش��وم��ال  وكينيا  واإري���رتي���ا 

وجمهورية تنزانيا املتحدة.

�أ�ضابع �لتهام!؟

 2001 اأيلول   11 اأحداث  بعد فرتة ق�شرية من 

اإىل  التهام  اأ�شابع  املتحدة  الوليات  وجهت 

لدن  بن  اأ�شامة  وزعيمها  القاعدة  تنظيم 

اأيلول من على �شا�شة قناة  الذي �شّرح يف 16 

اجلزيرة الإخبارية، اأنه مل يقم بتلك العملية 

جماعة  تكون  »قد  تعبريه،  وح�شب  التي 

 28 ويف  وراءه��ا«.  بها  اخلا�شة  اأهدافها  لها 

 Daily اأيلول �شّرح من جديد ل�شحيفة الأمة

Ummat اأن لي�س له اي عالقة بال�شربة ومل 
 29 يف  ويعلن  ليعود  بها،  علم  على  يكن 

ت�شرين الأول من العام 2004 م�شوؤولية تنظيم 

القاعدة عن الهجوم. ويجدر بالإ�شارة هنا اأن 

الثاين  الأمريكية عرت يف ت�شرين  القوات 

جراء  من  مهدم  بيت  يف  �شريط  على   2001

الق�شف يف جالل اآباد يظهر اأ�شامة بن لدن 

حممد  بن  عودة  بن  خالد  اإىل  يتحدث  وهو 

احلربي عن التخطيط للعملية.

غزو �أفغان�ضتان

يعترب البع�س اأن غزو اأفغان�شتان كان اأول 

الإرهاب،  على  احلرب  يف  ع�شكرية  جولة 

هي  البداية  يف  امل�شاركة  القوات  وكانت 

املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات  قوات 

التي  ال�شمايل  الأف��غ��اين  التحالف  وق��وات 

القوات  من  جمموعة  عن  عبارة  كانت 

حلكومة  املعار�شة  املختلفة  الأفغانية 

اإىل  بعد  ما  وان�شمت يف  الإ�شالمية.  طالبان 

احلملة الأمريكية قوات من اأملانيا وكندا 

واأ�شرتاليا ونيوزيلندا واإيطاليا واإ�شبانيا وفرن�شا 

وباك�شتان وبولندا وكوريا اجلنوبية.  

�شل�شلة  وقعت   2001 اأيلول   11 اأح��داث  بعد 

بلورة  اإىل  تدريًجا  اأدت  التي  الأح��داث  من 

فكرة  ون�شوء  العراق  على  احل��رب  فكرة 

حمور ال�شر الذي ا�شتعمله الرئي�س الأمريكي 

جورج بو�س لو�شف دول العراق واإيران وكوريا 

الهجوم  فكرة  ن�شوء  اإىل  ا  واأي�شً ال�شمالية، 

الإ�شتباقي بهدف الدفاع عن النف�س.

�شبه  بتاأييد  املتحدة  ال��ولي��ات  حظيت 

الإره��اب  على  احل��رب  اإعالنها  يف  مطلق 

 2001 اأفغان�شتان  غ��زو  عملية  وحظيت 

الآراء  يف  بالت�شتت  مقارنة  كبري  بدعم 

الثانية  الع�شكرية  اجلولة  �شاحب  ال��ذي 

من احلرب على الإرهاب والتي �شميت غزو 

العراق 2003، حيث �شاندته اململكة املتحدة 

وبولندا  اجلنوبية  وكوريا  واإ�شبانيا  واإيطاليا 

واأملانيا  كندا  وعار�شته  فقط،  واأ�شرتاليا 

وفرن�شا وباك�شتان ونيوزيلندا. 

�آر�ء يف �حلرب على �لإرهاب

على  دليل  الكال�شينكوف  »اإن��ط��الق 

عن  تعبري  الطلقات  و�شوت  احلروف،  عجز 

ق�شور الكلمات« )الكاتب واملفكر امل�شري 

فرج فودة وقد اغتاله الأخوان امل�شلمون(.

تكتيك«  اأن��ه  ع���دًوا،  لي�س  »الإره����اب 

)الكاتب الأمريكي فرن�شي�س فوكوياما(.

»احلرب على الإرهاب تبدو وكاأنها حرب 

الأمريكي  العام  )امل��دع��ي  الإ���ش��الم«  �شد 

رام�شي كالرك(.                   

الإرهاب  على  احلرب  منتقدي  بع�س  راأى   

»اأن هذه احلرب ما هي اإل �شريورة اأمريكية 

ال�شيطرة  خالل  من  العامل،  على  للهيمنة 

على منابع النفط و خطوط اأنابيبها«. 

ان  الأمريكيني  املفكرين  بع�س  وي��رى 

الوليات املتحدة الأمريكية يف حربها على 

احلريات  م��ن  الكثري  خ�شرت  الإره���اب 

وربحت القليل من الأمن.

»اأن احلرب  اآخرون  يرى منتقدون  كذلك 

اخلوف  ايديولوجية  خلقت  الإره��اب  على 

العنف«،  وعززت  اعداء  وّلدت  التي  والقمع 

معتربين اأن »احلملة العاملية على الإرهاب 

لقمع  احلكومات  لبع�س  م��ربًرا  اأ�شبحت 

الدويل  القانون  وجتاوز  فيها  املعار�شة  القوى 

احلكومات  على  واأن  الإن�شان،  وحقوق 

دويل  تعاون  خالل  من  الإره��اب  تواجه  اأن 

احلريات  ويحرتم  ال��دويل  القانون  ي�شتخدم 

على  وكذلك  الن�شان.  وحقوق  املدنية 

احل��ك��وم��ات ان ت��واج��ه ج���ذور الإره���اب 

والإجحاف  ال�شيا�شي،  كالتهمي�س  واأ�شبابه 

بع�س  يف  الجتماعية  الفئات  بع�س  بحق 

الدول التي ترعى الرهاب والفقر«.

والفيل�شوف  امل��ف��ك��ر  ي���رى  جهته  م��ن 

اأن  ت�شوم�شكي  نعوم  املعا�شر  الأمريكي 

ولي�س  اإرهاب  هو  للمدنيني  الغا�شم  »القتل 

حرًبا على الإرهاب«.

اأم���ني يف  ال��ع��رب��ي ج��الل  املفكر  وي��ق��ول 

املو�شوع ذاته: »هناك دولة اأو جمموعة من 

واإ�شرائيل  املتحدة  الوليات  وبخا�شة  ال��دول 

)الإرهاب(  اللفظ  ا�شتخدام هذا  داأبت على 

لو�شف كثري من الأعمال املعادية لها، بل 

ولتربير �شن حروب �شد دول ل خطر منها، ول 

ت�شكل اأى تهديد حقيقي، لتحقيق اأهداف 

الإن�شانية  املبادئ  ول تتفق مع  غري معلنة، 

ال�شائدة، فبدًل من ذكر احلقيقة، يقال اإن 

احلرب �ُشنت »ملكافحة الإرهاب«.   

�أبرز �لعمليات �لإرهابية يف �لعامل 

نورد يف ما ياأتي �شل�شلة من الأحداث التي 

مت اعتبارها كاأ�شباب لبداية اإعالن احلرب 

على الإرهاب.

تفجري  مت   1993 العام  من  �شباط   26 يف   •
مركز  بناية  م���راأب  يف  مفخخة  ���ش��ي��ارة 

هذا  واأ�شفر  نيويورك؛  يف  العاملية  التجارة 

واإ�شابة  اأ�شخا�س  �شتة  مقتل  عن  النفجار 

بتنفيذ  قام  بجروح.  �شخ�س  األف  اأكر من 

املخابرات  وك��ال��ة  ح�شب  العملية  ه��ذه 

يو�شف  رمزي  الكويتي  املواطن  الأمريكية 

الوليات  دخل  باك�شتانية(،  اأ�شول  )من 
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اأخ  اإب��ن  وه��و  ع��راق��ي،  �شفر  بجواز  املتحدة 

منظمة  قياديي  اأح��د  حممد،  �شيخ  خالد 

القاعدة، وقد مت القب�س عليه يف باك�شتان 

العام 2003. وح�شب امل�شدر نف�شه فاإن يو�شف 

عراقية  اأ�شول  من  الأم��ريك��ي  مع  تعاون 

عبد الرحمن يا�شني لو�شع ال�شيارة املفخخة 

يف  العاملية  التجارة  مركز  بناية  م��راأب  يف 

من  كلغ   600 تزن  كانت  والتي  نيويورك 

ال�شيارة  انفجرت  وق��د  ت��ي«.  اإن  »ت��ي  م��ادة 

بتوقيت  ظهًرا   12:17 ال�شاعة  يف  املفخخة 

باك�شتان  اإىل  رم��زي  يو�شف  وف��ّر  نيويورك 

اإىل  فيها  وبقي  العملية  من  �شاعات  بعد 

القب�س عليه يف 7 �شباط 1995،  اإلقاء  اأن مت 

اأم��ريك��ي��ة  حمكمة  عليه  وح��ك��م��ت 

�شجون  اأحد  يف  حالًيا  وهو  املوؤبد،  بال�شجن 

الرحمن  لعبد  بالن�شبة  اأما  كولورادو.  ولية 

املتحدة  ال��ولي��ات  مواليد  من  فهو  يا�شني 

لأبوين عراقيني، ويعتقد اأنه حالًيا يف العراق 

وهو على لئحة املطلوبني من قبل مكتب 

التحقيقات الفيدرايل.

مدينة  يف  ال���ف���درايل  امل��ب��ن��ى  ت��ف��ج��ري   •
يف  املتحدة  الوليات  يف  �شيتي  اوكالهوما 

 168 بحياة  اأودى  والذي   1995 العام  ني�شان   19

مع  متعاطفان  امريكيان  ونفذه  ا،  �شخ�شً

حركة »الداووديني«.

• يف 7 اآب 1998 مّت تفجري �شفارتي الوليات 
املتحدة يف دار ال�شالم عا�شمة تنزانيا ونريوبي 

القاعدة  واتهمت منظمة  عا�شمة كينيا، 

بتنفيذ الهجمتني اللتني اأ�شفرتا عن �شقوط 

�شخ�س.   4000 من  اأك��ر  وج��رح  قتيال   225

اأ�شامة  ا�شم  انت�شار  اإىل  اأدت  الهجمة  وهذه 

الرئي�س  وقام  العاملي.  النطاق  بن لدن على 

باإ�شدار  كلينتون  بيل  اآن��ذاك  الأمريكي 

اأهداف يف  اآب 1998( بق�شف   20 اأوام��ره )يف  

ال�شودان واأفغان�شتان ب�شواريخ »توما هوك«، 

ال�شفاء  م�شنع  الأه��داف  �شمن  من  وكان 

الوليات  زعمت  الذي  اخلرطوم  يف  لالأدوية 

املتحدة باأنه �شركة كانت ت�شاند اأ�شامة بن 

ال�شودان  حكومة  طالبت  وقد  مالًيا،  لدن 

الوليات املتحدة باعتذار ر�شمي ولكن من 

كانت  فقد  اأفغان�شتان  يف  اأما  جدوى.  دون 

كلينتون  بيل  و�شفه  عما  عبارة  الأهداف 

مبع�شكرات لتدريب الرهابيني.

مّت   ،2000 العام  من  الأول  ت�شرين   12 يف   •
على  النتحارية  العمليات  اإح��دى  تنفيذ 

بارجة USS Cole يف ميناء عدن يف اليمن، 

اليمنية  املياه  يف  را�شية  البارجة  وكانت 

ال�شاعة 11:18 قبل  التزود بالوقود. ويف  لغر�س 

�شغري  قارب  اقرتب  عدن،  بتوقيت  الظهر 

انفجاًرا  حمدًثا  بها  وا�شطدم  الناقلة  من 

جانب  على  م��رًتا   12 بطول  فتحة  خلف 

 39 واأ�شيب  املالحني  من   17 فقتل  الناقلة، 

منفذي  اأن  بعد  ما  يف  وتبني  بجروح.  اآخرون 

العملية كانا ع�شوين يف منظمة القاعدة.  

 3 يف  وبالتحديد  �شنتني  م��ن  اأك��ر  وبعد 

اأطلق عنا�شر   2002 العام  الثاين من  ت�شرين 

م��ن وك��ال��ة امل��خ��اب��رات الأم��ريك��ي��ة النار 

احلارثي  علي  اأبو  تقل  كانت  �شيارة  على 

اليمنية  الأرا���ش��ي  ف��وق  ح��ج��ازي  واأح��م��د 

املخططني  الوكالة من  اللذين اعتربتهما 

الرئي�شيني للعملية.

من  الإرهابية  العمليات  اأبرز  �شياق  يف   •
يف  انتحارية  وعمليات  ���ش��ي��ارات  تفجري 

اأماكن العبادة، وخطف طائرات ون�شر الغاز 

وغريها،  رهائن  واحتجاز  مذابح  وارتكاب 

والتي وقعت خالل العقدين املا�شيني يف دول 

خمتلفة يف العامل، ميكن ذكر ما ياأتي:

»اجلابرية«  الكويتية  الطائرة  خطف   -

.)1988(

للقطارات  نفق  يف  ال�شارين  غ��از  ن�شر   -

»اأوم  جماعة  قبل  من   )1995( اليابان  يف 

�شرنيكيو« الدينية املتطرفة.

- تفجريات مان�ش�شرت )1996( التي قام بها 

اجلي�س اجلمهوري الإيرلندي.

فوق  الأمريكية  البانام  طائرة  تفجري   -

بلدة لوكربي يف ا�شكوتلندا )1988(.

يف  واخلرب  الريا�س  يف  ارهابية  تفجريات   -

اململكة العربية ال�شعودية )1995، 1996( قام 

بها ا�شامة بن لدن �شد الوجود المريكي يف 

اململكة.

املنظمات  نفذتها  تفجري  عمليات   -

)اأيلول  مو�شكو  يف  رو�شيا  �شد  ال�شي�شانية 

1999 وما بعده(.

 2010( الفيليبني  يف  ارهابية  عمليات   -

املرتبطة  �شياف  ابو  جماعة  نفذتها  و2011( 

بالقاعدة.

- عمليات التفجري �شبه اليومية يف العراق 

والتي  ال��ي��وم(  اإىل  و���ش��وًل   2003 العام  )منذ 

ارتكبت �شد املدنيني ومقرات الأمم املتحدة 

الإ�شالمية  وامل��ق��ام��ات  العبادة  واأم��اك��ن 

�شيدة  كني�شة  تفجري  وبخا�شة  وامل�شيحية، 

ت�شرين   31( الكاثوليك  لل�شريان  النجاة 

الثاين 2010( وامتداًدا اىل اليوم.

وتفجريات   ،)2004( مدريد  تفجريات   -

لندن )7 متوز 2005(. 

- تفجريات بع�س الكنائ�س يف م�شر )2011 

و2013(.

- احتجاز رهائن )16 كانون الثاين 2013( 

يف عني امنا�س يف اجلزائر، من قبل متطرفني 

اإ�شالميني من�شقني عن القاعدة.

- اق��ت��ح��ام اح���د امل��راك��ز ال��ت��ج��اري��ة يف 

 )2013 اأيلول   21( كينيا  عا�شمة  نريوبي 

واحتجاز  واجلرحى  القتلى  ع�شرات  و�شقوط 

الإ�شالمي  ال�شباب  رهائن من قبل منظمة 

ال�شومالية الإرهابية.

- تفجري �شيارة امام كني�شة يف بي�شاور يف 

الباك�شتان )22 اأيلول 2013( و�شقوط ع�شرات 

القتلى و اجلرحى.

نيجرييا  يف  اإرهابية  جمموعة  هجوم   -

تدعى جماعة بوكو حرام )29 اأيلول 2013( 

على اإحدى املدار�س وقتل اأكر من 50 طالًبا.

من  العديد  ح�شل  فقد  لب��نان  يف  اأم��ا   •
اغتيال  اإىل  بالإ�شافة  الإرهابية  العمليات 

املدنية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�شخ�شي��ات  بع�س 

العمليات  هذه  اأب��رز  ف��اإن  والع�شك��رية، 

كان:                              

- العتداء على اجلي�س اللبناين من قبل 

فتح  وجمموعة   ،)2000( ال�شنية  جمموعة 

الأ�شري  احمد  وجمموعة   ،)2007( الإ�شالم 

بالق�شاء على هذه  قام اجلي�س  وقد   ،)2013(

املجموعات.

الإره��اب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات  بع�س  ق��ي��ام   -

اأو  بقتل  ال�شورية   - اللبنانية  احل��دود  على 

وبع�س  اللبنانيني  املواطنني  بع�س  خطف 

الع�شكريني.

داخ��ل  اإىل  ال�شواريخ  اإط���الق  ح���وادث   -

منظمات  قبل  م��ن  اللبنانية  الأرا���ش��ي 

�شواريخ  واإطالق  �شوريا،  يف  م�شلحة  اإرهابية 

ال�شاحية  ب��اجت��اه  اللبناين  ال��داخ��ل  م��ن 
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)�شيف العام 2013(.

ال�شاحية  يف  مفخخة  �شيارات  تفجري   -

ا  واأي�شً  )2013 العام  )�شيف  لبريوت  اجلنوبية 

يف  م�شجدين  واأم��ام  والروي�س،  العبد  بئر  يف 

طرابل�س، ما اأدى اإىل �شقوط ع�شرات ال�شهداء 

ومئات اجلرحى من املدنيني العزل.

�حلز�م �لناري

اليوم  تتزايد  الإرهابية  العمليات  اأن  يبدو 

يف  وبخا�شة  ال�شابق  عن  مرتفعة  بوترية 

�شراعات  اأو  �شعًفا  ت�شهد  التي  املناطق 

واأ�شكال  ال�شلطة  على  دولها  يف  داخلية 

هذه  يف  الأ�شا�شي  واملتهم  احلكم،  اأنظمة 

واملنظمات  القاعدة  يف  يتمثل  العمليات 

املرتبطة  املتطرفة  التكفريية  الإ�شالمية 

الفيليبني  فمن  ب��اآخ��ر.  اأو  ب�شكل  بها 

واأفغان�شتان  والهند  ميامنار  اإىل  واأندوني�شيا 

وكينيا،  فال�شومال  واليمن  والباك�شتان 

اإىل  اجلزائر  ومن  م��ايل،  اإىل  نيجرييا  ومن 

ولبنان  والعراق  و�شوريا  وم�شر  وليبيا  تون�س 

نارًيا  حزاًما  ثمة  اأن  يبدو  والقوقاز،  وتركيا 

ي�شتعل و يهدد بتفجري املنطقة.

اإ�شالمية،  الدول  هذه  معظم  اأن  واملفارقة 

وهي اإما دول برتولية اأو حماذية لدول نفطية 

ملرور  �شرتاتيجية  جيو  اأهمية  ذات  ولكنها 

البحار  باجتاه  والغاز  النفط  انابيب  خطوط 

والغرب.

الإره����اب  اأن  امل��ف��ك��ري��ن  بع�س  يعترب 

وهيمنة  للعوملة  الآخ���ر  ال��وج��ه  ه��و  ال��ي��وم 

عنف  تطرف:  فكالهما  الواحد،  القطب 

ال�شيا�شات مقابل عنف الأعمال الإرهابية، 

عنف  املدقع،  الفقر  مقابل  الفاح�س  الغنى 

عنف  مقابل  ال�شعوب  وا�شتغالل  الهيمنة 

قبل  من  الإلغاء  ملحاولة  وممانعتها  الهوية 

الآخر يف كون  البع�س  الآخر. كما يجادل 

ا�شتخدام  وهو  الفقراء،  حرب  هو  الإره��اب 

العنف كحرب نف�شية ل�شنع الدعاية ولفت 

الأنظار. 

�ضعار�ت ومعايري مزدوجة ودم

هذه  اأن  البع�س  يرى  تقدم  مما  انطالًقا 

ترويع  بهدف  الإره��اب  ت�شتخدم  املنظمات 

النا�س واحلكام للو�شول اإىل اهدافها وت�شّلم 

احلكم للحفاظ على ثرواتها الوطنية بعد 

العلمانية  ال�شيا�شية  الأنظمة  على  الق�شاء 

الإ�شالمية  امرباطوريتها  وبناء  القائمة، 

املزعومة اأو هويتها الوطنية.

ويرى البع�س الآخر اأن بع�س هذه املنظمات 

»خلق  بهدف  دولية  �شناعة  هو  الإرهابية 

حماربة  خ��الل  فمن  ملحاربتها«.  التربير 

الإره�����اب ي��ت��م ال��ت��دخ��ل يف ���ش��وؤون ال���دول 

املعار�شة  الأنظمة  تغيري  بهدف  وال�شعوب 

الدول  لهيمنة  تذعن  جعلها  اأو  العامل  يف 

الغربية وا�شتمرار �شيطرتها على ثروات هذه 

وتاأمني  اخ��رى،  وم��وارد  وغاز  نفط  ال��دول من 

املرور ال�شل�س والآمن لهذه املوارد اىل الغرب. 

الأعمال  ه��ذه  كل  اأن  الوا�شح  ولكن 

بهدف  العزل  املدنيني  ت�شتهدف  الإرهابية 

دون  من  منهم  عدد  اكرب  وقتل  ترويعهم 

�شيا�شي  اأو  ان�شاين  فكر  اأو  لدين  مراعاة 

لها  الت�شدي  ال�شروري  من  لذلك  وا���ش��ح. 

واإعالمًيا،  وع�شكرًيا  اأمنًيا  وحماربتها 

على  العمل  اأخ��رى  جهة  ومن  جهة،  من 

التعليم  خالل  من  اأ�شبابها  على  الق�شاء 

والفكرية،  والب�شرية  الإقت�شادية  والتنمية 

ن�شر  يف  ت�شاهم  التي  الف�شائيات  ومراقبة 

اجلهل والتخلف والأفكار الدينية املتطرفة 

الدول  قبل  من  اجل��دي  والعمل  واملتع�شبة، 

احلكم  اإقامة  على  امل�شاعدة  يف  املتقدمة 

التي  وال��دول  املجتمعات  يف  والعادل  الر�شيد 

ه��ذه  مل��ث��ل  وّلدة  حا�شنة  بيئة  ت�شكل 

ال�شعارات  برفع  الكتفاء  ولي�س  الأفكار، 

واملعايري  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  ع��ن  ال��ف��ارغ��ة 

املزدوجة يف التعامل مع الإرهاب والدفع اإىل 

قيام الثورات ون�شر الدميقراطية، تارة باألوان 

والتي  قزح  قو�س  باألوان  وطوًرا  الربيع،  زهور 

تكون غالًبا بلون..الدم.

�ملر�جع:

-Terrorismes, violence et 
propagande, par Francois-Bernard 

Huyghe )2011(.

- en.wikipedia.org/wiki/
Criticism_of_the_War_on_Terror 
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ت�رشين الثاين

2013

ق�ضايا اإقليمية

اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى 

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

�لروح �لإرهابية لل�ضهيونية �ملعا�ضرة

»الإرهاب«  م�سطلح  لتعريف  حماولتنا  يف 

الق�ل  ميكن  للكلمة،  ال�سيق  باملعنى 

واإلقاء  كالقتل  عنف  باأعمال  القيام  انه: 

ما  غر�ض  لتحقيق  التخريب  اأو  املتفجرات 

منطقة  �سكان  قلب  يف  الرعب  بث  مثل 

اأو لتتم الهيمنة عليهم  ما لريحل�ا عنها، 

وت�ظيفهم واإجبارهم على قب�ل و�سع قائم 

مبني على الظلم والإكراه. 

وميكن اأن يت�سع مفه�م الإرهاب لي�سمل 

وال�سيا�سية  القت�سادية  املمار�سات  خمتلف 

حالة  يف  اأما  واملعن�ية.  املادية  والع�سكرية، 

ال�سهي�ين«  »الإره���اب  م�سطلح  تعريف 

�سرقة  يت�سمن  �سبق،  ما  اإىل  بالإ�سافة  فاإنه 

والتزوير  والح��ت��ي��ال  ب��الح��ت��ال  الأرا���س��ي 

والق�انني التع�سفية ق�سد طرد اأ�سحابها بق�ة 

الأر���ض،  ري��اح  ارب��ع  يف  وت�سريدهم  ال�ساح 

متجان�سة  غري  ب�سرية  جمم�عات  لإحال 

كان  واإذا  ط��رده.  مت  ال��ذي  ال�سعب  مكان 

يتمثل  والتاريخ  لل�اقع  ال�سهي�ين  الإدراك 

وخمادعة  كاذبة  �سهي�نية  مق�لة  باأ�سهر 

اأر���ض،  ب��ا  ل�سعب  �سعب  ب��ا  اأر����ض  وه��ي: 

اإدراك��ًي��ا،  عنًفا  ي�سكل  ذات��ه  بحد  وه��ذا 

»املمار�سات  ه�  ال�سهي�ين  الإره���اب  ف��اإن 

ل النظرية والإدراك اإىل واقع قائم،  ِّ� التي تحُ

وتخلق حقائق جديدة على الر�ض« بح�سب 

ق�ل م��سيه ديان اأحد اأبرز قادة هذا الإرهاب. 

املفكر  يرى  كما  ال�سهي�ين،  والإره��اب 

وامل������ؤرخ امل�����س��ري ال��راح��ل ال��دك��ت���ر عبد 

»اليه�د  م��س�عته  يف  امل�سريي،  ال���ه��اب 

عابًرا  حدًثا  لي�ض  وال�سهي�نية«،  واليه�دية 

امل�سروع  يف  كامن  اأم��ر  ه�  واإمن��ا  عر�سًيا 

ال�سهي�ين ال�ستيطاين يف م�سريته التاريخية 

باأكملها، ويف ال�سيغة ال�سهي�نية الأ�سا�س�ية 

ال�س�املة. 

من ناحية اأخرى و�سعت ال�سهي�نية يدها 

با�ستغال  وقامت  الدينية  الأفكار  على 

كامل،  ب�سكل  اليه�دية  امليث�ل�جيا 

فاأ�سبحت ال�سهي�نية وكاأنها امتداد للديانة 

بني  ربطت  اأن  بعد  ذلك  وكل  اليه�دية، 

التعاليم الدينية والفكرة الق�مية واملفاهيم 

ال�سرعية  اأ�سفت  وبهذا  الأخرى.  ال�سيا�سية 

العدوانية،  وغاياتها  اأهدافها  على  الدينية 

والت��سع  الآخ��ري��ن  اأر���ض  احتال  واأهمها 

ا�سا�ض  على ح�ساب دول قائمة، وذلك على 

ا�ستعانت  وهي  املزع�مة.  الدينية  ال�ساطري 

ومنها  ه��ذه  ماآربها  لتحقيق  �سيء  بكل 

الكربى،  الإ�ستعمارية  الدول  مع  التحالف 

يف  املتخ�س�سة  امل�سلحة  املنظمات  واإن�ساء 

ممار�سة الرهاب باب�سع �س�ره. 

بكتبهم  اليه�د  األ�سق  ال�سياق  هذا  يف 

اأبرز  مزّيفة  رواي��ات  والت�راة-  التلم�د  -مثل 

ماحمها:

1- اإّدعاء اأنهم �سعب الله املختار.

2- ان فل�سطني هي اأر�ض امليعاد.

3  اإب��اح��ة ال��زن��ا وال��ر���س���ة وال��ق��ت��ل وال��غ��در 

الغزو  وممار�سة  الرثوات  لتك�ين  والتج�س�ض 

والحتال وال�سيطرة.

ق�ا�سم  ن�ساأت  الدع����اءات  ه��ذه  ظ��ل  ويف 

والحزاب  التيارات  خمتلف  بني  م�سرتكة 

ت�سكل  التي  والق�مية  ال�س�لية  الدينية 

الي�م روح ال�سهي�نية املعا�سرة، والتي بذريعة 

تقيق المن، تبيح لنف�سها اعتناق اب�سع 

الفكار العن�سرية والرهابية. من بني هذه 

الأفكار اعتبار اأن:

التعامل  يف  الأف�سل  ه�  العنف  اأ�سل�ب   - 1

مع العرب والعربي اجليد ه� العربي امليت.

يلّ�ث  اإ�سرائيل  اأر�ض  على  العرب  وج�د   - 2

�سروري  فاإن طردهم  لذلك  اليه�دية،  ج�هر 

من اأجل اخلا�ض.

)ال��ذي  الأق�سى  امل�سجد  تدمري  �سرورة   - 3

يزعم اليه�د بانه اأقيم ف�ق اأنقا�ض الهيكل 

اليه�دي الثاين لقامة الهيكل الثالث(.

4- الدع�ة اإىل �سّم ال�سفة الغربية اأو الجزاء 

ك�سرورة  اإ�سرائيل  اإىل  منها  ال�سرتاتيجية 

ت�راتية وامنية.

ف�ق  يرقى  اليه�دي  ال�سعب  اأن  اعتبار   - 5

م�ست�ى الب�سر.

بتعليم  مكّلف  اليه�دي  ان  اعتبار   - 6

باقي الأجنا�ض الطهارة والقدا�سة.

7 - الدميقراطية وحق�ق الإن�سان هي قيم 

وبقاء  الأ�سلية،  اليه�دية  يف  لها  معنى  ل 

الذوبان  خلطر  يعّر�سهم  اأمريكا  يف  اليه�د 

من  لبد  وبالتايل  الأمريكي،  املجتمع  يف 

ع�دتهم اإىل اإ�سرائيل حتى ل يفقدوا ه�يتهم 

وين�سهروا يف »الأفران الأمريكية«.

8 - اإن اإ�سرائيل ب�سكلها احلايل لي�ست دولة 
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باملفه�م  كذلك  ت�سبح  لن  وهي  يه�دية 

من  اليه�د  جميع  اإليها  عاد  اإذا  اإل  الديني 

اأنحاء العامل وخرج منها كل العرب.

ال��دول��ة  داخ���ل  يف  الفل�سطينيني  اإن   - 9

»ح�سرات«  جمرد  هم  خارجها  اأو  اليه�دية 

يعني  وه��ذا  قتلهم،  اأو  اإخراجهم  ينبغي 

الع�دة  حق  اإ�سقاط  ال�سيا�سية  باملفاهيم 

ل  مق�لة  وتثبيت  الفل�سطينيني  للم�سردين 

مكان  ول  ولء،  دون  من  ه�ية  ول  م�اطنة 

ل�سعبني يف دولة ا�سرائيل اليه�دية. 

والبتزاز من خال  10- اعتماد النتهازية 

تخ�يف ال�ليات املتحدة والدول الغربية باملّد 

الأ�س�يل  الإ�سامي  واخلطر  �سابًقا  ال�سي�عي 

لحًقا، مما ي�سكل ذريعة لرتكاب اب�سع 

مزيفة  اخاقية  تغطية  ظ��ل  يف  اجل��رائ��م 

ا�سمها مكافحة الرهاب بالرهاب.

تنفيذ  على  دائًما  اإ�سرائيل  حر�ست  لقد 

جرائمها الأب�سع يف حّق العرب والإن�سانية، 

التعمية  دخان  من  كثيفة  �سحابة  تت 

والت�سليل، مالئة الأج�اء الإعامية بكام 

مع�س�ل عن ال�سام وحماية حق�ق الإن�سان. 

ال�سدد،  هذا  يف  ال�سارخة  الأمثلة  اأحد  ولعّل 

العتداءات ال�ح�سية على لبنان التي بلغت 

باأوامر   )1996/4/18( قانا  جمزرة  يف  ذروتها 

وزراء  رئي�ض  من  مبا�سرة 

�سيم�ن  ي�مها  اإ�سرائيل 

ب���ريي�������ض، ب��ع��د ح����ايل 

م���ؤمت��ر  م��ن  واح���د  �سهر 

ح�سره،  ال��ذي  ال�سيخ  �سرم 

ول��ا���س��ف، ال��ك��ث��ري من 

العرب والذي اظهر نف�سه فيه 

من  ب�جه  �سام«  »حمامة 

ا�سماهم »ق�ى ال�سّر والإرهاب« 

اي ق�ى رف�ض الهيمنة والت�سلط 

هذا  ان  وامل�ستغرب  والحتال. 

مل  الب�سع  الإج���رام���ي  العمل 

بل  �سعبيته،  بانهيار  يت�سّبب 

رفع من ر�سيده ال�سعبي وال�سيا�سي 

واأع���ط���اه اأم����ام الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 

الإ�سرائيلية(  ال�سحافة  )وح�سب 

مظهر »الرجل الذي ي�سرب يف كل 

امل�اطن  حلماية  ت��ردد  وب��ا  اجت��اه 

الإ�سرائيلي«!

والأمر اخلطري، ه� اأننا اإذا نظرنا الي�م اإىل 

والإقت�سادية  ال�سيا�سية  احلركات  بع�ض 

جند  ميينية،  اأم  كانت  ي�سارية  العاملية، 

واحلركة  قياداتها.  يف  مند�سني  اليه�د 

التنظيمات  هذه  بكل  ترتبط  ال�سهي�نية 

وراء  م��ن  اأو  �سافر  ب�سكل  عليها  وت���ؤّث��ر 

�ستار. ومن يعار�ض اأو يعرت�ض من اأفراد هذه 

التنظيمات على ما تخطط له ا�سرائيل من 

اأو  الت�سهري  م�سريه  يك�ن  وت��سع  ع��دوان 

الغتيال. 

ال�سهي�نية  جتتهد  اخ��رى،  ناحية  من 

والإ�سامية  العربية  ال��دول  ملنع  بالإرهاب 

من ال�ستح�اذ على عنا�سر الق�ة ع�سكرًيا 

كانت  ذل��ك  وم��ن  واإقت�سادًيا،  و�سيا�سًيا 

املت�ا�سلة  وم�ؤامراتها  لبنان  على  حربها 

والفنت  الطائفية  امل�ساعر  تغذية  يف  �سده 

املذهبية واإحداث ال�سرخ بني اأهاليه، ورف�سها 

حتى الآن القرارات الدولية باإعادة الاجئني 

الفل�سطينيني اىل ديارهم وبالن�سحاب التام 

�سيما  ول  اللبنانية  الأرا���س��ي  جميع  من 

مزارع �سبعا وتال كفر�س�با.

الباحث  ي���ؤك��د  ���س���ري��ا  اىل  وبالن�سبة 

م�ؤ�س�سة عامل  )مدير  دودين  �سعيد  ال�سيا�سي 

واحد للبحث والعام( اأن ما يحُطلق عليه 

لي�ض ه�  �س�رية حالًيا  اأوباما يف  ا�سرتاتيجية 

يف ال�اقع ا�سرتاتيجية اأوباما بل ا�سرتاتيجية 

امللياردير ال�سرائيلي حاييم ت�سبان. وي�سيف 

دودين قائًا: علينا اأن ندرك ما هي البنية 

التي  ال�سرتاتيجيات  ت�سع  التي  احلقيقية 

فالرئي�ض  المريكية،  الدارة  بها  تلتزم 

بل  القدرات  اأو  املعل�مات  ميتلك  ل  اأوباما 

امل�سيطر  بروكنجز  معهد  ي�سعه  ما  ينفذ 

تفا�سيله.  بكل  اليه�د  قبل  من  عليه 

ملهاجمة  الذرائع  اختاق  اأن  دودين  واعترب 

�س�رية حالًيا امنا ينط�ي على هدفني، الأول 

ه� خدمة اأمن ا�سرائيل، والثاين ه� ال�سيطرة 

ثرواته  وت�سخري  الكبري  الأو�سط  ال�سرق  على 

من اجل تقيق الأحام الهتلرية للنازيني 

ت�سمية  عليهم  تطلق  م��ن  اأو  اجل����دد، 

�سيا�سات  يتبن�ن  الذين  اجل��دد  املحافظني 

�سيا�سات  ارهابية متطرفة، هي على ميني 

العاملي  النظام  يف  ال�سهي�نية  الليك�د 

الهيمنة  ب�سط  لناحية  ا  وخ�س��سً اجلديد، 

القت�سادية والأمنية على العامل.

اأن احلرب على �س�رية  اإىل  اأ�سار دودين  وقد 

الأمريكي�ن  فيها  يخ�سر  اأول حرب مل  هي 

حرب  اأول  وه��ي  ج��ن���ًدا،  والإ���س��رائ��ي��ل��ي���ن 

على  ال��ع��رب  اث��ري��اء  م��ن  فيها  يح�سل�ن 

كقرو�ض  اأو  كهبات  ال��دولرات،  ترلي�نات 

ووزير  اأوباما  دفع  ما  وه��ذا  ف�ائد،  دون  من 

�س�ريا  يف  امل��غ��ام��رة  اإىل  ك��ريي  خارجيته 

ب�سبب ما تعانيه امريكا من حالة افا�ض 

يف  مت  ما  اخطر  اأن  دودي��ن  وك�سف  فعلي. 

الف   200 الأج���اء ه� جتنيد اكرث من  هذه 

ب�17  الأوام��ر  لهم  ت�سدر  دولة   38 من  مرتزق 

تخ�سر  اأن  دون  من  املجازر  لرتكاب  لغة 

ال�ليات املتحدة او ا�سرائيل جندًيا واحًدا، بل 

الإ�سرائيلية  الطبية  امل�ؤ�س�سات  كربيات  ان 

التي تعالج  تق�م بدور امل�ست�سفيات امليدانية 

اأو  حرج  اأي  دون  ومن  اخلا�سة  نفقتها  على 

اإىل  املنتمني  من  امل�سابني  ع�سرات  خجل 

جبهة الن�سرة ومنظمات اأخرى متفرعة عن 

املعل�مات  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  القاعدة، 

الإ�ستخبارية والأ�سلحة واملعدات والتجهيزات 

املعارك  ل�ستمرار  ال�سرورية  الل�ج�ستية 

اإىل  ال�احد،  ال�طن  اأبناء  بني  وال�ستباكات 

اأط�ل مدة زمنية ممكنة. 



�ضمن  اإ�ضرائيل  و�ضع  على  العادة  درج��ت 

وم��راًرا  العامل.  يف  دول  �ضت  اأو  خم�س  اأق��وى 

الإ�ضرائيلي  اعتبار اجلي�س  اإىل  البع�س  ذهب 

عظمى  قوى  جيو�س  من  مثًل  واأف�ضل  اأقوى 

البع�س  هذا  اإن  بل  وفرن�ضا.  بريطانيا  مثل 

متلك  دوًل  احل�ضاب  يف  اأغفل  ما  كثرًيا 

ا فائقة القوة مثل اأملانيا واليابان. غري  جيو�ضً

درا�ض�ة  يف  ا  متخ�ض�ضً اأمريكًيا  معهًدا  اأن 

ويف  عموًما،  العامل  دول  يف  الق���وة  ومق��ارنة 

ا، يو�ضح، وفق معايري  حواىل 70 دولة خ�ضو�ضً

�ضمن  اأ�ضًل  تقع  ل  اإ�ض�رائيل  اأن  علمية، 

العامل. كما  الأقوى يف  الأوىل  الدول  ع�ض�رية 

الع�ض�رية  يف  اإ�ض�رائيل  ت�ضع  املعايري  ه�ذه  اأن 

اإنها  بل  واإي��ران،  م�ض�ر  جانب  اإىل  الثاني��ة 

كًل  بو�ضعها  للكث��ريين  مفاجاأة  حتمل 

اأعلى من  من تركيا وباك�ض�تان يف درجة 

اإ�ضرائيل. 

يف  اإ�ضرائيل  احتلل  اإن  القول  وميكن 

اأذهاننا موقًعا اأعلى مما هي فيه فعًل يعود 

ولي�س  نف�ضي،  معظمها  كثرية  لأ�ضباب 

التي  اأن الهزائم املتلحقة  مو�ضوعًيا. ورمبا 

»حرب  ع��دا  العربية  اجليو�س  بها  منيت 

ت�ضاعف  الذي  ال�ضعور  هذا  عززت  ت�ضرين«، 

برتافقه مع اإح�ضا�س باأننا ل نقف يف ال�ضفوف 

ولهذا  ال��ق��وة.  معايري  من  اأي  يف  الأمامية 

ت�ضكل بع�س معطيات هذا امل�ضروع مفاجاأة 

جدية حتى للمراقب املو�ضوعي للأحداث. 

تزال  ول  كانت  اإ�ضرائيل  اأن  اجلائز  ومن 

توافر  املتولدة عن  النطباعات  ت�ضتفيد من 

هذه القناعة. فقد كان الردع ول يزال عن�ضًرا 

الإ�ضرائيلية،  القوة  بناء  نظرية  يف  مركزًيا 

اأو  القوة  فوارق  تفرح لنغرا�س مفاهيم  والتي 

والعلمية يف الذهن  الفجوات التكنولوجية 

العربي. واأًيا تكن احلال، فاإن اإ�ضرائيل التي 

ت�ضّوق نف�ضها يف الغرب باأنها الدميوقراطية 

ا باأنها  الوحيدة يف املنطقة، ت�ضّوق نف�ضها اأي�ضً

الرغم  وعلى  وعلمية.  تقدًما  الأكرث  الدولة 

من تخّليها اإثر حرب العام 1973 عن اإ�ضاعة 

فكرة »اجلي�س الذي ل يقهر«، اإل اأنها بقيت 

الفكرة  هذه  من  تنطلق  نف�ضها  ق��رارة  يف 

لتزيد عوامل قوتها من ناحية، ولغر�س الردع 

يف الذهن العربي من ناحية اأخرى. 

 »Global Firepower« م�ضروع  ويوّفر 

عوامل  اإىل  التعرف  يريد  من  لكل  الفر�ضة 

من  ذلك  فيجد  العامل  يف  الع�ضكرية  القوة 

معطيات  لنتائج  حتليلي  عر�س  خ��لل 

بلد  لكل  الع�ضكرية  القوة  حتدد  معيارية 

تعداد  بني  املعايري  هذه  وجتمع  حدة.  على 

والعلمية  القت�ضادية  وال��ق��درات  ال�ضكان 

دون  املختلفة، من  باأنواعه  ال�ضلح  وتر�ضانة 

اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل. ومن جمع املعطيات 

النتائج،  توافرت  الدول  هذه  حول  الكاملة 

امل�ضروع  هذا  يف  �ضنوي  ب�ضكل  تعلن  التي 

والتي بلغت العام احلايل 68 دولة. 
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وقد دفع ن�ضر نتائج هذا املعيار 

يوؤمنون  اإ�ضرائيليني  معّلقني 

بال�ضورة  الح��ت��ف��اظ  ب��وج��وب 

ال�ضائعة يف الأذهان اإىل اّدعاء اأن 

ترتيب اإ�ضرائيل يف القائمة بعيًدا 

عن الع�ضرية الأوىل يعود اإىل عدم 

لكن  النووية.  القوة  احت�ضاب 

الأ�ضا�س  اإىل  يفتقر  الّدع��اء  هذا 

على الأقل ب�ضبب اأن كل الدول 

ال�ضابقة لإ�ضرائيل يف القائمة، اإما 

اأو متتلك  نووية  متتلك قدرات 

خربات نووية متّكنها من امتلك اأ�ضلحة 

نووية خلل وقت ق�ضري. ويف كل الأحوال فاإن 

امتلك ال�ضلح النووي مل ي�ضكل حتى اليوم 

رادًعا ل اأمام اجليو�س العربية، كما جرى يف 

»حرب ت�ضرين« ول اأمام منظمات املقاومة. 

يف  النووي  ال�ضلح  امتلك  بقي  وبالتايل، 

اإ�ضرائيل جمرد »خيار �ضم�ضون« بالرغم مما 

ن�ضر عن اأوامر وزير الدفاع الإ�ضرائيلي الأ�ضبق 

مو�ضي ديان بتح�ضري هذا ال�ضلح ل�ضتخدام 

»ا�ضتعرا�ضي« يف حرب ال�73. 

كل  وق��ب��ل  اأوًل  م��لح��ظ��ة،  امل��ه��م  وم��ن 

يف  اإ�ضرائيل  تقع  ل  التي  الع�ضر  ال��دول  �ضيء، 

اإ�ضرائيل  قوة  اإىل  الدول  هذه  واأقرب  خانتها. 

الربازيلي حتى  اجلي�س  وكان  الربازيل.  هي 

ال�ضعيفة  اجليو�س  من  يعترب  قليلة  �ضنوات 

يف العامل نوعًيا وعددًيا، وكان عتاده قدمًيا. 

وعلى الرغم من عدم تعر�س الربازيل ملخاطر 

الذي  القت�ضادي  النمو  اأن  اإل  خارجية جدية 

ع�ضكرية  ل�ضناعات  وامتلكها  حققته 

م�ضاف  اإىل  ب�ضرعة  جي�ضها  نقل  متطورة، 

يف  الأقوى  واجلي�س  العامل  يف  الأقوى  اجليو�س 

اأمريكا اجلنوبية. 

التا�ضعة  املرتبة  يف  الإيطايل  اجلي�س  ويقع 

بني اأقوى جيو�س العامل. ومعروف اأن للجي�س 

يف  ا  وخ�ضو�ضً ا�ضتعمارًيا،  تاريًخا  الإيطايل 

يف  هزميته  من  بالرغم  ولكن  اأفريقيا، 

قوًيا.  ا  جي�ضً بقي  الثانية  العاملية  احل��رب 

احلربية  الأذرع  ك��ل  اجلي�س  وميتلك 

املعهودة، اإل اأنه يتميز جًدا بوحداته اخلا�ضة. 

وي�ضارك اجلي�س الإيطايل يف مهمات كثرية 

ومنها  املتحدة،  والأمم  الأطل�ضي  حللف 

تواجده يف لبنان. 

توجد  تتفاجاأوا  ل  الثامنة،  املرتبة  ويف 

باأ�ضره  العامل  اأن  و�ضحيح  اجلنوبية.  كوريا 

النووية،  ال�ضمالية  كوريا  قوة  عن  يتحدث 

اإل اأن اجلي�س الكوري اجلنوبي يعترب واحًدا 

اجلي�س  هذا  ويجد  العامل.  جيو�س  اأقوى  من 

�ضنًدا قوًيا له يف التطور التكنولوجي الهائل، 

الذي طراأ على هذه الدولة لي�س فقط مقارنة 

العامل  بدول  مقارنة  واإمنا  ال�ضمايل،  ب�ضقها 

اأجمع. 

ويف املكان ال�ضابع، حّدث ول حرج: اأملانيا. 

ويعترب اجلي�س الأملاين من اجليو�س القوية يف 

الناحية  من  تطوًرا  اأ�ضدها  بني  وهو  العامل، 

بالكثري  اأملانيا  وت�ضتهر  التكنولوجية. 

املتطورة،  الع�ضكرية  الخ��رتاع��ات  م��ن 

ولديها �ضناعات ع�ضكرية متطورة بع�ضها 

�ضهرة  وازدادت  اأوروبية.  دول  مع  بال�ضراكة 

من  الكثري  بتطويره  ا  اأي�ضً الأمل��اين  اجلي�س 

النووية،  والغوا�ضات  الليزرية  الأ�ضلحة  اأنواع 

ا  التي ا�ضرتت اإ�ضرائيل عدًدا منها، ونالت بع�ضً

منها هدية. 

الفرن�ضي  اجلي�س  يحتل  اأن  غ��راب��ة  ول 

ما  اىل  نظًرا  القائمة  يف  ال�ضاد�س  املكان 

ع�ضكرية  �ضناعة  م��ن  فرن�ضا  متلكه 

ويتميز  تقريًبا.  امليادين  كل  يف  متطورة 

واأ�ضلحتهم.  اأفراده  الفرن�ضي بنوعية  اجلي�س 

الع�ضكرية  ال�ضناعات  اأن  بالإ�ضارة  ويجدر 

الفرن�ضية وّفرت لإ�ضرائيل يف عقديها الأولني 

تقريًبا كل الأ�ضلحة اجلوية والبحرية، ف�ضًل 

عن الدور الكبري يف منحها القدرة النووية. 

وقبل فرن�ضا تاأتي بريطانيا كقوة ع�ضكرية 

حاجة  ول  اخل��ام�����س.  امل��ك��ان  يف  عظمى 

الع�ضكري  بريطانيا  تاريخ  عن  للحديث 

امل�ضتمرة  ال�ضناعية  قوتها  ول  ال�ضتعماري، 

حتى اليوم بالرغم من بع�س الرتاجع، الذي 

يربر احتلل الهند املكانة الرابعة بني اأقوى 

ترتيب  عن  احلديث  اأن  وبديهي  اجليو�س. 

ينطوي على جديد حيث  الأوائ��ل ل  الثلثة 

الثاين،  ورو�ضيا  الثالث،  املكان  يف  ال�ضني 

دون  العامل من  الأول يف  الأمريكي  واجلي�س 

منازع. 

يف  املفاجاأة  ترتكز  �ضلف،  كما  ولكن، 

يف  الأقوى  كالدولة  تركيا  امل�ضروع  اعتماد 

املكان احلادي ع�ضر تليها الباك�ضتان. ثم 

تاأتي اإ�ضرائيل حيث قوتها الع�ضكرية ل تزيد 

كثرًيا عن م�ضر، التي احتلت املرتبة الرابعة 

املكان  فاحتلت  اأندوني�ضيا  اأم��ا  ع�ضرة. 

اخلام�س ع�ضر تليها اإيران. 

لذلك كفى مبالغة يف قوة اإ�ضرائيل، وجيٌد 

بذل اجلهود للتفوق عليها من بع�س الدول 

ا م�ضر. وخ�ضو�ضً

49العدد 341 - اجلي�ش  
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اإعداد:

د. نادر عبد العزيز �شايف

حمام بالإ�ستئناف

التزامات الدول 

واآليات املراقبة والتفتي�ش والتدمري

الكيميائي امل�ؤثر على االأع�شاب، ال يزيد حجمها 

يف  اإن�شان  لقتل  تكفي  الدب��ش،  راأ�ش  حجم  عن 

اإىل  الدويل  املجتمع  دفع  ما  وهذا  دقائق،  غ�ش�ن 

من  جزًءا  ت�شكل  التي  الكيميائية  االأ�شلحة  حظر 

اأ�شلحة الدمار ال�شامل.

بروت�ك�ل واتفاقيات

 1925 ل��ل��ع��ام  جنيف  ب��روت��وك��ول  ن�����صّ 

للغازات  احل��رب��ي  ال�ستعمال  حظر  على 

وللو�سائل  �سابهها،  ما  اأو  وال�سامة  اخلانقة 

يف  وّق��ع��ت   1972 وال��ع��ام  البكرتيولوجية. 

اأخ��رى  اتفاقية  ووا�سنطن  ومو�سكو  لندن 

البكرتيولوجية  الأ�سلحة  ا�ستحداث  حتظر 

ذلك  بعد  تدمريها.  اإىل  وتدعو  وتخزينها 

غالبية  تو�سلت   )1992/9/3( عاًما   20 بنحو 

الدول يف جنيف اإىل اتفاقية غري حمدودة املدة 

ل�ستحداث  والفّعال  الكامل  احلظر  ب�ساأن 

وحيازتها  واإنتاجها  الكيميائية  الأ�سلحة 

ت  ن�سّ كما  وا�ستعمالها،  ونقلها  وتخزينها 

هذه التفاقية على تدمري تلك الأ�سلحة.

 ،1997 ني�سان  يف  التفاقية  هذه  نفاذ  بداأ 

دولة،   189  ،2013 العام  حتى  اإليها  وان�سمت 

تاريخ  الرقم 765  )القانون  لبنان  بينها  من 

اليها  املن�سمة  غري  الدول  اأما   .)2006/11/11

ومَينمار  اإ�سرائيل  فهي:   2013 اأيلول  حتى 

وكوريا  و�سوريا  واأن��غ��ول  ال�سودان  وجنوب 

اأن  علًما  وم�سر.  الدميقراطية  ال�سعبية 

موافقتها على   2013 اأيلول  يف  اأعلنت  �سوريا 

مة  منظَّ و�سّلمت  الإتفاقية  اإىل  الإن�سمام 

اوىل  قائمة  الكيميائية  الأ�سلحة  حظر 

برنامج  اإط��ار  يف  الكيميائية  بالأ�سلحة 

تفكيكها وتدمريها.

مفه�م »املادة الكيميائية ال�شامة« وال�شالئف

هي اأي مادة كيميائية ميكن من خالل 

مفعولها الكيميائي يف العمليات احليوية 

اأن حتدث وفاة اأو عجًزا موؤقًتا اأو اأ�سراًرا دائمة 

جميع  ذلك  وي�سمل  احليوان.  اأو  لالإن�سان 

املواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل 

بغ�ص النظر عن من�سئها اأو طريقة اإنتاجها، 

يف  ال�سامة  الكيميائية  امل��واد  اأُدرِج��ت  وقد 

جدول خا�ص بها يف اتفاقية جينيف للعام 

.1992

اأما »ال�سليفة الكيميائية«، فهي اأي مادة 

مرحلة  اأي  يف  تدخل  مفاعلة  كيميائية 

طريقة  ب��اأي  �سامة  كيميائية  م��ادة  اإنتاج 

رئي�سي يف  اأي مكون  ذلك  وي�سمل  كانت. 

نظام كيميائي ثنائي اأو متعدد املكونات. 

وقد اأُدرِجت ال�سالئف يف جدول خا�ص بها يف 

الإتفاقية املذكورة لعام 1992.

مفه�م االأ�شحلة الكيميائية 

ُيق�سد بهذه الأ�سلحة: 

1- املواد الكيميائية ال�سامة و�سالئفها، يف 

ما عدا املواد املعدة لأغرا�ص غري حمظورة، ما 

هذه  مع  متفقة  والكميات  الأن��واع  دامت 

الأغرا�ص.

ا  ي�سً خ�سّ امل�سممة  والنبائط  الذخائر   -2

لإحداث الوفاة اأو غريها من الأ�سرار.

ا ل�ستعمال  ي�سً 3- اأي معدات م�سممة خ�سّ

يتعلق مبا�سرة با�ستخدام مثل هذه الذخائر 

والنبائط املحددة اأعاله.

الكيميائية  »الأ�سلحة  مب�سطلح  ويق�سد 

1925؛  قبل  اأُنِتَجت  التي  الأ�سلحة  القدمية« 

اإنتاجها  مت  التي  الكيميائية  الأ�سلحة  اأو 

يف الفرتة الواقعة بني 1925 و 1946، وتدهورت 

ا�ستعمالها  املمكن  من  يعد  ومل  حالتها 

كاأ�سلحة كيميائية.

اأي  فهو  ال�سغب«  مكافحة  »عامل  اأم��ا 

مادة كيميائية ميكنها اأن حتدث ب�سرعة 

يف الب�سر تهيًجا ح�سًيا اأو ت�سبب عجًزا بدنًيا، 

وتختفي تاأثرياتها بعد وقت ق�سري من انتهاء 

التعر�ص لها. 

االلتزامات العامة للدول

تتعهد كل دولة مبوجب اإتفاقية جنيف 

1992 مبا يلي: 

با�ستحداث  اأي ظروف  القيام حتت  - عدم 

حيازتها  اأو  الكيميائية  الأ�سلحة  اإنتاج  اأو 

اأو  اأو نقلها ب�سورة مبا�سرة  اأو الحتفاظ بها، 

با�ستعمالها،  اأو  كان،  اأي  اإىل  مبا�سرة  غري 

ع�سكرية  ا���س��ت��ع��دادات  ب���اأي  بالقيام  اأو 

اأو  ت�سجيع  اأو  مب�ساعدة  اأو  ل�ستعمالها، 

حث اأي كان باأي طريقة على القيام بهذه 

الأن�سطة املحظورة.

التي  الكيميائية  الأ�سلحة  ت��دم��ري   -

يف  قائمة  تكون  اأو  حتوزها،  اأو  متلكها 

اأو  �سيطرتها،  اأو  لوليتها  يخ�سع  مكان  اأي 

تكون قد خلفتها يف اأرا�سي اأي دولة اأخرى.

الأ�سلحة  لإن��ت��اج  م��راف��ق  اأي  ت��دم��ري   -

يف  ت��ك��ون  اأو  متتلكها  الكيميائية 

مكان  اأي  يف  قائمة  تكون  اأو  حيازتها 

يخ�سع لوليتها اأو �سيطرتها.

يل
دو

 ال
انون

حة الكيماوية يف الق
لأ�سل

ا



قانون دويل

اجلي�ش - العدد 341 52

- عدم ا�ستعمال عوامل مكافحة ال�سغب 

كو�سيلة للحرب.

الد�ستورية،  اإجراءاتها  وفق  تعتمد،  اأن   -

التزاماتها، وحتظر  لتنفيذ  ال�سرورية  التدابري 

يف  والعتباريني  الطبيعيني  الأ�سخا�ص  على 

اأماكن  اأي  يف  اأو  اإقليمها  على  مكان  اأي 

يعرتف  نحو  على  لوليتها  خا�سعة  اأخ��رى 

اأن�سطة  باأي  ال�سطالع  ال��دويل،  القانون  به 

حمظورة، و�سن ت�سريعات جزائية ب�ساأن هذه 

الأن�سطة، باأن ل ت�سمح يف اأي مكان خا�سع 

واأن متدد  اأن�سطة حمظورة،  باأي  ل�سيطرتها، 

تطبيق ت�سريعاتها اجلزائية على اأي اأن�سطة 

حمظورة ي�سطلع بها يف اأي مكان اأ�سخا�ص 

طبيعيون حاملون جلن�سيتها، وفق القانون 

الدويل.

وتقدم  الدول  من  غريها  مع  تتعاون  اأن   -

تنفيذ  تي�سري  بغية  القانونية  امل�ساعدة 

لتاأمني  ق�سوى  اأولوية  تويل  واأن  اللتزامات، 

�سالمة النا�ص وحماية البيئة يف اأثناء تنفيذ 

التزاماتها.

تعمل  وطنية  هيئة  اإن�����س��اء  اأو  تعيني   -

ال  الفعَّ الت�سال  لتاأمني  وطني  كمركز 

مة حظر الأ�سلحة الكيميائية والدول  مبنظَّ

بالتدابري  مة  املنظَّ واإبالغ  الأخرى،  الأطراف 

هذه  لتنفيذ  املتخذة  والإداري���ة  الت�سريعية 

التفاقية.

التي  والبيانات  املعلومات  اأن  تعترب  اأن   -

�سرية  معلومات  هي  مة  املنظَّ من  تتلقاها 

اإل  بها  تت�سرف  ول  وتوليها معاملة خا�سة، 

تتعاون  واأن  والتزاماتها،  حقوقها  �سياق  يف 

مة حظر الأ�سلحة الكيميائية يف  مع منظَّ

الطابع  وحترتم  وظائفها،  جميع  ممار�سة 

يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  مل�سوؤوليات  املح�ص  ال���دويل 

مة واملفت�سني واملوظفني الآخرين وتلتزم  املنظَّ

عدم ال�سعي اإىل التاأثري عليهم يف نهو�سهم 

مب�سوؤولياتهم.

ح وحتّل،  - اأن تبذل ما يف و�سعها لكي تو�سّ

وامل�ساورات،  املعلومات  تبادل  طريق  عن 

لهذه  المتثال  يف  ال�سك  تثري  قد  م�ساألة  اأي 

مت�سلة  م�ساألة  اإزاء  القلق  تثري  اأو  التفاقية 

لأي  وي��ح��ق  غ��ام�����س��ة...  تعترب  ق��د  ب��ذل��ك 

بالرتا�سي  ترتيبات،  اتخاذ  اأكرث  اأو  دولتني 

لعملي���ات تفتي���ص اأو لل�قي�ام باأي اإج�راءات 

اأخ��رى يف هذا الإطار...

واملواد  التبادل املمكن للمعدات  - تي�سري 

والتكنولوجية  العلمية  وللمعلومات 

الأ�سلحة  من  احلماية  بو�سائل  املتعلقة 

طريق  عن  امل�ساعدة  وتقدمي  الكيميائية، 

التربعات  �سندوق  يف  والإ�سهام  مة،  املنظَّ

للم�ساعدة، علًما اأنه لكل دولة احلق بطلب 

الأ�سلحة  ا�ستخدام  من  واحلماية  امل�ساعدة 

الكيميائية اأو التهديد با�ستخدامها �سدها.

للمواد  ممكن  تبادل  اأف�سل  ت�سهيل   -

العلمية  واملعلومات  واملعدات  الكيميائية 

والتقنية املتعلقة بتطوير وت�سخري الكيمياء 

امل��ح��ظ��ورة...  غ��ري  ل��الأغ��را���ص  وت�سخريها 

والتكنولوجية  العلمية  املعرفة  وت�سجيع 

ال�سناعية،  لالأغرا�ص  الكيمياء  ميدان  يف 

اأو  الطبية،  اأو  البحثية،  اأو  ال��زراع��ي��ة،  اأو 

ال�سيدلنية اأو الأغرا�ص ال�سلمية الأخرى.

ممار�ستها  يف  طرف،  دولة  كل  تتمتع   -

الن�سحاب من  يف  باحلق  الوطنية،  لل�سيادة 

هذه التفاقية، اإذا قررت اأن اأحداًثا ا�ستثنائية 

�ست م�ساحلها العليا للخطر، على اأن  قد عرَّ

الأخرى  الأطراف  الدول  تخطر بذلك جميع 

مة وجمل�ص الأمن  واملجل�ص التنفيذي للمنظَّ

ويجب  يوًما.  ب���90  الإن�سحاب  �سريان  قبل 

بالأحداث  بياًنا  الإخطار  هذا  يت�سمن  اأن 

اأنها  الطرف  الدولة  تعترب  التي  ال�ستثنائية 

�ست م�ساحلها العليا للخطر. عرَّ

واجب الدول باالإعالن عن االأ�شلحة الكيميائية

اأن  التفاقية  يف  ط��رف  دول��ة  ك��ل  على 

الكيميائية  الأ�سلحة  حظر  ملنظمة  تعلن 

نفاذ  ب��دء  من  يوًما   30 يتجاوز  ل  موعد  يف 

يتعلق  ما  كل  اليها،  بالن�سبة  التفاقية 

مبا متلكه اأو مبا يتواجد يف نطاق وليتها 

كانت  واإن  )حتى  كيميائية  اأ�سلحة  من 

ومبا  اأخ��رى(،  دول��ة  اإىل  تعود  الأ�سلحة  هذه 

اإذا كانت قد نقلت اأو تلقت ب�سورة مبا�سرة 

منذ  كيميائية  اأ�سلحة  اأي  مبا�سرة  غري  اأو 

1946/12/1. كذلك على هذه الدولة اإعالن 

اأرا�سي  يف  اأو  اأرا�سيها  يف  لها  كانت  اإذا  ما 

اأو  قدمية،  كيميائية  اأ�سلحة  اأخ��رى  دول 

اأن  ويجب  الأ�سلحة.  ه��ذه  م��ن  خملفات 

الأ�سلحة  انتاج  مرافق  ا  اأي�سً الإعالن  ي�سمل 

الكيميائية املوجودة يف نطاق ملكيتها اأو 

حيازتها، اأو يف اأي مكان يخ�سع لوليتها اأو 

�سيطرتها )منذ 1946/12/1(، على اأن يحدد 

الإجمالية  الكمية  وكذلك  املوقع،  بدقة 

واجلرد التف�سيلي...

يف  الأط����راف  ال���دول  على  ينبغي  كما 

الأ�سلحة  لتدمري  خطتها  تقدمي  التفاقية، 

يف  توجد  اأو  متتلكها  التي  الكيميائية 

حيازتها اأو تكون قائمة يف مكان يخ�سع 

لوليتها اأو �سيطرتها. لنتاج هذه الأ�سلحة...

ال�سغب،  مكافحة  بعوامل  يتعلق  ما  ويف 

وال�سيغة  الكيميائي  الإ�سم  حتديد  ينبغي 

البنائية والرقم يف �سجل دائرة امل�ستخل�سات. 

اإن وجد، لكل مادة حتتفظ بها ملكافحة 

ال�سغب...

التفتي�ش والتحّقق امل�قعي املنهجي

ُتدّمر  اأو  ن  ُتخزَّ التي  املواقع  جميع  تخ�سع 

فيها الأ�سلحة الكيميائية لتحّقق منهجي 

عن طريق التفتي�ص املوقعي والر�سد بالأجهزة 

اإمكان  باإتاحة  دولة  كل  وتقوم  املوقعية. 

التفتي�ص  بهدف  الأ�سلحة  هذه  اإىل  الو�سول 

طرف  دولة  اأي  تقوم  ل  ذلك،  وبعد  املوقعي. 

بنقل اأي من هذه الأ�سلحة الكيميائية اإل 

اإىل مرفق لتدمريها... 

تدمري االأ�شلحة الكيميائية ومرافق اإنتاجها

على   1992 للعام  جنيف  اإتفاقية  فر�ست 

الأ�سلحة  بتدمري جميع  تقوم  اأن  دولة  كل 

التدمري  معدل  ووفق  املذكورة  الكيميائية 

يبداأ  اأن  ويجب  عليهما.  املتفق  وت�سل�سله 

�سنتني  يتجاوز  ل  م��وع��د  يف  التدمري  ه��ذا 

الدولة  اىل  بالن�سبة  التفاقية  نفاذ  بدء  من 

الطرف، واأن ينتهي يف غ�سون ما ل يزيد على 

ع�سر �سنوات من بدء نفاذ التفاقية، غري اأنه 

لي�ص ثمة ما مينع اأي دولة طرف من تدمري 

اأ�سلحتها الكيميائية بخطى اأ�سرع.

خطط  بتقدمي  تقوم  اأن  دول��ة  كل  وعلى 

تف�سيلية لتدمري الأ�سلحة الكيميائية قبل 

يوًما على   60 ب�  �سنوية  بدء كل فرتة تدمري 

التف�سيلية  اأن ت�سمل اخلطط  الأقل، ويجب 

فرتة  خالل  �سُتدّمر  التي  املخزونات  جميع 

اإعالنات،  وتقدمي  التالية.  ال�سنوية  التدمري 



خططها  تنفيذ  عن  �سنوي،  اأ�سا�ص  على 

ل  موعد  الكيميائية من  الأ�سلحة  لتدمري 

انتهاء كل فرتة تدمري  يوًما من   60 يتجاوز 

�سنوية. واإ�سدار تاأكيد ر�سمي، خالل فرتة ل 

التدمري،  عملية  اإمتام  من  يوًما   30 تتجاوز 

الأ�سلحة  جميع  تدمري  مت  قد  باأنه  يفيد 

الكيميائية.

اأو  التفاقية  على  م��ا  دول��ة  قت  �سدَّ واإذا 

الع�سر  ال�سنوات  ف��رتة  بعد  اإليها  ت  ان�سمَّ

املحددة للتدمري املذكورة اأعاله، فاإنها ُتدّمر 

ممكن.  وق��ت  باأ�سرع  امل��ح��ددة  الأ�سلحة 

ترتيب  مة  للمنظَّ التنفيذي  املجل�ص  ويحدد 

التدمري واإجراءات التحّقق ال�سارمة بالن�سبة 

لهذه الدولة.

اأ�سلحة  اأي  عن  تبلغ  اأن  دولة  كل  وعلى 

الأويل  اإعالنها  بعد  كيميائية تكت�سفها 

توؤمن  اأن  يجب  والتي  الأ�سلحة،  هذه  عن 

النا�ص  ل�سالمة  الق�سوى  املراعاة  مع  وُتدّمر، 

عينات  واأخذ  نقلها  خالل  البيئة  وحماية 

منها ويف اأثناء تخزينها وتدمريها... 

اجلهود  اأكمل  تبذل  اأن  دولة  كل  وعلى 

من  الكيميائية  الأ�سلحة  نقل  ل�سمان 

واحدة من  �سنة  اأرا�سيها يف موعد ل يتجاوز 

اأنه  علًما  لها،  بالن�سبة  التفاقية  نفاذ  بدء 

الأخرى  والدول  مة  املنظَّ اأن تطلب من  يجوز 

تقدمي امل�ساعدة يف تدمري هذه الأ�سلحة.

الدول  مع  تتعاون  ب��اأن  دول��ة  كل  وتتعهد 

م�ساعدة  اأو  معلومات  تطلب  التي  الأخ��رى 

على اأ�سا�ص ثنائي اأو من خالل الأمانة الفنية 

يف ما يتعلق باأ�ساليب وتكنولوجيات التدمري 

ال لالأ�سلحة الكيميائية. املاأمون والفعَّ

باأن�سطة  ال�سطالع  لدى  مة،  املنظَّ وتنظر 

التحّقق، يف التدابري الالزمة لتفادي الزدواج 

غري ال�سروري يف التفاقات الثنائية اأو املتعددة 

الأطراف ب�ساأن التحّقق من تخزين الأ�سلحة 

الكيميائية وتدمريها بني الدول الأطراف. 

تدمري  تكاليف  دول���ة  ك��ل  وتتحمل 

ُتدّمرها.  باأن  امللزمة  الكيميائية  الأ�سلحة 

اأن تتحمل تكاليف التحّقق  ا  اأي�سً وعليها 

من تخزين وتدمري هذه الأ�سلحة ما مل يقرر 

املجل�ص التنفيذي غري ذلك. 

كما تخ�سع جميع مرافق اإنتاج الأ�سلحة 

املنهجي  التحّقق  لقواعد  الكيميائية 

والتفتي�ص املوقعي والر�سد بالأجهزة واملوقعية 

دولة،  لأي  يجوز  اأن��ه  اإل  تدمريها.  ولقواعد 

ال�ستثنائية،  القاهرة  احلاجة  ح��الت  يف 

املرافق  ه��ذه  با�ستخدام  الإذن  تطلب  اأن 

لأغرا�ص غري حمظورة، على اأن ُيقّرر موؤمتر 

املجل�ص  تو�سية  على  بناء  الأط��راف،  ال��دول 

هذا  على  يوافق  ك��ان  اإذا  ما  التنفيذي، 

تقوم  التي  ال�سروط  وي�سع  يرف�سه  اأم  الطلب 

عليها املوافقة، وبطريقة جتعل املرفق املحول 

مرفق  اإىل  اأخ��رى  م��رة  للتحويل  قابل  غري 

اأكرب  بدرجة  الكيميائية  الأ�سلحة  لإنتاج 

من قابلية اأي مرفق اآخر ي�ستخدم يف اأغرا�ص 

زراع��ي��ة،  اأو  �سناعية، 

اأو  طبية،  اأو  بحثية،  اأو 

ذلك  غري  اأو  �سيدلنية، 

ال�سلمية  الأغرا�ص  من 

التي ل تنطوي على مواد 

حمظورة.  كيميائية 

املرافق  جميع  وتخ�سع 

لتحّقق منهجي  لة  املحوَّ

التفتي�ص  ط��ري��ق  ع��ن 

املوقعي والر�سد بالأجهزة 

املوقعية.

االأن�شطة غري املحظ�رة

»الأغ�������را��������ص غ��ري 

املحظورة« هي الأغرا�ص 

الزراعية  اأو  ال�سناعية 

اأو  الطبية  اأو  البحثية  اأو 

الأغرا�ص  اأو  ال�سيدلنية 

ال�سلمية الأخرى. ومبوجب الإتفاقية، لكل 

الكيميائية  املواد  ا�ستحداث  يف  احلق  دولة 

حيازتها  ويف  اإنتاجها،  ويف  و�سالئفها  �سامة 

ونقلها  بها  والح��ت��ف��اظ  اأخ���رى  بطريقة 

ولهذه  وا�ستخدامها، لأغرا�ص غري حمظورة. 

الغاية، وبغية التحّقق من اأن الأن�سطة تتفق 

التفاقية،  بها  تق�سي  التي  اللتزامات  مع 

الكيميائية  املواد  طرف  دولة  كل  ُتخ�ِسع 

ال�سامة و�سالئفها املدرجة يف اجلداول الواردة 

يف الإتفاقية لتدابري التحّقق املذكورة اأعاله.

مة حظر االأ�شلحة الكيميائية منظَّ

حتقيق  اأج��ل  من  مة  املنظَّ ه��ذه  اأن�سئت 

اأهداف اتفاقية جنيف )للعام  1992(، وتاأمني 

الأحكام  ذلك  يف  مبا  اأحكامها،  تنفيذ 

لها،  والمتثال  ال��دويل،  بالتحّقق  املتعلقة 

و  الدول.  بني  والتعاون  للت�ساور  وتوفري حمفل 

التفاقية  يف  الأط��راف  الدول  جميع  تكون 

مة )مقرها يف لهاي(.  اأع�ساء يف املنظَّ

الدول  موؤمتر  من  مة  املنظَّ اأجهزة  وتتاألف 

والأم��ان��ة  التنفيذي،  واملجل�ص  الأط����راف، 

من  ب��ه  ت�سطلع  مب��ا  تقوم  وه��ي  الفنية. 

ومبا  تدخاًل،  الطرق  باأقل  التحّقق  اأن�سطة 

الية ويف الوقت  يتما�سى مع بلوغ اأهدافها بفعَّ

املعلومات  اإل  مة  املنظَّ تطلب  ول  املنا�سب. 

مب�سوؤولياتها.  للنهو�ص  الالزمة  والبيانات 

�سرية  حلماية  الحتياطات  جميع  وتتخذ 

املعلومات املتعلقة بالأن�سطة واملرافق املدنية 

وتنظر  علمها،  اإىل  ت�سل  التي  والع�سكرية 

يف التدابري الالزمة لال�ستفادة من الإجنازات 

العلمية والتكنولوجية.

اأن�سطة  تكاليف  الأط���راف  ال��دول  تدفع 

لق�سمة  املقررة  الأن�سبة  جدول  وفق  مة  املنظَّ

نفقات الأمم املتحدة معدًل على نحو يراعي 

املتحدة  الأمم  بني  الع�سوية  يف  الختالف 

مة. وهذه املنظَّ

مة يف اإقليم الدولة الع�سو ويف  وتتمتع املنظَّ

اأي مكان اآخر يخ�سع لوليتها اأو �سيطرتها، 
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واحل�سانات  وبالمتيازات  القانونية  بال�سفة 

الالزمة ملمار�سة وظائفها. 

 1997 ني�سان  يف  التفاقية  نفاذ  بدء  ومنذ 

 5167 مة  املنظَّ اأج���رت   2013/7/31 حتى 

طرًفا،  دول��ة   86 اأرا�سي  يف  تفتي�ص  عملية 

منها 2720 عملية تفتي�ص ُاجريت يف مواقع 

ومتَّ  الكيميائية.  بالأ�سلحة  �سلة  ذات 

املعلن  املخزونات  وجرد  موقًعا   224 تفتي�ص 

والتحّقق  الأ�سلحة الكيميائية،  عنها من 

مرافق  جميع  عمل  ُعط�ِّل  كما  منها. 

وتخ�سع  عنها.  املعلن  الأ�سلحة  هذه  اإنتاج 

طابع  ذي  حتّقق  لنظام  املرافق  هذه  جميع 

اأو  تدمريها  له مثيل بهدف  ي�سبق  �سارم مل 

حتويلها لأغرا�ص �سلمية. 

مة قاعدة بيانات حتاليل  وقد و�سعت املنظَّ

ال��دويل،  ال�سعيد  على  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 

تخ�سع ملراجعة يجريها خرباء اأكفاء، ت�سم 

مرك�َّب   2400 على  يزيد  عما  معلومات 

وتت�سم  الكيميائية.  بالأ�سلحة  �سلة  ذي 

يف  ك��ربى  باأهمية  ه��ذه  البيانات  قاعدة 

التي  املوقعي  التحّقق  اأن�سطة  يخ�ص  م��ا 

مة  للمنظَّ التابعة  التفتي�ص  فرق  جتريها 

ا(. وهي تُ�نظ�َّم  اأي�سً )متاحة للدول الأع�ساء 

الدول  خمتربات  لكفاءة  ر�سمية  اختبارات 

وتعيينها  اأف�سلها  انتقاء  بغية  الأع�ساء 

العاملني  وتدريب  ب�سفة خمتربات معتمدة، 

ال�سلة  ذات  املرك�َّبات  حتليل  على  فيها 

يقوموا  لكي  الكيميائية  بالأ�سلحة 

حقيقية  عينات  حتليل  ل��زم  اإذا  ب��ذل��ك 

مة للحيلولة دون  خارج املوقع. وتعمل املنظَّ

بالتعاون  الكيميائية،  الأ�سلحة  انت�سار 

ال�سناعة  م��ن  وب��دع��م  احل��ك��وم��ات،  م��ع 

بغية  العاملي،  ال�سعيد  على  الكيميائية 

ت�سخري الكيمياء لالأغرا�ص ال�سلمية. 

بنك البيانات واملعل�مات الكيميائية

مة بنك  اأن�سئ لدى الأمانة الفنية يف املنظَّ

بحرية  املتاحة  املعلومات  يت�سمن  بيانات 

احلماية  و�سائل  مبختلف  يتعلق  م��ا  يف 

اأي  عن  ف�ساًل  الكيميائية  الأ�سلحة  من 

معلومات قد تقّدمها الدول، وحتفظ يف هذا 

امل�سرف من اأجل ا�ستخدامها من جانب اأي 

يف  الفنية  الأمانة  وتقوم  ذلك.  تطلب  دولة 

م�سورة  بتقدمي  املنظمة 

الدول  ومب�ساعدة  خرباء 

يف حتديد كيفية تنفيذ 

قدرات  لتطوير  براجمها 

الأ�سلحة  م��ن  ال��وق��اي��ة 

الكيميائية.

التدابري واجلزاءات 

ل�شمان االمتثال الأحكام 

اإتفاقية جنيف للعام 1992

مة  منظَّ موؤمتر  يتخذ 

ح����ظ����ر الأ����س���ل���ح���ة 

التدابري  الكيميائية 

ال�����الزم�����ة ل�����س��م��ان 

المتثال لهذه التفاقية 

و���س��ع  اأي  ول��ت�����س��ح��ي��ح 

ي��خ��ال��ف اأح��ك��ام��ه��ا، 

يف  ي����اأخ����ذ  اأن  ع���ل���ى 

احل�������س���ب���ان ج��م��ي��ع 

بالق�سايا  املتعلقة  والتو�سيات  املعلومات 

مة.  املنظَّ يف  التنفيذي  املجل�ص  من  املقدمة 

اتخاذ  طلب  بتلبية  الدولة  تقوم  ل  وعندما 

يف  م�ساكل  يثري  و�سع  لت�سحيح  ت��داب��ري 

املحدد،  الوقت  خالل  بامتثالها  يتعلق  ما 

هذه  حقوق  يقيد  اأن  مة  املنظَّ ملوؤمتر  يجوز 

ِخذ  تتَّ اأن  اإىل  يعلقها  اأو  وامتيازاتها  الدولة 

ويف  بالتزاماتها.  للوفاء  الالزمة  الإج��راءات 

اإ�سرار خطري  فيها  يحدث  قد  التي  احلالت 

اأن  للموؤمتر  يجوز  لأن�سطة حمظورة،  نتيجة 

وفق  جماعية  تدابري  باتخاذ  ال��دول  يو�سي 

ب�سفة  الدويل. ويف احلالت اخلطرية  القانون 

مة بعر�ص الق�سية  خا�سة، يقوم موؤمتر املنظَّ

اجلمعية  على  وال�ستنتاجات  واملعلومات 

العامة لالأمم املتحدة وعلى جمل�ص الأمن، 

لتخاذ الإجراءات الالزمة.

ت�ش�ية النزاعات

هذه  تطبيق  ب�ساأن  ن��زاع  ين�ساأ  عندما 

النزاعات  ت�سوى  تف�سريها،  اأو  التفاقية 

واأحكام ميثاق  ال�سلة  ذات  الأحكام  وفق 

الأمم املتحدة. وعندما ين�ساأ نزاع بني دولتني 

الأ�سلحة  حظر  مة  منظَّ م��ع  اأو  اأك��رث  اأو 

مًعا  املعنية  الأطراف  تت�ساور  الكيميائية، 

عن  للنزاع  �سريعة  ت�سوية  حتقيق  بق�سد 

اأو باأي و�سيلة �سلمية اأخرى،  طريق التفاو�ص 

املنا�سبة  الأجهزة  اإىل  اللجوء  ذلك  يف  مبا 

العدل  حمكمة  اإىل  بالرتا�سي  وال��رج��وع 

الدولية وفق نظامها الأ�سا�سي. 

مة  للمنظَّ التنفيذي  للمجل�ص  وي��ج��وز 

يراها  و�سيلة  باأي  النزاع  ت�سوية  يف  الإ�سهام 

م�ساعيه  ت��ق��دمي  ذل��ك  يف  مب��ا  منا�سبة، 

النزاع  الأطراف يف  الدول  احلميدة، ومطالبة 

تختارها  التي  الت�سوية  عملية  يف  بال�سروع 

فق عليه.  والتو�سية بحد زمني لأي اإجراء ُيتَّ

ويقوم،  املنازعات،  م�سائل  يف  املوؤمتر  وينظر 

تكليف  اأو  باإن�ساء  �سرورًيا،  ي��راه  ح�سبما 

بت�سوية  تت�سل  مبهمات  معينة  اأج��ه��زة 

املوؤمتر  من  كل  ويتمتع  املنازعات.  هذه 

ب�سلطة  مة  املنظَّ يف  التنفيذي  واملجل�ص 

التوّجه، بتحويل من اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة، اإىل حمكمة العدل الدولية لطلب 

تن�ساأ  قانونية  م�ساألة  اأي  ب�ساأن  ا�ست�ساري  راأي 

مة. يف نطاق اأن�سطة املنظَّ

املرجع:

- http://www.opcw.org/ar/

chemical-weapons-convention/

قانون دويل
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عجز تاريخي

كلية  يف  )�أ�ستاذ  �ملّر  ب�سري  �لدكتور  يرى 

�لعلوم �لقت�سادية و�إد�رة �لأعمال( »�أن �مليز�ن 

هيكلًيا  عجًز�  ي�سهد  �للبناين  �لتجاري 

تاريخًيا، ناجًتا من عدة عو�مل، �أهمها يعود 

�إىل طبيعة �لبنية �ل�سناعية �لتي ل قدرة لها 

على تلبية حاجات �ل�ستهالك �لد�خلي، 

و�أدو�ت  �أن��و�ع��ه��ا،  على  نقل  معد�ت  من 

�إلكرتونية و�سو�ها، بالإ�سافة �إىل عدم قدرة 

�لقطاعات  حاجة  تلبية  على  �لبنية  هذه 

�لأّول��ي��ة  �مل��و�د  من  و�خلدماتية  �لإنتاجية 

�إذ  و�ملعادن...  �لنفطية  كاملو�د  �لأ�سا�سية، 

�أنها غري موجودة حملًيا وم�ستوردة ب�سكل 

�إىل ذلك �سعف  كامل من �خلارج. ي�ساف 

�ل�سناعات  من  للعديد  �لتناف�سية  �لقدرة 

با�ستثناء  و�لعاملية،  �لإقليمية  �لأ�سو�ق  يف 

�سناعة  مثل  �لتحويلية  �ل�سناعات  بع�ض 

�خلزف و�ملعادن �لثمينة و�ل�سناعات �لغذ�ئية 

كامل�سروبات �لروحية و�ملعّلبات...«.

تناف�سية  �سعف  �مل��ّر  �ل��دك��ت��ور  وين�سب 

�لكثري من �ل�سناعات �للبنانية يف �لأ�سو�ق 

�لتي  �لباهظة  �لأك���الف  �إىل  �خلارجية، 

للح�سول  �للبنانية  �ل�سناعة  تتكّبدها 

كلفة  و�أه��م��ه��ا  �إنتاجها،  ع��و�م��ل  على 

�لعاملة  و�ليد  �لفو�ئد(  )�إرتفاع  �مل��ال  ر�أ���ض 

�لإجتماعي(،  �ل�سمان  و��سرت�كات  )�أج��ور 

�لتعرفات  )غياب  و�لطاقة  �لأول��ي��ة  و�مل���و�د 

�ملنظورة،  غري  و�لتكاليف  �لتف�سيلية(، 

�ملعامالت  لإجن��از  تدفع  �لتي  �لر�ساوى  مثل 

وتخلي�ض �لب�سائع...

تخفي�ض  �سرورة  على  �مل��ّر  �لدكتور  و�سّدد 

�سيا�سات  وتطبيق  �لإنتاج،  عو�مل  �أكالف 

ت�سجيع  �ساأنها  م��ن  حم��ّف��زة  �قت�سادية 

معد�ت  يف  �ل�ستثمار  على  �ملوؤ�س��سات 

عالية،  تقنيات  وذ�ت  وم��ت��ط��ّورة  حديثة 

وي�سمح  ونوًعا،  ا  كمًّ �لإنتاج  ن  يح�سّ مما 

ترويج  وبت�سهيل  �لأ�سعار  بتخفي�ض  بالتايل 

و�لإقليمية  �ملحلية،  �لأ�سو�ق  �لإنتاج يف  هذ� 

و�لعاملية.

راأ�س املال الب�شري

يف �لإط����ار ذ�ت���ه، دع��ا �ل��دك��ت��ور �مل��ر �إىل 

»�ل�ستثمار بالر�أ�سمال �لب�سري �أكرث فاأكرث، 

�لب�سرية  �لكو�در  �إع��د�د  خالل  من  وذل��ك 

�لأ�ساليب  ��ستعمال  يف  مهار�تها  وتطوير 

و�لتقنيات  �حلديثة  و�لت�سويقية  �لإد�ري���ة 

تفعيل  وك��ذل��ك  �مل��ع��ا���س��رة،  �لإن��ت��اج��ي��ة 

جمالت  يف  �سّيما  ول  �لإبتكارية،  �لقدر�ت 

عالية،  م�سافة  بقيمة  تتمتع  تكنولوجية 

مثل �لربجميات و�لإلكرتونيات وغريها من 

�ل�سناعات �ملتطورة«.

عنا�سر  بتح�سني  �لهتمام  �إىل  دعا  كما 

مطابقة  »�أهمية  على  �سّدد  حيث  �جل��ودة، 

ملو��سفات  �للبنانية  و�خلدمات  �ل�سناعات 

ومعايري �جلودة �ملعروفة عاملًيا )ISO(، كي 

�لعاملية،  �لأ���س��و�ق  �خ���رت�ق  م��ن  تتمكن 

�ليوم  ت�ساهي  باجلودة  �ملناف�سة  �أن  بحيث 

�ملناف�سة بالأ�سعار ب�سكل كبري«.

�لدول  � يف مر�تب  �ملّر »تغرّيً �لدكتور  وحلظ 

�ل�سني  ت�سّدرت  بحيث  لبنان،  �إىل  �مل�سّدرة 

�للبناين،  �ل�ستري�د  قائمة  يف  �لأوىل  �ملرتبة 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  مكان  حلت  �أن  بعد 

�لأمريكية �لتي حافظت على �ملرتبة �لثانية 

يليها �لإحتاد �لأوروبي، وهذ� �لتغري يعود بر�أيه 

�إىل عدة �أ�سباب �أهمها:

�لأ���س��و�ق  م��ن  �للبناين  �لطلب  حت��ّول   -

�لأوروبية �إىل �لأ�سو�ق �ل�سينية، نتيجة �رتفاع 

�رتفاع  مع  بالتو�زي  �لأوروبية  �ل�سلع  �أ�سعار 

�سعر �سرف �ليورو.

- مالءمة �لأ�سعار �ملتدّنية لل�سلع �ل�سينية 

�لتي  �للبناين،  للمو�طن  �ل�سر�ئية  للقدرة 

�للبنانية،  �ل��ل��رية  قيمة  ت��دين  م��ع  تدنت 

وخيار�ته  عاد�ته  يف  �لتعديل  �إىل  دفعه  مّما 

�ل�ستهالكية متخلًيا رويًد� رويًد� عن �سر�ء 

�لعالمة �لتجارية �لأوروبية.

- مرونة �مل�سانع �ل�سينية يف تلبية طلبات 

يف  ون��وًع��ا  كًما  �للبنانيني،  �مل�ستوردين 

�لكثري من �ملجالت �لإ�ستهالكية.

�للبناين  �ل���س��ت��ري�د  يف  »�ل��رت�ج��ع  وع���ز� 
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�إعد�د:

 تريز من�شور

 �مليز�ن �لتجاري �للبناين 

مزيد من العجز 

العام املقبل

وال�شني يف طليعة الدول 

امل�شّدرة اإىل لبنان

من املتوقع اأن يرتفع عجز امليزان التجاري 

يف لبنان خالل العام املقبل، ويف حني تت�شّدر 

املنتجات املعدنية الئحة ال�شلع امل�شتوردة يف 

االأ�شهر ال�شتة االأوىل من العام احلايل، تاأتي ال�شني 

يف طليعة الدول امل�شّدرة اإىل لبنان، و�شوريا يف 

طليعة الدول امل�شتوردة.  

الدكتور ب�شري املّر
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�لر�هن  �لقت�سادي  �لركود  �إىل  ب�سكل عام 

�ملحلي  و�لع�سكري  �لأمني  �لو�سع  نتيجة 

يف  ت��ر�ج��ًع��ا  �نعك�ض  مّم���ا  و�لإق��ل��ي��م��ي، 

�لإير�د�ت �جلمركية و�إير�د�ت �ل�سريبة على 

�لقيمة �مل�سافة ب�سكل ملحوظ«.

�لتجارة  و�سع  يف  »�خللل  �إن  �أخ��رًي�  وق��ال   

�خلارجية �حلايل هو هيكلي، ول ميكن 

عالقة  لها  �أ�سا�سية  بخطو�ت  �إل  معاجلته، 

�أ�سو�ق  وبفتح  �لتناف�سية  �لقدرة  بتح�سني 

قيمة  ذ�ت  منتجات  نحو  و�لتحّول  جديدة، 

م�سافة، تتنا�سب و�لطلب �ملحلي و�لإقليمي، 

�مل�ستثمرين  مع  �لتعاطي  نهج  وبتح�سني 

ن�ساطهم  ت�سهيل  �أج���ل  م��ن  و�ملنتجني، 

وقبل  عليهم.  �ملرتتبة  �لأكالف  وتخفي�ض 

كل �سيء، تاأمني �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�لأمني 

�لأ�سا�ض  �لعامل  ي�سّكل  �لذي  و�لجتماعي 

وحتقيق  �لقت�سادية،  �لعجلة  تفعيل  يف 

�لإزدهار«. 

»النظيف وال�شليم« يت�شابق امل�شتوردون على 

�شرائه

�ل�سنة  ع��ن  م�ساعف  ب�سكل  تن�سط 

�ملحّملة  �ملرّبدة  �ل�ساحنات  حركة  �ملا�سية 

�إنتاجه  �س�هد  �ل��ذي  �لل��بناين،  بال��عنب 

�لك��مّي�ة  �سعيدي  على  م�ل�ح�وظ�ً�ا  تط�وًر� 

و�ل�نوعي�ة.  

فاخلطو�ت �لر�سمية �ملو�كبة فعلت فعلها 

�مل�ساحات  تزد�د  �لتي  �لزر�عة  هذه  تطوير  يف 

يتوقف  �سنة.ول  بعد  �سنة  لها  �ملخ�س�سة 

�مل�ساحات  زي��ادة  على  �لعنب  زر�ع��ة  تطور 

زيادة  ذلك  تر�فق  �إمنا  فقط،  لها  �سة  �ملخ�سّ

قيا�سية يف �لكميات �ملنتجة ونوعيتها �لتي 

�ملحلية  �ل�سوق  حاجات  وفق  وتتطور  تتبدل 

و�لت�سديرية.

وجًو�،  وبًر�  بحًر�  نا�سط  �لت�سدير  �أن  ويلحظ 

�س��ر�ء  على  �مل�ستوردون  يت�س��ابق  بحيث 

�إ�س���م  يحمل  ب��ات  �ل��ذي  �للبن��اين  �لعنب 

»�ل��نظيف و�ل�سليم«.

ل حدود لالإيجابيات يف �حلديث عن مو�سم 

با�ستثناء  �لعام،  ه��ذ�  �لبقاع  يف  �لكرمة 

�سلبية و�حدة يت�سارك يف معاناتها خمتلف 

�أ�سحاب �لكروم �لذين ي�سكون مما ي�سمونه 

»�لإغر�ق«، و�ملق�سود �إدخال كميات كبرية 

من �لعنب من �سوريا باجتاه لبنان عرب �ملعابر 

بالكميات  �سرًر�  يلحق  ما  �ل�سرعية،  غري 

�سة لل�سوق �ملحلي �للبناين.  �ملخ�سّ

�أما يف ما خ�ّض �لت�سدير فاإن �لأ�سو�ق �لعربية 

�ساحنات  �أم��ام  مفتوحة  باتت  و�لأجنبية 

بحيث  �للبناين،  بالعنب  �ملحّملة  �لت�سدير 

�أي  دون  من  حدودها  �لأ���س��و�ق  هذه  فتحت 

�لعنب  ل�سالمة  �طماأنت  بعدما  عقبات، 

بات، وهذ� ما توثقه �سهاد�ت  وخلّوه من �لرت�سّ

باتت  ف��ال��وز�رة  وفحو�ساتها،  �ل��زر�ع��ة  وز�رة 

ا خمربًيا  تفر�ض على كل م�سّدر عنب فح�سً

و�لفح�ض  وجودته،  �لإنتاج  بنوعية  يتعلق 

�لدكتور  �لزر�عة  وزير  يوؤكد  ما  وفق  جماين 

ثورة  �لذي حتّدث عن  �حلاج ح�سن،  ح�سني 

�إر�سادية يف مو�سوع زر�عة �لعنب �لتي تت�سع 

يوًما بعد يوم. 

��ستفاد  �ل��ت��ي  �مل�����س��اف��ة  �ل��ق��ي��م��ة  �إن��ه��ا 

�ملكافحة  من  ب��دًء�  �لعنب  قطاع  منها 

�لبيوليوجية �لتي متتاز بفعالياتها ونتائجها 

جماًنا،  توزيعها  �إىل  �ملطلوبة،  �لإيجابية 

حمل  ح��ّل��ت  �ملكافحة  ه��ذه  �أن  و�لأه���م 

�ملكلفة  �ل�سابقة  �لكيميائية  �ملكافحة 

�لأح��ي��ان،  �أك��رث  يف  كانت  و�لتي  مالًيا، 

�لعنب  �ساحنات  دخول  �أمام  �لأكرب  �لعائق 

�إىل �أ�سو�ق �لت�سدير �لعربية و�لعاملية.

نتائج  �لبيولوجية  �ملعاجلة  حققت  فقد 

�لعنب،  �إنتاج  كلفة  تخفي�ض  يف  مذهلة 

و�ملعاجلات  �لرت�سبات  من  حمايته  و�لأه��م، 

على  �لزر�عة  وز�رة  وّزعت  �إذ  �لكيميائية، 

جن�سًيا  م�سّو�سة  �سر�ئط  جماًنا،  �ملز�رعني 

لذكور �لفر��ض ما مينع تكاثرها و�نت�سارها.

800 مليار دوالر كلفة اقت�شادات »الربيع العربي« 

والبطالة تتفاقم

در��سة  يف  �لربيطاين   HSBC م�سرف  توّقع 

�أعّدها، �أن تفقد �نتفا�سات »�لربيع �لعربي« 

من  دولر  مليار   800 نحو  �لأو�سط  �ل�سرق  دول 

تو�جه  »�إذ   ،2014 نهاية  �لقت�سادي يف  �لناجت 

تلك �لدول �سعوبة يف ��ستعادة �ل�ستقر�ر«.

�ملحلي  �ل��ن��اجت  �أن  �إىل  �ل��در����س��ة  وت�سري 

 - تاأّثًر�  �لأك��رث  للدول  �سيكون  �لإجمايل 

ولبنان  و�لأردن  و�سوريا  وليبيا  وتون�ض  م�سر 

و�لبحرين- �أقل بن�سبة 35 يف �ملئة، مّما كان 

�لنتفا�سات  تلك  حت�سل  مل  لو  �سيبلغه 

يف  �ل�سديد  �لتدهور  �أّن  �ىل  ولفتت   .2011 يف 

و�لأمن  �حلكومة  فاعلية  وتر�جع  �مليز�نية 

و�سيادة �لقانون، »�سي�سغط ب�سدة على جهود 

�سانعي �ل�سيا�سات حتى يف ما يتعلق باإعادة 

�لتوظيف �إىل م�ستويات ما قبل �لثورة«.

�ملحلي  �لناجت  منو  تباطوؤ   HSBC وتوّقع 

�إفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  �لإجمايل 

�أن يرتفع �ىل 4.2  �إىل 4 يف �ملئة يف 2013 قبل 

�ملئة  يف   4.5 بن�سبة  مقارنة   2014 يف  �ملئة  يف 

هذه  وتنطوي   .2011 يف  �ملئة  يف  و4.9   ،2012 يف 

�لتوّقعات على تفاوت كبري بني دول �خلليج 

وبني  عموًما  �زده��رت  �لتي  بالنفط،  �لغنية 

�لدول �ملتعرثة يف �سمال �إفريقيا. وعلى �سبيل 

�ملثال، يتوّقع �أن ينمو �قت�ساد م�سر 2.2 يف �ملئة 

فقط هذه �ل�سنة و3 يف �ملئة يف 2014، لتعّر�سها 

ل�سغوط �سديدة على �مليز�نية �لعامة و�ملو�زين 

كثري  يعتقد  منو  معدلت  وهي  �خلارجية، 

من �ملحللني، �أنها �أقل من �ملعدلت �لالزمة 

خلف�ض �لبطالة.

لأن  �ل�����2011  منذ  �خلليج  دول  و�زده����رت 

�أنه  �إل  �لنفط،  �أ�سعار  رفع  �لعربي«  »�لربيع 

ز�د  »�إذ  ا،  �أي�سً دوله  باقت�ساد�ت  �سرًر�  �أحلق 

�لذي  �حلكومي  �لإن��ف��اق  على  �عتمادها 

تنفيذها  �أع��اق  ما  �لنفط،  �إي���ر�د�ت  متّوله 

�إ�سالحات �قت�سادية«.
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اإعداد:

د. �شادية عالء الدين

التق�شيمات الإدارية 

و�ش�ؤون اجلند والدرك

لبنان يف اأواخر 

العهد العثماين

�شيطر العثماني�ن، مطلع القرن ال�شاد�س 

ع�شر )العام 1516(، على جميع الأرا�شي 

الي�م،  اللبنانية  اجلمه�رية  �شمن  ال�اقعة 

خاللها  �شّن�ا  �شنة،  اربعمائة  ملدة  وذلك 

والإداري��ة  والأمنية  الع�شكرية  الأنظمة 

والجتماعية لتح�شني البالد وتنظيمها. 

اللبنانية،  املت�شرفية  اإن�شاء  وبعد 

ا�شتعملت عبارة »لبنان« ا�شتعماًل ر�شمًيا، 

احلكم  من  كثرًيا  عان�ا  اللبنانيني  اأن  غري 

العثماين يف الربع الأول من القرن التا�شع 

احلرب  انتهاء  قبيل  ا  خ�ش��شً ع�شر، 

وجالء العثمانيني اأواخر العام 1918.

التق�شيمات الإدارية

لبنان، من  العثمانية جبل  الدولة  منحت 

طرابل�س  ومنطقتي  والبقاع  بييروت  دون 

»النظام  مبوجب  اإدارًيييا  ا�ستقالًل  و�سيدا، 

الدول  مبوافقة   1861 العام  ال�سادر  الأ�سا�سي« 

 .1864 العام  تعديله  مّت  والييذي  الأجنبية، 

و�سم جبل لبنان مبوجب هذا النظام �سبعة 

اأق�سية هي الكورة والبرتون وك�سروان واملنت 

القمر  دير  ومديريتي  وزحلة  وجزين  وال�سوف 

اإىل حرمان  التق�سيم  اأدى هذا  والهرمل. وقد 

توؤمن  التي  اخل�سبة  ال�سهول  من  اللبنانيني 

على  جبلهم  واقت�سر  عي�سهم،  مورد  لهم 

على  تغّلبوا  لكّنهم  العاتية،  ال�سخور 

رائعة  منطقة  اإىل  جبلهم  وحّولوا  ال�سعاب 

�ساحلة لل�سكن والزراعة وال�سطياف.

وطرابل�س  بيييروت  مت�سرفيتا  وكييانييت 

اآنذاك قد احلقتا بولية �سورية )1861(. و�سّم 

العثمانيون منطقة البقاع اإىل ولية دم�سق 

واألغوا وليتي �سيدا وطرابل�س)1864(، وجعلوا 

واأحلقوها  ولية  مركز   )1888( بروت  من 

األوية  �سمت  كما  العثمانية،  بالوليات 

حتى  ونابل�س  وعكا  والالذقية  طرابل�س 

لبنان  اأن مت�سرفية جبل  العام 1918، علًما 

بقيت م�ستقلة عن ولية بروت حتى العام 

.1915

اجلند اللبناين

اأهل  من  جندي  األف  اللبناين  اجلند  �سم 

وقد  الأمن.  على  احلفاظ  ومهمتهم  البالد 

 ،1912 العام  جندي   1200 اإىل  عددهم  ارتفع 

وت�سكلوا من الفرق الآتي ذكرها: 

الأعلى  اللبناين  اجلند  قائد  اأو  اآلي  مر   -

)عميد، كولونيل( وهو ماروين املذهب. 

وعددهم  قومندان(  )مقدم،  بكبا�سي   -

وواحد  درزي  وواحد  املوارنة  من  اإثنان  اربعة، 

ارثوذك�سي.

- قول اأغا�سي )رائد( وعددهم اإثنان، ف�ساًل 

عن العديد من ال�سباط برتبة يوزبا�سي )قائد 

من  وهم  دون،  فما  رئي�س(  اأو  نقيب،  مئة، 

خمتلف الطوائف اللبنانية، يتوىل تعيينهم 

واملقدمون  اجلي�س  قائد  اأما  لبنان،  حاكم 

مبني  �سلطاين  اأمر  ب�سدور  تعيينهم  فيتم 

على اقرتاح من حاكم لبنان يوافق عليه 

ناظر )وزير( احلربية.

اإمييرة  حتييت  العثمانية  الييدوليية  وو�ييسييعييت 

احلاكم مفرزة من اجلنود، وهوؤلء ل يتجاوز 

�سابط  بقيادة  وهييم  اخلم�سني،  عييددهييم 

)برتبة نقيب(، ويتميزون بالن�سباط وح�سن 

الثكنة  يف  املفرزة  هذة  وا�ستقرت  التدريب. 

املقر  حيث  الييدييين  بيت  يف  الع�سكرية 

ال�سيفي حلكومة جبل لبنان.

ا  ا�ستعرا�سً يقدم  اللبناين  اجلند  وكييان 

مولد  كعيد  الر�سمية  الأعييييييياد  خيييالل 

العر�س،  توّليه  وعيد  العثماين  ال�سلطان 

اأعاله تظهر يف  اإليها  امل�سار  املفرزة  وكانت 

طليعة هولء اجلند.

وكييانييت امليييفيييرزة تييتييبييدل بييغييرهييا من 

طرازها من وقت اإىل اآخر، وقد �سهد معظم 

والتدريب  ال�سرة  اللبنانيني لرجالها بح�سن 

والن�سباط يف خمتلف عهود احلكام.

ال�شابطية اأو رجال الدرك

عهد  يف  ان�سئت  التي  الأمنية  القوى  هي 

اأقرته  الذي  الربوتوكول  مبوجب  املت�سرفية 

 )1861 حزيران   9( للبنان  الكربى  الييدول 

ومهمتها تاأمني اخلدمات يف الأق�سية.

وقد بلغ عدد رجال الدرك 350 رجاًل خالل 

وكانوا  و1872،   1862 بني  املمتدة  الأعييوام 

تدرب  التي  املو�سيقية  بفرقتهم  يتميزون 



عنا�سرها على اأيدي ا�ساتذة اإيطاليني، والتي 

الدولة  يف  الثانية  املرتبة  يف  الأتييراك  جعلها 

ال�سهرة،  �سالونيك  جوقة  بعد  العثمانية 

وكانت الرتب كما يلي:

- نفر �سابطي.

- اأونبا�سي )رئي�س ع�سرة جنود(.

- جاوي�س )رقيب(.

- با�سجاوي�س )رئي�س فرقة(.

- مالزم ثاٍن.

- مالزم اأول.

- يوزبا�سي )قائد املئة ع�سكر(.

- قول اآغا�سي )رئي�س ق�سم من الطابور(.

- بيكبا�سي )رئي�س الطابور(.

اأتى اإن�ساء قطعة الدرك وفق نظام اجلندرمة 

حيث  واإدارة،  وعماًل  تنظيًما  الفرن�سية 

توىل  الفرن�سي  الييدرك  من  �سابط  ا�ستقدم 

الدرك  �سابط  وخ�س�س  والتدريب.  التنظيم 

اأما  الأتراك،  ال�سباط  للبا�س  بلبا�س مماثل 

املغاربة.  اجلنود  غرار  على  فكانوا  اجلنود 

وكان تعيني ال�سباط القادة يتم ب�سدور الأمر 

ال�سلطاين املبني على اقرتاح املت�سرف.

وق�سى نظام التطوع بحق الرجال الأمّيني 

اأن  �سرط  اليييدرك  �سلك  اإىل  النت�ساب  يف 

يق�سمون  وكانوا  جيدة.  ب�سحة  يتمتعوا 

العدو  اأمام  بال�سمود  للروؤ�ساء  الطاعة  ميني 

وعدم الفرار.

ع�سياًنا  الييدرك  �سباط  نّفذ   1913 العام 

القت�سادية  احلالة  ازدييياد  ب�سبب  م�سّلًحا 

زيادة  اإىل  واإدارتييه  باملت�سرف  دفع  مما  �سوًءا، 

 800 الذين بلغ عددهم  الدرك  رواتب رجال 

رجل حتى العام 1914.

على  العثمانيون  �سيطر   1915 العام  خالل 

هذه  يف  تغيرات  واأحييدثييوا  اللبناين  اجلبل 

ال�سباط  بع�س  فاأقالوا  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

واجلنود وعّينوا مكانهم �سباًطا من الدرك 

الرتكي ف�سمّيت ال�سابطية بي »اجلندرمة«.

العثمانية  اليييدولييية  وانييي�يييسييياأت 

ميييدر�يييسييية كييييربى لييييلييييدرك، يف 

الأنظمة  وفق  لتعليمهم  بعبدا، 

منها  تييخييرج  وقيييد  الييعييثييمييانييييية، 

الييرتييب،  جميع  ميين  جيينييدي   400

جالء  حتى  املييدر�ييسيية  وا�ييسييتييمييرت 

العثمانيني عن لبنان يف ايلول من 

العام 1918. 

احل�شار التج�يعي للبنان

عانى لبنان كثًرا، قبيل نهاية 

وجييالء  الأوىل  الييعيياملييييية  احليييرب 

فقد   .1918 الييعييام  عنه  التيييراك 

جتويعي  ح�سار  اإىل   )1915( خ�سع 

قا�ٍس ف�ساًل عن انت�سار املجاعة فيه 

الكثرون  فتويف  اجلييراد.  ب�سبب 

من اجلوع يف بروت وجبل لبنان، 

كما جلاأ متو�سطو احلال اإىل بيع 

الأثمان  باأبخ�س  ممتلكاتهم 

ل�سد حاجاتهم.

ويف نهاية العام 1917، �سمح القائد الأعلى 

باإر�سال  با�سا  جمال  العثماين  اجلي�س  يف 

القمح اإىل جبل لبنان.

الأوىل  العاملية  احلرب  انتهت   1918 والعام 

والربيطانية  الفرن�سية  اجليو�س  و�سيطرت 

على لبنان.

املراجع:

النهار  دار  اآل عثمان،  ولبنان يف عهد  بروت  يو�سف احلكيم:   -

للن�سر، بروت 1991.

- كمال ال�سليبي: تاريخ لبنان احلديث، دار النهار للن�سر، بروت 

.1991

و�سور  رزق: كلمات  اميل  الأيوبي، حممد قبي�سي،  يا�سر  - حممد 

من تاريخنا، بروت 2007.

ال�سام،  العثمانية يف مدينة طرابل�س  الإدارة  الدين:  �سادية عالء   -

1840 - 1914، دار مكتبة الميان، طرابل�س - لبنان 2011.

منتخبات  يف  الالمعات  »الدرا�سات  العثمانية  اللغة  قامو�س   -

حمكمة  با�سكاتب  الن�سى  علي  حممد  ورتبه  جمعه  اللغات«، 

بداية بروت، طبع يف مطبعة جريدة بروت، 1381هي )1960م(.

* األوية جمع لواء، واللواء اأ�سغر من الولية التي كانت ت�سم عدة 

األوية.
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اإعداد:

الرقيب �سامر حميدو

عّبارة 

املوت

بعد طول معاناة، عاد اإىل اأر�ض 

الأندوني�سية«،  املوت  »عبارة  من  ناجًيا   18 الوطن 

هوؤلء اق�سموا اليمني على عدم ترك وطنهم، لكن، 

يبقى على الوطن اأن مينع جتدد املاأ�ساة.

ثمانية ع�سر لبنانًيا، رجاًل، ن�ساًء، واأطفاًل، 

تركوا يف اأعماق املحيط اأكرث من اأربعني رفيًقا عا�سوا معهم على اأر�ض اجلزيرة 

الأندوني�سية حواىل ال�سهرين، بانتظار نقلهم اإىل بر الأمان يف القارة 

اأيام  اأربعة  والعط�ض  واجلوع  الرعب  عا�سوا  الأ�سرتالية. 

ال�سماء  فيها.  ات�سال  و�سائل  ل  عبارة  منت  على 

حولهم...  من  الأم��واج  وارتفاع  فوقهم،  من 

اأنواع  الوطن، حاملني معهم كل  اأر�ض  اإىل  عادوا 

املاآ�سي والأ�سئلة.

�سما�سرة املوت ومافيات الهجرة

مافيات الهجرة غري ال�سرعية وراء املاأ�ساة، 

�سنوات  ثماين  من  اأكثثر  منذ  تعمل  وهي 

فر�سة  عن  الباحث  بال�سباب  الإيقاع  على 

توؤمن لقمة العي�س الكرمي. راأ�س املافيا وفق 

ما يتم تداوله يف املنطقة رجل عراقي معروف 

 45 حبائله  يف  وقع  وقد  �سالح«،  »اأبو  با�سم 

اأما  وطرابل�س.  عكار  من  هاجروا  ا  �سخ�سً

عبارة  منت  على  للركاب  الإجمايل  العدد 

ا اإ�سافة اإىل القبطان  املوت فكان 72 �سخ�سً

وم�ساعده.

حرمان وهروب اإىل امل�ستحيل

املوت  جتربة  معاناته  روى  الناجيني  بع�س 

على منت العّبارة:

عمر املحمود الذي فقد عائلته، يقول: »لقد 

ا،  �سخ�سً  80 �سيء، كنا حواىل  خ�سرنا كل 

العبارة كانت يف حالة يرثى لها، ل طعام، 

والأولد  وقثثثثثود،  ل 

يبكون خوًفا«.

اأ�ثثسثثعثثد علي  اأمثثثا 

فقد  الثثثثذي  اأ�ثثسثثعثثد 

زوجثثتثثه وثثثاثثثة من 

اأو�سرتاليا  اإىل  لبنان  غادر  اإنه  فيقول  اأبنائه، 

وحيًدا.  اليوم  بات  وقد  يعود،  األ  اأمل  على 

»عدت اإىل بلدي وحيًدا بعد اأن فقدت كل 

اأن�سح  �سحايا.  ورائثثي  وتركتهم  عائلتي 

اجلميع بعدم تكرار هذه املغامرة القاتلة«.

بدورها تروي اأفراح ح�سن )22 �سنة (: كنا 

على م�سافة نحو 2 كيلومرت من اإحدى اجلزر 

كبرية  موجة  �سربت  عندما  الأندوني�سية 

العّبارة فق�سمتها اإىل ن�سفني واأ�سبحنا فجاأة 

اخل�سب  من  بلوحة  مت�سكت  املثثيثثاه،  يف 

�ساعدتني يف الو�سول اإىل ال�ساطئ.

ل  اللذان  واإبنها خليل،  ندمية بكور  اأما 

اأنها  اإىل  فاأ�سارت  ال�سدمة،  يعي�سان  يزالن 

بحقيبة  مت�سكت  ال�سماء،  من  وباأعجوبة 

اجلزيرة،  اإىل  الو�سول  من  ومتكنت  عائمة 

يتجاوز  مل  الثثذي  خليل  ابنها  راأت  حيث 

الثماين �سنوات وهو ينازع، فاأنقذته.

باحًثا  لبنان  ترك  كوجا  اأحمد  الناجي 

اأف�سل هو وزوجته احلامل  اأمل يف حياة  عن 

على  ي�ستيقظ  اليوم  ال�ساد�س.  �سهرها  يف 

وان�سداد  احلرمان  ماأ�ساة  من  اأكرب  ماأ�ساة 

الأفق بعدما خ�سر الأحباب وجنى العمر...

ماآ�سيه،  يعرفون  واللبنانيون  البحر  غثثّدار 

وغّدار احلرمان وعكار تعرف مرارته.

الوطن  يغرّي  اأم  اأطباعه؟  البحر  يغرّي  هل 

وجهة تعاطيه مع الق�سايا امللّحة؟

غّدار البحر... وغّدار احلرمان
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»طّل ال�صباح وزقزق الع�صفور« لكن وديع 

ال�صايف مل ي�صتيقظ يف ذلك ال�صباح.

ال�صوت الذي ارتقى اإىل م�صاف الأيقونة يف 

الذاكرة بعد اأن نحت فيها طويًل، ظّل حمتفًظا 

بقدراته اخلارقة بالرغم من تقّدم العمر.

ال�صوت ال�صايف املده�ش يف تركيبة وّحدت بني 

جربوت اجلبل وعذوبة ال�صماء، اأخذ �صاحبه اإىل 

اأقا�صي الأر�ش واإىل اأعماق اجلمال.

غادر وديع ال�صايف، اجلبل الذي مل تهّزه ريح. 

ا يف  املوت حّق، لكّن اخل�صارة موؤملة، خ�صو�صً

زمن ي�صتاق اإىل » الرجال اجلبال«، واإىل القامات 

املديدة يف الفن ويف �صواه من جمالت احلياة. 

من نيحا اإىل بريوت

ولد وديع فرن�صي�س املعروف بوديع ال�صايف يف 

قرية نيحا ال�صوفية يف 1 ت�صرين الثاين 1921. 

فرن�صي�س  جربائيل  يو�صف  ب�صارة  اإبن  وهو 

الثاين  والإبن  اللبناين(،  الدرك  يف  )رقيب 

يف ترتيب العائلة املكّونة من ثمانية اأولد.

عا�س طفولة متوا�صعة غلب عليها طابع 

الفقر واحلرمان.

بييروت  اإىل  عائلته  نزحت   ،1930 الييعييام 

فكان  املخل�س،  دير  مدر�صة  اإىل  وانت�صب 

الكن�صي.  الأّول يف جوقتها وجنمها  املن�صد 

حيث  درا�صته،  متابعة  من  يتمكن  مل 

ا�صطرته  لظروف  �صنوات  ثالث  بعد  توّقف 

م�صاعدة  اأجل  من  العمل  �صوق  دخول  اإىل 

حمل  يف  فعمل  العائلة،  اإعيياليية  يف  الييوالييد 

اأحذية  حمل  يف  عمل  كما  الألب�صة،  لبيع 

وا�صتغل يف معمل للقرميد  و�صالون حالقة، 

والزجاج.

�صيء  كل  على  �صيطر  باملو�صيقى  �صغفه 

وتعّلم  الغناء،  اأحّب  يف حياته. فمنذ �صغره 

العزف على العود، معّلمه الأول كان خاله 

يع�صق  الييذي  العجيل  �صديد  منر  الدركي 

الطرب، وبعد انتقال العائلة اىل بروت توىّل 

املهمة األك�صي الالذقاين. 

حتقيق احللم والتاأّلق

الإنطالقة الفنية كانت العام 1938، حني 

فاز باملرتبة الأوىل حلًنا وغناًء وعزًفا، من بني 

اأربعني متبارًيا، يف مباراة لالإذاعة اللبنانية، 

حييني غييّنييى »ييييا ميير�ييصييل اليينييغييم احليينييون« 

الّله  نعمة  الأب  اآنذاك(  )املجهول  لل�صاعر 

موؤّلفة  الفاح�صة  اللجنة  وكانت  حبيقة. 

من مي�صال خياط، �صليم احللو، األبر ديب 

على  اتفقوا  الذين  �صالم،  الدين  وحميي 

اختيار اإ�صم »وديع ال�صايف« كاإ�صم فني له، 

نظًرا اىل �صفاء �صوته.

كانت اإذاعة ال�صرق الأدنى، مبثابة معهد 

مي�صال  يد  على  فيه  وديع  تتلمذ  مو�صيقي 

لهما  كان  اللذين  احللو،  و�صليم  خياط 

الأثر الكبر يف تكوين �صخ�صّيته الفنية. 

بداأت م�صرته الفنية ب�صق طريق لالأغنية 

مالحمها  ترت�صم  كانت  التي  اللبنانية، 

ال�صايف،  قبل  اخلجولة  املحاولت  بع�س  مع 

على  وتركيزها  هويتها  اإبييراز  طريق  عن 

هنا  ومعي�صية.  وحياتية  لبنانية  موا�صيع 

يف  مهم  دور  ال�صبعلي  اأ�صعد  لل�صاعر  كان 

وديع ال�صايف 

�صوت بحجم الوطن

»طّل ال�صباح« من دون ال�صوت احلامل جربوت اجلبال وعذوبة ال�صماء 



ممّيزة،  هوية  ال�صايف  وديييع  اأغنية  اإعطاء 

وكانت البداية مع »طل ال�صباح وتكتك 

جمموعة  اأعقبها  التي   ،)1940( الع�صفور« 

من اأجمل ما غناه وديع ال�صايف.

اإىل  فنية  فرقة  مييع  �صافر   ،1947 الييعييام 

الربازيل حيث اأم�صى 3 �صنوات يف اخلارج.

اأغنية  اأطلق  الييربازيييل،  من  عودته  بعد 

الكبر  الأثيير  لها  كان  التي  »عالّلوما«، 

التي  التحية  مبثابة  واأ�صبحت  �صهرته،  يف 

ا.  يلقيها اللبنانيون على بع�صهم بع�صً

قال فيه حممد عبد الوهاب عندما �صمعه 

يغني اأوائل اخلم�صينيات »وَلو« املاأخوذة من 

اأحد اأفالمه ال�صينمائية، »من غر املعقول 

اأن ميلك اأحد هكذا �صوت«، وقد �صّكلت 

هذه الأغنية عالمة فارقة يف م�صواره الفني، 

وقيل  الذهبية،  احلنجرة  ب�صاحب  فُلقب 

عنه يف م�صر اإّنه مبتكر »املدر�صة ال�صافية« 

يف الأغنية ال�صرقية ال�صعبية.

ال�صيدة ملفينا طانيو�س  تزّوج   ،1952 العام 

فرن�صي�س، اإحدى قريباته، ورزقا خم�صة اأولد: 

دنيا ومرلني وفادي واأنطوان وجورج وميالد.

مع  بالعمل  بداأ  اخلم�صينيات،  اأواخيير  يف 

نه�صة  اأجييل  من  املو�صيقيني  من  العديد 

اأ�صولها  من  اإنطالًقا  اللبنانية،  الأغنية 

مهرجانات  خييالل  ميين  الفولكلورية، 

�صم�س  ون�صري  فروز  جمعت  التي  بعلبك 

نا�صيف،  وزكي  رحباين  والأخوين  الدين، 

وتوفيق  ر�ييصييوان،  وعفيف  غلمية،  ووليد 
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اأعماله
الغنائية: • املهرجانات 

املهرجانات  يف  اليي�ييصييايف  ودييييع  �ييصييارك 

الغنائية الآتي ذكرها:

• »العر�س يف القرية« )بعلبك 1959(.
• »مو�صم العّز »، و»مهرجان جبيل« )1960(.

• »مهرجانات فرقة الأنوار« )1963-1960(.
• »مهرجان الأرز« )1963(.

• »اأر�صنا اإىل الأبد« )بعلبك 1964(.
• »مهرجان نهر الوفا« )1965(.

• »مهرجان مزيارة« )1969(.
• »مهرجان بيت الدين« )1972-1970(.

• »مهرجان بعلبك« )1974-1973(.
• اأفلم �صينمائية:

من  �صينمائي،  فيلم  من  اأكرث  يف  وديع  �صارك 

بينها:

• »اخلم�صة جنيه«.
• »غزل البنات«.

• »مّوال« و»نار ال�صوق« مع �صباح )1973(.



اأغان يف البال

ال�صعراء،   من  للعديد  ال�صايف  وديييع  غّنى 

الأخييوان  اأ�صهرهم  امللحنني  من  وللعديد 

نا�صيف،  زكييي  البا�صا،  توفيق  رحباين، 

فيلمون وهبي، عفيف ر�صوان، حممد عبد 

البندك.  ريا�س  الأطيير�ييس،  فريد  الييوهيياب، 

اأغانيه  يلّحن  اأن  ل  يف�صّ كييان  ولكّنه 

كما  ب�صوته،  الأدرى  كييان  لأّنييه  بنف�صه 

يف  املواويل  ُيدخل  كان  ولأّنه  يقول،  كان 

اأغانيه، حّتى اأ�صبح مدر�صة ُيقتدى بها.

قواعد  تر�صيخ  يف  الييرائييد  الييدور  له  كييان 

اللبنانية  الأغنية  ن�صر  ويف  اللبناين،  الغناء 

يف اأكرث من بلد، 

واأ�صبح مدر�صة 

رّجي  وع�صام  ال�صيداوي،  و�صامي  البا�صا، 

وغرهم.

 ،1975 العام  اللبنانية  احلييرب  بداييية  مع 

ومن  م�صيير،  اإىل  لبنييان  ال�صايف  وديييع  غادر 

يف  بعدهييا  لي�صتقييّر  برييطانيا،  اإىل  ثييّم 

باري�س. 

الدائرة  احلرب  على  ا  اعرتا�صً �صفره  كان 

عن  ب�صوته  مدافًعا  لبنان،  يف  الأخييوة  بني 

لبنان الفن، الثقافة واحل�صارة.

وكانت اأغانيه مبثابة ر�صالة اأمل جّددت 

املغرتبني بوطنهم، وذلك من خالل  اإميان 

معاين  طّياتها  يف  حملت  التي  كلماتها 

حب الوطن والوفاء لرتابه واأرزه.

رحلة الإبداع تتوا�صل

بتاأليف  ال�صايف  بييداأ  الثمانينيات،  منذ 

كّل  باأن  منه  اقتناًعا  والرتاتيل،  الأحلييان 

اأعيييميييال الإنيي�ييصييان 

�ييصييوى  يييتييّوجييهييا  ل 

العام  بالّله.  عالقته 

لعملية  خ�صع   ،1990

الييقييلييب املييفييتييوح، 

ولكنه ا�صتمر بعدها 

الييفيينييي  عييطييائييه  يف 

والييغيينيياء.  بالتلحني 

الثمانني  اأبواب  فعلى 

ميييين عييييمييييره، لييّبييى 

املنتج  رغبة  ال�صايف 

الييلييبيينيياين مييييي�ييصييال 

لإحياء  الفرتيادي�س 

مع  وخييارجييه،  لبنان  يف  غنائية  حفالت 

حنني،  واملطربة  فرنانديز،  خو�صيه  املغني 

وهج  اأعاد  النظر،  منقطع  جناًحا  فح�صد 

ال�صهرة اإىل م�صواره الطويل. 

امل�صابقات  بييرامييج  عيين  يييوًمييا  يغب  مل 

فوقف  وقالًبا،  قلًبا  الغنائية  التلفزيونية 

وهي  رافقته،  التي  اجلديدة  املواهب  ي�صّجع 

تغّني اأ�صهر اأغانيه.

جن�صيته  جييانييب  اإىل  اليي�ييصييايف  يحمل 

امل�صرية  جن�صيات:  ثيييالث  اللبنانية 

يفتخر  اأنييه  اّل  والربازيلية،  والفرن�صية 

باأن  عّلمته  الأيييام  اأن  ويييرّدد  بلبنانيته، 

»ما اأعّز من الولد ال البلد«.

يف ذاكرة الأجيال 
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وديع ال�صايف 

»�صابط يف 

جي�ش لبنان

الأبي«

عقب معركة نهر البارد حّيا وديع 

كلمات  من  مغنًيا  اجلي�س  ال�صايف 

ال�صايف،  جييورج  واأحليييان  جحا  مي�صال 

الكبر  املطرب  الأبي«.  لبنان  »جي�س 

والثمانني   الثماين  �صنواته  ثقل  حمل 

�صاحة  ويف  اليي�ييصييبيياب.  بهمة  اآنييييذاك 



بل  بلده فقط،  لي�س يف  والتلحني،  الغناء  يف 

ا. اقرتن ا�صمه بلبنان،  يف العامل العربي اأي�صً

الذي  �صوته  �صوى  يقارعها  مل  التي  وبجباله 

�صّور �صموخها وعنفوانها.

الذاكرة:  يف  ح�صوًرا  الأكرث  اأغانيه  من 

ال�صباح«،  و»طييّل  �صما«،  قطعة  يا  »لبنان 

يعاتبني«  ليلى  يا  و»الليل  بطل«  و»�صرخة 

الييدار«،  ع  و»مريت  و�صبنا«  الهوى  و»�صاب 

النهرين«  و»ع�صفورة  مييروان«،  يا  و»لوين 

و»الله ير�صى عليك يا ابني« و»الله معك يا 

بيت �صامد باجلنوب« وموال »يا مهاجرين 

حب«  و»�صهرة  حبابنا«  »طّلوا  ارجعوا«، 

و»يا �صقيق الروح« و»عندك بحرية« و»على 

الييلييه«...  على  تعود  الليه 

ومنها  الكن�صية،  الرتاتيل  اإىل  اإ�صافة 

»اللهّم ا�صمع اأقوايل« وغرها... 

وجمعية  وموؤ�صي�صة  بلد  من  اأكرث  كّرمه 

منها  ا�صتحقاق  و�صام  من  اأكييرث  وحمل 

الروؤ�صاء  اأيام  نالها  لبنانية  اأو�صمة  خم�صة 

و�صليمان  �صهاب  فييوؤاد  �صمعون،  كميل 

منحه  كما  الييهييراوي،  واليييييا�ييس  فرجنية 

برتبة  الأرز  و�ييصييام  حلييود  اإميييييل  الرئي�س 

يف  العربي  العامل  معهد  وكييّرمييه  فييار�ييس. 

الييروح  جامعة  له  وقييّدمييت  بييارييي�ييس)1989( 

يف  فخرية  دكتوراه  الك�صليك  يف  القد�س 

املو�صيقى )1991(.

�صليمان  مي�صال  الرئي�س  منحه  كما 

الدرجة  ميين  اللبناين  ال�صتحقاق  و�ييصييام 

الأوىل، الذي و�صع على نع�صه خالل مرا�صم 

جنازته.

وداًعا.. يا وديع

العام  الأول  ت�صرين   11 ال�صايف يف  وديع  تويف 

والت�صعني  الثيينييني  يناهز  عمر  عيين   2013

مهيب  دفيين  مرا�صم  لييه  واأقيمت  عيياًمييا، 

وال�صحافة  ال�صيا�صة  ح�صره ح�صد من رجال 

والفن...

ب�صارة  امليياروين  البطريرك  اجلنازة  تراأ�س 

املارونية  الراعي يف كاتدرائية مار جرج�س 

يف و�صط بروت.

ل�صان  اأغانيه  اللبنانيون من كانت  وّدع 

فخامة  ومنحه  والأرّز،  الييورود  بنرث  حالهم، 

رئي�س اجلمهورية و�صام ال�صتحقاق اللبناين 

من الدرجة الأوىل املذهب، ثم ووري جثمانه 

الرثى يف قريته نيحا.

الإعيييالم،  اأثيير  عييرب  الكثر  عنه  قيل 

العزاء  كلمات  اأجمل  ال�صحافة  وكتبت 

مئات  مت�صي  قد  الذي  العظيم  لهذا  واملجد 

�صوته  مثله،  وديييع  يولد  اأن  قبل  ال�صنني 

بحجم وطن. 

الكلية احلربية وقف 

الع�صكرية  الييبييزة  مييرتييدًيييا 

حيث �صور اأغنيته.

ويييييييروي خمييييرج الييفيييييديييو 

�صربل  اأول  املييوؤهييل  كليب 

ن�صر اأن املطرب الكبر �صعر 

على  اأ�ييصيير  لكنه  بالتعب، 

انتهى  اأن  اإىل  العمل  متابعة 

وقًتا  ا�صتغرق  الييذي  الت�صوير، 

طوياًل.

قبل ذلك �صّور 

ا  واأي�صً ال�صايف  وديييع 

ن�صر  اأول  املوؤهل  اإخييراج  من 

»اأنييا  لأغنية  كليب  فيديو 

وهي   ،)2004( لبنان«  ا�صمي 

موراين  جوزف  كلمات  من 

واأحلان نهاد جنار.

فيييييديييو كليب  اآخييير  اأميييا 

فكان   )2012( للجي�س  �صوّره 

لأغيييينييييييييية 

دينك«،  »�صو 
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بيارق الن�سر ل حتملها ال�سواعد امل�ستعارة، وامل�سافات ل تطويها الأقدام 

ت�سنعها  ل  واملبادرات  العاجزة،  الإرادات  تطوعها  ل  وال�سعاب  الهارية، 

املواقف احلاقدة، والتفاهمات ل تاأتي بها الأفكار ال�ساردة.

يف احلذر ن�شف ال�شجاعة، ويف التهور ن�شف الف�شل، ويف التزلف 

املزايدة نق�ص يف  ال�شدق، ويف  امل�شارحة كل  ن�شف الكذب، ويف 

الثقة، ويف امل�شافحة املودة.

امل�سوؤولية لي�ست هواية للت�سلية مبمار�ستها، بل هوية دائمة للقيام بها، 

ففي الت�سلية �سياع لها، ويف الهوية ارتقاء بها.

ويف  ال��وراء،  اإىل  �شري  التخلف  ويف  الأم��ام،  اإىل  هروب  ال��ردد  يف 

التملق نفاق وخداع، ويف التو�شل ارمتاء على الأعتاب.

كتب اإليها يقول: ن�سجت لك من اليا�سمني �ساًل ملوًنا بحيائك، وجعلت 

من العطر حمربة لر�سالتي، والتحف ال�سعر جدائلك يف نظم ق�سائده.

وكتبت اإليه تقول: اإىل دارك اأرحل مع اأطياف لقاءاتنا الأوىل يف ظالل 

البيل�سان، واأرتل ر�سائلك يف حمراب ذكرياتنا.

الأح��ام،  يف  واحل��ارث��ون  الأوه���ام  يف  الغارقون  ثاثة:  اإح��ذر 

وال�شابحون يف ال�شراب.

ومن  مينن،  ومل  اأعطى  ومن  واأوف��ى،  وعد  من  ثاثة:  و�شادق 

اأخطاأ فاعتذر.

متخمون  غريهم  اأرغفة  وال�سارقون  اأميون،  غريهم  اأفكار  ال�سارقون 

جوًعا، وال�سارقون اأجماد غريهم ل جمد لهم، وال�سارقون ح�سور غريهم 

اأ�سحاب تطفل دائم.

دربه،  التيه  كان  من  والزمان:  املكان  خارج  يعي�شان  اإثنان 

ومن كان ال�شياع م�شكنه.

واإثنان ل ياأتلفان: �شاحب الوجاهة و�شاحب الدعاء.

متعالًيا،  ل  علو  و�ساحب  �سعيًفا،  ل  ومت�ساحًما  مغروًرا،  ل  واثًقا  كن 

ومقداًما ل متهوًرا وحذًرا ل مرتدًدا، ومعطاًءا ل مبذًرا و�سادًيا ل نائًحا.

يف  املتباعدين  بني  ولقاءات  وم�شاحلات  تفاهمات  احل��وار:  يف 

واملتناق�شني  التوجهات،  واملتنابذين يف  راأًيا  واملتنافرين  املواقف، 

وامل�شافحة  الإف��راق،  مكان  الوفاق  لإحال  وذلك  العقائد،  يف 

بعد اخل�شام.

اأمران غري قابلني لال�ستعارة والتقليد هما: الهيبة يف احل�سور، واملوهبة 

يف الإبداع. واأمران غري قابلني لالنتقا�ص والجتزاء هما: احلق واحلقيقة.

وعلى  اأنف�شهم  على  عالة  واملت�شائمون  واليائ�شون  القانطون 

جمتمعهم، فا ياأ�ص مع احلياة ول حياة مع الياأ�ص.

يطول  ومن  موعد،  غري  على  يزورك  من  هم:  للوقت  اأعداء  ثالثة 

حديثه ول يطال �سمع غريه، ومن يحّدد لك موعًدا ومل ياأتك.

ل  بتوا�شعه  وي�شمو  بقامته،  يقا�ص  ول  بقيمته  يقا�ص  الإن�شان 

با�شتعائه على غريه، ويح�شد ما يزرع ولي�ص ما يزرعه الآخرون.

اإلغاء  ال�سفاعات:  بني  واملبارزة  ابداع،  فعل  الكفاءات:  بني  املباراة 

بلغة  واحلوار  واقتناع،  اقناع  فعل  املبادئ:  بلغة  واحلوار  للكفاءات، 

امل�سالح: حوار طر�سان، واملجال�سة باملدائح: جلو�ص يف الأعتاب.

يف الب�شرية ب�شر العاقل، ويف احلقد لغة اخلا�شر ويف ال�شغائر هوية 

العابث.

�سئلت: ما هي حكمة يومك:

قلت: درء اخلطاأ يف التفكري، واخلطر يف املهمات.

وطني اأو�شع من الكون م�شاحة، واأ�شطع من ال�شوء �شوًءا، وهو 

للتاريخ انتماء وهوية.



�سرية موهبة 

يف  بابو(  بـ  )املعروفة  حلود  اأمل  ولدت 

حبالني ق�ضاء جبيل بلدة والدتها. والدها 

الأرجنتني  اإىل  لبنان  غادر  حلود  روفايل 

واحتّل من�ضب وزير اإعالم فيها، ثم عاد 

ك�ضروان  عن  نائًبا  لينتخب  لبنان  اإىل 

وجبيل. 

فرن�ضواز،  ال�ضيدة  فهي  والدتها  اأمــا 

واملو�ضيقى  للم�ضرح  تع�ضق  كانت  التي 

وا�ــضــعــة،  مو�ضيقية  ثــقــافــة  ومتــتــلــك 

وتعزف على البيانو، وقد اأّثرت مواهبها 

وثقافتها يف اأولدها.

بابو الإبنة الثالثة يف العائلة املوؤلفة من خم�ضة اأولد: روميو )املخرج 

امل�ضرحي(، األني، بابو، ناهي وناي.

متّتعت بابو حلود بطفولة هادئة رائعة، اأم�ضتها بني مدينة بريوت 

�ضقيقاتها  جانب  اإىل  وحبالني،  وعم�ضيت  والأ�ضرفية(،  ــردان  )ف

يكربانها  اللذان  واألــني،  فروميو  واأّمــني«،  »اأبوين  وبني  واأ�ضقائها، 

بنحو 20 عاًما، منحاها الكثري من الهتمام واحلب. 

غرفة  اإىل  تدخل  فكانت  ال�ضغر،  منذ  والألــوان  اخلطوط  اأغوتها 

�ضقيقها روميو، فتعبث بن�ضو�ضه وتر�ضم الأ�ضكال والألوان. وكانت 

ال�ضيدات بف�ضاتني جميلة، وقد نالت رفيقاتها يف  يف املدر�ضة تر�ضم 

ال�ضف الق�ضم الأكرب من هذه الر�ضومات اخلا�ضة بف�ضاتينهّن.

يف �ضّن الرابعة ع�ضرة بداأت تر�ضم ت�ضاميم الأزياء ل�ضفحة خا�ضة يف 

اإر�ضادات هامة واأفكاًرا راقية حول  جملة »احل�ضناء«، وتزّود الن�ضاء 

كيفية اختيار املالب�س املنا�ضبة.

ال�ضهادة  العام 1965 بلغت �ضّن اخلام�ضة ع�ضرة، وكانت يف �ضف 

املتو�ضطة )الربوفيه(، يف ذلك احلني خا�ضت 

الفن  ــامل  ع يف  واملــمــيــّزة  الأوىل  جتربتها 

م�ضّجًعا،  روميو  منها  طلب  حني  وال�ضهرة، 

مل�ضرحيته  الفولكلورية  املالب�س  ت�ضميم 

اأدراج  على  عر�ضت  التي  »ال�ضالل«  الأوىل 

املطربة  فيها  و�ضاركت  بعلبك،  قلعة 

وكتبت  م�ضر.  مــن  عودتها  اإثــر  �ضباح 

عن  كبري  باإعجاب  حينها،  يف  ال�ضحافة 

للمرة  العربي  والعامل  لبنان  اإىل  الأزياء  ت�ضميم  اأدخلت  التي  ال�ضابة 

الأوىل.

تلّقت بابو علومها يف مدر�ضة راهبات الفرن�ضي�ضكان يف منطقة 

بتفّوق،  والفرن�ضية  اللبنانية  البكالوريا  �ضهادة  وحازت  الأ�ضرفية، 

كومندو  جامعة  يف  درا�ضتها  تابعت  حيث  فرن�ضا  اإىل  غادرت  ثم 

)COMONDO(، وحازت دبلوماآ يف الهند�ضة الداخلية.

الإبداع وال�سهرة

للهند�ضة  مكتًبا  اأن�ضات   ،1973 العام  لبنان  اإىل  عودتها  اإثــر 

الداخلية يف منطقة راأ�س بريوت، ولكن �ضرعان ما فر�ضت عليها 

موهبة الر�ضم م�ضيئتها، وحتّول املكتب من الهند�ضة الداخلية اإىل 

والفولكورية،  والفنية  التاريخية  امل�ضرحيات  مالب�س  لت�ضميم  دار 

روجيه  خــوري،  �ضكيب  جبارة،  رميــون  اأمثال  املخرجني  لكبار 

ع�ضاف، اأنطوان غندور، �ضو�ضو، نبيه اأبو احل�ضن، وجورجيت جبارة. 
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اأ�سماء المعة 

اإعداد:

تريز من�سور

�ساحبة ا�سم عاملي ال�سهرة 

يف دنيا ت�سميم الأزياء، 

امتازت باإبداعاتها اخلاّلقة، 

و�ساركت يف تنفيذ اأعمال 

�سينوغرافية م�سرحية 

بالع�سرات مع روميو حلود، الأخوين الرحباين، رميون جبارة، �سكيب خوري 

و�سو�سو... حيث ارتدت ت�ساميمها ال�سيدة فريوز وال�سحرورة �سباح و�سواهما 

من املطربات.

فقد توّلت بابو حلود ت�سميم الأزياء الفولكلورية وامل�سرحية يف املهرجانات، 

كما تركت ب�سماتها الإبداعية يف جمال ت�سميم ف�ساتني الأعرا�س وال�سهرات، 

لت�سّكل بذلك ظاهرة يف لبنان والعامل العربي، مل تتكّرر منذ �سنوات طوال.

امل�ضّممة التي جعلت الّزي جزًءا من اإيقاع 

العمل امل�ضرحي وحركته »اللذيذة«

بابو 

حلود: 
حتى بعلبك مل تعد 

تريد الفولكلور...

�سقى الله اأيام زمان 



والعام 1979 �ضّممت املالب�س الفولكلورية مل�ضرحية »برتا« لالأخوين 

الرحباين، وبعدها اأزياء ال�ضيدة فريوز يف حفل »اأولمبيا« يف اإنكلرتا، 

 »840 »�ضيف  مل�ضرحية  التاريخية  الفولكلورية  الأزيــاء  وكذلك 

لالأخوين الرحباين... ولكن يف الوقت عينه كانت ت�ضّمم مالب�س 

اآخرها م�ضرحية »يا�ضمني«  روميو حلود، وكان  جميع م�ضرحيات 

التي اأخرجها رميون جبارة ومّثل فيها املمثل القدير اأنطوان كرباج.

منحى الت�ضميم عند بابو خارج الأعمال امل�ضرحية، كان نتيجة 

ا، فقد عملت على ت�ضميم ف�ضاتني ال�ضهرات والأعرا�س  ال�ضدفة اأي�ضً

ف�ضتاًنا  الفتيات،  اإحدى  طلب  اإثر  وذلك   ،1974 العام  من  اعتباًرا 

الأعرا�س  ف�ضاتني  ت�ضميم  �ضبحة  ذلك كّرت  وبعد  لزفافها.  ممّيًزا 

مل  بابو  لكّن  وعربيات)اأمريات(.  لبنانيات  لن�ضاء  وال�ضهرات، 

اإىل  لت  تو�ضّ بل  فقط،  بالت�ضميم  تكتِف 

تنفيذ ت�ضاميمها بنف�ضها. 

لي�ضمل  ع  تو�ضّ حلود  بابو  ت�ضاميم  بيكار 

اخلطوط  وطياري  وم�ضيفي  م�ضيفات  اأزيــاء 

ــيــه(، والــعــراقــيــة،  ــة الأردنـــيـــة )عــال ــّوي اجل

وال�ضودانية، �ضركتي طريان بروناي، وال�ضرق 

مالب�س  اإىل  اإ�ــضــافــة   ،)MEA( ــط  ــض الأو�

لعبي  اللبنانية،  ال�ضياحة  م�ضيفات 

الأمن  و�ضيدات   )1997( الأوملبية  الألعاب 

الفنادق.  من  عدد  وكوادر  اللبناين،  العام 

اجلمهوري  احلر�س  ــاء  اأزي �ضّممت  كذلك 

اجلميل،  اأمني  ال�ضابق  الرئي�س  من  بطلب 

التاريخ  من  م�ضتوحاة  الرجولية،  تــربز  ت�ضاميم  و�ضعت  حيث 

والع�ضكر، لكن هذه الت�ضاميم مل تعتمد ب�ضبب الظروف الأمنية 

وال�ضيا�ضية، التي رافقت عهد الرئي�س اجلميل. 

يف كنف العائلة

)جــراح  �ضعادة  ب�ضري  الدكتور  من  حلــود  بابو  ال�ضيدة  تــزّوجــت 

الإقت�ضادية  العلوم  يف  )دكتور  ب�ضري  ولدين،  واأجنبا  و�ضرايني(  قلب 

وال�ضيا�ضية، واأ�ضتاذ حما�ضر يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت(، ويارا 

)دبلوم يف العالقات العامة، واآخر يف ت�ضميم الأزياء وتنفيذها(.

لها عالقة بحياة  لأ�ضباب  اأربعة ع�ضر عاًما،  دام نحو  بعد غياب 

الأ�ضرة ورعاية الأولد، اأطّلت علينا اإبداعات ال�ضيدة بابو حلود جمدًدا 

العام 2012 يف ت�ضاميم اأزياء م�ضرحية »عا اأر�س الغجر« لغدي ومروان 

اأزياء مل�ضرحية »نقدم  الرحباين مع غ�ضان �ضليبا، وبعدها �ضممت 

لكم وطن« لأنطوان غندور.

الغنائية  حلود  روميو  املخرج  مل�ضرحية  ت�ضاميم  اليوم،  تعّد  وهي 

م�ضرح  على  قريًبا  تعر�س  �ضوف  التي  ال�ضم�س«،  »طريق  الراق�ضة 

كازينو لبنان.

نو�ستاجليا

عن عالقتها بامل�ضرح وباملالب�س كلغة �ضينوغرافية، وما حملت 

الجتاهات  مفردات  وعن  ومــوؤّثــرات،  عنا�ضر  من  التجربة  اليها 

الت�ضكيلية املعا�ضرة يف املالب�س قالت: »قد ل اأكون يف عمر تتفّجر 

فيه النو�ضتاجليا بقوة وعنف. بالتاأكيد كان زمًنا جمياًل و�ضّكل 

احلياة،  دخلت  تتكّرر.  ول  ُتن�ضى،  ل  ــاًرا  اآث تركت  ظواهر،  عدة 

لذلك ل  الن�ضج.  اأكن يف مرحلة من  الأهلية، ومل  ع�ضية احلرب 

ميكن ان اأحتّدث عن في�س نو�ضتاجليا ملرحلة مل اأع�ضها جيًدا، اأو 

مل اأكن يف �ضلبها. لكن هذا ل مينع من اأن لدي حنيًنا اإىل اأ�ضياء 

جميلة اأو عنا�ضر من تلك املرحلة الذهبية. اأتكّلم هنا كفنانة 

تعّرفت اإىل اأنواع جمتمعة من الفنون وعوامل من امل�ضرح واملو�ضيقى 

كنت  الدولية.  بعلبك  مهرجانات  خالل  من  حتديًدا،  والرق�س 

اأ�ضاهد برفقة روميو عرو�س تلك املرحلة، حيث ا�ضت�ضافت بعلبك 

اأف�ضل الفرق العاملية واأرقى الفنانني يف العامل. كنا نعاي�س الفنانني 

يف انطالقتهم التجريبية على غرار انطالقة موري�س بيجار العاملية، 

اأمر  وهذا  انطالقتهم.  مــدارات  �ضمن  من  بعلبك  كانت  حيث 

غاية يف احل�ضا�ضية، اأن تعاين اأ�ضماء »طازجة« يف وهج انطالقتها 

الوىل اأو �ضهرتها. اذا عندي ذكريات اأكرث من نو�ضتاجليا. وكنت 

املو�ضيقى  قيمة  وعــي  مرحلة  بداية  ويف  املراهقة  ــام  اأي يف  حينها 

والفنون«. 

موت حقيقي للفنون

»عمل  بابو:  تقول  حلود  روميو  املخرج  �ضقيقها  مع  جتربتها  عن 

وقد  لبنان،  يف  دائم  م�ضرح  اأول  واأن�ضاأ  م�ضرحيات،  عدة  على  روميو 

يكون اآخر م�ضرح من نوعه. كان ذلك قبل احلرب حيث كانت 

العرو�س ت�ضتمر على مدار ال�ضنة بق�ضد تعريف العامل اىل الفولكلور 

واللعبة  العمل  اإيقاع  الأزياء اجلميلة، جزًءا من  اللبناين، وكانت 

واحلركة  والعتابا  وامليجانا  ــّوال  امل غناء  مع  ككل،  امل�ضرحية 

امل�ضرحية اللذيذة.

نرى  وكّنا  لبنان،  عا�ضها  ذهبية  ازدهار  مرحلة  مع  ذلك  تزامن 

يف  يتغاوى  لبنان  وكان  مكان،  كل  يف  والعرب  الأجانب  ال�ضياح 

ا�ضتقبال روؤ�ضاء اجلمهورية، اأما اليوم فالزدهار يرتّكز يف املعاملتني! 

نظيفة  كباريه  وكان  العرو�س،  اأرقى  يقّدم  كان  لبنان  كازينو 
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جوائز واأو�سمة

بابو  ــازت  ح لإجنــازاتــهــا،  تقديًرا 

اأبرزها  واأو�ضمة،  جوائز  عــّدة  حلــود 

عهد  يف   )1998( اللبناين  الأرز  و�ضام 

لقب  نالت  كما  الهراوي.  الرئي�س 

 2001( العربي  العامل  يف  العام  »اإمــراأة 

(« يف ت�ضويت عرب الإنرتنت.



ورفيعة غري مبتذلة، اأجمل من الليدو الباري�ضي. كل ذلك فقدناه 

يف  دخلنا  لقد  وتــرّدت،  اجلميلة  الفنّية  الذائقة  وتغرّيت  احلرب  يف 

الرفيعة  وال�ضلوكيات  الثقايف،  الذوق  ومعها  للفنون  حقيقي  موت 

ا من الإنحطاط«. والعالية، كما دخلنا نفًقا طوياًل عري�ضً

الع�ضر  كانت  وال�ضتينيات  اخلم�ضينيات  اإن  »يقال  واأ�ضافت: 

اأنا  اأعرفه  وما  والفنية.  الأدبية  والجتاهات  الأفكار  لبلورة  الذهبي 

اأق�ضد  واندثر.  مات  قد  الفن  من  كاماًل  عهًدا  هناك  اأن  وغريي 

امل�ضتوى النوعي الذي كان، وعلى الأقل يف امل�ضرح الغنائي الذي اأعرفه، 

كما اأن عهًدا من الألوان قد اختفى من امل�ضرح الفولكلوري، الذي 

عملنا عليه. كان عهًدا جمياًل تفّجر فيه اجلانب الت�ضكيلي، 

ب�ضكل  الألـــوان  فيها  تتمازج  فنية،  لوحة  تبدو  الرق�ضة  حيث 

يجب  فولكلورية،  مادة  عن  نتكلم  اإننا  �ضحيح  ومعرّب.  جميل 

اأن ل  ال�ضحيح،  المام، لكن من غري  اإىل  اأو منها  اأن نذهب بها 

الفرق  بع�س  اللبناين.  الفولكلور  على  تعمل  فرقة  اأي  لدينا  يبقى 

الكبرية املعروفة تذهب اإىل المام بعيًدا، لكن حل�ضاب جماليات 

�ضكالنية وجمانية، وخليط من دون روح حقيقية لبنانية، وتعتمد 

امل�ضرحة... هذا  اأ�ضا�ضًيا من عملية  ت�ضكّل جزًءا  ل  �ضينوغرافيا، 

�ضه اأكرث يف الفولكلور، حتى اأننا  جانب من امل�ضهد املحلي ونتح�ضّ

نراه بكل ب�ضاطة يف م�ضاهدة الأفالم امل�ضرية القدمية، وال�ضتمتاع 

بامل�ضتوى الراقي والأنيق، الذي كانت عليه الأمور جمتمعة واملالب�س 

حتديًدا.

الفولكلور  على  تقوم  كانت  التي  بعلبك  مهرجانات  اإىل  اأعود 

الأ�ضواأ،  نحو  ت�ضري  والأمــور  الفولكلور  عهد  اإنتهى  الآن  اللبناين، 

العتابا  اأو  املعّنى  الزجل،  ي�ضمع  اأو  بالفولكلور  يرغب  اأحد  يعد  مل 

على  الراق�ضني  رجولية  معها  وماتت  ماتت،  اأمــور  هذه  وامليجانا، 

اخل�ضبة. حتى اأن بعلبك نف�ضها مل تعد تريد الفولكلور«.

الت�سميم والبتكار

 عن واقع ت�ضميم الأزياء يف تلك احلقبة، مقارنة مع اليوم تو�ضح 

واللون  الطراز  على  الأمــوال  �ضرف  يف  �ضخاء  هناك  »كان  حلود: 

ذوق  هناك  كان  والأهــم  والك�ض�ضوارات.  واملاكياج  والقما�س 

اأكرب. كان العامل كله يق�ضد لبنان، على اعتبار اأنه البلد الأول 

املالب�س.  يف  والبتكارات  والرق�س  املو�ضيقى  يتذّوق  الذي  العامل،  يف 

اليوم باتت البتكارات لزوم مغّنيات الكباريات اأكرث من ثياب 

ال�ضهرة، وكرث امل�ضّممون، ففي كل زاوية م�ضّمم، وكل يوم ن�ضمع 

يكن  مل  ال�ضبعينيات،  منت�ضف  حتى  اأنــه  اأذكــر  جديد.  باإ�ضم 

الأو�ضط. فكرة م�ضمّم  وال�ضرق  لبنان  اأزياء يف  هناك من م�ضّممي 

املالب�س  �ضينوغرافيا  طبًعا  م�ضرحه.  يف  روميو  ا�ضتحدثها  الأزيــاء 

امل�ضرحية،  الجتاهات  جميع  يف  معروفة  اأمــور  والإ�ــضــاءة  وال�ضورة 

اأكانت قدمية اأو حديثة، ولها عالقة بلغة اجل�ضد وحركة املمثل 

ملوديالت  بخياطني  ي�ضمى  ما  عندنا  كــان  امل�ضرحي.  والف�ضاء 

اأول  وكنت  الغرب،  من  ملوديالت  تقليد  يف  وتطريزات،  وقما�ضات 

ا  من اأدخل هذا احلقل اإىل امل�ضرح، اأي اأن تكون الثياب جزًءا رئي�ضً

املخرج  بيد  تعبريية  اأدوات  وت�ضّكل  امل�ضرحية،  ال�ضينوغرافيا  من 

واملمثل. 

دون  من  �ضعب،  اإيلي  اأمثال  العاملية  دخلوا  م�ضمّمون  اليوم  لدينا 

اأن اأقّلل من �ضاأن الآخرين. اأتكّلم عن الذي اأعرفه جيًدا، واأتطّلع 

من هذا احل�ضور العاملي، اإىل اجتاهات وتيارات واأفكار جديدة. هذا 

هو املهّم براأيي، واإّل نكون اإزاء ت�ضويق �ضورة »لوك« عاملي، ل يحمل 

ابتكارات، ول ين�ضاأ تيارات حديثة«. 

وت�ضيف بابو حلود »الأناقة لي�ضت املو�ضة، ول �ضّيما اجلديدة منها 

املوديل  اأحياًنا  �ضيدة،  لي�ضت  فال�ضيدة كاأنها  الن�ضاء،  التي هي �ضد 

ع املراأة ل ليجمّلها، وليعّريها من دون جمال. �ضحيح اأن  ي�ضّنع ليب�ضّ

املراأة متّتعت بحرية كبرية، لكّنها مل تعّد تلك ال�ضيدة اجلميلة 

التي نعرفها. اعتقد اأننا نحتاج اإىل دميقراطية يف كل �ضيء، حتى 

يف امللب�س«.

جذور واآفاق

روحّيتي  بني  يدمج  واأنيق،  راٍق  اأ�ضلوب  ذات  م�ضّممة  حلود  بابو 

ال�ضرق والغرب. 

منحتها بريوت الإنفتاح على العلم والعامل، وعم�ضيت اجلذور، ويف 

بعلبك )قريتها الثانية( كتبت اأول حرف يف م�ضريتها الفنية.

بامل�ضل�ضل  اإعجابها  وتبدي  التاريخية،  الفرن�ضية  الكتب  تطالع 

الرتكي »حرمي ال�ضلطان«، حيث البذخ وا�ضح بت�ضاميم الف�ضاتني 

املمّيزة والأقم�ضة الراقية، اإ�ضافة اإىل املجوهرات الثمينة...

»زّفوا  الفن«،  »ا�ضتديو  مثل  تلفزيونية  برامج  عدة  يف  �ضاركت 

العرو�س«، اإ�ضافة اإىل م�ضابقة »اإنتخاب ملكات جمال لبنان«.

لبنان،  يف  لالأزياء  وطني  متحف  لإن�ضاء  طموحها  عن  وتك�ضف 

امل�ضّممني،  من  عدد  فيه  وي�ضارك  اللبناين،  الــزّي  تاريخ  يت�ضمن 

وتاأمل يف حتقيق هذه الفكرة عندما ت�ضتقّر الأو�ضاع. 

 

ت�ضميم  الإ�ضاءة،  الأك�ض�ضوارات،  الأثاث،  املناظر:  �ضنوغرافيا:   *

املالب�س، املاكياج يف العمل امل�ضرحي.

اأ�سماء المعة 
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ماج�ستري يف 

الكيمياء العامة

للمالزم الأول 

اأديب اأبو 

ابراهيم

الأول  املالزم  نال 

اأبو  ح�سان  اأدي��ب 

ابراهيم من عداد 

لواء امل�ساة ال�ساد�س 

– الكتيبة 64، ماج�ستري يف الكيمياء العامة من كلية 
العلوم يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف العلوم 

ال�سيا�سية 

والإدارية

للمالزم الأول 

من�سور حب�سي

حاز املالزم الأول 

خليل  م��ن�����س��ور 

عداد  من  حب�سي 

لواء امل�ساة ال�ساد�س 

من  والإداري��ة  ال�سيا�سية  العلوم  يف  اإجازة   ،64 الكتيبة   –
اجلامعة  يف  والإداري��ة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية 

اللبنانية.

ت�رشين الثاين

2013

جي�ش العلم والثقافة
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ما�سرت يف 

هند�سة 

امليكانيك

للنقيب جورج 

اليا�س جرج�س

ح����از ال��ن��ق��ي��ب 

ج������ورج ال��ي��ا���س 

ج���رج�������س م��ن 

ال��ق��وات اجل��وي��ة، 

العلوم  يف  ما�سرت 

ه���ن���د����س���ة   –
من  امليكانيك 

جامعة البلمند.

... وللنقيب 

عمرو غ�سان 

�سالمة

ح����از ال��ن��ق��ي��ب 

ع���م���رو غ�����س��ان 

�����س����الم����ة م��ن 

ال��ق��وات اجل��وي��ة، 

���س��ه��ادة م��ا���س��رت 

 – ال����ع����ل����وم  يف 

اخت�سا�س هند�سة 

من  امليكانيك 

البلمند. جامعة 

ن����ال امل��ج��ّن��د امل���م���ّددة 

جنيب  اأمي����ن  خ��دم��ات��ه 

احلر�س  ل��واء  من  احلجي 

فنّية  اإج���ازة  اجلمهوري، 

امليكانيك  اخت�سا�س  يف 

ال�سناعي(  الإنتاج  )فرع 

م���ن امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة 

للتعليم املهني والتقني.

ح���از امل��ج��ّن��د امل���م���ّددة 

�ساذبك  ك��رم  خدماته 

من فوج الأ�سغال امل�ستقل، 

اخت�سا�س  يف  فنية  اإج��ازة 

امل�����س��اح��ة م��ن امل��دي��ري��ة 

املهني  للتعليم  العامة 

والتقني.

اإجازة فنية يف اخت�سا�س 

امليكانيك

املمّددة خدماته  للمجّند 

اأمين احلجي

... ويف اخت�سا�س 

امل�ساحة

للمجّند املمّددة خدماته 

كرم �ساذبك



73العدد 341 - اجلي�ش  

جانبني،  �سالح  املتقاعد  الركن  العميد  اإبن  جانبني،  علي  الطالب  نال 

ماج�ستري يف علوم احلياة من جامعة البلمند، بدرجة ممتاز.

مو�سوع الأطروحة كان:

«An investigation into the effects of glucosinolates and their 

degradation products on human colorectal adenocarcinoma 

cells».

ماج�ستري يف 

علوم احلياة

لعلي �سالح 

جانبني

ب 
مواه

ائز
جو

و

وخماوفها  م�ساعرها  فيها  �سكبت  فنية  لوحة  يف 

اللبنانية  الطفلة  �ساركت  املياه،  هدر  خماطر  ووعيها 

التي  �سوميط(،  �سليم  رميا  الزميلة  )اإبنة  �سوميط  تينا 

تبلغ من العمر الع�سر �سنوات، يف امل�سابقة الدولية الثانية 

والع�سرين لر�سوم الأطفال، حيث فازت باجلائزة الأوىل عن 

غرب اآ�سيا. 

للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  ينّظمه  وبيئي  فني  حدث  هي  امل�سابقة 

ال�سالم  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  بيئي،  �سعار  حتت  عام  كل   )UNEP(

وقد   ،Bayerو  Nikon و�سركتي  اليابان  يف  املتمركزة  والبيئة  العاملي 

حملت لهذا العام �سعار «املياه م�سدر احلياة». 

راوحت  دولة  مئة  من  اأكرث  من  طفل  األف  �سبعمائة  امل�سابقة  يف  �سارك 

اأعمارهم ما بني ال�ست �سنوات والأربعة ع�سر عاًما، عّبوا من خالل لوحاتهم 

الدولية  بجائزتها  فازت  وقد  بالبيئة،  املتعلقة  واآمالهم  وخماوفهم  اأمنياتهم  عن 

باجلوائز  اآخرون  �ستة  فاز  كما   ،Chiratchaya Kaeokamkong التايلندية 

واأمريكا  واأوروبا  اجلنوبية  واأمريكا  اأفريقيا  من  كاًل  ميثلون  وهم  الإقليمية 

الالتينية والبا�سيفيك وغرب اآ�سيا. 

الأطفال  بدعوة  املتحدة  لالأمم  البيئي  البنامج  قام  النتائج،  عن  الإعالن  بعد 

 )Champions Of The Earth( «الأر�س «اأبطال  للم�ساركة يف موؤمتر  الفائزين 

ثقافية،  علمية،  ل�سخ�سيات  التكرميي  احلفل  اإطار  يف  تكرميهم  بهدف 

اإجتماعية، و�سيا�سية، ممن قاموا باإجنازات مهمة تركت اأثًرا اإيجابًيا على البيئة. 

واجتماعية  بيئية  فعاليات  بح�سور  نيويورك  يف  املا�سي  اأيلول  يف  احلفل  اأقيم 

وعلمية وثقافية من خمتلف دول العامل. وقد نالت اللبنانية تينا �سوميط يف اأثناء 

اأثناء تكرميها قالت:  الإحتفال درًعا تكرميًيا وجائزة مالية. ويف كلمة لها يف 

منوت.  �سوف  عليها  نحافظ  مل  واإن  حلياتنا  �سرورية  املياه  اأن  للعامل  اأبنّي  اأن  اأريد 

اأمنيتي اأن يعي اجلميع كيفية ا�ستهالك املياه ب�سكل �سليم».

كالم تينا عّبت عنه ب�سكل وا�سح يف ر�سمها التبايني الذي يظهر الن�سف الأول 

منه روعة املياه واحلياة، والن�سف الثاين الفناء يف و�سط ال�سحراء.

تنفيذ  بداأت  �سهرين، حيث  ملدة  الفائزة  لوحتها  املبدعة عملت على  الطفلة  اأن  بالذكر  اجلدير 

روؤيتها للمياه كم�سدر للحياة يف مدر�ستها Eastwood College ما بعد الدوام الدرا�سي حتت اإ�سراف 

مدّر�سة الر�سم ال�سيدة ليلي مبارك. 

تينا �سوميط تفوز 

بجائزة غرب اآ�سيا 

يف امل�سابقة الدولية 

لر�سوم الأطفال



بعد �صل�صلة اإ�صدارات كان اآخرها العام 1999، 

ال�صاحة  اإىل  �صكرالله  ج��ورج  ال�صاعر  يعود 

الفكرية من خالل مولوده التا�صع »ال�صاطع ولي�س يف ال�صوء...« )2013 (.

يقع الكتاب يف 144 �صفحة، وهو من احلجم الو�صط، ويق�صم اإىل ق�صمني: يف الق�صم 

كاجلنون،  فل�صفي)  باأ�صلوب  م�صاغة  اجتماعية  موا�صيع  تتناول  مقاالت  االأول 

ال�صرقة،  الطمع،  احل�صد،  االأنانية،   ، التكبرّ الكذب،  ال�صك،  اخلوف،  الوهم، 

الغدر، العداء، احلقد، اخليانة، وغريها من املوا�صيع (.

جها  تورّ ووطنية  وق�صائد غزلية  �صعرية  الثاين فمخ�ص�س ملقتطفات  الق�صم  اأما 

يه  بق�صيدة اإىل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، ابن بلدته بعذران، يوم تولرّ

قيادة اجلي�س يف العام 2008 وهي بعنوان »�صوت الوطن«، يقول مطلعها:

جورج �ضكرالله »ال�ضاطع ولي�س يف ال�ضوء« 

نبيه غامن يف »اإبن البلد«

يا قائد اجلي�س ُنهنيك مبكرمٍة

تفتقُد... واالأوط���اُن  الوعُد  الأنتُم 

موؤتلٌق ال��ي��وَم  ب��ع��ذران  يف  ال�صوُء 

تَك لطلَّ ه��لرّ  ق��د  ال��ق��ي��ادة  ب��اب 

وال�صرِف العزِّ  دن��وَّ  اإليكم  دان��ْت 

دِف فلعبة ال�صيِف لي�صت لعبَة ال�صُ

�َصَغِف ومن  زه��ًوا  مرتق�ٌس  والوهُر 

فاحلاُل فيه هو الناأُي عن الَوَجِف

دار  عن  خمتارة(  )مقاالت  البلد«  »اإبن  اجلديد  كتابه  غامن  نبيه  لالأديب  �صدر 

االإنت�صار العربي.

نها هذا الكتاب، هي جزء من جمموعة  يت�صمرّ التي  املقاالت  اإن  املوؤلرّف  يقول 

طفولته  فيها  اختلطت  منطقة  يف  املا�صي  القرن  من  االأخري  العقد  يف  كتبها 

بال�صباب والكهولة، ف�صقته من ينابيع حمبتها، واأ�صعلت فيه �صموخ احلقيقة 

حتى ارتوى، فكانت ع�صافري احلرية تبني اأع�صا�صها على �صرفاتها، مما جعل 

الكتابة تنت�صي من كل ما عا�صه يف هذه املنطقة من اآمال واأحالم.

الفائز  ملاذا كتب؟ في�صت�صهد غامن بقول لالأديب الرتكي »باهوك«  اأما 

لوحدي، فعزمت  ل احلقيقة  اأ�صتطيع حتمرّ ال  »الأنني  لالآداب:  نوبل  بجائزة 

على عر�صها على االآخرين«.   

م للكتاب الزميل غ�صان �صديد الذي عنون مقاله: »...ِجئني مبثله«  قدرّ

ما تقاربها متعة  له قلرّ ال�صحفي متعة  لنتاج غامن  لت قراءته  وقد �صكرّ

فجئني  الكفاءات،  متعددة  قامة  »نبيه غامن  يقول:  بلدته  اإبن  وعن  اأخرى. 

مبثله يبع يف مقاربة االأمور ال�صيا�صية، واالإقت�صادية، والزراعية، وال�صناعية والتجارية، براعته يف 

ها وقد �صكنت قلبه، وفكره، وقلمه وكيانه.  ى يحبرّ تناول �صوؤون النا�س و�صجونهم، اإىل ق�صايا �صترّ

ا مناطق البقاع ورا�صيا واأهلها الذين  عنيت بها كل ما له عالقة بالوطن على امتداده، وخ�صو�صً

ه الكاتب  وقف اإىل جانبهم، ودافع عن حقوقهم، بدون كلل اأو مهادنة«. و�صدد على اأن ما خطرّ

باالأم�س ال يزال ي�صلح لليوم وللغد.
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اإ�صدارات

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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على �ضفاف الكلمة 

يكتبها: 

العقيد دانيال احلداد 

مديرية التوجيه

الأيام،  اللبنانية يف هذه  القرى  من يراقب 

هويته  فقد  ق��د  منها،  الكثري  اأن  يجد 

الأ�شيلة مل�شلحة املدنية املتوح�شة، الزاحفة 

القرى  هذه  وكاأن  و�شوب،  حدٍب  كلِّ  من 

باتت اأ�شبه بحّي اأو جمموعة اأحياء، �ُشلخت 

بالد  اإىل  �شاحر  ب�شحر  ونقلت  املدينة  من 

الريف.

كّل  من  حديثة  �شيارات  ال�شكل،  يف 

بروؤو�شها  تنطح  ف��اره��ة  وع��م��ارات  ط���راز، 

اأ�شماء  اإع���الن  نحو  مت�شابقة  ال�شماء، 

عامل  يف  املرموقة  ومكانتهم  اأ�شحابها 

التقدم  مواكبة  يف  وتفّوقهم  والرثاء،  النفوذ 

عمارة  ول��ك��لِّ  والج��ت��م��اع��ي.  ال��ع��م��راين 

و�شائل  مبختلف  جمهزة  ع�شرية،  حديقة 

بات  حتى  وال�شتجمام،  والرتفيه  الراحة 

العابر بالقرب منها، يخلط بني عطر الزهور 

واأنفا�س الرفاهية املت�شاعدة من جنباتها. 

معامل  معظم  اندثار  ا،  اأي�شً ال�شكل  ويف 

القرية، وا�شتحداث طرقات معّبدة بالإ�شفلت 

يف حميطها، تتوّزع يف كّل اجتاه، فتنه�س 

عرائن  حتى  وال��غ��اب��ات  وال�شفوح  ال��ت��الل 

بال�شربة  م�شقطًة  ال�شخور،  و�شواهق  الثلوج 

القا�شية، عذريتها التي بقيت م�شونة لآلف 

ال�شنني. 

حرج،  ول  ث  فحدِّ امل�شمون،  جلهة  اأّم��ا 

وال���زرع  ال��رع��ي  مهنتي  ه��ج��روا  مقيمون 

ق�شًما  اأو  موا�شيهم  فباعوا  بعيد،  زمن  منذ 

امل�شارف  يف  غلتها  وو�شعوا  اأرا�شيهم،  من 

ما  اإىل  بالإ�شافة  مدخولها،  من  ليعتا�شوا 

يتكّرم عليهم به الأبناء والأقارب بطبيعة 

على  �شورًيا  ه��وؤلء  من  بقي  وم��ن  احل��ال، 

اأجانب  عماًل  ا�شتقدم  املهنتني،  هاتني 

بالإ�شارة  مكتفًيا  عنه،  باملهّمة  ليقوموا 

والتنظري من بعيد.

ومغرتبون عن القرية، �شواء يف داخل الوطن 

اأو خارجه، ياأتون اإليها مّرة يف ال�شنة اأو مّرتني 

اآبائهم  ب��اأر���س  ارتباًطا  ل  الأك���رث،  على 

طفولتهم  لأي��ام  ا�شتذكاًرا  اأو  واأج��داده��م، 

واأ�شدقائهم،  لأقاربهم  �شوًقا  اأو  و�شبابهم، 

باإجنازاتهم  والفتخار  التباهي  بداعي  بل 

اأبناء بلدتهم،  اأمام  املهنية وثرواتهم املالية 

عقدة  ميحون  يطمحون،  وكما  عّلهم 

يف  را�شخة  ت��زال  ل  التي  القدمية  النق�س 

والتكرمي  بالت�شريف  ويحظون  نفو�شهم، 

تاأكيد  �شبيل  يف  يتوانون  فال  والت�شفيق، 

اأو  ي�شكنونها،  ل  ق�شور  بناء  عن  ذل��ك، 

والت�شّدق  اخلادعة،  املبادرات  ببع�س  القيام 

تنبعث  زهيدة،  مب�شاعدات  املقيمني  على 

منها رائحة اجلاه والت�شلط والعجرفة. 

ويحّدثك هوؤلء يف جمال�شهم حتى النت�شاء 

الطيور  القرية، كالهدوء و�شيد  عن ميزات 

والأطعمة  القدمية،  واخل��ّم��ارات  واملعا�شر 

ولبنة  وك�شك  زعرت  من  اللذيذة،  البلدية 

وماعز  دج��اج  وحل��م  م��رق��وق  وخبز  وع�شل 

وغريها من منتجات القرية، التي اأ�شبحت 

اأيدي  على  والتقليد  للتزوير  عر�شًة  بدورها 

جتار حمرتفني، ومل تعد موجودة اإّل يف بنات 

خميالتهم اخل�شبة. 

�شورة  ك��ث��رية،  لبنانية  ق��رى  باتت  لقد 

وحياتها  بتفا�شيلها  املدينة  عن  م�شّغرة 

التطور  جم����اراة  يف  ت��واك��ب��ه��ا  ال��ي��وم��ي��ة، 

والّط����الع على ك��ّل ج��دي��د يف جم��الت 

يف  ت�شبقها  بل  ل  والتكنولوجيا،  العلم 

ذلك على  ول �شري يف  الأحيان،  كثري من 

لكّن  احلياة،  �شّنة  التطور  لأن  الإط��الق، 

�شاحات  ت��ت��ح��ول  اأن  يف  يكمن  ال�����ش��ري 

بني  م�شارعة  حلبات  اإىل  والقرى  البلدات 

روح  عن  النا�س  ابتعاد  وبالتايل  اأبنائها، 

الب�شاطة اجلميلة، وف�شيلة التوا�شع التي اإن 

فقدت، خ�شر القرويون اأغلى ما يف تاريخهم 

الأ�شيل  ثوبها  من  القرية  وتعّرت  وتراثهم، 

البديع...

قليل من 

التوا�ضع



العريف كرمي مداح

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش 

العريف كرمي مداح الذي 

توفيّ بتاريخ 2013/9/17.

- من مواليد 1963/12/5 

ف ميم�ش، ق�صاء حا�صبيا، 

حمافظة اجلنوب.

اجلي�ش  ف  ع  ت���ط���ويّ  -

بتاريخ 1992/4/9.

- م��ن ع����داد م��ق��ر ع��ام 

اإىل  م��ف�����ص��ول  اجل��ي�����ش 

املفت�صية العامة.

- حائز:

• و�صام التقدير الع�صكري.
اال���ص��ت��ح��ق��اق  و����ص���ام   •
اللبناين من الدرجة الرابعة 

الربونزي.

• و�صام الفخر.

• امليدالية الع�صكرية.
قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •

اجلي�ش �صت مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
ة. اجلي�ش 19 مريّ

• تهنئة قائد اللواء ثالث 
مرات.

• تهنئة قائد الكتيبة.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

املعاون الأول 

�ضريف مرت�ضى

نعت قيادة اجلي�ش املعاون االأول 

بتاريخ  توف  الذي  مرت�صى  �صريف 

.2013/9/17

ف   1977/10/15 مواليد  من   -

بعلبك،  ق�صاء  التحتا،  متنني 

حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

.1997/7/15

- م��ن ع���داد ف���رع خم��اب��رات 

منطقة البقاع.

- حائز:

• و�صام التقدير الع�صكري.

اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
من الدرجة الربونزية.

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

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ات. ع�صر مريّ

• تهنئة قائد املعهد.
• تهنئة قائد اللواء.

• تهنئة رئي�ش اأركان اللواء.
- متاأهل وله ولدان.

املعاون تامر يحيى

تامر  املعاون  اجلي�ش  قيادة  نعت 

يحيى الذي توف بتاريخ 2013/9/4.

ف   1979/4/25 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  بعلبك،  ق�صاء  معربون، 

البقاع.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  ف  ع  ت���ط���ويّ  -

.2000/11/2

اجلي�ش  اأرك�����ان  ع����داد  م��ن   -

للعديد.

- حائز: 

• و�صام التقدير الع�صكري.
اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

خم�ش مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
�صت مرات.

• تهنئة نائب رئي�ش االأركان 
تني. للعديد مريّ

- متاأهل وله ولدان.
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يف �سجل اخللود

م�صطفى  العريف  اجلي�ش  قيادة  نعت   

البزال الذي توفيّ بتاريخ 2013/9/12.

ق�صاء  مقنه،  1981/7/30 ف  مواليد  - من 

بعلبك، حمافظة البقاع.

ع ف اجلي�ش بتاريخ 2001/11/29. - تطويّ

- من عداد لواء امل�صاة احلادي ع�صر.

- حائز:

• و�صام احلرب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.

- متاأهل بدون اأوالد.

العريف 

م�ضطفى 

البزال



ت�ضييع املجّند املمّددة خدماته ال�ضهيد حممد علي �ضلح

دة  املمديّ د  املجنيّ بعلبك،  مدينة  واأه��ايل  اجلي�ش  قيادة  �صيعت 

 ،2013/9/29 بتاريخ  ا�صت�صهد  الذي  �صلح  علي  حممد  خدماته 

متاأثًرا بجروح خطرة تعر�ش لها خالل االأحداث التي ح�صلت ف 

مدينة بعلبك بتاريخ 2013/9/28.

ح�صر مرا�صم الت�صييع العقيد الركن موفق امل�صمو�صي ممثاًل 

ورفاقه وح�صد  ال�صهيد  واأهل  العماد جان قهوجي،  قائد اجلي�ش 

م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 

واالأهايل.

وب���ع���د ت��ق��ل��ي��ده 

اأو����ص���م���ة احل���رب 

والتقدير  واجلرحى 

من  ال��ع�����ص��ك��ري 

الربونزية،  الدرجة 

واإق����ام����ة ال�����ص��الة 

ع���ل���ى ج��ث��م��ان��ه 

ال���ط���اه���ر، األ��ق��ى 

ممثل قائد اجلي�ش 

فيها  ه  ن��ويّ كلمة 

الع�صكرية  باملزايا 

واالأخ�����الق�����ي�����ة 

واإخال�صه  لل�صهيد 

ملوؤ�ص�صته ووطنه.

نبذة  يلي  م��ا  وف 

د  املجنيّ حياة  ع��ن 

ال�صهيد:

م��وال��ي��د  م���ن   -

1990/3/1 ف مدينة 

بعلبك.

دت خدماته  - مديّ

اع�����ت�����ب�����اًرا م��ن 

.2011/10/22

- من عداد لواء امل�صاة الثاين ع�صر - الكتيبة 122.

• حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

ي اإىل رتبة اأعلى بعد اال�صت�صهاد ومنح و�صام احلرب، و�صام اجلرحى وو�صام التقدير الع�صكري من  - رقيّ

الدرجة الف�صية وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
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بني ا�ستقالل الذات بالدي من فجر التكوين

وا�ستقالل الوطن

مْن قرير العني يا ولدي

يا حامينا

اآمني
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�سيفنا والقلم

ال�ساعر جورج اأبو اأنطون

نقيب �شعراء الزجل

ب�������ادي م����ن ف���ج���ر ال��ت��ك��وي��ن

واحل���������رف ال���ع���اي�������ش���ه���ا ���ش��ن��ن

ج��ب��ن ال����ب����ت����ع����ّل����ي  والأرزه 

ال����ل����ه ك����ّر�����ش����ه����ا ب��ت�����ش��ري��ن

ق�����دي�����������ش م����ن���������ش����ر ق���دي�������ش

ن�������ش���وف م����ن ب��ع��ل��ب��ك ل��رم��ي�����ش

وت�����ا ي���ح���ل���ى وي���ط���ي���ب ال��ع��ي�����ش

ب��������اد امل��������ا ب������رّب������ي ج��ي�����ش

م����ع����روف ج��ي�����ش ب����ادن����ا م��ي��ن��و

ب��خ��ّل��ي ال�����ش��ب��ع ي���رك���ع ب��ع��ري��ن��و

طالبينو ك��ان��و  ال��ن��ا���ش  وع��ن��دم��ا 

وميينو ���ش��م��ال��و  ل��ل��م��ج��رم  وق���ّط���ع 

حتّز احلقيقة  م��ا  ب�شاعة  اجل��ن��دي 

بتهتّز الأر����ش  دع�شاتو  حت��ت  وم��ن 

العز درب  ع  جندي  ق�شعت  وكلما 

ب���ي���دي���ي رز ب���ب���ّل�������ش ب��ك��م�����ش 

ك����ت����ب����ت ل����ل����ت����اري����خ ك���ت���اب

ل���ّب�������ش���ه���ا م�����ن ج���ب���ي���ل ت���ي���اب

وع�����م ت��ف��ت��ح ع��ال�����ش��م�����ش ب����واب

اآب ب�����������اأول  ي���ح���ر����ش���ه���ا  وع�������م 

ح������ت������ى ال��������ع��������ن ن����وع����ي����ه����ا

م�������ن الأر�����������������ش ب���ي���ح���م���ي���ه���ا

ك����ل����م����ة ح�������ق م���ن���ح���ك���ي���ه���ا

ال�����ف�����و������ش�����ى ب�����ت�����رّب�����ى ف���ي���ه���ا

اإل��������و ب�������ش���اح���ة امل������ي������دان ن����ره

غ��ره ت�شيل  ف��ي��ك  م��ا  ت��ي��اب��و  وع���ن 

ع���را اأر��������ش  ع���ل���ى  وح����اف����ظ  راح 

وت�����رك َع�����ره ل��ك��ل ال��ن��ا���ش ِع���ره

ب����ك����ون وح�������دو ل���ل���وط���ن ���ش��ن��دي

ت���ا ي�����ش��ون ك���ل ال��ع��ن��دك وع��ن��دي

ح�������ارب ب����زن����دو ت����ا رح������م زن����دي

اجل���ن���دي ب����دل����ة  ع  ر����ش���ه���ن  ت�����ا 

���ش��ام��ع ف������وؤاد ���ش��ه��اب م���ن غ��زي��ر 

وم����ن ال������رزه ����ش���وت ف��خ��ر ال��دي��ن 

ط���م���ن���ت اأب����ط����ال����ن����ا ال�����راح�����و 

ج���ي�������ش���ن���ا ل���ل���ب���ن���ان���ن���ا ����ش���اح���و

ال���دي���ن م���ر ب�شر  ب��ي��ت  وم���ن ق�����ش��ر 

ع��م ي�����ش��األ��و ���ش��و ال��ل��ي ج���رى تخمن

ارت���اح���و ال�����ش��م��ا  رب  ح���م���ى  ويف 

حممين اجل��ي�����ش  ب�����ش��اح  ون��ح��ن��ا 

عمبي�شر؟ هيك  الر�شالة  ب��اأر���ش 

اآم����ن... ال�����ش��دى:  رّد  ال�����ش��م��ا  م��ن 

ال�ساعر اإميل نون

ي�������ا ح����ام����ي����ن����ا وم���������ا ب���ت���ك���ل

اإن���������ت ال�����ل�����ي اأ�������ش������رف ب��ت�����ش��ل

�����ش����و م������ا ق����ل����ن����ا م���������ش ك��ت��ر

ومل���������������ا ب���������ي���������دق ال�����ن�����ف�����ر

الأم�����������ان ف����ي����ن����ا  زارع  ي�������ا 

ح�����ام�����ي اأر��������ش�������ك وال����ك����ي����ان

ال�����ل�����ه ي���ح���م���ي���ك م������ن ال���ك���ل

واإن����������������ت ��������ش�������ّر ال������ق������ي������ادي

اإن��������ت ك����ب����ر وب���ت���ب���ق���ى ك��ب��ر

ف����ي����ك ب���ت���ح���ل���ى ال���������ش����ه����ادي

ف������ي������ك ال��������ق��������وة واحل�������ن�������ان

ب����ع����د رب���������ك، ع�����ن�����دك ل���ب���ن���ان

وولدي ب������دم������ي  ب�����ف�����دي�����ك 

عبد الروؤوف ال�سعدي - �شبعا

ن�شال  م�شرة  عن  عبارة  الإن�شان  حياة 

احلياة،  نور  عيناه  تب�شر  اأن  منذ  وكفاح 

هدفه الدائم هو حتقيق الذات واإ�شتقالها. 

ن�شال  اأ�شلوب  العمر  من  مرحلة  لكل 

ال��ولدة  منذ  ي�شعى  فالطفل  فيها،  خا�ش 

هويته  ت�شكيل  واىل  ذات���ه،  حتقيق  اإىل 

مع  ال���ريء  تفاعله  خ��ال  م��ن  اخلا�شة 

ي�شتمر بتكوين  واملراهق  القريب.  حميطه 

الناجحة  جتاربه،  من  �شخ�شيته  مامح 

تطوير  اأج��ل  من  وينا�شل  والفا�شلة،  منها 

وال�شاب  اإ�شتقالها.  لتحقيق  وي�شعى  ذاته 

ملواجهة  واإع��داده��ا  �شخ�شيته  ب�شقل  يبداأ 

ويجهد  ي�شعى  والرجل  حَت��ّرره��ا،  حتديات 

لتثبيت دعائم هذه الذات ويدعم ا�شتقالها 

وينا�شل من اأجل حمايته. اأما الكهل فانه 

ي�شعى كي يهناأ بذاته امل�شتقلة وينا�شل من 

الن�شال  اأ�ش�ش  واأحفاده  اأبنائه  تعليم  اأجل 

والكفاح يف احلياة من اجل حترير ذواتهم 

وا�شتقالها. 

اإًذا عنوان احلياة هو ا�شتقال الذات وقيمة 

م�شتقلة،  حرة  روٌح  تعي�شها  اأن  هي  احلياة 

نحو  بطبيعتها  تنزع  الإن�����ش��ان  روح  لأن 

تبقى  اأن  وال�شتقال، وهي ل تطيق  التحرر 

الأه��ل،  �شلطة  حتى  �شلطة  لأي  خا�شعة 

ولأن الله خلق الإن�شان حًرا م�شتقًا وو�شعه 

اخليار،  له  وت��رك  وال�شر  اخلر  خطوط  بن 

له  وت��رك  والر�شل  الأنبياء  له  بعث  كما 

ال�شتقال  ولأن  منهم،  اأي  اتباع  يف  القرار 

ابنها،  ل�شت�شهاد  ال�شاد�شة  الذكرى  يف 

توا�شل والدة النقيب ال�شهيد ح�شام بوعرم، 

كتابة الر�شائل اإليه.

يف هذه الر�شالة التي توجهها اإليه، تقول:

من يا ولدي قرير العن مرتاًحا يف عليائك 

الذين  النا�ش  كل  قلوب  يف  تعي�ش  فاأنت 

عرفوك فاأحبوك ب�شدق واحرموا رجولتك 



ومي�ض ال�سهم

�سمعة وغ�سن زيتون

79العدد 341 - اجلي�ش  

م�شتقل  غر  وج��ود  واأي  الوجود  قاعدة  هو 

الب�شر  العاقة بن  اأ�شا�ش  وهو  هو كعدمه، 

هذا  خارج  عاقة  واأي  وجمتمعات،  اأف��راًدا 

لها  تكتب  لن  تبعية  عاقة  هي  الأ�شا�ش 

احلياة مهما طالت. 

تتمكن  لكي  ال�شا�شي  ال�شرط  لكن 

هو  وحتررها  ا�شتقالها  ممار�شة  من  ذواُتنا 

وجودها يف وطن م�شتقل... 

جهاد  �شيكون  م�شتقل  وط��ٍن  دون  من 

الإن�شان �شراًبا، و�شيذهب ن�شاله �شدًى... 

من دون وطٍن م�شتقل ل يكتمل ا�شتقال 

من  تولد  اأن  ميكن  ل  هذه  اإن  بل  ال��ذات 

مقموعة  �شتكون  بل  م�شتقل،  وطٍن  دون 

مقهورة مهزومة بل م�شحوقة.

من دون وطٍن م�شتقل ل حياة م�شتقرة بل 

بل  مواطنن  ل  تبعية،  بل  هوية  ل  فو�شى، 

�شكان، ل قانون بل �شريعة غاب، ل ت�شّيد 

قيمتها  احلياة  ُيفقد  ذلك  كل  ت�شّرد.  بل 

بل  واأه��ون  اأ�شرف  امل��وت  وي�شبح  احلقيقية 

واحلفاظ  الوطن  ا�شتقال  لنيل  ويرخ�ش 

عليه، فلنحافظ على ا�شتقال وطننا...

اإن كلمة ا�شتقال لبنان ل بد واأن تكتب 

باللون املرقط، املظلل باللون الأحمر، رمز دم 

ا�شتقالنا  نعي�ش  الذين امنا نحن  ال�شهداء 

ثمرًة لدمائهم الزكية.

من دون ال�شتقال ل هوية وطنية لل�شعب، 

ه بالدرجة  وللوطن امل�شتقل حماٌة هم جي�شُ

الوىل ثم اأبناوؤه، كل ابنائه.

العقيد الركن ح�سن جوين 

كلية فوؤاد �شهاب للقيادة والأركان

الأو���ش��اف  ب��ك��ل  امل��م��ي��زة  و�شخ�شيتك 

من  الذين  الأ�شخا�ش  من  فاأنت  احلميدة. 

ا ن�شيانهم. ال�شعب جدًّ

كان  كم  اأعلمك  الغايل  البطل  اأيها 

تخّرج  فلقد  مميًزا.  ال�شنة  ه��ذه  اآب  اأول 

اأخوك الذي كنت حتبه اأكرث من نف�شك 

ناجًحا،  م�شتقبًا  له  تتوقع  دائًما  وكنت 

واملثل  وال�شديق  الأخ  اليه  بالن�شبة  وكنت 

الأعلى.

ال�شباط  دورة  ب��اأن  اأعلمك  الغايل،  ول��دي 

اإ�شم النقيب  هذه ال�شنة قد حملت ا�شمك 

ال�شهيد ح�شام بو عرم.

كم كنت �شعيدة وفخورة عندما �شمعت 

يلفظون  �شابط  مئة  ث��اث  م��ن  اأك���رث 

وك��اأن  �شعرت  دورت��ه��م،  بت�شمية  ا�شمك 

ويحلق  اإل��ي��ن��ا  ينظر  ال�شماء  يف  طيفك 

والدي،  يا  ويقول: ل حتزن  الفينيق  كطائر 

التقدير  بهذا  �شعيد  فاأنا  اأمي،  يا  حتزين  ل 

فهنيًئا  بدورتي،  تخرج  الذي  باأخي  و�شعيد 

وملوؤ�ش�شتي  لقائدي  والمتنان  وال�شكر  له 

وهنيًئا  اأح��ب،  كنت  التي  الع�شكرية 

الله  وليحفظهم  الأحباء  ال�شباط  لهوؤلء 

ليكملوا م�شرتنا جتاه الوطن...

ن�سيبة بوعرم

 والدة النقيب ال�شهيد املغوار البحري 

ح�شام بو عرم

ع���ل���ى خ������ّد ال����ه����وى خ�������اٌل رم����اين

اآٍت اجل���ي�������ش  ع����ري����ِن  م����ن  ن����ذي����ٌر 

وج������رح �������ش������ولت  امل�����ج�����د  يف  ل������ه 

����ش���م���م���ت ه�������واه م�����ا ب�����ن امل���ن���اي���ا

ت�������وارى ال���ّل���ي���ل م���ن���ذ مل���ع���ت ب��ري��ًق��ا

ل��ه��ي��ًب��ا ق���ل���ب���ي  يف  ال���ّن���ب�������ش  وث�������ار 

مي�شي ك��ال��ف��ر���ش��ان  ال���ع���زم  ���ش��دي��د 

ه���م���ا ال���ب���ط���ان ق����د زه������دا دن���ان���ا

اأرزي ������ش�����ّرف�����ت  �����ش����ام����ر  ف����ب����خ 

وب���������خ ل����ل����ت����ي م����ن����ه����ا اأت������ان������ا

وان���ظ���ري���ن���ي ����ش���ه���ي���دك  زيّف  األ 

م����ًرا ال����ك����اأ�����ش  ���ش��ق��ي��ت  اإذا  اأن������ا 

وع����ن ال�����ش��م�����ش ل���و ح��ج��ب��ت ب��وه��م

��ا واأه�������ل احل�����ق م����ا زال�������وا ���ش��م��و���شً

رف���ي���ق اجل������رح ه����ل ت����ن����اأى ب��ع��ي��ًدا

ف���������ايّن وال�����������ذي اأح������ي������ا ف���������وؤادي

ب�����ش��م��ت��ي اأم  ب���دم���ع���ي  اأاأرث������ي������ك 

ون���ظ���م ال�����ش��ع��ر ل��ي�����ش امل��ب��ت��غ��ى امن��ا

���ش��ع��ًف��ا الأوزان  ي���ح���م���ل  وب����ح����ر 

واأّن�������������ى ي����ح����م����ل ال����ب����ح����ر رث������اء

���وق ق���ان ب�������ش���ه���ٍم ع����اب����ٍق ب���ال�������شّ

الأم������اين خ�����ّط  ال����ف����دى  درب  ع���ل���ى 

وع���ن���د ال���ّن�������ش���ر ت���اأت���ل���ق الأغ������اين

اأت�����اين ال���ّن���ع�������ش  ال����غ����ار يف  ب��ط��ي��ب 

دم�������وع ال���ف���ج���ر ت��خ��ت�����ش��ر امل���ع���اين

ت�������ش���رى يف ك��ي��اين ال����ّن����ار  ك�������اأّن 

ع���ل���ى ا���������شّ ال������ل������واء ال�����ف�����ّذ ب���ان

اجل���ن���ان ����ش���ه���د  ك���اه���م���ا  وذاق 

���ي���ا وك����ف����اك ث���ان واأخ�����وت�����ك ال�������شّ

ع��ن��ي��ت »رم���ي�������ش« م��ع��ط��ار امل��ك��ان

���ه���م ب���اجل���م���ر ك����واين وم���ي�������ش ال�������شّ

ف���ل�������ش���ت ب���غ���اف���ل ع���م���ن ���ش��ق��اين

ث�����وان ال�����ده�����ر  يف  ال�����وه�����م  ف���ع���م���ر 

ال���زم���ان الأر��������ش م�����ش��ك��اة  وه����م يف 

ت����رك����ن����ي ب��������اأح��������زاين اع������اين

ب���ف���ق���دك ق����د ع�������داين م����ا ع����داين

ف���ه���ول اخل���ط���ب ق����د اأع����ي����ا ل�����ش��اين

الأ������ش�����ع�����ار ف���ي�������ش م�����ن ح���ن���اين

ب���ي���اين م�����ن  روي  ع�����ن  وي����ع����ج����ز 

���ار وب���اجل���م���ان ت���ر����ش���ع ب���ال���ن�������شّ

النقيب ربيع وهبي

م��ا اأ���ش��رف��ك ي��ا ع��ي��د ج��اي��ي م��ن بعيد

النهيد رغ���م  الأمل  رغ���م  اأن����ا  وه��ي��دا 

ب��اإي��د زي��ت��ون��ة  وغ�����ش��ن  �شمعة  حملت 

زه�����رة ل��ع��ن�����ش��ر ج��ي�����ش��ن��ا ب��امل��ع��رك��ه

ت��زي��د وال��ف��رح��ة  الآخ  م���ن  ت��ن��ّق�����ش  ت���ا 

ت���ا ح�����ش ب��ال��ع��ي��د ومب�������ش���وارو اجل��دي��د

عيد بهيك  ي��ك��ون��وا  ت��ا  زه���رة  وب��اإي��د 

ال�شهيد عاقر  زي��ت��ون  وغ�شن  و�شمعة 
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حبك فر�ض

ال بدهب وال بياقوت

لأّن���������ك اأن���������َت ����ش���ي���اج ال���ب���اد

لأّن����������ك اأن��������ت م�������اذ اجل���م���ي���ع

لأن��������ك ج���ي�������ش ب��������ادي ال�������ويّف

ن���ح���ب���ك ت����ب����ذل ل��ل��ت�����ش��ح��ي��ات

ت�����ن�����ازل اأع�����ت�����ى ع����ت����اة ال���ط���غ���اة

ف���ع���ي���دك ع���ي���د ل���ك���ل الأن��������ام

ج��ي�����ش��ه يف  ل����ب����ن����ان  ك������رام������ة 

ل���ل���ج���ي�������ش ال����ل����ي ع�����م ب��ي��م��وت

ع���ّن���ك ن�������ش���ت���غ���ن���ي  رح  م���������ش 

اإن������������ت ال����������ّراف����������ع راي����ت����ن����ا

م����ه����م����ا وق�������ف�������وا ب���ج���ب���ه���ت���ن���ا

ع����ن����ك اأب�������������ًدا م������ا م��ن��ن�����ش��ق

م���ات ال  واجل�����ن�����دي  وال�������ش���اب���ط 

ب����ال����غ����در م�������ات�������وا  ج������ن������ود  يف 

وال�����ن�����ا������ش ب���ي���ن���ت���اب���ا ال���ق���ه���ر

ول������و ح����ّت����ى ت�������ش���ي���ع ال���ط���ا����ش���ي

ب�����������ش اجل�����ي�����������ش الأ������ش�����ا������ش�����ي

م������ا م���ن�������ش���ك���ي غ������ر لأل����ل����ه

�����ش����و م������ا ك�����ان�����ت الأ�����ش����ب����اب 

ب���ي���ك���ف���ي جل���ي�������ش���و ال�����ع�����ذاب

واأن�������ت ال�������ش���م���ان���ة، اأن������ت الأم�����ل

لأن���������ك اأن���������ت الأب����������ي ال���ب���ط���ل

وال���ع���م���ل ق����ول����ن����ا  يف  وت������وؤم������ن 

ب����ك����ل زم����������ان ب����������دون ك��ل��ل

وحت���م���ي ال���ك���ي���ان وحت���م���ي اجل��ب��ل

وح�����ب�����ك ف�����ر������ش ب����ك����ل امل���ل���ل

وب����اجل����ي���������ش وح������دت������ه ت���خ���ت���زل

ب�����������ش�����ي�����دا، وح������ت������ى ب�����ب�����روت

ب����ي����اق����وت وح�����ت�����ى  ب�����ده�����ب  ل 

وال�����������ه�����������دي�����������ة حم����ب����ت����ن����ا

اإن�������ت ال����ّل����ي ب��ت��ح��م��ي ال���ب���ي���وت

لأ م������ن������ق������ّل������و  وال�������غ�������ل�������ط 

م�����ن�����ح�����ب�����و ح������ت������ى امل������م������ات

وان����ط����ع����ن����وا ط���ع���ن���ه ب��ال�����ش��ه��ر

ع���ل���ل���ي ف����ال����ت وم���������ش م�����ش��ب��وط

م������ا ب���ت���ع���ن���ي���ن���ا ال�������ش���ي���ا����ش���ي

ه�����������ّوي ال�����وح�����ي�����د امل����ظ����ب����وط

وال��������دي��������ن ب����ي����ج����م����ع وال�����ل�����ه

ب�����ل�����دن�����ا اأغ�������ل�������ى الأح�������ب�������اب

مي������ار�������ش م����ه����ام����و م�������ش���غ���وط

نبيل مرت�سى

رئي�ش نادي اأبناء البقاع الريا�شي

متنن الفوقا

رنده ال�سحني

طرابل�ش - لبنان





حتديث تطبيق »�سكايب«

�أع��ل��ن��ت ���س��رك��ة »م��اي��ك��رو���س��وف��ت« 

تطبيق  حت��دي��ث��ه��ا  ع���ن  �لأم���رك���ي���ة 

�لعاملة  ب��الأج��ه��زة  �خل��ا���ص  »�سكايب« 

باإطالقها  وذلك  »�أندرويد«،  ت�سغيل  بنظام 

ن�سخة �لتطبيق �لرقم 4.4، ح�سب ما جاء يف 

مدونة »�سكايب« �لتابعة لها.

من  �لعديد  �جل��دي��د  �لتحديث  ويجلب 

على  �أ�سا�سي  ب�سكل  ُتركز  �لتي  �مليز�ت 

»�أندرويد«  بنظام  �للوحي  �حلا�سب  �أجهزة 

 Kindle Fire« مبا فيها �حلو��سب �للوحية

وحتظى   .»Kindle Fire HDX«و  »HD
تعِر�ص  جديدة  بو�جهة  �ملذكورة  �لن�سخة 

�إىل  بالإ�سافة  و��سح،  ب�سكل  �لدرد�سات 

حت�سني يف �أد�ء جميع �لوظائف �لتي كانت 

موجودة �سابًقا.

ح�سنت  �أنها  »مايكرو�سوفت«  وقالت 

�جلديدة  �لتطبيق  لن�سخة  �لفيديو  ج��ودة 

�لإ���س��د�ر�ت  مع  مقارنة  م��ر�ت،   4 مبعدل 

�ل�سابقة منه، وذلك من خالل رفعها درجة 

نقاء �ل�سورة وُمعدل عر�ص �لإطار�ت.

ودع���������م���������ت 

»مايكرو�سوفت« 

ن�������س���خ���ت���ه���ا 

�جل���دي���دة ب��ع��دٍد 

�لتح�سينات  من 

م�ساكل  باإ�سالح  قامت  حيث  �لأخ���رى، 

يف  ظ��ه��رت  �ل����و�ردة  ب��الت�����س��الت  مرتبطة 

حت�سينات  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سابقة،  �لن�سخة 

تخ�ص �ل�سوت.

�جلديدة  �لن�سخة  على  �حل�سول  وميكن 

بنظام  �لعاملة  لالأجهزة  �لتطبيق  م��ن 

موقع  من  حتميلها  خالل  من  »�أندرويد« 

»غوغل بالي«.
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ت�رشين الثاين

2013

خدمات دوت كوم

�إعد�د:

رميا �سليم �سوميط

خمزن للوثائق وال�سور

www.dropbox.com
على  حتميله  ميكنك  جماين  تطبيق 

�خل��ل��وي،  وهاتفك  �ل�سخ�سي  حا�سوبك 

و�ل��وث��ائ��ق  �ل�����س��ور  ت��خ��زي��ن  يف  متخ�س�ص 

و�لفيديوهات، بحيث �أن كل �سورة �أو وثيقة 

تلقائًيا  حتفظ  د�خله،  يف  بتخزينها  تقوم 

�لنّقال،  وهاتفك  �ل�سخ�سي  حا�سوبك  على 

نف�سه،  �لوقت  يف   Dropbox موقع  وعلى 

ت�ساء  �ساعة  �إليها  �لعودة  ميكنك  وبذلك 

وعرب �لو�سيلة �لإلكرتونية �لتي ترغب بها.

و�لوثائق  �ل�سور  حفظ  جلهة  مفيد  موقع 

�جلهاز  تعّطل  ح��ال  يف  خ�سارتها  وع��دم 

�لإلكرتوين �ملحفوظة يف د�خله.

موا�سيع علمية متنوعة

www.scientificamerican.com
مو��سيع علمية تتناول �لأر�ص و�لبيئة 

عرب  �لإن�ساين،  و�لتطّور  و�ل�سّحة  و�لف�ساء 

تقارير و�فية ومفيدة. 

مواقع للأوالد

www.kidsites.com
كبر  بعدد  لئحة  ي�سم  ع  مو�سّ دليل 

من  ب��الأط��ف��ال،  �خلا�سة  �مل��و�ق��ع  م��ن 

بينها ما هو متخ�س�ص يف �لتاريخ و�لعلوم 

�ملو�قع  �إىل  �إ�سافة  و�لريا�سيات،  و�لف�ساء 

�أو  ا  ق�س�سً �أو  جمانية  �ألعاًبا  تقّدم  �لتي 

ن�ساطات كتابية لالأطفال. 

جهاز لفاقدي الب�سر يتيح »حت�س�س« نتائج البحث على االإنرتنت

ك�سف فرع �سركة »ياهو« يف �ليابان عن جهاز يتيح لفاقدي 

�لبحث  �إمكان  �ملكفوفني،  �لأطفال  خا�ص  وب�سكل  �لب�سر، 

على �لإنرتنت وحت�س�ص �لنتائج باأيديهم.

 »Hands On Search« ويتكّون �جلهاز �لذي �أطلق عليه ��سم

من طابعة تعمل بتقنية �لطباعة �لثالثية �لأبعاد، بالإ�سافة �إىل 

حا�سوب مرتبط مبحرك �لبحث �خلا�ص بال�سركة، حيث يقوم 

�جلهاز بتحويل نتائج �لبحث �إىل جم�سمات ثالثية �لأبعاد لكي 

�جلهاز  عرب  �لبحث  وميكن  حت�س�سها،  �لب�سر  فاقدو  ي�ستطيع 

با�ستخد�م �لأو�مر �ل�سوتية.

بفاقدي  �خلا�سة  �لتعليم  مدر�سة  �إىل  �جلهاز  »ياهو«  و�سّلمت 

�لب�سر يف جامعة ت�سوكوبا �ليابانية لتجربته، كما ن�سرت فيديو 

ملجموعة من �لأطفال فاقدي �لب�سر وهم ي�ستخدمونه، حيث حّول 

م للحيو�ن ب�سكل  �جلهاز عملية �لبحث عن »زر�فة« �إىل جم�سّ

مّكن �لأطفال من حت�س�سه و�لتعرف �إىل �سكله �حلقيقي.

»�سكرتري« اإلكرتوين

www.boomeranggmail.com
و�لهاتف  للكمبيوتر  �إلكرتوين  تطبيق 

�لإلكرتوين  �لربيد  مل�ستخدمي  يتيح  �خللوي 

معينة  ر���س��ال��ة  �إع����د�د  �إم��ك��ان   Gmail

�أوتوماتيكًيا،  لح��ًق��ا  �إر�سالها  ث��م  وم��ن 

 send later زر  �إ�سافة  خ��الل  من  وذل��ك 

�ل��روزن��ام��ة  و��ستخد�م   ،Gmail بريد  �إىل 

�لإر�سال  تاريخ  لتحديد  به  �مللحقة  �خلا�سة 

�لأوتوماتيكي.





اأطلقت »جمعية حمرتف الفن الت�شكيلي 

مقر  يف  عقدته  م�ؤمتر  يف  والفن�ن«  للثقافة 

 Stop« بعن�ان  حملة  بييروت  يف  اجلمعية 

العمارة  حيي�ل  رجعني(  )�شت�ب   »Raj3ni
واأهمية املحافظة عليها.  لبنان  الرتاثية يف 

عام  واأميين  اجلمعية  رئي�س  امليي�ؤمتيير  ح�شر 

لبنان  يف  الثقافية«  الييبييييي�تييات  »جتييمييع 

ج�يا  جامعة  ومدير  دالل  �ش�قي  الدكت�ر 

كبر  وعييدد  دالل  ب�شام  را�شيا  منطقة  يف 

املناطق  خمتلف  من  التجمع  اأع�شاء  من 

اللبنانية، ومهتم�ن واإعالمي�ن.

خالل امل�ؤمتر اأعلنت املهند�شة مروة عل�ان 

النقاط  وعددت  للحملة  ال�طنية  االأهييداف 

االأ�شا�شية التي ترتكز عليها للحفاظ على 

العمارة الرتاثية يف لبنان والتي ت�شمل: 

اأر�ييشييفيية املييي�اقيييع الييرتاثييييية بيياليي�ييشيي�ر   -

بلدة  املعار�س يف كل  واإقامة  الف�ت�غرافية، 

من  امل�اطنن  لتمكن  امل�شروع  يطالها 

التعّرف اإىل تراث بلداتهم. 

ي�شملها  بلدة  كل  عن  كتيب  اإ�شدار   -

امل�شروع، على اأن ي�شم �ش�ر املعر�س ليك�ن 

مادة اإعالمية و�شياحية وي�شاعد البلديات يف 

الرتاثية  العمارة  عن  خا�س  ملف  تك�ين 

و�شتتكفل  الييرتميييييم.  الإعييييادة  ت�شهيال 

يف  والن�شائح  الدرا�شات  بتقدمي  اجلمعية 

»االإ�شتثمار  قيياعييدة  حتييت  امليي��ييشيي�ع  هييذا 

املهند�شن  من  نخبة  مع  بالتعاون  امُلجدي« 

االإخت�شا�شين.

املدين  للتنظيم  م�ّثق  كتاب  ت�جيه   -

يطالب باإ�شدار الق�انن امُللزمة لت�شنيف هذه 

اإعطاء  فيها  مينع  تراثية  كقرى  املناطق 

رخ�س البناء الع�ش�ائية التي ال تراعي ال�اقع 

االأثري والرتاثي. 

ومع  اخلييارجييييية  وزارة  مييع  التن�شيق   -

ال�شفارات اللبنانية يف اخلارج الإقامة املعار�س 

يف دول االإنت�شار اللبناين، مبا يتيح للبنانين 

هناك التعّرف اإىل بلداتهم الرتاثية.

ويف اخلتام، قّدمت عل�ان مل�شقات احلملة 

و�شعارها واأعلنت الربيد االإلكرتوين املخ�ش�س 

لها:

Stopraj3ni85@hotmail.com

ت�رشين الثاين

2013

من هنا وهناك

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي
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حملة وطنية للحفاظ 

على �لعمارة �لرت�ثية يف لبنان

املهند�شة مروة عل�ان�شعار احلملة

احتفل اجلندي 

حممد ال�شّياح 

بزفافه اإىل االآن�شة 

�شارة �شالح �شاهر.
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�ل�شاعر روبري غامن مكّرًما يف �ملروج

دعت بلدية املروج اإىل ح�ش�ر االحتفال 

والفيل�ش�ف  لل�شاعر  تكرمًيا  الثقايف 

�شدور  مبنا�شبة  غييامن  روبيير  وال�شحايف 

غامن  روبر  عن  نعرفه  ال  »ما  كتاب: 

وامل�ؤلف  للباحث  وفيل�ش�ًفا«،  �شاعًرا 

اإدم�ن ب� داغر، وذلك يف قاعة حما�شرات 

 – االأقد�شن  القلبن  راهييبييات  مدر�شة 

املروج.

ممثلي  ميين  عيييدد  االحييتييفييال  ح�شر 

واملدنية  والروحية  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات 

البلدي  املجل�س  اأع�شاء  اإىل  واالأمنّية، 

وعدد من اأبناء البلدة واجل�ار.

يف البداية كانت كلمة لرئي�س بلدية 

املروج املهند�س زياد اخلّراط، رّحب فيها 

التي  جه�ده  للكاتب  و�شكر  باحل�ش�ر 

اأثمرت كتاًبا معرفًيا عن �شاعر كبر 

وفيل�ش�ف ك�يّن، تالها كلمة لنقيب 

ال�شحافة حممد البعلبكي عر�س فيها 

ال�قائع واالأحداث.

ال�شحافة  حميييّرري  نقيب  نييّ�ه  بيييدوره، 

غامن  بفكر  كلمته  يف  عيي�ن  اليا�س 

والتحّ�ل  »التبّدل  ومبرادفاته  العميق 

�شيء  كييّل  اأن  تعني  والييتييي  والتغير، 

زائل«، فيما اأخذ املمثل وال�شاعر ونقيب 

عرب  احل�ش�ر،  ق�شي�س  جييان  املمثلن 

زمنية  وال�شادق، يف رحلة  العميق  �ش�ته 

اإىل ع�شر الفيل�ش�ف الي�ناين ه�مرو�س، 

وا�شًعا غامن يف مرتبته. 

اأّما خادم رعّية »�شّيدة االنتقال« - قرنة 

�شه�ان االأب ي��شف عبد الله اأب� اأنط�ن، 

اأخته  اإبن  فكان �شعيًدا ب�شدور كتاب 

واملثابرة  والتعب  الذي كان ثمرة اجلهد 

واالإ�شرار والطم�ح. واأّكد الكاتب اإدم�ن 

اخلتامية  كلمته  يف  داغيير  ب�  اإليا�س 

نعرفه  ال  »مييا  كتابه  يكتب  مل  اأّنييه 

عن  وفيل�ش�فًا«  �شاعًرا  غامن  روبر  عن 

عبث، »بل تركُت العبثية للمخّربن«، 

ثم  واحل�ش�ر.  اخلطباء  جميع  �شاكًرا 

عي�شى  اأبيي�  خليل  �شادي  املحامي  قييّدم 

ذكرى فاتيكانية با�شم م�ؤ�ش�شة املطران 

ميخائيل جميل للح�ار والثقافة.
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« بالتعاون  »�ش�ليدير«  �شركة  نّظمت 

الثقايف  واملركز  االإيطالية  ال�شفارة  مع 

للم�شّ�ر  ا  معر�شً لبنان  يف  االإيطايل 

»حلظات  بعن�ان  حل�د  ب�شام  اللبناين 

 »the venue« ايطالية« وذلك يف �شالة

من  عدد  املعر�س  زار  بروت.  اأ�ش�اق  يف 

حمبي  ومن  الدبل�ما�شية،  ال�شخ�شيات 

الفن واإعالمي�ن.

ت�شمن املعر�س 108 �ش�رة التقطت بن 

يف  االإن�شان  تظهر  و2005   1975 االأع�ام 

�شرة  اأي�شا  �شّكل  وه�  وتراثه.  حميطه 

يف  رحلة  خالل  من  الثقافية  اأوجهها  بتعدد  اإيطاليا  من  كبًرا  ق�شًما  تربز  م�شّ�رة  ذاتية 

�ش�ارعها والتفاعل مع �شّكانها الذين �شكل�ا العن�شر الرئي�س لهذا املعر�س.

واالأو�شاط االجتماعية من  اأنا�س من خمتلف االأعمار  اإيطالية« �ش�ر  ن�شاهد يف »حلظات 

رجال ون�شاء واأزواج وعمال واأوالد وكبار ال�شن وعائالت يف اأماكن خمتلفة، بع�شها التقط 

ب�شكل عف�ي وبع�شها االآخر كان متعمًدا، اإال اأّنها يف كل االأح�ال طبيعية وب�شيطة. 

يعترب حل�د اأن »ال�ش�رة ت�قف ال�قت وتروي ق�شة قد ال تتكرر ثانية، وتكمن الق�ة بتجميد 

واإظهار  ال�ش�ر  ومطاردة  اللحظة 

»اإن  ويق�ل  حا�شمة«.  حلظات 

امل�شّ�ر وراء اآلة الت�ش�ير ه� العامل 

الثابت ال�حيد يف ال�ش�رة، ك�ننا 

نكت�شف نظرته من خاللها«.



هاتف قابل للتحديث

قابل  ذك��ي  هاتف  ه��و   Phonebloks
��ن��ع م���ن ق��ط��ع ميكن  ل��ل��ت��ح��دي��ث ���صُ

هانكز.  ديف  الهولندي  �صّممه  تغيريها، 

ميكن تغيري كل قطع الهاتف لتحديث 

ال�صا�صة  كا�صتبدال  ب�صهولة،  موا�صفاته 

ال�صعة  زي���ادة  اأو  اأك���ر،  دق��ة  ذات  ب��اأخ��رى 

اأكر  �صعة  ذات  بطارية  و�صع  اأو  الداخلية، 

القطعة  واإ�صافة  القدمية  القطعة  اإزال��ة  اأو 

جميع  تربط  التي  القاعدة  على  اجلديدة 

القطع. 

لكيفية  ت�صوًرا  الهولندي  امل�صّمم  و�صع 

بيع  اإىل  اجلديدة  الهواتف  بيع  من  التحول 

على  معتمًدا  تطوًرا  اأكرث  منف�صلة  قطع 

مواقع  وت��وف��ري   ،Phonebloks الهاتف 

اإلكرتونية خم�ص�صة لذلك تديرها ال�صركة 

الأم��ر  ه��ذا  الهاتف.  ت�صنيع  �صتتوىل  التي 

مي��ك��ن امل�����ص��ت��خ��دم م��ن احل�����ص��ول على 

فيح�صل  احتياجاته،  ينا�صب  الذي  الهاتف 

املهتم بالت�صوير على هواتف بكامريا ذات 

الهواتف  م�صتخدم  يح�صل  اأو  عالية،  دّق��ة 

تدوم  ببطاريات  اأجهزة  لفرتات طويلة على 

اأطول...

طائرة ملراقبة 

الأعا�صري

����ص���ّم���م���ت 

»غلوبال  طائرة 

ه�������������وك« يف 

ملهمات  الأ�صل 

وقد  ع�صكرية، 

منها  نعت  �صُ

و�صعتا  ن�صختان 

ق��ي��د اخل��دم��ة 

مع   2012 ال��ع��ام 

ثالث  �صالحية 

�صنوات. وتراهن 

الف�صاء  وكالة 

الأم���ريك���ي���ة 

)ن������ا�������ص������ا( 

ع���ل���ى ه���اَت���ن 

من  الطائرَتن 

دون طيار ملطاردة 

ال����ع����وا�����ص����ف 

الإ�صتوائية والأعا�صري، والتعّمق يف درا�صتها وحت�صن توقعات الأحوال اجلوية. 

يتم التحّكم بهاَتن الطائرَتن عن بعد من قاعدة النا�صا، وميكن ت�صغيلهما 

ملدة 30 �صاعة على ارتفاع 21 األف مرت، وت�صتطيعان تغطية جزء كبري من منطقة 

مهمتان  الطائرَتن  ولهاَتن  واح��دة.  مهّمة  خالل  والأطل�صي  الهادئ  املحيَطن 

دور  وحتديد  العوا�صف،  ا�صتداد  يف  والت�صاقطات  العاتية  الرياح  دور  حتديد  علمّيتان: 

الرياح ال�صحراوية يف ا�صتداد الأعا�صري املدارية.

ت�رشين الثاين

2013

تكنولوجيا

اإعداد:

ندين البلعة خريالله
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Quark رقائق

رقائق   )Intel( »اإن��ت��ل«  �صركة  ط��ّورت 

خم�س  نحو  حجمها  يبلغ  ال�صغر  فائقة 

�صة  حجم الرقائق املنت�صرة حالًيا. وهي خم�صّ

لالأجهزة القابلة لالرتداء، وتتمّيز بانخفا�س 

تقّدم  وم��ع  للطاقة.  ا�صتهالكها  درج��ة 

واملحمولة  لالرتداء  القابلة  الأجهزة  تقنية 

�صتتابع  الذكية،  والنظارات  كال�صاعات 

هذه  تخ�ّس  جديدة  اآف��اق  تطوير  ال�صركة 

الأجهزة.
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الروبوت احل�صرة

»Dash« هو روبوت يحّدد الجتاهات لحتوائه على اأجهزة متطورة لال�صت�صعار بالأ�صعة حتت 

على  ت�صغيل  ونظام  بتطبيق  ربطه  خالل  من  به  يتحّكم  اأن  للم�صتخدم  ميكن  احلمراء. 

بع�صها  مع  التعاون   »Dash« روبوتات  من  ملجموعة  ميكن  اأنه  الالفت  الذكية.  الهواتف 

مثلما تفعل احل�صرات.

»Dash« مزّود ب�صتة اأرجل، يزن حواىل 14 غراًما وميلك قدرة على اجتياز مرت بالثانية الواحدة 

بف�صل �صرعته وقدرته احلركية على خمتلف الأ�صطح. ولهذه الروبوتات قدرة م�صتقبلية على 

م�صاعدة فرق الإنقاذ بالعثور على املفقودين خالل الكوارث الطبيعية، اإذ ميكن جلي�س منها 

مزّود اأجهزة ا�صت�صعار لغاز ثاين اأوك�صيد الكربون، اأن يبحث عن الناجن حتت الأنقا�س.

فاأرة الطاقة

 Genius ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 

ملحقات  اإنتاج  يف  �صة  املتخ�صّ

اأول  اإط��الق  عن  الكمبيوتر، 

على  حتتوي  )م��او���س(  »ف���اأرة« 

م�صدر طاقة يف العامل، بالإ�صافة 

اإىل القدرات املعروفة للفاأرة. 

الإ�صم  هو   Energy Mouse
الذي اأطلقته ال�صركة التايوانية 

تعتر  ال��ت��ي  ال��ف��اأرة  ه��ذه  على 

الهواتف  �صحن  لإع��ادة  مثالية 

الذكية يف اأي وقت واأي مكان. 

وحتتوي الفاأرة على م�صدر طاقة 

اإ�صاءة  م�صادر  و4   Li-Polymer
الطاقة  مل�صتوى  كموؤ�صر   ،LED
وتعمل  داخ��ل��ه��ا.  يف  امل��خ��زن��ة 

بتقنية الت�صال الال�صلكي غري 

موجات  مع  للتداخل  القابلة 

اأخرى ل�صمان عملها يف مدى 10 

اأمتار بدقة كاملة.

»ميموتو« 

ليومياتك

ميكن  لالرتداء،  وقابلة  ال�صكل  مرّبعة  �صغرية  كامريا  هي  »ميموتو« 

�صبكها باملالب�س اأو ارتداوؤها كعقد يف الرقبة، ومهّمتها التقاط �صورة كل 

للت�صغيل  زر  اأي  تت�صّمن  ل  فهي  تدّخل.  اأي  دون  من  اليوم  طوال  ثانية،   30

مظلم،  مكان  يف  و�صعها  عند  فقط  الت�صوير  عن  وتتوقف  لالإطفاء،  اأو 

كاجليب مثاًل.

ت�صاعد »ميموتو« يف ت�صجيل اليوميات التي تت�صّمن الأحداث املهمة وحتى 

العادية، وت�صويرها.



التكّيف مفتاح النجاح

مركز  م�ؤ�س�سي  �أح��د  �أك��ده  ما  ح�سب 

ف��اإن  �ل�سغ�ط،  م��جهة  على  �لتدريب 

ت��سل  �لتكّيف،  على  �لذ�تية  �مل��ق��درة 

�ل��سائل  جميع  يف�ق  مبقد�ر  �لنجاح  �إىل 

�خل��رة  مقدمها  ويف  �مل��ت��اح��ة،  �لأخ����رى 

و�لتعليم �لعايل.

وهذ� يعني �أن مدى حتّمل �ل�سخ�ص �ملعني 

�خلا�سة،  بنيته  على  يعتمد  للم�ساعب، 

يف  �مل�ؤثرة  �خلارجية  �لع��مل  �إىل  بالإ�سافة 

�أن بع�ص  من� �سخ�سيته. و�ملثال على ذلك 

�أو  �لفقر  �أوز�ر  حتت  ي��رزح���ن  �لأ�سخا�ص 

�ملر�ص، بينما يتمكن �آخرون من �لتعاي�ص 

مدى  �إىل  يع�د  وه��ذ�  وروي��ة،  ب�سر  معهما 

تفاعل قدر�تهم �لكامنة مع م�ستجد�ت 

�حلياة.

جند غالًبا يف �ملقالت �ملن�س�رة يف �ل�سحف 

ح�ل �ل�سغ�ط، عدًد� من �لإر�ساد�ت �ملتعلقة 

وهذ�  حدتها،  من  �لتخفيف  �أو  بتجنبها 

يعطي فكرة و��سحة عن م�ساوئ �ل�سغ�ط 

وتاأثريها �ل�سلبي على �لإن�سان. لكن يبدو 

�لي�م تنظر  �أ�سبحت  �لدر��سات �حلديثة  �أن 

�إليها باعتبارها �ختباًر� مفيًد� يدرب على 

ويجنب  بالنف�ص،  و�لثقة  �لق�ة  �كت�ساب 

�أتفه  �أم���ام  و�لن��ه��ي��ار  �حل��ي��اة،  يف  �لتعرث 

م�سكلة.

التكّيف والع�امل امل�ؤثرة فيه

ور�ث��ي��ة،  �لتكّيف  على  �مل��ق��درة  تعتر 

منذ  يجدون  ل  �لأطفال  بع�ص  �أن  و�لدليل 

من  �لتقرب  يف  م�سكلة  �لأوىل  �أع��مهم 

�لذين  منهم  �لغالبية  بخالف  �لغرباء، 

ينفرون من ذلك.

عن  �لك�سف  على  حالًيا  �لعمل  ويتم 

هذه  ور�ء  �لكامنة  �لبي�ل�جية  �لع��مل 

�ملقدرة، بالإ�سافة �إىل �مل�ؤثر�ت �لبيئية �لتي 

ت�ؤدي دورها يف هذ� �ملجال. ول ين�سى �لباحث�ن 

�لتدريب �لذ�تي من �أجل تاأهيل �ل�سخ�سية، 

وتهيئة �ملعنيني لتقّبل �ملتغري�ت �ل�سلبية.

بالن�سبة �إىل �لع��مل �لبيئية، يتم �لرتكيز 

�لجتماعي  �لدعم  �أهمية  على  حالًيا 

و�لعائلي و�لذي من �ساأنه حت�سني �ملقدرة على 

كفقد�ن  �ل�سعبة،  �لأوق��ات  يف  �مل��جهة 

حال  يف  �لفر�ق  وكذلك  �ملال،  �أو  �ل�ظيفة 

م�ت �أحد �أفر�د �لعائلة. فالدعم يف مر�حل 

بالنف�ص،  �لثقة  ي��ع��ّزز  ك��ه��ذه،  حياتية 

�جلهد،  مل���سلة  �ملنا�سبة  �لفر�سة  ويعطي 

حتى  �ل�سدمة،  وطاأة  حتت  �لرزوح  من  بدًل 

�لذ�تية  �ل��ق��در�ت  ميلك  �ملعني  ك��ان  ل� 

�لكافية.

ا�سرتاتيجيات التكّيف

حتّمل  علم  �سّم  �لتكّيف،  كتاب  يف 

من  جمم�عة  و�سعته  �ل���ذي  �لتحديات 

 ،»Yale« �لأمريكية  يال  جامعة  �أ�ساتذة 

�ساأنها  من  ��سرت�تيجيات  ع�سر  ت�سمية 

�إىل  �إ�سارة  وهنا  �لتكّيف،  عملية  تق�ية 

كل منها على حدة.

• طريقة التفكري:
�لتحكم  ع��ل��ى  �مل���ق���درة  ت��ع��ت��ر 

مب�ساعر �خل�ف و�لغ�سب، مهمة يف ما 

يخ�ص فعالية �لتكيف مع �ل�سغ�ط. 

�ل�سلبية  �مل�ساعر  �حت��ء  �أن  و�ملعروف 

ي�ؤثر  �ل�سيطرة،  يف حال خروجها عن 

و�لقر�ر�ت  �ل���سح  �لتفكري  على  بعمق 

على  �لتدّرب  �أهمية  هنا  ومن  �لعقالنية. 

ي��سل  ما  وه�  �ملنا�سبة،  بال�سبل  �حت��ئها 

�لأمر  مز�جي،  ت����زن  حالة  �إىل  �أ�سحابها 

�لذي يت�سبب بتغيري جذري يف عمل خاليا 

�لدماغ، و�س�ًل �إىل و�س�ح يف �لروؤية وتفكري 

�سليم.

�إىل  و�مل��قف،  �لذ�ت  تقييم  �إع��ادة  وي���ؤدي 

ما  �لعالقة،  لالأم�ر  �إيجابية  �أك��رث  نظرة 

ي�سّهل م��جهتها.

�إىل ذلك، فاإن �لرتكيز �لفكري يف حال 

ذكرها،  �ل�سابق  �لإ�سرت�تيجية  مع  تز�من 

يف  �مل�ساركة  �ل��ع����م��ل  �أه��م  �أح��د  يعتر 

من  يتاأمن  وهذ�  �مل�ساعر.  على  �ل�سيطرة 

كالتاأمل  �لروحانية  �ملمار�سات  خ��الل 

و�ل�سالة.

اأم الن�سف الفارغ: • الن�سف امللآن 
�ل�سلبية،  �مل�ساعر  معاجلة  �إىل  �إ�سافة 

فاإن بذل �جلهد من �أجل حتفيز �لتفكري 

على  �ملقدرة  يعزز  �أن  �ساأنه  من  �لإيجابي، 

تذليل �لعقبات.

فاإحالل �لتفاوؤل مكان �لت�ساوؤم �أو حماولة 

من  بدًل  �لكاأ�ص  من  �ملالآن  �جلانب  روؤية 

�لرتكيز على �لن�سف �لفارغ منه، يخّفف 

من �لرتكيز على �لذ�ت، وي�ؤدي مع �ل�قت، 

�إىل  �ملت���سل،  �لذ�تي  �لتدريب  ومب�ساعدة 
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�إعد�د:

غري�س فرح

املقدرة  ه�  البي�ل�جية  الناحية  من  التكّيف 

وقعها  من  والتخفيف  ال�سغ�ط  معاي�سة  على 

اأن  وباعتبار  الذات.  من  نابعة  باأ�ساليب 

ال�سيطرة  عن  اخلارجة  احلياتية  امل�ساعب 

من  ي�سبح  واجل�سدية،  النف�سية  بال�سحة  ت�سر 

ا يف حال االفتقار اإليها يف بنية ال�سخ�سية. ال�سروري التعمق مبعرفة اأ�س�س التكّيف، وخ�س��سً

ما هي هذه االأ�س�س، وكيف ن�سعى اإىل اكت�سابها من اأجل حياة اأكرث جناًحا و�سعادة؟

�ملقدرة 

على �لتكّيف 

بني ال�راثة والبيئة 

والتدريب الذاتي 
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�ت�ساًعا  �أك���رث  ن��ظ��رة  �كت�ساب 

و�سم�لية.

• التمارين الريا�سية:
ي�ؤكد �لباحث�ن دور �لتمارين �لريا�سية 

فهي  �لتكّيف،  على  �ملقدرة  تعزيز  يف 

يف  و�ملبالغة  �لقلق  ح��ّدة  م��ن  تخفف 

وت�ساعد  �لذ�كرة  تغذي  كما  �خل���ف، 

بال�سرعة  �ل�سائبة  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  يف 

�لروؤية.  و�س�ح  ت�ؤمن  ك�نها  �ملطل�بة، 

حتدثها  تغري�ت  عدة  نتيجة  يتم  وهذ� 

�ملثابرة على �لريا�سة ومنها، تعزيز هرم�ن 

�لناقالت  م�ست�ى  ورف��ع  �لن��دوف��زي��ن، 

كال�سريوت�نني  �لدماغية  �لع�سبية 

و�لدوبامني �لتي ترفع �ملعن�يات وتخفف 

�إىل  بالإ�سافة  �لكتئاب،  ع��ر�ص  من 

�لك�رتيزول  هرم�ن  �إفر�ز  تخف�ص  �أنها 

�لذي تغذيه �ل�سغ�ط وي�سر بال�سحة.

• الدعم العامل االأهم:
كما �سبق و�أ�سرنا، فاإن تنمية �سبكة 

و�ل�سد�قات  �لجتماعية  �ل��ع��الق��ات 

�حلميمة تعتر �سرورية �إىل جانب �لدعم 

�أجريت  وق��د  ت����ف��ره.  ح��ال  يف  �لعائلي، 

ب��ست�ن  جامعة  يف   1998 �لعام  در��سة 

من  ثبت   ،)Boston( �لأم��ريك��ي��ة 

و�ملعن�يات  �جليدة  �ل�سحة  �أن  خاللها 

�ملرتفعة يقرتنان عم�ًما بات�ساع �سبكة 

�لعالية  �لثقة  �أن  و�ل�سبب  �لعالقات. 

بالنف�ص �لتي يتحلى بها �لجتماعي�ن، 

�لذي  �لإك�ست��سني  هرم�ن  �إف��ر�ز  تعزز 

يخفف �لقلق، ومينح �سع�ًر� بال�ستقر�ر 

و�لأمان. لذ�، ين�سح �ملفتقرون �إىل مقدرة 

منهم  �ملقربني  �إىل  باللج�ء  �لتكّيف، 

يقدمه  �لذي  فالدعم  �ل�سدة.  يف حلظات 

�لعائلي،  �لدعم  مع  بالتز�من  ه���ؤلء، 

تف�ق  �لح��ت��م��ال  على  م��ق��درة  ي���ؤم��ن 

�إىل  وويالتها  �ل�سدمات  ويحّ�ل  �ر،  �لت�سّ

باقات �أمل.

معايري اأ�سا�سية لل�قاية 

من العدوى يف املدار�س

االأوالد واالأطفال هم اأكرث عر�سة للم�سكلت ال�سحية من �س�اهم ب�سبب �سعف جهازهم املناعي، 

ا اأنهم معّر�س�ن  لذلك يجب االهتمام بتعليمهم املهارات وال�سل�كات املّت�سلة بال�قاية، خ�س��سً

خلل وج�دهم يف املدر�سة اللتقاط اأن�اع كثرية من العدوى.

 6 يلي  م��ا  يف  ن�ستعر�ص 

لل�قاية  �أ�سا�سية  معايري 

�سيما  ل  �لفريو�سات،  من 

�ملدر�سية منها:

ل��الأولد  �لتف�سري  �أوًل،   •
غ�سل  �أّن  �سهلة  بطريقة 

�سروري  بال�ساب�ن  �ليدين 

�لي�م  ع��ّدة م���ّر�ت خ��الل 

قبل  ا  خ�س��سً �ملدر�سة،  يف 

�لأكل وبعده وعند �خلروج 

من �حلمام.

�أّن  �ل�لد  تعليم  ثانًيا،   •
ل  �أن  يجب  �ملت�سخة  �ليد 

تالم�ص �لأنف و�لفم.

�حل��ر���ص على  ث��ال��ًث��ا،   •
لتغطية  حمرمة  ��ستخد�م 

�أث��ن��اء  �ل��ف��م و�لأن�����ف يف 

مل  ح��ال  يف  �أم��ا  �لعط�ص. 

طريقة  فهناك  تت��فر، 

يعّلمها �لأطباء ملر�ساهم، 

�ليد  ك�ع  و�سع  ومفادها 

على �لفم و�لأنف ومن ثّم 

�ل�سعال �أو �لعط�ص.

�آخر، وعدم و�سع �لفم على حنفية �ملياه �لتي  • ر�بًعا، عدم �سرب �ملياه من قنينة ولد 
�لق�سبة  �لتهابات  �إىل  ي�ؤّدي  ما  ومنها  �لبكترييا  �أو  �لر�سح  بفريو�سات  مل�ثة  تك�ن  قد 

�له��ئية. 

�لقمل  �نت�سار  ب�سبب  �ملد�ر�ص  يف  ا  خ�س��سً �آخر  �سخ�ص  قّبعة  ��ستخد�م  عدم  ا،  خام�سً  •
)Head Lice(، وهذه �مل�سكلة قد ت�سيب حتى �لأولد �لذين ي�ستحّم�ن ي�مًيا. 

من  و�لتاأّكد  �سامل،  روتيني  لفح�ص  �أولده��م  �إخ�ساع  �لأه��ل  و�جب  من  ا،  �ساد�سً  •
ح�س�لهم على �للقاحات �ملطل�بة �لتي يحددها �لطبيب، فهي لن حتميهم كلًيا من 

�لعدوى، ولكّنها �ستخّف�ص ب�سكل ملح�ظ خطر �لإ�سابة بالأمر��ص �ملنت�سرة.

• يف حال �لإ�سابة بالعدوى، ُين�سح باإبقاء �ل�لد �مل�ساب يف �ملنزل لتفادي نقلها �إىل زمالئه، 
ويف بع�ص �حلالت �جلدية يجب ��ست�سارة �لطبيب. 
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روجينا خليل ال�شختورة



م�شكلة النوم

ت�����ص��ر ب��ع�����ض الإح�������ص���اءات 

العاملية،  الدرا�صات  يف  املوجودة 

نعا�ض  بنوبة  ال�صائق  اإ�صابة  اأّن 

خالل قيادة ال�صيارة هي ال�صبب 

يف 15% من حوادث ال�صر ويف �صقوط 

ويقّر %25  القتلى يف هذه احلوادث.  30% من 

نائمون،  وهم  يتكلمون  اأنهم  النا�ض  من 

كما اأّن ن�صبة مماثلة من الأ�صخا�ض الذين 

يعانون  عاًما  و60   30 بني  اأعمارهم  ت��راوح 

الختناق الليلي )�صيق تنّف�ض وتوّقفه لثواٍن 

معدودة خالل فرتة النوم(. وثمة 33% ي�صابون 

ي�صتهلكون  و%10  ال��ن��وم،  قبل  بالهلو�صة 

ب�صورة دائمة العقاقر املنومة...

ولو كانت م�صكلة النوم ل تق�ّض م�صجع 

الكم  هذا  راأينا  ملا  النا�ض،  من  كثرين 

يف  تباع  والتي  املنومة  الأدوي���ة  من  الهائل 

ال�صيدليات كحل اأخر لهوؤلء الذين ي�صبح 

ا  ليلهم جحيًما. وقد بينت الإح�صاءات اأي�صً

اأّن ال�صطرابات النف�صية والعقلية واجل�صدية 

غالًبا ما يكون جزٌء منها مرتبط بنوم �صيئ.

ا�شطرابات النوم

البا�صا،  اليا�ض  الدكتور  يو�صح 

وهو ع�صو يف »اجلمعية الربيطانية جلراحي 

و»الأكادميية  الع�صبي«،  واجلهاز  الدماغ 

الأمركية لطب النوم ال�صايف« واخت�صا�صي 

اأّن  وا�صطراباته،  النوم  م�صاكل  معاجلة  يف 

كثًرا من النا�ض يعانون م�صاكل خمتلفة 

اأهمها:  ولعّل  فرا�صهم،  اإىل  ي��اأوون  عندما 

مرات  عدة  ال�صتيقاظ  النوم،  يف  ال�صعوبة 

النوم  اإىل  العودة  على  القدرة  وعدم  الليل  يف 

تكن  مل  النوم  فرتة  ب��اأّن  ال�صعور  ب�صرعة، 

بعد  الفرا�ض  اإىل  العودة  يف  والرغبة  كافية 

ال�صتيقاظ، وهما يرتافقان اأحياًنا مع �صعور 

ي�صعر  كذلك،  ال�صيئ...  وامل��زاج  بالإرهاق 

بع�ض النا�ض بالنعا�ض الطارئ الذي ل ميكن 

قد  ه���وؤلء  احل��رك��ة،  ي�صل  لأن��ه  مقاومته 

ينامون يف اأثناء القيادة اأو يف املكتب، كما 

يعاين عدد من الأ�صخا�ض الكوابي�ض وال�صر 

الالواعي والهلو�صة خالل نومهم.

النوم،  ا�صطرابات  بت�صنيف  نقوم  عندما 

ي�����ص��ي��ف ال��دك��ت��ور ال��ب��ا���ص��ا، 

ن��ق�����ص��م��ه��ا ح�����ص��ب امل���راح���ل 

فهناك  والأع�صاء...  والأعمار 

النف�صية،  ال��ن��وم  ا���ص��ط��راب��ات 

والأهّم  والغذائية...  الدماغية، 

توؤثر على جهاز  التي  هي تلك 

الع�صالت. وهناك 6 اإ�صطرابات 

خا�صة بالع�صالت هي: 

اأي   ،»Bruxisme«�����������ال  -1

وينتج  واحلنك،  الفك  ع�صالت  ا�صطراب 

توؤدي  التي  الأ�صنان«  عنها غالًبا »كزكزة 

اإىل ال�صعور بالتعب وبثقل يف الراأ�ض.

�صباًحا  الظهر  ع�صالت  ا�صطراب    -2

حيث تظهر عوار�ض اأوجاع الظهر والرقبة.

3-  انتفا�ض الأرجل لدى الن�صاء لياًل وهو ما 

.»Restless Leg Syndrome« ي�صمى

مع  مرتافقة  لياًل  الأرج���ل  اأوج���اع    -4

.»Periodic Leg Movement« ت�صنجات

 Nocturnal« ب��ال���  ي�����ص��ّم��ى  م���ا    -5

الإن�صان  ي�صتيقظ  حيث   »Regurgitation
ب�صبب  بالختناق  �صعوره  ب�صبب  ف��ج��اأًة 

ارتخاء ع�صلة م�صوؤولة عن حب�ض احلمو�صة 

ترتخي  خروجها.  دون  واحل��وؤول  املعدة  داخل 

الأوام��ر  تلقيها  ع��دم  ب�صبب  الع�صلة  ه��ذه 

بالنقبا�ض، فت�صمح للحمو�صة باملرور لت�صل 

اإىل راأ�ض املعدة ومن ثّم اإىل احللق ما ي�صبب 

الختناق.

اأواخ����������ر  يف 

اأوىل  الت�شعينيات، 

الطب احلديث اهتماًما 

ا بالنوم ونوعيته،  خا�شً

مراكز  اإن�����ش��اء  ومت 

خالله،  اجل�شم  على  تطراأ  التي  والتغريات  النوم  مراحل  لدرا�شة  متخ�ش�شة 

ا يف لبنان. يف الواقع،  وتنت�شر هذه املراكز بكرثة يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا واأي�شً

ك�شفت الدرا�شات احلديثة الكثري من اأ�شرار 

اأداء  على  نوعيته  تاأثري  ومدى  النوم 

ج�شم الإن�شان لوظائفه املختلفة.
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اأ�رشار النوم

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

• قررت منظمة ال�صحة العاملية يف اأواخر الت�صعينيات، 
الناجمة  ال�صلبية  النتائج  لدرا�صة  عاملي  برنامج  اإطالق 

والنوم«،  »ال�صحة  امل�صروع  و�صمي  العامل،  يف  الأرق  م�صاكل  عن 

اأ�صخا�ض يف  اأ�صل خم�صة  النتيجة مذهلة: يعاين واحد من  وكانت 

العامل الأرق، وهو يوؤثر �صلًبا على القدرة ال�صتيعابية والتعليمية لدى 

الأطفال، الأمر الذي تطال تداعياته احلياة القت�صادية والجتماعية.

من نتائج هذه الدرا�صة، تطوير الأدوية املعاجلة لالأرق. بالإ�صافة اإىل 

وحت�صينه  للنوم  املالزم  ال�صلوك  تطوير  على  الباحثون  عمل  ذلك، 

مثل: احرتام �صاعات النوم، وم�صاعدة الأ�صخا�ض على معرفة �صاعتهم 

البيولوجية والتي حني يدق جر�صها يجب الإيواء اإىل الفرا�ض باأي ثمن، 

م
نو

ال
 و

ة
ح

�ش
ال

لأّن النوم لي�ض جمرد فرتة راحة، 

مواعيده يجب اأن تكون مقد�صة

يف �شكون الليل ين�شط الدماغ 

ل� »ي�شنع« توازن الإن�شان... ومزاجه



بال�  ي�صمى  م��ا  ذك��ر  م��ا  اإىل  ي�صاف   -6

 »Nocturnal Urinary Incontinance«

ارتخاء  ب�صبب  الأولد  لدى  الليلي  التبّول  وهو 

هذا  املثانة،  اآخ��ر  على  امل��وج��ودة  الع�صلة 

الطفل  منو  مع  يتطور  اأن  ميكن  الرتخاء 

لرافقه يف كربه.

ما هي اأ�شباب الت�شنجات التي ت�شيب الأطراف 

ا الرجلني؟ خ�شو�شً

ال�صوؤال  هذا  عن  البا�صا  الدكتور  يجيب 

الرجلني  ي�صتهدف  ا�صطراب  اإّن��ه  بالقول: 

لأ�صباب دماغية وغذائية، فيبداأ لياًل وينتقل 

املري�ض  في�صعر  النهار،  يف  ليظهر  فرتة  بعد 

ميكن  ل  ومتغرة  متنوعة  باأحا�صي�ض 

اأو ت�صنيفها وكاأّن كهرباء متر يف  �صرحها 

الوجه.  واأحياًنا  اليدين  اأو  الرجلني  ع�صالت 

هذه  يف  خفيف  بخدر  ال�صخ�ض  ي�صعر  وق��د 

بداأت  اأّنه متى  املهّم هو  الأع�صاء )تنميل(. 

التخل�ض منها  الأحا�صي�ض، ل ميكن  هذه 

اإل بتحريك الرجلني وامل�صي لل�صعور بالراحة، 

واإل ازدادت ب�صبب تهيج الع�صالت. 

وي�صيف: غالًبا ما ت�صّخ�ض هذه ال�صطرابات 

مر�ض  اأو  »روماتيزم«  اأو  »فاري�ض«  اأنها  على 

ع�صال لي�ض له اأي عالقة بالنوم، ما ي�صتدعي 

ل  الأح��ي��ان  معظم  ويف  التي  الأدوي���ة  تناول 

حدة  من  تزيد  بل  اإيجابية  نتيجة  تعطي 

ال�صطرابات.

التخل�ض من هذه  الإمكان  اليوم بات يف 

م�صاكل  معاجلة  ع��ي��ادات  يف  امل�صاكل 

اإجراء تخطيط للنوم يبنّي  النوم، وذلك عرب 

م�صاره ونوعيته، بالإ�صافة اإىل اإجراء الفحو�ض 

املخربية الالزمة، ففي بع�ض الأحيان ترتبط 

م�صاكل النوم باأمرا�ض اأخرى.

ببع�ض  بالقيام  البا�صا  الدكتور  وين�صح 

�صليم،  ب�صكل  النوم  تتيح  التي  اخلطوات 

الغرفة  تكون  األ  على  النور،  اإطفاء  مثل: 

م�صاهدة  ع��ن  التوقف  التدفئة،  �صديدة 

قبل  الكومبيوتر  على  العمل  اأو  التلفزيون 

�صاعة من اخللود اىل النوم، �صماع املو�صيقى 

اليوم  للعمل يف  التخطيط  ال�صالة،  الهادئة، 

ال�صاخن  احلليب  من  كوب  �صرب  التايل، 

تتحول  والتي  »الرتيبتوفان«  مب��ادة  الغني 

النوم  اإىل »ميالتونني« تلقائًيا وهو هورمون 

بامتياز. 

عمل الدماغ ليال

يعمل  الدماغ  اأّن  البا�صا  الدكتور  يو�صح 

عن  اأ���ص��ع��اف  ثمانية  ب��زي��ادة  ال��ل��ي��ل  يف 

ت��وازن  يتكّون  ل��ذل��ك  ال��ن��ه��ار،  يف  عمله 

ثالثة  الدماغ  ويفرز  الليل.  خالل  الإن�صان 

ال�صريتونني  ه��ي:  الهورمونات  من  اأن��واع 

اجليد  امل��زاج  عن  امل�صوؤول   »Seretonine«

وهو   »Melatonine« امليالتونني  وامل���ِرح، 

 »Dopamine« والدوبامني  النوم،  هورمون 

الرتكيز  على  والقدرة  التوازن  يوؤّمن  ال��ذي 

وال�صتيعاب وتغذية الذاكرة. واجل�صم يتجّدد 

غرها،  اإىل  بالإ�صافة  الهورمونات  بهذه 

امل�صاكل  برزت  منها  كمية  نق�صت  ف��اإذا 

املتعلقة بها.

مراحل النوم

ي�صر  وف��ق م��ا  ال��ن��وم بعدة م��راح��ل،  مي��ر 

دورة  ت�صكل  املراحل  هذه  البا�صا،  الدكتور 

النوم  ليوؤدي  تكتمل،  اأن  يجب  التي  النوم 

مالحظة  ومي��ك��ن  املختلفة.  وظ��ائ��ف��ه 

التغرات يف تخطيط النوم على النحو الآتي:

 )Drawziness( النعا�ض الأوىل:  املرحلة   -

تنتج  بطيئة  ح��رك��ة  يف  يتمظهر  ال���ذي 

)يجب  اجل�صم.  حرارة  درجة  انخفا�ض  عن 

الريا�صية،  بالتمارين  القيام  الطعام،  تناول 

وال�صتحمام قبل موعد النوم باأربع �صاعات، 

اجل�صم  حرارة  درجة  ترفع  الن�صاطات  فهذه 

وبالتايل توؤخر مرحلة النعا�ض(.

- املرحلة الثانية: هي اأعمق وت�صتمر من 5 

اإىل 15 دقيقة.

بطيئة  متوجات  تربز  الثالثة:  املرحلة   -

هذه  وتتميز  ال�صيء،  بع�ض  وبعيدة  اأك��ر 

من   %10 وي�صكل  العميق  بالنوم  املرحلة 

جمموع �صاعات النوم.

- املرحلة الرابعة: يكون النوم اأكر عمًقا 

اأكر  بطيئة  موجات  ب��روز  مع  خاللها، 

ومتثل ن�صبة 20% من فرتة النوم.

ت��ت��وق��ف ح��رك��ة اجل�����ص��م وال��ع��ي��ن��ني يف 

املرحلتني الأخرتني لفرتة، ثم تن�صط حركة 

 Rapid eye« العينني حتت اجلفنني وت�صمى

الدماغ  اأّن  يالحظ  حيث   ،»movement
عن  زي��ادة  اأ�صعاف  ثمانية  مبعدل  يعمل 

تربز  وهنا  الأخ���رى،  الفرتات  خ��الل  عمله 

اجل�صم،  حركة  دون  من  العينني  حركة 

ويف هذه املرحلة تبداأ الأحالم. وتتكرر هذه 

 100 اإىل   90 كل  النوم  من  الق�صوى  املراحل 

دقيقة.
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اأن  دون  الليل من  اإل من مي�صي  النعا�ض كنز ل يعرف قيمته  لأن 

يغم�ض له جفن.

اإعاقات  اإىل  اأو  املوت  اإىل  تقود  التي  احلوادث  من  باملئة  ع�صرون   •
مزمنة �صببها م�صاكل يف النوم.

• كّل �صخ�ض ي�صكو من ا�صطراب يف النوم لأكر من �صنة واحدة 

مرات  ثالث  مبعدل  النف�صية  وال�صطرابات  للكاآبة  عر�صة  ي�صبح 

اأكر من �صخ�ض يتمتع بنوم عميق.

• اإّن الأ�صخا�ض الذين ي�صكون من النهيار الع�صبي اأو القلق والذين 
عوجلوا بنجاح بوا�صطة النوم العميق، يعودون اإىل حالتهم املر�صية يف 

حال عادت ا�صطرابات النوم لديهم لفرتة تتعدى ال�صتة اأ�صابيع.



ر�أ�س  له  هندو�سي  �إله  غاني�س 

و�أرب��ع  كبري،  ول��د  وج�سم  فيل 

�أي�����اٍد، وج��ل��د �أ���س��ف��ر. وه���و يف 

�لديانة �لهندو�سية �إله �حلكمة 

مزيل  ا  و�أي�سً و�ل�سالم،  و�لفطنة 

منذ  عبادته  ب��د�أت  �لعقبات؛ 

ت��ز�ل  وم���ا  ���س��ن��ة،   400 ح����و�ىل 

�لعامل  هندو�س  ل��دى  م�ستمرة 

�أجمع.

غاني�س  �أم  �أن  �لأ�سطورة  وتروي 

و���س��ع��ت��ه ع��ل��ى ع��ت��ب��ة �ل����د�ر 

فاأقفل  حلر��ستها وهي ت�ستحم، 

�ملنزل.  �إىل  �لدخول  من  ومنعه  �سيفا  �لإله  وجه  يف  �لطريق 

قطع هذ� �لأخري ر�أ�س �ل�سبي عن غري ق�سد، فنذرت �أمه �أن 

تاأتى له بر�أ�س جديد، من �أول من ميّر من �أمامها، و�سودف 

�أن مّر فيل يف �ملكان »فا�ستعارت« ر�أ�سه لبنها؛ ومنذ ذلك 

�حلني ر�ح �لهندو�س يقّد�سون �لفيلة ب�سبب �لإله غاني�س. 

ب�سناعة  �ملهرة  �حلرفيون  يقوم  �ملهرجان  من  �سهر  قبل 

خمتلفة،  باأحجام  غاني�س  لالإله  �لطني  من  فنية  مناذج 

�ملنازل،  يف  �أو  �لعامة  �لأماكن  يف  منها  �لكبرية  وتو�سع 

�لزهور،  و�أكاليل  �لز�هية  بالألو�ن  جميل  ب�سكل  وتزين 

و�لأ�سو�ء، و�لر�سوم �لتي ت�سور مو�سوعات دينية.

ل�ستدعاء  حفل  يقام  غاني�س  �لإل��ه  متثال  تثبيت  بعد 

�ل�سلو�ت  وتتلى  �لأغ���اين،  فتن�سد  �لتمثال،  �إىل  ح�سوره 

و�لتكري�سات �خلا�سة به كل يوم خالل �ملهرجان، وتو�سع 

وجوز  و�لأرز  و�لزهور  �حللويات  من  �مل�سنوعة  �لتقادم  �أمامه 

ه  ر�سّ ويتم  �ملعدنية،  و�لعمالت  �حلرفية  و�لأعمال  �لهند، 

مب�سحوق ت�ساند�ن �لأحمر.

باأبهى  �لعيد  خالل  �لإل��ه  لهذ�  �ملكّر�سة  �ملعابد  وت��زد�ن 

�لهندو�س  ويتناول  �حللل. 

�حل����ل����وي����ات �خل���ا����س���ة 

طبق  و�أ�سهرها  باملنا�سبة 

�مل�����ود�ك، وه���و ن���وع من 

�لزلبية �مل�سنوعة من �لأرز 

من  ح�سوة  مع  و�لطحني، 

جوز �لهند �لطازج.

�لهندو�س  �آلف  ويحر�س 

على تكرمي دمى ومتاثيل 

و�أخرى  �ليد،  قب�سة  بحجم  �سغرية  بني  تر�وح  �لتي  غاني�س 

عمالقة ي�سل �رتفاعها �ىل 25 مرًت� )بلغ طول �أحد �لتماثيل 

يف مدينة في�ساخاباتنام 35 مرًت� �لعام �ملا�سي(. 

من  �لهندو�سيون  �مل�ساهري  �ملقد�س  �لحتفال  يح�سر 

خمتلف دول �لعامل، ويدخل �جلميع �ملعبد لل�سالة يف �لوقت 

�للون  �لهندو�سيون )يرتدون عادة  �لذي يحمل فيه �لكهنة 

�لأحمر �أو �لأبي�س( م�سابيح �لزيت �لتقليدية، ويقومون باأد�ء 

�لتقليدية لالحتفال  �لفتيات �ملالب�س  �ل�سالة، فيما ترتدي 

بهذه �ملنا�سبة �لكبرية، �لتي »يزّيح« فيها �ملوؤمنون بكثري 

عر�س  على  �جلال�س  �لفيل  ر�أ�س  ذ�  �لإله  و�لرق�س  �لغناء  من 

عال ومن حوله �ملغنون و�لر�ق�سون، يف م�سرية جتوب �سو�رع 

�ملدن. 

مياه  يف  غاني�س  �لإل��ه  متاثيل  بتغطي�س  �ملهرجان  يتّوج 

�ملحيط �أو غريه من �مل�سطحات �ملائية قبل غروب �ل�سم�س. 

�سر�خ  و�سط  �ملياه  يف  �لتماثيل  باإلقاء  �ل�سعائر  تنتهي  ثم 

�حلا�سرين، يف طق�س يرمز �إىل �نتهاء �إقامته، ومغادرته �آخًذ� 

معه كل �أنو�ع �ملحن و�مل�سائب.
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نوافذ مفتوحة

�إعد�د:

با�سكال معّو�ض بو مارون

الديانة  معقل  يف  اأن��ت  اإذن  الهند  يف  اأن��ت 

جميع  من  اأتباعها  يتوافد  حيث  الهندو�سية 

الفيل  راأ�ض  الإله  مبيالد  لالحتفال  العامل  اأنحاء 

وتنتهي  �ساخبة  تبداأ  الحتفالت  »غاني�ض«. 

املاء. يف  بالتغطي�ض 

الهند  يف  مدن  عدة  يف  ال�سنوي  »غاني�ض«  مبهرجان  لالحتفال  الهندو�ض  مئات  ي�سطف 

لالإله  �سخم  م  جم�سّ اأمام  يحت�سدون  حيث  وت�سيناي،  اآباد  واأحمد  اآباد  وحيدر  مومباي  اأبرزها 

يوًما   11 املهرجان  ي�ستمر  ميالده.  بذكرى  ويحتفلون  وبارفاتي،  �سيفا  الإلهني  اإبن  »غاني�ض« 

التقومي  وف��ق  موعده  يُحدد 

القمري يف الفرتة املمتدة ما بني 

غاني�س �إله �حلكمة و�ل�سالح19 اآب و20 اأيلول من كل عام.

يكرمه الهندو�ض

قبل اأن يغادر

اآخًذا معه

املحن وامل�سقات
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موا�سم وخريات

اإعداد:

د.ح�سني حمود

كلية الزراعة - اجلامعة اللبنانية
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الـجوز:

اجلوز م�ساد قوي للأك�سدة 

وهو غني بالأوميغا 3 املفيدة 

للخليا وتقوية املناعة 

وحت�سني املزاج. وبف�سل 

احتوائه على الدهون 

الأحادّية غري امل�سبعة، 

ي�ساعد يف رفع م�ستوى 

الكول�ستريول اجلّيد وخف�ض 

الكول�ستريول ال�سيئ، ويحمي 

من اأمرا�ض القلب وال�سرايني. 

هذه بع�ض فوائد ثمرة اجلوز 

التي تقطف يف اخلريف، 

وحتتل مكانة مميزة بني 

اأ�سناف »املونة« اللبنانية.

مميزات �سجرة اجلوز

من  غ��ره��ا  ع��ن  اجل���وز  ���ش��ج��رة  تتميز 

التي  باخل�شائ�ص  تتمّتع  كونها  الأ�شجار 

�شجرًة حرجّية  نف�شه  الوقت  جتعل منها يف 

ي�شتفاد من اأخ�شابها، و�شجرة مثمرة لثمارها 

فوائد عظيمة. قيمة �شجرة اجلوز ك�شجرة 

القا�شي  خ�شبها  طبيعة  من  تنبع  حرجّية 

يحتوي  وال��ذي  ال�شتعال،  وال�شهل  والثقيل 

باملتانة  متّيزه  وملّونة،  جميلة  عروق  على 

واحل�شرات  الأمرا�ص  مقاومة  على  وبالقدرة 

�شناعة  يف  مرغوًبا  يجعله  ما  ال��زراع��ي��ة، 

ا.  املوبيليا واملفرو�شات والأبواب، وكوقود اأي�شً

اأهمّية  ذو  فهو  مثمرة،  ك�شجرة  اجلوز  اأما 

فثماره  وال�شناعة.  وال��دواء  الغذاء  يف  كربى 

من  حتتويه  ملا  عالية  غذائية  قيمة  ذات 

واأمالح  وبروتينّية  دهنّية  ومواد  فيتامينات 

فوائد  ولأوراقه  ثماره  لق�شر  معدنّية، كذلك 

وا�شتعمالت طّبية مهمة.

القيمة الغذائية للجوز وا�ستعمالته الطبية

باملواد  الغنّية  النباتات  بني  اجلوز  ي�شّنف 

املغّذية، حيث حتتوي ثماره على املواد الآتي 

ذكرها: كربوهيدرات، ن�شاء، �شّكر، األياف 

غذائية، بروتيني، ماء، دهون م�شبعة، دهون 

A-B1-B2-B3- وفيتامينات  م�شبعة  غر 

املعادن  ومن   .B5-B6-B12-C-D-E-K
الكال�شيوم  على:  اجل��وز  يحتوي  والأم��الح 

والفو�شفور  واملنغنيز  واملغنيزيوم  واحل��دي��د 

والبوتا�شيوم وال�شوديوم والزنك. ويحتوي كل 

بروتني  غراًما   15 على  اجل��وز  من  غ��رام   100

و65 غراًما دهون و7 غرامات األياف غذائية، 

من  اجل��وز  يف  امل��وج��ود  الربوتيني  ويتكّون 

ال�شرورية  الأمينية  الأحما�ص  من  الكثر 

ل�شحة الإن�شان. 

يف   »Science daily« جملة  ن�شرت  ولقد 

عددها ال�شادر يف 11 ت�شرين الأول 2006 تقريًرا 

اأن  اأظهرت  العلمية  الأبحاث  اأن  فيه  جاء 

جانب  اإىل  النا�شجة  غر  اجلوز  ثمار  تناول 

الدهون  ن�شبة  فيها  ترتفع  التي  الوجبات 

على  ال�شاّرة  الدهون  قدرة  من  يحّد  امل�شبعة 

تدمر الأوعية الدموية.

اأما بالن�شبة اىل اأجزاء اجلوز الأخرى فاأوراقه 

فهي  وا�شعة،  طبية  ا�شتعمالت  ذات  ا  اأي�شً

ومنّقية  وقاب�شة  مة  ومه�شّ طة  ومن�شّ مقوّية 

يف  وت�شاعد  وال�شل  لل�شّكري  وم�شاّدة  للدم 

عالج  يف  وت�شتخدم  الدم  يف  ال�شّكر  خف�ص 

الثمرة  ق�شرة  وك��ذل��ك  املهبلي.  النزيف 

اخل�شراء فهي بدورها تو�شف لل�شّل والتهاب 

يف  تو�شف  كما  اجللدّية،  والأمرا�ص  الرحم 

حالت الإ�شهال وتطهر القروح ملنع تعّفنها 

اجل��وز  زي��ت  ي�شتعمل  كذلك  وتقّيحها، 

الغازات  وط��رد  املغ�ص  ت�شكني  ح��الت  يف 

والتخّل�ص من الدودة الوحيدة. اإن ن�شبة حم�ص 

دواًء  املرتفعة يف اجلوز جتعل منه   3 الأوميغا 

�شد اأمرا�ص القلب وال�شرايني. كذلك يحتوي 

اجلوز على حم�ص الأرجينني الذي ي�شهم يف 

الدموية من خالل ترطيبها  ارتخاء الأوعية 

من اخلارج، الأمر الذي يجعلها قابلة للتمّدد 

وبالتايل مينع ت�شّلبها.

فاكهة املخ والفوائد العديدة

املخ«  »فاكهة  اإ�شم  اجل��وز  على  يطلق 

يزيد  كما  ويقّويها،  الذاكرة  ين�شط  لأن��ه 

الذكاء وقوة الحتمال عند الأ�شخا�ص الذين 

يرّكزون ملدة طويلة. وي�شهم اجلوز يف تن�شيط 

اإىل  ذل��ك  يف  الف�شل  ويعود  ال��دم��اغ،  خاليا 

الأوميغا  حم�ص  من  عالية  ن�شبة  احتوائه 

الأن�شجة  التوازن يف  اإحالل  الذي ي�شهم يف   3

 %60 اأكرث من  الدهون  التي متثل  الع�شبية 

من بنيتها، كما يقوم هذا احلم�ص بتليني 

اأو ت�شحيم جدران اخلاليا الع�شبية. من هنا 

وطبية  غذائية  كمادة  اجلوز  اأهمّية  تّت�شح 

مفيدة لالأطفال وامل�شنني لأنه يقّوي الذاكرة 

والبنية اجل�شدية.

وهو  امليالتونني  م��ادة  على  اجل��وز  ويحتوي 

 Pineal( ال�شنوبرّية  الغّدة  تفرزه  هرمون 

وتوازنه،  النوم  ب�شبط  يقوم  حيث   )gland
ومبا اأن مادة امليالتونني تنخف�ص مع التقدم 

النخفا�ص،  هذا  يعّو�ص  اجلوز  فاإن  العمر  يف 

الألزهامير  اأم��را���ص  من  ا  اأي�شً يقي  كما 

وباركين�شون ومن الت�شّنج الع�شلي. 

املتطّلبات البيئية لزراعة اجلوز

املناطق  معظم  يف  اجل��وز  زراع���ة  تنت�شر 

البيئية  العوامل  توافر  اىل  نظًرا  اللبنانية 

املالئمة لزراعته، وتّت�شم اأ�شجار اجلوز بالقدرة 

العالية على التاأقلم مع البيئات املختلفة، 

ول تخ�شى هذه ال�شجرة �شوى موجات احلرارة 



الإزهار  فرتة  اأثناء  يف  املنخف�شة 

والعقد. فزراعة اجلوز تنجح بدًءا 

ومتتد  ال�شاحلية  املناطق  من 

مرت   1500 املرتفعة  املناطق  حتى 

اإن  واأك���رث.  البحر  �شطح  ع��ن 

اأثناء  يف  املعتدلة  احل��رارة  توافر 

اآذار  اأ�شهر  خالل  والعقد  الإزه��ار 

وني�شان واأيار وتوافر املياه ال�شرورية 

لري الأ�شجار خالل اأ�شهرحزيران ومتوز واآب، 

زراع��ة  لنجاح  الأ�شا�شيان  ال�شرطان  هما 

هذه  لنجاح  اأخرى  �شروط  ثمة  لكن  اجلوز. 

الزراعة تتمثل مبا يلي:

- اختيار تربة ذات معدل ملوحة منخف�ص، 

واحلر�ص على حراثتها وت�شميدها.

- زرع الأ�شجار على م�شافة 10×10 مرت على 

الأقل.

- زرع عّدة اأ�شناف من اأ�شجار اجلوز ل�شمان 

التلقيح اخللطي ومن ثم ق�ّص الغّرا�ص على 

عملية  من  النتهاء  وبعد  �شم،   80 ارتفاع 

الزرع تو�شع بالقرب من كل غر�شة دّعامة 

وع��دم  ال�شاق  ا�شتقامة  ل�شمان  خ�شبية 

ري  يجب  واأخ��ًرا  الرياح،  ب�شبب  انك�شاره 

الغّرا�ص وبكمية وافرة، مبا�شرة بعد الزراعة.

العمليات الزراعية ال�سرورية يف مراحل الإنتاج

خالل ال�شنوات اخلم�ص الأوىل من عمرها، 

تقليم  يتم  الثمار،  باإنتاج  البدء  قبل  اأي 

لتقليم  املعتمدة  نف�شها  بالطريقة  ال�شجرة 

الأ�شا�شي  الهيكل  لتكوين  التّفاح  اأ�شجار 

لل�شجرة. وحتتاج �شجرة اجلوز من حيث املبداأ 

اإىل تقليم خفيف يقت�شر على اإزالة الأغ�شان 

اجليدة  والتهوئة  الإ�شاءة  لتاأمني  املت�شابكة 

واإزالة الأغ�شان املري�شة وامل�شابة بحّفار ال�شاق 

�شجرة  حتتاج  كذلك  الأخ��رى.  واحل�شرات 

النمو،  ف�شل  خالل  عالية  رطوبة  اإىل  اجلوز 

على  خا�ص  ب�شكل  زراعتها  تنجح  لذلك 

اأطراف الأنهار وقرب ال�شواقي، كما تنجح يف 

املناطق اجلبلية علًما اأن الري �شروري خالل 

ا يف فرتات اجلفاف. ف�شل ال�شيف وخ�شو�شً

ملكافحة  برنامج  تنظيم  ال�شروري  ومن 

اجل��وز  ت�شيب  ال��ت��ي  واحل�����ش��رات  الأم��را���ص 

مو�شم  وقبل  ال�شتاء  خ��الل  وقائي  ب�شكل 

وحتى  الثمار  عقد  ومرحلة  الأزه���ار  تفّتح 

مرحلة ما قبل متام الن�شج.

يف ما خ�ص الت�شميد، هو �شروري وكمياته 

بعل(. اأو  )�شقي  الزراعة  باختالف  تختلف 

اأما يف ما خ�ص الفالحة فب�شاتني اجلوز يجب 

الربيع  )ال�شتاء،  اأن حترث يف ثالثة مواعيد 

وال�شيف(.

م�ستقبل اجلوز كزراعة بديلة يف لبنان

�شاعد ارتفاع كلفة اإنتاج الأ�شجار املثمرة 

الأخرى يف حت�شني موقع زراعة اأ�شجار اجلوز، 

ع هذه الزراعة كزراعة  فعاًما بعد عام تتو�شّ

بديلة عن زراعات اأخرى اأغرقت املزارعني يف 

الأ�شا�ص  اخل�شائر املتكّررة. ف�شجرة اجلوز يف 

وا�شعة بل هي يف معظم  ل حتتل م�شاحات 

على  منفرد  �شكل  على  موجودة  احل��الت 

وكم�شّدات  ال�شواقي  وقرب  الأنهار  �شفاف 

للرياح ويف الب�شاتني وحدائق البيوت، غر اأن 

هناك م�شاحات من الأ�شجار املثمرة الأخرى 

ب�شاتني  اإىل  كامل  ب�شكل  تتحول  باتت 

من اجلوز. هذه الغزوة مل تاأت من العبث بل 

واملوا�شم  املتالحقة  للخ�شائر  نتيجة  كانت 

وتكاليف  املبيدات  ثمن  تغطي  ل  التي 

�شمر  الدكتور  يقول  ذلك  حول  زراعتها. 

مدّور رئي�ص ق�شم الإقت�شاد الزراعي يف اجلامعة 

الكلفة  الزراعة متدنية  اإن هذه  اللبنانية، 

وتالئم املناطق اجلبلية التي ترتفع 1500 مرت 

وما فوق عن �شطح البحر. وي�شر مدّور اإىل اأن 

هذه  تطوير  اإىل  ما�شة  بحاجة  اأ�شبح  لبنان 

�شنوًيا  املحلية ت�شتهلك  ال�شوق  الزراعة لأن 

اأكرث من 15 األف طن من اجلوز ن�شتورد منها 

�شرورة  على  م�شّدًدا  اخلارج،  من   %75 ن�شبة 

وذلك  الإط��ار،  هذا  يف  بواجبها  الدولة  قيام 

وتوزيعها  لة  موؤ�شّ ن�شوب  ا�شتراد  خالل  من 

على املزارعني باأ�شعار مدرو�شة، لأن الغر�شات 

يف  تنتج  اأن  ميكنها  املهّجنة  الأجنبية 

ال�شنة ال�شاد�شة من عمرها وقد ي�شل حم�شول 

الواحدة منها اإىل ما بني 50 و100 كلغ وهو ما 

التي  املعروفة  املحّلية  الأ�شناف  ميّيزها عن 

حتتاج اإىل ما بني 10 و15 �شنة ليكتمل منوها 

وتبداأ بالإنتاج.
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الـجوز:
 منجم من الفوائد 

ال�سحية والطبية

ق�سر اجلوز وقود جيد لتوليد الطاقة الكهربائية

اكت�شف خرباء اأ�شرتاليون م�شدًرا جديًدا لتوليد الطاقة من ق�شر اجلوز الأخ�شر، واأعلن 

اأخًرا عن اإن�شاء معمل لتوليد الطاقة يعمل بق�شر اجلوز ال�شميك، وهو يوّلد 9.5 ميغاوات 

كهرباء يف ال�شاعة ويوفر الطاقة لأكرث من 1200 منزل يف اإحدى املناطق الأ�شرتالية.



• املكونات:
باذجنان مدعبل: 500 غرام.

�صدر دجاج: 300 غرام.

جبنة غرويار: 150 غراًما.

طحني: 100 غرام.

البي�شاميل: • مكونات �شل�شة 
حليب �صائل �صاخن :500 غرام. 

زبدة: 50 غرام.

طحني: 50 غرام.

مرقة دجاج: مكعب واحد.

اأوريغانو وجوزة الطيب وملح وفلفل اأبي�ض، 

ح�صب الرغبة.

البي�شاميل: • حت�شري �شل�شة 
وي�صاف  النار  على  الزبدة  ب  ت��ذوَّ  -

اإليها الطحني حتى ت�صبح كالعجينة. 

- ي�صاف احلليب ال�صاخن �صيًئا ف�صيًئا مع 

تتما�صك  حتى  والتوابل  الدجاج  مكعب 

ال�صل�صة. 

• مكونات �شل�شة البولونيز:

• املكونات:
�صبانخ: 400 غرام.

فيليه �صمك: 200 غرام.

هليون اأخ�صر معّلب: 100 غرام.

بندورة كرزية: ن�صف كوب.

�صنوبر: ربع كوب.

مكونات �صل�صة احلام�ض:

خردل ديجون: 20 غراًما.

زيت زيتون: ربع كوب.

ع�صري حام�ض: 30 غراًماأ.

ثوم: 3 ف�صو�ض.

للزينة. �صومر 

ح�صب  اأ���ص��ود  وفلفل  ملح  ���ص��ائ��ل،  ح��ر 

الرغبة.

التح�شري: • طريقة 
وت�صفى  وتغ�صل  ال�صبانخ  ورق��ات  تنّقى   -

جيًدا. 

يف  ال��زي��ت��ون  زي��ت  م��ن  القليل  يو�صع   -

املقالة املانعة لاللت�صاق وي�صوى ال�صمك مع 

اأن يتم ر�صها  البندورة الكرزية بعد  حبات 

والفلفل.  بامللح 

وي�صاف  وعاء  يف  اخلردل  كمية  تو�صع   -

اإليه القليل من الزيت النباتي وزيت الزيتون 

وامللح  احل��ام�����ض  وع�صري  ال�صائل  واحل���ر 

والفلفل ويتم حتريك املزيج بوا�صطة �صريط 

اخلفق تباًعا كلما اأ�صفنا مكوًنا جديًدا.

يف  ال�صنوبر  حبيبات  حتمي�ض  يتم   -

املقالة.

وعاء  و�صط  يف  ال�صبانخ  ورق��ات  تو�صع   -

دائ��ري  ب�صكل  الهليون  وي�صف  ال�صلطة 

مع  ال�صبانخ  فوق  امل�صوي  ال�صمك  ن�صع  ثم 

اإ�صافة البندورة وال�صنوبر املحم�ض �صابًقا.

�صل�صة  ن�صيف  مبا�صرة  التقدمي  قبل   -

احلام�ض واخلردل. 

- يزّين �صحن التقدمي بال�صومر.

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�ض«

• ال�صيف ري�صار خمت�ض
يف الأطباق الفرن�صية والعاملية

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�شناف 

مميزة مع ال�شيف

ري�شار اخلوري

�شلطة ال�شمك مع ال�شبانخ 

وال�شنوبر

م�شّقعة يونانية
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اأطايب ال�شيف

اإعداد:

با�شكال معّو�ض بو مارون



• املكونات:
كرات: 100 غرام.

كرف�ض: 100 غرام.

ذرة �صفراء: 200 غرام.

فطر: 100 غرام.

فليفلة حلوة: 100 غرام.

كرمي حيواين: 200 غرام.

مرقة الدجاج ح�صب احلاجة.

اأوريغانو وملح وفلفل، ح�صب الرغبة.

التح�شري: • طريقة 
وال��ك��رف�����ض  ال���ك���ّرات  ي��غ�����ص��ل   −
ويقّطعان اإىل جوانح وُيقلبان مع الزيت 

على نار خفيفة حتى يذبال.

ومن  وال��ف��ط��ر  الفليفلة  ُت�����ص��اف   −
احليواين  والكرمي  الدجاج  مرقة  ثم 

على  وت��رك  جّيًدا  املكونات  وتقّلب 

النار حتى الغليان.

ب��اخل��الط  امل���ك���ون���ات  ت��ط��ح��ن   −
اليدوي.  الكهربائي 

والفلفل.  امللح  الأوري��غ��ان��و،  ير�ض   −
يقدم احل�صاء �صاخًنا.

• املكونات:
���ص��م��ي��د و���ص��ط: 

كيلوغرام واحد.

�صكر: 650 غراًما.

ماء: 650 غراًما.

كربونات: 5 غرامات.

ق�صطة: 300 غرام.

لوز: 100 غرام.

جوز: 100 غرام.

ف�صتق: 100 غرام.

�صمنة: 100 غرام.

)لير  غ��راًم��ا   250 ق��ط��ر: 

م��اء  ���ص��ك��ر،  350غ  م���اء، 

الزهر وع�صري احلام�ض(.

التح�شري: • طريقة 
وال�صكر  امل���اء  يو�صع   -

املزيج  ويحرك  النار  على 

حتى يذوب ال�صكر، فتطفاأ 

النار. 

ال�����ص��م��ي��د  ي�������ص���اف   -

حتى  ويحرك  والكربونات 

ثم  جيًدا  اخلليط  يتمازج 

ي���رك ج��ان��ًب��ا ح����واىل 12 

�صاعة، لي�صبح كالعجينة.

ال�صينية  قعر  ي��ده��ن   -

بالقليل من ال�صمن والقطر 

من  طبقة  ومت��ّد 

ال���ع���ج���ي���ن���ة ث��م 

ثم  وم��ن  الق�صطة  تو�صع 

طبقة اأخرى من العجينة.

ال�صينية  وج���ه  ي��زي��ن   -

��رة  ب��ال��ق��ل��وب��ات امل��ح�����صّ

القطر  م��ن  القلي��ل  م��ع 

وال�صمن.

- تو�صع ال�صينية يف الفرن 

درج���ة   175 ح�����رارة  ع��ل��ى 

مئوية ملدة 40 دقيقة.

ال�صينية  »ت�����ص��ّق��ى«   -

جانًبا  ت��رك  ث��م  بالقطر 

حتى تربد.

�شوربة الذرة

مع الفطر

هري�شة حلبية مع الق�شطة

حلم مفروم: 150 غرام.

زيت نباتي: ملعقتا طعام.

ب�صل: 100 غرام.

كراف�ض: 400 غرام.

ثوم: 3 ف�صو�ض.

جزر مب�صور: 100 غرام.

بندورة مطحونة: 500 غرام.

رب البندورة: 20 غراًما.

مرقة اخل�صار: مكعب واحد.

ورقة غار.

ملح وفلفل، ح�صب الرغبة.

البولونيز: • حت�شري �شل�شة 
- يقّطع الب�صل والكراف�ض والثوم واجلزر 

وتو�صع جميع هذه اخل�صار يف مقالة مع 

الزيت واللحم املفروم. 

-  ت�صاف البندورة ورب البندورة ومكعب 

وال��ت��واب��ل ومت����زج حتى  اخل�����ص��ار 

تتما�صك.

التح�شري: • طريقة 
ويغطى  دوائ��ر  اإىل  الباذجنان  يقطع   -

بالطحني ويقلى بالزيت حتى ي�صقر ويو�صع 

على حمارم ورقية متت�ّض الزيت الفائ�ض.

البي�صاميل  تو�صع طبقة من �صل�صلة   -

من  طبقة  ث��م  زج��اج��ي  وع���اء  ق��ع��ر  يف 

ثم  جنب  اإىل  جنًبا  امل�صفوف  الباذجنان 

تنتهي  حتى  وهكذا  البولونيز  �صل�صة 

املقادير كلها.

- تو�صع اآخر طبقة من البي�صاميل على 

�صطح الوعاء ثم تر�ض جبنة الغرويار.

درجة  على  الفرن  يف  ال��وع��اء  يو�صع   -

حرارة 180 درجة مئوية ملدة 20 دقيقة ويقدم 

الطبق �صاخًنا. 

• معلومة:
ال��ي��ق��ط��ني ن���ب���اٌت 

ع�����ص��ب��يٌّ زاح���ف 

منه  ت�����ص��ت��ع��م��ل 

والأوراق  الثمار 

وال��ب��ذور، وه��و ذو 

غذائية  ف��وائ��د 

وطبّية عظيمة.

اليقطني  يخف�ض 

ن�����ص��ب��ة ال��ك��ول�����ص��رول يف 

غري  دهنية  حوام�ض  على  لحتوائه  ال��دم 

واحليوية  الذكاء  قوة  يزيد  كما  م�صبعة، 

ام��را���ض  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  ويفيد  الذهنية 

ا �صرطان الرئة. ال�صرطان وخ�صو�صً

ي�صاعد  اليقطني  اأن  الأب��ح��اث  اأثبتت 

وم�صاد  م�صّهل،  وه��و  اله�صم،  عملية  يف 

لالأغ�صية  وملطف  للبول،  ومدّر  لل�صعال، 

البوا�صري  لعالج  اأي�صا  وي�صتعمل  املخاطية، 

وغدة الربو�صتات.

يتميز زيت بذر اليقطني بدرجة عالية من 

م�صامات  يخرق  حيث  وال�صفاء،  النقاوة 

للتدليك؛  ي�صتعمل  ل��ذا  بالعمق  اجللد 

وت�صاعد يف  التجاعيد،  وتقلل خلطاته من 

والتقرحات اجللدية  التئام اجلروح واحلروق 

لحتوائه على جميع الفيتامينات تقريًبا، 

لحتوائه  والأرق  الكاآبة  يعالج  اأنه  كما 

على حوام�ض اأمينية مهمة.
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ال�شيف: • ن�شيحة 
عند �صلق العد�ض ين�صح بعدم 

الن�صج؛  اإمتام  قبل  امللح  اإ�صافة 

عملية  بداية  يف  امللح  فو�صع 

احلبوب  ن�صج  اإىل  ي��وؤدي  ال�صلق 

ب�صكل متفاوت.





ب���رع���اي���ة ق��ائ��د 

اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد 

ج�������ان ق���ه���وج���ي 

ممثاًل بقائد املركز العايل للريا�سة الع�سكرية العميد الركن 

 – اللبنانية   »PolyLiban« جمعية  من  وبدعوة  الها�سم،  اأ�سد 

ال�سوي�سرية، اأقيم يف احلديقة العامة ملدينة جبيل، ولل�سنة الرابعة 

اجلي�ش  بني  م�سرتك  ريا�سي  ن�ساط  اإطالق  حفل  التوايل،  على 

واجلمعية املذكورة حتت عنوان »Polyathlon«، وذلك بح�سور 

رئي�سة جمعية    ،Ruth Flint ال�سيدة   لبنان  �سوي�سرا يف  �سفرية 

اإىل  اجلمعية  من  واأع�ساء  قماطي  تينا  ال�سيدة   »PolyLiban«

جانب ريا�سيني و�سباط و�سخ�سيات ر�سمية وثقافية.

يف  قال  باملنا�سبة،  كلمة  ها�سم  الركن  العميد  األقى  وقد 

م�ستهلها »اإّن اإقامة هذا الن�ساط للمرة الرابعة على التوايل هي 

دليل وا�سح على جناح هذه التجربة الريا�سية الفريدة من نوعها، 

الريا�سية  الناحية  على  الكثرية  اإيجابياتها  تقت�سر  مل  والتي 

واالجتماعية  ال�سياحية  النواحي  اإىل  ذلك  تعدت  بل  فح�سب، 

ال�ساربة  لبنان،  التي ت�سكل جزًءا ثميًنا من ح�سارة  والثقافية 

جذورها يف اأعماق التاريخ«.

موقًعا  لبنان  تبّوء  �سر  البع�ش عن  يت�ساءل  »قد  قائاًل:  واأ�ساف 

م�ساحته  �سيق  من  الرغم  على  العامل،  بلدان  �سائر  بني  رائًدا 

ا،  اأي�سً مت�سائال  البع�ش  هذا  ومي�سي  املحدود،  �سكانه  وحجم 

واالحتالالت  احلروب  وجه  يف  التاريخ  عرب  �سمد  اأن  له  كيف 

املنطقة  اأزم��ات  اأم��ام  اليوم  ي�سمد  اأن  له  وكيف  والنزاعات، 

امل�ستع�سية، التي ما انفكت تلفح برياحها ال�ساخنة اأ�سوار هذا 

الوطن، حماولة الت�سلل اإىل داخله الإ�سعال نار الفتنة بني االأهل 

واالأخوة ورفاق الدرب الواحد.

اإّن  نقول:  وقناعة  ب�ساطة  نحن بكل 

تكمن  االأ�سئلة،  تلك  عن  االإجابات 

يف ع��ظ��م��ة ال�����س��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين. ه��ذا 

الزمن  منذ  حمل  ال��ذي  االأب��ّي  ال�سعب 

واالأرج���وان  وال�سراع  احل��رف  الغابر... 

نف�سه  ه��و  �ستى،  االأر����ش  اأ�سقاع  اإىل 

مت�سك  يف  التاريخ  جمدًدا  اليوم  ي�ستمر 

وهويتهم  الوطنية  بوحدتهم  اأبنائه، 

االآخ��ر،  على  وانفتاحهم  وانتمائهم، 

تفوقهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ه��م  يف  ك��م��ا 

واإميانهم  والثقايف،  والعلمي  الفكري 

يف  كذلك  العليا،  االإن�سانية  باملثل 

جي�سهم  جانب  اإىل  امل�سّرفة  وقفاتهم 

الوطني...«.

اجلي�ش  قائد  با�سم  توّجه  اخلتام،  ويف 

جمعية  اإىل  واالمتنان  ال�سكر  بخال�ش  قهوجي،  جان  العماد 

PolyLiban واإىل جميع الريا�سيني وامل�ساركني يف اإعداد الن�ساط 
من  ال�سيوف  و�سائر  ال�سوي�سريني  االأ�سدقاء  ا  وخ�سو�سً وتنفيذه، 

الدول ال�سديقة، متمنًيا لهم اإقامة هانئة يف ربوع وطنهم الثاين 

لبنان«.  

اجلي�ش  من  ريا�سيون  فيه  و�سارك  اأيام،   5 ملدة  الن�ساط  ا�ستمّر 

من  واآخ���رون  �سوي�سريون  وريا�سيون  اللبنانية،  االأن��دي��ة  وم��ن 

التجذيف،  ال�سباحة،  يف  �سباقات  وت�سّمن  خمتلفة،  جن�سيات 

القرنة  اإىل  وال�سعود  القو�ش  رمي  الرك�ش،  الهوائية،  الدراجات 

ال�سياحية  لالأماكن  زي��ارات  اإىل  باالإ�سافة  االأرز،   – ال�سوداء 

واالأثرية يف العديد من املناطق اللبنانية.
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ت�رشين الثاين

2013

ريا�ضة

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

ك
رو

بـ
مـ

فيها  جتلت  والتي  اجلي�ش  �صعيد  على  جرت  التي  الريا�صية  البطوالت  اإىل  باالإ�صافة 

قطع كثرية، �صاركت الفرق الع�صكرية يف عدة بطوالت على �صعيد لبنان، وحققت فيها 

ا  اأي�صً اأحرز  العامة الألعاب القوى ظلت حمجوزة للجي�ش، وهو  املراكز االأوىل. فالبطولة 

بطولة التجذيف، وبطولة كرة اليد اجلامعية.

مربوك، واإىل مزيد من الن�صاط والتاألق واملناف�صة ال�صريفة.

»Polyathlon« بني اجلي�ش 

»PolyLiban« وجمعية



ن��ادي  ملعب  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت 

العامة  لبنان  بطولة  اجلمهور 

للفرق يف األعاب القوى للعام 2013 

رك�ش  م�سابقات  وت�سمنت: 

الوثب  خمتلفة،  م�سافات  على  وح��واج��ز 

رمي  العايل،  الوثب  الثالثي،  الوثب  الطويل، 

القر�ش 2 كلغ، رمي الرمح 800 غرام، ورمي 

الكرة احلديد 7 كلغ 260 غرام.

يف  وح��ّل  البطولة  ه��ذه  يف  اجلي�ش  �سارك 

بني  من  نقطة(   119 )بر�سيد  االأول  املركز 

نتائج  وك��ان��ت  م�����س��ارك��ة،  ف��رق  ع�سرة 

الع�سكريني على النحو االآتي:

• 100م:
التدخل  - اجلندي �سادي فرحات من فوج 

الثالث يف املركز الثاين.

- اجلندي حمزة ح�سن من اللواء االول يف 

املركز الثالث.

• 110م حواجز:
االأول يف  اللواء  العريف خالد من�سور من   -

املركز الثاين.

اللواء احلادي  - اجلندي حممد طالب من 

ع�سر يف املركز الثالث.

• 200م:
نور  خدماته  املمددة  املجند   -

الدين حديد من اللواء التا�سع يف 

املركز االأول.

• 400م:
نور  خدماته  املمددة  املجند   -

الدين حديد من اللواء التا�سع يف 

املركز االأول.

خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   -

اللواء احلادي  ح�سن من�سور من 

ع�سر يف املركز الثاين.

• 400م حواجز:
من  من�سور  خالد  العريف   -

اللواء االأول يف املركز الثالث.

• 800م:
من  ال�سناوي  خالد  اجلندي   -

اللواء االأول يف املركز االأول.

من  علي  اأح��م��د  اجل��ن��دي   -

املركز  يف  اللوج�ستي  ال��ل��واء 

الثالث.

• 1500م:

- اجلندي خالد ال�سناوي من اللواء االأول يف 

املركز االأول.

- اجلندي اأحمد علي من اللواء اللوج�ستي 

يف املركز الثاين.

• 3000م حواجز:
ال�سابع  اللواء  �سويدان من  - اجلندي علي 

يف املركز االأول.

- الرقيب حممد العجمي من اللواء الثاين 

يف املركز الثاين.

• 5000م:
مديرية  م��ن  م��رت��ا  ن��ق��وال  اأول  امل��ع��اون   -

املخابرات يف املركز االأول.

- العريف حمزة حممود من اللواء االأول يف 

املركز الثاين.

• 10000م:
احلر�ش  ل��واء  من  عي�سى  عمر  العريف   -

اجلمهوري يف املركز االأول.

الدين  زين  زاهر  خدماته  املمددة  املجند   -

املركز  يف  اخلام�ش  اللواء  من 

الثاين.

• 4×100م:
من  فرحات  �سادي  اجلندي   -

ح�سن  حمزة  اجلندي  الثالث،  التدخل  فوج 

من  قا�سم  حممد  العريف  االول،  اللواء  من 

من  يونان  فوؤاد  اأول  العريف  ال�سابع،  اللواء 

اللواء الثالث يف املركز االأول.

• 4×400م:
الدعم،  لواء  من  حم�سن  اأحمد  العريف   -

العريف خالد من�سور من اللواء االأول، املجند 

اللواء  من  حديد  الدين  نور  خدماته  املمددة 

التا�سع، املجند املمددة خدماته ح�سن من�سور 

من اللواء احلادي ع�سر يف املركز االأول.

• وثب طويل:
من  طريجي  ابراهيم  حممد  اجلندي   -

اللواء العا�سر يف املركز الثاين.

• وثب ثالثي:
من  طريجي  ابراهيم  حممد  اجلندي   -

اللواء العا�سر يف املركز االأول.

- العريف اأول فوؤاد يونان من اللواء الثالث 

يف املركز الثاين.

• وثب عاٍل:
الديراين  علي  اأول  اجلندي   -

املركز  يف  الثامن  ال��ل��واء  م��ن 

الثالث.

• رمي القر�ش 2 كلغ:
لواء  الرقيب بدري عبيد من   -

املركز  يف  اجل��م��ه��وري  احل��ر���ش 

االأول.

- العريف اأول جورج ها�سم من 

معهد التعليم يف املركز الثاين.

• رمي الرمح 800غرام:
الرحمن  عبد  اأول  اجلندي   -

يف  االأول  ال��ل��واء  م��ن  احل���الين 

املركز االأول.

 7،260 احلديد  الكرة  رم��ي   •
كلغ:

الرقيب بدري عبيد من لواء   -

املركز  يف  اجل��م��ه��وري  احل��ر���ش 

االأول.

- العريف اأول جورج ها�سم من 

معهد التعليم يف املركز الثاين.

ريا�ضة
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التدريب  مركز  يف  اأقيمت 

اللبناين  ل��الحت��اد  ال��ت��اب��ع 

ب��ريوت،  م��رف��اأ   – للتجذيف 

 ،2013 للعام  التجذيف  يف  لبنان  بطولة 

للعبة  اللبناين  االحت��اد  نظمها  التي 

بتواريخ 29، 30 و2013/8/31.

وت�سمنت البطولة، �سباقات اأرغوميرت 

و�سباقات ماء لفئتي الرجال وال�سيدات.

وقد حّل فريق اجلي�ش يف املركز االأول 

يف الت�سنيف النهائي بر�سيد 66 نقطة 

�سبعة  بني  )من  االأرغوميرت  �سباق  يف 

اأندية م�ساركة(، و98 نقطة يف �سباقات 

املاء )من بني �ستة اأندية م�ساركة(.

فجاءت  ال��ف��ردي،  الت�سنيف  يف  اأم��ا 

نتائج الع�سكريني على النحو االآتي:

• االأرغوميرت فئة الرجال:
• وزن مفتوح 1000م:

يف  اخل��وري  م��ارون  اأول  الرقيب  ح��ّل 

مو�سى  اإيلي  اأول  والعريف  االأول  املركز 

يف املركز الثاين )كالهما من املركز 

العايل للريا�سة الع�سكرية(.

• وزن خفيف فوق 23 �سنة 1000م:
فوج  من  عبود  ابراهيم  الرقيب   -

املغاوير يف املركز االأول.

- املجند املمددة خدماته ماجد عبود 

من اللواء التا�سع يف املركز الثاين.

- العريف اأول جورج خمول من اللواء 

الثامن يف املركز الثالث.

• وزن خفيف دون 23 �سنة 1000م:
- اجلنديان طانيو�ش القزي وم�سطفى 

وال��ث��اين  االأول  امل��رك��زي��ن  يف  ط��رف��ة 

)كالهما من املركز العايل للريا�سة 

الع�سكرية(.

عز  ف�سل  خدماته  املمددة  املجند   -

املركز  يف  العا�سر  ال��ل��واء  م��ن  ال��دي��ن 

الثالث.

• فئة النا�سئني ال�سيدات:
العايل  للمركز  املنت�سبتان  حّلت 

وجينيفر  جوي  الع�سكرية،  للريا�سة 

يف  وال��ث��اين  االأول  املركزين  يف  خ��وري 

�سباقي االأرغوميرت الوزن اخلفيف 500م 

واملاء الفردي 1000م، وانقلب مركزاهما 

�سباق  يف  ثانية(  وجوي  اأوىل  )جينيفر 

قائد دفة. اأما يف ال�سباق الزوجي 1000م، 

فحلتا يف املركز الثاين.

• �سباق املاء فئة الرجال:
• فردي وزن مفتوح 2000م:

املركز  يف  مو�سى  اإيلي  اأول  العريف   -

يف  اخل��وري  م��ارون  اأول  والرقيب  االأول 

املركز  من  )كالهما  الثاين  املركز 

العايل للريا�سة الع�سكرية(.

- الرقيب اأول حممد خالد من اللواء 

االأول يف املركز الثالث.

�سنة   23 ف��وق  خفيف  وزن  ف��ردي   •
2000م:

فوج  من  عبود  ابراهيم  الرقيب   -

املغاوير يف املركز االأول.

- العريف اأول جورج خمول من اللواء 

الثامن يف املركز الثاين.

خدماته  امل��م��ددة  املجند   -

ماجد عبود من اللواء التا�سع 

يف املركز الثالث.

�سنة   23 دون  خفيف  وزن  ف��ردي   •
2000م:

- اجلندي طانيو�ش القزي من املركز 

املركز  يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

االأول.

• زوجي وزن مفتوح 2000م:
من  اخل���وري  م���ارون  اأول  الرقيب   -

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

اللواء  من  خمول  ج��ورج  اأول  والعريف 

الثامن يف املركز االول.

واجلندي  مو�سى  اإيلي  اأول  العريف   -

ط��ان��ي��و���ش ال��ق��زي يف امل��رك��ز ال��ث��اين 

)كالهما من املركز العايل للريا�سة 

الع�سكرية(.

- الرقيب اأول حممد خالد من اللواء 

ماجد  خدماته  املمددة  واملجند  االأول 

املركز  يف  التا�سع  ال��ل��واء  م��ن  عبود 

الثالث.

• زوجي وزن خفيف 2000م:
فوج  من  عبود  ابراهيم  الرقيب   -

من  جبور  روب��ري  اأول  والعريف  املغاوير 

اللواء اللوج�ستي يف املركز االأول.

- اجلندي م�سطفى طرفة من املركز 

واملجند  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

من  الدين  عز  ف�سل  خدماته  املمددة 

اللواء العا�سر يف املركز الثالث.

• رباعي وزن مفتوح 1000م:
من  خم���ول  ج���ورج  اأول  ال��ع��ري��ف   -

العريف  االول،  املركز  الثامن يف  اللواء 

اللوج�ستي،  اللواء  من  جبور  روبري  اأول 

املركز  من  القزي  طانيو�ش  اجلندي 

واملجند  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

املمددة خدماته ماجد عبود من اللواء 

التا�سع يف املركز االأول.

والعريف  اأول مارون اخلوري  الرقيب   -

العايل  امل��رك��ز  م��ن  مو�سى  اإي��ل��ي  اأول 

اأول  الرقيب  الع�سكرية،  للريا�سة 

والرقيب  االأول،  اللواء  حممد خالد من 

اب��راه��ي��م ع��ب��ود م��ن ف��وج امل��غ��اوي��ر يف 

املركز الثاين.

101العدد 341 - اجلي�ش  

اجلي�ش يحّل اأواًل يف بطولة لبنان للتجذيف



نظم  اجلي�ش،  قائد  العماد  برعاية 

لبنان  بطولة  لل�سباحة  اللبناين  االحتاد 

وذلك   2013 للعام  ال�سباحة  يف  ال�سيفية 

ذوق   – ال��رم�����ال  ن�����ادي  م�س�بح  ع�لى 

م�س�بح.

�سارك اجلي�ش يف البطولة وحّل يف املركز 

الثالث من بني 18 ع�سر فريًقا، اأما النتائج 

الفردية فكانت على النحو االآتي:

• 50 م حرة:
ال�سرطة  م��ن  زي���ادة  وائ���ل  ال��ع��ري��ف   -

الع�سكرية يف املركز اخلام�ش.

- اجل��ن��دي ل��وي�����ش داغ����ر م��ن ال��ل��واء 

اللوج�ستي يف املركز ال�سابع.

• 50 م �سدر:
فوج  من  خمايل  جاك  اأول  الرقيب   -

االأ�سغال امل�ستقل يف املركز الثالث.

• 50 م ظهر:
القوات  نقوال من  �سربل  اأول  العريف   -

البحرية يف املركز الرابع.

• 50 م فرا�سة:
ال�سرطة  م��ن  زي���ادة  وائ��ل  العريف   -

الع�سكرية يف املركز ال�ساد�ش.

فوج  من  اخلطيب  رفعات  املعاون   -

التدخل الثاين يف املركز ال�سابع.

• 100 م ظهر:
- اجل��ن��دي ل��وي�����ش داغ���ر م��ن ال��ل��واء 

اللوج�ستي يف املركز الثالث.

• 100 م حرة:
ال�سرطة  م��ن  زي���ادة  وائ���ل  ال��ع��ري��ف   -

الع�سكرية يف املركز الثاين.

-  اجل��ن��دي ل��وي�����ش داغ���ر م��ن ال��ل��واء 

اللوج�ستي يف املركز الثالث.

• 100 م فرا�سة:
فوج  م��ن  اخلطيب  رف��ع��ات  امل��ع��اون   -

التدخل الثاين يف املركز الرابع.

- العريف اليا�ش كرتا من فوج التدخل 

االأول يف املركز اخلام�ش.

• 100 م �سدر:
فوج  من  خمايل  جاك  اأول  الرقيب   -

االأ�سغال امل�ستقل يف املركز االأول.

الفوج  م��ن  اخل���وري  ف���ادي  ال��ع��ري��ف   -

املجوقل يف املركز ال�ساد�ش.

• 200 م ظهر:
- اجل��ن��دي ل��وي�����ش داغ����ر م��ن ال��ل��واء 

اللوج�ستي يف املركز الثالث.

القوات  من  نقوال  �سربل  اأول  العريف   -

البحرية يف املركز الرابع.

• 200 م متنوع:
فوج  من  خمايل  جاك  اأول  الرقيب   -

االأ�سغال امل�ستقل يف املركز الرابع.

القوات  من  نقوال  �سربل  اأول  العريف   -

البحرية يف املركز اخلام�ش.

• 200 م �سدر:
فوج  من  خمايل  جاك  اأول  الرقيب   -

االأ�سغال امل�ستقل يف املركز الثاين.

الفوج  م��ن  اخل���وري  ف���ادي  ال��ع��ري��ف   -

املجوقل يف املركز اخلام�ش.

• 200 م حرة:
ال�سرطة  م��ن  زي���ادة  وائ���ل  ال��ع��ري��ف   -

الع�سكرية يف املركز الثالث.

- العريف اليا�ش كرتا من فوج التدخل 

االأول يف املركز الرابع.

• 400 م متنوع:
فوج  من  خمايل  جاك  اأول  الرقيب   -

االأ�سغال امل�ستقل يف املركز الثالث.

فوج  من  مطر  جوزيف  اأول  املعاون   -

املغاوير يف املركز الرابع.

• 400 م حرة:
ال�سرطة  م��ن  زي���ادة  وائ���ل  ال��ع��ري��ف   -

الع�سكرية يف املركز الثاين.

-  العريف اليا�ش كرتا من فوج التدخل 

االأول يف املركز الثالث.

• 1500 م حرة:
- العريف اليا�ش كرتا من فوج التدخل 

االأول يف املركز الثالث.

ال�سرطة  م��ن  زي���ادة  وائ���ل  ال��ع��ري��ف   -

الع�سكرية يف املركز الرابع.

• 4×100 م متنوع:
القوات  من  نقوال  �سربل  اأول  العريف   -

البحرية، املوؤهل اأول علي زيعور من اللواء 

رفعات اخلطيب من  املعاون  اللوج�ستي، 

زيادة  وائل  والعريف  الثاين،  التدخل  فوج 

من ال�سرطة الع�سكرية يف املركز الثالث.

• 4×100 م حرة:
فوج  من  مطر  جوزيف  اأول  امل��ع��اون   -

اللواء  من  داغ��ر  لوي�ش  اجلندي  املغاوير، 

اللوج�ستي، العريف اليا�ش كرتا من فوج 

خدماته  املمددة  واملجند  االأول،  التدخل 

املركز  الدعم يف  لواء  حممد عجمي من 

الثالث.
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بطولة لبنان ال�صيفية يف ال�صباحة



اجلي�ش  بطولة  ا�ستكملت 

»ج«  املجموعة  القوى  األعاب  يف 

النحو  على  النتائج  وك��ان��ت 

االآتي:

• �سباق ال� 100 مرت:
-  املجند املمددة خدماته نور الدين حديد 

من اللواء التا�سع يف املركز االأول.

التدخل  - اجلندي �سادي فرحات من فوج 

الثالث يف املركز الثاين.

- اجلندي حمزة ح�سن من اللواء االأول يف 

املركز الثالث.

• �سباق ال� 10000 مرت:

احلر�ش  ل��واء  من  عي�سى  عمر  العريف   -

اجلمهوري يف املركز االأول.

احلر�ش  لواء  من  مرتا  نقوال  اأول  املعاون   -

اجلمهوري يف املركز الثاين.

االأول يف  اللواء  العريف ح�سني قي�ش من   -

املركز الثالث.

• وثب ثالثي:
من  طريجي  ابراهيم  حممد  اجلندي   -

اللواء العا�سر يف املركز االأول.

من  �سبيب  علي  اجل��ن��دي   -

اللواء الثامن يف املركز الثاين.

الديراين  علي  اأول  اجلندي   -

من اللواء احلادي ع�سر يف املركز 

الثالث.

• اإطاحة املطرقة:
معهد  من  ها�سم  ج��ورج  اأول  العريف   -

التعليم يف املركز االأول.

- الرقيب ماهر خاطر من اللواء اللوج�ستي 

يف املركز الثاين.

- اجلندي اأحمد حممد من اللواء االأول يف 

املركز الثالث.

لواء احلر�ش اجلمهوري 

ينال كاأ�ش اجلي�ش اللبناين يف كرة اليد اجلامعية
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حكومة  يف  وال��ري��ا���س��ة  ال�سباب  وزي���ر  ب��رع��اي��ة 

اجلامعة  نظمت  كرامي،  في�سل  االأعمال  ت�سريف 

كاأ�ش   ،AUCE والتعليم  للثقافة  االأمريكية 

باإ�سراف  اجلامعية  اليد  كرة  يف  اللبناين  اجلي�ش 

االحتاد اللبناين للعبة.

م�ست�ساره  ال��وزي��ر  م��ع��ايل  ممثل  ال��ل��ق��اء  ح�سر 

الدكتور يو�سف �ساهني واأمني عام االحتاد اللبناين 

اإطفاء  فوج  ورئي�ش  فرح،  جورج  االأ�ستاذ  اليد  لكرة 

بريوت العقيد منري خملالتي، ونائب رئي�ش االحتاد 

زين  ندمي  االأ�ستاذ  للجامعات  الريا�سي  اللبناين 

الدين.

بداأ احلفل بالن�سيد الوطني اللبناين والوقوف دقيقة 

�سمت تكرمًيا الأرواح �سهداء اجلي�ش اللبناين.

بعدها، كانت كلمة للدكتور �ساهني الذي نّوه 

وا�ستقراره  الوطن  حماية  �سعيد  على  اجلي�ش  بدور 

املجتمع  الريا�سية بني  اللقاءات  اأهمية  اإىل  وتطرق 

املدين والع�سكري، �ساكًرا موؤ�س�سة اجلي�ش اللبناين 

الإ�سهامها الدائم يف اإجناح الن�ساطات الريا�سية من 

خالل حفظ االأمن وم�ساركة فرق اجلي�ش يف هذه 

للفائزين حيث  اجلوائز  ت�سليم  ثم جرى  االأن�سطة. 

تاله  االأول،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  حّل 

فوج اإطفاء بريوت يف املركز الثاين وفريق جامعة ال� 

AUCE يف املركز الثالث.
بالتح�سري  تقوم  اجلامعة  اأّن  بالذكر  واجل��دي��ر 

لفئة  االألعاب  مبختلف  ريا�سي  مهرجان  الإقامة 

اجلامعات واملدار�ش واملوؤ�س�سات الع�سكرية واالأمنية. 

بطولة اجلي�ش يف األعاب القوى – املجموعة »ج«



الع�سكري  ال���ن���ادي  يف  اأق��ي��م��ت 

ال�سباحة  يف  اجلي�ش  بطولة  املركزي 

للعام 2013 حيث حّل يف الت�سنيف االإجمايل، 

اللواء اللوج�ستي يف املركز االأّول، تاله املركز 

العايل للريا�سة الع�سكرية يف املركز الثاين، 

ولواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

البطولة �سباقات 50م حّرة رجال،  ت�سمنت 

100م  رج���ال،  ح��رة  100م  �سيدات،  ح��رة  50م 

النتائج  اأما  حرة �سيدات، وبدل 4×50م حرة. 

االإفرادية، فقد جاءت على النحو االآتي:

• 50م حّرة رجال:
- اجلندي لوي�ش داغر من اللواء اللوج�ستي 

يف املركز االأول.

- العريف وائل زيادة من ال�سرطة الع�سكرية 

يف املركز الثاين.

فوج  م��ن  خم��اي��ل  ج��اك  اأول  ال��رق��ي��ب   -

االأ�سغال امل�ستقل يف املركز الثالث.

• 50م حرة �سيدات:
جبل  منطقة  من  خريالله  روز  املوؤهل   -

لبنان يف املركز االأول.

القوات  م��ن  دك��ا���ش  باميال  الرقيب   -

البحرية يف املركز الثاين.

- املوؤهل اأول جاكلني �سويد من مقر عام 

اجلي�ش يف املركز الثالث.

• 100م حرة رجال:
- اجلندي لوي�ش داغر من اللواء اللوج�ستي 

يف املركز االأول.

- العريف وائل زيادة من ال�سرطة الع�سكرية 

يف املركز الثاين.

التدخل  فوج  من  كرتا  اليا�ش  العريف   -

االأول يف املركز الثالث.

• 100م حرة �سيدات:

منطقة  من  خريالله  روز  املوؤهل   -

جبل لبنان يف املركز االأول.

- املوؤهل االأول جاكلني �سويد من مقر عام 

اجلي�ش يف املركز الثالث.

• بدل 4×50م حرة:
- املالزم اأول رود اأبو غزالة، الرقيب اأول رباح 

واجلندي  ال��دايل،  م��روان  اأول  املوؤهل  رباحي، 

جورج الدويري، جميعهم من املركز العايل 

للريا�سة الع�سكرية، يف املركز االأول.

علي  اجل��ن��دي  ال��ق��راب،  رواد  النقيب   -

واملعاون  احل�سن،  اأحمد  اأول  املعاون  الزغبي، 

احلر�ش  ل��واء  م��ن  جميعهم  ح�سن،  وليد 

اجلمهوري، يف املركز الثاين.

- املوؤهل اأول علي زيعور، اجلندي لوي�ش داغر، 

جوزف  واجلندي  حمية،  اأجمد  اأول  الرقيب 

يف  اللوج�ستي،  اللواء  من  جميعهم  عو�ش، 

املركز الثالث.
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فوج مغاوير البحر بطل 

اجلي�ش يف اخلما�صي الع�صكري

اللواء اللوج�صتي بطل اجلي�ش يف ال�صباحة

اخلما�سي  يف  اجل��ي�����ش  ب��ط��ول��ة  اأق��ي��م��ت 

الع�سكري للعام 2013 حيث حّل فريق فوج 

مغاوير البحر يف املركز االأول، تاله لواء احلر�ش 

يف  املغاوير  وفوج  الثاين  املركز  يف  اجلمهوري 

املركز الثالث.

ت�سمنت البطولة: رماية بالبندقية )م16 – اأ1 

يف حقل رماية املغيتة(، جولة املقاتل )ثكنة 

ميالد النداف – عم�سيت(، �سباحة 50م حرة 

)النادي الع�سكري املركزي(، قذف رمانات 

�سلودية )املركز العايل للريا�سة الع�سكرية 

– كفر�سيما(، و�سباًقا يف الرك�ش مل�سافة 8 
كلم )عم�سيت – البرتون(.

واأتت النتائج االإفرادية على النحو االآتي:

احلر�ش  لواء  وليد ح�سن من  اأول  الرقيب   -

اجلمهوري يف املركز االأول.

مغاوير  فوج  من  دروي�ش  حممد  العريف   -

البحر يف املركز الثاين.

مغاوير  فوج  من  �سبحة  حممد  الرقيب   -

البحر يف املركز الثالث.



نظمت بلدية ينطا، وبالتعاون مع 

جمعية بريوت ماراثون، �سباق ينطا 

اجلبلي الرابع مل�سافة 10 كلم انطالًقا من مدر�سة ينطا الر�سمية باجتاه قرية 

بكا – الكني�سة والعودة.

�سارك اجلي�ش يف هذا ال�سباق، وفاز ع�سكريوه باملراكز االأوىل، فحّل املعاون 

تاله  االأول،  املركز  يف  املخابرات  مديرية  من  �سنة(   39-35( مرتا  نقوال  اأول 

الرقيب حممد العجمي من اللواء الثاين يف املركز الثاين، واملعاون زياد عون 

من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.
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نادي االإيليت للرك�ش 

         ينّظم �صباًقا يف خريبة ال�صوف

اللبناين  االإحتاد  وباإ�سراف  ال�سوف  بلدية خريبة  بالتعاون مع  للرك�ش  االإيليت  نادي  نظم 

�ساحة  اإىل  و�سوال  الباروك  غابة  من  انطالًقا  كلم   10 مل�سافة  رك�ش  �سباق  القوى،  الألعاب 

خريبة ال�سوف.

�سارك اجلي�ش يف ال�سباق واحتّل ع�سكريوه املراكز االأوىل، فحّل يف الت�سنيف العام كّل 

من العريف حمزة حممود من لواء امل�ساة االأول )20 – 34 �سنة( يف املركز االأول، واملعاون اأول 

نقوال مرتا من مديرية املخابرات )35 – 39 �سنة( يف املركز الثالث.

... ون�صف ماراثون يف كفرذبيان

�صباق ينطا اجلبلي ال�صنوي الرابع

ن�سف  �سباق  االإيليت  ن��ادي  نّظم 

م���اراث���ون ك��ف��رذب��ي��ان ت��ك��رمًي��ا 

بعلبك  باجتاه  ال�سيمان  عيون   – وردة  �ساحة  انطالًقا من  اجلي�ش  ل�سهداء 

والعودة.

ا، تاألق اجلي�ش واحتل ع�سكريوه املراكز االأوىل، ففاز  ويف هذا ال�سباق اأي�سً

العريف حمزة حممود )20-34 �سنة( من اللواء االأول باملركز االأول، تاله املعاون 

اأول نقوال مرتا )35-39 �سنة( من مديرية املخابرات يف املركز الثاين، والعريف 

عمر عي�سى )20-34 �سنة( من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

بطولتا لبنان للفئات العمرية وللرجال 

وال�صيدات يف كرة الطاولة

لبنان  بطولتا  ال�سال  امل��ون  ن��ادي  يف  اأقيمت 

كرة  يف  وال�سيدات  وللرجال  العمرية  للفئات 

للريا�سة  العايل  للمركز  كان  حيث  الطاولة 

الع�سكرية احل�سة االأكرب يف الفوز. ففي بطولة 

�سنة   21 دون  ما  فئة  عن  حّل  العمرية،  الفئات 

اجلندي اأحمد حرب يف املركز االأول. ويف بطولة 

الرجال وال�سيدات، حّل اجلندي نف�سه يف املركز 

املركز  ويف  رج��ال«،  »زوج��ي  م�سابقة  يف  الثاين 

اخلام�ش يف م�سابقة »فردي رجال«.

برونزية لرامي حالل

يف بطولة اجلنوب 

لل�صباحة 2013

���س��ارك رام����ي اإب����ن امل��وؤه��ل 

اأرك��ان  من  ح��الل  و�سيم  اأول 

بطولة  يف  للعمليات  اجلي�ش 

 2013 للعام  لل�سباحة  اجلنوب 

فرح  مدينة  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 

لل�سباحة – زوطر ال�سرقية واأحرز 

امليدالية الربونزية عن فئة 8-6 

�سنوات. 



�سارك فريق اجلي�ش يف مهرجان االإمام 

للعام  ال�سنوي  ال�سدر  مو�سى  ال�سيد  القائد 

ال�سك�سكية  نادي  نظمه  الذي   2013

اجلي�ش  فلعب  ملعبه،  على  الريا�سي 

انتهت  مباراة  يف  حاروف  فريق  اأمام 

يف  تواجه  ثم   ،2-4 بنتيجة  مل�سلحته 

وربح  عدلون  فريق  مع  النهائي  الن�سف 

فريق  �سّد  للعب  فتاأهل  1-�سفر،  بنتيجة 

وخ�سر  النهائية  املباراة  يف  ال�سك�سكية 

بنتيجة 1-2.

للريا�سة  العايل  املركز  نظم 

ريا�سية  ن�ساطات  الع�سكرية 

متفرقة مبنا�سبة عيد اجلي�ش، 

طاولة،  كرة  مبارزة،  تخللها 

ك���رة ي���د، ك���رة ق���دم، ك��رة 

طائرة، و�سباق �ساحية 10كلم.

الن�ساطات  ه��ذه  يف  ���س��ارك 

االأن��دي��ة  جميع  م��ن  الع��ب��ون 

املن�سوية  الريا�سية  واجلمعيات 

االبنانية  االحت����ادات  �سمن 

لالألعاب املذكورة اأعاله.

الع�سكريني  نتائج  وكانت 

على النحو االآتي:

• مبارزة:
�سفيق  املعاون  من  كّل  حّل 

التا�سع،  ال��ل��واء  م��ن  اخل���وري 

من  اجللبوط  زي��اد  اأول  املعاون 

فوج التدخل الثالث، اجلندييني 

ط��ان��و���ش ع��ط��اال��ل��ه وط��ان��و���ش 

ال��ن��ج��ار م��ن امل��رك��ز ال��ع��ايل 

املركز  يف  الع�سكرية  للريا�سة 

االأول.

• كرة طاولة:
اليا�ش  موري�ش  اأول  الرقيب   -

يف  االأول  ال��ت��دخ��ل  ف���وج  م��ن 

املركز الثاين.

ح��رب  اأح���م���د  اجل���ن���دي   -

للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  م��ن 

الع�سكرية يف املركز الثالث.

• كرة يد:
ت��واج��ه ف��ري��ق اجل��ي�����ش مع 

جممع  يف  االإط��ف��اء  ف��وج  فريق 

ال��رئ��ي�����ش ال��ع��م��اد ام��ي��ل حل��ود 

وانتهت  الع�سكري  الريا�سي 

املباراة بنتيجة 34 -33 مل�سلحة 

اجلي�ش.

• كرة قدم:
نادي  اجلي�ش مع  فريق  تواجه 

ملعب  على  الريا�سي  االأن�سار 

وانتهت  املطار  طريق   – النادي 

 5  – ���س��ف��ر  بنتيجة  امل���ب���اراة 

النادي. مل�سلحة 

• كرة طائرة:
ت��واج��ه ف��ري��ق اجل��ي�����ش مع 

على  االأمريكية  ال�سفارة  فريق 

ملعب النادي الثقايف - العاقورة 

 -  2 بنتيجة  امل��ب��اراة  وانتهت 

�سفر مل�سلحة اجلي�ش.

• �سباق �ساحية 10 كلم:
اأحمد علي ميداين  الرقيب   -

يف  ع�سر  احل����ادي  ال��ل��واء  م��ن 

املركز االأول.

من  عي�سى  عمر  العريف   -

ل����واء احل���ر����ش اجل��م��ه��وري يف 

املركز الثاين.

حمم��ود  حم��زة  العريف   -

امل��رك��ز  يف  االأول  ال��ل��واء  م�����ن 

الثالث.

ريا�ضة
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اجلي�ش ي�صارك يف مهرجان 

االإمام القائد ال�صيد مو�صى ال�صدر 

ال�صنوي للعام 2013

... ويف دورة ال�صهيد ح�صن �صبيتي يف كرة القدم

�سارك اجلي�ش يف دورة ال�سهيد ح�سن �سبيتي يف كرة القدم التي 

ملعب  على  وذلك  كفر�سري   – الريا�سي  الر�سالة  نادي  نظمها 

فريق  اأم��ام  النهائي  الن�سف  يف  ف��وزه  وبعد  النبطية.  يف  البلدة 

كفر�سري بنتيجة 2-�سفر، خ�سر يف النهائي اأمام فريق قعقعية 

اجل�سر بنتيجة 4-5 بركالت الرتجيح. 



ن�ساطات ريا�سية متفرقة    ن�ساطات ريا�سية متفرقة   ن�ساطات ريا�سية متفرقة   ن�ساطات ريا�سية متفرقة   ن�ساطات ريا�سية متفرقة   ن�ساطات ريا�سية متفرقة ن�ساطات ريا�سية متفرقة      





�ملعاون �أول 

حممد خليل

بنوَعيها،  امل�صارعة 

لعبة  واحل���ّرة  الرومانية 

اأوملبية كانت الأوىل بني 

وهي  القتالية،  الألعاب 

للمعاون  الكثري  تعني 

اأنها  اإذ  خليل،  الأول 

وتعّزز ثقة  النف�س وتهّذب الأخالق  ت�صقل 

الالعب بنف�صه. بعد ان�صمامه اإىل املركز 

 ،1996 العام  الع�صكرية  للريا�صة  العايل 

بطولة  يف  و�صارك  امل�صارعة  لعبة  تعّلم 

ثانية  درج��ة   - احل��رة  امل�صارعة  يف  لبنان 

فحّقق املركز الأول. يف بطولة لبنان للعام 

1999 حّقق املركز الثالث، ثم الثاين العام 

كاأ�س  يف  الأول  املركز  ويحرز  ليعود   ،2000

املقاومة والتحرير وبطولة لبنان للم�صارعة 

الدورة  الثاين يف  فاملركز   ،2001 العام  احلرة 

لبنان  بطولة  يف  والأول   ،)2002( العربية 

امل�صارعة  يف  ال�صتقالل  وبطولة   ،)2003(

احلرة )2004(.

الدولية  البطولة  يف  �صارك   2005 العام 

الثالث،  املركز  حمّقًقا  احلرة  للم�صارعة 

الأول يف  املركز  اأحرز   2012 و   2011 والعامني 

بطولة لبنان وبطولة ال�صتقالل يف ال�صواعد 

لبنان  بطولة  اأّم���ا  وال��ع��ار���ص��ة.  واجل���ذع 

الأول  املركز  حجز  فقد  احلرة  للم�صارعة 

فيها منذ العام 2005 وحتى العام 2012.

هو  خليل  خ�صر  حممد  الأول  امل��ع��اون 

اإىل  امل�صارعة يف اجلي�س  اليوم رتيب فريق 

لألعاب  احت��ادًي��ا  وحكًما  لعًبا  كونه 

اأف�صل  حتقيق  اإىل  يطمح  وه��و  ال��ق��وى. 

لرفع  و�صفافية  ب�صدق  والتحكيم  النتائج 

اإ�صم اجلي�س ولبنان عالًيا، ويفتخر بفريق 

�صبه  »يف  اأنه  موؤكًدا  امل�صارعة  يف  اجلي�س 

مع�صكر دائم للتدريب«.

�لعريف يو�سف �بر�هيم

كان العام 1991 حمّطة 

اإذ  ابراهيم  يو�صف  العريف  حياة  يف  ممّيزة 

للم�صارعة،  اجلي�س  منتخب  اإىل  انت�صب 

اإىل  ليتدّرج من لعب ي�صارك يف البطولت 

كالعب  بداياته  احت��ادي.  فحكم  مدرب 

امل����دّرب حمّمد  م��ع  ك��ان��ت 

تدريب  على  اأ�صرف  الذي  دّية 

منتخب اجلي�س.

ابراهيم  العريف  يتحّدث 

ال��ذي  ال��ت��دري��ب  �صعوبة  ع��ن 

و�صوًل  الفريق  �صمن  تابعه 

ودقيقة  �صحيحة  معرفة  اإىل 

ب���ق���وان���ني ه����ذه ال��ري��ا���ص��ة 

حتقيق  وبالتايل  وتقنّياتها، 

والإجن����ازات  النتائج  اأف�صل 

اجلي�س  منتخَبي  �صعيد  على 

ولبنان.

العريف  ح���از   1992 ال��ع��ام 

وتوالت  تقدير،  مع  م��دّرب  �صهادة  ابراهيم 

الدورات وال�صهادات لي�صبح حكًما احتادًيا 

يف امل�صارعة واألعاب القوى واجلرن واملحدلة. 

الثانية  للدرجة  لبنان  بطولة  يف  �صارك 

العام 1993 حيث اأحرز املركز الأول، وتتالت 

م�صاركاته يف بطولت لبنان للدرجة الأوىل 

العاَمني  بني  والرومانية  احل��ّرة  امل�صارعة  يف 

يف  الأول  املركز  اأح��رز  حيث  و2008،   1995

كان   2009 العام  الأح��ي��ان.  من  الكثري 

الأول  امل��رك��ز  اح��ت��ّل  حيث  وف��رًيا  ح�صاده 

ابراهيم  املرحوم  ودورة  ال�صفري،  كاأ�س  يف 

رفيق  ال�صهيد  الرئي�س  ودورة  ع��وارك��ي، 

الإ�صتقالل،  وبطولة  احلريري 

يف  م�صاركته  اإىل  بالإ�صافة 

الودّية  اللقاءات  من  العديد 

واإحرازه املركز الثاين يف بطولة 

والبطولة  ال��دول��ي��ة،  ب���ريوت 

الرومانية،  للم�صارعة  العربية 

واملهرجان الدويل للم�صارعة.

ي��ع�����ص��ق ال��ع��ري��ف ي��و���ص��ف 

ويرغب  امل�صارعة،  ابراهيم 

هذه  يف  خربته  بنقل  دائ��ًم��ا 

الريا�صة اإىل كل من يحّبها، 

معترًبا فوز اأي فرد من املنتخب 

مبثابة فوز �صخ�صي له... 
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ت�رشين الثاين

2013

األعاب والعبون

اإعداد:

ندين �لبلعة خري�لله

يف عهدة �جلي�ش تدّربا، ومن �سفوفه 

�نطلقا �إىل حلبات �مل�سارعة يف �لبطوالت 

�ملحلية و�لعربية و�لدولية. �ملعاون �الأول 

حممد خ�سر خليل و�لعريف يو�سف 

�بر�هيم، وجهان من وجوه ريا�سة 

�مل�سارعة يف �جلي�ش �للبناين. 

املعاون اأول 

حممد خ�صر خليل 

والعريف يو�صف ابراهيم

وجهان من وجوه 

ريا�سة �مل�سارعة 

يف �جلي�ش �للبناين



اإعداد: فيليب �شّما�س
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400.000ا
لرية لبنانية

اال�شم: ............................................................................................................................................................................

العنوان: .........................................................................................................................................................................
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تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

وتخ�ش�س  لقرائها  »اجل��ي�����س« 

قيمتها  مالية  جوائز  فيها  للفائزين 

توزع  لبنانية،  لرية  الف  اربعماية 

بوا�شطة القرعة على اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة 
من املجلة، ويكتب احلل بخط وا�شح داخل 

املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التوجيه -  الريزة - مديرية  التايل: قيادة اجلي�س -  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق. • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
• اآخر موعد لقبول احللول 20 ت�شرين الثاين 2013.

العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 

ة
ق

اب
�ش

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ش

عمودًيا:

1- ملك اإنكليزي تويف العام 1910، عامل.

 2011 اأمريكي راحل، ممثل م�سري تويف  الثاين ملمثل  2- الإ�سم 

بطل فيلم »بنت اجلريان«، قلب.

3- مطربة مغربية، ي�سع خل�سة، مدينة فرن�سية.

4- اأمر�ض احُلّب، اأكتب، اإحدى القارات، اأمر فظيع.

5- اأعاجلها، حرف جزم، نح�سن الثناء على، ثعلب.

6- �ساأن، نبات �سديد اخل�سرة، لغة، �سرب بقب�سة اليد.

7- اأرقبه، عا�سمة اأرمينيا، جماعة.

8- قي�سر رو�سي، مطربة لبنانية راحلة، هدم، �سقي.

9- جازى، نوتة مو�سيقية، �سمري مت�سل، للندبة، عبودية، البئر.

�سونه يف مركز ما، فنانة لبنانية، مدينة �سودانية. 10- يخ�سّ

، مفتول، هيئة ولون، عا�سفة بحرية. 11- مدَّ

12- يطوف حول، اأحد امللوك، با�سر العمل.

ن ال�سعر. 13- الق�س�ض، نقي�ض ينق�ض، رّقق وح�سَّ

14- ين�سى، تغرّيونه، اإح�سان.

15- مدينة اإيرانية، �سفينة حربية، نهر يف فرن�سا، كّذاب.

»غادة  �ساحب  راحل  فرن�سي  اأديب   -16

الكاميليا«

17- متام، ورك، و�سخ، عنق.

18- تقطع بال�سيف، اأ�سل، اأعان واأعطى.

19- اأحد ال�سهور، فيلم ملحمد عبد الوهاب.

20- �ساعرة واأديبة عراقية توفيت العام 2007، 

اأ�سف وتاب، نهر يف املغرب.

اأفقًيا:

ا، من الأقم�سة. 1- ا�ستعماله حمظور دوليُّ

2- نهر يف الهند، اإ�ستقام، دولة اأفريقية.

3- مطرب لبناين، عرق يف العنق، اأذن ورّخ�ض.

4- مغنية وممثلة اأمريكية، ال�سوت.

5- يرّقق، نعام، الندى.

6- طلع النجم، املثل وال�سبيه، مدينة بريطانية، كالم.

7- موا�سع ال�سرب على الطرقات، اأ�سل البناء.

8- اقرتبُت من.

9- كاتب �سوري راحل، لآىلء.

10- ق�سد املكان، جزء من خم�سة، بلدة يف ق�ساء الكورة.

11- دولة اأوروبية، طريق، ممثلة اأمريكية.

12- رجع، اأرجعوا ال�سيء، فيل�سوف فرن�سي، مدينة م�سرية.

13- ِمقَول، املنحِدر من علو اإىل اأ�سفل، رتبة ع�سكرية.

14- مادة قاتلة، رفع �سوته، مغن ا�سباين، ظرف زمان، عمر.

15- من اأع�ساء اجل�سم، عا�سمة اأفريقية، طري ولّي، ل يباح به، 

ح�سب.

16- �سعل، اأحد اأ�سغري املرء، بحر.

17- والد الأب.

من  نوع  الكربى،  العامل  مرافىء  من   -18

الدببة.

م�سهورة  فرن�سية  مدينة  ال�سيء،  يلحق   -19

مبزارها، بلدة يف البقاع.

اإرتفاع، اإحدى القارات، مدينة اأمريكية   -20

عا�سمة ولية نيويورك.

املراأة من  ولد  دولة عربية، مدينة م�سرية،   -21

زوجها الأول، عا�سمة اإيرلندا.

الفائزون
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• املوؤهل اأول انطونيو�س طنو�س 
لواء احلر�ض اجلمهوري.

• املوؤهل طالل الغندور 
معهد التعليم - مدر�سة امل�ساة.

• رانيا كرباج
الباروك - ال�سوف.

• اجلندي نور فران
اأركان اجلي�ض للعديد.



يا�شوناري: • كاواباتا 
-1899( ياباين  روائ��ي 

مزيج  رواي��ات��ه   .)1972

من الواقع واخليال. نال 

جائزة نوبل 1978.

بوب: • الك�شندر 
ك����ات����ب و����س���اع���ر 

 –  1688( اإن��ك��ل��ي��زي 

يف  كبري  اأث��ره   .)1744

له  الإنكليزي.  الأدب 

روايات هزلية.

• جورج فيليب تيليمان:
اأملاين  مو�سيقي  موؤلف 

ا�ستهر   .)1767-1681(

ب���وف���رة ان��ت��اج��ه ال���ذي 

اأن���واع  جميع  ي�سمل 

الفن املو�سيقي الأوروبي.
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�سعبة احلل�سهلة احلل

احلل بني يديك

اليونان

اأو�سلو

براندو

برج

بريوت

با�سكال

متارين

تورينو

تالريان

تركال

تبني

جيدو

حنان

دانوب

دينا

دراكول

ذهاب

رو�سيني

رومانيا

روتردام

زامبيا

زند

زغرب

�سلوك

�سهام

�سباح

�سحافة

�سندوق

طاهر

طرابل�ض

علجوم

عوينات

فنزويال

فالريي

فرن�سوا

قر�ساب

قبطان

كهرباء

كاليفورنيا

كتيبة

كلمة

معلم

مدر�سة

مك�سيكو

جمل�ض

نروج

ينابيع.
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك على 

نقطة حمددة 

يف و�سطها،  

على اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، حماوًل 

اأن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية الأبعاد 

التي �ستظهر 

اأمامك. 
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الفر�ص،  تتحني  ا�سرائيل  تنفّك  ال 

عمل  اقتتراف  �سبيل  يف  وت�ستغّلها، 

من  تلك  اأو  النقطة  هذه  يف  عتتدواين 

تزيد  متتتّرة  ففي  اجلنوبية،  حتتدودنتتا 

ب�سكل  مراقبتها  ونقاط  مواقعها 

القنابل  تطلق  متتّرة  ويف  ا�ستفزازي، 

عند  املتفجرة  القذائف  اأو  امل�سيئة 

احلدود. وكم عمدت اإىل جتاوز اخلط 

تخّطي  حمتتاوالت  اإىل  و�سوالاً  التقني 

وحداتنا  تكون  حيث  االأزرق،  اخلط 

الوقائع  يف  الدوام.  مواجهتها على  يف 

املواطنني مينعهم  التعدي على  ا،  اأي�ساً

اليومية  اأعتتمتتالتتهتتم  متتتتتابتتعتتة  متتن 

يعرفه  التتتذي  الطبيعي  بال�سكل 

الب�سر، ومن االهتمام باأرزاقهم وجني 

حمتتاوالت  اإىل  انتقاالاً  حما�سيلهم، 

واأ�سرهم،  الرعاة  على  القب�ص  اإلقاء 

وخلف  االأوديتتة  يف  قطعانهم  وت�سريد 

ذاكرتنا  عن  ذلك  يبعد  ال  ال�سفوح. 

من  االأخرى،  اال�سرائيلية  االعتداءات 

املياه  خرق جوّي يف يوم، وعدوان على 

هذا  اآخر،  يوم  يف  وثرواتها  االقليمية 

تعكري  يف  الدائمة  الرغبة  عن  عدا 

هنا  اإىل  والت�سّلل  الداخل،  يف  االأمتتن 

وهناك من خالل �سبكات التج�س�ص 

والتخريب.

املخت�سر،  يف  االإ�سرائيلية،  العني  اإن 

هي على لبنان، على موقعه الطبيعي، 

االجتماعية،  مكّوناته  تنّوع  على 

واأحالمهم،  اأبنائه  اجنتتتازات  على 

بوطنهم  لل�سري  احلثيثة  وجهودهم 

ي�ستحّقها.  التي  الراقية  املراتب  اإىل 

ا�سرائيل،  تزعج  فريدة  �سيغة  هتتذه 

ر�سيد  وهذا  وجودها.  مربرات  وتف�سح 

يخيفانها  اإعالمي،  و�سدى  ح�ساري، 

اأ�سرعت  مهما  خطواتها  وي�سبقان 

ا  اأي�ساً وهتتذا  املتتعتتمتتورة.  يف  وتالحقت 

االأر�ص،  يف  ا  عميقاً يحفر  عريق  تاريخ 

واالأر�تتتص هي اأر�تتص االأجتتتداد، اأودعتتت 

للق�سم،  اأخل�سوا  جتتنتتود  اأيتتتدي  بتتني 

عنه،  للدفاع  اجلنوب  اإىل  وتدافعوا 

واإىل ال�سمال وال�سرق ل�سبط احلدود ودرء 

الوطن،  عن  امل�سمومة  اخلتتارج  ريتتاح 

ال�ساطئ من كّل  الغرب حلماية  واإىل 

طارئ، بعزائم كاأمواج البحر ال تعرف 

والهدوء. ال�سكينة 
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العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

عبارة

اأ�صكال العدوان
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