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الإناث يف مواجهة اخلطر وبكفاءة عالية :دورة دهم هي
الأوىل من نوعها يف اجلي�ش تهدف �إىل رفع م�ستوى الرماية
واالنتقال يف الأماكن امل�أهولة ،مبا يتالءم مع الأخطار
املوجودة يف هذه الأماكن ،والو�صول �إىل الهدف املطلوب
مع الأخذ بعني االعتبار وجود مدنيني �أو رهائن.
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واعترب �أن «احلرفية التي ظهرت
�إ�ستقباالت
وزير الدفاع ا�ستقبل نظريه الإيرلندي و�سفراء و�شخ�صيات
الدفاع
وزير
يف التفجري الأخ�ير ال��ذي ا�ستهدف
ال�ساحة اللبنانية باتت مفتوحة �أمام
ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني ال�سفارة الإيرانية ت�شي ب�أن ّ
كانون الثاين
يف حكومة ت�صريف الأعمال �إرهاب ّ
ؤكدا «الإ�صرار على حماربة الإرهاب ووقف متدده
منظم» ،م� ً
الأ�ستاذ فايز غ�صن ،يف مكتبه داخل ال�ساحة اللبنانية و�إف�شال م�شروعه».
وبدوره� ،أ�شاد الوزير الإيرلندي «مبا يقوم به اجلي�ش اللبناين يف جمال
يف الوزارة ،وزير الدفاع الإيرلندي
مكافحة الإرهاب ،وجناحه يف �إحباط الكثري من الأعمال التي
ال�سيد �أالن ت�شاتر وعر�ضا امل�ستجدات يف املنطقة.
و�شدد الوزير غ�صن خالل اللقاء على «�ضرورة العمل ال�سيا�سي حلل
ربا �أن «الإجماع الدويل على احلل ال�سيا�سي قد
الأزمة ال�سورية» ،معت ً
ي�سهم يف �إنهاء احلرب».
وقال�« :إن الإرهاب بد�أ يت�سلل �إىل لبنان ،و�إن الفكر التكفريي
وا�شتد ،ف�إن من �ش�أنه الإطاحة بالدولة اللبنانية
الإرهابي �إذا ما قوي
ّ
وخ�صو�صا �أن �أ�صحاب الفكر التكفريي ال يعرتفون
وم�ؤ�س�ساتها،
ً
� ً
أ�صال مبفهوم الدولة».
و�أك��د الوزير غ�صن �أن «لبنان بدولته و�شعبه وطوائفه يرف�ض
الفكر الإرهابي الإلغائي ،وهو متم�سك ب�صيغة العي�ش امل�شرتك
ربا �أن «ما �أنتجه هذا الفكر على
التي ت�شكل روح لبنان» ،معت ً
ال�ساحة اللبنانية والذي ترجم حمطات دموية عدة ،لن يك�سر �إرادة
اللبنانيني يف مواجهة �أي م�شروع يهدف �إىل �إلغاء دولتهم».
وزير الدفاع الإيرلندي

ال�سفري الأملاين

ال�سفري الفرن�سي

ال�سفرية اليونانية

ال�سفري القطري
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اجلي�ش

رئي�س املجل�س الأورثوذك�سي

مدير املعهد الفني يف الرهبانية الأنطونية

كانت ت�ستهدف ا�ستقرار البلد و�سلمه الأهلي».
ك��ذل��ك ،ا�ستقبل ال��وزي��ر فايز غ�صن ،ال�سفري الأمل���اين ال�سيد
كري�ستيان �سالجي�س وعر�ض معه العالقات بني البلدين والأو�ضاع
يف اجلنوب ،بالإ�ضافة �إىل التعاون والتن�سيق بني اجلي�ش وقوات
الـ«يونيفيل».
وا�ستقبل الوزير غ�صن � ً
أي�ضا ،ال�سفري الفرن�سي ال�سيد باتريك باويل
ال��ذي «�أب��دى ا�ستعداد ب�لاده مل�ساعدة لبنان ودع��م ق��درات اجلي�ش
منو ًها بـ«املهمات التي يقوم بها اجلي�ش على كامل
وتعزيزها»ّ ،
الأرا�ضي اللبنانية ،ودوره احلا�سم يف تعزيز الأمن واال�ستقرار يف لبنان».
تطرق ال�سفري الفرن�سي �إىل «الهدوء ال�سائد يف اجلنوب والذي جاء
كما ّ
كثمرة طبيعية للتعاون والتن�سيق بني اجلي�ش والقوات الدولية»،
م�شددا على «وجوب تعزيز هذا التعاون وزيادته».
ً
ومن زوار الوزير غ�صن ،ال�سفرية اليونانية ال�سيدة كاترين بورا،
وال�سفري القطري اجلديد ال�سيد علي بن حمد املري .وقد �أجرى الزائران
جولة �أفق تناولت الأو�ضاع يف لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل العالقات
الثنائية.
ً
كما التقى ال��وزي��ر ف��اي��ز غ�صن ك�لا م��ن ،رئي�س املجل�س
الأورثوذك�سي روبري �أبي�ض على ر�أ���س وفد ،ومدير املعهد الفني يف

الرهبانية الأنطونية املارونية الأب �شربل �أبو عبود.
�إىل ذلك ،تناول وزير الدفاع الوطني الو�ضع يف طرابل�س وال�شمال
مثاليا»،
و�ضعا
ربا أ� ّن��ه «بات �أف�ضل من ال�سابق لكنه لي�س
ً
ً
معت ً
و�أو�ضح �أن «�إجراءات اجلي�ش اللبناين وباقي الأجهزة الأمنية �ست�ستمر
لإعادة الو�ضع �إىل طبيعته» .و�شدد «على وجوب التهدئة ال�سيا�سية
مدركا
ريا �إىل �أن «اجلميع بات
ً
مبوازاة الإجراءات الأمنية» ،م�ش ً
خ�صو�صا �أن االنق�سام ال�سيا�سي احلا�صل يهدد البلد
خطورة الو�ضع،
ً
وم�ستقبله».
وقال�« :إن خطر �إ�سرائيل وخطر الإرهاب يحيطان بنا ،وما علينا
التنبه وحماية لبنان وال�سعي لدرء اخلطر عنه من خالل وحدتنا
�إال
ّ
والت�ضامن يف مواجهة امل�ؤامرات التي حتاك لبلدنا».
كما ج��دد الوزير غ�صن ا�ستنكاره و�إدان��ت��ه خطف الراهبات
ربا �أن «هذا العمل املدان ،يحتاج جلهود
واملطرانني يف �سوريا ،معت ً
ا�ستثنائية لإنهائه ،ومل تعد بيانات الإدان��ة واال�ستنكار تكفي،
واملطلوب ت�ضافر اجلهود الدولية والأمم��ي��ة لإن��ه��اء ه��ذه امل�أ�ساة
داعيا �إىل «�أو�سع حملة ت�ضامن من اجلميع ومن كل
الإن�سانية»،
ً
الأديان والطوائف مع الراهبات واملطرانني ،وال�ضغط باجتاه �إطالق
�سراحهم يف �أقرب وقت».

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش
بحثا �ش�ؤو ًنا ع�سكرية و�أمنية
زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن،
قائد اجلي�ش يف مكتبه يف الريزة ،وتناول البحث
�أو�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واحتياجاتها
تباعا
والإجراءات الأمنية التي يتخذها اجلي�ش
ً
لفر�ض الأمن واال�ستقرر يف مدينة طرابل�س،
والنتائج امليدانية التي حتققت على هذا
ال�صعيد.

اجلي�ش
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش

قائد اجلي�ش ا�ستقبل
�سفريي بريطانيا وقطر

كانون الثاين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،ال�سفري الربيطاين ال�سيد
 Tom Fletcherعلى ر�أ�س وفد مرافق ،وتناول البحث الأو�ضاع العامة
يف لبنان واملنطقة و�سبل تطوير جماالت التعاون بني جي�شي البلدين.
وقد �أعرب ال�سفري  Fletcherعن ثقته بدور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
احلفاظ على الأمن واال�ستقرار ،واعتزازه بالوقوف �إىل جانب لبنان
وجي�شه ،يف مواجهة التحديات الإقليمية .كما مت عر�ض برنامج
اخلطة املقررة لتعزيز قدرات اجلي�ش اللبناين ،والتي تت�ضمن تقدمي
م�ساعدات بقيمة  15مليون دوالر �أمريكي ،ال �سيما يف جماالت
التدريب واللوج�ستية .تال ذلك ،توقيع اجلانبني على بروتوكول
امل�ساعدات الربيطانية للجي�ش اللبناين.

كذلك ،التقى العماد قائد اجلي�ش ال�سفري القطري ال�سيد علي بن
حمد املري وناق�ش معه الأو�ضاع العامة وعالقات التعاون بني جي�شي
البلدين.

...واملمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة

توقيع بروتوكول امل�ساعدات الربيطانية للجي�ش اللبناين

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،املمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة
ال�سيد ديريك بالمبلي ،وتداول معه �ش�ؤو ًنا عامة.

...وقائد قواتها يف لبنان

...ومدير دعم مهماتها

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم
�سيريا وعر�ض معه الأو�ضاع على
املتحدة امل�ؤقتة اجلرنال باولو
ّ
احلدود اجلنوبية وعالقة التعاون والتن�سيق بني اجلانبني.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،مدير دعم مهمات
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ال�سيد  ،Girish Sinhaوبحثا يف
عالقات التعاون بني اجلانبني.
اجلي�ش
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�إ�ستقباالت قائد اجلي�ش

...ووفدين �أمريكيني
أمريكيا
وفدا �
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزةً ،
ً
�ضم ال�سيد  Robert Karemم�ست�شار الأمن القومي لع�ضو
ّ
جمل�س النواب  ،Eric Cantorوع�ضو جلنة الدفاع يف املجل�س
ال�سيد  ،Michal Caseyوذلك يف ح�ضور رئي�س مكتب
التعاون الدفاعي الأمريكي العقيد  .Antonio Banchsوقد
تناول البحث الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة ،وعالقات
�سيما تطوير برنامج
التعاون بني جي�شي البلدين ،ال ّ
امل�ساعدات الأمريكية اخلا�صة باجلي�ش اللبناين.

كما التقى قائد اجلي�ش ،ال�سيد  Juan Cardenasمن وزارة الدفاع الأمريكية مع وفد متخ�ص�ص يف تنمية امل�ؤ�س�سات الدفاعية وتطويرها
( ،)DIRIوتناول البحث جماالت التعاون بني اجلانبني.

...ورئي�س �أركان جي�ش الدفاع ال�شعبي التنزاين
ا�ستقبل العماد قهوجي ،رئي�س �أركان جي�ش الدفاع
ال�شعبي التنزاين الفريق Samuel Albert Ndomba
على ر�أ�س وفد مرافق .وبحث املجتمعون يف �سبل تعزيز
عالقات التعاون الع�سكري ،ويف �أو�ضاع الوحدة التنزانية
العاملة �ضمن قوات الـ«يونيفيل».
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...وقائد القوات الربية الفنلندي
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
قائد القوات الرب ّية يف اجلي�ش الفنلندي الفريق
 ،Raimo Kalervo Jyvasjarviيف ح�ضور ال�سفري
الفنلندي ال�سيد  .Kari Kahilluotoوجرى البحث
يف �سبل تعزيز التعاون الع�سكري بني جي�شي البلدين
و�أو�ضاع الوحدة الفنلندية العاملة �ضمن قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

...وملحقني ع�سكريني
ً
كال من :امللحق الع�سكري
ا�ستقبل قائد اجلي�ش،
البولوين العقيد  Mareck Kozeraيف زيارة تعارف،
وامللحقني الع�سكريني ال�سعودي اللواء املهند�س
احلجاح ،وامل�صري العقيد عالء
حممد بن ابراهيم
ّ
ح�سن قا�سم مهدي ،يف زيارتني وداعيتني ملنا�سبة
انتهاء مهمتيهما يف لبنان.
امللحق الع�سكري البولوين

امللحق الع�سكري ال�سعودي

امللحق الع�سكري امل�صري
اجلي�ش
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�إ�ستقباالت قائد اجلي�ش

...ونوا ًبا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النواب ال�سادة:
فادي كرم ،نعمة طعمة ،خ�ضر حبيب ،الوليد �سكرية ،هادي
وفدا من كتلة امل�ستقبل
حبي�ش و�أمني وهبه ،كما التقى ً
�ضم النواب نهاد امل�شنوق ،زياد القادري وجمال اجلراح.
والتطورات الراهنة ،بالإ�ضافة �إىل
وقد جرى البحث يف الأو�ضاع
ّ
الإجراءات التي تنفّ ذها قوى اجلي�ش حلماية املواطنني وفر�ض
الأمن واال�ستقرار.
النائب فادي كرم

النائب نعمة طعمة

النائب خ�ضر حبيب

النائب الوليد �سكرية

عبود
النائب هادي حبي�ش والأب مي�شال ّ

النائب �أمني وهبه

وفد من كتلة امل�ستقبل
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وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية

وزير املالية

...ووزراء

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،وزير املالية ال�سيد حممد ال�صفدي ووزير ال�ش�ؤون االجتماعية النائب وائل
التطورات الراهنة يف البالد.
�أبو فاعور ،وبحث معهما يف
ّ

...والقا�ضي ريا�ض بو غيدا
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
قا�ضي التحقيق الع�سكري
الأول ريا�ض بو غيدا وتداوال
�ش�ؤو ًنا ق�ضائية.

...وقائد الدرك

...ونائب رئي�س حزب الكتائب اللبنانية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،قائد الدرك العميد اليا�س
التطورات الأخرية.
�سعادة وبحث معه يف الأو�ضاع الأمنية يف �ضوء
ّ

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،نائب رئي�س حزب
الكتائب اللبنانية ال�سيد �سجعان قزي.
اجلي�ش
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�إ�ستقباالت قائد اجلي�ش

...وال�سيدة تري�سي �شمعون

...ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة املر�سيد�س

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سيدة تري�سي �شمعون
وبحثا �ش�ؤو ًنا عامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة املر�سيد�س ال�سيد �ستيفان حاج توما.

...ووفدا من املجل�س البلدي ملدينة طرابل�س
ً
وفدا من
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزةً ،
املجل�س البلدي ملدينة طرابل�س برئا�سة ال�سيد نادر
الغزال ،الذي بحث معه الأو�ضاع الأمنية واحلياتية يف
منوها بجهود اجلي�ش والإجراءات الفاعلة التي
املدينة،
ً
اتخذها للحفاظ على ا�ستقرار املدينة وعودة احلياة
الطبيعية �إليها.

...ورئي�س بلدية جمدل عنجر
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،رئي�س املجل�س البلدي
لبلدة جمدل عنجر ال�سيد �سامي العجمي مع وفد
تهم البلدة.
مرافق ،وجرى البحث يف �أمور ّ

ً
كال من القا�ضي ر�شيد مزهر ،املحامي �سا�سني �سا�سني وال�سيد غيث يزبك ،ال�سيد يا�سر عبا�س
كذلك ،ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش
وال�سيد جورج �صليبي ،رئي�س بلدية
خياط
ّ
جنل الرئي�س الفل�سطيني ال�سيد حممود عبا�س والإعالمي هيثم زعيرت ،ال�سيدة كرمى ّ
وفدا من اجلمعية اللبنانية .Roads For Life
كفر�شيما ،ال�سيد كارلو�س حكري ،كما ا�ستقبل ً
12
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جوالت
القائد

كانون الثاين

قائد اجلي�ش من اجلنوب
لن ن�سكت عن � ّأي ا�ستهداف
و� ّأي عمل عدواين
�سيقابل باملثل

مرجعيون
ب��د أ� قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
متفقدا � اًأول الوحدات
جولته يف اجلنوب،
ً
الع�سكرية املنت�شرة يف منطقة مرجعيون،
منو ًها بجهود ال�ضباط والع�سكريني يف
ّ
حفظ الأمن يف املناطق احلدودية والدفاع
عنها وم��ن��ع االع���ت���داءات الإ�سرائيلية
عليها ،وقال�« :إن اجلي�ش اللبناين حري�ص
على اال�ستقرار يف اجلنوب ،وملتزم تثبيت

الأم���ن فيه بالتعاون م��ع «ق���وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان» ،لكنه يدرك
� ً
أي�ضا نوايا العدو الإ�سرائيلي جتاه لبنان،
وخ�صو�صا حم��اوالت ا�ستغالله الأح��داث
ً
الداخلية لزرع الفتنة بني اللبنانيني.
أك���د �أن اجلي�ش «يتمتع باجلهوزية
و� ّ
الكاملة للرد على �أي اعتداء ا�سرائيلي،

تعر�ض حاجزين للجي�ش لالعتداء على
غداة ّ
ّ
ج�سر نهر الأويل ويف جمدليون ،تفقد قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي الوحدات الع�سكرية
يف اجلنوب ،ومن هناك � ّأكد �أن اجلي�ش يتمتع
باجلهوزية الكاملة للر ّد على �أي اعتداء ا�سرائيلي،
و�أنه لن ي�سكت عن �أي ا�ستهداف ،و�سيقابل �أي
عمل عدواين مبثله.

وهو لن يخ�ضع لأي تهديد ،ولن ي�سكت
عن �أي ا�ستهداف ،وك��ل عمل ع��دواين
�سيقابل باملثل و�سيكون الت�صدي له فور ًيا».
و�أ�ضاف�« :إن قوة اجلي�ش م�ستمدة من حق
لبنان يف التم�سك ب�أر�ضه و�سيادته الوطنية
ب ًرا وبح ًرا وج ًوا ،وكذلك من واجب اجلي�ش
يف ال��دف��اع ع��ن ه��ذه ال�سيادة ،والتفاف
اللبنانيني حوله ووقوف املجتمع الدويل �إىل
جانبه».
الناقورة
ث��م زار ق��ائ��د اجلي�ش مقر ق��ي��ادة ق��وات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان يف الناقورة،
�سيريا
حيث التقى قائدها اجل�نرال باولو
ّ
وكبار �ضباطها ،وهن�أهم بعيدي امليالد
م�شيدا بت�ضحيات اجلنود
ور�أ���س ال�سنة،
ً
بعيدا من
الدوليني الذين مي�ضون الأعياد
ً
يثمن جهودهم ،وو�سط
عائالتهم ،يف وطن ّ
�شعب يحرتم دوره��م يف تر�سيخ اال�ستقرار
على احلدود.
و�شدد قائد اجلي�ش يف لقائه مع اجلرنال
ّ
�سيريا على التن�سيق والعمل امل�شرتك
ّ
بني اجلي�ش والقوات الدولية وهو تن�سيق
ً
انطالقا
يومي يتم على �أعلى امل�ستويات،
ً
وتطبيقا ملختلف
من التزام القرار 1701
مندرجاته.
وذك��ر العماد قهوجي بخرق �إ�سرائيل
ّ
املتكرر هذا القرار والكثري من القرارات
الدولية الأخ��رى ،يف الوقت الذي يلتزم فيه
لبنان ال�شرعية الدولية ،م��ؤك� ً�دا حر�ص
اجلي�ش على �سالمة جنود الوحدات الدولية
يف وج��ه �أي تهديدات قد تطالهم ،وهذا
متاما حر�ص اجلي�ش على
احلر�ص يعادل
ً
حياة جنوده.
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�صيدا
ّ
كما
تفقد العماد قهوجي قيادة لواء
امل�شاة الثامن يف الزهراين ،وقيادة لواء امل�شاة
الأول يف ثكنة حممد زغيب – �صيدا،
مهنئً ا الع�سكريني بحلول الأعياد،
ومثنيا
ً
على دورهم يف حفظ الأمن واال�ستقرار يف
عا�صمة اجلنوب وحميطها.
وقال« :يعرف اجلميع حجم الت�ضحيات
ال��ت��ي تبذلونها ،وم��ا ح�صل يف ع�برا ويف
الأويل وجمدليون ،دليل وا�ضح على �أننا لن
ن�سكت عن �أي ا�ستهداف يطاول اجلي�ش،
وعن �أي نقطة دم ت�سيل من جنودنا».
خماطبا �إي��اه��م« :يقبل البلد
و�أ���ض��اف
ً
على ا�ستحقاقات داهمة ،وتقع عليكم
مهمة كبرية يف حفظ ا�ستقرار لبنان،
خ�لال ف�ترة �صعبة ،حيث حت��اول جهات
امل�س بهذا اال�ستقرار،
داخلية وخارجية
ّ
وا�ستهدافكم ع�بر عمليات انتحارية
متهيدا للنيل من
و�أمنية لإ�ضعاف اجلي�ش
ً
وحدة لبنان ،لكن �سيعلم اجلميع �أنكم
دائما على قدر امل�س�ؤولية والتحديات».
ً
وبالن�سبة �إىل الو�ضع يف املدينة �أو�ضح
قائلاً �« :صيدا مدينتنا ،وهي مدينة العي�ش
امل�شرتك والت�آخي بني جميع �أبنائها ،ونحن
نطمئن ال�صيداويني �إىل �أن اجلي�ش لن ّ
يوفر
ً
إطالقا عن
جهدا حلمايتهم ،ولن يتخلى �
ً
دوره يف املدينة بل �سي�ضاعف جهوده فيها
ويف البلدات املجاورة والطريق ال�ساحلية،
حلمايتها من �أي حماولة للعبث ب�أمنها
وللتفريق بينها وبني اجل��وار ،ولن ي�سمح

لأيادي الإرهاب ب�أن ت�ضرب فيها ،و�سيتعاون
مع جميع �أبنائها من �أجل تفويت الفر�صة
على الإرهابيني ،والطارئني عليها وعلى
تاريخها العريق يف
التعاي�ش».

والعلمية املنا�سبة ،وهذا ما جعل �ضباط
اجلي�ش يتبو�أون املكانة العليا بني �سائر
�ضباط جيو�ش العامل.

الكلية احلربية
وك��������ان ق���ائ���د
ّ
ت��ف��ق��د
اجل���ي�������ش
الكلية احلربية
يف الفيا�ضية ،حيث
ج��ال يف �أق�سامها
واط��ل��ع ع��ل��ى �سري
عملية التدريب،
ث���م اج��ت��م��ع �إىل
ت��ل�ام����ذة ���ض��ب��اط
ال�سنة الأوىل بح�ضور
ق����ائ����د ال��ك��ل��ي��ة
و�ضباطها ،و�أعطى
توجيهاته.
وق��د ���ش� ّ�دد العماد
ق����ه����وج����ي ع��ل��ى
�أهمية التدريب يف
خ�صو�صا يف
اجلي�ش،
ً
الكلية احلربية،
ت�شكل مقلع
التي
ّ
الرجال ،املح�صنني
ب��ال��ق��ي��م الوطنية
والأخ��ل��اق�����ي�����ة،
والكفاءة القتالية
اجلي�ش
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�إ�ستقباالت
رئي�س الأركان

كانون الثاين

رئي�س الأركان ا�ستقبل �شخ�صيات ر�سمية وع�سكرية
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف
الريزة ،وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية الوزير وائل �أبو فاعور وبحث معه �ش�ؤو ًنا
عامة ،كما ا�ستقبل الوزير ال�سابق عبد الله فرحات.
وا�ستقبل النواب ال�سادة� :أمني وهبه و�أنطون �سعد ،زياد القادري ،الوليد
�سكرية ،خالد زهرمان ،والنائب هادي حبي�ش يرافقه الأب مي�شال
التطورات
عبود .وقد ا�ستعر�ض املجتمعون الأو�ضاع العامة وجممل
ّ
الراهنة يف املنطقة.
يتقدمه
�صينيا
وفدا ع�سكر ًيا
كذلك ،التقى رئي�س الأرك��ان ً
ّ
ً
الفريق وانغ جيان مني ،الذي يقوم بزيارة لبنان بدعوة من قيادة
اجلي�ش� ،ضمن برامج تبادل الزيارات بني جي�شي البلدين.
ً
و� ً
كال من امللحق الع�سكري
أي�ضا ،ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان،
البلجيكي العقيد  Daniel Peetersيرافقه م�ساعده الرائد Dirk
 ،Domsوامللحق الع�سكري الهندي العقيد  ،Anil Pundirوجرى
البحث يف �سبل التعاون بني خمتلف الأطراف .كما التقى امللحق
مقدما خلفه
الع�سكري امل�صري العقيد عالء ح�سن قا�سم مهدي
ً
العقيد عمرو حممد اخللقاوي ،وامللحق الع�سكري ال�سعودي اللواء
مودعا.
املهند�س ابراهيم احلجاج
ً
��دا م��ن جمعية �آل حلوم
ك��ذل��ك ،التقى رئي�س الأرك���ان وف� ً
االجتماعية و�آخر من مدر�سة را�شيا.

امللحق الع�سكري الهندي
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الوزير وائل �أبو فاعور

النائب زياد القادري

عبود
النائب هادي حبي�ش والأب مي�شال ّ

امللحق الع�سكري امل�صري ال�سابق

الوزير ال�سابق عبد الله فرحات

النائبان �أنطون �سعد و�أمني وهبه

النائب الوليد �سكرية

النائب خالد زهرمان

ال�صيني
الوفد الع�سكري ّ

امللحق الع�سكري البلجيكي

امللحق الع�سكري امل�صري اجلديد

امللحق الع�سكري ال�سعودي

اجلي�ش
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لقاءات رئي�س الأركان

...وتر�أ�س اجتماع بعثة خرباء الإحتاد الأوروبي
اجتماعا عقد
تر�أ�س رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان،
ً
ووفدا من بعثة خرباء
و�ضم �ضباط القيادة الأركان ً
يف مكتبه ّ
االحتاد الأوروبي برئا�سة ال�سيد مارتن �ألك�سندر ،وذلك يف �إطار
رغبة االحتاد امل�ساهمة يف تطبيق اخلطة اخلم�سية لتطوير قدرات
اجلي�ش .وقد مت �إطالق الربنامج اجلديد للتعاون املبا�شر مع
اجلي�ش حتت عنوان «دعم القطاع الأمني اللبناين لال�ستقرار
واالن�صهار الوطني».

تفقد الوحدات يف �صيدا و�أثنى على جهود الع�سكريني
رئي�س الأركان :نعمل ال�ستئ�صال الإرهاب من جذوره
ّ
تفقد رئي�س الأرك���ان ال��ل��واء الركن وليد
�سلمان قيادة منطقة اجلنوب الع�سكرية
وال��وح��دات املنت�شرة يف مدينة �صيدا ،وحاجز
اجلي�ش يف منطقة الأويل الذي تعر�ض لالعتداء
الإرهابي ،ثم اجتمع بال�ضباط والع�سكريني
ونقل �إليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد
قهوجي وتعازيه با�ست�شهاد الرقيب �سامر رزق،
ومتنياته للجرحى بال�شفاء العاجل.
وقد �أثنى اللواء الركن �سلمان على «جهود
وردة فعلهم ال�سريعة
الع�سكريني وت�ضحياتهم ّ
واحلازمة يف مواجهة االعتداءين الإرهابيني»،
م��ؤك� ً�دا «�أن ه��ذا الأ�سلوب من الإج���رام لن
ينال من عزم اجلي�ش على موا�صلة مهماته
وم�شددا على «العمل بكل قوة
الوطنية»،
ً
ال�ستئ�صال الإره���اب من ج��ذوره ،كائنة ما
كانت الأثمان والت�ضحيات».
داع��ي��ا
وخ��ت��م ال���ل���واء ال��رك��ن ���س��ل��م��ان،
ً
الع�سكريني «�إىل مزيد من اليقظة واجلهوزية
وال�سهر على �أمن املواطنني وا�ستقرارهم».
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جي�شنا

كانون الثاين

�إعداد :نينا عقل خليل

قائد اجلي�ش
أمنيا
يرت�أ�س
ً
اجتماعا � ًّ
عقد يف مكتب قائد اجلي�ش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي ،اج��ت��م��اع يف �إط���ار
التن�سيق امل�شرتك بني اجلي�ش والأجهزة
الأمنية والق�ضائية ملواكبة التطورات
ال��راه��ن��ة .و���ض� ّ�م االج��ت��م��اع �إىل العماد
ً
كال من :النائب العام التمييزي
قهوجي
بالإنابة القا�ضي �سمري حمود ،املدير العام
للأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم ،املدير
ال��ع��ام ل��ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي بالوكالة

العميد ابراهيم ب�صبو�ص ،املدير العام لأمن
الدولة اللواء جورج قرعة ،مدير املخابرات
العميد الركن �إدمون فا�ضل ورئي�س �شعبة
املعلومات العقيد عماد عثمان.
وعر�ض املجتمعون امل�ستجدات الأمنية يف
وخ�صو�صا يف طرابل�س .وجرى التوافق
البالد،
ً

على �سل�سلة م��ن ال��ت��داب�ير واخل��ط��وات
العمالنية والإداري��ة ،لإعادة اال�ستقرار �إىل
املدينة يف �ضوء تكليف اجلي�ش مهمة
حفظ الأمن فيها ملدة �ستة �أ�شهر ،وو�ضع
ّ
امل�سلحة املنت�شرة فيها حتت
كل القوى
�إمرته.

العماد قهوجي
يزور الفرقاطة الإيطالية
ويثني على اجلهود املبذولة
لدعم اجلي�ش
زار قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
الفرقاطة الإيطالية ،Andrea Dorea
التابعة للقوة البحرية العاملة يف �إطار قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،وك��ان يف
ا�ستقباله قائد هذه القوات اجل�نرال باولو
�سيريا و�ضباط الفرقاطة.
ّ
تخلل الزيارة ،جولة يف �أق�سام الفرقاطة،
حيث اطلع العماد قهوجي من قائدها
العقيد ال��ب��ح��ري  Annun Zuataعلى
جتهيزاتها وقدراتها ون�شاطاتها املختلفة.
وقد �أثنى العماد قائد اجلي�ش على «جهود
املجموعة الإيطالية والقوة البحرية الدولية
عموما ،يف دع��م مهمات اجلي�ش ل�ضبط
ً
ّ
الت�سلل والتهريب �ضمن املياه
�أع��م��ال
الإقليمية اللبنانية».
اجلي�ش
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مبنى جديد ملوقف ال�سيارات
يف نادي ال�ضباط  -جونيه

يف ح�����ض��ور ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن
ً
ممثال قائد
امل��ع��راوي،
كابي
ّ
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
وع����دد ك��ب�ير م���ن ال�����ض��ب��اط
وامل��دع� ّ�وي��ن واملهند�س املتعهد
جوزف املعلوف� ،إىل جانب رئي�س نادي ال�ضباط يف جونيه العميد
موري�س احلداد ،جرى حفل افتتاح مبنى ملوقف ال�سيارات يف نادي
ال�ضباط.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،افتتح ممثل قائد اجلي�ش املبنى و�أزاح
ال�ستار عن اللوحة التذكارية ،ثم كانت جولة يف �أرجائه.
ويف اخلتام� ،أقيم حفل ع�شاء يف النادي ح�ضره قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي وعقيلته ال�سيدة مرلني ،رئي�س الأركان اللواء الركن
وليد �سلمان وعدد من كبار ال�ضباط مع عقيالتهم.
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مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين

زيارات �شكر وحت�ضري للم�ؤمتر الإقليمي الرابع
يف �إط��ار ال��زي��ارات التي يقوم بها مركز
ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة يف
اجلي�ش اللبناين ،لنقل �شكر قيادة اجلي�ش
وتقديرها لل�سفراء الذين �شاركوا يف اجلل�سة
االفتتاحية العامة �ضمن فعاليات امل�ؤمتر
الإقليمي الثالث الذي انعقد يف بريوت العام
 ،2013ق��ام وف��د من املركز برئا�سة مديره
العميد الركن خالد حماده بزيارة كل
من ال�سفري الربيطاين طوم فلت�شر ،ال�سفري
الرو�سي �ألك�سندر زا�سبيكني وال�سفري
وقدم لكل منهم
الفرن�سي باتري�س باويلّ ،
�شهادة �شكر وتقدير ّ
موقعة من قبل العماد
جان قهوجي قائد اجلي�ش
ودرعا تذكار ًيا
ً
باملنا�سبة.
وقد �أعرب ال�سفراء عن �شكرهم العميق
ملبادرة قيادة اجلي�ش بدعوتهم للم�شاركة
يف امل�ؤمتر وعن ارتياحهم جلو احلرية الذي
�ساد اجلل�سة االفتتاحية والذي جتلى ب�أ�سئلة
قيمة للح�ضور ،كما �أب��دوا
وم��داخ�لات ّ
ا�ستعدادهم لدعوة مراكز الأبحاث ذات
ال�صلة يف بلدانهم لتو�سيع حجم امل�شاركة
يف امل�ؤمترات املقبلة التي �سينظمها املركز
وت��ق��دمي امل�����س��اع��دة املمكنة والأف��ك��ار
حولها.
ويف �إط��ار التوا�صل مع املنظمات الدولية
التي �شاركت يف امل�ؤمتر ،زار الوفد ال�سيدة
رميا خلف وكيلة الأم�ين العام والأمينة
التنفيذية للجنة الأمم املتحدة االقت�صادية

واالجتماعية لغرب �آ�سيا (الإ���س��ك��وا)،
وال�سيد فريد بلحاج مدير �إدارة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف البنك الدويل ،وقدم لكل
درعا تذكار ًيا عربون �شك ٍر وتقدي ٍر
منهما ً
مل�شاركتهما واهتمامهما ب�إجناح �أعمال
امل ��ؤمت��ر ،وق��د �أب��دي��ا ا�ستعدادهما لتقدمي
كل م�ساعدة ممكنة لتفعيل م�شاركة
املنظمات الدولية واملالية يف امل�ؤمترات �أو
الندوات امل�ستقبلية.
ويف �إطار ال�شكر على الرعاية وامل�ساهمة
يف الأعباء املالية للم�ؤمتر الإقليمي الثالث،
زار الوفد ال�سيد جوزيف طربيه الرئي�س
ال�سابق جلمعية امل�صارف يف لبنان ،ورئي�س
حاليا ،وال�سيدة ملياء
احتاد امل�صرفيني العرب
ً
املبي�ض الب�ساط مديرة معهد با�سل فليحان
وقدم لكل منهم كتاب
املايل واالقت�صاديّ ،
�شكر وتقدير ّ
موقع
م���ن ق��ب��ل ال��ع��م��اد
جان قهوجي قائد
اجلي�ش .وقد �أبدت
ال�����س��ي��دة ال��ب�����س��اط
ا���س��ت��ع��داد املعهد
للم�شاركة وتقدمي
الرعاية للم�ؤمترات
ال��ت��ي �سينظمها
امل���رك���ز ال �سيما
امل���ؤمت��ر الإقليمي
الرابع ،الذي �سيعقد

خالل �شهر ني�سان من العام  ،2014وتفعيل
جماالت التعاون يف املوا�ضيع اال�سرتاتيجية
واالقت�صادية ذات االهتمام امل�شرتك .كما
�أ�شاد ال�سيد طربيه باحلرفية العالية واملهنية
التي يتمتع بها �ضباط مركز البحوث
والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين
وعنا�صره جلهة التنظيم والتح�ضري ومتابعة
�أدق التفا�صيل قبل بدء �أعمال امل�ؤمتر ،ويف
�أثنائه وبعد انتهائه.
�إىل ذلك ،زار الوفد الوزير الأ�سبق للمالية
جورج قرم و�شكره على م�شاركته وتر�ؤ�سه
�إحدى ور�ش العمل يف امل�ؤمتر وقدم له �شهادة
�شكر وتقدير موقعة من العماد قهوجي قائد
اجلي�ش ،وقد �أثنى الوزير قرم على اجلهود
املبذولة وعلى ح�سن اختيار امل�شاركني
يف امل�ؤمتر من جميع �أرجاء الوطن العربي
جميعا على
والدول الغربية الذين حر�صوا
ً
�إغناء امل�ؤمتر ب�أفكارهم و�آرائهم النابعة
من خرباتهم وجتاربهم الغنية.

اجلي�ش

23

جي�شنا

كذلك ،زار وفد ع�سكري
قام وفد ع�سكري �إيطايل وفدان ع�سكريان �إيطاليان يف لبنان للبحث يف التعاون
�إيطايل برئا�سة اللواء Nicola
برئا�سة الأم�يرال Edoardo
 ،Compianiب��زي��ارة �إىل لبنان لإج��راء من ال�ضباط .ومتّ خ�لال املباحثات التي  Gelaoلبنان �ضمن خطة التعاون الثنائية
حمادثات �ضمن خطة التعاون الثنائية بني ا�ستمرت نحو ثالثة �أيام ،االتفاق على البنود نف�سها .والتقى الوفد يف بداية جولته ،مدير
اجلي�شني اللبناين والإي��ط��ايل و�إمكانات املطروحة واملتعلقة بالن�شاطات املتبادلة بني مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية
العميد الركن خالد حمادة يف ح�ضور �ضباط
تعزيزها.
اجلانبني.
و�شملت ج��ول��ة ال��وف��د زي���ارة �إىل بع�ض املركز ،حيث مت عر�ض �إيجاز عن عمل
وال��ت��ق��ى ال��وف��د الإي���ط���ايل ن��ائ��ب رئي�س
الأرك��ان للعمليات العميد الركن علي الأم��اك��ن ال�سياحية ،وحفالت تكرمي املركز ون�شاطاته� ،أعقبه عر�ض مماثل من
قبل الوفد الإيطايل.
حمود يف قاعة الإيجاز وذلك يف ح�ضور جلنة �أقامتها القيادة على �شرفه.

تكرمي قائد جمموعة الزوارق الأملانية املغادر لبنان
يف ح�ضور العميد الركن البحري نزيه اجلبيلي قائد القوات البحرية
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،إىل جانب عدد من �ضباط
اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،و�أع�ضاء ال�سفارة الأملانية،
�أقيم يف النادي الع�سكري املركزي – بريوت ،حفل غداء تكرميي
لقائد جمموعة الزوارق الأملانية العاملة يف �إطار القوات املذكورة ،املقدم
البحري  Arne Krugerمبنا�سبة انتهاء مهماته يف لبنان.
املكرم و�سام التقدير الع�سكري من
تخلل االحتفال تقليد ال�ضابط
ّ
الدرجة الف�ضية.
و�أ�ضاف« :نحتفل هذا العام بعيد
ملنا�سبة ذكرى اال�ستقاللّ ،
كرمت غداء على �شرف قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
اال�ستقالل يف ظل �أو�ضاع تت�أرج بني
قيادة قطاع جنوب الليطاين ،قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف احتفال �أقيم يف �أب��و خليل كلمة رح��ب فيها باحل�ضور ،امل�صاعب حينً ا والأم��ل حينً ا �آخ��ر ،كما
���در م�شاركتكم بالإحتفال تعلمون امل�صاعب ناجمة عن الأزمات التي
مطعم «كال�سيك تريو�س» يف �صور ،ح�ضره وق���ال�« :أق� ّ
ً
ممثال قائد ملنا�سبة ذكرى الإ�ستقالل ،ويف هذه املنا�سبة ت�شهدها املنطقة العربية وانعكا�سها على
العميد الركن جورج كيوان
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،قائد القوات �أتوجه بال�شكر لقائد قوات الأمم املتحدة لبنان ب�شكل �أو ب�آخر� ،أما الأمل فهو يتمثل
�سيريا على جهودها بالإجنازات الكبرية التي حققها اجلي�ش يف
الدولية اجلرنال باولو
�سيريا ونائبه ميلو�ش امل�ؤقتة اجل�نرال باولو ّ
ّ
�شرتوغر ،قائد القطاع العميد الركن �شربل املبذولة و�أدائها
املميز ،وتعاونها الوثيق مع احلفاظ على وحدة الوطن».
ّ
�أب��و خليل وفعاليات دينية ومدنية وعدد اجلي�ش اللبناين يف �سبيل توطيد
من �ضباط الـ«يونيفيل» ،اجلي�ش والأجهزة م�سرية الأمن والإ�ستقرار يف جنوبنا
احل��ب��ي��ب .ك��م��ا �أح��ي��ي جميع
الأمنية.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى العقيد عنا�صر هذه القوات ،مقد ًرا عناء
ال��رك��ن عبدو �صوما ق�صائد �شعرية من بعدهم عن �أوطانهم وعائالتهم
وحي اال�ستقالل ،ثم �ألقى العميد الركن من �أجل �إجناز مهمتهم النبيلة».
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احتفاالت �أحيت ذكرى جنود فرن�سيني وبريطانيني �سقطوا يف لبنان
�أحيت ال�سفارة الفرن�سية ذكرى اجلنود
الفرن�سيني ال��ذي��ن ���س��ق��ط��وا يف لبنان،
باحتفال �أقيم يف ب�يروت تر�أ�سه ال�سفري
الفرن�سي ال�سيد باتري�س ب��اويل وح�ضره
ً
ممثال قائد
العميد الركن ح�سن يا�سني
اجلي�ش العماد جان قهوجي و�شخ�صيات
ديبلوما�سية وع�سكرية وعدد من قدامى
امل��ح��ارب�ين وم���ن امل��واط��ن�ين الفرن�سيني
واللبنانيني .كما �شارك عدد من اجلنود
الفرن�ســيني العـاملني �ضمن قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتــة.
بعد العر�ض الع�سكري الرمزي ومعزوفة
حيا
املوت� ،ألقى ال�سفري الفرن�سي كلمة ّ

فيها ال�سفراء وممثلي ال���دول احلليفة
امل�����ش��ارك�ين يف ال���ذك���رى ،والكتيبة
ال��ف��رن�����س��ي��ة وامل���دار����س وال���ط�ل�اب ال��ذي��ن
ي�ستذكرون التاريخ من �أجل بناء م�ستقبل
�أف�ضل ،م�ستقبل �سالم يتوق �إليه اجلميع،
موجها حتية ل��ذك��رى ك��ل اللبنانيني
ً
الذين �سقطوا خالل الهجمات الإرهابية
التي جرت خالل الآونة الأخرية.
ويف اخل��ت��ام� ،ألقى ط�لاب من اللي�سيه
الفرن�سية – اللبنانية ق�صائد باملنا�سبة،
ثم و�ضع ال�سفري باويل �إىل جانب عدد من
ال�سفراء �أكاليل على الن�صب التذكاري.
ك��ذل��ك� ،أح��ي��ت ال�سفارة الربيطانية

ذكرى جنودها الذين ق�ضوا خالل احلربني
العامليتني الأوىل والثانية ،باحتفاالت
�أقيمت يف مدافن احلرب يف �صيدا ،طرابل�س
وبريوت.
ح�ضر القدا�س يف بريوت ال�سفري الربيطاين
ال�سيد ط��وم فليت�شر وع��دد م��ن ال�سفراء
والدبلوما�سيني ،العميد عمر ابراهيم
ً
ممثال قائد اجلي�ش ،ومدعوون ر�سميون
وامل��ل��ح��ق الع�سكري ال�بري��ط��اين امل��ق��دم
جيم�س كو�شنري.
كذلك� ،أقيم احتفال رم��زي يف ميناء
طرابل�س ،و�آخ���ر يف امل��داف��ن الع�سكرية
يف ���ص��ي��دا ،ح�ضرهما ���س��ف��راء وملحقون
ع�سكريون وممثلون عن ق��ادة الأجهزة
الأمنية ومدعوون.

ت�س ّلم �آليات و�أ�سلحة
وذخائر من الواليات املتحدة الأمريكية
يف �إطار برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة للجي�ش ،وااللتزامات
املوقعة بني اجلانبنيّ ،
واالتفاقيات ّ
ت�سلم اللواء اللوج�ستي �آليات نوع
املتنوعة ،وذلك يف ح�ضور
«هامفي» وكمية من الأ�سلحة والذخائر
ّ
عدد من �ضباط اجلي�ش ومكتب التعاون الدفاعي الأمريكي يف
لبنان.

لقاء يف جامعة البلمند لتطوير اتفاقية التعاون مع اجلي�ش
زار قائد القوات اجلوية العميد الركن الطيار غ�سان
�شاهني على ر�أ�س وفد من �أركان �ضباط القوات اجلوية
جامعة البلمند ،وكان يف ا�ستقبالهم رئي�س اجلامعة الربوف�سور �إيلي
�سامل ونائبه الدكتور مي�شال جنار.
وبحث خالل الزيارة يف �إمكان تطوير االتفاقية املعقودة بني
اجلانبني ،كما مت االتفاق على عقد لقاءات متالحقة ملتابعة
الإجراءات.
اجلي�ش
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مكاتب جديدة لق�سم التعاون الع�سكري  -املدين CIMIC
�أق����ام����ت ق��ي��ادة
اجل����ي���������ش ح��ف��ل
اف��ت��ت��اح مكاتب
ق�������س���م ال���ت���ع���اون
الع�سكري  -املدين
يف
()CIMIC
ث��ك��ن��ة ���ش��ك��ري
غامن يف الفيا�ضية،
وامل��ق��دم��ة هبة من
ب���رن���ام���ج الأمم
امل��ت��ح��دة الإمن��ائ��ي
(.)UNDP
ح�������ض���ر احل���ف���ل
ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن
ً
خالد طربني
ممثال
قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي مع
وف���د م��ن ال��ق��ي��ادة،
ممثل برنامج الأمم
امل��ت��ح��دة الإمن��ائ��ي
ال�سيد لوكا رن��دا،
ممثلون عن قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان ومكتب
م���ن�������س���ق الأمم
امل��ت��ح��دة اخل��ا���ص
ب���������ش�����ؤون ل��ب��ن��ان
( )U N S C O L
واملفو�ضية ال�سامية
ّ
ل���ل���أمم امل��ت��ح��دة
حل��ق��وق الإن�����س��ان
(.)OHCHR
يذكر �أن ت�أ�سي�س
م���ك���ات���ب ق�����س��م
التعاون الع�سكري
 -امل������دين ،ك��ان

نتيجة للتعاون امل�ستمر بني اجلي�ش ومنظمات الأمم املتحدة.
وقد ّ
تخلل االحتفال تقدمي كتاب �شكر ودرع اجلي�ش التذكاري من قبل ّ
ممثل قائد
اجلي�ش �إىل امل�س�ؤول عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ال�سيد روبرت واتكنز مم َثلاً
بال�سيد رندا.
26

اجلي�ش

اجلي�ش ّ
يعطل يف القاع
معدة للإطالق
�صواريخ ّ
ويوقف مت�س ّللني
�إىل داخل الأرا�ضي اللبنانية
عرث اجلي�ش على ثالثة �صواريخ «غراد»
معدة للإطالق يف منطقة القاع البقاعية
ّ
وفجرها ،كما عمل على تفكيك قنبلة
ّ
مو�صولة ب�سلك ومعدة للتفجري على بولفار
زحلة ،يف وق��ت توا�صلت فيه الإج���راءات
الأمنية امل�شددة يف خمتلف املناطق.
فقد �أ���ص��درت م��دي��ري��ة التوجيه بيا ًنا
ب��ت��اري��خ � ،2013/11/29أع��ل��ن��ت فيه �أن
«ق���وى م��ن اجلي�ش �ضبطت يف منطقة
القاع ثالثة �صواريخ نوع غراد عيار 107
ملم وم��ع� ّ�دة ل�ل�إط�لاق ،وق��د ح�ضر اخلبري
الع�سكري وعمل على تفجري الذخائر
يف مكانها ،وتولت ال�شرطة الع�سكرية
التحقيق ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص لك�شف
املتورطني».
كذلك ،عملت جرافات تابعة للجي�ش
على �إقفال كل املعابر والطرق امل�ؤدية �إىل
�سوريا عند احلدود ال�شمالية جلهتي عر�سال
والقاع ،و�أقامت �سواتر مرتفعة على هذه
املعابر للح�ؤول دون جتاوزها من ال�سيارات
الرباعية ال��دف��ع وامل��ج��ه��زة .وج��اءت هذه
اخلطوة بعد العثور على ال�صواريخ التي
�ضبطت عند ال�سل�سلة ال�شرقية وكانت
معدة للإطالق على مدينة الهرمل.
ويف �إطار �ضبط احلدود اللبنانية  -ال�سورية،
�أع��ل��ن��ت ال��ق��ي��ادة يف ب��ي��ان ���ص��ادر بتاريخ
� ،2013/11/26أن «وح��دات اجلي�ش �أوقفت
على حاجز وادي حميد  -عر�سال ،ويف
منطقة بريتال  -بعلبك ،ت�سعة �أ�شخا�ص
من التابعية ال�سورية يف �أثناء حماولتهم
الدخول �إىل الأرا�ضي اللبنانية ،وقد �ضبطت
بحوزتهم كمية من الأ�سلحة احلربية
اخلفيفة والذخائر والقنابل اليدوية ،كما
�شخ�صا من التابعية اجلزائرية ،لعدم
�أوقفت
ً
حيازته �إقامة �شرعية.
مت ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل
املراجع املخت�صة لإجراء الالزم».
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بينما يوا�صل الإرهاب حماوالته ل�ضرب اال�ستقرار يف لبنان
حوادث
وبيانات
م�ستفيدً ا من العوامل الإقليمية واملحلية التي تغذي االنق�سامات،
يوا�صل اجلي�ش بذل اجلهود املمهورة بالدم الطاهر للحفاظ
كانون الثاين
على �أمن البالد وا�ستقرارها .ويف هذا الإطار ارتفع ثالثة من
ع�سكرييه �إىل م�صاف ال�شهادة.
�إعداد :نينا عقل خليل
فقد ا�ست�شهد مطلع كانون الأول اجلندي عبدالله عجاج الذي
�أ�صيب يف طرابل�س وهو يف و�ضع امل�أذونية.
�أعقبه املجند املمددة خدماته عبد الكرمي فرحات الذي ا�ست�شهد بتاريخ  2013/12/5يف �أثناء قيامه
مبهمة حفظ الأمن واال�ستقرار يف طرابل�س.
تعر�ض حاجز اجلي�ش يف جمدليون �إىل اعتداء
ويف  ،2013/12/16ا�ست�شهد الرقيب �سامر رزق �إثر ّ
ارهابي .وقد �ش ّيعت قيادة اجلي�ش ال�شهداء الثالثة يف م�آمت حا�شدة ،حيث رافقهم الرفاق كما الأهل �إىل
املثوى الأخري و�سط مرا�سم التكرمي.

يوميات الأمن
بني �أواخر
ت�شرين الثاين
ومنت�صف
كانون الأول

اجلي�ش يتوىل
الإمرة يف طرابل�س
وحاجزان للجي�ش
يف �صيدا يتعر�ضان
العتداءين �إرهابيني

طرابل�س
مع �إع�لان اجلي�ش البدء بتنفيذ اخلطة
الأمنية اجلديدة لطرابل�س ( 4كانون الأول
 ،)2013ا�ستعادت املدينة حياتها الطبيعية
ليخيم ال��ه��دوء التام على
�شيئً ا ف�شيئً ا،
ّ
عا�صمة ال�شمال بالتزامن مع �إحكام
اجلي�ش �سيطرته على حماور القتال ومبا�شرته
يف �إزالة الد�شم واملتاري�س وال�سواتر الرتابية.
كما متّ �إن�شاء غرفة عمليات م�شرتكة
لكل الأج��ه��زة الأمنية ،يقودها اجلي�ش
املولج ت�سيري العمليات يف طرابل�س.
وا�سعا يف ال�شوارع
ونفّ ذت الوحدات انت�شا ًرا
ً
الرئي�سة والفرعية والداخلية ،و�سيرّ ت دوريات
راجلة وم�ؤللة و�أقامت احلواجز الثابتة ،كما
دققت يف هويات املارة ونفّ ذت عمليات دهم
ً
بحثا عن مطلوبني.
وق���د �شهد تطبيق اخل��ط��ة ال��ت��ي ت��وىل

مبوجبها اجلي�ش �إمرة جميع القوى الأمنية
تطور
يف طرابل�س ملدة � 6أ�شهر ،عدة حوادث ّ
بع�ضها �إىل مواجهات عنيفة بني وحدات
ّ
وامل�سلحني.
اجلي�ش
فبتاريخ � ،2013/11/30أ���ص��درت مديرية
التوجيه بيا ًنا جاء فيه�« :صباح 2013/11/30
ّ
م�سلحني من حي
وعلى �أثر إ�ق��دام عنا�صر
املنكوبني – طرابل�س على �إط�لاق النار
باجتاه �أح��د مواطني حملة جبل حم�سن
و�إ�صابته ب��ج��روح� ،شهدت منطقة جبل
حم�سن – التبانة عمليات قن�ص ،كما
تعر�ض ع��دد من مراكز اجلي�ش لإط�لاق
ّ
النار ،ما �أدى �إىل �إ�صابة ع�سكريني �إثنني
ردت وحدات اجلي�ش
بجروح خمتلفة .وقد ّ
على م�صادر �إطالق النار ،كما �أوقفت �أحد
الأ�شخا�ص امل�شتبه فيهم بالإعتداء على
وت�ستمر هذه الوحدات
املواطن املذكور.
ّ

بتعزيز �إج��راءات��ه��ا الأم��ن��ي��ة ومالحقة
ّ
امل�سلحني ،لإع��ادة الأو�ضاع �إىل طبيعتها،
فيما عملت قوى اجلي�ش يف حملة امللولة
على �إخ�لاء مدر�سة لقمان من طالبها،
وت�أمني انتقالهم �إىل منازلهم ب�صورة �آمنة».
ويف التاريخ نف�سه� ،أ�صدرت قيادة اجلي�ش
بيا ًنا �آخر جاء فيه« :وا�صلت قوى اجلي�ش
يف مدينة طرابل�س تعزيز �إجراءاتها الأمنية
ل�ضبط الو�ضع ،وتقوم بالرد ال��ف��وري على
م�صادر النريان و�أعمال القن�ص.
وقد جنم عن ا�ستهداف مراكز اجلي�ش
منذ ال�صباح �إ�صابة �ضابط برتبة مالزم �أول
و�ستة ع�سكريني �آخرين بجروح خمتلفة،
�إ�صابة �أحدهم حرجة».
و� ً
إحلاقا ببياناتها ال�سابقة� ،أ�صدرت مديرية
التوجيه بيا ًنا بتاريخ  ،2013/12/1جاء فيه:
«نفّ ذت وحدات اجلي�ش يف مدينة طرابل�س
جتمع
�سل�سلة عمليات ده��م لأم��اك��ن
ّ
ّ
امل�سلحني ومراكز القنا�صة ،حيث �أوقفت
ّ
م�سلحني و�ضبطت كمية من
ثمانية

الأ�سلحة احلربية اخلفيفة والذخائر العائدة
لها بينها بندقية وقنا�صة بالإ�ضافة �إىل
�أعتدة ع�سكرية متنوعة.
وقد متّ ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل
املراجع املخت�صة لإجراء الالزم».
وبتاريخ � ،2013/12/2أعلنت القيادة يف
بيان �آخر � ّأن «وحدات اجلي�ش وا�صلت تعزيز
�إجراءاتها الأمنية يف مدينة طرابل�س ،ال
�سيما يف مناطق :جبل حم�سن ،باب التبانة،
ّ
القبة ،حي الأمريكان ،البقار� ،شارع �سوريا،
لإع��ادة الإ�ستقرار �إىل املدينة .وقد �شملت
هذه الإجراءات ت�سيري دوريات و�إقامة حواجز
تفتي�ش ،وال��رد على م�صادر القن�ص ،و�إزال��ة
الد�شم امل�ستحدثة ،كذلك تنفيذ عمليات
ده��م �أم��اك��ن جتمع امل�سلحني� ،أ�سفرت
عن �ضبط �أ�سلحة حربية خفيفة ومتو�سطة
وذخائر و�أعتدة ع�سكرية متنوعة ،بالإ�ضافة
�إىل عدد من �أجهزة الإت�صال الال�سلكية.
وق��د متّ ت�سليم امل�ضبوطات �إىل املراجع
املخت�صة لإجراء الالزم».
ويف بيانها ال�صادر يف � ،2013/12/3أو�ضحت
القيادة �أنه «بنتيجة التدابري الأمنية التي
اتخذتها وح��دات اجلي�ش يف طرابل�س ،مت
اجلي�ش
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حوادث وبيانات
�شخ�صا يف منطقتي باب التبانة
توقيف 21
ً
وجبل حم�سن الرتكابهم جرائم خمتلفة
منها امل�شاركة يف �إطالق النار .وقد �أحالت
مديرية املخابرات ثمانية منهم �إىل النيابة
العامة الع�سكرية ،وهم :د�.ض ،ح.ي ،م.و،
م�.ش ،م.ي ،ع.ز ،ع.ل وف.ج.
وت�����س��ت��م��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات م��ع امل��وق��وف�ين
الآخ��ري��ن ،بينما تتابع وح���دات اجلي�ش
�إجراءاتها الأمنية يف املدينة لفر�ض الأمن
و�إعادة الو�ضع �إىل طبيعته».
كما �أعلنت يف اليوم نف�سه �أن «دوري��ة
من اجلي�ش دهمت يف حملة ب��اب الرمل
– طرابل�س ،مكان وجود �أحد املطلوبني
اخلطرين وه��و امل��دع��و �أح��م��د عبد القادر
ال�شامي ،الذي �أقدم يف وقت �سابق على �شهر
�سالح حربي باجتاه �سائق �إح��دى الآليات
الع�سكرية املخ�ص�صة ل�ل�إخ�لاء ال�صحي
والتعامل معه ب�شدة ،حم��او ًال اقتياد الآلية
تعر�ضت الدورية خالل عملية
بالقوة .وقد ّ
ّ
م�سلحني،
ال��ده��م ،لإط�لاق ن��ار من قبل
ومتكنت من �إلقاء
فردت على النار باملثل،
ّ
ّ
القب�ض على املطلوب.
مت ت�سليم املوقوف �إىل املراجع املخت�صة
لإجراء الالزم».
ومع موا�صلة اجلي�ش الإج��راءات الأمنية
يف مدينة طرابل�س� ،أ�صدرت مديرية التوجيه
بيا ًنا (� ،)2013/12/4أعلنت فيه «�أن
الوحدات املتمركزة يف املناطق التي �شهدت
توت ًرا عملت على �إزالة �إثنتي ع�شرة د�شمة
والعديد من ال�سواتر احلديدية وال�شوادر».
كما �أعلنت قيادة اجلي�ش يف بيان �آخر
بالتاريخ نف�سه �أنه «بنتيجة التدابري الأمنية
املتوا�صلة التي تتخذها الوحدات يف مدينة
ال�سيما عمليات دهم �أماكن
طرابل�س
ّ
ّ
امل�سلحني� ،أوقفت الوحدات �أربعة
جتمع
م�سلحني وهم املدعوون� :أحمد يحي �سعود
وجعفر ح�سني تامر و�أحمد ريا�ض احلاج
و�صالح عبد احلميد حممد ،لقيام بع�ضهم
بتنفيذ �أع��م��ال قن�ص و�إط�ل�اق ن��ار على
ع�سكريني ومدنيني ،و�إقدام بع�ضهم الآخر
على �إطالق النار �إرها ًبا وحيازة �أ�سلحة ،وقد
�ضبطت بحوزتهم �أ�سلحة فردية خفيفة
وذخائر و�أجهزة ات�صال ال�سلكية.
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اجلي�ش

مت ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل
املراجع املخت�صة لإجراء الالزم».
توقيف م�س ّلحني
�أعلنت قيادة اجلي�ش مديرية التوجيه
(� )2013/12/5أنه «بنتيجة عمليات الدهم
التي تنفّ ذها وح���دات اجلي�ش يف مدينة
طرابل�س و�ضواحيها ومتابعتها �إزال��ة �آثار
ّ
امل�سلحة ،مت �صباح
اال�شتباكات واملظاهر
املدعوين رام��ي �سيف
 2013/12/5توقيف
ّ
ح�سون ،املطلوب
الدين ح�سون وبالل ن�صر ّ
توقيفهما مبوجب عدة وثائق ،الرتكابهما
جرائم �إطالق نار يف �أوقات خمتلفة.
كذلك ،مت توقيف املدعو عبد احلميد
حممد عو�ض لإقدامه على �ضرب مواطن،
والتعامل ب�شدة مع �أحد الع�سكريني يف وقت
�سابق».
ً
و�أعلنت املديرية الح��ق��ا�« ،أن مديرية
امل��خ��اب��رات �أح��ال��ت على النيابة العامة
الع�سكرية� ،أرب��ع��ة م��ن امل��وق��وف�ين على
خلفية احلوادث الأخرية يف طرابل�س ،وهم:
جعفر تامر ،مالذ ديبو ،عالء ديبو و�أحمد
ال�شامي ،بعدما �أثبتت التحقيقات تو ّرطهم
يف تلك احلوادث ،و�إقدامهم على ارتكاب
جرائم منها �إطالق النار».
و�أك��د البيان «ا�ستمرار التحقيقات مع
املوقوفني الآخرين ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
ال �صحة للأخبار حول �إحراق حمال يف طرابل�س
على خلفية فئوية
�صدر عن القيادة بيان جاء فيه« :تناقلت
را مفاده
بع�ض امل��واق��ع الإل��ك�ترون��ي��ة خ�ب ً
�إق��دام �أ�شخا�ص على �إح��راق حمال ومنازل
يف حملة �سوق القمح يف طرابل�س على
خلفية فئوية ،يهم قيادة اجلي�ش �أن تنفي
ً
ً
وتف�صيال و ت�شري �إىل
جملة
�صحة هذا اخلرب
ً
حريقا قد اندلع يف �أحد املنازل نتيجة
�أن
عطل كهربائي ،وت�ؤكد القيادة �أن وحدات
اجلي�ش هي متواجدة يف املنطقة املذكورة».
�إنقاذ فريق تلفزيون «اجلديد»
�أو�ضحت قيادة اجلي�ش يف بيان �أ�صدرته
تعر�ض
بتاريخ � ،2013/12/5أن��ه «يف �أثناء ّ

الرقيب ال�شهيد �سامر رزق
 من مواليد  1985/5/19يف القاع ،ق�ضاءبعلبك ،حمافظة البقاع.
 تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2005/9/12 من عداد لواء امل�شاة الأول -الكتيبة .14
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش  5مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  3مرات.
 مت�أهل وله ولد واحد. ا�ست�شهد بتاريخ .2013/12/15 رقي لرتبة �أعلى بعد الإ�ست�شهاد ومنحو�سام احلرب ،و�سام اجلرحى ،و�سام التقدير
الع�سكري وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

فريق ت�صوير تابع ملحطة «اجلديد» العتداء
ّ
م�سلحني يف حملة التبانة ،توجهت
من قبل
قوة من اجلي�ش �إىل املكان لإنقاذ الفريق
املذكور ،حيث تعر�ضت لإطالق نار كثيف
ّ
م�سلحني متمركزين يف بناية
من قبل
ال�شيخ ،ما �أدى �إىل �إ�صابة �سبعة ع�سكريني
ردت
بينهم �ضابطان بجروح غري خطرة .وقد ّ
قوى اجلي�ش على م�صادر النريان وت�ستمر
بتطويق املبنى املذكور لإلقاء القب�ض على
امل�سلحني و�سوقهم �إىل العدالة».
الأويل وجمدليون
�أ����ص���درت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش ب��ي��ا ًن��ا ح��ول
االعتداءين اللذين ح�صال يف منطقة �صيدا
على حاجزين للجي�ش بتاريخ ،2013/12/15

اجلندي ال�شهيد
عبد الله عجاج

املجنّد املمددة خدماته ال�شهيد
عبد الكرمي �سليم فرحات

 م��ن مواليد  1982/9/10يف القادرية،زغرتا ،حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2008/12/27
 ّ من عداد فوج التدخل الثالث. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
 عازب. ّرقي لرتبة �أعلى بعد الإ�ست�شهاد ومنح
و�سام احلرب ،و�سام اجلرحى ،و�سام التقدير
الع�سكري وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

 من مواليد  1990/11/25يف برجالرباجنة.
م���ددت خدماته اع��ت��ب��ا ًرا من
ّ
.2012/5/4
 من ع��داد ل��واء امل�شاة الثامن -الكتيبة .81
 حائز:• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 عازب. رقي لرتبة �أعلى بعد الإ�ست�شهادومنح و�سام احلرب ،و�سام اجلرحى،
و���س��ام التقدير الع�سكري وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

وقد جاء فيه «عند ال�ساعة  21.15من م�ساء
ّ
م�سلح على جتاوز حاجز
اليوم� ،أقدم رجل
الأويل التابع للجي�ش اللبناين – �شمال
�صيدا ورمي قنبلة يدوية باجتاهه ،ما �أ�سفر
رد
عن �إ�صابة ع�سكريني اثنني بجروح .وقد ّ
عنا�صر احلاجز بالنار على ال�شخ�ص املذكور
ما �أدى �إىل مقتله.
وعند ال�ساعة  ،22.00ول��دى و�صول �سيارة
رباعية الدفع نوع « »Envoyتقل ثالثة
م�سلحني �إىل حاجز يف حملة جمدليون –
�صيدا ،ترجل �أحدهم و�أق��دم على تفجري
نف�سه بوا�سطة رمانة يدوية ،ما �أ�سفر عن
مقتله وا�ست�شهاد �أحد الع�سكريني وجرح
�آخر ،وقد قام عنا�صر احلاجز ب�إطالق النار
على امل�سلحني الآخرين وقتلهما .ح�ضر

خبري ع�سكري للك�شف على ال�سيارة
والت�أكد من خلوها من �أي ج�سم م�شبوه،
وبا�شرت ال�شرطة الع�سكرية التحقيق
ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص».
قيادة اجلي�ش ت�ش ّيع ال�شهداء
�شيعت قيادة اجلي�ش
يف بلدة مرياطةّ ،
أكد
و�أبناء البلدة اجلندي عبد الله عجاج ،و� ّ
قدم التعازي
العقيد فار�س نعمة الله الذي ّ
با�سم العماد قائد اجلي�ش ،بعد �إقامة
ال�صالة على جثمانه الطاهر �أن «ردنا على
متادي املجرمني يف عبثهم ،يكمن يف عزم
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على �إنقاذ الوطن».
�شيعت القيادة و�أبناء بلدة برج
كذلكّ ،
امل��م��ددة خ��دم��ات��ه عبد
ال�براج��ن��ة امل��ج��نّ ��د
ّ

ال��ك��رمي ف��رح��ات يف ح�ضور ممثل قائد
اجلي�ش العقيد الركن ع�صام �أب��و �ضاهر
وح�شد من الأهايل والرفاق.
وبعد تقليد املجنّ د ال�شهيد فرحات �أو�سمة
احل��رب واجلرحى والتقدير الع�سكري من
ال��درج��ة الربونزية وال�صالة على جثمانه
الطاهر� ،ألقى العقيد �أبو �ضاهر كلمة نوه
فيها باملزايا الع�سكرية والأخالقية لل�شهيد
و�إخال�صه مل�ؤ�س�سته ووطنه .ومما قاله:
تتوا�صل م�سرية الت�ضحيات اجل�سام ،التي
يبذلها اجلي�ش يف هذه املرحلة الع�صيبة من
تتنوع املواقع وال�ساحات،
تاريخ البالد .قد
ّ
لكن الأخ��ط��ار نف�سها ت�لازم رجالنا يف
ّ
كل مكان ،والأيادي العبثية املجرمة هي
ٍ
كلل على ا�ستهداف
نف�سها التي تعمل بال
املواطنني كما الع�سكريني ،للنيل من
وح��دة الوطن و�صيغة العي�ش امل�شرتك بني
�أبنائه ،وللنيل � ً
أي�ضا من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
التي ت�شكل درع ال�شعب ومعقد �آماله.
و�أكد عزم امل�ؤ�س�سة على مالحقة القتلة
من دون هوادة ،حتى �إلقاء القب�ض عليهم
و�إنزال الق�صا�ص العادل بهم.
وودعت قيادة اجلي�ش وبلدة القاع يف البقاع
ّ
ال�شمايل الرقيب ال�شهيد �سامر يو�سف رزق،
و�سط ا�ستقبال �شعبي حا�شد عند مدخل
البلدة ،فحمل اجلثمان على الأكف و�سط
الزغاريد ونرث الورود ،و�صو ًال �إىل كني�سة مار
اليا�س ،حيث �أقيم قدا�س جنائزي لراحة
نف�سه تر�أ�سه الأب اليان ن�صرالله الذي �ألقى
عظة ّنوه فيها مبناقبية ال�شهيد العالية.
�شارك يف القدا�س �إىل جانب الأهايل والرفاق
ً
ممثال
العقيد املهند�س حممد �شميطلي
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،النائبان
اميل رحمة ومروان فار�س وعدد من ممثلي
ر�ؤ�ساء الأجهزة الأمنية وفعاليات �سيا�سية
واجتماعية.
أكد ممثل قائد اجلي�ش يف كلمته خالل
و� ّ
الت�شييع «مالحقة املجرمني الإرهابيني
الذين ارتكبوا هذه اجلرمية».
وكانت قيادة اجلي�ش قد �أقامت مرا�سم
وداع ال�شهيد يف امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي قبل نقل اجلثمان منها �إىل م�سقط
ر�أ�سه القاع.
اجلي�ش
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كانون الثاين

�إعداد:

جان دارك �أبي ياغي
ندين البلعة خريالله
انطوان �صعب
ليال �صقر الفحل

على مدى الأيام بني بداية ال�سنة
ونهايتها ميتد تعب الع�سكريني
وعرقهم ودمهم .يف ما يلي جردة
ت�ضمنته مفكرة الن�شاطات
لأبرز ما ّ
الع�سكرية خالل العام املن�صرم،
من مهمات و�أحداث ّ
تخطت حفظ
الأمن والتدريب� ،إىل م�ساعدة
املواطنني �أينما احتاجوا �إىل
م�ساعدة ،و�إىل ن�شاطات �أخرى ذات
طابع ثقايف �أو ريا�ضي...

كانون الثاين
 ،2013\1\11 −وحدات اجلي�ش تعمل على
�إن��ق��اذ املواطنني العالقني بالثلوج و�إغاثة
املت�ضررين منهم يف القرى والبلدات النائية.
 ،2013\1\14 −قوة من اجلي�ش تدهم يف
بلدة بريتال �أماكن مطلوبني �إىل العدالة
مبوجب مذكرات توقيف.
 ،2013\1\16 −دورية تابعة للقوات البحرية
تعر�ض زورقه للغرق
يف اجلي�ش تنقذ مواطنً ا ّ
قبالة جممع البيال  −بريوت.
 ،2013\1\19 −وحدات اجلي�ش توقف املدعو
حممد وجيه ال�ضناوي ،وت�ضبط يف منزله يف
م�صنعا للمخدرات،
منطقة املراح −الهرمل،
ً
و 52كلغ من ح�شي�شة الكيف والهريويني
وكمية من الأ�سلحة والذخائز ،وتوقف يف
املحلة نف�سها املدعو علي عماد نا�صر الدين
املتهم ب�إطالق النار على دورية للجي�ش.
 ،2013\1\23 −مديرية املخابرات تك�شف
ع�صابة �سرقة واحتيال قامت يف �أوق��ات
خمتلفة بعمليات احتيال وا�سعة ،وقع
�ضحيتها مواطنون من عدة مناطق.
 ،2013\1\30 −قائد اجلي�ش العماد جان
متوجها �إىل فرن�سا
قهوجي يغادر لبنان
ً
ا�ستمرت عدة �أي��ام ،التقى
يف زي��ارة ر�سمية
ّ
خاللها ع��د ًدا من امل�س�ؤولني الع�سكريني
للبحث يف �سبل تفعيل عالقات التعاون
الع�سكري بني اجلي�شني.
�شباط
 ،2013\2\1 −دوري��ة من اجلي�ش تتعر�ض
لكمني م�سلح يف �أطراف بلدة عر�سال خالل

�أع���ايل �إهدن −ب�شري ،ودوري��ة
تابعة للقوات البحرية تنقذ
�شخ�صا من التابعية ال�سورية
ً
من الغرق يف البحر مقابل بلدة
الغاز ّية.
 ،2013/3/5 −دوري�����ة من
املخابرات تنفذ مب����ؤازرة وحدة
ع�سكرية عملية دقيقة �أوقفت
بنتيجتها املطلوب علي حممد
ح�سن امل�صري يف منطقة ر�أ���س
بعلبك ،لتخطيطه لالعتداء
الذي ا�ستهدف �آلية للجي�ش على
طريق ري��اق  −بعلبك و� ّأدى �إىل ا�ست�شهاد
�أربعة ع�سكريني وجرح �ضابط.
 ،2013/3/10 −مدير ّية املخابرات توقف
ال�سوريني حممد �سعدون جريد و�أحمد عبد
القبة طرابل�س
اجلليل ال�صالح يف حملة
ّ
اللذَ ين اعرتفا ب�إقدامهما على تهديد �إحدى
املواطنات و�أوالدها باخلطف والقتل.
 2013/3/17 −دوري��ة من اجلي�ش تدهم
منازل معتدين على م�شايخ يف منطقتي
اخلندق الغميق وال�شياح وتوقف خم�سة
منهم.
تعر�ض دورية تابعة للجي�ش
ّ ،2013/3/30 −
ّ
حملة دوار �أبو علي يف طرابل�س لإطالق نار
يف
ّ
امل�سلحني ،وت�ضبط الأ�سلحة
والدورية توقف
والذخائر التي كانت بحوزتهم.

يف يوميات
اجلي�ش

عرق ودم على
مدى ال�سنة

مالحقتها �أحد املطلوبني �إىل العدالة ،حيث
دارت ا�شتباكات �أ�سفرت عن ا�ست�شهاد
ال��رائ��د ب��ي��ار م�شعالين وامل��ع��اون ابراهيم
زهرمان ،وعن جرح عدد من الع�سكريني.
 ،2013\2\7 −منظمة ال�شفافية الدولية −
فرع بريطانيا واجلمعية اللبنانية لتعزيز
ال�شفافية  −ال ف�ساد ،يعلنان فوز اجلي�ش
اللبناين باملرتبة الأوىل من حيث مكافحة
الف�ساد والتزام ال�شفافية وتطبيق معايري
العمل امل�ؤ�س�ساتي.
 ،2013\2\11 −مديرية املخابرات توقف يف
حملة الفنار املدعو عاطف مر�شد زعيرت
لإقدامه بالإ�شرتاك مع �آخرين على �سرقة 12
�سيارة من مناطق خمتلفة.
 ،2013\2\15 −ق��وى اجلي�ش املنت�شرة يف
�شخ�صا بينهم �أربعة
منطقة عر�سال توقف 11
ً
من التابعية ال�سورية ،وت�ضبط بحوزتهم
كميات من الأ�سلحة والذخائر والأعتدة
الع�سكرية يف اجل���رود امل ��ؤدي��ة �إىل احل��دود
اللبنانية −ال�سورية.
 ،2013\2\23 −ق��وة م��ن اجلي�ش تدهم
�أماكن وجود امل�شاركني يف حادث �إطالق
نار يف بريتال ،وتوقف عد ًدا من امل�شتبه بهم.
�آذار
 ،2013/3/1 −مديرية املخابرات توقف
�شخ�صا لإقدامهم على
ع�صابة م�ؤ ّلفة من 13
ً
ذهبية.
ترويج عمالت ورقية مز ّورة و�سبائك
ّ
 ،2013/3/2 −دوري��ة تابعة ل�سرية القتال
��ددا من
اجلبلي يف ف��وج امل��غ��اوي��ر تنقذ ع� ً
املواطنني العالقني على ج��رف �صخري يف

ني�سان
 ،2013/4/4 −مناورة وا�سعة حول ا�ستجابة
امل��ط��ارات الع�سكرية خ�لال ال��ك��وارث
والأزمات على �أنواعها.
ّ
ت�سلم
� ،2013/4/7 −إح��ب��اط عملية
وت�سليم �أ�سلحة يف منطقة ع�ين زحلتا
ّ
امل�سلحون
متطرفة� .ضبط
مل�صلحة جهات
ّ
باجلرم امل�شهود وبادروا �إىل �إطالق النار ما � ّأدى
وت�ضرر
�إىل �إ�صابة �أحد الع�سكريني بجروح
ّ
ّ
امل�سلحني و�إ�صابة
�آلية ع�سكرية ومقتل �أحد
واحد وتوقيف �سبعة �آخرين.
 2013/4/21 −توقيف �سيارة م��ن نوع
 BMWيقودها �أح��د املطلوبني للعدالة
وبرفقته �شخ�ص �آخ��ر ،و�ضبط كمية من
الأ�سلحة املتو�سطة والذخائر يف داخلها
اجلي�ش
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 23 −و ،2013/4/25توقيف املدعوين
ع�صام �سعد ال��ل��ه �ضاهر وال�����س��وري عمر
ّ
مكثفة ك�شفت
عبا�س بعد حت��ري��ات
معا ب�أعمال ن�صب واحتيال
عن قيامهما ً
وخليجيني
وا�سعة �شملت مواطنني لبنانيني
ّ
متنوعة من تزوير عمالت
بو�سائل و�أ�ساليب
ّ
و�شيكات وعملية مالية وهمية.
 2013/4/26 −افتتاح غرفة عمليات قيادة
اجلي�ش بعد �إعادة ت�أهيلها وجتهيزها بدعم
من الوحدة الكورية.
 2013/4/30 −جولة لقائد اجلي�ش على
فوج احلدود الربية الثاين املنت�شر على احلدود
ال�شرقية يف منطقتي الهرمل وبعلبك،
وف��وج التدخل ال��ث��اين املنت�شر يف منطقة
ّ
لالطالع على الإجراءات
رياق وحميطها،
العمالنية املتّ خذة حلماية املواطنني و�ضبط
ّ
ّ
امل�سلحني
وت�سلل
احلدود من �أعمال التهريب
باالجتاهني.
�أيار
 2013/5/1 −دورية تابعة ملديرية املخابرات
إ�سرائيليا عند جتاوزه ال�سياج
�شخ�صا �
توقف
ً
ً
التقني واخل��ط الأزرق يف منطقة اللبونة
احلدودية.
 2013/5/2 −وح���دات اجلي�ش املنت�شرة
يف منطقة �شبعا تتخذ التدابري الدفاعية
الالزمة بعد �إقدام دورية راجلة تابعة للعدو
الإ�سرائيلي على خ��رق خ��ط االن�سحاب
بالقرب من بركة النقار يف منطقة �شبعا،
وحماولة خطف �أحد الرعاة اللبنانيني.
 ،2013/5/6 −مديرية املخابرات توقف
عنا�صر تابعة خللية م�شبوهة وت�ضبط
بحوزتهم عبوات متفجرة و�صواعق.
 ،2013/5/9 −دوري��ة من اجلي�ش تتعر�ض
ّ
حملة القبة يف طرابل�س لإطالق نار من
يف
قبل مطلو َبني للعدالة بجرائم �إطالق نار،
وتلقي القب�ض عليهما وت�ضبط الأ�سلحة
امل�ستخدمة.
 ،2013/5/13 −دورية تابعة للجي�ش توقف
املدعو هالل عزام وجنليه لإخاللهم بالأمن
يف منطقة �صيدا وت�ضبط الأ�سلحة التي
كانت بحوزتهم.
 ،2013/5/16 −مديرية املخابرات توقف
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ع�صابة امتهنت �سلب رك��اب البا�صات
واملا ّرة وحمال املجوهرات.
 ،2013/5/20 −قيادة اجلي�ش حت��ذر من
مغبة اال�ستمرار يف التمادي باالعتداء على
املواطنني وا�ستهداف مراكز اجلي�ش وذلك
تعر�ض مراكز اجلي�ش يف حملة باب
بعد ّ
التبانةّ ،
امللولة لإطالق نار كثيف من قبل
ّ
م�سلحة ،ما � ّأدى �إىل ا�ست�شهاد
جمموعات
ع�سكري و�إ�صابة �ستة �آخرين .كما �أ�شارت
القيادة يف وقت الحق �إىل ا�ست�شهاد ع�سكري
�آخر مت�أث ًرا بجروحه.
تعر�ض �أحد مراكز اجلي�ش
ّ ،2013/5/23 −
يف طرابل�س لإطالق نار مما � ّأدى �إىل �إ�صابة
وتعر�ض
ثالثة ع�سكريني بجروح خمتلفة
ّ
ّ
تقل ع�سكر َّيني لإط�لاق
�سيارة مدنية
نار �أم��ام مدخل طبابة منطقة ال�شمال−
مم��ا � ّأدى �إىل �إ�صابتهما بجروح
طرابل�س ّ
خطرة.
من�صتَي
 ،2013/5/26 −عثور اجلي�ش على ّ
�إط�ل�اق ال�����ص� َ
�اروخ�ين اللذَ ين �سقطا على
منطقة ال�شياح ،يف الأحراج الواقعة يف خراج
بلدة عيتات.
 ،2013/5/27 −مديرية املخابرات حترر
املخطوف عماد عماد وتلقي القب�ض على
�أحد خاطفيه.
تعر�ض �أحد مراكز اجلي�ش
ّ ،2013/5/28 −
حميد يف عر�سال لهجوم من
يف منطقة وادي
ِّ
ّ
م�سلحة � ّأدى �إىل ا�ست�شهاد
قبل جمموعة
ثالثة ع�سكر ّيني.
 ،2013/5/31 −مديرية املخابرات حترر
املخطوف حممد �سمري احلموي ،جنل م�س�ؤول
الهالل الأحمر ال�سوري.
حزيران
ّ
امل�سلحني
 ،2013/6/5 −جمموعات من
تهاجم حاجز اجلي�ش يف منطقة وادي
حميد
ّ
 −عر�سال.
تعر�ض دور ّية تابعة للجي�ش يف
ّ ،2013/6/6 −
ّ
م�سلحني،
جبل حم�سن لإطالق نار من قبل
وقد ّردت قوى اجلي�ش على م�صادر النريان
ً
ّ
امل�سلحني
بحثا عن
ونفّ ذت عمليات دهم
ً
�ضابطة خمز ًنا لل�سالح.
 2013/6/12 −اجتياز دوري��ة راجلة تابعة

للعدو الإ�سرائيلي ال�سياج التقني �ضمن بقعة
لبنانيا يف منطقة العبا�سية،
متحفّ ظ عليها
ً
ما � ّأدى �إىل اتخاذ وح��دات اجلي�ش التدابري
ّ
وتدخل اليونيفيل ملنع
الدفاعية الالزمة،
تفاقم الو�ضع.
 ،2013/6/18 −ا�ستكمال انت�شار قوى
اجلي�ش يف خمتلف �أحياء مدينة �صيدا التي
�شهدت توت ًرا.
 2013/6/23 −ا�ست�شهاد �ضابطني و�أحد
وت�ضرر
الع�سكريني و�إ�صابة عدد �آخر بجروح
ّ
عدد من الآليات الع�سكرية على �أثر قيام
جمموعة م�سلحة تابعة لل�شيخ �أحمد الأ�سري
مبهاجمة حاجز تابع للجي�ش اللبناين
يرد بعملية
يف بلدة عربا � −صيدا ،واجلي�ش ّ
�سريعة انتهت بالق�ضاء على املجموعة.
 2013/6/25 −قائد اجلي�ش العماد جان
ّ
يتفقد الوحدات الع�سكرية التي
قهوجي
�ضد
�شاركت يف العمليات الع�سكرية
ّ
اجلماعات امل�سلحة يف بلدة عربا يف منطقة
جمتمعا بال�ضباط والع�سكريني
�صيدا،
ً
ومنو ًها
مقد ًما التعزية ال�ست�شهاد رفاقهم،
ّ
ّ
بت�ضحياتهم اجل�����س��ام خ�ل�ال املعركة
والتزامهم روح املناقبية واالن�ضباط.
ّ
تفقد
 2013/6/26 −ق��ائ��د اجل��ي�����ش
ال��ع�����س��ك��ري�ين اجل���رح���ى يف امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي −ب��دارو ،الذين �أ�صيبوا
خ�لال العمليات الع�سكرية يف منطقة
منو ًها بتفانيهم يف �أداء الواجب.
�صيدا ّ
متوز
 ،2013\7\2 −وا�صلت مديرية املخابرات
حتقيقاتها مع املوقوفني يف ح��اذث عربا
ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص ،و�أوق��ف��ت املدعو
غايل ح��دارة حيث �ضبطت بحوزته �أدوات
لت�صنيع العبوات واع�ترف بقتل اثنني من
الع�سكريني.
 ،2013\7\2 −دوري���ة م��ن اجلي�ش تدهم
منزل املطلوب علي يو�سف جعفر يف حملة
ال�شراونة  −بعلبك وتوقفه .وق��د �ضبطت
الدورية يف منزله كمية كبرية من الأ�سلحة
والذخائر والأعتدة الع�سكرية ،بالإ�ضافة �إىل
لوحات �سيارات مزورة و�أجهزة ات�صال و�أدوات
ت�ستعمل يف عمليات اخلطف.

� ،2013\7\7 −إنفجار عبوة نا�سفة على
الطريق العام عند مدخل مدينة الهرمل
�أ���س��ف��ر ع��ن ح�صول �أ���ض��رار ب�سيارة �أح��د
توجه دوري��ة من اجلي�ش
املواطنني ،ول��دى ّ
تعر�ضت النفجار عبوة �أخرى
لتفقد املكان ّ
�أدت �إىل �إ�صابة �ضابط وجندي بجروح غري
خطرة ،بالإ�ضافة �إىل ح�صول �أ�ضرار يف �إحدى
الآليات الع�سكرية.
� ،2013\7\14 −أح��د ح��واج��ز اجلي�ش يف
منطقة عر�سال يوقف �سيارة بيك �آب يقودها
حمملة بكمية
�أح��د الأ���ش��خ��ا���ص ،وه��ي
ّ
من الأ�سلحة والذخائر احلربية اخلفيفة
والرمانات اليدوية وجمموعة من ال�صواعق
و�آلتي تفجري عبوات عن بعد ،بالإ�ضافة �إىل
كمية من الألب�سة اخلا�صة.
 ،2013\7\24 −الطبابة الع�سكرية تنفذ
قبالة �شاطئ البيال  −بريوت ،بالتعاون مع
م�ست�شفى القدي�س جاورجيو�س واملديرية
العامة للدفاع امل��دين وال�صليب الأحمر
اللبناين ،مترينً ا يف جماالت البحث والإنقاذ
والإخالء الطبي.
 −بتاريخ  ،2013\7\31دورية تابعة للجي�ش
تتعر�ض يف حملة جم��دل عنجر لإط�لاق
ّ
نار من قبل جمهولني ،ما � ّأدى �إىل �إ�صابة
اثنني من الع�سكريني بجروح ما لبث �أن
ا�ست�شهد �أحدهما مت�أث ًرا بجروحه .وقد ّردت
عنا�صر الدورية على م�صادر النار باملثل ،كما
اتخذت وحدات اجلي�ش �إجراءات ا�ستثنائية
�أوقفت بنتيجتها �أحد املطلوبني اخلطرين.
�آب
� ،2013\8\3 −أثناء قيام حاجز للجي�ش
مب��ح��اول��ة توقيف ���س��ي��ارة تقل ع���د ًدا من
امل�سلحني يف حملة ال�شراونة  −بعلبك،
�أقدم من بداخلها على �إطالق النار باجتاه
عنا�صر احلاجز الذين ردوا على النار باملثل،
ما � ّأدى �إىل �إ�صابة ثالثة منهم بجروح ،و�إ�صابة
ميرون بالقرب
ثالثة مواطنني �آخرين كانوا ّ
من مكان احلادث ،ما لبث �أن فارق اثنان
منهم احلياة على �أثرها .وقد جرى توقيف
امل�سلحني املذكورين الذين تبني �أن اثنني
منهم مطلوبان �إىل العدالة مبوجب عدة
مذكرات توقيف.

 ،2013\8\7 −دوري��ة راجلة تابعة للعدو
الإ�سرائيلي تخرق اخلط الأزرق يف منطقة
اللبونة احلدودية مل�سافة  400مرت وتتوغل داخل
الأرا�ضي البنانية ،وانفجار �أدى �إىل �سقوط عدد
من الإ�صابات يف �صفوفها ووحدات اجلي�ش
املنت�شرة يف املنطقة تتخذ الإجراءات امليدانية
املنا�سبة.
 ،2013\8\8 −وحدات من اجلي�ش توقف
ثالثة عنا�صر م�سلحني قادمني من خارج
الأرا�ضي اللبنانية باجتاه منطقة عر�سال،
�إثنني منهم من التابعية الفل�سطينية
ويحمل �أحدهما اجلن�سية الأوروبية والثالث
من التابعية ال�سورية .وقد �ضبطت بحوزتهم
ً
نا�سفا
حزاما
بالإ�ضافة �إىل الأ�سلحة الفردية
ً
وعددا من القنابل اليدوية
جمهزًا للتفجري
ً
وال�صواعق.
 ،2013\8\8 −خالل قيام قوة من اجلي�ش
بدهم �أماكن عدد من املطلوبني للعدالة
يف حملة عرب الفاعور  −البقاع ،اعرت�ضها
ح�شد من الأ�شخا�ص حيث �أق��دم بع�ضهم
على ر�شق الدورية باحلجارة فيما �أقدم �آخرون
على �إطالق النار باجتاهها و�إ�صابة �إحدى
الآليات الع�سكرية ب�أ�ضرار مادية.
� ،2013\8\10 −أث��ن��اء م��رور دراج���ة نارية
ّ
تقل �شخ�صني� ،أحدهما لبناين والثاين من
التابعية ال�سورية� ،أم���ام حاجز للجي�ش
يف منطقة وادي حميد  −عر�سال� ،أق��دم
الأخ�ي�ر على �شهر م�سد�س حربي باجتاه
عن�صر التفتي�ش على احلاجز وحماولة الفرار
بالدراجة من دون اخل�ضوع للتفتي�ش ،ولدى
عدم امتثاله لإنذار عنا�صر احلاجز بوجوب
التوقف ،متّ �إطالق النار باجتاهه ،ما � ّأدى
�إىل �إ�صابته بجروح غري خطرة ،حيث جرى
توقيفه ونقله �إىل امل�ست�شفى للمعاجلة.
 ،2013\8\20 −قائد اجلي�ش العماد قهوجي
اجتماعا مع �أرك��ان القيادة وقادة
يعقد
ً
الأج���ه���زة وال���وح���دات ال��ك�برى ،ويعطي
توجيهاته وتعليماته جلهة تكثيف
الإج����راءات الأم��ن��ي��ة يف خمتلف املناطق
اللبنانية.
 2013\8\22 −ق��وة من اجلي�ش توقف يف
�شخ�صا يقود �شاحنة
بلدة الكفري  −حا�صبيا
ً
بيك �آب حمملة بكمية ك��ب�يرة من

الأقنعة الواقية من الغازات مع متمماتها.
 ،2013\8\29 −فوج املغاوير ينفذ بالإ�شرتاك
مع القوات اجلوية مناورة قتالية يف حقل
رماية املغيته � −ضهر البيدر ،يف �إطار �سل�سلة
ت��دري��ب��ات جتريها ال��وح��دات اخل��ا���ص��ة يف
اجلي�ش.
�أيلول
الدفع تطلق
� ،2013\9\1 −سيارة رباعية ّ
النار باجتاه نادي الرتباء يف طليا ،و�إ�صابة �أحد
الع�سكريني.
 ،2013\9\12 −وح��دة من اجلي�ش تنفّ ذ
م��ن��اورة بالذخرية احلية يف حميط مزرعة
حنو�ش−حامات مقابل الطريق البحري يف
�سلعاتا�−شكا.
 ،2013\9\13 −م���ن���اورة ق��ت��ال��ي��ة لفوج
مغاوير البحر يف منطقة حنّ و�ش−حامات،
بالإ�شرتاك مع وحدات �أخرى.
 ،2013\9\19 −وح��دات من اجلي�ش جتري
متارين تدريبية يف منطقة تربل−ال�شمال
ّ
احلية.
تخللها ا�ستعمال الذخرية ّ

 ،2013\9\14اختطاف امل��واط��ن ال�سوري
�إبراهيم اخللف من قبل جمهولني يف مدينة
زحلة ،وقوة من اجلي�ش تتمكن من حتريره
بعد ظهر اليوم نف�سه ،وتوقيف اخلاطفني.
 ،2013\9\16 −ل��واء امل�شاة الثالث ينفذ
ب��الإ���ش�تراك م��ع ال��ف��وج املجوقل وال��ق��وات
اجلوية ،يف حقل رماية الياب�سة  −را�شيا،
احلية� ،ضمن �إطار برنامج
مناورة بالذخرية
ّ
التدريب امل�شرتك بني خمتلف الوحدات.
 ،2013\9\19 −بنتيجة التق�صي والتحريات
حول عملية خطف املدعو �أحمد العزب يف
حملة تعنايل ،متكنت دورية تابعة ملديرية
امل��خ��اب��رات م��ن توقيف ثالثة �أ�شخا�ص،
�سوريني ولبناين ،على �صلة بعملية اخلطف
يف حملة عميق  −البقاع الغربي.
ت�شرين الأول
 ،2013\10\5 −يف �إطار احلفاظ على الأمن
واال�ستقرار ،وح��دات اجلي�ش تعلن توقيف
�شخ�صا من جن�سيات خمتلفة ،وت�سلم
1220
ً
املوقوفني مع امل�ضبوطات اىل املراجع املخت�صة
لإجراء الالزم.
اجلي�ش
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 ،2013\10\14 −قوى اجلي�ش ت�ضبط �سيارة
نوع جيب «غراند �شريوكي» كحلية اللون
يف حملة املعمورة  −ال�ضاحية اجلنوبية ،تبني
�أنها مفخخة بـ  50كلغ من املواد املتفجرة.
 2013\10\19 −مديرية املخابرات تتمكن
من حتديد هوية خاطفي ال�صيديل و�سام
اخلطيب وم��ك��ان وج��وده��م يف منطقة
بريتال−البقاع ،وتوقف اثنني منهم.
� ،2013\10\22 −سيارة تقل جمهولني يف
حملة ال�شراونة  −بعلبك تقدم على �إطالق
النار والفرار من �أمام دورية تابعة للجي�ش،
وتعر�ض حاجز اجلي�ش على مدخل حي
ّ
ال�شراونة  −بعلبك لإطالق نار و�إ�صابة ثالثة
ع�سكريني بجروح طفيفة.
 ،2013\10\23 −يف اطار مهمة �ضبط احلدود
اللبنانية−ال�سورية ،قوى اجلي�ش توقف يف
منطقة وادي حميد  −عر�سال �سيارة نوع
 geelyكحلية اللون قادمة من الأرا�ضي
ال�سورية بطريقة غري �شرعية ،وتقل �أربعة
�أ�شخا�ص من التابعية ال�سورية ،بحوزتهم
كمية من البنادق وامل�سد�سات احلربية
والذخائر والأعتدة الع�سكرية ورمانات يدوية.
 ,2013\10\24 −بناء على معلومات وردت
�إىل م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات ع��ن ق��ي��ام اربعة
�أ�شخا�ص بنقل متفجرات ،دورية من املديرية
تقوم مبالحقة ال�سيارة املذكورة يف حملة
حو�ش احلرمية ،وتبادل الط�لاق النار � ّأدى
�إىل ا�صابة ع�سكريني اثنني بجروح ،ومقتل
حزاما
اثنني من امل�سلحني احدهما يرتدي
ً
ً
نا�سفا ،وتوقيف �شخ�صني �آخرين� ،أحدهما
لبناين والآخر من التابعية ال�سورية �أ�صيب
بجروح يف قدميه .وقد �ضبطت �أنواع خمتلفة
من املتفجرات داخل ال�سيارة قدرت زنتها
بحواىل  250كلغ.
 ،2013\10\28 −مديرية املخابرات حتيل
على الق�ضاء املخت�ص املوقوف �أحمد حممد
علي ،الذي �أوقف لإقدامه على تهريب �أحد
املتهمني الرئي�سيني يف تفجريات طرابل�س.
 ،2013\10\28 −دورية ع�سكرية يف حملة
التبانة � −شارع �سوريا تتعر�ض لإط�لاق نار
من قبل م�سلحني ،ما �أدى �إىل �إ�صابة ثالثة
ع�سكريني بجروح.
� ،2013\10\30 −أوقف �أحد حواجز اجلي�ش يف
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منطقة الهرمل �سيارة نوع «فان» بداخلها
حمملة بكمية من
 3لبنانيني ،وه��ي
ّ
ذخائر الأ�سلحة احلربية اخلفيفة واملتو�سطة
والرمانات اليدوية.
ت�شرين الثاين
 −بتاريخ � ،2013/11/2أعلنت قيادة اجلي�ش
�أنه يف �إطار احلفاظ على الأمن ومكافحة
�شخ�صا
اجلرائم املنظمة ،مت توقيف نحو 760
ً
من جن�سيات خمتلفة ،بالإ�ضافة �إىل �ضبط
كميات كبرية من الأ�سلحة والذخائر
واملمنوعات وال�سيارات امل�سروقة.
 −بتاريخ  ،2013/11/16وح��دات اجلي�ش
توقف على حاجز وادي حميد – عر�سال ويف
بريتال � 9أ�شخا�ص �سوريني يف �أثناء حماولتهم
ال��دخ��ول �إىل الأرا���ض��ي اللبنانية ،وت�ضبط
بحوزتهم كمية من الأ�سلحة احلربية
اخلفيفة.
 −بتاريخ  ،2013/11/19اجلي�ش يعلن �أن
االنفجارين يف حملة اجلناح بالقرب من
ال�سفارة الإيرانية ،نفذهما انتحاريان ،ويعمم
�صورة لأحد امل�شتبه فيهما تبني يف ما بعد
�أنه �أحد االنتحاريني ،كما ك�شفت هوية
االنتحاري الثاين (.)2013/11/23
 −بتاريخ  ،2013/11/22مديرية املخابرات
ت�ضبط �سيارة يف منطقة البقاع بداخلها
عبوة معدة للتفجري زنتها نحو  350كلغ.
 −بتاريخ  ،2013/11/29قوى من اجلي�ش
ت�ضبط يف منطقة القاع ثالثة �صواريخ غراد
عيار  107ملم معدة للإطالق.
 −بتاريخ  ،2013/11/30عمليات قن�ص
بني جبل حم�سن وباب التبانة يف طرابل�س
و�إ�صابة عدد من الع�سكريني بينهم �ضابط
بفعل تعر�ض مراكز اجلي�ش لإطالق نار.
كانون الأول
 ،2013\12\1 −وح��دات اجلي�ش تنفّ ذ يف
مدينة طرابل�س �سل�سلة عمليات دهم
جتمع امل�سلحني ومراكز القنا�صة،
لأماكن ّ
وتوقف ثمانية م�سلحني وت�ضبط كمية من
الأ�سلحة بحوزتهم.
 ،2013\12\3 −دوري��ة من اجلي�ش دهمت
يف حملة باب الهرمل  −طرابل�س مكان

وج��ود �أح��د املطلوبني اخلطرين وهو املدعو
�أحمد عبد القادر ال�شامي ،الذي �أقدم يف وقت
�سابق على �شهر �سالح حربي باجتاه �سائق
�إحدى الآليات الع�سكرية املخ�ص�صة للإخالء
وتعر�ضت الدورية
ال�صحي والتعامل معه ب�شدةّ .
فردت
لإط�لاق النار خالل عملية الدهمّ ،
ومتكنت من �إل��ق��اء القب�ض على
باملثل
ّ
املطلوب.
 ،2013\12\4 −وح��دات اجلي�ش يف مدينة
ط��راب��ل�����س ،وبنتيجة ال��ت��داب�ير الأم��ن��ي��ة
املتوا�صلة ،ت��وق��ف �أرب��ع��ة م�سلحني وهم
املدعوون� :أحمد يحي �سعود ،وجعفر ح�سني
تامر ،و�أحمد حممد ريا�ض احل��اج ،و�صالح
عبد احلميد حممد ،لقيام بع�ضهم بتنفيذ
�أعمال قن�ص و�إط�لاق نار على ع�سكريني
ومدنيني ،و�إق��دام بع�ض الآخ��ر على �إطالق
النار �إرها ًبا وحيازة �أ�سلحة.
 ،2013\12\5 −وح��دات اجلي�ش يف مدينة
طرابل�س و�ضواحيها ،توقف املدعوين رامي
�سيف الدين ح�سون وب�لال ن�صر ح�سون،
املطلوب توقيفهما مبوجب عدة وثائق.
 ،2013\12\5 −مديرية املخابرات حتيل اىل
النيابة العامة الع�سكرية �أربعة موقوفني
على خلفية الأحداث الأخرية يف طرابل�س،
وه��م :جعفر تامر ،مالذ ديبو ،عالء ديبو،
و�أحمد ال�شامي.
� ،2013\12\5 −أثناء تعر�ض فريق ت�صوير تابع
ملحطة اجلديد العتداء من قبل م�سلحني يف
حملة التبانة ،قوة من اجلي�ش تتوجه �إىل
فتتعر�ض
املكان النقاذ الفريق املذكور،
ّ
لإط�ل�اق ن��ار كثيف من قبل م�سلحني،
و�إ�صابة �سبعة ع�سكريني بينهم �ضابطان
بجروح غري خطرة.
 ،2013\12\7 −وحدات اجلي�ش يف خمتلف
�شخ�صا
املناطق اللبنانية توقف نحو 845
ً
من جن�سيات خمتلفة ،بع�ضهم مطلوب
للعدالة مبوجب مذكرات توقيف ،والبع�ض
الآخر الرتكابه جرائم وخمالفات متعددة.
تعر�ض حاجز للجي�ش يف
ّ ،2013\12\16−
منطقة الأويل � −صيدا الع��ت��داء ارهابي
وا�صابة ع�سكريني بجروح ،واعتداء ارهابي
�آخ��ر على حاجز للجي�ش يف جمدليون −
�صيدا ي�ؤدي �إىل ا�ست�شهاد الرقيب �سامر رزق.

ق�ضايا
�إقليمية
�شباط

�إعداد� :إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية
ّ
يتوقع املحللون الإ�سرائيليون
�أن ت��واج��ه �إ���س��رائ��ي��ل خ�لال
ال��ع��ام اجل��دي��د  2014حتديات
ا�سرتاتيجية و�أمنية و�سيا�سية
غري م�سبوقة .ويف ه��ذا املجال
اع��ت�برت درا���س��ة ���ص��ادرة عن
م��ع��ه��د «ب��ي��غ��ن  -ال�����س��ادات
ل��ل��درا���س��ات الإ�سرتاتيجية يف
جامعة ب��ار �إي�ل�ان»� ،أن و�ضع
�إ�سرائيل الأمني هو الأ�سو�أ منذ
عقود ،وقدمت الدرا�سة تو�صية
�إىل حكومة نتنياهو بزيادة
ميزانيتها الع�سكرية والإنفاق
على جي�شها ،واحل��ف��اظ على
ع�لاق��ات وثيقة م��ع ال��والي��ات
املتحدة ،ب�سبب تدهور الأم��ن
الإقليمي يف ظل ما ُيطلق عليه
«ثورات الربيع العربي» ،م�ؤكدة
�أن الأحداث التي تع�صف بالعامل
العربي منذ �أك�ثر من �سنتني
ون�صف ،جعلت الو�ضع الأمني
للدولة العربية الأك�ثر خطورة
م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل���رب ال��ب��اردة،
بح�سب م��ا �أورد موقع
«وال��ل��ا الإخ����ب����اري».

ا�سرائيل يف مواجهة حتديات العام اجلديد
وتوقع كبري معلقي �صحيفة
«يديعوت �أح��رون��وت» رون بن
ي�����ش��اي� ،أن ت��واج��ه �إ���س��رائ��ي��ل
يف ال��ن�����ص��ف ال��ث��اين م��ن ه��ذا
العام ،تبعات الف�شل املحتمل
ل��ل��م��ف��او���ض��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة
الفل�سطينية ،يف ظل الفجوة
ال���ك���ب�ي�رة يف امل����واق����ف بني
اجلانبني .كما ّ
توقع �أن تواجه
تبعات ال�سيا�سة «االنبطاحية»
 ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب�يره  -التييتبناها الرئي�س الأم�يرك��ي
ب�����اراك �أوب����ام����ا يف املنطقة
والعامل ،والتي «يعك�سها ميله
ل��ل�تردد يف مواجهة الأط���راف،
حت��د ًي��ا لكل
ت�شكل
ال��ت��ي
ّ
ّ
من �إ�سرائيل والواليات املتحدة
للتو�صل �إىل توافقات
وتوجهه
ّ
ّ
غري واقعية معها» .و�أو�ضح بن
ٍ
حتد �ستواجهه
ي�شاي �أن �أكرب
لاً
�إ�سرائيل م�ستقب هو م�صري
الربنامج النووي الإي���راين الذي
يفرت�ض �أن يتم ح�سمه يف غ�ضون
�أ�شهر �إثر جتدد املفاو�ضات بني
�إي���ران وال���دول ال��ك�برى .و�أ���ش��ار
�إىل �أن م�س�ألة �شن هجوم على

اعتربت درا�سة �صادرة عن معهد «بيغن -
ال�سادات للدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف جامعة
بار �إيالن»� ،أن و�ضع �إ�سرائيل الأمني هو
الأ�سو�أ منذ عقود ،وقدمت الدرا�سة تو�صية �إىل
حكومة نتنياهو بزيادة ميزانيتها الع�سكرية
والإنفاق على جي�شها
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املن�ش�آت النووية الإيرانية قد تعود
لت�شغل دوائ��ر �صنع القرار بتل
�أبيب .و�أكد �أن �إحدى الق�ضايا
املهمة التي تقلق امل�ؤ�س�ستني
ال�سيا�سية والأمنية يف �إ�سرائيل،
تكمن يف م�ستقبل احلكومة
امل�صرية وقدرتها على �إدارة �ش�ؤون
البالد .يف ال�سياق نف�سه ،حذرت
�صحيفة �إ�سرائيل اليوم من �أن
�أح��د التحديات الكبرية التي
�سيواجهها الكيان العربي
خ�لال العام اجل��دي��د ،يكمن
يف تعاظم �أن�شطة حركات
«اجل��ه��اد العاملي» على حدود
كل من �سوريا ولبنان وم�صر.
ّ
امل��ع��ل��ق ال��ع�����س��ك��ري
وي���ق���ول
لل�صحيفة يو�آف ليمور �إن �إطالق
ق��ذائ��ف الكاتيو�شا يف الآون��ة
الأخرية من لبنان ّ
ميثل مقدمة
ل��ل��واق��ع الأم��ن��ي اجل��دي��د ال��ذي
ميكن �أن ي�سود خالل العام
 .2014و�أ�شار ليمور �إىل �أن خطورة
�أن�شطة التنظيمات اجلهادية
ّ
تتمثل يف حقيقة �أن �إ�سرائيل ال
متلك عنها معلومات
ك��اف��ي��ة مم��ا ّ
يقل�ص

قدرتها على �إحباط عملياتها،
ف�ضلاً عن �أن هذه التنظيمات
غري قابلة للردع؛ و�شدد على �أن
ما يجعل الأم��ور بالغة التعقيد
على هذا ال�صعيد هو حقيقة �أن
هذه التنظيمات ترى �أن كل
الأهداف م�شروعة ،وبالتايل كل
الو�سائل التي توظف يف حتقيقها
م�شروعة � ً
أي�ضا .على �ضوء ما
تقدم ك�شف املوقع االلكرتوين
ل��ل��م��ت��ح��دث ب��ا���س��م اجل��ي�����ش
نية اجلي�ش
اال�سرائيلي ع��ن ّ
�إج���راء تغيريات يف �سيا�سات
القوى الب�شرية لديه �ضمن خطته
للعام اجلديد  ،2014على �ضوء
التقلي�صات يف ميزانية الأمن،
والتحديات املتغيرّ ة يف ال�شرق
وتت�ضمن هذه التغيرّ ات
الأو�سط.
ّ
تعزيز القوى العاملة يف جمال
احلرب الإلكرتونية «ال�سايرب»
و���س�لاح ال��غ��وا���ص��ات ووح���دات
القبة
الإعرتا�ض يف منظومات
ّ
احل��دي��دي��ة والع�صا ال�سحرية،
مقابل تقلي�ص و�إغالق وحدات
�أخ��رى مل يذكرها .و�سرتكز
اخلطة على زيادة اال�ستعدادت

توقع كبري معلقي �صحيفة «يديعوت
�أحرونوت» رون بن ي�شاي� ،أن تواجه �إ�سرائيل
يف الن�صف الثاين من هذا العام ،تبعات
الف�شل املحتمل للمفاو�ضات الإ�سرائيلية
الفل�سطينية ،يف ظل الفجوة الكبرية يف
املواقف بني اجلانبني

للطوارئ واحلفاظ على جاهزية
الوحدات القتالية وتقوية منوذج
ما ي�سمى «جي�ش ال�شعب» من
خالل تو�سيع جتنيد املتدينني،
والعمل على نقل مواقع اجلي�ش
احل�سا�سة �إىل النقب .وحتدثت
ّ
اخل��ط��ة ع���ن ت�����س��ري��ح �آالف
اجل��ن��ود م��ن اخل��دم��ة الدائمة
ب�سبب التقلي�ص يف ميزانية
الأم����ن ،ون��ق��ل م��ق�ترح خلطة
ع��ام  2015ين�ص على تقلي�ص
وح���دات ال���ذراع ال�ب�ري وق��ي��ادة
اجلبهة الداخلية و�سالح اجلو.
أق��رت اخلطة �أوام��ر �صارمة يف
و� ّ
تقلي�ص امليزانية ه��ذا العام
تق�ضي بتخفي�ض تكاليف
احلفالت واملرا�سم الع�سكرية
اجل��اري��ة يف اجلي�ش .وذك��رت
اخلطة معطيات جديدة حول
واق��ع التجنيد ،م�شرية �إىل �أن
 %66من ال�شبان الذين تنطبق
عليهم �شروط التجنيد يخدمون
يف اجلي�ش فقط  ،وت�صل ن�سبة
التجنيد يف و���س��ط الن�ساء اىل
 ، %57.4حيث و�صفت اخلطة
ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات ب��اخل��ط�يرة.
ع��ل��ى �صعيد �آخ���ر ات�����ض��ح �أن
من �أب��رز القواعد التي يتبناها
اجل��ي�����ش ال�����ص��ه��ي��وين
يف ا���س�ترات��ي��ج��ي��ت��ه

الع�سكرية ال��راه��ن��ة :زي���ادة
ال���ت���ج���م���ع���ات
ع�������س���ك���رة
ّ
اال�ستيطانية ورف���ع ك��ف��اءة
اجلندي املقاتل ونوعية ال�سالح،
�إ���ض��اف��ة �إىل حت�����س�ين ظ���روف
احلرب الوقائية وقوة الردع ونقل
املعركة �إىل �أر���ض العدو وبناء
الأحزمة الأمنية واملرونة يف اتخاذ
القرارات امليدانية والتحكم يف
ت�سلح الأط��راف املعادية .كما
يتبنّ ى اجلي�ش نظرية �أمنية
على �أ�سا�س احلرب يف �أي حلظة،
وكذلك �سرعة الهجوم والدفاع
واملفاج�أة وال�ضربة اال�ستباقية.
لكن على الرغم من هذه
التمنيات واالحتياطات تبقى
ا�سرائيل هذا العام � ً
أي�ضا �أ�سرية
معاناة نواق�ص و�أزم��ات �أبرزها،
�ضعف العمق اال�سرتاتيجي
ب�����س��ب��ب ع���وام���ل اجل��غ��راف��ي��ا
ال�سيا�سية ،وتراجع قوة الردع
التي ّ
جتلت يف احلروب الأخرية
للكيان ال�صهيوين� ،سواء يف
قطاع غزة �أو جنوب لبنان .كما
�أنها تعاين اختالل ا�سرتاتيجية
نقل املعركة �إىل �أر���ض العدو،
�إ���ض��اف��ة �إىل ال��ف�����س��اد امل���ايل
والأخ�لاق��ي وال�سيا�سي ،حيث
نَّ
بي تقرير �أ�صدره برنامج الدفاع
والأم���ن الربيطاين لل�شفافية

حذرت �صحيفة �إ�سرائيل اليوم من �أن
�أحد التحديات الكبرية التي �سيواجهها
الكيان العربي خالل العام اجلديد،
يكمن يف تعاظم �أن�شطة حركات «اجلهاد
العاملي» على حدود كل من �سوريا
ولبنان وم�صر

الدولية يف متوز � ،2011أن الكيان
ّ
يحتل مكانة عالية
ال�صهيوين
يف خماطر الف�ساد الع�سكري،
ال��ت��ه��رب من
ن��اه��ي��ك ع���ن
ّ
اخلدمة الع�سكرية والتغيرّ ات
�سيا�سيا
يف امل��ح��ي��ط احل��ي��وي
ً
وع�سكر ًيا ،وتغيرّ موازين القوى
ورح��ي��ل ح��ل��ف��اء وجم���يء ق��وى
�أخ��رى معادية .ويواجه اجلي�ش
اال�سرائيلي حت��دي��ات لناحية
ال��ظ��روف ال�سيا�سية الداخلية
وطبيعة املجتمع الإ�سرائيلي،
وحيثيات
التفوق الع�سكري
ّ
يف �ضوء تنامي ق��وى املقاومة،
وحت��والت البيئة الإ�سرتاتيجية
املحيطة ،م��ا ُي��دخ��ل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف م�����س��ارات غري
م�ستقرة وغري وا�ضحة املعامل،
قد يكون لها ت�أثري كبري على
طبيعة الدولة العربية نف�سها
وعلى م�ستقبلها .وق��د �أو�ضح
تقرير برنامج ال��دف��اع والأم��ن
الربيطاين لل�شفافية الدولية،
�إث��ر حتليل معلومات عن 82
بلدا حول العامل خالل الفرتة
ً
امل��م��ت��دة م��ن مت���وز  2011حتى
كانون الأول � ،2012أن �إ�سرائيل
حتتل مكانة عالية يف خماطر
ال��ف�����س��اد الع�سكري،
حيث �أن املجال مفتوح

لإهدار املال واحل�صانة القانونية
والتهديدات الأمنية يف القطاع
الع�سكري ،عالوة على مظاهر
الف�ساد الأخ�لاق��ي وال�سيا�سي.
وك�شفت �صحيفة «يديعوت
�أحرونوت» يف كانون �أول ،2011
يف حتقيق ل��ه��ا حت��ت ع��ن��وان
«ج��ي�����ش ال��زج��اج��ة»� ،أن ما
اعترب يف ال�سابق ظاهرة ثانوية
ومعزولة حتول �إىل وباء حقيقي
�أ���ص��اب اجلي�ش الإ�سرائيلي،
حيث حفالت ال�سكر وتعاطي
امل����خ����درات داخ�����ل ال��ق��واع��د
الع�سكرية ،و�صوال للم�ستوى
القيادي .ويخت�صر كتاب �صادر
عن مركز الزيتونة للدرا�سات
واال�ست�شارات ،بعنوان( :اجلي�ش
الإ�سرائيلي  ،)2012 -2000ما
تواجهه املنظومة الع�سكرية
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن حت��دي��ات
وم�شاكل بالنقاط التالية:
 تراجع قوة الردع. اختالل ظروف ا�سرتاتيجيةنقل املعركة �إىل �أر�ض العدو.
 الف�ساد امل���ايل والأخ�لاق��يوال�سيا�سي.
ال���ت���ه���رب م���ن اخل��دم��ة
ّ
الع�سكرية.
 التغيرّ ات ال�سلبية يف البيئة�سيا�سيا وع�سكر ًيا.
املحيطة
ً

من �أبرز القواعد التي يتبناها اجلي�ش
ال�صهيوين يف ا�سرتاتيجيته الع�سكرية
التجمعات
الراهنة :زيادة ع�سكرة
ّ
اال�ستيطانية ورفع كفاءة اجلندي املقاتل
ونوعية ال�سالح� ،إ�ضافة �إىل حت�سني ظروف
احلرب الوقائية
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درا�سات
و�أبحاث

كانون الثاين

�إعداد :د�.أحمد علو

عميد متقاعد

«تتحدث الأ�سلحة اىل احلكماء،
عموما حتتاج اىل
ولكنها
ً
مرتجمني.»...
(بيندار�..شاعر يوناين قدمي)
يف  24ت�شرين الثاين،2013
ُو ّقع «اتفاق نووي» بني جمموعة
الدول الكربى( )1+5و�إيران يف
ن�ص االتفاق الذي �سمي
جنيف ب�سوي�سرا .وقد ّ
«اتفاق جنيف امل�ؤقت» (Interim Geneva
 )Accordعلى جتميد ق�صري املدى للربنامج
النووي الإيراين يف مقابل تخفي�ض العقوبات
االقت�صادية املفرو�ضة على �إيران ،بينما تعمل
البلدان املو ّقعة على اتفاق �آخر طويل الأجل.
ويعترب هذا االتفاق هو االتفاق الر�سمي الأول بني
عاما.
�إيران والواليات املتحدة منذ ً 34

ّ
ومتحفظون
مرحبون
ّ
ن�شر الأمريكيون تفا�صيل االتفاق الذي
جرى التو�صل �إليه بني �إيران والقوى الكربى
يف جنيف يف ال�ساعات الأوىل من �صباح
الأحد  24ت�شرين الثاين  ،2013والذي و�صفه
الرئي�س الأمريكي �أوباما بـ«اخلطوة الأوىل
املهمة».
وق��د ذك��رت وكالة «الأ�سو�شيتد بر�س»
للأخبار (يف ت�شرين الثاين � )2013أن م�س�ؤولني
يف �إدارة الرئي�س �أوب��ام��ا اجتمعوا �س ًرا مع
وجها لوجه ،خم�س مرات خالل
الإيرانيني
ً
العام  ،2013يف دولة عمان يف حماوالت لإيجاد
خم��ارج لأزم���ة الربنامج ال��ن��ووي الإي���راين.
كما ذك��رت الوكالة �أن الرئي�س اوباما
قد �أطلع بنيامني نتنياهو على نتائج هذه
الإجتماعات ال�سرية يف �أثناء زيارة الأخري
لوا�شنطن يف نهاية �أيلول .2013
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بني احلقائق العلمية
والوقائع ال�سيا�سية
رحب �أمني عام الأمم املتحدة
من جهتهّ ،
ً
وا�صفا �إياه
بان كي مون بحرارة بهذا االتفاق

�صرح مدير الوكالة
بـ«التاريخي» ،كذلك ّ
الدولية للطاقة الذرية «يوكيا �أمانو» ب�أن
االتفاق خطوة مهمة يف �إطار االتفاق الذي
�أب��رم بني الوكالة و�إي��ران ،والقا�ضي بزيادة
زيارات املفت�شني الدوليني �إىل املن�ش�آت النووية
ً
وا�ستجابة لالتفاق� ،أعلن االحتاد
الإيرانية.
ً
تخفي�ضا لعقوباته املفرو�ضة على
الأوروب��ي
�إيران ابتدا ًء من كانون الأول املن�صرم ،بينما
قال رئي�س الوزراء الكندي �إن بالده �ستحتفظ
بالعقوبات �إىل حني التو�صل التفاق نهائي.
ور�أى وزي��ر اخلارجية ال�صيني �أن االتفاق
«�سي�ساعد خمتلف الأطراف على التعامل
ب�شكل عادي مع �إي��ران مما �سي�ساهم يف
ت�أمني حياة �أف�ضل للإيرانيني».
و�أ�صدر جمل�س ال��وزراء ال�سعودي بيا ًنا جاء
فيه �أن ه��ذا االت��ف��اق ميكن �أن ميثل
«خطوة �أولية يف اجتاه التو�صل حلل �شامل
للربنامج النووي الإي��راين ،فيما �إذا �أف�ضى
�إىل �إزال��ة جميع �أ�سلحة الدمار ال�شامل،
وخ�صو�صا ال�سالح النووي يف منطقة ال�شرق
ً
الأو�سط واخلليج العربي».

�أم���ا رئي�س ال����وزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتنياهو فقد ق��ال «�إن
ً
اتفاقا
ما حتقق يف جنيف لي�س
تاريخيا بل هو خط أ� تاريخي» ،وقال
ً
� ً
أي�ضا «اليوم �أ�صبح العامل مكا ًنا
�أكرث خطورة لأن «�أخطر نظام يف العامل»
اتخذ خطوة مهمة �صوب احل�صول على
قربه
�أخطر �سالح يف العامل» ،ورمبا هذا ما ّ
من املوقف ال�سعودي املبدئي الراف�ض حيازة
�إيران ال�سالح النووي.
رح��ب��ت م��ع��ظ��م ال���دول
ب�شكل ع����امّ ،
باالتفاق ب�ين �إي���ران وال���دول ال��ك�برى و�إن
بدرجات متفاوتة ،ولكن الر�أي العام العربي
يجمع على �ضرورة توقيع ا�سرائيل ً
اي�ضا على
معاهدة لإخالء ال�شرق الأو�سط من �أ�سلحة
الدمار ال�شامل وبخا�صة الأ�سلحة النووية.
وي��ه��دف ه���ذا االت���ف���اق �إىل و���ض��ع حد
لطموحات �إيران النووية مقابل وقف جزئي
للعقوبات الدولية والغربية املفرو�ضة عليها،
و�ست�شهد الفرتة املحددة بـ�ستة �أ�شهر تبد أ�
مطلع ال��ع��ام  2014مراقبة دول��ي��ة دقيقة
للن�شاط النووي الإيراين وملدى التزام طهران
بنوده.
بنود االتفاق
ح�سب االت��ف��اق (م��ع تفا�صيل كثرية
للبنود الواردة) ،تلتزم �إيران الآتي:

 وق��ف تخ�صيب اليورانيوملن�سبة �أعلى من  5باملائة.
 ال��ت��خ��ل�����ص م���ن كميةاليورانيوم املخ�صبة �إىل ن�سبة 20
باملائة.
 وق���ف �أي ت��ط��وي��ر ل��ق��دراتتخ�صيب اليورانيوم.
 عدم زيادة خمزون اليورانيوماملخ�صب �إىل ن�سبة  3.5باملائة.
 وق��ف �أي ن�شاط يف مفاعل�آراك ووق��ف �أي تقدم يف جمال

م�صانع �أجهزة الطرد.
�أم��ا ال��ت��زام��ات ال��ق��وى ال��ك�برى فتتمثل
بتخفيف «حمدود وم�ؤقت وقابل للتغيري»
لنظام العقوبات على �إي��ران ،مع االبقاء
على الهيكل الأ�سا�سي للعقوبات كما هو
خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر ،ويت�ضمن ذلك:
 عدم فر�ض �أي عقوبات جديدة �إذا التزمت�إي��ران مبا مت االتفاق عليه خالل فرتة 6
�أ�شهر.
 تعليق العمل بعقوبات حم��ددة مثلالعقوبات على التعامل يف الذهب واملعادن

تخ�صيب البلوتونيوم.
 ال�شفافية التامة يف ال�سماح للوكالةالدولية للطاقة الذرية بالتفتي�ش املفاجئ
واليومي ملن�ش�آت �إيران النووية ،مبا يف ذلك

وقطاع ال�سيارات الإي��راين و�صادرات �إيران
البرتوكيماوية مب��ا يوفر لها  1.5مليار
دوالر م��ن ال��ع��ائ��دات النفطية ،وال�سماح
ب�إ�صالحات واع��ادة ت�أهيل بع�ض خطوط

الطريان الإيرانية.
 الإبقاء على مبيعات النفط الإيرانية عندم�ستواها املنخف�ض احلايل (الذي يقل بن�سبة
 60باملائة عن م�ستويات  ،)2011وال�سماح
بتحويل  4.2مليار دوالر من عائدات تلك
املبيعات �إىل �إيران على �أق�ساط بالتزامن مع
التزام طهران بتعهداتها يف االتفاق.
 ال�سماح بتحويل  400مليون دوالر من�أ�صول �إيران املجمدة لتغطية نفقات درا�سة
الطالب الإيرانيني يف اخلارج.
ويف الإج��م��ال� ،ست�ستفيد �إي���ران بنحو 7
مليارات دوالر لكن ال��ق��در الأك�ب�ر من
احتياطاتها الأجنبية (نحو  100مليار دوالر)
مقيدا بالعقوبات ،و�ستبقى العقوبات
�سيظل
ً
مفرو�ضة على مبيعات الطاقة الإيرانية
(ولن ي�سمح بزيادة ال�صادرات) وكذلك على
لي��راين وعدد من البنوك
البنك املركزي ا إ
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى.
كذلك �ست�ستمر العقوبات على �أكرث
م��ن  600م��ن ال�شخ�صيات والكيانات
الإيرانية التي لها عالقة بالربنامج النووي
وبرنامج ال�صواريخ� .إ�ضافة �إىل العقوبات
الأ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ق��ط��اع��ات �أخ����رى مثل
الت�صنيع الع�سكري وال�شحن ،والعقوبات
الدولية وتلك املتعلقة بو�ضع �إيران كـ «دولة
راعية للإرهاب».
امللف النووي االيراين:
من التعاون �إىل ال�صراع
مت �إط��ل�اق ب��رن��ام��ج �إي�����ران ال���ن���ووي يف
خم�سينيات القرن الع�شرين مب�ساعدة من
الواليات املتحدة وذلك يف �إطار برنامج «الذرة
من �أجل ال�سالم» ،حيث �شاركت الواليات
املتحدة واحلكومات الأوروبية الغربية يف
هذا الربنامج �إىل �أن قامت الثورة الإيرانية
العام  1979و�أطاحت ب�شاه �إيران.
ّوقعت �إيران معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة
النووية ( )NPTالعام  ،1968و�صدقت عليها
العام  1970مما جعل الربنامج النووي الإيراين
مو�ضوعا للتحقق من قبل الوكالة الدولية
ً
للطاقة الذرية (.)IAEA
بعد الثورة الإ�سالمية (� ،)1979أمر الإمام
اخلميني بحل �أب��ح��اث الأ�سلحة النووية
اجلي�ش
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درا�سات و�أبحاث
ال�سرية للربنامج� ،إذ ك��ان يعترب هذه
الأ�سلحة حمظورة مبوجب الأخالق والفقه
الإ�سالمي .ولكنه �أع��اد ال�سماح ب�إجراء
بحوث �صغرية النطاق يف الأ�سلحة النووية،
و�سمح ب�إعادة ت�شغيل الربنامج خالل احلرب
لي��ران��ي��ة العراقية ،وق��د خ�ضع الربنامج
ا إ
لتو�سع كبري بعد وفاة �آية الله العام .1989
وق��د �شمل الربنامج النووي الإي���راين عدة
مواقع بحث هي :منجما يورانيوم ،مفاعل
�أب��ح��اث ،ومرافق معاجلة اليورانيوم التي
ت�شمل حمطات تخ�صيبه الثالثة املعروفة.
يعترب مفاعل «بو�شهر» �أول حمطة للطاقة
النووية يف �إي���ران ،وق��د اكتمل مب�ساعدة
كبرية قدمتها وكالة رو�ساتوم الرو�سية
ر�سميا يف � 12أيلول
احلكومية .وقد افتتح
ً
 .2011و�أعلنت �إيران �أنها تعمل على �إن�شاء
م�صنع جديد للطاقة النووية يف دارخوين
قدرته  360ميجاوات .كما �أعلنت �شركة
�( Atomenergopromشركة هند�سية
رو�سية مقاولة) ب�أن حمطة بو�شهر للطاقة
النووية �ست�صل لكامل طاقتها الإنتاجية
بحلول نهاية  ،2012و�أو�ضحت �إي��ران � ً
أي�ضا
ب�أنها �ست�سعى لت�صنيع حمطات متو�سطة
احلجم لإنتاج الطاقة وا�ستك�شاف مناجم
اليورانيوم يف امل�ستقبل.
بحوث وجتارب!
يف ت�شرين ال��ث��اين  ،2011انتقد جمل�س
حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
�إي��ران ،بعد تقرير للوكالة خل�ص �إىل �أن
�إي���ران ق��د �أج���رت على الأرج���ح البحوث
والتجارب الرامية �إىل تطوير قدرات الأ�سلحة
النووية قبل العام .2003
وقد ذكر عدد من اخلرباء النوويني الغربيني
جدا من اجلديد
ب�أنه كان هناك القليل ً
يف هذا التقرير ،و�أن و�سائل الإعالم �أعطته
�أهمية مبالغ فيها ،وق��د رف�ضت �إي��ران
تفا�صيل التقرير واتهمت الوكالة املوالية
للغرب بالتحيز ،وه��ددت بخف�ض تعاونها
معها.
يف الواقع ذكرت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف تقريرها ( ،)2003ولأول م��رة� ،أن
�إيران مل تعلن م�ساهماتها النووية احل�سا�سة
54
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و�أن�شطتها يف التخ�صيب واملعاجلة ،والتي
ميكن ا�ستخدامها لتخ�صيب اليورانيوم
ولإن��ت��اج وق��ود للمفاعالت (يف م�ستويات
�أعلى من التخ�صيب) ل�صنع �أ�سلحة .بينما
قالت �إيران �إن برناجمها النووي هو لأغرا�ض
�سلمية ،و�إنها قامت بتخ�صيب اليورانيوم
بن�سبة �أق��ل من  ،٪5مبا يتفق مع وقود
ملحطة الطاقة النووية املدنية .و�أكدت �أنها
ا�ضطرت �إىل اللجوء �إىل ال�سرية بعد عدة
�ضغوط �أمريكية.
طالب جمل�س حمافظي الوكالة الدولية
ب�أن ّ
تعلق �إيران �أن�شطة تخ�صيب اليورانيوم،
يف حني �أن الرئي�س الإي��راين يف ذلك الوقت
�صرح ب�أن العقوبات
حممود �أحمدي جناد ّ
التي تفر�ضها «قوى اال�ستكبار» هي «غري
قانونية» ،و�أن �إي��ران قررت متابعة مراقبة
برناجمها ال�سلمي بنف�سها وم��ن خالل
«امل�سار القانوين املنا�سب».
بعد مزاعم عامة حول �أن�شطة �إيران النووية
ً
�سابقا� ،أطلقت وكالة الطاقة
غري املعلنة
ً
الذرية حتقيقا يف ت�شرين الثاين  2003خل�ص
اىل �أن �إيران قد ف�شلت يف تلبية التزاماتها
املن�صو�ص عنها يف اتفاق �ضمانات معاهدة
حظر االنت�شار النووي ،على الرغم من �أنها
�أق��رت بعدم وجود �أي دليل على برناجمها
للأ�سلحة النووية .ت�أخر ا�ستنتاج جمل�س
حمافظي الوكالة حول عدم امتثال �إيران
ملعاهدة حظر الإنت�شار النووي حتى �أيلول
 ،2005ورفع تقريره حول املو�ضوع �إىل جمل�س
الأمن الدويل يف �شباط .2006
�إث��ر ذل��ك طالب جمل�س الأم��ن يف ق��راره
الرقم ( 1696ت��اري��خ  31مت��وز � )2006إي��ران

بتعليق برامج تخ�صيب اليورانيوم ،وفر�ض
عقوبات عليها مبوجب القرار الرقم 1737
( 23كانون االول  )2006بعد �أن رف�ضت القيام
بذلك.
�إيران ترف�ض التخلي عن برناجمها
يف م��ق��اب��ل وق���ف ب��رن��اجم��ه��ا لتخ�صيب
اليورانيوم ،عر�ض على �إيران «ترتيب �شامل
وطويل الأجل من �ش�أنه �أن ي�سمح بتطوير
العالقات والتعاون على �أ�سا�س االح�ترام
املتبادل وبناء الثقة الدولية يف الطبيعة
ال�سلمية اخلال�صة للربنامج النووي الإيراين».
ومع ذلك ،فقد رف�ضت �إي��ران التخلي عن
برناجمها لتخ�صيب اليورانيوم ،معتربة �أنه
�ضروري لأمن الطاقة لديها ،ولأن «الرتتيبات
ال�شاملة على امل��دى الطويل» ال ميكن
االعتماد عليها يف حد ذاتها ...يف حزيران
 ،2009وعقب الإنتخابات الرئا�سية فيها،
مبدئيا على اتفاق للتخلي عن
وافقت �إيران
ً
خمزونها من اليورانيوم منخف�ض التخ�صيب
مقابل احل�صول على وقود ملفاعل الأبحاث
الطبية ،ولكنها بعد ذلك تراجعت عن
ال�صفقة.
ولتبديد املخاوف من �أن برناجمها لتخ�صيب
اليورانيوم ميكن حتويله �إىل ا�ستخدامات
غري �سلمية ،عر�ضت �إيران و�ضع املزيد من
القيود على برناجمها لتخ�صيب اليورانيوم
مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ،الت�صديق
على الربوتوكول الإ�ضايف لل�سماح بعمليات
تفتي�ش �أك�ثر �صرامة من قبل الوكالة
الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،وت�شغيل من�ش�أة
تخ�صيب اليورانيوم يف «ناتانز» كمركز

وقود متعدد اجلن�سيات مب�شاركة املمثلني
الأج��ان��ب ،و�إع���ادة معاجلة البلوتونيوم،
وحتويل اليورانيوم املخ�صب �إىل ق�ضبان لوقود
املفاعل .كما عر�ضت �إيران فتح برناجمها
لتخ�صيب اليورانيوم مل�شاركات �أجنبية
خا�صة وعامة ،ا�ستجابة القرتاحات جلنة
خرباء الوكالة الدولية ،والتي ميكن �أن
ت�سهم يف تخفي�ض القدرات الوطنية لإنتاج
الأ�سلحة ال��ن��ووي��ة وق��د �أي��د بع�ض اخل�براء
االم��ري��ك��ي�ين ،غ�ير احل��ك��وم��ي�ين ،ه��ذا
النهج.
�أ�صرت الواليات املتحدة على �أن تلبي �إيران
مطالب جمل�س الأم��ن ال��دويل
ب��وق��ف ب��رن��اجم��ه��ا لتخ�صيب
اليورانيوم ،لوجود �شك ب�أن ايران
تقوم بعمليات تخ�صيب �سرية �أو
�إعادة معاجلة.
وق��د �أ���ش��ار بيري غولد�شميت،
ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ال�سابق
ورئي�س ق�سم �ضمانات الأمن يف
الوكالة ،وهرني �سوكول�سكي،
املدير التنفيذي ملركز تعليم
�سيا�سة حظر االن��ت�����ش��ار� ،إىل
ح��االت مل يتم الإب�لاغ عنها
أب���دا ملجل�س الأم���ن .فكوريا
� ً
ً
اجلنوبية ،مثال تقوم بتخ�صيب
اليورانيوم �إىل م�ستويات قريبة
من درجة �إنتاج الأ�سلحة ،وقد
طوعا
�أبلغ هذا البلد بنف�سه
ً
ع��ن ن�شاطه ،وق��ال غولد�شميت�« :أدت
االعتبارات ال�سيا�سية � ً
أي�ضا دو ًرا مهيمنً ا يف
ق��رار املجل�س ب���أال ترفع اىل جمل�س الأمن
نتيجة ر�سمية بعدم االمتثال».
يف � 23آذار  ،2012اقتب�س الكونغر�س
االمريكي تقرير خدمة �أبحاث �شهر �شباط
لعام  2012العائد لتقرير الوكالة الرابع
ً
والع�شرين
قائال �إن �إي��ران قد خزنت 240
باوندا من اليورانيوم بن�سبة تخ�صيب - %20
ً
وهو م�ستوى التخ�صيب الالزم للتطبيقات
الطبية  -وذلك يف �إطار الداللة على قدرتها
يف بلوغ م�ستويات �أعلى.
وق���د ق���ال م�����س���ؤول��و وك��ال��ة امل��خ��اب��رات
االم��ري��ك��ي��ة ال��ذي��ن قابلتهم �صحيفة

النيويورك تاميز يف �آذار 2012؛ �إنهم وا�صلوا
تقييم و�ضع �إي��ران ،وهم يعتقدون �أنها مل
تعاود ت�شغيل برنامج الت�سليح اخلا�ص بها،
والذي كانت قد �أوقفته العام  ،2003وعلى
الرغم من ذلك فقد وجدت �أدل��ة على �أن
هناك بع�ض الأن�شطة الع�سكرية ذات
ال�صلة مازالت جتري ،كذلك ورد �أن املو�ساد
الإ�سرائيلي ي�شارك يف هذا االعتقاد.
جمل�س الأمن والأزمة
�أ���ص��در جمل�س الأم���ن ال���دويل ع���د ًدا من
القرارات تتناول �أزمة امللف النووي الإيراين

ومعظمها ورد حتت الف�صل ال�سابع من
ميثاق الأمم املتحدة وهي:
 القرار الرقم  1696تاريخ  31متوز ،2006ويتعلق بطلب تعليق تخ�صيب اليورانيوم
حتت مندرجات الف�صل ال�سابع من ميثاق
الأمم املتحدة.
 القرار الرقم  1737تاريخ  23كانون االول ،2006يتعلق بفر�ض عقوبات على �إي��ران
لعدم امتثالها للقرار ال�سابق.
 القرار الرقم  1747تاريخ � 24آذار ،2007ويق�ضي بتو�سيع العقوبات والرتحيب مببادرة
الدول اخلم�س الكربى  +املانيا للتدخل يف
حل امل�شكلة االيرانية.
 -القرار  1803تاريخ � 3آذار  ،2008يت�ضمن

تو�سيع ال��ع��ق��وب��ات وم��ن��ع ت�صدير بع�ض
املنتجات التي ميكن �أن ت�ساعد الربنامج
النووي وال�صاروخي الإيراين.
 القرار  1835تاريخ � 27أيلول  ،2008ي�ؤكدالقرارات الأربعة ال�سابقة ،وهو القرار الوحيد
ب�ين ال��ق��رارات ال�سبعة ال��ذي مل ي��رد حتت
الف�صل ال�سابع.
 القرار الرقم  1929تاريخ  9حزيران ،2010ق�ضى بوقف ت�صديرجميع انواع الأ�سلحة �إىل
ايران التي لها عالقة بال�صواريخ البال�ستية
وتفتي�ش ال�سفن التي تنقلها واحتجازها،
وجتميد �أر���ص��دة اع�ضاء احل��ر���س ال��ث��وري،
وخطوط النقل البحري.
 القرار الرقم  1984تاريخ 8حزيران  ،2011ويق�ضي بتمديد
العمل بالقرار ال�سابق مل��دة 12
ا�ضافيا.
�شه ًرا
ً
النووي االيراين بني احلقائق
العلمية والوقائع ال�سيا�سية
يتميز امللف النووي الإي��راين
عن غريه من ملفات الأزمات
وال��ن��زاع��ات ال��دول��ي��ة املعا�صرة
بكونه يقوم على الكثري من
عنا�صر ال�شك يف النوايا والقليل
من الوقائع واحلقائق العلمية
امللمو�سة وامل����ؤك���دة ب�شكل
قاطع .وه��ذا ما و�سع م�ساحة
اجلدل الأمني وال�صراع ال�سيا�سي
واالقت�صادي املثار حوله وامل�ستمر منذ اكرث
من عقد من الزمن ما بني �إيران وجريانها
يف الإقليم (دول اخلليج و�إ�سرائيل) ،وكذلك
مابينها وب�ين ال���دول ال��ك�برى وبخا�صة
الواليات املتحدة االمريكية.
ب���ات م��ن امل��ع��روف �أن ل��ل��دول احل���ق يف
تخ�صيب ال��ي��وران��ي��وم ح��ت��ى درج����ة %5
لإنتاج الطاقة املدنية كالكهرباء وهذا
ماتكفله معاهدة ع��دم االنت�شار النووي
( )NPTحت��ت �إ���ش��راف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،وكذلك حتى  %20لإنتاج
بع�ض املواد ال�شعاعية ملعاجلة بع�ض الأمرا�ض
ً
مثال .ولكن ا�ستخدام هذه
كال�سرطان
احلقوق خا�ضع لقواعد و�أ�صول وتدابري حماية
اجلي�ش
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درا�سات و�أبحاث
تتكفل الوكالة الدولية للطاقة مبراقبتها
امل�ستمرة من خ�لال مفت�شيها والو�سائل
املحددة لذلك .ومل��ا كانت معاهدة عدم
الإنت�شار قد منعت على الدول انتاج ا�سلحة
نووية ،ف�إن �أي دولة تزيد من ن�سبة تخ�صيب
اليورانيوم فوق حد الع�شرين باملئة تعترب �أنها
ت�سعى لإنتاج ال�سالح النووي والذي ميكن
احل�صول عليه بعد تخ�صيب اليورانيوم فوق
ن�سبة  80اىل  90يف املئة .ومعلوم �أن ذلك
ي�ستلزم عملية علمية معقدة وجتهيزات
فنية وامكانات باهظة الثمن وف�ترات
زمنية تطول �أو تق�صر وفق �إمكانات هذه
الدول وخرباتها.
اع��ت�برت �إي����ران دول���ة ت�سعى المتالك
ال�سالح النووي من خالل بع�ض امل�ؤ�شرات
وال���دالئ���ل العلمية وذل���ك ب�سعيها �إىل
تخ�صيب اليورانيوم �إىل ن�سبة تفوق ال %5
وقد و�صلت اىل ن�سبة  %20وفق بع�ض التقارير
اال�ستخبارية وتقارير بع�ض مفت�شي الوكالة
الدولية الذين منعتهم �إي��ران �أحيا ًنا من
الو�صول �إىل من�ش�آتها النووية ،مما رفع من
درجة ال�شك يف برناجمها النووي ودفع بالدول
الكربى وبخا�صة ال��والي��ات املتحدة ودول
اخلليج وا�سرائيل� ،إىل رفع �صوتها بوجه
هذا التخ�صيب واملطالبة بوقفه .وقد و�صلت
الأزمة اىل حد التهديد ب�ضرب هذه املن�ش�آت
�أو �شن احل��رب عليها من قبل �إ�سرائيل
وحتى من قبل الواليات املتحدة الأمريكية.
وكانت �إي��ران تتم�سك بحقها القانوين
يف التخ�صيب وتعلن عدم نيتها يف انتاج
ال�سالح النووي .لكن بني ال�شك الغربي يف
نوايا �إي��ران النووية والإنكار الإي��راين لهذه
ال�شكوك واالتهامات ،كانت الهوة تت�سع
ما بني �إيران والدول الكربى التي ا�ستخدمت
جمل�س الأم��ن ال��دويل ونفوذها ال�سيا�سي
لفر�ض عقوبات على �إي��ران �أث��رت ب�شكل
فاعل يف الإقت�صاد الإي���راين وانعك�ست
على احلياة ال�سيا�سية والإقت�صادية فيها
وعلى �إدارة ملفها النووي .وال�س�ؤال البديهي
هنا ه��و :مل��اذا متنع ال��دول الكربى �إي��ران
من امتالك ال�سالح النووي وتتدخل ملنع
عملية التخ�صيب ومل تتدخل يف حاالت
مثل ا�سرائيل والهند والباك�ستان وكوريا؟
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وهل الق�ضية هي ق�ضية تخ�صيب اليورانيوم
وال�سالح النووي �أم �أن للق�ضية �أبعا ًدا �أخرى؟.

الإره���اب الديني واحل��رك��ات التكفريية
ال�صاعدة يف املنطقة مبا يهدد م�صالح الدول
الكربى ذاتها.
كما �أن هذا الإتفاق قد ينعك�س �إيجا ًبا
ويخفف من حدة الإحتقان يف املنطقة ما
بني �إي��ران ودول اجل��وار وبخا�صة اململكة
العربية ال�سعودية ،وما بني �إيران والواليات
املتحدة الأمريكية ومن خلفها ا�سرائيل
والق�ضية الفل�سطينية ،وما يت�صل بها من
�أزم���ات تت�شابك ،وم�صالح تتقاطع فوق
م�سرح ال�شرق الأو�سط الكبري (من �شمال

وم��ع املتغريات اجليوبوليتيكية التي
طالت الواقع ال�سيا�سي يف الإقليم واملحيط،
وتبدل موازين القوى اجليو�سرتاتيجية بني
ّ
�أط���راف النظام العاملي املتغري ،وم��ع بروز
الإره���اب كرافعة لكرثة من حركات
التغيري يف املنطقة ،وب��روز �إي��ران كالعب
�إقليمي «ب�أذرع كثرية» ،م�ؤثر وفاعل على
امل�سرح اجليوبوليتيكي واجليو�سرتاتيجي
املمتد من افغان�ستان وحتى البحر املتو�سط،
ر�أت ال��دول الكربى �أن ت�صل �إىل «اتفاق
منا�سب» معها (التقاء امل�صالح) ،فكان
ريا عن ر�ؤية
اتفاق جنيف امل�ؤقت هذا تعب ً
جديدة وبراغماتية يف حل الأزمات الدولية
املعقدة بالطرق الدبلوما�سية ،وال��ذي قد
ي�ؤ�س�س لتفاهمات دولية قادمة تتناول حل
�أزم��ات �أخرى مزمنة كق�ضية فل�سطني�،أو
حديثة ك���أزم��ة �سوريا ،وال��ع��راق� ،أو رمبا
إحلاحا مثل
تعقيدا و�
مواجهة خماطر �أكرث
ً
ً

افريقيا و م�صر �إىل اليمن ،ومن م�ضيق هرمز
واخلليج اىل البحر املتو�سط عربالعراق و�سوريا
ولبنان ،وامتدادا �إىل تركيا وبحر قزوين،
ومنه �إىل افغان�ستان ودول �آ�سيا الو�سطى
فال�صني ورو�سيا).
ك��ذل��ك ق��د ي��دف��ع الإت��ف��اق الإي����راين –
(حتديدا)� ،أو دفع بع�ض املت�ضررين
الأمريكي
ً
منه �إىل �إقامة حتالف مناوىء للحد من
مكا�سب �إيران اال�سرتاتيجية يف املنطقة،
وهذا ما بد�أت خفاياه و تبا�شريه يف الظهور...

اتفاق �أم �صفقة؟
�أدارت �إي��ران هذا امللف بطريقة راوحت
م��ا ب�ين الت�صلب يف احل��ف��اظ على حقها
يف التخ�صيب والدبلوما�سية يف حم��اوالت
الو�صول �إىل حل ال ينفي هذا احلق �أو يلغيه
مع اعالنها الدائم عن �سلمية برناجمها
النووي والرغبة ب�إقامة �أطيب العالقات مع
جريانها.

املراجع:
_• en.wikipedia.org/.../Geneva
_interim_agreement_on_Iranian
nuclear_pr
• www.stratfor.com/weekly/
israelis-saudis-and-iranianagreement
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ق�ضايا
�إقليمية

كانون الثاين

�إعداد� :إح�سان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية

ّ
ميثل االقت�صاد الإ�سرائيلي حالة
فريدة من نوعها� ،إن من حيث
التكوين والن�ش�أة� ،أو من حيث
امل�سار والتطور .فقد متتع هذا
االقت�صاد قبل حتققه «اقت�صاد
مكنته من
دولة» ب�آليات وبنى ّ
االنطالق بقوة ،بالرغم من كل
العوامل املحيطة به .وتوافرت
ل��ه يف الطريق ،ع��وام��ل وم��وارد
ا�ستثنائية (التعوي�ضات االملانية
عن الهولوكو�ست ،امل�ساعدات
االمريكية ،التربعات اليهودية
وغ�ير ال��ي��ه��ودي��ة )...ا�ستعا�ض
بها ع��ن �ضعف امل���وارد و�ضيق
امل�ساحة .وق��د �أثبتت الوقائع
�أن���ه ل��وال ال��رع��اي��ة الأمريكية
املتمولني اليهود
املتوا�صلة ودعم
ّ
يف الواليات املتحدة ،ولوال ّ
تدخل
الأجهزة احلكومية الإ�سرائيلية
ً
�ط�لاق��ا من
م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ،ان�
ال�صبغة «اال�شرتاكية» للنظام
االقت�صادي ايام حكومات حزب
اً
وو�صول �إىل احلكومات
العمل،
الليربالية والنيوليربالية يف
ايام نتنياهو
حاليا من جهة،
ً
ول��وال احل��روب والتو�سع والهجرة
اال�ستيطانية من جهة �أُخرى ،ملا
كانت ا�سرائيل على ما
هي عليه اليوم.
لقد �سعت �إ�سرائيل منذ

ا�سرائيل
يف ورطة التخبط االقت�صادي
�إقامتها للتحول من جمتمع
مهاجرين غري متجان�س على
جميع ال�صعد� ،إىل جمتمع
تغلب عليه �صفات املجتمع
«الأ�صيل» املتجان�س واملتطور
على الرغم من تعدد ثقافاته،
جمتمع متكافل
اجتماعيا،
ً
حداثي ،ال ت�شكل االنتماءات
االثنية والدينية فيه الع�صب
الأه��م والأب��رز ل�صياغة هويته،
ّ
التمثل
جمتمع ي�سعى �إىل
باملجتمعات الغربية املزدهرة
ويقي�س نف�سه عليها كي ين�أى
عن املجتمعات العربية املجاورة
ذات الطابع القبلي والعرقي
واملذهبي.
وباخت�صار ك��ان عنوان هذا
ال�سعي ال��و���ص��ول �إىل جمتمع
ي��ت��م��ت��ع ب���درج���ة ع��ال��ي��ة من
اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي
واالقت�صادي .لكن ازاء كل هذه
الأم��اين والأح�لام ،هل حققت
احل���ك���وم���ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة
املتعاقبة مبختلف تالوينها
احلزبية وال�سيا�سية ما يتمناه
املجتمع اال�سرائيلي من تقدم
وازدهار و�س�ؤدد؟
لقد وجهت ع�ضو الكني�ست
عن حزب العمل �ستاف �شفري
(وهي من قائدات االحتجاجات
االجتماعية البارزات ،يف �صيف
الذعا �إىل ال�سيا�سة
 ،)2011انتقا ًدا ً
االقت�صادية واملالية املعتمدة من

قبل حكومة نتنياهو احلالية
امل�س بالطبقات
والتي تهدف �إىل ّ
ال�ضعيفة ،ق��ال��ت« :قبل وقت
غ�ير ط��وي��ل ،مل يكن بو�سع
الإ�سرائيلي املتو�سط التذمر من
غ�لاء املعي�شة �أو االحتجاج
عليه ،والتذمر من �سعر �شراء
�شقة �أو ا�ستئجارها .كانت
املوا�ضيع املهمة ه��ي الأم��ن،
والتهديد الإي����راين ،وم�ستقبل
ال�����س�لام م��ع الفل�سطينيني.
لكن االحتجاجات يف ال�صيف
غريت فحوى احلديث ال�سيا�سي
واالجتماعي .كنا م�ضطرين
لالحتجاج على غالء املعي�شة،
ع��ل��ى ال���ف���وارق االجتماعية
بني الأغنياء وال��ف��ق��راء ،وعلى
�ضعف اجل��ه��از ال�ت�رب���وي .لقد
حتدث يائري لبيد (زعيم حزب
يوجد م�ستقبل) قبل انتخابه
عن ت�آكل الطبقة الو�سطى،
واحلاجة �إىل حماية هذه الطبقة
من �سحق وح�شي ،واليوم يتنكر
لطريقه ،ويحقق �سيا�سة نتنياهو
ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ،ومي����رر م��وازن��ة
تخنق ال�ضعفاء �أكرث ف�أكرث.
ال ب��رام��ج حقيقية لتح�سني
م�س�ألة ال�سكن� ،أو اال�ستجابة
لرتبية ذات م�����س��اواة �أك�بر يف
الدولة .وللأ�سف ال�شديد ،ال يبدو
م�ستقبل احلكومة احلالية
برئا�سة نتنياهو ،بنيت ولبيد،
��دا يف املجال ال�سيا�سي مع
واع� ً

الفل�سطينيني».
لقد اوردت و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
اال�سرائيلية �أخ��ب��ا ًرا مفادها
�أن احل��ك��وم��ة الإ�سرائيلية
احلالية �شرعت يف ال�شهر املا�ضي
مبناق�شة م�شروع تقلي�ص 14
مليار �شيكل (حواىل  3.5مليار
دوالر) �أخ���رى م��ن ميزانيتها
ال��ع��ام��ة ،مل��واج��ه��ة ال��ت��ده��ور يف
الو�ضع الإقت�صادي العام ,وت�أتي
ه���ذه اخل��ط��وة يف ظ��ل تنامي
القلق م��ن ت��ده��ور الإقت�صاد
الإ�سرائيلي� ،إثر تنامي معدالت
البطالة وتراجع مداخيل الدولة
م��ن ال�����ض��رائ��ب ج���راء تقلي�ص
ال�صادرات .وعلى هام�ش هذه
الأو���ض��اع انفجرت انتقادات
حادة يف وجه رئي�س احلكومة
بنيامني نتنياهو ال��ذي ي�سعى
ووزي��ر ماليته يوفال �شتاينت�س،
�إىل بلورة م�شروع قانون امليزانية
العامة لعر�ضه على احلكومة,
وت�أتي هذه النقا�شات على الرغم
من القناعة الكبرية يف �أو�ساط
وا�سعة ب�أنه لي�س من امل�ؤكد �إن
كان بو�سع احلكومة احلالية
�إقرار امليزانية� ،أم �أنها �ست�ضطر
للدعوة لإنتخابات مبكرة،
فالظروف القائمة
حاليا� ،سواء
ً
جلهة الو�ضع الأمني �أو الو�ضع
خ�صو�صا،
الإقت�صادي يف �إ�سرائيل
ً
عموما ،ال
ويف جمموعة اليورو
ً
ت�سهل �إقرار امليزانية.
ّ
وذك�����رت ���ص��ح��ي��ف��ة «ل��و���س
�أجنلو�س تاميز» ال�شهر املا�ضي،
�إن��ه بعد ت�أكيد الإ�سرائيليني
لأكرث من ثالث �سنوات على
تفوق اقت�صادهم على الكثري
ّ
م��ن اقت�صادات ال��ع��امل ،فاج أ�

لقد �سعت �إ�سرائيل منذ �إقامتها للتحول من جمتمع مهاجرين غري متجان�س على جميع ال�صعد،
�إىل جمتمع تغلب عليه �صفات املجتمع «الأ�صيل» املتجان�س واملتطور.
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نتنياهو الكثريين باتخاذه
ق���را ًرا يق�ضي بفر�ض �إج���راءات
تق�شف ت�شمل فر�ض �ضرائب
عالية على �أ�صحاب املداخيل
العليا ،ورف��ع �ضريبة القيمة
�وع��ا من
امل�ضافة ال��ت��ي تعد ن� ً
�أنواع �ضريبة املبيعات من %16
�إىل  .%17وت��وق��ع��ت جمموعة
معلومات الأعمال «ب��ي.دي�.آي
كوفي�س» �أن يتكبد �إقت�صاد
�إ���س��رائ��ي��ل خ�����س��ائ��ر ت�صل �إىل
 167مليار �شيكل ( 42مليار
دوالر) �إن هي هاجمت �إي��ران
ب�سبب برناجمها النووي كما
تهدد وت��دع��ي ،وك��ان �ستانلي
في�شر حمافظ بنك �إ�سرائيل
املركزي قد حذّ ر من قبل من
انفجار �أزمة �إقت�صادية حادة �إذا
ن�شبت احلرب مع �إيران .وقالت
املجموعة �إن الأ�ضرار الإقت�صادية
املبا�شرة �ست�صل �إىل  47مليار
�شيكل �أو ما يعادل  5.4يف املئة
م��ن ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل
الإ�سرائيلي ,وا�ضافت �أن الأ�ضرار
غري املبا�شرة �ست�صل بعدئذ �إىل 24
مليار �شيكل �سنو ًيا ملدة ثالث
�إىل خم�س �سنوات ب�سبب انهيار
�أالع��م��ال .و�أ���ش��ارت املجموعة
�إىل �أن احل��رب مع ح��زب الله
يوما
اللبناين التي ا�ستمرت ً 33
ال��ع��ام  ،2006ق��د خف�ضت منو
الإقت�صاد الإ�سرائيلي  0.5يف املئة
 ,وكبدت التكاليف املبا�شرة،
م��ث��ل الأ�����ض����رار ال��ت��ي حلقت
ب��ال��ع��ق��ارات والبنية التحتية
املدنية ،الإقت�صاد ،خ�سائر �أخرى
بلغت ن�سبتها  1.3يف
املئة .و�أ�ضافت« :يف حالة
ن�شوب ح��رب باحلجم

نف�سه واملدة والأ�ضرار نف�سها فمن
املمكن توقع ح�صول �أ���ض��رار
تبلغ  16مليار �شيكل» ،و�أنه �إذا
ن�شبت حرب ف�سوف ت�شمل و�سط
فل�سطني املحتلة الذي ي�ضم 70
يف املئة من الن�شاط الإقت�صادي
لإ�سرائيل.
م���ن ن��اح��ي��ة اخ�����رى ت�شري
الأبحاث اال�سرائيلية اىل �أن %5
فقط من االقت�صاد الإ�سرائيلي
متجدد ومن ِتج و�أن �إ�سرائيل هي
إنتاجا بني
�إح��دى ال��دول الأق��ل � ً
دول ( OECDمنظمة التعاون
والتنمية).
واالنطباع ال�سائد يف االحت��اد
الأوروب���ي هو �أن �إ�سرائيل اليوم
رائ���دة يف االب��ت��ك��ار ،لكنها
���س��ت��واج��ه �صعوبة يف احل��ف��اظ
على تفوقها حيث ينخف�ض
اال�ستثمار الن�سبي يف البحوث
والتطوير يف ال�سنوات الأخ�يرة،
و�أح���د �أ���س��ب��اب ذل��ك ه��و نق�ص
اال�ستثمار احل��ك��وم��ي .وه��ذا
جمرد غي�ض من في�ض .وبالتايل
ال ب��د لإ���س��رائ��ي��ل م��ن تنفيذ
تغيريات بنيوية طويلة الأم��د،
وحماربة جمموعات امل�صالح،
مثل وزارات الأم���ن املختلفة
التي حتولت ،على الرغم من
�صدق قلقها على �أمن الدولة،
����دا �إىل «جمموعة
����دا روي� ً
روي� ً
م�صلحة» ت�سعى للح�صول على
امل��زي��د م��ن امليزانيات ،واب��ت��زاز
�دب��ر �أمرها
�أم���وال ت�ستطيع ت� ّ
من دون��ه��ا ،مما ي���ؤدي بالتايل
�إىل خنق املجتمع الإ�سرائيلي
وتفاقم الأزم���ات االجتماعية
واالقت�صادية �أكرث فاكرث.
لقد ك��ان مو�ضوع ميزانية

ال���دول���ة ،ال����ذي �أدى لتقدمي
االنتخابات الإ�سرائيلية الأخرية
و�صعود ق��وى �سيا�سية جديدة
(ح��زب��ا «ه��ن��اك م�ستقبل»
و«البيت اليهودي») ،املو�ضوع
امل����رك����زي ال�����ذي ت�����ص��ارع��ت
عليه الأح���زاب املختلفة قبل
االنتخابات ،فقد وعد يائري لبيد
زعيم حزب «هناك م�ستقبل»
قبل االنتخابات وال��ف��وز ب��ـ 19
مقعدا� ،أن يف نيته بذل ق�صارى
ً
جهده لتق�سيم م��وازن��ة الدولة
بطريقة �أكرث م�ساوا ًة ،وتقوية
الطبقة ال��و���س��ط��ى ،وتقلي�ص
نفقات احلكومة ،وتفكيك
جمعيات العمال القوية التي
تبتز خزينة الدولة ،و�إحداث تغيري
جوهري يف تق�سيم املمتلكات
العامة مل�صلحة الطبقة الو�سطى
يف �إ���س��رائ��ي��ل .فوفق معطيات
�إح�صائية تن�شرها جلنة الإح�صاء
�ك��ل الطبقة
امل���رك���زي ،ت�����ش� ّ
الو�سطى يف �إ�سرائيل نحو  %50من
الأ���س��ر .وك��ان الدخل ال�شهري
ال�صايف للفرد يف ه��ذه الطبقة
ال��ع��ام  2011نحو � 4000شيكل
جديد� ،أي  1080دوال ًرا �أما الآن ف�إن
املجتمع الإ�سرائيلي يعاين عدة
�أزمات وعلى جميع امل�ستويات،
�سيئ
تنبع من واق��ع اقت�صادي ّ
للغاية ،كنتيجة ل��ل��إدارات
احلكومية ال�سيئة املتعاقبة،
وبالتايل فهو يعاين ت�صدعات
جوهرية يف اجلانبني ال�سيا�سي
واالجتماعي ،لأن هناك عالقة
ت��ب��ادل��ي��ة ب�ين امل��ن��ع��ة القومية
وال��ق��درة على ت�أمني املعي�شة.
وت�شري التقديرات �إىل خ�سارة
الإ�سرائيليني �أكرث من  15مليار

دوالر ب�سبب الإنهيارات املالية
يف البور�صات و�إفال�سات بع�ض
ال�شركات التي لليهود ح�ص�ص
كبرية فيها ،من جراء الأزمة
الإقت�صادية العاملية التي خلفت
ب�صماتها على خمتلف مناحي
الواقع ال�سيا�سي والإجتماعي يف
�إ�سرائيل ،مما ينذر مبزيد من
الركود واالنكما�ش والتباط ؤ�
االق��ت�����ص��ادي .لقد �أدت الأزم���ة
الإقت�صادية العاملية ،ب�أ�سبابها
وتداعياتها ونتائجها يف �إ�سرائيل
�إىل نقا�شات وم�شاحنات وا�سعة
ب�ين امل��ح��ل��ل�ين الإق��ت�����ص��ادي�ين
املخت�صني .هذه النقا�شات التي
و�صلت �إىل دوائ���ر التجاذبات
ال�سيا�سية بني القوى والكتل
احلزبية املختلفة �ضمن �أجواء
من التوتر واالرتباك ،متحورت
ب�شكل �أ���س��ا���س��ي ح���ول م��دى
ّ
التدخل احلكومي ،يف
�ضرورة
ال�ش�أن الإقت�صادي و�آليته ،وحول
احلاجة اىل تخفي�ض بنود املوازنة
واملخ�ص�صات احلكومية فيها
يف بع�ض امل��ج��االت ،مع �ضرورة
املحافظة على �شبكة الأمان
الإجتماعي .كما و�صلت هذه
النقا�شات � ً
أي�ضا �إىل حد احلديث
الإيديولوجي عن �صواب طريق
الر�أ�سمالية بحد ذات��ه��ا .ور�أى
بع�ض الباحثني الإ�سرائيليني �أن
الأزم��ة بحجمها وخطورتها قد
�أعطت �شرعية لعملية نقد ما
ي�سمى «ر�أ�سمالية الكازينو»
القائمة على التهور واملجازفة
على غرار «وول �سرتيت» ولي�س
الر�أ�سمالية املتنورة والإجتماعية
ال�سائدة يف فنلندا وهولندا على
�سبيل املثال.

االنطباع ال�سائد يف االحتاد الأوروبي هو �أن �إ�سرائيل اليوم رائدة يف االبتكار ،لكنها �ستواجه �صعوبة
يف احلفاظ على تفوقها حيث ينخف�ض اال�ستثمار الن�سبي يف البحوث والتطوير.
اجلي�ش
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العدد 343

�إقت�صاد
ومال

كانون الثاين

�إعداد:
تريز من�صور

لي�سجل اليوم نحو  870مليو ًنا ،ترتفع
العامل �أمام م�شكلة �أمن غذائي حقيقية ،ففي حني يتنامى عدد الفقراء يف العامل
ّ
ن�سبة كميات الطعام املهدور بطريقة مذهلة �إذ تقارب قيمتها نحو  1.3مليار �سنو ًيا ،وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة
للأمم املتحدة «الفاو» ( .)FAOومع تو ّقع ارتفاع عدد الفقراء �إىل  9مليارات ن�سمة العام  ،2050ف�إن هدر ثلث قيمة
الغذاء يف العامل مي ّثل واحدة من كربى م�شاكل الع�صر.
ندد البابا فرن�سي�س مبا �سماه «ثقافة الهدر» وقال« :يف عامل تتزايد فيه النزعة اال�ستهالكية ف�إن �إلقاء بقايا الطعام
لذلك ّ
يف القمامة هو مثل ال�سرقة من الفقراء».
للحد من تفاقم هذه
ما هي نتائج هدر الغذاء ،وما هو ت�أثريه على االقت�صاد والبيئة واملجتمع ،وهل من تدابري عاملية
ّ
امل�شكلة؟

التحرك
ال�شويري :على اجلميع
ّ
املهند�س ال��زراع��ي �إيلي ال�شويري (وح��دة
ال�برام��ج يف منظمة الأغ���ذي���ة وال��زراع��ة
التابعة للأمم املتحدة � )FAOأو�ضح ملجلة
«اجلي�ش» �أن «منظمة الأغذية والزراعة
ك�شفت يف تقرير «ب�صمة الفاقد الغذائي»
( )Food wastage – Food printال�صادر
يف �أيلول الفائت� ،أن �إهدار كميات مذهلة
من الغذاء مقدارها  1.3مليار طن �سنو ًيا
�سببا
(مبا يوازي ثلث الإنتاج العاملي) ،لي�س ً
جوهر ًيا خل�سائر �إقت�صادية هائلة فح�سب،
ج�سيما باملوارد الطبيعية
بل انه يلحق �ضر ًرا
ً
(ك��امل��اء ،الطاقة ،الأرا���ض��ي امل�ستخدمة،
التنوع احل��ي��وي ،)...التي تعتمد الب�شرية
ّ
ل�سد حاجاتها الغذائية.»...
عليها ّ
ً
و�أ���ض��اف ق��ائ�لا� :إن ال��غ��ذاء املنتج وغري
مياها ت�ضاهي
امل�ستهلك يبتلع كل �سنة
ً
ّ
التدفق ال�سنوي لنهر الفولغا يف
كميتها
وي�سبب ح��واىل 3.3
رو�سيا (وف��ق التقرير)،
ّ
مليارات طن من �إنبعاث غازات الإحتبا�س
احلراري الـ«ميتان» (� )Methaneإىل �أجواء
كوكب الأر�ض .وتفوق اخل�سائر الإقت�صادية
املبا�شرة (با�ستثناء الأ�سماك والأطعمة
البحرية) الـ  750مليار دوالر �سنو ًيا.
وبالتايل من غري اجلائز ال�سماح لثلث
جمموع الغذاء يف العامل �أن ي�ؤول �إىل الإهدار
ب�سبب املمار�سات غ�ير املالئمة ،بينما
يت�ضورون
هناك نحو  870مليون �شخ�ص
ّ
جوعا كل يوم.
ً
ومن هنا يتعينّ على املزارعني و�صيادي
الأ�سماك وجميع اجلهات املعنية ،من
�أ���س��واق «ال�سوبر م��ارك��ت» واحلكومات
وامل�ستهلكني الأف����راد ،تطبيق املعايري
60
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�إهدار الغذاء
ي�ضر باملناخ
ّ
�شح املياه
وي� ّؤدي �إىل ّ

الفاو :العامل يهدر
�سنو ًيا �أغذية
بـ  750مليار دوالر
ال�لازم��ة يف كل حلقة رب��ط على امتداد
ال�سل�سلة الغذائية الب�شرية (الإن��ت��اج،
القطاف ،التو�ضيب ،النقل ،)...للحيلولة
دون وق��وع خ�سائر غذائية يف املقام الأول،
و�إعادة ا�ستخدام الغذاء متى �أمكن ذلك �أو
�إعادة تدويره ،للإ�ستفادة منه.
�سلوك امل�ستهلكني وعوامل �أخرى
�أ�ضاف ال�شويري� :إن جملة من العوامل
املرتبطة ب�سلوكية امل�ستهلكني و�ضعف
التوا�صل يف موا�ضيع �سل�سلة التجهيز،
تكمن وراء امل�ستويات العليا من اخل�سائر
الغذائية ل��دى جمتمعات ال��رف��اه .ويف هذا
ال�سياق ،يخفق امل�ستهلكون يف التخطيط
لت�سوقهم �أو ي�سرفون يف ال�شراء.
ّ
وتقوم حمالت البيع بالتجزئة بالتخل�ص
من مقدار كبري من الأطعمة املنتهية
�صالحيتها ،كما حت�صل الكثري من
اخل�سائر خالل عملية النقل.

ويجب � اّأل نهمل دور ال�ضوابط واملعايري التي
حتدد جودة الأطعمة ،فهذه الأخرى م�س�ؤولة
ّ
عن ه��در الكثري من الطعام .وكذلك
مظهر ال�سلعة الغذائية ،فاملحا�صيل التي
يتم تركها يف
ال ترقى �إىل معايري اجل��ودة ّ
احلقول لتموت وتتعفّ ن.
على �صعيد البلدان النامية ،تقع خ�سائر
ك�برى يف مرحلة ما بعد احل�صاد ،خالل
مما
اجل��زء
ّ
املبكر من �سل�سلة التجهيزّ ،
رئي�سية ،تُعزى �إىل القيود
ي�شكل م�شكلة
ّ
املالية والهيكلية التي تعانيها �أ�ساليب
احل�صاد واخل���زن ،وم��راف��ق البنى التحتية
للنقل ،وع��ادة ما يرتافق ذلك مع عوامل
ت�سبب تلف
الظروف املناخية امل�ؤاتية التي
ّ
املواد الغذائية كاحل�شرات والفطريات مثالً.
ووف��ق منظمة «ال��ف��او» تتكبد البلدان
النامية اخل�سائر الغذائية الأعلى خالل
الإنتاج الزراعي ،بينما متيل اخل�سائر �إىل
االرت��ف��اع يف م��راح��ل اال�ستهالك والبيع

باملفرد لدى �أقاليم الدخل املتو�سط والأعلى
مبا يراوح بني  31و 39يف املئة من اخل�سائر
الكلية.
ّ
يبلغ الهدر يف املنتجات الزراعية يف الفرتة
املمتدة بني الإنتاج والت�سويق نحو � 55أو  60يف
املئة ،وعلى �صعيد اال�ستهالك يبلغ نحو 40
�إىل  50يف املئة ،لي�صل بعد احل�صاد �إىل ما بني
15و 20يف املئة.

�صعيد �سيا�سات الدولّ ،
حث جميع املعنيني
ب�سل�سلة الإنتاج على الإ�ستثمار يف القطاع
ال��زراع��ي ،و�إع���داد ب��رام��ج ت��دري��ب ،وتوفري
�إر�شادات زراعية وتقنية مالئمة.
ومن ال�ضروري منح �أولوية عالية للعمل على
تقلي�ص اخل�سائر الغذائية يف املقام الأول،
مبا يتجاوز جمرد خف�ض خ�سائر املحا�صيل
الزراعية ب�سبب املمار�سات الرديئة ،مبعنى
بذل املزيد من اجلهود ملوازنة الإنتاج على
نحو �أف�ضل� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة تغيري ثقافة
الت�سوق ،وارتياد
�سيما خالل
امل�ستهلك ،وال ّ
ّ
الفنادق املطاعم.

�سيا�سات الدول
ع��ن احل��ل��ول امل��رجت��اة ل��ل��ح� ّ�د م��ن ه��ذه
املع�ضلة العاملية� ،أ�شار املهند�س ال�شويري �إىل
�أن عملية تخفي�ض ن�سبة فقدان الغذاء
تتم خالل جميع مراحل �سل�سلة
يجب �أن ّ
الإن��ت��اج .وبالتايل على احلكومات و�ضع

ّ
فكر ،كل واقت�صد
�إىل ذلك تكون ال�شراكة بني القطاعني

متكنها من
ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات،
ّ
مراقبة مراحل الإن��ت��اج ،البنى التحتية،
وحت��ل��ي��ل قيمة ال��رب��ح واخل�����س��ارة ،كي
ّ
التدخل لو�ضع
تتمكن يف م��ا بعد م��ن
ّ
للحد من ن�سبة الهدر.
القوانني املنا�سبة،
ّ
وق��د يكون من بني بع�ض احللول على

العام واخلا�ص (� ،)PPPأح��د �أب��رز احللول
�سيما املبادرات
الناجعة يف هذا املجال ،وال ّ
ّ
منظمات املجتمع املدين،
التي تقوم بها
كتلك املبادرة التي قام بها برنامج الأمم
املتحدة ( )UNEPومنظمة الفاو يف بداية
العام  ،2013وهي عبارة عن حملة توعية

«ف��ك��ر ،ك���ل ،واقت�صد»
حت��ت ع��ن��وان
ّ
( .)Think , Eat & Saveوقد كان هدفها
توجيه املعنيني �إىل اقت�صاد �أخ�ضر متكامل،
يتم اعتماد املوارد الطبيعية
يتحقق عندما ّ
والتوجه العام
املتاحة بطريقة م�ستدامة.
ّ
ي�صب يف خانة �ضرورة تخفي�ض
لهذه احلملة،
ّ
كميات الغذاء املهدورة بن�سبة  50يف املئة
خالل ال�سنوات الع�شر القادمة.
حترك املجتمع املدين من خالل
ويف لبنان ّ
�إن�شاء ما �سمي «البنك اللبناين للغذاء»
( )Lebanese Food Bankوال��ذي يقوم
بتجميع املتبقي يف الفنادق واملطاعم،
وتوزيعه على املحتاجني .كما �أن مطاعم
التوجه.
املحبة تعمل �ضمن هذا
ّ
وقد نفّ ذت وزارة الزراعة اللبنانية ،عدة
م�شاريع وبرامج بالتعاون مع
منظمة الفاو �ضمن خطة عمل
للنهو�ض بالقطاع ال��زراع��ي
و�ضعت منذ ال��ع��ام  ،2009من
خالل توفري اخلربات التقنية.
و�أ�شار ال�شويري� ،إىل �أنه من بني
احللول يف جمال تعوي�ض اخل�سائر
الإقت�صادية الناجمة عن ف�ساد
ال��ط��ع��ام ،حتويله �إىل �أع�لاف
للما�شية� ،أو �إعادة تدويره �إىل مواد
ع�ضوية (�أ�سمدة) ،بد ًال من طمره
والت�سبب بانبعاث
يف الأر����ض،
ّ
غازات امليتان (.)Methan
ي�را �إن��ه على الرغم
وق��ال �أخ� ً
من ال�صعوبات والعوائق التي
ي��واج��ه��ه��ا ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي
عامة وم�شكلة فقدان الغذاء
متزايدا
وعيا
خ�صو�صا ،نلتم�س
ً
ً
ً
لدى جميع املعنيني بالقطاع
ال���زراع���ي ،ول���دى احل��ك��وم��ات
و�صانعي ق��رارات الأمم املتحدة
بالتعاون م��ع املجتمع امل��دين
واملنظمات غري احلكومية .واعتقد �أن
مردود هذا الوعي وهذه املبادرات �سوف يكون
إيجابيا� ،إذا ما توافرت جميع العوامل ،من
�
ً
ت�أمني بنى حتتية للزراعة اجليدة ،م��رو ًرا
بتوفري املعامالت ال�سليمة ما بعد احل�صاد،
و�صو ًال �إىل تغيري ثقافة امل�ستهلك.
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هدر الطعام م�شكلة منت�شرة يف خمتلف دول
العامل ،وقد برزت خالل هذا العام يف واجهة
كانون الثاين
اهتمامات الأمم املتحدة نظ ًرا �إىل
تداعياتها ال�سلبية بيئ ًيا و�إقت�صاد ًيا
و�إجتماع ًيا.
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط
وبح�سب تقارير املنظمة
الدولية ،ف�إن الهدر
املنزيل ي�سهم يف هذه امل�شكلة حيث تهدر الأطنان من الأطعمة
�سنو ًيا ب�سبب ف�سادها نتيجة �سوء التخزين �أو تكدي�س كميات منها
تفوق حاجة �أفراد العائلة ،بينما
يعاين ماليني الأ�شخا�ص اجلوع يف
العديد من الدول.

�أطنان من امل�أكوالت ترمى يف

ن�صائح الأمم املتحدة
يف �إط��ار �سعيها لإي��ج��اد ّ
حل
ت�شجع الأمم
لهذه املع�ضلة،
ّ
املتحدة الأف����راد على القيام
مببادرات �شخ�صية للحد من
وتقدم من خالل
هدر الطعام،
ّ
اخل��ب�راء واملتخ�ص�صني بع�ض
الن�صائح والإر����ش���ادات الآت��ي
ذكرها.
الت�سوق بذكاء وحكمة :عندما
ّ
ن��ف��رط يف تكدي�س الأطعمة
غالبا ما ينتهي
يف الثالجة،
ً
ّ
التخل�ص من جزء
بنا الأمر �إىل
كبري منها ب�سبب ف�ساده قبل
�أن جن��د ال��وق��ت ال�ستخدامه.
لذلك ين�صح اخل�ب�راء ب��إع��داد
الت�سوق بنا ًء على الئحة
قائمة
ّ
ً
ط��ع��ام م��ع� ّ�دة م�سبقا ل�ل�أي��ام
القليلة املقبلة .كما ين�صحون
ّربة املنزل بالت�أكد مما لديها
من املواد الأولية التي حتتاجها
لإعداد الطعام قبل تدوين قائمة
الت�سوق.
ّ
 خزن الطعام بطريقة �آمنة :خزنالأطعمة بطريقة ع�شوائية،
يت�سبب بتلفها �أو
غالبا م��ا
ً
ّ
لاً
ف�سادها ،فالبطاطا مث يجب
ت��خ��زن يف م��ك��ان ب���ارد،
�أن
ّ

النفايات بينما املاليني يعانون اجلوع
هدر الطعام م�شكلة عاملية والأفراد
مدعوون �إىل الإ�سهام يف احلل
تعر�ضها
مظلم وج���اف ،لأن
ّ
يحولها �إىل اللون
لأ�شعة ال�شم�س ّ
الأخ�ضر ،وي�ساهم يف �إنتاج مواد
ت�سبب
كيمائية ميكن �أن
ّ
غذائيا .كذلك يجب
ت�سم ًما
ً
ّ
خ��زن الثوم والب�صل يف مكان
مم��اث��ل ���ش��رط ع��دم و�ضعهما
�إىل جانب البطاطا لأن كلاً
من هذه الأ�صناف تنبعث منه
غ��ازات ت��ؤدي �إىل ف�ساد ال�صنف
الآخر.
بالن�سبة �إىل الفاكهة ،ين�صح
اخلرباء بعدم و�ضع املوز يف طبق
واح��د مع غريه من الفاكهة
لأن���ه ي�����ص��در ك��م��ي��ات كبري
من غاز الأثيلني ()Ethyline
الذي ي�ؤدي �إىل ن�ضوج الفاكهة
ب�سرعة ،وب��ال��ت��ايل �إىل اه�تراء
النا�ضج منها.
�أم���ا يف م��ا خ����ّ�ص الأط��ع��م��ة
ال��ت��ي حت��ت��اج �إىل ت�بري��د دائ��م

كالأجبان والأل��ب��ان ،فين�صح
ب��ح��ف��ظ��ه��ا يف ال���ث�ل�اج���ة يف
م�صممة للإ�ستعمال
�أوع��ي��ة
ّ
املتكرر ،وي�ستح�سن ا�ستخدام
ّ
اً
الأوع��ي��ة الزجاجية ب��دل من
البال�ستيكية.
 مراقبة تاريخ انتهاء ال�صالحية:عند خزن املعلبات �أو احلبوب،
يجب االنتباه �إىل تاريخ انتهاء
ال�����ص�لاح��ي��ة ب��ح��ي��ث ت��و���ض��ع
التواريخ الأق��رب �إىل الإنتهاء
يف ال�صدارة ال�ستخدامها � اًأول،
وب���ذل���ك ن��ط��م��ئ��ن �إىل ع��دم
ف�سادها.
ّ
 عدم التخل�ص من بقايا الأطعمة:� ّإن بقايا وج��ب��ة غ���داء اليوم
ميكن ا�ستعمالها كع�شاء
للغد .كذلك ين�صح اخل�براء
ب��و���ض��ع ال��ك��م��ي��ات القليلة
الباقية من الوجبة العائلية
يف الثالجة ومن ثم حتديد يوم

يف الأ�سبوع تتناول
العائلة خالله بقايا
الأطعمة ،فيختار كل فرد
املف�ضل من بينها.
طبقه
ّ
وبذلك ت�سهم يف تخفي�ض هدر
الطعام وامل�صاريف الإ�ضافية يف
الوقت نف�سه.
وبالن�سبة �إىل بقايا الفاكهة
�أو اخل�ضار النا�ضجة ،فين�صح
اخلرباء بتحويلها �إىل ع�صري �أو
�سلطة قبل ف�سادها.
 ع��دم الإك��ث��ار من الطعام يفطبق التقدمي :من الأف�ضل �أن
يتم و�ضع كميات قليلة من
الطعام يف الأط��ب��اق على �أن
ي�ضاف املزيد يف حال رغب الفرد
بذلك ،لأن و�ضع الكثري يعني
هدر ما تبقى يف الطبق .كذلك
ين�صح اخل�براء بعدم الإكثار
من �أ�صناف الأطعمة عند �إقامة
حفل غداء �أو ع�شاء ،فالأف�ضل
�إعداد الكمية املنا�سبة حلجم
ال�ضيوف ،لأن كل �إ�ضافة هي
تبذير للمال وهدر للطعام.
اجلي�ش
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يف
ثكناتنا

كانون الثاين

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

عدة جامعات،
يُ�ستخدم عالج الوخز بالإبر ال�صينية يف العديد من امل�ست�شفيات يف العامل منذ العام  1970ويُ َد َّر�س يف ّ
عتب امل�ست�شفى الع�سكري املركزي  -ق�سم العالج الفيزيائي � ّأول م�ست�شفى ي�ستخدم هذا العالج ب�شكل
ولكن يف لبنان يُ رَ
ر�سمي وقانوين منذ العام .2010
رئي�س ق�سم العالج الفيزيائي يف امل�ست�شفى املالزم �أول فادي نادر ي�شرح مع الفريق امل�ساعد كيف ّية اعتماد العالج ال�صيني
هذا ومدى فاعليته.
حاالت للمعاجلة
ريا من
يلفت املالزم �أول نادر �إىل � ّأن كث ً
ال�ضباط والع�سكريني تابعوا جل�سات من
ه��ذا ال��ع�لاج يف ع��ي��ادات خا�صة وكانوا
يدفعون املبالغ الطائلة .وق��د �شهد هذا
العالج �إقبا ًال الفتً ا بعد �أن متّ الإعالن عن
اعتماده يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
ال��ذي ي� ّؤمن �أف�ضل الإب��ر امل�صنّ عة يف �أملانيا
ً
عو�ضا عن تعقيم الإبر
ال�صينية منها،
ال
ّ
القدمية.

امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي
�أول مركز ر�سمي
للعالج بالوخز بالإبر
يف لبنان
فريق العمل
ن�صار وروال
ج��اد وهبهِ ،غ��وى ّ
�صربا هم معاجلون
فيزيائيون
ّ
متخ�ص�صون �أي��� ً��ض��ا بالعالج
ّ
ب���ال���وخ���ز ب���الإب���ر ال�����ص��ي��ن� ّ�ي��ة
( )Acupunctureويعملون
�إىل جانب امل�لازم �أول ن��ادر يف
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.
املتخ�ص�ص بهذا
م� ّ�ر الق�سم
ّ
ال��ع�لاج ب��ع� ّ�دة م��راح��ل وخ�ضع
عدة جلان قبل الإقرار
لدرا�سات ّ
بافتتاحه واالع�ت�راف بجدواه
ك��ع�لاج ر���س��م��ي ،فكثريون
بعتقدون � ّأن هذا النوع من العالج هو �سحر
ال�صينيون .ق� ّ�دم فريق العمل
ي�ستخدمه
ّ
الرباهني والدرا�سات والإح�صاءات الالزمة
لي�صبح امل�ست�شفى الع�سكري املركزي هو
امل�ست�شفى الأول يف ال�شرق الأو�سط ولبنان
الذي يعتمد هذا العالج.
حاز املعاجلون يف هذا الق�سم �شهادة دبلوم
جامعي من جامعة القدي�س يو�سف وجامعة
«تياجنني» للطب ال�صيني التقليدي ،بعد �أن
ملدة �سنة مع بروف�سور
درو�سا
متخ�ص�صة ّ
تابعوا ً
ّ
و�أ�ساتذة من ال�صني .وقد ا�شرتطت جامعة
متر�س
«تياجنني» متابعة الطالب دورة
ّ
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ّ
ملدة �شهر يف امل�ست�شفى اجلامعي
مكثفة ّ
التابع لها للح�صول على ال�شهادة .هنا ال بد
التخ�ص�ص
يود
من الإ�شارة �إىل �أ ّنه على من ّ
ّ
متخ�ص ً�صا بالطب
يف هذا العالج �أن يكون
ّ
�أو بالعالج الفيزيائي بالدرجة الأوىل.
�إىل ذلك ،تر�سل جامعة القدي�س يو�سف
�سنو ًيا ،عد ًدا من ّ
طالبها الذين يدر�سون هذا
االخت�صا�ص� ،إىل ق�سم العالج الفيزيائي-
ال��وخ��ز ب���الإب���ر ال�صينية يف امل�ست�شفى
متر�س
الع�سكري املركزي ،للقيام بفرتة
ّ
برفقة الربوف�سور ال�صيني املد ّر�س.

من يلج أ� لهذا العالج؟
عندما ت�ستع�صي احل��االت املر�ضية على
العالج ،يلج أ� البع�ض �إىل العالجات الأخرى
كالوخز ب��الإب��ر ال��ذي قد يكون �أحيا ًنا
اخليار الأول� .أم��ا معاجلة احل��االت فهي
الآتية:
 ع�لاج �آالم الظهر والرقبة ،وال�صداعوال�صداع الن�صفي.
 تخفيف �آالم ال��والدة واملفا�صل وت�شنّ جالع�ضالت.
 عالج الإدم��ان والإق�لاع عن التدخنيوتخفيف الوزن.

 ع�ل�اج ال��ت��وتّ ��ر واالك��ت��ئ��اب والقلقوتخفيف الغثيان وبخا�صة امل�صاحب
للحمل.
 -عالج التهاب اجليوب الأنفية ،ونزالت

ال��ب��رد ،وال��ت��ه��اب
ّ
وتقل�صات
املفا�صل،
ال����دورة ال�شهرية،
و�أزمات الربو ،والأرق
وغريها.
 عالج الأمرا�ضاجل��ل��دي��ة و�أم��را���ض
ال�����ض��غ��ط وط��رق��ات
القلب...
ك������م������ا �أن
م�ست�شفى امل��اي��و
كلينيك «Mayo
ال���ذي
»Clinic
���م
ي��ع��ت�بر م���ن �أه� ّ
امل��راك��ز وامل��راج��ع
الطبية يف العامل،
ي�������س���ت���خ���دم ه���ذا
ال��ع�لاج لتح�سني
نوعية حياة مر�ضى
ال�سرطان وت�سهيل
ع���ل��اج������ه������م.
وميكن ا�ستخدامه
ك���ت� ّ
��دخ� ٍ
��ل ط���ارئ
يف ح����ال ال��ن��زي��ف
�أو �ضيق النف�س �أو
غريها.
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع
الطبيب املعالج،
ي��ت��م حت��دي��د ع��دد
ّ
اجل��ل�����س��ات ال��ت��ي
ي��ت��ط� ّ�ل��ب��ه��ا ك��ل
م��ري�����ض ب��ح�����س��ب
ح���ال���ت���ه .ول��ك��ن
ط��ري��ق��ة ت�شخي�ص
ال����ط����ب ال���غ���رب���ي
التقليدي تختلف
ع���ن ال��ع�لاج��ات
ال��ب��دي��ل��ة وال��ط��ب
ال�������ص���ي���ن���ي ،م��ن
هنا ي�ستخدم املعاجلون بالوخز بالإبر ما
�سمى الطب التكاملي (Médecine
ُي ّ
 )Intégrativeالذي يرتكز على اجلمع
نوعي العالج.
بني َ

ن�سبة اال�ستفادة
ن�سبة كبرية من الذين خ�ضعوا للعالج
ّ
تتطلب
بالوخز بالإبر ا�ستفادوا ،و�آخ��رون
حالتهم ف�ترة �أط���ول وجل�سات عالجية
�أكرث.
ي�شدد امل��ع��اجل��ون يف امل�ست�شفى
ولكن
ّ
الع�سكري املركزي ،على �أنه لي�س هناك
ٍ
وب�شكل نهائي ،فهذا
كليا
مري�ض ُي�شفى
ً
النوع من العالج كما العالجات الأخرى
يعالج الأمل وم�����ص��دره ،ولكنّ ه ال يعالج
اخلارجية التي ت� ّؤثر على طاقة
العوامل
ّ
امل�سببة لهذا املر�ض.
الإن�سان وتكون هي
ّ
ي��ع��اين �أح���د امل��ع��اون�ين الأول م��ن وج��ع
وي�سبب له
ميتد �إىل ي� َ�دي��ه
يف الأك��ت��اف
ّ
ّ
نفخة .تابع حتى الآن خم�س جل�سات
تعرف على هذا النوع من العالج
بعد �أن ّ
عن طريق �أحد �أ�صدقائه يف ق�سم العالج
الفيزيائي ،وبعد �أن �شرح له الطبيب ال�صيني
املرافق للمتد ّربني حالته وطريقة العالج
وفعاليته ،ق��رر اخل�ضوع ل��ه .ي�شعر اليوم
بتح�سن ملحوظ �إذ ت�ضا َءلت الآالم وهو
ّ
يتابع العالج بكل قناعة.
عالجا بالوخز بالإبر
بدوره يتابع رقيب �أول
ً
ال�صينية نظ ًرا اىل �إ�صابته بدي�سك يف الرقبة
بتح�سن
والظهر .وبعد  4جل�سات �شعر
ّ
بن�سبة  %20بعد �أن ف�شلت جل�سات العالج
الفيزيائي العادي والأدوية على اختالفها يف
حت�سني حالته.
ال ميكن حتديد عدد اجلل�سات الالزمة
ّ
ٍ
كل
�شخ�ص اىل �آخ��ر،
فهي تختلف من
بح�سب حالته املر�ضية .ولكن احلاالت
جناحا يف امل�ست�شفى الع�سكري
الأك�ثر
ً
امل��رك��زي ه��ي تلك املرتبطة مب�شاكل
اجلهاز اله�ضمي ،والأرق ،و�أوج��اع العمود
الفقري واحل�سا�سية .ولكن ال بد من الإ�شارة
مرة جديدة �إىل � ّأن هذا العالج لي�س �سح ًرا،
ّ
فبع�ض الأ�شخا�ص ال ي�ستفيدون مطلقاً
و�آخرون ي�شفون كال�سحر.
�إىل ذلك ،يتابع فريق عمل فرع العالج
بالوخز ب��الإب��ر -ق�سم العالج الفيزيائي،
م�ستمرة للبقاء على ّ
اطالع بكل
دورات
ّ
امل�ستجدات يف ه��ذا املجال بالإ�ضافة �إىل
ّ
املمار�سة واخلربة والأبحاث اخلا�صة.
اجلي�ش
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من
التاريخ

كانون الثاين

�إعداد :د� .شادية عالء الدين

حرر ال�سالطني العثمانيون الفرمانات باللغة
العثمانية ،وكانت ترتجم اىل اللغة العربية وتن�سخ
لتوزع على الواليات العثمانية بهدف تنفيذ االوامر
والتعليمات التي تت�ضمنتها .وبدت اللغة العربية
امل�ستخدمة يف الفرمانات �ضعيفة ركيكة وجملها
خالية من الفوا�صل ،واحيا ًنا تفتقر �إىل التنقيط.

���ص��اغ ال�سالطني وال�����وزراء العثمانيون
فرماناتهم ومرا�سيمهم ب�صيغة خا�صة بهم
وبنمط اعتمدوا فيه على القافية وجمع
الت�أنيث ،فكانت مقدمات الفرمانات
واملرا�سيم يف غالبيتها مت�شابهة من حيث
الأ�سلوب ال��ذي يعتمد التفخيم والتعظيم
املبالغ فيهما ،وا�ستخدام جمع الت�أنيث يف
غري مو�ضعه.
الفرمانات واملرا�سيم التي ح��ررت باللغة
العثمانية كانت تت�ضمن بع�ض املفردات
باللغة ال��ع��رب��ي��ة ،م��ث��ل :ال��ع��ظ��ام الفخام
العز والإحت�شام.
الكرام� ...أ�صحاب ّ
وت��زخ��ر افتتاحية الفرمانات واملرا�سيم
بعبارات التعظيم لل�سالطني والوزراء والقادة
الع�سكريني وكبار موظفي الدولة العثمانية،
م��ن ن���وع« :ح�����ض��رات ال�سالطني العظام
وال��وزراء الفخام»« ،وكالئي الفخام ووزرائي
العظام وال�صدور الكرام والعلماء الأعالم»،
«ح�����ض��رات وك�ل�اء ال��ف��خ��ام»« ،العلماء
ال��ك��رام وامل���وايل ال��ع��ظ��ام»« ،بعد التحية
الوافية والت�سليمات الكافية»« ،ح�ضرة
ال�صديق الفخام»�« ،أم�ير الأم���راء الكرام
كبري الكرباء الفخام ذو القدر واالح�ترام
�صاحب العز والإحت�شام»« ،افتخار الأماجد
الكرام ذوي املجد واالحرتام»�« ،أعظم االمراء
الكرام �أفخم الكرباء الفخام»« ،د�ستور
(وزير) مكرم م�شري مفخم»�« ،سعادة الوزير
الوقور والهمام اجل�سور»« ،د�ستورون مكرمون
م�شريون مفخمون نظام العامل مدبروا �أمور
اجلمهور بالفكر الثاقب متموا مهام الأنام
بالر�أي ال�صائب ممهدوا بنيان الدولة»« ،قدوة
ال�سادات الكرام»« ،قدوة النواب املت�شرعني»،
«امل�شريان العظام واملريمريان (�أمري االمراء)
الكرام»...
ويف الفرمانات املوجهة �إىل رجال دين وق�ضاة
�شرع ومثقفني نقر�أ عبارات من نوع:

�أ�سلوب حترير
الفرمانات ال�سلطانية
القافية وجمع الت�أنيث
وتفخيم وتعظيم...

«عمدة كرباء الطائفة العي�ساوية بطريرك
طائفة الكاثوليك يف ا�ستانبول وتوابعها...
دامت رتبته« ،»...عمدة العلماء الكرام
واعيان ال�سادات واملدر�سني الفخام»« ،جناب
�إفتخار العلماء الكرام نائب طرابل�س...
التحية والت�سليم مبرا�سم االعزاز والتكرمي»،
« فخر اخلطباء الكرام ال�سيد ال�شيخ»،
«�أق�ضى ق�ضاة امل�سلمني ...معدن الف�ضل
واليقني رافع �أعالم ال�شريعة والدين»« ،فخر
الف�ضالء الكرام»...
�أم��ا يف جم��ال تعظيم ال�سلطان لنف�سه
ولأجداده ال�سالطني العثمانيني فنقر�أ اً
مثل:
«ح�ضرات اج��دادي العظام»�« ،صار �إ�صدار
�أم���ري ه��ذا اجلليل ال��ق��در»�« ،أم����ري هذا
ال�شريف»�« ،سينالوا غ�ضبي امللوكي»« ،من
الآن و�صاعد تو�صيف �إ�سمي ال�سامي ال�شهرياري
بلفظة الغازي هو �صحيح ويلزم �أن يقر�أ �إ�سمي
الهمايوين امللوكاين بعنوان الغازي يف �صالة
اجلمعة والعيدين (عيد الفطر والأ�ضحى)
على منابر وحمافل اجلوامع ال�شريفة»...
�أما يف خامتة الفرمانات واملرا�سيم فنجد
عبارات من نوع:
«اىل خ��امت ال��ك�لام م��ن ف�صل الق�ضاء
واالحكام»« ،واعتمدوا العالمة ال�سلطانية
ال�شريفة حتري ًرا يف اواخ��ر �شهر رج��ب �سنة
�ست و�ستني ومايتني والف»« ،تبادروا بالعمل
واحل��رك��ة مبوجب فرماننا ...وتعتمدوا
عالمتنا هذه ال�شريفة حتري ًرا يف اوا�سط �شهر
ذي القعدة �سنة ت�سع وخم�سني ومايتني والف»،
«بو�صوله (املر�سوم) ووقوفكم على م�ضمونه
ت��ب��ادروا ب ��إج��راء العمل واحل��رك��ة مبوجبه
والتجنب والتحا�شي من اخلالف يف  24حمرم
�« ،»1270إح��ذروا امل�شاك�سة واملخالفة حرر
يف ...الق�سطنطنية املحرو�سة»« ،التنبيه على
اجلميع ...ب�أن كل �أحد (�شخ�ص �أو فرد)
يكون معلومه هذه التنبيهات ...وهكذا

تعلم وتعتمد عالمتي ال�شريفة حتري ًرا يف
اوائل �شهر حمرم احلرام �سنة �سبعني ومايتني
والف».
ك��ذل��ك ،اعتمدت كتابة الفرمانات
واملرا�سيم والعقود املتعلقة ب�إرث اجلنود ،على
القافية وجمع الت�أنيث يف حترير م�ضمونها،
ويف هذا ال�سياق نقر�أ اً
مثل:
«ال��ن��ظ��ام��ات اجل���دي���دة الع�سكرية»،
«نظاماتنا ال��ع��دل��ي��ة»« ،م��ن م�تروك��ات
امل��ت��ويف (الإرث)...م������ن ع��ق��ارات ودراه���م
و�أم��ل�اك وح��ي��وان��ات»« ،م��دي��ر الق�ضوات
(الأق�ضية)»�« ،إع�ل�ام عن القباحات...
دون مراعات خواطر ...وتدققوا على �إجراء
املحررات امل�شروحات»« ،حتررت بتحريرات
من طرفنا»« ،م�ست�شار �أ�صول التجارات»،
«هكذا فراغات وانتقاالت مبعرفتهم وعلى
اوراق».
�أما الأ�سلوب الذي �صيغت به العقود الر�سمية
خ�صو صً� ا تلك املتعلقة بالق�ضايا العقارية فال
يختلف عما �سبق ذكره ،بحيث يظل التزام
وا�ضحا:
القافية
ً
«العقد املذكور على الوجه امل�سطور»« ،باع
بالطوع والر�ضا والإختيار من غري �إك��راه
وال �إج��ب��ار»« ،من طرق وطرايق وم�ضافات
ولواحق»�« ،صحيحات �شرعيات مقبوالت».
امل�صادر:
 الوثائق العثمانية الواردة يف �سجالتاملحكمة ال�شرعية يف طرابل�س.
 �شادية عالء الدين :الإدارة العثمانية يفمدينة طرابل�س ال�شام.
 قامو�س اللغة العثمانية امل�سمى الدرا�ساتالالمعات يف منتخبات اللغات ،جمعه ورتبه
حممد علي االن�سى با�شكاتب حمكمة
بداية بريوت ،طبع يف مطبعة جريدة بريوت،
1381هـ املوافق1960م.
اجلي�ش

67

العدد 343

ثقافة
وفنون

عاما على غياب بول غرياغو�سيان
ع�شرون ً
كانون الثاين

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

معر�ض ا�ستعادي
�صلحا بني الواقع والتجريد
لأعمال عقدت ً

ملنا�سبة ال��ذك��رى الع�شرين
لرحيل الفنان بول غرياغو�سيان
( ،)1993 -1925ا�ست�ضاف مركز
ب�ي�روت ل��ل��م��ع��ار���ض (ال��ب��ي��ال)
ً
معر�ضا ا�ستعاد ًيا له حتت عنوان
«احلالة الإن�سانية» ،وه��و من
تنظيم الفنانة مانويال الإبنة
ال�صغرى للفنان ،بالتعاون مع
���س��ام ب��ردوي��ل وت��ي��ل ف��ي��ل��راث،
املديرين املتخ�ص�صني يف تنظيم
املعار�ض ،اللذين اعتمدا ر�ؤية
غري كرونولوجية  -ت�سل�سلية
زمنية يف �سياق عر�ض اللوحات.
مبنيا على
توزيعا
فقد اعتمدا
ً
ً

وال���ي����أ����س وامل��ن��ف��ى
والإن���ت���م���اء والأمل
والروحانيات ،وهي
ت��ي��م��ات ت��ك��ررت
يف عناوينه وق��ادت
الإن�����ف�����ع�����االت يف
بحث الفنان عن
ال��ت��ع��ق��ي��دات غري
املتناهية للحالة
الإن�سانية.
�أك��ث�ر م���ن مئة
لوحة زيتية و�أعمال
ورقية مل تعر�ض من
قبلّ ،
جلها من نوع
البورتريه بالأقالم
الفحمية التي تعود

امل��و���ض��وع��ات الأ�سـا�سية التي
حتمل �أ�سئلة بول حول الذات
وال��ع��ائ��ل��ة وال��ن�����س��اء والأم��وم��ة
والعمال وحياة ال�شارع والإميان
ّ

�إىل م��راح��ل متتد م��ن �أواخ���ر
الأربعينيات �إىل الثمانينيات
من القرن الع�شرين ،من بينها
�صور ذاتية للفنان من مراحل
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الفتوة وال�شباب �إىل الكهولة
ف�����ض�ًلااً ع���ن ����ص���ور ع��ائ��ل��ت��ه
و�أ�صدقائه و�أقربائه ،التي تدل
على مقدرة عالية يف التقاط
املالمح واخل�صائ�ص الإن�سانية
بعفوية مده�شة ،وه��ي �سمة
م��ن ال�سمات ال��ت��ي متيز بها
غرياغو�سيان كر�سام بورتريه
غري تقليدي .ف�سرعته وبداهته
يف ا�ستنباط الأعماق العاطفية،
باللمحة اخل��اط��ف��ة والتدفق
ال�شعوري تتمظهر يف لوحاته
بو�ضوح وجالء.
املقارنة بني �أول لوحة زيتية

ر�سمها لوجهه ال��ع��ام ،1948
بالقمي�ص الأبي�ض مقبلاً على
احلياة ب�صد ٍر مفتوح ،وبرعونة
املتمرد ،مع ت� ٍأن وحذر يف و�ضع
اللم�سات ال��ل��ون��ي��ة ال�صغرية
املتعاقبة بزهو على خلفية
قامتة ،وبني القوة يف التلطيخ
احلر بالألوان ال�سميكة الناتئة
ّ
بحرارتها ال��ت��ي �أه��ال��ه��ا على
وجهه يف �آخ��ر لوحة له (ظلت
غ�ير ن���اج���زة) ،ه���ذه امل��ق��ارن��ة
تطور تقنياته ومتايز
تك�شف
ّ
�أ�سلوبه .وبني البداية والنهاية
تتجلى «�أن�����ا» ال��ف��ن��ان بقوة
على م��دى �أك�ث�ر م��ن �أرب��ع��ة
تبو أ� خاللها
عقود من الزمنّ ،
م��رك��ز ال�����ص��دارة ب�ين فناين
احلداثة الت�شكيلية يف بريوت،
فكان حمو ًرا لها وركيزة من
ركائزها.
ثمة ر���س��وم ول��وح��ات كثرية
جلولييت زوج��ة الفنان و�أوالده
وعائلته ال �سيما �أمه «راحيل»
ال��ت��ي ���ص� ّ�ور ع��ب��ور ال��زم��ن على
وج��ه��ه��ا امل���ج���ب���ول ب��احل��زن
وعينيها ال�ضارعتني .كانت
ل���وح���ات ب���ول ت��ن��م��و م���ع منو
�أف���راد عائلته وت��ك�بر معهم

وت��راف��ق��ه��م ،يف تنا�سل وت��وال��د
يجعل ال��ت��ج��ارب جت��ر بع�ضها
ً
بع�ضا ،ل��ك ��أن ه��ذا املجتمع
ال�صغري هو منوذج ملا يحيط به يف
جمتمعه الكبري .هكذا ر�سم
العرو�س جال�سة على كر�سي
ويف ي��ده��ا ب��اق��ة �أزه����ار ،كما
ر�سم موكب العر�س واحلفالت
التي يقوم ب�إحيائها العازفون،
واح���دا من
مل يكن ب��ول �إال
ً
هذا اجلمع الغفري من النا�س
الذين توحدهم الأفراح وامل�آ�سي،
التي ال يغيب عنها �شبح والده

الأعمى العازف على الكمان
ال��ذي ق�ضى من دون �أن ينتبه
�إليه �أح��د� .إنها حياة كاملة
عا�شها ب��ول ب��ج��وارح��ه ،حتى
ً
ناب�ضا بال�صور
�أ�ضحت خمزو ًنا
التي �أخذت تتدفق من مقلتيه.
يقول« :حني كنت طفلاً كان
النا�س م��ن ح��ويل يتكلمون
عدة لغات .كنت �أت�ساءل من
�أنا؟ وب�أي لغة ينبغي �أن أ�عبرّ عن
نف�سي ،بالأرمنية �أم بالعربية �أم
يرا �أدرك��ت �أن
بالفرن�سية؟ �أخ� ً
علي �أن
لغتي الأم هي الفن ،و�أنه ّ

�أتكلم بها ولي�س
ب�سواها».
الأب����واب اخلا�صة
ب��ك��ل ���ص��ال��ة من
���ص��االت امل��ع��ر���ض،
ت������ؤدي �إىل ���ص��ال��ة
�أ�سا�سية ،م�ستديرة يف
و�سطه ت�ضم ر�سومات
�أبدعها ب��ول غرياغو�سيان يف
�ستينيات و�سبعينيات القرن
املا�ضي ،ومنها مثال الت�صاميم
الفنية التي خ�ص بها عرو�ضات
م�����س��رح��ي��ة ح��م��ل��ت ت��واق��ي��ع
بع�ض معا�صريه من �شخ�صيات
م�سرحية المعة �أمثال :جالل
اخل��وري� ،أ�سامة العارف ون�ضال
ّ
وعلقت على اجلدران
الأ�شقر.
التي تواجه اخللفيات العمالقة،
لوحات من نوع البورتريه ،وهي
ّ
متثل نخبة الكتّ اب والفنانني
واملفكرين من �أ�صدقائه.

ب��ول غرياغو�سيان اللبناين
امل��ن�����ش ��أ وال���ه���وى ،ه��و �أرم��ن��ي
مقد�سي ،عا�ش طفولته وحداثته
ب�ين ���ش��وارع القد�س و�أدي��رت��ه��ا
و�أحيائها ،حيث تختلط �أ�صوات
الآذان مع الأجرا�س والرتاتيل.
لذا احتلت الأيقونة امل�سيحية
املقد�سية مكانة مركزية يف
نتاجه .يقول عن حياته الفنية
معا« :وعرفت
يف القد�س وبريوت ً
�أن العامل يعي�ش � ً
أي�ضا يف دير
كبري ،والإن�سان يف �أي مكان،
داخ��ل الدير �أو خارجه ،يفت�ش
دائما عن طريق».
ً
ا�ستطاع بول غرياغو�سيان يف
مالحمه الإنـ�سانية �أن يـ�صـالح
بيـن ال��واق��ـ��ع والتـجريد ،بني
الرتاث واحلداثة ،وكذلك بني
تاركا �شهوده
املا�ضي واحلا�ضر،
ً
واقـفيـن ب�صـمـت على عتبات
فـواجـع الأزمـنة الراهنة.
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ّ
امل�سن
توقيع ديوان ليو�سف
اللبنانية معايل الدكتور عدنان ال�سيد ح�سني ،جرى لقاء ثقايف حول
برعاية رئي�س اجلامعة
ّ
لطب الأ�سنان� ،سن
اللبنانية
امل�سن ،يف قاعة اجلامعة
ديوان «امليتني كتار» لل�شاعر يو�سف
ّ
ّ
ّ
الفيل.
لاً
ح�ضر االحتفال ،العقيد الركن علي ح�سن ممث قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد
من املهتمني.
وكانت كلمات لكل من ال�شاعر �إيلي �ضاهر ،الأ�ستاذ روين �ألفا ،ال�شاعر �أنطوان �سعاده –
متمرد على
امل�سن رجل القيم،
وراعي االحتفال الدكتور عدنان ال�سيد ح�سني ،الذي قال :يو�سف
ّ
ّ
حمب للإله الواحد الذي مل ي�ش�أ �أن نبقى �أحياء
حمب للأر�ض ،وقبل ذلك
واقع احلقد والكراهية،
ّ
ّ
«ميتني» .ودعا امليتني بقوله� :أخرجوا من كهوف �أحقادكم �إىل نور ال�شم�س ،نور احلياة.
ّ
واملتكلمني واحل�ضور.
ك َر فيها �صاحب الرعاية،
وختم امل�ؤ ّلف بكلمة َ�ش َ
وبعدها متّ التوقيع على الديوان ،و�شرب املدعوون نخب املنا�سبة.
�أدار اللقاء الأ�ستاذ اليا�س قزحيا.

اخل�صخ�صة يف لبنان :توزيع املوارد وفعالية الإدارة
ّوقع الربوف�سور خليل الفغايل
(�أ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية –
كلية العلوم االقت�صادية و�إدارة
الأعمال) كتابه «اخل�صخ�صة
يف لبنان :توزيع امل��وارد وفعالية
الإدارة» (La privatisation
au Liban: Allocation des
ressources et efficacité
 ،de la (gestionيف جناح
مكتبة �أنطوان �ضمن معر�ض
ال��ك��ت��اب ال��ف��رن��ك��وف��وين يف
البيال .الكتاب �صدر باللغة
الفرن�سية عن دار الن�شر الفرن�سي
«.»Harmattan
ح�ضر ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع ع��دد
ك��ب�ير م���ن الأك���ادمي���ي�ي�ن
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و�أ�صحاب الإخت�صا�ص.
�أج���اب ال��دك��ت��ور الفغايل يف
ك��ت��اب��ه ع��ن ال�����س���ؤال امل��ح�ّيررّ
املت�شعب :هل التطور االقت�صادي
ّ
اللبناين يفر�ض خ�صخ�صة وا�سعة
را
ال��ن��ط��اق؟ م��ع��ت�ب ً
�أن ال��دول��ة ر ّوج���ت
ملفهوم اخل�صخ�صة،
بغية َجني املداخيل
الكبرية
واحلد من
ّ
العجز يف امل��وازن��ة،
وهي ت�شكل اليوم
��د ًي���ا
��وج� ً
��ه���ا وحت� ّ
ت� ّ
جديدا لبلدنا ،الذي
ً
ما زال يعاين نتائج
احلرب الأهلية.

كتاب للدكتور خليل فغايل

ومن خالل حتليل الدرا�سات
ال��دول��ي��ة النظرية والعلمية،
ي��در���س الكاتب ال��ف��ائ��دة من
تطبيق هذه التقنية يف لبنان،
حيث قام بدرا�سة ا�ستق�صائية

للم�ؤ�س�سات والإدارات العامة
املمكن خ�صخ�صتها ،وذلك
للإ�ضاءة على �إم��ك��ان جناح
اخل�صخ�صة يف لبنان.
ت.م.
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من هنا
وهناك
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�إعداد:

جان دارك �أبي ياغي
تريز من�صور

«�شرعة �أخالقيات

م�ؤمتر حول

التعامل الإعالمي

م�ستقبل ال�صحافة الإلكرتونية يف لبنان

مع الطفل»

�أط��ل��ق��ت وزارة ال�����ش ��ؤون
الإجتماعية واملجل�س الأعلى للطفولة «�شرعة �أخالقيات
التعامل الإعالمي مع الطفل» ،وذلك يف م�ؤمتر �صحايف عقد يف
فندق هوليداي �إن  -فردان ،برعاية وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية وائل
�أبو فاعور ،يف ح�ضور عدد من ال�شخ�صيات الأمنية والإعالمية.
قدمت للحفل م�س�ؤولة ملف حماية
بعد الن�شيد الوطني ّ
الأطفال من العنف يف املجل�س الأعلى للطفولة �سناء عوا�ضة،
ثم عر�ضت من�سقة امللف الثقايف والإعالمي يف املجل�س �أمال
وهبي املبادىء العامة لل�شرعة ومنها ،التزام الأخالقيات العامة
وخ�صو�صا التم�سك مببادىء حرية الإعالم �ضمن حدود
للإعالم
ً
اح�ترام حقوق الطفل ،واح�ترام املواثيق الدولية املتعلقة به،
والتعامل املهني مع �ش�ؤونه.
�أم��ا يف املبادىء املحددة فقد تناولت ال�شرعة �إع��داد الر�سائل
الإعالمية ح��ول الطفل وبثها ،وال�برام��ج املرئية وامل�سموعة
املخ�ص�صة للأطفال.
حتدث الوزير �أبو فاعور فقال:
ثم ّ
«باتت الطفولة ق�ضية يف لبنان ،لها مرجعية و�أ�س�س ،ولها من
ً
�سابقا ،كان يح�صل
ويتطوع لأجلها.
يدافع عنها ويحميها
ّ
الكثري من االعتداءات واالنتهاكات على �أنواعها :جن�سية،
ج�سدية ،فقر� ،أو�ضاع اجتماعية ومل يكن هناك من يتوىل
هذا الأمر �أو يتابعه .وبجهد املجل�س الأعلى للطفولة وال��وزارة
والهيئات املعنية والأجهزة الر�سمية الأمنية وغريها بات الوعي
اللبناين جتاه ق�ضايا الطفولة �أكرب...
املطلوب حماية الأطفال مما يعر�ض عرب �شا�شات التلفزة من
م�شاهد �صادمة ال يجوز �أن ي�شاهدوها �سواء على م�ستوى العنف
�أو الإباحية �أو غريها .لذلك �آمل من و�سائل الإعالم عرب هذه
ال�شرعة �أن تتجلى هذه الر�سولية يف مقاربة الق�ضايا الإجتماعية
ويف التزام هذه الوثيقة».
وتابع�« :أحيا ًنا يح�صل بع�ض االعتداءات على الأطفال يتم
التعامل معها مبنطق الإثارة الإعالمية ،من اجليد الإ�ضاءة
لكن هناك ً
فرقا بني الإنارة والإثارة».
على هذا الأمر،
ّ
ثم ّوقع �أبو فاعور ال�شرعة مع ممثلني عن الوزارات املعنية
وو�سائل الإعالم واجلهات الأمنية امل�شاركة.
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برعاية رئي�س جلنة الإعالم والإت�صاالت النيابية النائب
ح�سن ف�ضل الله ّ
إعالميا بعنوان
نظم موقع املنار م�ؤمت ًرا �
ً
«م�ستقبل ال�صحافة الإلكرتونية يف لبنان» ،بح�ضور مدير
عام تلفزيون املنار احلاج عبد الله ق�صري ،وعدد كبري من
الإعالميني العاملني يف ال�صحافة الإلكرتونية ،وذلك يف
اوتيل «روتانا» يف احلازمية  -بريوت .ناق�ش امل�ؤمتر اجلوانب
التي تتمايز بها ال�صحافة االلكرتونية عن غريها من
و�سائل االعالم واملعايري وال�ضوابط التي تلتزمها لإنتاج مادة
�إعالمية جادة وهادفة.
الكلمة الأوىل كانت ملدير عام تلفزيون املنار ،الذي
قال �إن ال�صحافة االلكرتونية اليومّ ،
متثل الأف��ق الواعد
ؤكدا �أن �أبرز ما
وم�ستقبل االت�صاالت وال�صحافة يف العامل ،م� ً
مييز ال�صحافة الإلكرتونية هو �سهولة اال�ستخدام و�سرعة
ّ
التوا�صل واالنت�شار ،فهي �إعالم رخي�ص الثمن عايل القيمة
وامل�ستخدم يتحكم باالطالع �ساعة ي�شاء .ولفت اىل �أنه
من �أهم ال�سلبيات يف هذه ال�صحافة ،املواقع غري اجلادة التي
ت�شكل روابط �سطحية ال ت�صنع جماعات متما�سكة على
املدى البعيد ،غري �أن املواقع التي ترتبط مب�ؤ�س�سات تقليدية
هي الأكرث جدية ومتتاز ب�صدقيتها.
النائب ح�سن ف�ضل الله �أك��د � َّأن امل�ستقبل هو فعالً
لل�صحافة الإلكرتونية التي �أ�صبحت �أكرث انت�شا ًرا وو� ً
صوال
واحدا.
للمتلقي ،و�أن العامل اليوم بف�ضلها �أ�صبح بيتً ا
ً
و�أ�ضاف :لقد عدنا �إىل القوانني املوجودة ،فالحظنا �أنه ال
يوجد هناك �أكرث من بنود ت�ضبط حركة هذا الإعالم
ب�شكل عام ،وناق�شنا يف جلنة الإعالم النيابية مدى احلاجة
لقانون ّ
نقدم قوانني
ينظمه ،فوجدنا �أننا ال ن�ستطيع �إال �أن ّ
حتفظ حقوق املواقع الإلكرتونية وحقوق العاملني فيها ،وال
�سيما املواقع املهنية اجلادة».
ّ
تناولت جل�سات امل�ؤمتر املوا�ضيع ذات ال�صلة بال�صحافة
الإلكرتونية ،واقعها� ،أ�سلوبها �أدوات��ه��ا الديبلوما�سية،
وت�شكيلها منظومة ج��دي��دة حت��ت ع��ن��وان «الإن��دم��اج
الإعالمي» �أو «�إلغاء الإعالم التقليدي» ،كما تناولت قانون
ال�صحافة الإلكرتونية املقدم للجان النيابية� ،إ�ضافة �إىل
عر�ض جتارب بع�ض املواقع.
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ر�سالة ماج�ستري حول حمالت اجلي�ش
الإعالنية للم�ؤهل �أول ربيع كمال الدين
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كيف ي�ستعمل اجلي�ش اللبناين ت�أثري
الدعاية والإعالن على املواطنني؟

كيف ي�ستعمل اجلي�ش اللبناين ت�أثري
الدعاية والإعالن على املواطنني
بغية حت�سني �صورته ال�شعبية
وملاذا ،وهل جنح بذلك �أم ال ؟
هذا ال�س�ؤال كان حمور الإ�شكالية التي يدور
حولها مو�ضوع ر�سالة املاج�ستري (اخت�صا�ص
أعدها امل�ؤهل �أول ربيع
�إدارة واقت�صاد) التي � ّ
كمال الدين (�أركان اجلي�ش للعديد) ،فما هي
النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة؟

ت�ضمنت الدرا�سة ملحة تاريخية عن ن�ش�أة
وتطوره حتى يومنا هذا ،حيث تبني
الإعالن
ّ
�أن الإن�سان املعا�صر يتلقى نحو ثالثة �آالف
نوع من الت�أثري الإعالين يف اليوم الواحد،
كما ت�ضمنت بع�ض املقابالت مع عدد
من �ضباط اجلي�ش اللبناين املتخ�ص�صني يف
هذا املجال (مديرية التوجيه) ،بالإ�ضافة
�إىل الدرا�سة الإح�صائية ح��ول احلمالت
الإعالنية التي يقوم بها اجلي�ش اللبناين
يف املنا�سبات الوطنية (عيد اجلي�ش ،عيد
الإ�ستقالل ،)...والتي ا�شتملت على ما
ي�أتي:
 ت��وزي��ع ا�ستمارة خا�صة ب��ذل��ك على 200مواطن من جميع املناطق اللبنانية
مق�سمني منا�صفة ذك��و ًرا و�إنا ًثا ومو ّزعني
ّ
على ثالث فئات عمرية :فئة املراهقة،
فئة ال�شباب ،وفئة الكهولة وال�شيخوخة.
وقد ت�ضمنت هذه اال�ستمارة �سبعة �أ�سئلة
متنوعة ت�ستق�صي املعلومات عن احلمالت
الإعالنية من جميع جوانبها.
 جتميع ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات ،تدقيقهاوحتليلها وفق طرق علمية ومبادئ متعارف
عليها يف هذا النطاق ،وقد اعتمد لهذا
الغر�ض �أمنوذج ب�سيط و�سهل لقيا�س كفاءة
هذه احلمالت الإعالنية وفعاليتها ي�سمى
عامليا .يرتكز هذا
« »AIDAوهو معروف
ً
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الأمنوذج على �أربعة مراحل �أ�سا�سية هي:
• مرحلة لفت الإنتباه (.)Attention
• مرحلة تكوين الفائدة (.)Intérêt
• م��رح��ل��ة خ��ل��ق ال��رغ��ب��ة واالن���دف���اع
(.)Désir
• مرحلة الدفع �إىل احلركة ويق�صد بها
عملية ال�شراء (.)Action
تو�صلت هذه الدرا�سة �إىل نتائج جديرة
ّ
باالهتمام ،د ّلت مبجملها �إىل جناح هذه
احلمالت وحتقيق جزء كبري من الأهداف
التي و�ضعت من �أجلها.
من �أهم هذه النتائج ،ما ي�أتي:
 �إن احلمالت الإعالنية التي يقوم بهااجلي�ش اللبناين ت�سرتعي وت�شد انتباه
الأكرثية ال�ساحقة من ال�شعب اللبناين
(حواىل  )%90ومن خمتلف الفئات العمرية
ذك���و ًرا و�إن���ا ًث���ا ،كما �أن ���ش��ع��ارات هذه
احلمالت و�أفكارها تُطبع يف ذاكرتهم
لفرتة طويلة.
 حواىل ن�صف الذين �شملهم الإح�صاءيعتقدون �أن هذه احلمالت كافية وتفي
القيمني
بالغر�ض (وهذا ما يجب �أن يحفّ ز ّ
على ه��ذه احلمالت للعمل على �إر�ضاء
الن�صف الآخر عرب تنويع ،تطوير وابتكار
�أدوات و�أفكار جديدة م�ستقبلاً ).
 ن�سبة ك��ب�يرة منهم (ح���واىل )%70وجتمل
حت�سن
يعتقدون �أن هذه احلمالت
ّ
ّ
ال�صورة العامة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية لدى
املواطنني ،وتدفع بالكثريين �إىل الإح�سا�س
معها وم�شاركتها� ،إال �أن الأهم من ذلك
كان اعتقادهم �أنها تنمي لديهم احل�س
ً
اً
رغبة باالنت�ساب �إىل
إجمال وتخلق
الوطني �
والتطوع يف �صفوفها.
هذه امل�ؤ�س�سة
ّ
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دبلوم درا�سات عليا
يف العالقات الدولية والدبلوما�سية
للعقيد الركن البحري ح�سني �ضاهر

نال العقيد الركن البحري ح�سني خ�ضر �ضاهر (قائد ثكنة
وقاعدة جونيه – البحرية) ،دبلوم الدرا�سات العليا يف العالقات
الدولية والدبلوما�سية من اجلامعة اللبنانية ،وذلك بعد
جدا.
مناق�شته ر�سالة دبلوم نال عليها تقدير جيد ً
الر�سالة كانت بعنوان «اجليولوجيا ال�سيا�سية وجه �آخر
لل�صراع اللبناين ال�صهيوين» ،وقد �أ�شرف عليها الدكاترة :وليد
ً
ورئي�سا)� ،سهيلة احل�سيني (ع�ض ًوا) وابراهيم
(م�شرفا
الأيوبي
ً
م�شورب (ع�ض ًوا).

�شهادة ماج�ستري
يف حقوق الإن�سان
للعقيد عبد اجلواد ديب
نال العقيد عبد اجلواد ديب من لواء امل�شاة ال�سابع،
جدا ،من كلية
�شهادة ماج�ستري بتقدير جيد ً
الآداب والعلوم الإن�سانية يف جامعة اجلنان ،وذلك
مناق�شته ر�سالته بعنوان «�أطر مكافحة الإرهاب
وحقوق الإن�سان».
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�إجازة يف �إدارة الأعمال
للمالزم �أول حممد بدر الدين

�إجازة يف املعلوماتية
للمالزم �أول ري�شار بركات

نال املالزم �أول حممد كمال بدر الدين من فوج
املدفعية الثاين� ،إجازة يف �إدارة الأعمال من كلية
العلوم الإقت�صادية و�إدارة الأعمال يف اجلامعة اللبنانية.

حاز املالزم �أول ري�شار بركات من فوج
املدفعية الثاين� ،إجازة يف اخت�صا�ص
املعلوماتية من كلية العلوم يف اجلامعة
اللبنانية.
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�إجازة يف احلقوق
للمالزم �أول جهاد الهرب

�إجازة يف الكيمياء احلياتية
للمالزم �أول قا�سم �أحمد
نال املالزم �أول
قا�سم حيدر
�أحمد من فوج
املغاوير� ،إجازة
يف الكيمياء
احلياتية من
كلية العلوم
يف اجلامعة
اللبنانية.

زو

اج
�
س
ع
ي

د

احلجار بزفافه
احتفل املعاون �صالح
ّ
�إىل الآن�سة منال فواز.

حاز املالزم �أول
جهاد نبيه
الهرب من لواء
امل�شاة الثاين،
�إجازة يف احلقوق
من كلية
احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية
والإدارية يف
اجلامعة
اللبنانية.

�إجازة يف التاريخ
للمعاون �أول
�أحمد �أحمد

نال املعاون �أول �أحمد حممد �أحمد،
�إجازة يف التاريخ من كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة
اللبنانية.
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بطاقة
ملونة
ّ
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يكتبها :حممد �سلمان

دفء الكلمات يف احت�ضان ال�سطور ،ودفء املعاين يف احت�ضان الإبداع،
ودفء الأ�شعار يف احت�ضان الأنغام ،ودفء الل�سان يف احت�ضان ال�صدق،
ودفء اليد يف احت�ضان العطاء ،ودفء الأر�ض يف احت�ضان الغالل ،ودفء
العدل يف احت�ضان احلق ،ودفء الب�صر يف الب�صرية.
يومياتنا ،هي من ن�سيج ودالالت وم�ؤ�شرات هذه املعاين و�إر�شاداتها،
يف مواقع امل�س�ؤولية والعمل ومقاعد العلم ،ويف التالقي والتوا�صل
والتعاون ،و�إحياء اخل�صال واخل�صائ�ص اجلامعة لنا ،بقوة الإرادة،
وح�سن الإدارة.
�إذا افرتقنا وغبنا عن هذه املكونات ،ن�صبح متطلفني على احلياة ،وعلة على
غرينا ،ونفقد الدور واحل�ضور والأثر والت�أثري يف جمريات الأمور والأحداث
واملتغريات.
ال قيمة لعلم ال عمل به ،وال قيمة لعمل ال علم يحدد قواعده ،وال
فائدة من �أقوال خارج املنطق ،وال قوانني من دون الإنتظام والإلتزام
بها ،وال �صواب من دون مراجعة الأخطاء ،وال ف�ضائل من دون
الرتاجع عن اخلطايا ،وال نهو�ض يف ظل الإ�ستكانة.
�إنه كتاب احلياة اليومية لكل منا ،يف عناوينه العديدة ،والتجارب واملراحل
مر بها ال�سابقون ،لن�ستفيد من جناحاتها فتزيدها غنى ،ونحاذر الوقوع
التي ّ
يف �أخطائها ،لتثبيت جدارتنا يف �صناعة احلياة الأف�ضل ،والبقاء الأبقى،
للوطن والنا�س يف زمن املتغريات الأ�سرع من ال�سرعة.
كتب �إليها يقول:
تزدان احلروف بانت�سابها �إىل ا�سمك وتتمو�سق الأحلان بانت�سابها
�إىل هم�ساتك ،وتت�ألف �صباحات الأيام بانت�سابها �إىل اب�سامتك،

ويتجدد التاريخ بانت�سابه �إىل يوم مولدك.
كتبت �إليه تقول:
ما كان للأبجدية �أن تكتمل من دون ا�سمك ،وما كان
للأحلان �صدى من دون �صوتك ،وما كان للأيام مدار من دون
دارتك.
الرتا�شق بالكالم� :سقوط للمنطق ،والتقاذف بالت�شهري �سقوط لل�شهرة،
والتباغ�ض يف النفو�س �سقوط للمودة ،والتبادل يف ال�شكوك� ،سقوط يف الفتنة.
نقدمه للوطن ،ال
معيار الوطنية ،هي �أن نرى �أنف�سنا من خالل ما ّ
�أن نرى الوطن من خالل م�صاحلنا اخلا�صة.
ففي احلالة الأوىل :وطنية الإنتماء ،ويف احلالة الثانية :بيع للوطن.
يوما لغري ق�ضيتنا،
يوما �أورا ًقا لأقالمنا ،ولن تكون الأقالم ً
ما كانت الرياح ً
فالرياح لي�ست م�سك ًنا للأوراق والإرتهان لي�س م�سك ًنا لأقالمنا.
�صحيحا� ،أن الوطنية اللبنانية ،هي فعل �إميان بالق�ضية،
�ألي�س
ً
وائتمان عليها من الت�سويق يف الالمباالة ،والتيه يف امل�صالح
الذاتية.
هذه اخل�صائ�ص واخل�صال وال�صفات ،هي من ثمار ال�شرائع ال�سماوية
ال�سمحاء ،والقوانني الو�ضعية العادلة التي تن�ص على احلقوق
والواجبات ،وتعزيز العالقات والروابط االجتماعية ،وانعكا�س
ذلك ،على النظام العام :ا�ستقرار و�أمن و�إمناء.
مقيا�س ال�شخ�صية الناجحة ،هو التقارب والتعاون بني جميع �شرائح
املجتمع ،واملبادرة �إىل ّ
يفرق وال ي�ضعف ،وي�ؤن�س وال ي�ضجر،
كل ما ّ
يوحد وال ّ
ويرتاحم وال يظلم.
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�سيفنا
والقلم

لبنان تاج الأوطان
كانون الثاين

كلمات مت�سح دموع الطري
مقد�سة
�أن نحب وطننا ،تلك بديهة
ّ
عندها التقت �آراء وتعاهدت قلوب.
�أن نبني الوطن فذلك واج��ب متليه
علينا مناقبية يف اخل��ل��ق و���س��م� ّ�و يف
الإميان.
الراح ون�سفكها
�أما �أن نحمل الروح على ّ
ذودا عن
يف معمعان معركة هوجاء ً
ال��وط��ن ،فذلك هو ال��ف��داء بعينه الذي
يختزل �أرف���ع القيم ويخت�صر �أ���ش��رف
القدا�سات.
يا �شهيد بالدنا
يا �صاحب الروح الأ�سمى والنف�س الأعلى
والقلب الأجر�أ.
أبدا مثال طموحاتنا.
�أنت � ً
ودائما ا�ستقاللنا...
أبدا
�أنت � ً
ً
باق هو لبنان :ال�صالبة عنوانه ،احلرية
نكهته وال�سيادة نظامه ،وحاكمه الأول
رب ال�سماء.
�إن لبنان ّللبنانيني ،كل اللبنانيني،
ولن يكفر اللبنانيون بدولة لبنان مهما
�أخط�أت وتهاونت.
مقد�سا،
واجبا
�إن الوالء لهذا اللبنان �صار
ً
ً
حيال �أن��ه��ار ال��دم��اء التي فا�ضت من
�صدوركم يا �شبابنا الأبطال ،الأوفياء يا
ال�صقور.
جنودنا البوا�سل ّ
�إن اال�ستقالل احل��ق يبقى بحاجة �إىل
«م�صرف مركزي للدم» ن�ستلف منه
«ال��ل�يرات احل��م��راء» عند كل عجز �أو
طارىء �أو �إفال�س و�أنتم هذا البنك املعطاء.
فكل ا�ستقالل و�أنتم ولبنان ب�ألف خري،
لبناننا بخري وجي�شنا بخري.
مي�شلني احلا�صباين ق�سطنطني
زوجة الرائد ق�سطنطني ق�سطنطني
من فوج التدخل الثاين
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الأرز ف���ي���ك خم���ل���د يف ذك�����ره
ل��ب��ن��ان��ن��ا احل�����ب ال������ذي ال ي��ن��ت��ه��ي
ي�����وم ا���س��ت��ق��ل ت��ع��ان��ق��ت �أع�ل�ام���ه
ه����و ق��ب��ل��ة الأن�����ظ�����ار ب���ع���د ت���� ٍ
أم���ل
�أغ����ن����ى ال����وج����ود ب��ح��ب��ه وك��م��ال��ه
يف ���س��ه��ل��ه ف�����ص��ل ال���رب���ي���ع معطر
وج���ب���ال���ه ت��ع��ل��و وي�����ش��م��خ �أرزه������ا
وري����ا�����ض����ه �أم���������واج ط���ي���ب ع���اب� ٍ
��ق
ه�����و راف�������ع ل���ل���ح���ق �أن�����ب�����ل راي�����ة
رف����ع ال���ل���واء �إىل ال���ع�ل�اء وح�����س��ب��ه
وج���ن���وده ال�����ش��ج��ع��ان ف��خ��ر ال��ل��آىلء

�إنت البطل

ال�شاعر حممد عبد الرحمن دمج  -برجا ال�شوف
ك���م ط����اب يل يف ن��ث�ره �أو ���ش��ع��ره
رم�����ز اجل����م����ال ورائ�������ع يف ���س��ح��ره
خ����ف����اق����ة ت���ع���ل���و ب����وق����ف����ه ح����ره
و����ش���ذا ال�������ورود م�����ض��م��خ يف ع��ط��ره
واع�����ت�����زت ال����دن����ي����ا ب����ك��ث�ره ب���ره
وال�������ص���ي���ف ت������واق ل��ب�����س��م��ة ث��غ��ره
و����س���م���ا�ؤه ال����زرق����اء م��ل��ع��ب ن�����س��ره
وال��ن��ح��ل ي��ج��ن��ي ���ش��ه��ده م���ن زه���ره
خ����ف����اق����ه يف ������س�����ره �أو ج���ه���ره
ح�����ب ك���ب�ي�ر ك����ام����ن يف غ�����وره
ن��ه��ل��وا م��ع��ي��نً ��ا ل��ل��ف��دى م���ن ب��ح��ره
عبد الر�ؤوف ال�سعدي � -شبعا

�إن���ت امل��ل��ك �إن���ت البطل �إن���ت الأم�ير
�إن��������ت ت�������اج م����ر�����ص����ع ب���ي���اق���وت

�إن�����ت الأ����س���د ع��ن��دم��ا ي����دق ال��ن��ف�ير
�إن�������ت م�������ص���ب���اح ل�����ش��ع��ب��ك م��ن�ير

�إن����������ت مل������ا ال�������واج�������ب ي����ن����ادي
ب���دم���ك ب��ت��ح��م��ي الأر��������ض ووالدي

ون���اق���و����س اخل���ط���ر ي�����دق ع���ب�ل�ادي
ع��ن��د احل��ق��ي��ق��ة �إن���ت الأول والأخ�ي�ر

ل�������والك م����ا ع���ن���ا وط������ن وح������دود
ع���ن���دك �أ����ص���ال���ة ل��ل��أر�����ض ب��ت��ع��ود

�إن�����ت ب���دم���ك ع���ن ال���وط���ن ب��ت��ذود
ع��ا���ش��ت ب��دم��ك م���ن �إن����ت و���ص��غ�ير

��ر الأزل
ك��ن��ت وراح بت�ضل ع��ن��وان الأم���ل ح��ام��ي ال��وط��ن والأرز ع��ا م� ّ
عنك حكي التاريخ قولك والعمل �أ���ش��رف رم��ز ل��والك م��ا ك��ان اكتمل
يحميك الله وت�ضل ال �شعبك ن�صري

لوال ا�ست�شهد بطل...
ب�ل�ادي ي��ا قلعة جم��د بالعز عمراين
الفدا تقدم لن�ساك
�أك�ثر ما كب�ش
ّ
لو عاد غايف البطل ال ت�س�أيل �شوبلك
لبنان نحنا �إلك عاملوت ،ما منن�ساك
�ضل يا رمز الوطن يا جي�ش ما �أغالك
م��ا ع��ا���ش لبيفكر ن��ه��ار يتحداك
يا جي�ش �إن��ت الأم��ل والوعد م�ستناك
انت البحيد الوطن يا جي�شنا مدماك
ان�����ت ال���ب���اق���ي يف ب��ي��ت��ن��ا ���ش��ب��اك
ّ
املالك
انت �أغلى ملك بعدك على
�سيف الكرامة �إنت �سبحان من عالك
لبنان ذات���و ان��ت ي��ا جي�شنا ول��والك

املجند املمددة خدماته هيثم �سليت
�أوع��ى تقويل اجل��رح باجلي�ش بكاين
جنودك لأجل الوطن تتموت خلقاين
ق���ويل �شفتي ب��وط��ن��ا ال��ن��ار �شعالين
ول��وال ا�ست�شهد البطل بيكمل الثاين
مترجل وهز الدين و�إهجم على اجلاين
ان��ت ���ص��م��ودك ج��ذع �أرزة و�سنديانة
ح��ت��ى ت���رد احل���ي���اة ل�����ش��ع��ب �إن�����س��اين
ال الن م����رة وال ه�����زوا ري����ح ب���راين
ب��ع��دو ب�ير���ش ن���دي ع��زه��ور عط�شاين
ان��ت احلفظت البنا تتكرم الباين
تت�ضل متل القدر ف��وق اخل�صم جاين
لبنان ك��ان انتهى وم��ا �ضل لبناين

العدد 343

خدمات
دوت كوم

كانون الثاين

�إعداد :رميا �سليم �ضوميط
الكامريا ال�ضائعة
www.stolencamerafinder.
com
موقع ي�ساعد يف �إيجاد �آلة الت�صوير
امل�سروقة .ويكفي �إدخ���ال الرقم
املت�سل�سل املوجود على �إحدى ال�صور
امللتقطة بالكامريا املفقودة ،ومن
ثم �إدخاله يف خانة البحث يف املوقع
املذكور ،لكي يتم �إيجاد ال�صور التي
اتخذت بالكامريا نف�سها ون�شرت
على �شبكة الإنرتنت.
معلومات عامة
http://nowiknow.com
التعرف �إىل
�إذا كنت راغ��بً��ا يف
ّ
ّ
م�سلية ومفيدة ،ا�شرتك يف
حقائق
يقدم
موقع « »nowiknowال��ذي ّ
لك كل يوم معلومة جديدة داخل
بريدك الإلكرتوين.
مطبخ للمبتدئني
http://startcooking.com
ّ
موقع مفيد للراغبني يف
تعلم
املبادئ الأ�سا�سية لتح�ضري الطعام،
كونه ي���ز ّود املت�صفحني امل��ه��ارات
الأ�سا�سية املطلوبة لإع��داد وجبات
ّ
يعلمهم كيفية
الطعام ،كما
و�شهية.
حت�ضري وجبات �سريعة
ّ
يوتيوب �سمعي
http://www.listentoyoutube.
com

تطبيق جم��اين ي�سمح بتحويل
الفيديو املن�شور على � youtubeإىل
� MP3سمعي ،وم��ن ث��م حتميله
على الكمبيوتر ون�سخه.

«نور كيدز» قناة للأطفال على �شبكة الإنرتنت تن�شر الوعي
وتعزّ ز القيم الأخالق ّية
قناة جديدة �أب�صرت النور ،وهي خم�ص�صة للأطفال
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  3و� 15سنة ،وتنقل على
مدار � 24ساعة من البث القيم العائلية و�أ�س�س
الرتبية �إىل جانب الرتفيه واملرح.
تهدف قناة  Nourkidsمن خ�لال موقعها
الإلكرتوين � www.nourkids.tvإىل تعزيز
رعاية الأطفال والإقرار بحقوقهم ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر الوعي
يف جميع �أنحاء العامل ،من خالل جمموعة متنوعة من الربامج ت�شمل
اً
و�صول �إىل الكليبات ،والأن�شطة ،والزيارات
الر�سوم املتحركة ،والأعمال الدرامية ،والق�ص�ص،
الثقافية ،والألعاب ،وغريها.
ومتكنهم من
وتقدم هذه الربامج �إىل الأطفال يف �صيغة تفاعلية جديدة على الإنرتنت،
ّ
َّ
مبجرد نقرة ب�سيطة!
م�شاهدة براجمهم املف�ضلة
ّ
ّ
التعلم،
�سيتمكن الأطفال الذين ي�شاهدون قناة  Nourkidsمن
بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ّ
والرتفيه وم�شاركة مواهبهم .و�سيجد الأه��ل �أي�ضً ا يف هذه القناة �أدوات ون�صائح مفيدة
ت�ساعدهم يف تربية �أوالدهم ّ
التحديات اليومية التي يواجهونها.
وتوفر لهم الأجوبة على
ّ
ابتدا ًء من املرحلة التي ت�سبق املدر�سة وحتى التخرج� ،سيكون �أوالد  Nourkidsال�ضيوف
ومعديها ،و�سي�شاركون �أفكارهم
الرئي�سيني ومقدمي براجمهم اخلا�صة ومنتجيها
ّ
ويبتكرون املحتوى اخلا�ص بهم ،ويتد ّربون على امل�شاركة يف الإنتاج الفني للربامج،
يدعمهم فريق من املحرتفني.

مايكرو�سوفت تطلق تطبيقات �شبكة « »Socl
االجتماعية على الأجهزة الذكية
�أعلنت «مايكرو�سوفت» �إطالق تطبيق
�شبكتها االجتماعية « »Soclعلى
الأج��ه��زة الذكية بثالث ن�سخ لأنظمة
الت�شغيل «�أندرويد» و « »iOSو «ويندوز فون».
و�أو�ضحت �أن م�ستخدمي تطبيق Socl
ي�ستطيعون �إن�شاء املحتوى املرئي �سواء كان
متحركة �أو �صو ًرا هزلية،
مل�صقات �أو و�سائط ّ
وم�شاركته عرب ال�شبكة �أو عرب املواقع
االجتماعية مثل «تويرت»« ،في�سبوك»« ،متبلر» �أو غريها.
وي�ستطيع م�ستخدمو التطبيق اجلديد �أي�ضً ا التقاط ال�صور مبا�شرة عربه وم�شاركتها
على ال�شبكات االجتماعية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام خ�صائ�ص تنظيم املحتوى وتق�سيمه �إىل
جمموعات.
ي�سهل على م�ستخدميه ّ
تلقي �أحدث
و�أ�ضافت «مايكرو�سوفت» �أن التطبيق �سوف
ّ
التعرف ب�أ�شخا�ص
التنبيهات من امل�شاركني على �شبكة  ،Soclكما �سي�ساعدهم على
ّ
ي�شاركونهم اهتماماتهم حول العامل.
وت�سعى ال�شركة الأمريكية لزيادة عدد م�ستخدمي �شبكتها االجتماعية عرب �إطالق
التطبيقات اجلديدة ،والتي تتوافر على متجر «جوجل بالي» لنظام «�أندرويد» ،ومتجر «�آبل
�ستور» لنظام  ،iOSومتجر «ويندوز فون» للهواتف العاملة بنظام «ويندوز فون .»8
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تكنولوجيا

روبوت يحفر
على وجه القمر

كانون الثاين
�����ورت وك���ال���ة «ن��ا���س��ا»
ط� ّ
ت�صميما
الف�ضائية الأمريكية
ً
ً
�إعداد :ندين البلعة خريالله
حديثا ل��روب��وت با�سم «رازر»
( )Rassorيزن  45كلغ ،وهو
خم�ص�ص للحفر على �سطح القمر ميكنه العمل يف ظروف اجلاذبية
القليلة كما �أن��ه ي�ستطيع التعامل مع اجلليد ومع كميات
كبرية من الرتبة.
�سيقوم «رازر» بنقل عينات الرتبة واجلليد التي يجمعها �إىل خمترب

طابعة بال حرب

جوال ،وت�أمل «نا�سا» ب�أن يعمل الروبوت لفرتة ت�صل �إىل � 16ساعة
يوميا ملدة خم�س �سنوات .الهدف الأ�سا�سي لهذا الإخرتاع هو تهيئة
ً
كل العنا�صر الالزمة حلياة رواد الف�ضاء قبل هبوطهم على �سطح
نظما ال�ستخال�ص املياه و�إنتاج الهواء وحتى
القمر وهذا الأمر يتطلب
ً
الوقود من تربة القمر.

يف �إطار عمل ال�شركات امل�صنّ عة للأجهزة
ي�سهل
ال��ذك��ي��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي ك��ل م��ا
ّ
ن�شاطات امل�ستخدم ويغنيه عن الو�صالت
التقليدية ،ق� ّ�دم��ت ���ش��رك��ة «�أل ج��ي»
الطابعة الذكية الأوىل من نوعها يف العامل
« »Pocket Photo PD 233والتي تتيح
مل�ستخدميها طباعة ال�صور امللتقطة عرب
الهواتف الذكية وبجودة عالية.
هذه الطابعة هي الأ�صغر والأخف وز ًنا على

الإط�لاق ( 212غ) وتتمتّ ع
بعدة مزايا كدعم خدمة
ّ
البلوتوث وحقل االت�صاالت
 ،NFCوه������ي ت��ع��م��ل
بتكنولوجيا الطباعة بال
حرب م�ستعي�ضة عنه مبادة
الزنك.
ل�ل�إ���س��ت��ف��ادة م��ن م��زاي��ا
هذه الطابعة ،يجب تنزيل
التطبيق امل��ج��اين اخل��ا���ص LG Pocket
 Photoعلى الهاتف الذكي ،وي�شمل هذا

تقنية «�آبل»
لرتجمة الن�صو�ص

�شاحن الطاقة

ك�شفت �شركة «�آب���ل» ع��ن تقنية
ج��دي��دة تتيح مل�ستخدمي �أجهزتها
الذكية العاملة بنظام  IOSا�ستخدام
تطبيق امل�لاح��ظ��ات  Notesك����أداة
للرتجمة و�إجراء املحادثات مع �أ�شخا�ص
يتحدثون لغات خمتلفة.
ّ
هذه التقنية ت�سمح برتجمة الن�صو�ص
املكتوبة �إىل كلمات منطوقة ،حيث
اً
جمل عرب التطبيق
يكتب امل�ستخدم
بعدة
 Notesالذي يتولىّ ترجمتها ونطقها ّ
لغات .تُ�سمى هذه اخلا�صية «� »Speakأي
«حت� ّ�دث» وت�شمل لغات مثل الفرن�سية
والأملانية والتايوانية واليابانية والإجنليزية
وغريها...
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التطبيق باقة وا�سعة من �أدوات التحرير
لتحويل الرموز �إىل بيانات و�إ�ضفاء التعديالت
على ال�صور قبل طباعتها.

يتميز �شاحن باور تريب
ّ
«»Power Trip Charger
ب�أنه ميكن �شحنه من
خالل التيار الكهربائي� ،أو
و�صلة كمبيوتر «يو �إ�س بي»
�أو �أ�شعة ال�شم�س ،فاجلزء
اخللفي منه يحتوي على
لوح �شم�سي .كما يحتوي
على بطارية دعم قدرتها 6
�آالف ملي �أمبري تكفي لإعادة �شحن جهاز «�آي باد» مرة واحدة �أو هاتف ذكي �أربع
ي�ضم هذا ال�شاحن م�ؤ�شرًا على جانبه لقيا�س كمية الطاقة املتبقية فيه،
مرات .كما
ّ
وي�صلح �أي�ضً ا لأن يكون بطارية احتياطية �أو ذاكرة متنقلة ب�سعة تخزين  16غيغابايت
ميكن ا�ستخدامها مع جهاز الكمبيوتر املحمول �أو �أي جهاز �آخر.

و�سادة مو�سيقية
هل حتب النوم يف �أثناء الإ�ستماع �إىل املو�سيقى؟
�إذًا ف�أنت حتتاج �إىل و�سادة العالج ال�صوتي «Sound
 »Oasis Therapy Pillowالتي هي و�سادة عادية
يتم و�صلها بالهاتف املحمول �أو مب�شغل املو�سيقى
ّ
حيث ميكن النوم مع اال�ستماع �إىل املو�سيقى
من دون �إزعاج �أي �شخ�ص �آخر .ت�ؤمن هذه الو�سادة

ت�سبب � ّأي �ضرر
جودة ال�صوت من دون �أن ّ
للأذن.
معها غطاء ناعم وهي حم�شوة
بالفايرب بولي�سرت امل�ضاد للح�سا�سية،
وبداخلها �سماعتان م�ضغوطتان ال
ميكن ال�شعور بهما .ميكن ف�صل
ال�سماعات لغ�سل الو�سادة ،وميكن ا�ستخدامها
على حدة مع الهاتف �أو اجلهاز املحمول.

كمبيوتر يع ّلم نف�سه
حاليا يف �إحدى اجلامعات الأمريكية على ت�شغيل
يتم العمل
ً
برنامج من �ش�أنه تعليم جهاز الكمبيوتر التفكري ال�سليم من
ّ
«متعلم
خالل حتليل ال�صور التي ي�ستقبلهاُ .ي�سمى هذا الربنامج
ال�صور الذي ال ينتهي» ويعرف با�سم «نيل» والهدف منه معرفة ما
ّ
تتعلم بالطريقة نف�سها
�إذا كان ميكن لأجهزة الكمبيوتر �أن
ّ
يتعلم بوا�سطتها الإن�سان وتقوم على الربط بني ال�صور.
التي
ّ
يتعلم برنامج «نيل» من
ي�أمل فريق العمل يف هذا امل�شروع �أن
تلقاء نف�سه الربط بني العنا�صر املختلفة و�إجراء املزيد من التحليل
للبيانات ،من دون �أن يجري تعليمه ذلك� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يهدف
هذا الربنامج �إىل ت�أ�سي�س �أكرب قاعدة بيانات مرئية على م�ستوى

العامل ،ميكن من خاللها ت�سمية الأ�شياء املختلفة من م�شاهد
و�صفات وعالقات مكانية خمتلفة ،وت�صنيفها .لكن الربنامج
ّ
يتطلب كمية هائلة من الطاقة للبدء بت�شغيله.
اجلديد

مذاق الهاتف الذكي!
ً
م�ضيفا �إىل طلباتك
قريبا من �شراء هاتف ذكي
�ستتمكن
رمبا
ّ
ً
�ضمن موا�صفاته عبارة «بطعم الفريز من ف�ضلك»!! هذه لي�ست مزحة،
تقدم فريق من العلماء يف �سنغافورة برباءة اخرتاع حتت �إ�سم م�ؤقت
فقد ّ
هو «امل�صا�صة الرقمية» التي ت�ستخدم تقنية كهربائية وحرارية ملنح
مذاق خمتلف لكل جهاز الكرتوين.
هذا االخرتاع هو عبارة عن قطب من الف�ضة ينقل بالتناوب �إ�شارات
كهربائية مبا�شرة �إىل ل�سان م�ستعمله وت�سبب تغريات �سريعة جدًا يف
درجة حرارته ،لتمنحه ال�شعور مبذاق �إحدى النكهات الرئي�سة (امللح،
واملر).
واحللو ،واحلام�ض ّ

اجلي�ش
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�إعداد :غري�س فرح

املتعر�ضة مل�آ�سيها .ومن مل يقاتل
من مل يذق طعم احلروب ،ال يعرف مدى املعاناة التي تعي�شها البلدان
ّ
على اجلبهات ال ّ
الدامية.
يتمكن من فهم م�شاعر املقاتلني ،ور ّدات فعلهم خالل املعارك واملواجهات ّ
وهذا ما �سعت �إىل ك�شفه درا�سة �أجراها اخت�صا�صيون نف�سيون يف عدد من مناطق القتال ،مب�ساعدة قوات
حفظ ال�سالم الدولية ،وقد ن�شرت نتائجها «جملة العلوم الأمريكية».
يف�سر االخت�صا�صيون النف�سيون ميل الإن�سان �إىل القتلّ ،
بغ�ض النظر عن
ماذا يف هذه الدرا�سة ،وكيف ّ
انتمائه احل�ضاري؟

اخلوف يو ّلد امليل �إىل العنف
بح�سب االخت�صا�صيني ،ف��إن اخل��وف هو
�شكل من �أ�شكال ال�ضغوط التي تو ّلدها
املعارك .وكما هو معروف ،ف�إن الإن�سان
يتجنب اخلوف مبختلف الو�سائل .ولكن،
يف حال فر�ضت عليه الظروف مواجهته،
ردات فعله
ي�صبح م�ضط ًرا �إىل معاي�شة ّ
ال�لا�إرادي��ة .فعندما يواجه الإن�سان خط ًرا
ما ،ير�سل دماغه �أ�شكالاً من الإن��ذارات
الفيزيائية التي حت�ضره ل��ل� ّ�رد بال�سرعة
ردة فعله �شكل
املطلوبة .وهنا قد تتخذ ّ
الهرب �أو املواجهة .ولكن عندما يكون
ً
فعموما ما يختار
م�ستهدفا،
بقاء الن�سل
ً
الإن�سان املواجهة ال�شر�سة.
الدفاع عن النف�س
�إذن ،العنف يف احل��روب ،هو حالة دفاع
عن النّ ف�س والذر ّية ،وقد يتّ خذ �أحيا ًنا �شكل
القابلية �إىل القتل .وهذا النوع من العنف،
ينبع ،بح�سب الباحثني من امليل الفطري
�إىل ال�صيد ،والذي يثري يف النفو�س �شكلاً من
�أ�شكال الن�شوة.
أكدها الباحثون النف�سيون
هذه النظرية � ّ
الذين حتدثوا �إىل املقاتلني اجلرحى يف بع�ض
الدول التي �شهدت حرو ًبا �أهلية طويلة الأمد.
فاملقاتلون .وعلى الرغم من �إرهاقهم،
وجروحهم امللتهبة� ،أظهروا حما�سة وقابلية
للقتال .والأهم� ،أن م�شاهد القتلى والدماء
حترك فيهم �ساكنً ا .وال�س�ؤال املطروح:
مل ّ
ملاذا؟
ال�شعور باال�ستعالء والرغبة بالبقاء
ح�سب الدرا�سة امل�شار �إليها ،مت اال�ستنتاج
�أن التو ّرط ب�أعمال العنف مينح املقاتلني
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احلروب وامليل �إىل العنف
ما هي امل�شاعر التي تتحكم باملقاتلني يف مواجهة اخلطر؟
بالتفوق ،وه��و �شعور يفتقدونه يف
�شعو ًرا
ّ
حياتهم اليومية� .إىل ذل��ك ،فهو ،كما
�سبق و�أ���ش��رن��ا ،يحفّ ز فيهم ميولاً فطرية
تبيح القتل و�سيلة للبقاء ،وذلك من مبد�أ
�أَقتُل �أو �أُقتَل .وهو املبد�أ الذي اتّ بعه �أ�سالفنا

البدائيون خالل رحالت ال�صيد الطويلة.
تطور الدماغ الب�شري
ّ
والتمييز بني ال�صديق والعدو
منذ ماليني ال�سنني ،كان الإن�سان يتغذى

فقط من النباتات التي يجدها �أمامه.
ول��ك��ن ،منذ ع��رف ال�صيد وب���د�أ يتغذى
باللحوم ،تغيرّ ت م�سرية حياته .وح�سب
�إحدى النظريات ،ف�إن بداية التغذّ ي باللحوم
�إ�ضافة �إىل النباتاتّ � ،أمنت للإن�سان موارد
تطور دماغه،
طاقة جديدة ،وهو ما �ساعد يف ّ
وتفوقه على باقي املخلوقات .وح�سب هذه
ّ
ال�صيادين البدائيني املاهرين،
النظرية ،ف�إن
ّ
كانوا ي�ستقطبون �إعجاب اجلن�س الآخر،
تفو ًقا لناحية زي��ادة
الأم��ر ال��ذي منحهم ّ
الن�سل.
ومل يقت�صر �صيد الإن�سان البدائي على
احليوان .فعندما كانت تن�شب ال�صراعات
بني املجموعات على املوارد ،كان الإن�سان
يقتل �أبناء جن�سه .ومع بداية احل�ضارات،
ويحرم القتل
يفرق بني ال�صديق والعدو،
ّ
�أ�صبح ّ
ّ
ويحلله من جهة ثانية.
من جهة،

بالعودة �إىل احلروب املعا�صرة ،فقد لوحظ
�أن غريزة ال�صيد وحب البقاء ت�صبح وحدها
امل�سيطرة يف املعارك الدامية .وهذه الغريزة
متكن الإن�سان من التو ّرط
بالذات هي التي
ّ
نوعا
مبجازر ت�سلبه �إن�سانيته وتثري فيه ً
من االكتفاء �أو الفرح بالن�صر .ولكن:
ماذا يح�صل عندما يعود املقاتل �إىل احلياة
املدنية؟
ّ
وقائع من احلروب
�إن الدرا�سة التي و�ضعها امل�ؤرخ الع�سكري
الأملاين �سونك نيتزل وزميله العامل النف�سي
االجتماعي ه��ارال��د ويلتزر ،ا�ستنا ًدا �إىل
خم��ط��وط��ات ع��ائ��دة �إىل احل���رب العاملية
الثانية ،جتيب بو�ضوح على هذا ال�س�ؤال.
فعندما اعتقل احللفاء مقاتلني بتهمة
التو ّرط باملجازر يف �أملانيا ،مت االكت�شاف

�أن امليل الغرائزي �إىل القتل �سرعان ما يزول
بعد االن�سحاب من امل��ع��ارك ،وال��ع��ودة �إىل
احلياة املدنية� .إىل ذلك ،تبينّ �أن عوار�ض
ما بعد ال�صدمات تظهر بو�ضوح بعد انق�ضاء
فرتة على وجود املقاتل يف املحيط احل�ضاري.
وكلما طالت فرتة بعده عن �أجواء املعركة،
و�ضوحا� .أما
كلما ازدادت هذه العوار�ض
ً
�سبب ذلك ،فيعود �إىل �إعادة تقييم املقاتل
لذاته الأمر الذي ي�شعره بالذنب واخلوف يف �آن
معا ،وهذا يعني �أن النظرة �إىل العنف بعد
ً
انق�ضاء املعارك تختلف عما كانت عليه
يف �أثناء القتال.
�إذن القابلية �إىل العنف والقتل يف احلروب،
ال تعترب ً
نف�سيا ،وال حالة غري عادية �أو
مر�ضا
ًّ
غريبة عن املجتمع الب�شري .فهي مت�أ�صلة
يف جذوره ،وقابلة للظهور �إىل العلن يف كل
حلظة يواجه من خاللها اخليار بني البقاء
واملوت.
القابلية �إىل القتل والفرح بالغلبة هي
م�شاعر اختربها �أج��دادن��ا خ�لال رحالت
ال�صيد البدائية املحفوفة باملخاطرّ ،
وتغلبهم
على ال�ضغوط �آن��ذاك كان ي�ستحق فعلاً
ال�شعور بال�سرور واالكتفاء.
الإن�����س��ان �إذن ال يهوى القتل م��ن �أج��ل
القتل .فاملقاتلون يف امل��ع��ارك يعي�شون
�أ�شكالاً ال حت�صى من ال�ضغوط .لذا ف�إن
التخل�ص منها ع��ن طريق الق�ضاء على
داخليا ال ي�شعر
م�سبباتها ي�ؤمن اكتفاء
ًّ
ّ
ب��ه ���س��وى امل��ق��ات��ل نف�سه .م��ن هنا عدم
ا�ستهجان االخت�صا�صيني النف�سيني،
املمار�سات الوح�شية الال�إرادية التي متار�س
اليوم يف احل��روب واملعتقالت الع�سكرية.
�إمنا ا�ستهجانهم على حد قولهم ،هو من
عدم مقدرة الإن�سان املعا�صر على و�ضع ح ٍّد
للحروب و�صولاً �إىل ال�سالم املطلوب منذ ٍ
زمن
بعيد.
الأ�شخا�ص العاديون يجهلون ماذا يدور يف
احل��روب .لكن العارفني بحقيقة الأم��ور
ي��درك��ون �أن املقاتلني يعي�شون �ضغوط
احل��روب ومعاناة ما بعدها .وعودتهم �إىل
�أح�ضان احل�ضارة تبدو وك�أنها ا�ستفاقة من
ّ
يخلف معاناة
كابو�س خميف .كابو�س
نف�سية ال متحوها الأيام.
اجلي�ش
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نعت قيادة اجلي�ش العميد املتقاعد
ج��وزف يو�سف �أب��ي نا�صيف ال��ذي تويف
بتاريخ .2013/11/9
 من مواليد العام  1933يف كفرقطره،ق�ضاء ال�شوف.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط
 ّبتاريخ .1956/10/1
 رق���ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم اع��ت��ب��ا ًرا من ،1959/9/18وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
عميد اعتبا ًرا من .1990/1/1
حائز:
• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و���س��ام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة (الف�ضي بالأقدمية).

امل�ؤهل �أحمد لوباين
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العميد املتقاعد
جوزف يو�سف �أبي نا�صيف

نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل �أحمد لوباين
الذي تويف بتاريخ .2013/11/9
 من مواليد  1963/5/3يف دير �سريان،ق�ضاء مرجعيون ،حمافظة النبطية.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1983/11/1
 ّ من عداد املحكمة الع�سكرية املنفردةيف منطقة اجلنوب.
 حائز:• و�سام اجلرحى.
• و�سام احلرب.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و���س��ام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أرب��ع
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش م ًرتني.
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد اللواء.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخلويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ولد واحد.

• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثالثة الف�ضي.
• امليدالية الع�سكرية.
• و�سام الفخر.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثماين مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  12مرة.
• تهنئة القا�ضي الع�سكري املنفرد ثالث
مرات.
 -مت�أهل وله �ستة �أوالد.

اجلندي و�سام ا�سماعيل
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش اجل��ن��دي و���س��ام
ا�سماعيل الذي تويف بتاريخ .2013/10/30
 من مواليد  1975/3/15يف مي�س اجلبل،ق�ضاء مرجعيون ،حمافظة النبطية.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2008/12/27
 ّ -م��ن ع��داد منطقة اجل��ن��وب – فرع

اجلندي علي �س ّلوم

اجلندي ح�سن يزبك

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي
ح�سن يزبك الذي تويف بتاريخ
.2013/11/27

املخابرات.
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّمرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل بدون �أوالد.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
اجلندي علي ّ
�سلوم الذي
تويف بتاريخ .2013/11/12
 من مواليد 1990/9/5يف �سوريا.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�شبتاريخ .2009/9/25
 م���ن ع�����داد ف��وجاملغاوير.
• حائز تنويه العماد
قائد اجلي�ش وتهنئته
مرتني.
ّ
 -عازب.

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش
اجلندي يعقوب حامو الذي
تويف بتاريخ .2013/10/31
 م�������ن م����وال����ي����د 1989/10/15يف قرحيا،
ق�����ض��اء امل��ن��ي��ة ال�ضنية،
حمافظة ال�شمال.
��وع يف اجلي�ش
 ت���ط� ّبتاريخ .2012/7/30
 من عداد فوج املغاوير.• حائز تهنئة العماد
قائد اجلي�ش.
 -عازب.

اجلندي يعقوب حامو

 من مواليد 1990/11/23يف الغبريي ،ق�ضاء بعبدا،
حمافظة جبل لبنان.
��وع يف اجلي�ش
 ت���ط� ّبتاريخ .2011/12/24
 من ع��داد ل��واء امل�شاةالثامن – الكتيبة .81
 حائز:• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة ق��ائ��د ال��ل��واء
مرات.
ثالث ّ
 -مت�أهل بدون �أوالد.

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش
املجنّ د امل��م� ّ�ددة خدماته
علي حممد خ�ضر ال��ذي
تويف بتاريخ .2013/11/23
 من مواليد 1991/12/15يف ط����اران ،ق�ضاء املنية
ال�ضنية.
ّ
مددت خدماته اعتبا ًرا
 ّمن .2012/5/4
 من ع��داد ل��واء امل�شاةالثامن – الكتيبة .83
• حائز تهنئة العماد
قائد اجلي�ش.
 -عازب.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
علي حممد خ�ضر

اجلي�ش
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نحو
ٍ
حياة �أف�ضل

كانون الثاين

ّ
فتح�سن التمارين الريا�ضية بالإ�ضافة
يغذي الن�شاط اجل�سدي الدماغ ،ويغنيه بكمية كبرية من الدم املح َّمل بالأوك�سيجني،
ِّ
مهمة يعمل اخلرباء على تطويرها
�إىل بع�ض العوامل الأخرى ،مرونة الأوعية امل�س�ؤولة عن عمل الذاكرة،ما ي�شكل خطوة ّ
ملقاومة ال�شيخوخة .ويف هذا الإطار خل�صت الأبحاث احلديثة �إىل عد ٍد من الن�صائح والتو�صيات التي تتيح حياة �أف�ضل.

حتركوا
ّ
ُقدر خاليا الدماغ الع�صبية
ت َّ
عند الوالدة مبئة مليار
خلية،
ّ
أكدت درا�سات النمو املعريف
وقد � ّ
�أن ج��وه��ر ال��ذك��اء الإن�����س��اين
يكمن يف ما يقوم به الطفل من
ح�سية خالل
�أن�شطة حركية ّ
ال�سنوات الأوىل من حياته.
ي�شدد الأطباء واخل�براء
لذلك
ّ
امل��ت��خ���ّ��ص�����ص��ون ع��ل��ى م��ق��ول��ة:
حتركوا» لأنها
«حتركوا ثم
ّ
ّ
ال��و���س��ي��ل��ة الأ����س���رع للرتكيز
وال��ت��ف��ك�ير ،ف��ع��ن��د مم��ار���س��ة
التمارين الريا�ضية بانتظام،
تتح�سن مرونة الأوعية الدمو ّية
ّ
وال �سيما �شرايني الدماغ ال�صغرية
امل�س�ؤولة عن عمل ال��ذاك��رة،
ّ
متد اجل�سم بالطاقة.
كما
تتكثف اخلاليا ال�صغرية التي ّ
اختاروا الغذاء املالئم...
بالإ�ضافة �إىل التمارين الريا�ضية ،ين�صح اخل�براء بتغيري النظام
�سد حاجة اجل�سم فقط بل
الغذائي ،ل ّأن الهدف من الطعام لي�س ّ
العقل � ً
تنمي القدرات العقلية يذكر
أي�ضا ،ومن � ّ
أهم الأطعمة التي ّ
إخت�صا�صيون ،التوت ،الأ�سماك ،والأغ��ذي��ة الغنية مب�ضادات
ال
ّ
الأك�سدة كالفليفلة اخل�ضراء والبندورة كونها ت�ساعد على ت�أجيل
التدهور املعريف .والأطعمة الغنية بالأوميغا  3التي تعمل على جتديد
خاليا الدماغ وهي موجودة يف الثمار البحرية واجلوز ،كما � ّأن تناول
املك�سرات النيئة له قدرة هائلة على بناء اخلاليا وجتديدها.
ّ
ملدة  150دقيقة
ويف �سياق متّ �صل� ،أظهرت درا�سات حديثة �أن امل�شي ّ
يح�سن عمل الذاكرة ب�شكل
أ�سبوعا
يف الأ�سبوع ،على مدى � 24
ً
ّ
الكال�سيكية املعتمدة يف معاجلة
تقدمه العالجات
يفوق ما ّ
ّ
هفوات الذاكرة .والالفت يف الأمرّ � ،أن النتائج الإيجابية التي تنجم
ّ
التوقف عن ممار�ســة هذا
عن امل�شـي ت�ستمر لغاية �ستّ ة �أ�شهر بعد
الن�شــاط.

يف احلركة غذاء للدماغ

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

...وناموا ج ّيدً ا
ٍ
� ّإن ح�صول اجل�سم على قدر كاف من النوم
ي� ّؤثر مبا�شرة يف �أداء الإن�سان العقلي ،لذا يجب �أن
ٍ
كاف من �ساعات النوم يراوح
نح�صل على قد ٍر
ال�ست والثماين �ساعات متوا�صلة يف اليوم،
بني
ّ
فالدماغ ي�ستفيد من الليل لرتتيب الذكريات
خ�صو�صا يف مرحلة النوم العميق حيث ّ
تنظم
ً
اخلاليا الع�صبية املعلومات ،لذا ين�صح باالبتعاد
املنبهات كالقهوة وال�شاي يف وقت
عن تناول ّ
مت� ّأخر من الليل وذل��ك بغية احل�صول على
فرتات نوم متوا�صلة.
ن�صائح �أخرى
�أ�شارت الأبحاث العلمية احلديثة �إىل �أهمية �ألعاب تنمية الذاكرة
أهمها الكلمات املتقاطعة وال�سودوكو ،لأنها حتفّ ز عمل خاليا
و� ّ
الدماغ من خالل املنطق والتخطيط اال�سرتاتيجي وتبعد �شبح تدهور
القدرات العقلية ومر�ض الألزهامير.
ويف �إط��ار م�شابه ،تعمل التمارين املرتكزة على �سماع الذات
كاليوغا و«الكي غونغ» و«التاي ت�شي» على حت�سني االنتباه.
جتدد اخلاليا املرهقة ب�سبب العوامل اليومية كما �أنها تعالج
وهي ّ
متهيدا لتخزينها.
املعلومات وتفرزها
ً
متقدمة �إن �أنواع الريا�ضات
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،تقول �أبحاث
ّ
املف�ضلة كركوب اخليل،
العاطفية وممار�سة الهوايات
النف�سية-
ّ
ّ
ّ
الرق�ص ،رك��وب الأم���واج ،التز ّلج وك��رة امل�ضرب ،تو ّلد حمفّ زات
ّ
تتطلب التن�سيق والتوازن والقيام
تفعل عمل الذاكرة لأنها
عاطفية ّ
ّ
ّ
بحركات ّ
يتطلب فرزها عمل الدماغ ب�شكل �سريع ،وهي
معقدة
بعيدا عن تفا�صيل
ملدة �أطول
ً
جيدة لإبقاء الذاكرة يقظة ّ
و�سيلة ّ
اليومية.
احلياة
ّ
اجلي�ش
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نوافذ
مفتوحة

كانون الثاين

معو�ض بو مارون
�إعداد :با�سكال ّ

يف منت�صف ف�صل ال�شتاء ومع نهاية مو�سم
الأعياد ،يحيي ّ
�سكان جزر �شيتالند اال�سكتلند ّية
يف الثالثاء الأخري من كانون الثاين ،ذكرى حماربي
الفايكينغ مب�سرية طويلة تُ ّتوج بقذف نحو �ألف
قدما
رجل م�شاعلهم باجتاه �سفينة بارتفاع ً 32
�شبيهة ب�سفن الفايكينغ� :إنه «�أب هيلي» العيد الذي
يعلن نهاية الأ ّيام املقد�سة.

مهرجان النار

ّ
ح��ل ه��ذا االح��ت��ف��ال ب���د ًال م��ن التقاليد
القدمية يف زمن امليالد ور�أ�س ال�سنة اجلديدة؛
ال�شبان «جترجر» براميل
حيث كانت فرق ّ
القطران امل�شتعل على زلاّ جات جتوب املدينة
معيثة فيها الفو�ضى .العام � 1876أُلغي هذا التقليد وا�ستُبدل مبوكب
امل�شاعل.
تطور االحتفال و�أ�ضفت عليه مدينة لريويك الطابع
�سنة بعد �سنة ّ
خ�صو�صا بعد زي��ارة دوق �إدن�بره �إىل املدينة حل�ضور هذا
امل� ّؤ�س�ساتي،
ً
االحتفال ،الذي حتتفل به � ً
أي�ضا ع�شرة مواقع �أخرى يف �أنحاء جزر
�شيتالند.
ّ
ي�ستمر عدة �أ�شهر ،وتنتخب اللجنة املنظمة
التح�ضري لالحتفال
ّ
ال�شخ�صية الرئي�سة التي تدير
للحفل ما ي�سمى ي��ارل ( )Jarlوهو
ّ
اال�سكندنافية
�شخ�صية من الأ�سطورة
االحتفال .ي�أخذ الـ«يارل» ا�سم
ّ
ّ
ويكون جمهو ًرا من الـ Guizersالذين يبنون ن�سخة طبق الأ�صل
ِّ
عن �سفينة الفايكنغ.
موكبا ي�صل �إىل �ألف  guizersيف لريويك و�أقل
ي�ضم املهرجان
ً
ّ
الريفية؛ يجتمع الفريق بعد
من ذل��ك يف مهرجانات املناطق
ّ
تناول الإفطار �صباح العيد يف الثامنة والن�صف ،ويبد�أ امل�شاركون
ّ
ويتوقف
م�سرية حاملني �سفينة الفايكينغ يجوبون بها ال�شوارع.
عدة حمطات �أ ّولها فرع الفيلق الربيطاين يف لريويك
املوكب يف ّ
ثم مي�شون مبوازاة املنتزه الكبري ،وبعد �أن ّ
يتوقف الـ«يارل» وفرقته

يف �سوق ال�صليب حيث ين�شدون �أغ��اين
ا�سكندنافية قدمية ،يكملون م�سريتهم
ّ
ً
على طول ال�شارع التجاري الرئي�س و�صوال �إىل
العبارة ،حيث يتوقفون لأخذ ال�صورة
حمطة ّ
الر�سمية يواكبهم جمهو ٌر كبري يف جميع
ّ
خ�صو�صا ط�ّل اّ ب املدار�س
ي�ضم
املحطات،
ً
ّ
واجلامعات.
بعدها يح�ضر الـ Guizersمع قائدهم حفل
ا�ستقبال يف قاعة مبنى البلدية ،فيتبادلون

املقد�سة ...فلتحرق ال�سفينة!
انتهت الأيام ّ
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ملدة � 24ساعة.
ويقدم رئي�س البلد ّية لـلـ»يارل» مفتاح املدينة ّ
الأنخاب ّ
إبتدائيتني يف لريويك
ثم يكمل املوكب طريقه مرو ًرا باملدر�ستني ال
ّ
وامل�ست�شفى ودور العجزة ،ومتحف �شيتالند الأثري.
يف ال�سابعة والن�صف م�سا ًء تُعطى �إ�شارة الإ�شعال في�ضيئ حواىل �ألف
�شخ�ص م�شاعلهم ،وي�سري املوكب باجتاه موقع احلدث
ي�شكل حاملو
يف ملعب امللك جورج اخلام�س ،حيث
ّ
ال�شعلة دائرة م�ستديرة حول ال�سفينة ويبد�أون ب�إن�شاد � ٍ
أغان
تقليد ّية.
ت�ضرم النار يف ال�سفينة بعد الإنتهاء من �آخر �أغنية،
ويرمي الرجال م�شاعلهم باجتاه ال�سفينة التي ت�صبح
لوحة نار ّية �ضخمة.
كليا وتهد أ� النريان ،تن�شد
عندما حترتق ال�سفينة
ً
الفرق �أغنية تقليد ّية تدعى «بيت الإ�سكندنايف»،
قبل �أن جتتمع وتعيد تنظيم نف�سها لل�شروع بـ� 11ساعة
متوا�صلة من الإحتفاالت وال��زي��ارات والعرو�ض :تفتح
قاعات املدينة ّ
كلها للرتحيب بالـ guizersك�ضيوف،
(م�سرحية �صغرية،
يقدمون ا�ستعرا�ضهم
ويف كل قاعة ّ
ّ
ا�سكت�ش م�ضحك ،غناء ،رق�ص) ويدعو ّ
�سيدة
كل منهم ّ

للرق�ص يف القاعة قبل �أن ي�شكرها ويتمنّ ى
لها ليلة �سعيدة ،ثم يغادرون لتكرار الأمر
نف�سه يف قاعة �أخرى ،وهذا ي�ستغرق �أكرث
وميتد حتى �صباح اليوم التايل.
من ليلة
ّ

حماربو
الفايكينغ

�شيتالند جمموعة جزر تزيد على املائة ،تقع على بعد 160
كلم �إىل ال�شمال ال�شرقي من الأرا�ضي اال�سكتلند ّيةّ .
ظلت جزر
�شيتالند جز ًءا من الرنوج حتى العام  ،1469وبقيت فيها الكثري
الرنوجية مبا يف ذلك مهرجان
من الأ�سماء والعادات
ّ
النار .وقد �أ�صبحت �شيتالند حتت احلكم اال�سكتلندي
عندما تز ّوج ملك ا�سكتلندا جيم�س الثالث �أمرية
الرنوج مارغريت.
والتجار واملحاربون
�أما الفايكينغ فهم ملاّ حو ال�سفن
ّ
اال�سكندنافية (ال�سويد
الذين ن�ش�أوا يف املناطق
ّ
والدامنارك والرنوج و�إي�سلندا وفنلندا وجزر فارو) وهاجموا
والفرن�سية و�أجزاء �أخرى من �أوروبا
الربيطانية
ال�سواحل
ّ
ّ
بني �أواخر القرن الثامن والقرن احلادي ع�شر .كان
ح�سنوا
الفايكينغ من �أمهر بناة ال�سفن� ،إذ �إنهم ّ
وطوعوها لتكون
املميز،
بناءها و�أعطوها �شكلها
ّ
ّ
�صاحلة للإبحار معتمدين يف ذلك على الأ�شرعة والرياح.
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�أطايب
ال�شيف

لفائف الدجاج بالفيتا واملوتزاريال
كانون الثاين

�إعداد :ليال �صقر الفحل

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

هواة املائدة
الأنيقة مدعوون
�إىل جتربة �أ�صناف
مميزة مع ال�شيف
ري�شار اخلوري

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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• املكونات:
�صدر دجاج 300 :غرام.
ب�صل :ن�صف كوب.
ث���وم م��ه��رو���س :ملعقة
�صغرية.
ج��ب��ن��ة ال��ف��ي��ت��ا :ن�صف
كوب.
جبنة املوتزاريال :ن�صف كوب.
ّ
قطعا �صغرية :ربع كوب.
مقطع
فطر
ً
�صو�ص ال�صويا :ملعقتان �صغريتان.
زيت نباتي :للقلي.
رقاقات جاهزة :ح�سب احلاجة.
بي�ض :عدد .1
�أوريغانوّ :
ر�شة.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
• مكونات ال�صل�صة:
ب�صل :ن�صف كوب.
ثوم مهرو�س :ملعقة �صغرية.
ك��زب��رة خ�����ض��راء م��ف��روم��ة :ملعقتان
كبريتان.
فليفلة ملونة :ن�صف كوب.
حر �أخ�ضر :ح�سب الرغبة.
ّ
بندورة مطحونة :كوب ون�صف.
زيت زيتون :ملعقتان كبريتان.
ع�صري حام�ض :ملعقتان كبريتان.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري:
يحمى الزيت النباتي و ُي�ضاف
−
ّ
�إليه الب�صل املفروم ومن ثم الثوم
امل��ه��رو���س وي�ترك على ن��ار هادئة
حتى يذبل.
ّ
رفيعا
يقطع �صدر ال��دج��اج
−
ً
وي�ضاف �إىل املزيج ّ
ويقلب.
ّ
 −ت�ضاف كمية الفطر املقطع
ّ
وتقلب ،ثم
وامللح والفلفل الأ�سود
جبنتَي املوتزاريال والفيتا.
 −ت�����س��ك��ب ���ص��ل�����ص��ة ال�����ص��وي��ا
ف��وق املزيج وينرث فوقه قليل من

الأوريغانو.
ّ −
جي ًدا على نار هادئة
تقلب املكونات ّ
حتى تتما�سك.
• طريقة حت�ضري ال�صل�صة:
يحمى الزيت النباتي على النار و ُي�ضاف
−
ّ
�إليه الب�صل املفروم ،الثوم املهرو�س ،الكزبرة
اخل�ضراء املفرومة ،الفليفلة امللونة ،امللح
املكونات على النار
والفلفل الأ�سود وترتك
ّ
حتى تذبل مع اال�ستمرار بالتحريك.
احلر
 −تُ�ضاف كمية البندورة املطحونة،
ّ
الأخ�ضر وع�صري احلام�ض حُ
وت ّرك.
 −حُت�شى اللفائف اجل��اه��زة باحل�شوة
الرئي�سية و ُت � َل� ّ
�ف ج� ّ�ي� ً�دا ،وي��ده��ن طرفها
ّ
بالبي�ض املخفوق بوا�سطة فر�شاة خا�صة (�أو
تدهن بقليل من الطحني وامل��اء) حتى ال
تتفكك خالل القلي.
ّ
 −تقلى اللفائف بالزيت النباتي وترفع
عن النار حني مييل لونها �إىل ال�شقار.
َ −
تو�ضع اللفائف املقلية يف �صحن التقدمي
ُقدم.
وت�سكب ال�صل�صة فوقها وت َّ

حالوة الأرز بالق�شطة

• املكونات:
حل�����م ف��ي��ل��ي��ه
عجل200 :غ.
فليفلة �صفراء،
خ�����ض��راء وح��م��راء:
ّ
لكل
ن�صف كوب
لون.
فطر طازج :ن�صف
كوب.
ب�صل �أخ�ضر :ن�صف كوب.
خيار :عدد.1
بندورة كرزية :ن�صف كوب.
حر �أخ�ضر :ح�سب الرغبة.
ّ
ملون :للزينة.
خ�س ّ
ّ
حمم�ص :ملعقة كبرية.
�سم�سم
ّ
زيت زيتون :ملعقتان كبريتان.
ّ
خل بل�سمي :ملعقتان كبريتان.
�أوريغانوّ :
ر�شة.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب احلاجة.
• طريقة التح�ضري:
 مت� ّ�ل��ح قطع حل��م العجلوتتبل
ّ
بالأوريغانو وامللح والفلفل الأ�سود ،تدهن
بقليل من الزيت ثم ت�شوى على الـ
 GRILLمن اجلهتني حتى تن�ضج ،ثم

املكونات:
• ّ
�أر ّز م�صري :ن�صف كيلو.
ّ
حمالة :ن�صف كيلو.
جبنة جمدولة
�سكر :كوب وربع.
ّ
م�ستكة :ملعقة �صغرية.
ق�شطة طازجة :ن�صف كيلو.
ف�ستق حلبي مطحون :للزينة.
زهر الليمون :للزينة.
• طريقة التح�ضري:
جي ًدا ،ثم
غ�سل الأر ّز امل�صري و ُي�صفّ ى ّ
 ُي َي�سلق حتى ين�ضج.

ن�صيحة ال�شيف

�سلطة فيليه العجل
مع اخل�ضار

تقطع �إىل �شرائح متو�سطة ال�سماكة
بعد �أن تربد.
 يقطع كل من الفليفلة امللونةواخل��ي��ار �إىل �شعريات رقيقة ،بينما
يفرم الب�صل الأخ�ضر حلقات ويقطع
واحلر
الفطر الطازج �إىل �شرحات رفيعة،
ّ
الأخ�ضر �إىل قطع �صغرية ن�ضيف منها
�إىل ال�سلطة ح�سب الرغبة.
 ت�ضاف املكونات �إىل وعاء التح�ضريوت�����ض��اف �إل��ي��ه��ا ال��ب��ن��دورة ال��ك��رزي��ة،
ّ
اخلل البل�سمي ،زيت
املحم�ص،
ال�سم�سم
ّ
الزيتونّ ،
ثم
ر�شة من الأوريغانو وامللحّ ،
جي ًدا.
تُخلط ّ
• طريقة التقدمي:
اخل�س
 ُيز َّين �صحن التقدمي ب�أوراقّ
امللون ،ثم تو�ضع ال�سلطة و ُينرث على
ّ
املحم�ص.
وجهها قليل من ال�سم�سم
ّ

 ُيهر�س الأر ّز امل�سلوق يف ماكينة حت�ضريالطعام اليدوية (� )food processorأو يف
املاكينة الكهربائية ثم ُيعاد �إىل النار.
 تُ�ضاف �إليه كمية اجلبنة (بعد و�ضعهاب��امل��اء لتحليتها) وال�سكر وامل�ستكة
خ�شبية
جي ًدا بوا�سطة ملعقة
ّ
وحت� ّ�رك ّ
حتى تتما�سك املكونات.
 ي�ترك امل��زي��ج حتى ي�برد ،و ُي�سكبيف �صحن التقدمي ،ث��م تُ�ضاف كمية
الق�شطة الطازجة و ُيز َّين الطبق بالف�ستق
احللبي املطحون و�أوراق زهر الليمون.

ين�صح ال�شيف ري�شارد اخل��وري عند �شراء
اخل�ضار ّ
تتحرك
املثلجة ،باختيار تلك التي
ّ
بحر ّية يف داخ��ل الكي�س ،ل ّأن تلك التي
ّ
تعر�ضت
حتتوي على الثلج ،تكون قد
ّ
ثم �أعيد
حلرارة مرتفعة وذاب عنها الثلجّ ،
�صح ّية ،تفقد
جتميدها .وهي
عملية غري ّ
ّ
اخل�ضار ّ
الغذائية ،وت�ؤدي �إىل
املثلجة قيمتها
ّ
تك�سر الألياف فيها ،و�إىل خ�سارتها املعادن
ّ
والفيتامينات.
• فوائد الليمون:
ال��ل��ي��م��ون ن��ب��ات ينتمي �إىل جمموعة
احل��م�����ض��ي��ات ،وه���و م�����ص��در م��ه��م حلم�ض
ال��ف��ول��ي��ك وامل��غ��ن��ي�����س��ي��وم وال��ب��وت��ا���س��ي��وم
والفيتامينات  C، Bو .Dيحتوي على املواد
الكربوهيدراتية وعلى عدد من املركبات
املعدنية وكمية �صغرية من الربوتني .يعترب
واملجدد الأ�سرع
الليمون امل�صحح الأ ّول للتلف
ّ
خلاليا الب�شرة ،بحيث
يحفّ ذ الفيتامني C
على ت�شكيل مادة
الكوالجني وبالتايل
حماربة التجاعيد.
ينقي الليمون الدم،
وهو
مهم لتكوين كريات الدم احلمراء،
ّ
و�إنتاج الأج�سام امل�ضادة ،كما ّ
يقلل من
�إنحبا�س ال�سوائل من خالل تن�شيط عمل
الكليتني.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،يقوي الليمون جهاز
فعال يف حماربة
املناعة عند الإن�سان ،وهو ّ
الأمرا�ض املرتبطة بالعدوى ،كاالنفلونزا،
وي�ستعمل يف حاالت احلمى وارتفاع احلرارة.
كذلك ،ي�شتهر بكونه من الأطعمة التي
�صحة الأ�سنان واللثة ،وتبعد
حتافظ على ّ
الإم�ساك والتعفّ نات املعو ّية والغازات...
ٍ
جهة �أخ���رى ،يفيد ع�صري الليمون
من
مر�ضى القلب لأنه غني بالبوتا�سيوم ،وهو
فعال يف حرق الدهون املرتاكمة.
اجلي�ش
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�إعداد� :أنطوان �صعب
ق�صة اجلائزة
ال��ع��ام  1956ن�����ش ��أت ج��ائ��زة
�أف�ضل العب كروي �أوروبي التي
كانت متنحها جملة «فران�س
فوتبول» ،وكانت حك ًرا على
الالعبني الأوروبيني فقط حتى
العام  ،1995حيث متّ ال�سماح
ّ
بالرت�شح
لالعبني غري �أوروبيني
لنيلها .وكان الليبريي جورج
و ّيا جنم فريق ميالن االيطايل
ال�سابق �أول العب �أوروب��ي يفوز
بها.
يف املقابل كان االحتاد الدويل
لكرة القدم قد بد�أ العمل العام
 1991بجائزة �أف�ضل الع��ب يف
العامل� .إتفق الطرفان املانحان
على توحيد اجلائزة ،فكانت
ثمرة هذا االتفاق ما بات يعرف
بجائزة «الكرة الذهبية».
اجل����ائ����زة احل���ال���ي���ة ب����د�أت
ر�سميا العام
بن�سختها اجلديدة
ً
 ،2010مع نهاية ك�أ�س العامل
يف جنوب افريقيا ،وفاز بها جنم
بر�شلونة ليونيل مي�سي ك�أف�ضل
الع���ب ل��ل��رج��ال ،وال�برازي��ل��ي��ة
«م����ارت����ا» ك���أف�����ض��ل الع��ب��ة
لالناث .فيما متّ االتفاق العام
ال�سابق على �إ�ضافة جائزة �أف�ضل
العبا
مدرب يف ال�سنة ،و�أف�ضل 11
ً
يف املو�سم.
اجلدول الزمني للجائزة
يف �شهر ت�شرين الأول من
ك���ل ع����ام ،ي��ج��ري الإع��ل�ان
ر�سميا عن القائمة النهائية
ً
ل��ل��م��ر���ش��ح�ين ل��ن��ي��ل اجل���ائ���زة،

«كرة الفيفا الذهبية» جائزة مينحها �سنو ًيا االحتاد الدويل لكرة
القدم لأف�ضل العب عن مو�سم فائت .وعلى بعد �أيام من منح
«الكرة الذهبية» للعام  ،2013نعر�ض بع�ض املعلومات حول
اجلائزة الأكرث قيمة يف عامل «ال�ساحرة امل�ستديرة».
العبا.
املكونة والتي ت�شمل 23
ً
ّ
تقدم هذه القائمة جلنة تابعة
ّ
للـ«فيفا» برئا�سة جنم كرة
القدم العاملي ال�سابق الفرن�سي
مي�شال بالتيني .بعد ذلك تر�سل
ملحرري جملة «فران�س
القائمة
ّ
ف��وت��ب��ول» ،ال��ذي��ن ل��ه��م احل��ق
منا�سبا.
با�ضافة �أي ا�سم يرونه
ً
وه��ن��اك رواي���ة ت�سري يف بع�ض
الأو���س��اط ال��ك��روي��ة ،تقول �إن
رئي�س نادي ريال مدريد فلورنتينو
برييز يعترب جز ًءا ممن ي�ضعون
القائمة النهائية .بعد ذلك،
يتم الإع��ل�ان ع��ن املر�شحني
الثالثة النهائيني جلائزة الكرة
الذهبية يف التا�سع م��ن �شهر
كانون الأول.
وينتظر �أن يعلن الفائز بالكرة

الذهبية يف  13كانون الثاين من
العام  2014يف حفل الـ«فيفا»
املعتاد مبدينة زويرخ ال�سوي�سرية.
مع العلم �أن��ه قد يطر�أ تغيري
ه��ذه ال�سنة يق�ضي بزيادة عدد
املر�شحني �إىل خم�سة العبني
بد ًال من ثالثة.
من يقوم بالت�صويت؟
من يحق لهم الت�صويت على
جائزة �أف�ضل العب هم :جميع
مدربي الأندية واملنتخبات ،وقادة
املنتخبات (�أي ما يعرف بكابنت
امل�سجلة
الفريق) ،االحت���ادات
ّ
يف االحت��اد ال��دويل لكرة القدم
وعددها  209من خمتلف قا ّرات
ال��ع��امل �شرط �أن ال يكون �أي
معاقبا يف وقت الت�صويت،
منها
ً

من يخطف الكرة
الذهبية للعام2013؟
م��دي��ر حت��ري��ر جم��ل��ة «ف��ران�����س
حاليا ال�صحايف
فوتبول» وه��و
ً
جريار اتي ،وكل مرا�سلي املجلة
امل�سجلة يف االحتاد
بدول االحتاد
ّ
الدويل.
ك��ل ال��ذي��ن ذكرناهم � ً
آنفا
ويحق لهم الت�صويت يف م�سابقة
ال��ك��رة الذهبية للعام ،2013
ل��دي��ه��م ح���ق اخ��ت��ي��ار ث�لاث��ة
العبا
العبني من قائمة ت�ضم 23
ً
يتم اختيارهم بالرتتيب ،الأول
الذي ينال خم�س نقاط والثاين
ينال ثالث نقاط والثالث نقطة
واحدة.
قواعد االختيار
لي�س هناك قيود على الذين
يحق لهم الت�صويت ،بعك�س
ما يعتقد البع�ض ،فهم يتخذون
قراراتهم ا�ستنا ًدا اىل مفاهيمهم
ومعتقداتهم وحتليالتهم .و�أما
املعايري التي ت�ضعها الـ«فيفا»،
كاجلوائز الفردية �أو اجلماعية،
وال�����روح ال��ري��ا���ض��ي��ة ،وال��ل��ع��ب
النظيف ،فتبقى جم� ّ�رد �شروط
للم�صوت �أن يتجاوزها.
ميكن
ّ
بالن�سبة �إىل هذا العام ،ف�إنه
م���ن ب�ي�ن ج��م��ي��ع ال�لاع��ب�ين
الذين اختريوا من �ضمن قائمة
املر�شحني لنيل اجل��ائ��زة ،برز
املر�شحون الثالثة :الأرجنتيني
ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي ،ال�برت��غ��ايل
كري�ستيانو رونالدو ،والفرن�سي
فرانك ريبريي.
وقد �صدر قرار من قبل االحتاد
ال���دويل ل��ك��رة ال��ق��دم بتمديد
مهلة الت�صويت على اجلائزة
هذه ال�سنة لأ�سبوعني ا�ضافيني.
اجلي�ش
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قائد املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف
اجتماعات
الـ CISM

�إعداد:
���ش��ارك العميد الركن
روجينا خليل ال�شختورة
�أ�سد الها�شم قائد املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية
ورئي�س بعثة لبنان لدى املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكري
( ،)CISMوالعقيد �سمري اليا�س من مديرية املخابرات،
يف اجتماعات املكتب التنفيذي للمجل�س املذكور التي
عقدت يف الكويت �إعتبا ًرا من  25ولغاية ،2013/11/30
ً
وافتتح بالوقوف دقيقة �صمت عن نف�س العميد الركن جورج بطر�س (ع�ضو املكتب التنفيذي للمجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية �سابقا).
تخلل االجتماعات البحث يف ا�ست�ضافة لبنان اجتماعات املجل�س التنفيذي للمجل�س املذكور عن قارة �آ�سيا ،وم�شاركة فريق اجلي�ش يف
لعبة اخلما�سي الع�سكري يف بطولة العامل الع�سكرية الـ 61التي �ستقام يف كوريا اجلنوبية العام  ،2014بالإ�ضافة �إىل موا�ضيع �أخرى.

اختتام املو�سم الريا�ضي 2013 -2012
ّ
ممثال بالعميد
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
الركن جوزيف فرن�سي�س ،ومبنا�سبة انتهاء املو�سم الريا�ضي
� ،2013 -2012أقيم حفل ت�سليم ك�ؤو�س وميداليات للمجلني
ت�لاه كوكتيل يف قاعة طعام مقر ع��ام اجلي�ش .وقد
�ألقى العميد الركن فرن�سي�س كلمة باملنا�سبة هنّ �أ فيها
الع�سكريني املجلني وقادة الوحدات واملدربني على اجلهود
امل�ضي
و�شجع على
التي بذلوها لتحقيق هذه النتائج
امل�شرفةّ ،
ّ
ّ
قدما للمحافظة على م�ستوى عالٍ من الريا�ضة الع�سكرية
ً
ّ
كل الظروف.
يوما عن ال�ضروريات يف
التي مل تُف�صل ً

دورة �شهداء اجلي�ش اللبناين بلعبة كرة ال�سلة
�شارك فريق اجلي�ش يف دورة �شهداء اجلي�ش اللبناين
بلعبة كرة ال�سلة التي نظمتها اجلامعة احلديثة
ل�ل��إدارة والعلوم ( )MUBSعلى ملعب جممع
الرئي�س العماد �إميل حل��ود الريا�ضي الع�سكري،
�ضد
ف�أحرز املركز الأول بعد فوزه يف املباراة النهائية ّ
جنوم منتخب لبنان القدامى بنتيجة ،73 - 75
وذلك بح�ضور العقيد جورج الهد ممثلاً العماد قائد
اجلي�ش.
قاد املباراة احلكمان امل�ؤهل علي ها�شم واملعاون
روين عازار.
اجلي�ش
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دورة يف �ألعاب القوى
من تنظيم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
ّ
نظم املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية دورة يف �ألعاب القوى
���ش��ارك فيها ريا�ضيو اجلي�ش
والعبون من الأندية املن�ضوية
�ضمن االحت���اد اللبناين على
ملعب اجلامعة اللبنانية –
احل��ـ��ـ��دث ،وك��ـ��ان��ت نتائــج
الع�ســكــريني عــلـى النحــو
الآتي:
• رمي الرمح:
 اجلندي �أول عبد الرحمناحلالين من لواء امل�شاة الأول يف
املركز الأول.
 العريف خالد �شريتح منل��واء امل�شاة ال�سابع يف املركز
الثاين.
 املجند املمددة خدماته �أمينالعك�ش م��ن امل��رك��ز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف املركز
الثالث.
• وثب طويل:
 -اجل��ن��دي حم��م��د اب��راه��ي��م

ط��ري��ج��ي م��ن ل��واء
امل�����ش��اة ال��ع��ا���ش��ر يف
املركز الأول.
 العريف �أول ف�ؤاديونان من لواء امل�شاة
ال��ث��ال��ث يف املركز
الثاين.
• رمي كرة حديد:
 الرقيب بدري عبيد من لواءاحل��ر���س اجلمهوري يف املركز
الأول.
 العريف �أول جورج ها�شم منمعهد التعليم يف املركز الثاين.
 العريف ربيع اجلندي منل��واء امل�شاة اخلام�س يف املركز
الثالث.
• رك�ض  60و 100مرت:
 اجلندي �شادي فرحات منفوج التدخل الثالث يف املركز
الأول.
 اجلندي حمزة ح�سن منلواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين.

ّ
ن��ظ��م امل���رك���ز ال���ع���ايل ل��ل��ري��ا���ض��ة
الع�سكرية م��ب��اراي��ات تايكواندو
جممع الرئي�س العماد �إميل
وم�صارعة يف
ّ
حلود الريا�ضي الع�سكري ،وكانت النتائج
التي حققها الع�سكريون على النحو الآتي:
• تايكواندو:
 املجند املمددة خدماته هادي يون�س (مادون  68كلغ) من ل��واء امل�شاة الثاين يف
املركز الأول .اجلندي اليا�س البطيخ (ما
دون  58كلغ) من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز الثاين.
 اجلندي يحي عبدو (ما دون  80كلغ)من لواء امل�شاة ال�سابع يف املركز الثاين.
حرة:
• م�صارعة ّ
 الرقيب تامر عبيد من فوج املدرعاتالأول يف املركز الأول ( 60كلغ).
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 العريف حممد قا�سم منل��واء امل�شاة ال�سابع يف املركز
الثالث.
• رك�ض  400مرت:
 املجند املمددة خدماته نورال��دي��ن ح��دي��د م��ن ل���واء امل�شاة
التا�سع يف املركز الأول.
 العريف �أحمد حم�سن منلواء الدعم يف املركز الثاين.
 العريف خالد من�صور من لواءامل�شاة الأول يف املركز الثالث.
• رك�ض  800مرت:
 اجلندي خالد ال�ضناوي منلواء امل�شاة الأول يف املركز الأول.

...ومباريات يف التايكواندو وامل�صارعة
 املجند املمددة خدماته علي �أحمد منالقوات البحرية يف املركز الأول ( 66كلغ).
 املعاون �أول حممد خ�ضر خليل من فوجالتدخل الرابع يف املركز الأول ( 74كلغ).
 املجند املمددة خدماته حممد احلجارمن لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول
واجلندي فيليب احلاج من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الثاين (96
كلغ).
 املجند املمددة خدماته ح�سن الر�شعينيمن لواء امل�شاة الثاين يف املركز الثاين (55
كلغ).
• م�صارعة رومانية:
 -اجلنــدي �سعيــد ال�شامــي مــن لــواء

 اجلندي �أول ع�صمت غريزيمن لواء امل�شاة احلادي ع�شر يف
املركز الثاين.
 الرقيب �أول ح�سن كركليم��ن ف��وج امل��دف��ع��ي��ة ال��ث��اين يف
املركز الثالث.
• رك�ض  5000مرت:
 العريف ح�سني قي�س منلواء امل�شاة الأول يف املركز الأول.
 العريف حمزة حممود منلواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين.
 املعاون �أول نقوال مرتا منمديرية امل��خ��اب��رات يف املركز
الثالث.

امل�����ش��اة ال��ث��اين يف امل��رك��ز الأول (55
كلغ).
 الرقيب �أول كمال اخلطيب من لواءامل�شاة ال�سابع واملجند امل��م��ددة خدماته
ح�سام امل�صري من لواء امل�شاة الثاين ع�شر يف
املركز الأول ( 66كلغ).
 اجلندي عبد علي �شم�ص من لواء امل�شاةال�سابع واملجند امل��م��ددة خدماته حممد
م�شيك من فوج الأ�شغال امل�ستقل يف املركز
الأول ( 74كلغ).
 املجند املمددة خدماته ح�سني حميةمن فوج التدخل الأول يف املركز الأول (120
كلغ).
 املجند املمددة خدماته جهاد عثمانمن لواء امل�شاة الثامن يف املركز الثاين (60
كلغ).

و�أحرز النتائج الآتية:
لقاء ودي يف اجلودو
• وزن  60كلغ:
 اجلندي ر�شاد العيناتيمن فوج التدخل الأول يف
يف لقاء ّودي يف اجلودو نظمته جمعية العزم
وال�سعادة االجتماعية يف مركز العزم الثقايف املركز الأول.
• وزن  66كلغ:
– امليناء – طرابل�س� ،شارك فريق اجلي�ش
 العريف علي �شومانم��ن ل���واء امل�����ش��اة الثاين
ع�شر يف املركز الأول.
ك�أ�س اال�ستقالل
 اجلندي و�سيم املوا�سيف ال�سواعد واملعدة والعار�ضة
من فوج املدرعات الأول يف املركز الثالث.
م��ن كتيبة احل��را���س��ة
• وزن  81كلغ:
واملدافعة عن مطار رفيق احلريري
نظمت جمعية الغولدن بادي – الدكوانة
 املجند املمددة خدماته �إيهاب عبداللهوجل��ن��ة ال��ت�راث وال��ري��ا���ض��ات التقليدية،
الدويل يف املركز الثاين.
 املجند املمددة خدماته ابراهيم من لواء امل�شاة التا�سع يف املركز الأول.ب�إ�شراف االحتاد العربي للريا�ضات التقليدية
• وزن  90كلغ:
ال�شعبية ،ك�أ�س اال�ستقالل يف ال�سواعد،
عبدالله من منطقة اجلنوب يف
 اجل��ن��دي حم��م��د احل�ل�اين م��ن ال��ف��وجاملعدة ،والعار�ضة وقوة التحمل للعام 2013
املركز الثالث.
املجوقل يف املركز الأول.
�ضد املن�شطات الريا�ضية
حتت عنوان
• وزن  73كلغ:
«معا ّ
ً
• وزن  100كلغ:
 الرقيب نا�صر ال�سحمراين منواملخدرات وذلك يف نادي Matrix Fitness
ل���واء امل�شاة ال��ث��اين ع�شر واملجند
� – Clubأنطليا�س.
 اجلندي خالد دقو من لواء امل�شاة الثاين يفاملمددة خدماته �أحمد علي �صديح املركز الأول.
���ش��ارك ف��ري��ق اجلي�ش يف ه��ذه الأل��ع��اب
وكانت النتائج على النحو الآتي:
ّ
نظم االحت��اد اللبناين لل�سباحة �سباق اال�ستقالل الـ33
• �سواعد ومعدة:
�سباق
للعبة يف املجمع الع�سكري – جونية والذي �شارك فيه فريق
 يف املركز الأول :اجلندي طوين كرم مناال�ستقالل
ّ
فحل العريف وائل زيادة من
اجلي�ش على م�سافة  800مرت
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية (حتت
الـ33
ال�شرطة الع�سكرية يف املركز الأول ،تاله العريف اليا�س
 80كلغ فوق � 18سنة) ،الرقيب �أول كمال
كرتا من فوج التدخل الأول يف املركز الثاين ،واجلندي �أول
اخلطيب من لواء امل�شاة ال�سابع (حتت 80
يف ال�سباحة
علي الزغبي من لواء احلر�س اجلمهوري واجلندي لوي�س داغر
كلغ فوق � 32سنة) ،املعاون ح�سني زيدان
من اللواء اللوج�ستي ،يف املركز الثالث.
من فوج املغاوير (حتت  100كلغ فوق 32
�سنة) ،واجل��ن��دي حممد خ�ضر خليل من
ّ
نظمت بلدية بعلبك بالتعاون مع نادي القلعة الريا�ضي
فوج التدخل الرابع (حتت  100كلغ فوق 40
مهرجان
مهرجان اال�ستقالل الريا�ضي الثاين للعام  2013حتت عنوان
�سنة).
اال�ستقالل
وت�ضمن
«ك��أ���س العماد ج��ان قهوجي قائد اجلي�ش».
 يف املركز الثاين :الرقيب تامر عبيد منّ
الثاين
الريا�ضي
ّ
م�صغرة بني فريقي اجلي�ش
املهرجان مباريات كرة قدم
فوج املدرعات الأول (حتت  80كلغ فوق
وم��ن��ت��خ��ب �أن���دي���ة
� 26سنة) ،الرقيب �أحمد قمحية من فوج
ب��ع��ل��ب��ك �أق��ي��م��ت
احلدود الربية الثاين (حتت  100كلغ فوق 26
ع�����ل�����ى م���ل���ع���ب
�سنة) ،العريف علي �شومان من لواء امل�شاة
الع�سرية.
الثاين ع�شر (فوق  100كلغ فوق � 26سنة)،
وق���د ف���از اجلي�ش
والعريف حممود نزال من لواء امل�شاة الثاين
على ن��ادي املن�شئة
ع�شر (حتت  100كلغ فوق � 29سنة).
بنتيجة � -2صفر،
• قوة التحمل على العار�ضة:
يف حني فاز نادي دار
 اجلندي طوين كرم من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية يف املركز الأول على
الأم���ل بنتيجة -1
�صفر.
�صعيد خمتلف الفئات.
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ماراثون اال�ستقالل الثاين ع�شر يف را�شيا
ّ
نظمت جمعية را�شيا ماراثون اال�ستقالل
الثاين ع�شر مل�سافتي  5و 10كلم حتت عنوان
«ل��ل��ع��ل��م ...بالعلم رح نرك�ض» حيث
انطلق االول من �سوق را�شيا الأث���ري� ،إىل
مثلث بكيفا باجتاه مدخل را�شيا الرئي�سي
والعودة بينما تابع الثاين بعد مدخل را�شيا
الرئي�سي �إىل مثلث ظهر الأحمر والعودة.
�شارك الع�سكريون يف هذا ال�سباق وكانت
النتائج على النحو الآتي:
• عن م�سافة  5كلم:
 -اجلندي علي �سويدان من ل��واء امل�شاة

�سباق ن�صف ماراثون – ال�صفرا

ال�سابع يف املركز الأول.
 ال���رق���ي���ب حم��م��دالعجمي من لواء امل�شاة
الثاين يف املركز الثاين.
 اجلندي �أول ع�صمتغريزي من ل��واء امل�شاة
احل��ادي ع�شر يف املركز
الثالث.
• عن م�سافة  10كلم:
 امل��ع��اون �أول ن��ق��وال م��رت��ا م��ن مديريةاملخابرات يف املركز الأول.

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،نظمت جمعية «� »Scouts Chrétiensسباق
ً
انطالقا من �أمام مقر
ن�صف ماراثون حتت عنوان «بتحب اجلي�ش ركو�ض وقللو» وذلك
اجلمعية – باحة كني�سة مار �صوفيا – ال�صفرا باجتاه �شركة هوات�شيكن ميينً ا نحو ج�سر
ثم الطريق البحري مرو ًرا مبدينة جونية ،و�صولاً
ال�صفرا نزولاً �إىل املدخل البحري للبلدة ومن ّ
�صعودا �إىل ثكنة رميون حايك – �صربا حيث و�ضع العدا�ؤون وردة حمراء
�إىل م�ستديرة ال�شري
ً
على الن�صب التذكاري لل�شهداء داخل الثكنة.
وقد جاءت نتائج الت�صنيف العام على النحو الآتي:
 العريف حمزة حممود من لواء امل�شاة الأول يف املركز الأول. املعاون �أول نقوال مرتا من مديرية املخابرات يف املركز الثاين. -العريف ح�سني قي�س من لواء امل�شاة الأول يف املركز الثالث.

�سباق �ضاحية واحتفال وطني يف �صيدا
ً
ّ
املتعلق بامل�شاركة يف �سباق �ضاحية
تلبية لطلب جمعية الهدى
ملنا�سبة عيد اال�ستقالل ،انطلق املت�سابقون املدنيون والع�سكريون
جممع مالك ال�سياحي
من النادي احل�سيني – �أن�صارية و�صولاً �إىل
ّ
حيث ّ
حل الرقيب و�سام يزبك يف املركز الأول واملجند املمددة
خدماته ابراهيم نا�صر يف املركز الثالث ،كالهما من لواء امل�شاة
اخلام�س.
وق��������د ت�لا
ال���������س����ب����اق
اح����ت����ف����ال
ح�ضره ممثل
ال��ع��م��اد قائد
اجل����ي���������ش،
وع�������دد م��ن
ف���اع���ل���ي���ات
املنطقة.
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 العريف ح�سني احل��اج ح�سن من لواءامل�شاة التا�سع يف املركز الثاين.
 العريف ح�سني قي�س من لواء امل�شاة الأوليف املركز الثالث.

ّ
نظمت اجلمعية اللبنانية للدرا�سات
...و�سباق
والتدريب �سباق بعلبك «نرك�ض من �أجل
يف بعلبك
ال�سلم الأهلي» الذي انطلق من �أمام �سيار
ال��درك – مدخل بعلبك اجلنوبي م��رو ًرا
ب�سوق بعلبك و�صوال �إىل �أمام مركز اجلمعية املذكورة – �شارع
ر�أ�س العني.
وكما عودنا الع�سكريون� ،أح��رزوا املراكز الأوىل �إذ كانت
نتائجهم على النحو الآتي:
 الرقيب حممد العجمي من لواء امل�شاة الثاين يف املركز الأول. العريف ح�سني قي�س من لواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين. -املعاون �أول نقوال مرتا من مديرية املخابرات يف املركز الثالث.

ن�شاطات اال�ستقالل يف قطاع جنوب الليطاين
�أقيمت يف قطاع جنوب الليطاين ن�شاطات ريا�ضية متنوعة خا�صة
بعيد اال�ستقالل  2013ت�ضمنت �سباق رك�ض مل�سافة  5كلم ،كرة
�سلة ،كرة قدم ،كرة طائرة ،وكرة يد ،وكانت النتائج على النحو
الآتي:
• رك�ض مل�سافة  5كلم:
 العريف �أول ح�سني احلاج ح�سن من اللواء التا�سع يف املركز الأول. املعاون �أول �أحمد �شرف من اللواء اخلام�س يف املركز الثاين. املجند املمددة خدماته زاهر زين الدين من اللواء اخلام�س يفاملركز الثالث.
• كرة �سلة:
فاز اللواء اخلام�س على الكتيبة الإيطالية بنتيجة .53×41
• كرة قدم:
فاز اللواء اخلام�س على الكتيبة الغانية بنتيجة .8×5
• كرة يد:
فاز اللواء التا�سع على الوحدة الأندوني�سية.
• كرة طائرة:
ف��از اللواء التا�سع بثالثة �أ���ش��واط مقابل �شوط واح��د للكتيبة
النيبالية.

�سباق نادي اخليام الثقايف االجتماعي
نظم نادي اخليام الثقايف االجتماعي �سباق بدل
يف البلدة �شارك فيه لواء امل�شاة التا�سع حيث حقق
ّ
ّ
كل
فحل يف املركز الأول
عنا�صرة املراكز الأوىل،
م��ن العريف �أول ح�سني احل��اج ح�سن ،اجلندي
�أول ح�سن الغو�ش ،واملجندين املمددة خدماتهما
نور الدين حديد وحممد �سرحان ونالوا جميعهم
امليدالية الذهبية� .أما يف املركز الثاين ،فقد ّ
حل
املجندون املمددة خدماتهم ح�سن امل�صري ،عبد
ال�سالم الرتكي ،علي �شبلي ومهدي منت�ش وحازوا
امليدالية الف�ضية.

مهرجان ريا�ضي يف عكار

ريا�ضيا يف لعبتي كرة ال�سلة
نظمت املدر�سة الوطنية الأرثوذك�سية – عكار ،مهرجا ًنا
ً
وكرة القدم ملنا�سبة عيد اال�ستقالل على مالعبها ،حيث تواجهت مع فوج احلدود
الربية الأول الذي فاز عليها يف اللعبتني ( كرة ال�سلة  ،59×29وكرة القدم .)2 -3
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بطولة ليبيا الدولية الثانية
يف املبارزة للجي�ش اللبناين
�أحرز فريق اجلي�ش اللبناين امل�ؤلف من
املعاون �أول زياد جلبوط ،املعاون �شفيق
اخل����وري ،اجل��ن��دي طانيو�س عطالله
واجلندي طانيو�س النجار ،بطولة املبارزة
الدولية الثانية التي �أقيمت يف طرابل�س
– ليبيا بعد خو�ضه املباراة النهائية �أمام
منتخب املغرب وذلك بنتيجة .45/40
�أم��ا على ال�صعيد ال��ف��ردي ،فقد ّ
حل
املعاون �شفيق اخل��وري يف املركز الأول
واملعاون �أول زياد جلبوط يف املركز الثاين.

بطولة لبنان للجودو
يف الوزن املفتوح
جوزيف �أبو في�صل
بطل اال�ستقالل يف الكونغ فو

�أحرز جوزيف �إبن امل�ؤهل جرج�س �أبو
في�صل من املجمع الع�سكري – جونية،
املركز الأول يف بطولة اال�ستقالل للعام
 2013يف الكونغ فو التي �أقيمت يف نادي
بودا – �أدما.
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يف �إطار الن�شاطات الريا�ضية التي جترى يف نادي بودا – �أدما� ،أقيمت بطولة لبنان للوزن
املفتوح يف اجلودو للعام  2013حيث ّ
حل من اجلي�ش الرقيب �أول زين الدين مترة من فوج
التدخل الرابع يف املركز الثالث.

ح�سن وح�سني
حمدان بطال لبنان
يف املالكمة

�شارك �أوالد العريف �أول ايهاب حمدان يف بطولة
لبنان للمالكمة للدرجة الأوىل للعام  2013عن عمر
ّ
فحل ح�سن ( 60كلغ) يف املركز
ما دون � 14سنة،
الأول ،وح�سني ( 56كلغ) يف املركز الثاين.

الكلية احلربية تت�ألق يف لقاءات ريا�ضية
 بتاريخ � ،2013/11 /19شاركت الكلية احلربية يف لقاء ريا�ضيبالألعاب الإجمالية (الكرة الطائرة ،كرة ال�سلة ،كرة القدم) من
تنظيم اجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا � – AUSTصيدا،
فحلت يف املركز الأول يف كرتي القدم وال�سلة ،ويف املركز الثاين يف
الكرة الطائرة.
 بتاريخ � ،2013/11/28شاركت الكلية يف مباريات ريا�ضيةبالألعاب الإجمالية التي نظمتها جامعة بريوت العربية – حرم
الدبية على مالعبها ،ففازت بلعبة كرة القدم لل�صاالت (،)5 -4
وكرة ال�سلة ( ،)65 -56وحققت املركزين الأول والثالث يف كرة
الطاولة ،وتعادلاً يف كرة القدم ( ،)1 -1غري �أ ّنها خ�سرت يف كرة
الطائرة (� -2صفر).

متفرقات ريا�ضية

• كرة طاولة:
 بتاريخي  22و،2013/11/23خا�ض فريق اجلي�ش دورة ودي��ة
م��ن تنظيم جمعية هومنمن
ال��ري��ا���ض��ي��ة ،وب���إ���ش��راف االحت���اد
اللبناين للعبة وذلك يف النادي –
بريوت ،حيث �أحرز اجلندي �أحمد
حرب من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية املركز الثالث.
• كرة قدم لل�صاالت:
 بتاريخ  ،2013/12/5تواجهفريق اجلي�ش مع فريق ال�شويفات
ال��ري��ا���ض��ي ع��ل��ى ملعب جممع
الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي
الع�سكري حيث فاز على الأخري
بنتيجة .7×8
• كرة يد:
 بتاريخي  15و،2013/11/ 28ل��ع��ب ف��ري��ق اجل��ي�����ش م��ب��ارت�ين
وديتني مع فريق ن��ادي ال�صداقة
على ملعب ال��ن��ادي امل��ذك��ور –
طريق املطار حيث خ�سر يف الأوىل
بنتيجة  41×34وف��از يف الثانية
بنتيجة .30×28
• كرة �سلة:
 بتاريخ  ،2013/11/21خا�ضفريق اللواء احل��ادي ع�شر مباراة
ودي��ة مع فريق مدر�سة القدي�س

ج��اورج��ي��و���س – ب�صاليم وتفوق
عليها بنتيجة .81 -53
• كرة قدم م�صغرة:
 بتاريخ  ،2013/11/21نظمتث��ان��وي��ة م��ن��ارة ج��ب��ل ع��ام��ل –
ريا�ضيا ملنا�سبة عيد
املروانية لقا ًء
ً
اال�ستقالل ،فخا�ض فريقها مبارا ًة
ودية مع فريق اللواء الثامن حيث
ف��از الأخ�ي�ر بنتيجة  3 -6وح��از
الك�أ�س.
 بتاريخ  ،2013/12/2نظم نادياجلليل الفل�سطيني خميمات
ال�����ش��ت��ات – امل���ب���ادرة ال�شعبية
للم�صاحلة الوطنية الفل�سطينية
مباراة ودي��ة خا�ضها فريقه مع
فريق اللواء اخلام�س من اجلي�ش
اللبناين على ملعب مدر�سة
�أجم��اد – ب��رج ال�شمايل وانتهت
بالتعادل الإيجابي  6 -6ومت �إهداء
الك�أ�س ودرع ت��ذك��اري لفريق
اللواء.
• كرة قدم:
خا�ض اجلي�ش مبارتي كرة قدم
الأوىل على ملعب �صيدا البلدي
�ضد ن��ادي الفجر الريا�ضي وف��از
بنتيجة � -1صفر ،والثانية على
ملعب املردا�شية  -زغرتا �ضد نادي
�شكا الريا�ضي وفاز بنتيجة .1×2
اجلي�ش
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العدد 343

�ألعاب
والعبون

كانون الثاين

�إعداد :ندين البلعة خريالله
موهبة رافقته منذ طفولته ف�أح ّبها
جزءا من
ومار�سها ،و�أ�صبحت ً
حياته .العريف رائد احلميدي ،الذي
تطوع مل�صلحة كلية ف�ؤاد �شهاب
ّ
للقيادة والأركان العام ،2008
ّ
حقق املركز الأول يف بطولة العامل
أقيمت
يف الكيك بوك�سينغ التي � َ
يف  2013/10/20يف اليونان لريفع
بذلك �إ�سم لبنان عال ًيا يف حمافل
الريا�ضة الدولية.

ّ
تغلب على �أكرث

ً
احرتافا
الالعبني

العريف
رائد احلميدي

بطل العامل

بالكيك بوك�سينغ
بد�أ ممار�سة الكيك بوك�سينغ العام  1996يف نادي الأبطال ب�إ�شراف الأ�ستاذ غالب
اجلردي ،وتوالت البطوالت التي �أحرزها �أو ّ
جيدة منذ العام  .2004فهو
حقق فيها نتائج ّ
ّ
يحقق منذ ذلك احلني ذهبية بطولة ك�أ�س لبنان .وقد �أ�ضاف �إليها العام  ،2005املركز

الأول يف ك�أ�س عادل الن�صويل ،وبطولة لبنان العامة ،واملركز الثاين يف هذه البطولة للعبة
الـ«اليت كونتاكت».
بعد �سنة حقق املركز الثالث يف ك�أ�س
ال�شهيد رفيق احلريري وانتقل �إىل املركز
الأول العام التايل ( ،)2007بالإ�ضافة �إىل
�إحرازه ذهبية ك�أ�س عادل الن�صويل مرة
�أخرى.
العام  2009بد�أ م�سريته مع البطوالت
ال��ع��امل��ي��ة ،ف�����ش��ارك يف بطولة العامل
ّ
املحلي حقق
(�إ�سبانيا) ،وعلى امل�ستوى
املركز الأول يف ك�أ�س ال�شهيد رفيق
احلريري وك�أ�س لبنان وبطولة لبنان.
العام  2011حقق املركز الأول يف بطولة
اجلامعات  MUBSواملركز الثالث يف
بطولة العامل التي جرت يف �أملانيا ،ليحرز
العام  2013لقب بطل العامل.
ي�����ص��ف ال��ع��ري��ف احل��م��ي��دي حلظة
البطولة ب�أنها كانت «فخر لنا عندما
ُر ِفع علم لبنان وو�ضع الن�شيد الوطني
يو�صف زاد
اللبناين� ...شعور رائ��ع ال
َ
ثقتي بنف�سي بعد �أن ّ
تغلبت على �أكرث
ً
احرتافا يف العامل يف مباريات
الريا�ضيني
ج��دا» .ويلفت �إىل �أن املهمات
�صعبة
ً
الع�سكرية جتعل م��ن ال�صعب ج ً��دا
مطالبا
التفرغ للريا�ضة واالح�ت�راف،
ً
ّ
��م �أك�ثر وت�شجيع على ال�صعيد
ب��دع ٍ ِ
امل�شرفة.
الوطني ملتابعة حتقيق النتائج
ّ
اجلي�ش
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
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�شما�س
�إعداد :فيليب ّ

19
20
21

اجلائزة

 400.000لرية لبنانية

العنوان:

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها «اجلي�ش»
لقرائها وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز مالية
قيمتها اربعماية الف لرية لبنانية ،توزع
بوا�سطة القرعة على اربعة فائزين.

اال�سم:

......................................................................................................................................

الهاتف:

...............................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة،
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات وتر�سل
ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش
 -الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش» -

«م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن
اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  20كانون الثاين .2014
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
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�أفق ًيا:
جميعا ،حامي وطننا ،ال�شجاع.
 -1نتمناه لكم
ً
 -2وطننا احلبيب ،العز والرفعة ،دولة �آ�سيوية ،طري ولني.
 -3حب� ،أعانت على ،مغنية فرن�سية هوايتها املف�ضلة حل �شبكة
الكلمات املتقاطعة.
 -4عا�صمتها تالني� ،ساحل البحر� ،أمتّ ها.
� -5صحيفة خليجية� ،أمكنة خم�صبة يف ال�صحارى ،نهر يف �إيطاليا.
 -6ق�صعة كبرية ،نوع من البلوط� ،سئم و�ضجر.
 -7ماثله ،يراه.
� -8أداة �إ�ستثناء ،دول��ة �أفريقية ،طعم احلنظل ،تطلع وتلتف
النباتات.
 -9مذ ّنب �شهري� ،أ�صناف و�أنواعّ ،
تعلق بـ ،نوع من ال�سباع ،نعام.
 -10برد ،حاجة ،ال يباح بها ،لثم.

� -11أول ال�شيء ،رئي�س فرن�سا قبل مئة �سنة ،نوتة مو�سيقية.
� -12أغنية لفريد الأطر�ش ،زاحمت على.
� -13أهل الزمان الواحد ،مركزكم ومكانكم.
� -14أديب �إيطايل راحل �صاحب «ال�س�أم» ،عا�صفة بحرية.
 -15ممثل م�صري ،ممثل م�صري راحل.
 -16بلدة يف ق�ضاء جزين� ،أغنية لأ�سمهان ،ماركة �صابون.
يخ�صني� ،سريه يف درب ،من الفواكه ،عاد ،حرف ن�صب.
-17
ّ
 -18باحثون عن ،يجري يف العروق ،يقرعون الأجرا�س ،جمل �سريع
ال�سري.
 -19مطر �شديد ،من عوامل الطبيعة ،فريق كرة م�صري.
 -20والد الأب ،دولة �أمريكية� ،ضمن ،قاعة الإ�ستقبال ،ماركة
غاالت.
� -21أغنية لراغب عالمة ،والية �أمريكية ،ق�ضاء لبناين.

عمود ًيا:

 -11قو ًّيا ،ند ّرب ،ما ت�ساقط من الثمر من �أ�صول ال�شجر.
 -12خمر ،مي�ضي �إىل بلد �آخر ،مدينة يف اليونان.
 -13اخللق ،عا�صمة �أفريقية ،حقد.
ظن واتّ هم بـ ،نهر �أوروبي.
�صرّ ،
 -14للتف�سري ،مرتفعّ ،
� -15أ�شار ،من �ضواحي لندن ،هزمناه.
 -16معجم يف اللغة لإبن منظور ،يف�سد ،نحل.
 -17تعرث ،ما يتلألأ ،حملوا.
 -18ملكة �أوروب��ي��ة هوايتها املف�ضلة حل �شبكة الكلمات
املتقاطعة ،دولة كربى� ،أ�سد.
� -19أقفلوه ،ممثل �أمريكي راحل� ،أبناء.
 -20حرف ن�صب ،الفر�س الكثري اجلري� ،أكمل ،رئي�س �أفريقي �سابق
تويف م�ؤخ ًرا.

الـفـائـزون

الـفـائـزون

� -1إرتفاع ،املرتفع ،ممثل م�صري راحل.
ال�صيادون ،والية �أمريكية.
 -2تغيري،
ّ
 -3حرف جر ،بلدة يف ال�شوف ،رئي�س �أفريقي ،قطع.
 -4مدينة يف الأرجنتني ،حمام بري ،ممثل م�صري راحل.
 -5ما د ّلك على �أمكنة وجودهم ،فيلم لفريد �شوقي ،حفر البئر،
ً
غيظا.
للتمني ،نفخ منخره
 -6من �أيام العجوز ،ادخر ،تهزمونهم.
 -7منزيل� ،أ�سد ،قريب ،تبخرت واختال.
حددوا النظر �إىل ،للمنادى� ،سقي ،جترى ما بني الدول من حتالف
ّ -8
�أو �صداقة.
 -9كثري ،تنظر يف الأم��ر
مليا� ،ضرب بالع�صا �ضر ًبا
حل العدد ال�سابق
متتابعا ،راوغ.
ً
ي�ضمونها ،الإ�سم الثاين
-10
ّ
ل�شاعر برتغايل� ،شاهدت،
ماركة �شاحنات.

• املعاون �أول فادي حرقو�ص
فوج الإ�شارة.

• العريف حممد حجازي
ال�شرطة الع�سكرية.

• املعاون �أول فرن�سوا ديب
مقر عام اجلي�ش.

• مرينا خليفة
الغازية.
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�صعبة احلل

�سهلة احلل
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الكلمة ال�ضائعة

غرب
فريوز
فيلق
ق�ش
قرب�ص
كنزة
كتاب
كوناكري
كندا
الرنكا
ليوناردو
م�سقط
مغوار
مو�سكو
نعامة
هديل
ياقة.

8
1

6

7
9

فلهلم �إكيلوند:
�شاعر �سويدي (-1880
 .)1949يعترب رائد ال�شعر
احلديث يف بالده.
في�سنته �ألك�سندر:
�شاعر �إ�سباين (-1900
 .)1984له جمموعات
�شعر غنائية .نال جائزة
نوبل العام .1977
ليونيد اندرييف:
�أدي���ب رو���س��ي (-1871
 .)1919من �أبرز ممثلي
الرمزية يف �أدب بالده.
من ق�ص�صه« :ال��ه� ّ�وة»،
ومن م�سرحياته« :حياة
�إن�سان».

الكلمة ال�ضائعة من �ستة حروف :عا�صمة �إفريقية.

�أو�سكار
�أعمال
الظهران
�إبتهال
�إنقاذ
بلجيكا
برين
باراغواي
بريد
بانكوك
تلميذ
تثقيف
ثلوج
ثغر
ثمر
جنود
ج�سر
حظ
حرية

5
2

احلل بني يديك

حزب
خبز
دجاجة
ديك
دراخما
ذريعة
�سهاد
�شوبان
�صك
�صيادلة
�صقور
�صقيع
�ضر�س
�ضيعة
طبابة
طريق
ظفر
عنفوان
غلوريا
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قامو�س �صغري
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
هو خمب�أ يف
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
�إلاّ �أن ّ
نظرك على
نقطة حمددة
يف و�سطها،
على �أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا ،حماولاً
ً
�أن تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية الأبعاد
التي �ستظهر
�أمامك.
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عبارة

الأر�ض ال�صلبة
قد يبادر البع�ض �إىل الت�سا�ؤل ،ما هو
ال�سر الذي يقف خلف منعة امل�ؤ�س�سة
ّ
الع�سكرية ،يف ظل ا�ستمرار الأزم��ات
الإقليمية التي تت�صادم رياحها فوق
�أر����ض ال��وط��ن ب�ين احل�ين والآخ����ر ،ويف
حم�أة احتدام التجاذبات الداخلية
التي كادت تربك م�سرية الدولة على
�أكرث من �صعيد.
�أو قد يت�ساءل البع�ض الآخ��ر ،كيف
لهذه امل�ؤ�س�سة ا ّال ت�شعر بالتعب وترتاجع
عزميتها ،وهي توا�صل مهماتها منذ
مقد ً
�سنوات طويلة ب�لا ت� ّ
مة
�وق��ف،
ّ
قوافل ال�شهداء واجلرحى ،و�أ ًدا للفتنة
ً
وحفاظا على م�سرية الأمن واال�ستقرار
يف كل مدينة وبلدة وقرية ومفرق من
مفارق البالد.
� ّأم��ا الإجابة عن هذين الت�سا�ؤلني،
فبالن�سبة �إىل قيادة اجلي�ش و�إلينا نحن
كع�سكريني وا�ضحة للغاية ،نعرفها
كما نعرف �أنف�سنا وندركها كما
ندرك �أج�سادنا .نخت�صرها بالقول� :إن
بنيان م�ؤ�س�ستنا قائم على �أر�ض �صلبة
ال تنال منها العوا�صف العتية.
الأر�ض ال�صلبة ،هي � اًأول ،تلك التن�شئة
الع�سكرية الرا�سخة التي تلقيناها يف
خطواتنا الأوىل ،ف�أكلنا من معجنها
ال�صالح ،ونهلنا من ينابيعها ال�صافية.
ثانيا ،تلك الثوابت الوطنية
وه��ي
ً
التي حفظناها ومار�سناها عن ظهر
قلب ،ف�أنارت لنا طريقنا ،و�أو�ضحت لنا

العدو من ال�صديق ،العدو هي �إ�سرائيل
�صاحبة الذراع الطويلة يف العدوان على
لبنان ،ثم الإره��اب وهو الوجه الآخر
لعملتها امل�سمومة ،يليهما العابثون
بالأمن �إىل �أي جهة انتمواّ � ،أما ال�صديق
فهو ال�شقيق �أو ال�صديق الذي يقف �إىل
جانب لبنان يف حمنه ،وال ّ
يوفر و�سيلة
لدعم اجلي�ش يف �أداء مهماته الوطنية.
ً
ثالثا ،هي فهمنا
والأر����ض ال�صلبة
العميق لر�سالة لبنان ،تلك الر�سالة
ّ
متثل معنى وج��وده وا�ستمراره،
التي
وبالتايل �أهمية احلفاظ على �صيغة
العي�ش امل�شرتك بني �أبنائه ،ك�أ�سا�س
للحفاظ على وح��دت��ه وا�ستقالله،
وموقعه الإن�ساين واحل�ضاري الرائد بني
�سائر بلدان العامل.
��ع���ا ،ه��ي ثقة
والأر������ض ال�صلبة راب� ً
املواطنني باجلي�ش ،والتفافهم حوله،
لأنهم يثقون ب�أدائه ،ويراهنون على
ّ
ك��ل منعطف
دوره الإن���ق���اذي ع��ن��د
خطري.
خام�سا ،العمل امل�ؤ�س�ساتي
ويبقى
ً
مييز م�ؤ�س�ستنا ،على
ال�صحيح ال��ذي
ّ
قاعدة التجرد والنزاهة وال�شفافية،
وال��ك��ف��اءة والإن��ت��اج ،وتطبيق مبد�أ
ال��ث��واب وال��ع��ق��اب يف ك��ل ���ش ��أن من
�ش�ؤونها.
�سر
بعد ذل��ك ،هل
ّ
ي�ستغربن �أح��د ّ
قوة م�ؤ�س�ستنا ومتا�سكها ومناعتها،
أبدا يف �صدور جنودها؟
والهمم امل�شتعلة � ً

العميد علي قان�صو
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