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 »جندي الغد«

زاوية جديدة خا�سة بجنود امل�ستقبل

ملف العدد

غداة تعّر�ش حاجزين للجي�ش لالعتداء، تفّقد قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي الوحدات الع�صكرية يف اجلنوب، ومن 

على  للرّد  الكاملة  باجلهوزية  يتمتع  اجلي�ش  اأن  اأّكد  هناك 

ا�صتهداف،  اأي  عن  ي�صكت  لن  واأنه  ا�صرائيلي،  اعتداء  اأي 

و�صيقابل اأي عمل عدواين مبثله.

املوجلة  الع�صكرية  القطع  على  جوالتها  »اجلي�ش«  تتابع 

كانت  االأخرية  اجلولة  ال�صمال.  منطقة  يف  االأمن  حفظ 

اإمرة  حتت  طرابل�ش  يف  االأمنية  القوى  جميع  و�صع  عقب 

اجلي�ش اللبناين، واإن�صاء غرفة عمليات م�صرتكة تتمركز يف 

مقر قيادة منطقة ال�صمال الع�صكرية.

هي  دهم  دورة  عالية:  وبكفاءة  اخلطر  مواجهة  يف  االإناث 

االأوىل من نوعها يف اجلي�ش تهدف  اإىل رفع م�صتوى الرماية 

االأخطار  مع  يتالءم  مبا  املاأهولة،  االأماكن  يف  واالنتقال 

املطلوب  الهدف  اإىل  والو�صول  االأماكن،  هذه  يف  املوجودة 

مع االأخذ بعني االعتبار وجود مدنيني اأو رهائن.
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الوطني  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل 

الأعمال  ت�سريف  حكومة  يف 

الأ�ستاذ فايز غ�سن، يف مكتبه 

الإيرلندي  الدفاع  وزير  الوزارة،  يف 

ال�سيد األن ت�ساتر وعر�سا امل�ستجدات يف املنطقة.

و�سدد الوزير غ�سن خالل اللقاء على »�سرورة العمل ال�سيا�سي حلل 

الأزمة ال�سورية«، معترًبا اأن »الإجماع الدويل على احلل ال�سيا�سي قد 

ي�سهم يف اإنهاء احلرب«.

التكفريي  الفكر  واإن  لبنان،  اإىل  يت�سلل  بداأ  الإرهاب  »اإن  وقال: 

الإرهابي اإذا ما قوي وا�ستّد، فاإن من �ساأنه الإطاحة بالدولة اللبنانية 

يعرتفون  ل  التكفريي  الفكر  اأ�سحاب  اأن  ا  وخ�سو�سً وموؤ�س�ساتها، 

اأ�ساًل مبفهوم الدولة«.

يرف�ض  وطوائفه  و�سعبه  بدولته  »لبنان  اأن  غ�سن  الوزير  واأك��د 

امل�سرتك  العي�ض  ب�سيغة  متم�سك  وهو  الإلغائي،  الإرهابي  الفكر 

على  الفكر  هذا  اأنتجه  »ما  اأن  معترًبا  لبنان«،  روح  ت�سكل  التي 

ال�ساحة اللبنانية والذي ترجم حمطات دموية عدة، لن يك�سر اإرادة 

اللبنانيني يف مواجهة اأي م�سروع يهدف اإىل اإلغاء دولتهم«.

ظهرت  التي  »احلرفية  اأن  واعترب 

ا�ستهدف  ال��ذي  الأخ��ري  التفجري  يف 

اأمام  مفتوحة  باتت  اللبنانية  احة  ال�سّ باأن  ت�سي  الإيرانية  ال�سفارة 

اإرهاب منّظم«، موؤكًدا »الإ�سرار على حماربة الإرهاب ووقف متدده 

داخل ال�ساحة اللبنانية واإف�سال م�سروعه«.

وبدوره، اأ�ساد الوزير الإيرلندي »مبا يقوم به اجلي�ض اللبناين يف جمال 

التي  الأعمال  من  الكثري  اإحباط  يف  وجناحه  الإرهاب،  مكافحة 
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وزير الدفاع

وزير الدفاع الإيرلندي 

ال�سفري الفرن�سي

ال�سفري القطري

ال�سفري الأملاين

ال�سفرية اليونانية

وزير الدفاع ا�صتقبل نظريه الإيرلندي و�صفراء و�صخ�صيات
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مدير املعهد الفني يف الرهبانية الأنطونية رئي�ض املجل�ض الأورثوذك�سي

كانت ت�ستهدف ا�ستقرار البلد و�سلمه الأهلي«.

ال�سيد  الأمل���اين  ال�سفري  غ�سن،  فايز  ال��وزي��ر  ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

كري�ستيان �سالجي�ض وعر�ض معه العالقات بني البلدين والأو�ساع 

وقوات  اجلي�ض  بني  والتن�سيق  التعاون  اإىل  بالإ�سافة  اجلنوب،  يف 

ال�»يونيفيل«.

باويل  باتريك  ال�سيد  الفرن�سي  ال�سفري  ا،  اأي�سً الوزير غ�سن  وا�ستقبل 

اجلي�ض  ق��درات  ودع��م  لبنان  مل�ساعدة  ب��الده  ا�ستعداد  »اأب��دى  ال��ذي 

اجلي�ض على كامل  بها  يقوم  التي  ب�»املهمات  منّوًها  وتعزيزها«، 

الأرا�سي اللبنانية، ودوره احلا�سم يف تعزيز الأمن وال�ستقرار يف لبنان«. 

كما تطّرق ال�سفري الفرن�سي اإىل »الهدوء ال�سائد يف اجلنوب والذي جاء 

الدولية«،  والقوات  اجلي�ض  بني  والتن�سيق  للتعاون  طبيعية  كثمرة 

م�سدًدا على »وجوب تعزيز هذا التعاون وزيادته«.

بورا،  كاترين  ال�سيدة  اليونانية  ال�سفرية  غ�سن،  الوزير  زوار  ومن 

وال�سفري القطري اجلديد ال�سيد علي بن حمد املري. وقد اأجرى الزائران 

جولة اأفق تناولت الأو�ساع يف لبنان واملنطقة، بالإ�سافة اإىل العالقات 

الثنائية. 

املجل�ض  رئي�ض  م��ن،  ك��اًل  غ�سن  ف��اي��ز  ال��وزي��ر  التقى  كما 

يف  الفني  املعهد  ومدير  وفد،  راأ���ض  على  اأبي�ض  روبري  الأورثوذك�سي 

الرهبانية الأنطونية املارونية الأب �سربل اأبو عبود.

وال�سمال  طرابل�ض  الو�سع يف  الوطني  الدفاع  وزير  تناول  ذلك،  اإىل   

مثالًيا«،  و�سًعا  لي�ض  لكنه  ال�سابق  من  اأف�سل  »بات  اأّن��ه  معترًبا 

واأو�سح اأن »اإجراءات اجلي�ض اللبناين وباقي الأجهزة الأمنية �ست�ستمر 

ال�سيا�سية  التهدئة  اإىل طبيعته«. و�سدد »على وجوب  الو�سع  لإعادة 

مدرًكا  بات  »اجلميع  اأن  اإىل  م�سرًيا  الأمنية«،  الإجراءات  مبوازاة 

البلد  ال�سيا�سي احلا�سل يهدد  النق�سام  اأن  ا  الو�سع، خ�سو�سً خطورة 

وم�ستقبله«.

اإ�سرائيل وخطر الإرهاب يحيطان بنا، وما علينا  وقال: »اإن خطر 

اإل التنّبه وحماية لبنان وال�سعي لدرء اخلطر عنه من خالل وحدتنا 

والت�سامن يف مواجهة املوؤامرات التي حتاك لبلدنا«.

الراهبات  خطف  واإدان��ت��ه  ا�ستنكاره  غ�سن  الوزير  ج��دد  كما 

جلهود  يحتاج  املدان،  العمل  »هذا  اأن  معترًبا  �سوريا،  يف  واملطرانني 

تكفي،  وال�ستنكار  الإدان��ة  بيانات  تعد  ومل  لإنهائه،  ا�ستثنائية 

املاأ�ساة  ه��ذه  لإن��ه��اء  والأمم��ي��ة  الدولية  اجلهود  ت�سافر  واملطلوب 

الإن�سانية«، داعًيا اإىل »اأو�سع حملة ت�سامن من اجلميع ومن كل 

اإطالق  باجتاه  وال�سغط  واملطرانني،  الراهبات  مع  والطوائف  الأديان 

�سراحهم يف اأقرب وقت«.

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش

بحثا �صوؤوًنا ع�صكرية واأمنية

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�سن، 

قائد اجلي�ض يف مكتبه يف الريزة، وتناول البحث 

اأو�ساع املوؤ�س�سة الع�سكرية واحتياجاتها 

والإجراءات الأمنية التي يتخذها اجلي�ض تباًعا 

لفر�ض الأمن وال�ستقرر يف مدينة طرابل�ض، 

والنتائج امليدانية التي حتققت على هذا 

ال�سعيد.
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قائد اجلي�ش

قائد اجلي�ش ا�صتقبل 

�صفريي بريطانيا وقطر

العماد  اجلي�ض  قائد  ا�ستقبل 

يف  مكتبه  يف  قهوجي،  ج��ان 

ال�سيد  الربيطاين  ال�سفري  الريزة، 

Tom Fletcher على راأ�ض وفد مرافق، وتناول البحث الأو�ساع العامة 
يف لبنان واملنطقة و�سبل تطوير جمالت التعاون بني جي�سي البلدين.

وقد اأعرب ال�سفري Fletcher عن ثقته بدور املوؤ�س�سة الع�سكرية يف 

لبنان  اإىل جانب  بالوقوف  واعتزازه  وال�ستقرار،  الأمن  احلفاظ على 

وجي�سه، يف مواجهة التحديات الإقليمية. كما مت عر�ض برنامج 

اخلطة املقررة لتعزيز قدرات اجلي�ض اللبناين، والتي تت�سمن تقدمي 

جمالت  يف  �سيما  ل  اأمريكي،  دولر  مليون   15 بقيمة  م�ساعدات 

بروتوكول  على  اجلانبني  توقيع  ذلك،  تال  واللوج�ستية.  التدريب 

امل�ساعدات الربيطانية للجي�ض اللبناين.

كذلك، التقى العماد قائد اجلي�ض ال�سفري القطري ال�سيد علي بن 

حمد املري وناق�ض معه الأو�ساع العامة وعالقات التعاون بني جي�سي 

البلدين.

...وقائد قواتها يف لبنان

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

...ومدير دعم مهماتها

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات الأمم 

الأو�ساع على  �سيرّيا وعر�ض معه  باولو  املوؤقتة اجلرنال  املتحدة 

احلدود اجلنوبية وعالقة التعاون والتن�سيق بني اجلانبني.

ا�ستقبل قائد اجلي�ض، املمثل ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم املتحدة 

ال�سيد ديريك بالمبلي، وتداول معه �سوؤوًنا عامة.

مهمات  دعم  مدير  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�ستقبل 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان ال�سيد Girish Sinha، وبحثا يف 

عالقات التعاون بني اجلانبني.

توقيع بروتوكول امل�ساعدات الربيطانية للجي�ض اللبناين
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...ووفدين اأمريكيني

ا�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا اأمريكًيا 

�سّم ال�سيد Robert Karem م�ست�سار الأمن القومي لع�سو 

جمل�ض النواب Eric Cantor، وع�سو جلنة الدفاع يف املجل�ض 

ال�سيد Michal Casey، وذلك يف ح�سور رئي�ض مكتب 

التعاون الدفاعي الأمريكي العقيد Antonio Banchs. وقد 

تناول البحث الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة، وعالقات 

التعاون بني جي�سي البلدين، ل �سّيما تطوير برنامج 

امل�ساعدات الأمريكية اخلا�سة  باجلي�ض اللبناين.

كما التقى قائد اجلي�ض، ال�سيد Juan Cardenas من وزارة الدفاع الأمريكية مع وفد متخ�س�ض يف تنمية املوؤ�س�سات الدفاعية وتطويرها 

)DIRI(، وتناول البحث جمالت التعاون بني اجلانبني.

...ورئي�ش اأركان جي�ش الدفاع ال�صعبي التنزاين

ا�ستقبل العماد قهوجي، رئي�ض اأركان جي�ض الدفاع 

 Samuel Albert Ndomba ال�سعبي التنزاين الفريق

على راأ�ض وفد مرافق. وبحث املجتمعون يف �سبل تعزيز 

عالقات التعاون الع�سكري، ويف اأو�ساع الوحدة التنزانية 

العاملة �سمن قوات ال�»يونيفيل«.
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امللحق الع�سكري البولوين

امللحق الع�سكري امل�سري امللحق الع�سكري ال�سعودي

...وقائد القوات الربية الفنلندي

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

قائد القوات الربّية يف اجلي�ض الفنلندي الفريق 

Raimo Kalervo Jyvasjarvi، يف ح�سور ال�سفري 
الفنلندي ال�سيد Kari Kahilluoto. وجرى البحث 

يف �سبل تعزيز التعاون الع�سكري بني جي�سي البلدين 

واأو�ساع الوحدة الفنلندية العاملة �سمن قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

...وملحقني ع�صكريني

ا�ستقبل قائد اجلي�ض، كاًل من: امللحق الع�سكري 

البولوين العقيد Mareck Kozera يف زيارة تعارف، 

وامللحقني الع�سكريني ال�سعودي اللواء املهند�ض 

حممد بن ابراهيم احلّجاح، وامل�سري العقيد عالء 

ح�سن قا�سم مهدي، يف زيارتني وداعيتني ملنا�سبة 

انتهاء مهمتيهما يف لبنان.
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النائب فادي كرم

النائب خ�سر حبيب

النائب هادي حبي�ض والأب مي�سال عّبود

وفد من كتلة امل�ستقبل

النائب نعمة طعمة

النائب الوليد �سكرية

النائب اأمني وهبه

...ونواًبا

ا�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، النواب ال�سادة: 

فادي كرم، نعمة طعمة، خ�سر حبيب، الوليد �سكرية، هادي 

حبي�ض واأمني وهبه، كما التقى وفًدا من كتلة امل�ستقبل 

�سم النواب نهاد امل�سنوق، زياد القادري وجمال اجلراح.

وقد جرى البحث يف الأو�ساع والتطّورات الراهنة، بالإ�سافة اإىل 

الإجراءات التي تنّفذها قوى اجلي�ض حلماية املواطنني وفر�ض 

الأمن وال�ستقرار.
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وزير ال�سوؤون الإجتماعيةوزير املالية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ض، وزير املالية ال�سيد حممد ال�سفدي ووزير ال�سوؤون الجتماعية النائب وائل ...ووزراء

اأبو فاعور، وبحث معهما يف التطّورات الراهنة يف البالد.

...والقا�صي ريا�ش بو غيدا

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ض، 

قا�سي التحقيق الع�سكري 

الأول ريا�ض بو غيدا وتداول 

�سوؤوًنا ق�سائية.

...ونائب رئي�ش حزب الكتائب اللبنانية...وقائد الدرك 

اليا�ض  العميد  الدرك  قائد  قهوجي،  العماد  اجلي�ض  قائد  ا�ستقبل 

�سعادة وبحث معه يف الأو�ساع الأمنية يف �سوء التطّورات الأخرية.

رئي�ض حزب  نائب  الريزة،  العماد قهوجي، يف مكتبه يف  ا�ستقبل 

الكتائب اللبنانية ال�سيد �سجعان قزي.



اإ�ستقباالت قائد اجلي�ش

اجلي�ش
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...ورئي�ش جمل�ش اإدارة �صركة املر�صيد�ش...وال�صيدة تري�صي �صمعون

ا�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، ال�سيدة تري�سي �سمعون 

وبحثا �سوؤوًنا عامة.

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�ستقبل 

�سركة املر�سيد�ض ال�سيد �ستيفان حاج توما.

...ورئي�ش بلدية جمدل عنجر

البلدي  املجل�ض  رئي�ض  اجلي�ض،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

وفد  مع  العجمي  �سامي  ال�سيد  عنجر  جمدل  لبلدة 

مرافق، وجرى البحث يف اأمور تهّم البلدة.

...ووفًدا من املجل�ش البلدي ملدينة طرابل�ش

ا�ستقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من 

املجل�ض البلدي ملدينة طرابل�ض برئا�سة ال�سيد نادر 

الغزال، الذي بحث معه الأو�ساع الأمنية واحلياتية يف 

املدينة، منوًها بجهود اجلي�ض والإجراءات الفاعلة التي 

اتخذها للحفاظ على ا�ستقرار املدينة وعودة احلياة 

الطبيعية اإليها.

كذلك، ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ض كاًل من القا�سي ر�سيد مزهر، املحامي �سا�سني �سا�سني وال�سيد غيث يزبك، ال�سيد يا�سر عبا�ض 

جنل الرئي�ض الفل�سطيني ال�سيد حممود عبا�ض والإعالمي هيثم زعيرت، ال�سيدة كرمى خّياط وال�سّيد جورج �سليبي، رئي�ض بلدية 

.Roads For Life كفر�سيما، ال�سيد كارلو�ض حكري، كما ا�ستقبل وفًدا من اجلمعية اللبنانية





مرجعيون

قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ض  قائد  ب��داأ 

الوحدات  اأوًل  متفقًدا  اجلنوب،  يف  جولته 

مرجعيون،  منطقة  يف  املنت�سرة  الع�سكرية 

يف  والع�سكريني  ال�سباط  بجهود  منّوًها 

والدفاع  احلدودية  املناطق  يف  الأمن  حفظ 

الإ�سرائيلية  الع���ت���داءات  وم��ن��ع  عنها 

عليها، وقال: »اإن اجلي�ض اللبناين حري�ض 

تثبيت  وملتزم  اجلنوب،  يف  ال�ستقرار  على 

الأمم  »ق���وات  م��ع  بالتعاون  فيه  الأم���ن 

يدرك  لكنه  لبنان«،  يف  املوؤقتة  املتحدة 

لبنان،  جتاه  الإ�سرائيلي  العدو  نوايا  ا  اأي�سً

الأح��داث  ا�ستغالله  حم��اولت  ا  وخ�سو�سً

الداخلية لزرع الفتنة بني اللبنانيني.

باجلهوزية  »يتمتع  اجلي�ض  اأن  واأّك���د 

ا�سرائيلي،  اعتداء  اأي  على  للرد  الكاملة 

ي�سكت  ولن  تهديد،  لأي  يخ�سع  لن  وهو 

ع��دواين  عمل  وك��ل  ا�ستهداف،  اأي  عن 

�سيقابل باملثل و�سيكون الت�سدي له فورًيا«. 

واأ�ساف: »اإن قوة اجلي�ض م�ستمدة من حق 

الوطنية  و�سيادته  باأر�سه  التم�سك  يف  لبنان 

بًرا وبحًرا وجًوا، وكذلك من واجب اجلي�ض 

والتفاف  ال�سيادة،  ه��ذه  ع��ن  ال��دف��اع  يف 

اإىل  الدويل  املجتمع  ووقوف  اللبنانيني حوله 

جانبه«.

الناقورة

ق��وات  ق��ي��ادة  مقر  اجلي�ض  ق��ائ��د  زار  ث��م 

الناقورة،  يف  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

�سيرّيا  باولو  اجل��رنال  قائدها  التقى  حيث 

امليالد  بعيدي  وهناأهم  �سباطها،  وكبار 

اجلنود  بت�سحيات  م�سيًدا  ال�سنة،  وراأ���ض 

من  بعيًدا  الأعياد  مي�سون  الذين  الدوليني 

عائالتهم، يف وطن يثّمن جهودهم، وو�سط 

ال�ستقرار  تر�سيخ  يف  دوره��م  يحرتم  �سعب 

على احلدود.

اجلرنال  مع  لقائه  يف  اجلي�ض  قائد  و�سّدد 

امل�سرتك  والعمل  التن�سيق  على  �سيرّيا 

تن�سيق  وهو  الدولية  والقوات  اجلي�ض  بني 

انطالًقا  امل�ستويات،  اأعلى  على  يتم  يومي 

ملختلف  وتطبيًقا   1701 القرار  التزام   من 

مندرجاته.

اإ�سرائيل  بخرق  قهوجي  العماد  وذّك��ر 

القرارات  من  والكثري  القرار  هذا  املتكرر 

فيه  يلتزم  الذي  الوقت  يف  الأخ��رى،  الدولية 

حر�ض  م��وؤك��ًدا  الدولية،  ال�سرعية  لبنان 

اجلي�ض على �سالمة جنود الوحدات الدولية 

وهذا  تطالهم،  قد  تهديدات  اأي  وج��ه  يف 

على  اجلي�ض  حر�ض  متاًما  يعادل  احلر�ض 

حياة جنوده.
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كانون الثاين

جوالت 

القائد

قائد اجلي�ش من اجلنوب

لن ن�صكت عن اأّي ا�صتهداف

واأّي عمل عدواين

�صيقابل باملثل

على  للعتداء  للجي�ش  حاجزين  تعّر�ش  غداة 

قائد  تفّقد  جمدليون،  ويف  الأويل  نهر  ج�صر 

الع�صكرية  الوحدات  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

يتمتع  اجلي�ش  اأن  اأّكد  هناك  ومن  اجلنوب،  يف 

ا�صرائيلي،  اأي اعتداء  للرّد على  الكاملة  باجلهوزية 

اأي  و�صيقابل  ا�صتهداف،  اأي  عن  ي�صكت  لن  واأنه 

عمل عدواين مبثله.

اجلي�ش
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�صيدا

لواء  قيادة  قهوجي  العماد  تفّقد  كما 

امل�ساة الثامن يف الزهراين، وقيادة لواء امل�ساة 

�سيدا،   – زغيب  حممد  ثكنة  يف  الأول 

مهنًئا الع�سكريني بحلول الأعياد، ومثنًيا 

يف  وال�ستقرار  الأمن  حفظ  يف  دورهم  على 

عا�سمة اجلنوب وحميطها.

الت�سحيات  حجم  اجلميع  »يعرف  وقال: 

ويف  ع��ربا  يف  ح�سل  وم��ا  تبذلونها،  ال��ت��ي 

لن  اأننا  وا�سح على  دليل  الأويل وجمدليون، 

ا�ستهداف يطاول اجلي�ض،  اأي  ن�سكت عن 

وعن اأي نقطة دم ت�سيل من جنودنا«. 

البلد  »يقبل  اإي��اه��م:  خماطًبا  واأ���س��اف 

عليكم  وتقع  داهمة،  ا�ستحقاقات  على 

لبنان،  ا�ستقرار  حفظ  يف  كبرية  مهمة 

جهات  حت��اول  حيث  �سعبة،  ف��رتة  خ��الل 

ال�ستقرار،  بهذا  امل�ّض  وخارجية  داخلية 

انتحارية  عمليات  ع��رب  وا�ستهدافكم 

واأمنية لإ�سعاف اجلي�ض متهيًدا للنيل من 

وحدة لبنان، لكن �سيعلم اجلميع اأنكم 

دائًما على قدر امل�سوؤولية والتحديات«. 

اأو�سح  املدينة  يف  الو�سع  اإىل  وبالن�سبة 

العي�ض  قائاًل: »�سيدا مدينتنا، وهي مدينة 

امل�سرتك والتاآخي بني جميع اأبنائها، ونحن 

نطمئن ال�سيداويني اإىل اأن اجلي�ض لن يوّفر 

اإطالًقا عن  يتخلى  ولن  جهًدا حلمايتهم، 

فيها  جهوده  �سي�ساعف  بل  املدينة  يف  دوره 

ال�ساحلية،  والطريق  املجاورة  البلدات  ويف 

باأمنها  للعبث  حماولة  اأي  من  حلمايتها 

ي�سمح  ولن  اجل��وار،  وبني  بينها  وللتفريق 

لأيادي الإرهاب باأن ت�سرب فيها، و�سيتعاون 

مع جميع اأبنائها من اأجل تفويت الفر�سة 

وعلى  عليها  والطارئني  الإرهابيني،  على 

يف  العريق  تاريخها 

التعاي�ض«.

احلربية الكلية 

وك��������ان ق���ائ���د 

اجل���ي�������ض ت��ف��ّق��د 

احلربية  الكلية 

يف الفيا�سية، حيث 

اأق�سامها  يف  ج��ال 

�سري  ع��ل��ى  واط��ل��ع 

التدريب،  عملية 

اإىل  اج��ت��م��ع  ث���م 

ت����الم����ذة ���س��ب��اط 

ال�سنة الأوىل بح�سور 

ق����ائ����د ال��ك��ل��ي��ة 

واأعطى  و�سباطها، 

توجيهاته.

العماد  ���س��ّدد  وق��د 

ق����ه����وج����ي ع��ل��ى 

يف  التدريب  اأهمية 

ا يف  اجلي�ض، خ�سو�سً

احلربية،  الكلية 

ت�سّكل مقلع  التي 

املح�سنني  الرجال، 

الوطنية  ب��ال��ق��ي��م 

والأخ�����الق�����ي�����ة، 

القتالية  والكفاءة 

�سباط  جعل  ما  وهذا  املنا�سبة،  والعلمية 

�سائر  بني  العليا  املكانة  يتبواأون  اجلي�ض 

�سباط جيو�ض العامل.

اجلي�ش
15



اجلي�ش
16

3
4
3
د 

د
ع

ال

كانون الثاين

اإ�ستقباالت 

رئي�ش االأركان

الوزير وائل اأبو فاعور

النائب زياد القادري

النائب هادي حبي�ض والأب مي�سال عّبود

امللحق الع�سكري امل�سري ال�سابق امللحق الع�سكري الهندي

رئي�ش الأركان ا�صتقبل �صخ�صيات ر�صمية وع�صكرية

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

الريزة، وزير ال�سوؤون الإجتماعية الوزير وائل اأبو فاعور وبحث معه �سوؤوًنا 

عامة، كما ا�ستقبل الوزير ال�سابق عبد الله فرحات.

وا�ستقبل النواب ال�سادة: اأمني وهبه واأنطون �سعد، زياد القادري، الوليد 

�سكرية، خالد زهرمان، والنائب هادي حبي�ض يرافقه الأب مي�سال 

التطّورات  وجممل  العامة  الأو�ساع  املجتمعون  ا�ستعر�ض  وقد  عبود. 

الراهنة يف املنطقة. 

يتقّدمه  �سينًيا  ع�سكرًيا  وفًدا  الأرك��ان  رئي�ض  التقى  كذلك، 

قيادة  من  بدعوة  لبنان  بزيارة  يقوم  الذي  مني،  جيان  وانغ  الفريق 

اجلي�ض، �سمن برامج تبادل الزيارات بني جي�سي البلدين.

ا، ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان، كاًل من امللحق الع�سكري  واأي�سً

 Dirk الرائد  Daniel Peeters يرافقه م�ساعده  العقيد  البلجيكي 

Anil Pundir، وجرى  العقيد  الهندي  الع�سكري  وامللحق   ،Doms
التقى امللحق  التعاون بني خمتلف الأطراف. كما  البحث يف �سبل 

خلفه  مقدًما  مهدي  قا�سم  ح�سن  عالء  العقيد  امل�سري  الع�سكري 

اللواء  ال�سعودي  الع�سكري  وامللحق  اخللقاوي،  حممد  عمرو  العقيد 

املهند�ض ابراهيم احلجاج مودًعا.

حلوم  اآل  جمعية  م��ن  وف���ًدا  الأرك���ان  رئي�ض  التقى  ك��ذل��ك، 

الجتماعية واآخر من مدر�سة را�سيا.
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النائبان اأنطون �سعد واأمني وهبه

النائب خالد زهرمان

امللحق الع�سكري البلجيكي

امللحق الع�سكري ال�سعودي

الوزير ال�سابق عبد الله فرحات

النائب الوليد �سكرية

يني الوفد الع�سكري ال�سّ

امللحق الع�سكري امل�سري اجلديد



وليد  الركن  ال��ل��واء  الأرك���ان  رئي�ض  تفّقد 

الع�سكرية  اجلنوب  منطقة  قيادة  �سلمان 

وحاجز  �سيدا،  مدينة  يف  املنت�سرة  وال��وح��دات 

الذي تعر�ض لالعتداء  الأويل  اجلي�ض يف منطقة 

والع�سكريني  بال�سباط  اجتمع  ثم  الإرهابي، 

العماد  اجلي�ض  قائد  توجيهات  اإليهم  ونقل 

رزق،  �سامر  الرقيب  با�ست�سهاد  وتعازيه  قهوجي 

ومتنياته للجرحى بال�سفاء العاجل.

»جهود  على  �سلمان  الركن  اللواء  اأثنى  وقد 

ال�سريعة  فعلهم  ورّدة  وت�سحياتهم  الع�سكريني 

الإرهابيني«،  العتداءين  مواجهة  يف  واحلازمة 

لن  الإج���رام  من  الأ�سلوب  ه��ذا  »اأن  م��وؤك��ًدا 

مهماته  موا�سلة  على  اجلي�ض  عزم  من  ينال 

قوة  بكل  »العمل  على  وم�سدًدا  الوطنية«، 

ما  كائنة  ج��ذوره،  من  الإره���اب  ل�ستئ�سال 

كانت الأثمان والت�سحيات«.

وخ��ت��م ال���ل���واء ال��رك��ن ���س��ل��م��ان، داع��ًي��ا 

واجلهوزية  اليقظة  من  مزيد  »اإىل  الع�سكريني 

وال�سهر على اأمن املواطنني وا�ستقرارهم«.

لقاءات رئي�ش االأركان

اجلي�ش
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...وتراأ�ش اجتماع بعثة خرباء الإحتاد الأوروبي

تراأ�ض رئي�ض الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، اجتماًعا عقد 

يف مكتبه و�سّم �سباط القيادة الأركان ووفًدا من بعثة خرباء 

الحتاد الأوروبي برئا�سة ال�سيد مارتن األك�سندر، وذلك يف اإطار 

رغبة الحتاد امل�ساهمة يف تطبيق اخلطة اخلم�سية لتطوير قدرات 

اجلي�ض. وقد مت اإطالق الربنامج اجلديد للتعاون املبا�سر مع 

اجلي�ض حتت عنوان »دعم القطاع الأمني اللبناين لال�ستقرار 

والن�سهار الوطني«.

تفقد الوحدات يف �سيدا واأثنى على جهود الع�سكريني

رئي�ش الأركان: نعمل ل�صتئ�صال الإرهاب من جذوره
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جي�شنا

قائد اجلي�ش

ا يرتاأ�ش اجتماًعا اأمنيًّ

العماد قهوجي

يزور الفرقاطة الإيطالية

ويثني على اجلهود املبذولة 

لدعم اجلي�ش

العماد  اجلي�ش  قائد  مكتب  يف  عقد 

اإط���ار  ج���ان ق��ه��وج��ي، اج��ت��م��اع يف 

التن�شيق امل�شرتك بني اجلي�ش والأجهزة 

التطورات  ملواكبة  والق�شائية  الأمنية 

العماد  اإىل  الج��ت��م��اع  و���ش��ّم  ال��راه��ن��ة. 

التمييزي  العام  النائب  من:  كاًل  قهوجي 

العام  املدير  حمود،  �شمري  القا�شي  بالإنابة 

املدير  ابراهيم،  عبا�ش  اللواء  العام  لالأمن 

بالوكالة  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  ل��ق��وى  ال��ع��ام 

العميد ابراهيم ب�شبو�ش، املدير العام لأمن 

املخابرات  مدير  قرعة،  جورج  اللواء  الدولة 

�شعبة  ورئي�ش  فا�شل  اإدمون  الركن  العميد 

املعلومات العقيد عماد عثمان.

يف  الأمنية  امل�شتجدات  املجتمعون  وعر�ش 

ا يف طرابل�ش. وجرى التوافق  البالد، وخ�شو�شً

واخل��ط��وات  ال��ت��داب��ري  م��ن  �شل�شلة  على 

اإىل  ال�شتقرار  لإعادة  والإداري��ة،  العمالنية 

مهمة  اجلي�ش  تكليف  �شوء  يف  املدينة 

وو�شع  اأ�شهر،  �شتة  ملدة  فيها  الأمن  حفظ 

حتت  فيها  املنت�شرة  امل�شّلحة  القوى  كل 

اإمرته.

قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  زار 

 ،Andrea Dorea الإيطالية  الفرقاطة 

التابعة للقوة البحرية العاملة يف اإطار قوات 

يف  وك��ان  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

باولو  اجل��رال  القوات  هذه  قائد  ا�شتقباله 

�شيرّيا و�شباط الفرقاطة.

الفرقاطة،  اأق�شام  يف  جولة  الزيارة،  تخلل 

قائدها  من  قهوجي  العماد  اطلع  حيث 

على   Annun Zuata ال��ب��ح��ري  العقيد 

املختلفة.  ون�شاطاتها  وقدراتها  جتهيزاتها 

»جهود  على  اجلي�ش  قائد  العماد  اأثنى  وقد 

الدولية  البحرية  والقوة  الإيطالية  املجموعة 

ل�شبط  اجلي�ش  مهمات  دع��م  يف  عموًما، 

املياه  �شمن  والتهريب  الت�شّلل  اأع��م��ال 

الإقليمية اللبنانية«.

اإعداد: نينا عقل خليل 
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مبنى جديد ملوقف ال�سيارات 

يف نادي ال�سباط - جونيه

ال��رك��ن  ال��ع��م��ي��د  يف ح�����ش��ور 

قائد  ممثاًل  امل��ع��ّراوي،  كابي 

قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

وع����دد ك��ب��ري م���ن ال�����ش��ب��اط 

املتعهد  واملهند�ش  وامل��دع��ّوي��ن 

العميد  جونيه  يف  ال�شباط  نادي  رئي�ش  جانب  اإىل  املعلوف،  جوزف 

نادي  يف  ال�شيارات  ملوقف  مبنى  افتتاح  حفل  جرى  احلداد،  موري�ش 

ال�شباط.

بعد الن�شيد الوطني اللبناين، افتتح ممثل قائد اجلي�ش املبنى واأزاح 

ال�شتار عن اللوحة التذكارية، ثم كانت جولة يف اأرجائه.

ويف اخلتام، اأقيم حفل ع�شاء يف النادي ح�شره قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي وعقيلته ال�شيدة مرلني، رئي�ش الأركان اللواء الركن 

وليد �شلمان وعدد من كبار ال�شباط مع عقيالتهم.
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مركز البحوث والدرا�شات الإ�شرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين

زيارات �سكر وحت�سري للموؤمتر الإقليمي الرابع

مركز  بها  يقوم  التي  ال��زي��ارات  اإط��ار  يف 

ال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

اجلي�ش اللبناين، لنقل �شكر قيادة اجلي�ش 

وتقديرها لل�شفراء الذين �شاركوا يف اجلل�شة 

املوؤمتر  فعاليات  �شمن  العامة  الفتتاحية 

الإقليمي الثالث الذي انعقد يف بريوت العام 

مديره  برئا�شة  املركز  من  وف��د  ق��ام   ،2013

كل  بزيارة  حماده  خالد  الركن  العميد 

ال�شفري  فلت�شر،  طوم  الربيطاين  ال�شفري  من 

وال�شفري  زا�شبيكني  األك�شندر  الرو�شي 

منهم  لكل  وقّدم  باويل،  باتري�ش  الفرن�شي 

�شهادة �شكر وتقدير موّقعة من قبل العماد 

تذكارًيا  ودرًعا  اجلي�ش  قائد  قهوجي  جان 

باملنا�شبة.

وقد اأعرب ال�شفراء عن �شكرهم العميق 

للم�شاركة  بدعوتهم  اجلي�ش  قيادة  ملبادرة 

الذي  احلرية  جلو  ارتياحهم  وعن  املوؤمتر  يف 

�شاد اجلل�شة الفتتاحية والذي جتلى باأ�شئلة 

اأب��دوا  كما  للح�شور،  قّيمة  وم��داخ��الت 

ذات  الأبحاث  مراكز  لدعوة  ا�شتعدادهم 

ال�شلة يف بلدانهم لتو�شيع حجم امل�شاركة 

يف املوؤمترات املقبلة التي �شينظمها املركز 

والأف��ك��ار  املمكنة  امل�����ش��اع��دة  وت��ق��دمي 

حولها.

الدولية  املنظمات  مع  التوا�شل  اإط��ار  ويف 

ال�شيدة  الوفد  زار  املوؤمتر،  يف  �شاركت  التي 

والأمينة  العام  الأم��ني  وكيلة  خلف  رميا 

القت�شادية  املتحدة  الأمم  للجنة  التنفيذية 

)الإ���ش��ك��وا(،  اآ�شيا  لغرب  والجتماعية 

وال�شيد فريد بلحاج مدير اإدارة ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا يف البنك الدويل، وقدم لكل 

منهما درًعا تذكارًيا عربون �شكٍر وتقديٍر 

اأعمال  باإجناح  واهتمامهما  مل�شاركتهما 

لتقدمي  ا�شتعدادهما  اأب��دي��ا  وق��د  امل��وؤمت��ر، 

م�شاركة  لتفعيل  ممكنة  م�شاعدة  كل 

اأو  املوؤمترات  يف  واملالية  الدولية  املنظمات 

الندوات امل�شتقبلية.

وامل�شاهمة  الرعاية  على  ال�شكر  اإطار  ويف 

يف الأعباء املالية للموؤمتر الإقليمي الثالث، 

الرئي�ش  طربيه  جوزيف  ال�شيد  الوفد  زار 

ورئي�ش  لبنان،  يف  امل�شارف  جلمعية  ال�شابق 

احتاد امل�شرفيني العرب حالًيا، وال�شيدة ملياء 

الب�شاط مديرة معهد با�شل فليحان  املبي�ش 

املايل والقت�شادي، وقّدم لكل منهم كتاب 

موّقع  وتقدير  �شكر 

م���ن ق��ب��ل ال��ع��م��اد 

قائد  قهوجي  جان 

اأبدت  وقد  اجلي�ش. 

ال�����ش��ي��دة ال��ب�����ش��اط 

املعهد  ا���ش��ت��ع��داد 

وتقدمي  للم�شاركة 

للموؤمترات  الرعاية 

�شينظمها  ال��ت��ي 

�شيما  ل  امل���رك���ز 

الإقليمي  امل��وؤمت��ر 

الرابع، الذي �شيعقد 

العام 2014، وتفعيل  خالل �شهر ني�شان من 

ال�شرتاتيجية  املوا�شيع  يف  التعاون  جمالت 

امل�شرتك. كما  الهتمام  ذات  والقت�شادية 

اأ�شاد ال�شيد طربيه باحلرفية العالية واملهنية 

البحوث  مركز  �شباط  بها  يتمتع  التي 

والدرا�شات الإ�شرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين 

وعنا�شره جلهة التنظيم والتح�شري ومتابعة 

ويف  املوؤمتر،  اأعمال  بدء  قبل  التفا�شيل  اأدق 

اأثنائه وبعد انتهائه.

للمالية  الأ�شبق  الوزير  الوفد  زار  ذلك،  اإىل 

وتروؤ�شه  و�شكره على م�شاركته  قرم  جورج 

اإحدى ور�ش العمل يف املوؤمتر وقدم له �شهادة 

�شكر وتقدير موقعة من العماد قهوجي قائد 

اجلهود  على  قرم  الوزير  اأثنى  وقد  اجلي�ش، 

امل�شاركني  اختيار  ح�شن  وعلى  املبذولة 

العربي  الوطن  اأرجاء  جميع  من  املوؤمتر  يف 

على  جميًعا  حر�شوا  الذين  الغربية  والدول 

النابعة  واآرائهم  باأفكارهم  املوؤمتر  اإغناء 

من خرباتهم وجتاربهم الغنية.



ملنا�شبة ذكرى ال�شتقالل، كّرمت 

قيادة قطاع جنوب الليطاين، قوات 

يف  اأقيم  احتفال  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

مطعم »كال�شيك تريو�ش« يف �شور، ح�شره 

قائد  ممثاًل  كيوان  جورج  الركن  العميد 

القوات  قائد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

ميلو�ش  ونائبه  �شيرّيا  باولو  اجلرال  الدولية 

�شرتوغر، قائد القطاع العميد الركن �شربل 

وعدد  ومدنية  دينية  وفعاليات  خليل  اأب��و 

والأجهزة  اجلي�ش  ال�»يونيفيل«،  �شباط  من 

الأمنية. 

العقيد  األقى  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بعد 

من  �شعرية  ق�شائد  �شوما  عبدو  ال��رك��ن 

الركن  العميد  األقى  ثم  ال�شتقالل،  وحي 

باحل�شور،  فيها  رح��ب  كلمة  خليل  اأب��و 

بالإحتفال  م�شاركتكم  »اأق����ّدر  وق���ال: 

ملنا�شبة ذكرى الإ�شتقالل، ويف هذه املنا�شبة 

املتحدة  الأمم  قوات  لقائد  بال�شكر  اأتوجه 

جهودها  على  �شّيريا  باولو  اجل��رال  املوؤقتة 

مع  الوثيق  وتعاونها  املمّيز،  واأدائها  املبذولة 

توطيد  �شبيل  يف  اللبناين  اجلي�ش 

م�شرية الأمن والإ�شتقرار يف جنوبنا 

اأح��ي��ي جميع  احل��ب��ي��ب. ك��م��ا 

عناء  مقدًرا  القوات،  هذه  عنا�شر 

وعائالتهم  اأوطانهم  عن  بعدهم 

من اأجل اإجناز مهمتهم النبيلة«.

بعيد  العام  هذا  »نحتفل  واأ�شاف: 

تتاأرج بني  اأو�شاع  ال�شتقالل يف ظل 

كما  اآخ��ر،  حيًنا  والأم��ل  حيًنا  امل�شاعب 

تعلمون امل�شاعب ناجمة عن الأزمات التي 

ت�شهدها املنطقة العربية وانعكا�شها على 

لبنان ب�شكل اأو باآخر، اأما الأمل فهو يتمثل 

بالإجنازات الكبرية التي حققها اجلي�ش يف 

احلفاظ على وحدة الوطن«.

اإيطايل  ع�شكري  وفد  قام 

 Edoardo الأم��ريال  برئا�شة 

لإج��راء  لبنان  اإىل  ب��زي��ارة   ،Compiani
حمادثات �شمن خطة التعاون الثنائية بني 

واإمكانات  والإي��ط��ايل  اللبناين  اجلي�شني 

تعزيزها.

رئي�ش  ن��ائ��ب  الإي���ط���ايل  ال��وف��د  وال��ت��ق��ى 

علي  الركن  العميد  للعمليات  الأرك��ان 

حمود يف قاعة الإيجاز وذلك يف ح�شور جلنة 

التي  املباحثات  خ��الل  ومّت  ال�شباط.  من 

ا�شتمرت نحو ثالثة اأيام، التفاق على البنود 

املطروحة واملتعلقة بالن�شاطات املتبادلة بني 

اجلانبني.

بع�ش  اإىل  زي���ارة  ال��وف��د  ج��ول��ة  و�شملت 

تكرمي  وحفالت  ال�شياحية،  الأم��اك��ن 

اأقامتها القيادة على �شرفه.

ع�شكري  وفد  زار  كذلك، 

 Nicola اإيطايل برئا�شة اللواء

Gelao لبنان �شمن خطة التعاون الثنائية 
بداية جولته، مدير  الوفد يف  والتقى  نف�شها. 

ال�شرتاتيجية  والدرا�شات  البحوث  مركز 

العميد الركن خالد حمادة يف ح�شور �شباط 

عمل  عن  اإيجاز  عر�ش  مت  حيث  املركز، 

املركز ون�شاطاته، اأعقبه عر�ش مماثل من 

قبل الوفد الإيطايل.

يف ح�شور العميد الركن البحري نزيه اجلبيلي قائد القوات البحرية 

اإىل جانب عدد من �شباط  ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، واأع�شاء ال�شفارة الأملانية، 

تكرميي  غداء  حفل  بريوت،   – املركزي  الع�شكري  النادي  يف  اأقيم 

لقائد جمموعة الزوارق الأملانية العاملة يف اإطار القوات املذكورة، املقدم 

البحري Arne Kruger مبنا�شبة انتهاء مهماته يف لبنان.

تخلل الحتفال تقليد ال�شابط املكّرم و�شام التقدير الع�شكري من 

الدرجة الف�شية.

اجلي�ش
24

جي�شنا

وفدان ع�سكريان اإيطاليان يف لبنان للبحث يف التعاون

تكرمي قائد جمموعة الزوارق الأملانية املغادر لبنان

غداء على �سرف قوات الأمم املتحدة املوؤقتة



اجلنود  ذكرى  الفرن�شية  ال�شفارة  اأحيت 

لبنان،  يف  ���ش��ق��ط��وا  ال��ذي��ن  الفرن�شيني 

ال�شفري  تراأ�شه  ب��ريوت  يف  اأقيم  باحتفال 

وح�شره  ب��اويل  باتري�ش  ال�شيد  الفرن�شي 

قائد  ممثاًل  يا�شني  ح�شن  الركن  العميد 

و�شخ�شيات  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

قدامى  من  وعدد  وع�شكرية  ديبلوما�شية 

الفرن�شيني  امل��واط��ن��ني  وم���ن  امل��ح��ارب��ني 

اجلنود  من  عدد  �شارك  كما  واللبنانيني. 

الأمم  قوات  �شمن  الع�املني  الفرن�ش��يني 

املوؤقت��ة. املتحدة 

ومعزوفة  الرمزي  الع�شكري  العر�ش  بعد 

حّيا  كلمة  الفرن�شي  ال�شفري  األقى  املوت، 

احلليفة  ال���دول  وممثلي  ال�شفراء  فيها 

والكتيبة  ال���ذك���رى،  يف  امل�����ش��ارك��ني 

ال��ف��رن�����ش��ي��ة وامل���دار����ش وال���ط���الب ال��ذي��ن 

ي�شتذكرون التاريخ من اأجل بناء م�شتقبل 

اجلميع،  اإليه  يتوق  �شالم  م�شتقبل  اأف�شل، 

اللبنانيني  ك��ل  ل��ذك��رى  حتية  موجًها 

الإرهابية  الهجمات  خالل  �شقطوا  الذين 

التي جرت خالل الآونة الأخرية.

اللي�شيه  من  ط��الب  األقى  اخل��ت��ام،  ويف 

باملنا�شبة،  ق�شائد  اللبنانية   – الفرن�شية 

من  عدد  جانب  اإىل  باويل  ال�شفري  و�شع  ثم 

ال�شفراء اأكاليل على الن�شب التذكاري.

الربيطانية  ال�شفارة  اأح��ي��ت  ك��ذل��ك، 

ذكرى جنودها الذين ق�شوا خالل احلربني 

باحتفالت  والثانية،  الأوىل  العامليتني 

اأقيمت يف مدافن احلرب يف �شيدا، طرابل�ش 

وبريوت.

الربيطاين  ال�شفري  القدا�ش يف بريوت  ح�شر 

ال�شفراء  م��ن  وع��دد  فليت�شر  ط��وم  ال�شيد 

ابراهيم  عمر  العميد  والدبلوما�شيني، 

ر�شميون  ومدعوون  اجلي�ش،  قائد  ممثاًل 

امل��ق��دم  ال��ربي��ط��اين  الع�شكري  وامل��ل��ح��ق 

جيم�ش كو�شنري.

ميناء  يف  رم��زي  احتفال  اأقيم  كذلك، 

الع�شكرية  امل��داف��ن  يف  واآخ���ر  طرابل�ش، 

وملحقون  ���ش��ف��راء  ح�شرهما  ���ش��ي��دا،  يف 

الأجهزة  ق��ادة  عن  وممثلون  ع�شكريون 

الأمنية ومدعوون.
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احتفالت اأحيت ذكرى جنود فرن�سيني وبريطانيني �سقطوا يف لبنان

ت�سّلم اآليات واأ�سلحة 

وذخائر من الوليات املتحدة الأمريكية

يف اإطار برنامج امل�شاعدات الأمريكية املقررة للجي�ش، واللتزامات 

والتفاقيات املوّقعة بني اجلانبني، ت�شّلم اللواء اللوج�شتي اآليات نوع 

»هامفي« وكمية من الأ�شلحة والذخائر املتنّوعة، وذلك يف ح�شور 

يف  الأمريكي  الدفاعي  التعاون  ومكتب  اجلي�ش  �شباط  من  عدد 

لبنان.

غ�شان  لقاء يف جامعة البلمند لتطوير اتفاقية التعاون مع اجلي�ش الطيار  الركن  العميد  اجلوية  القوات  قائد  زار 

اجلوية  القوات  �شباط  اأركان  من  وفد  راأ�ش  على  �شاهني 

جامعة البلمند، وكان يف ا�شتقبالهم رئي�ش اجلامعة الربوف�شور اإيلي 

�شامل ونائبه الدكتور مي�شال جنار.

بني  املعقودة  التفاقية  تطوير  اإمكان  يف  الزيارة  خالل  وبحث 

ملتابعة  متالحقة  لقاءات  عقد  على  التفاق  مت  كما  اجلانبني، 

الإجراءات.



اأق����ام����ت ق��ي��ادة 

اجل����ي���������ش ح��ف��ل 

مكاتب  اف��ت��ت��اح 

ق�������ش���م ال���ت���ع���اون 

املدين   - الع�شكري 

يف   )CIMIC(

ث��ك��ن��ة ���ش��ك��ري 

الفيا�شية،  يف  غامن 

من  هبة  وامل��ق��دم��ة 

الأمم  ب���رن���ام���ج 

امل��ت��ح��دة الإمن��ائ��ي 

.)UNDP(

ح�������ش���ر احل���ف���ل 

ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

خالد طربني ممثاًل 

العماد  اجلي�ش  قائد 

مع  قهوجي  ج��ان 

وف���د م��ن ال��ق��ي��ادة، 

ممثل برنامج الأمم 

امل��ت��ح��دة الإمن��ائ��ي 

رن��دا،  لوكا  ال�شيد 

قوات  عن  ممثلون 

الأمم املتحدة املوؤقتة 

ومكتب  لبنان  يف 

الأمم  م���ن�������ش���ق 

امل��ت��ح��دة اخل��ا���ش 

ب���������ش����وؤون ل��ب��ن��ان 

 )U N S C O L (

ال�شامية  واملفّو�شية 

ل������الأمم امل��ت��ح��دة 

حل��ق��وق الإن�����ش��ان 

.)OHCHR(

تاأ�شي�ش  اأن  يذكر 

م���ك���ات���ب ق�����ش��م 

الع�شكري  التعاون 

ك��ان  امل������دين،   -

نتيجة للتعاون امل�شتمر بني اجلي�ش ومنظمات الأمم املتحدة.

وقد تخّلل الحتفال تقدمي كتاب �شكر ودرع اجلي�ش التذكاري من قبل ممّثل قائد 

ممَثاًل  واتكنز  روبرت  ال�شيد  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  عن  امل�شوؤول  اإىل  اجلي�ش 

بال�شيد رندا.
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جي�شنا

CIMIC مكاتب جديدة لق�سم التعاون الع�سكري - املدين

اجلي�ش يعّطل يف القاع 

�سواريخ معّدة لالإطالق

ويوقف مت�سّللني

اإىل داخل الأرا�سي اللبنانية

»غراد«  �شواريخ  ثالثة  على  اجلي�ش  عرث 

البقاعية  القاع  منطقة  يف  لالإطالق  معّدة 

وفّجرها، كما عمل على تفكيك قنبلة 

مو�شولة ب�شلك ومعدة للتفجري على بولفار 

الإج���راءات  فيه  توا�شلت  وق��ت  يف  زحلة، 

الأمنية امل�شددة يف خمتلف املناطق.

بياًنا  التوجيه  م��دي��ري��ة  اأ���ش��درت  فقد 

اأن  فيه  اأع��ل��ن��ت   ،2013/11/29 ب��ت��اري��خ 

منطقة  يف  �شبطت  اجلي�ش  م��ن  »ق���وى 

 107 عيار  غراد  نوع  �شواريخ  ثالثة  القاع 

اخلبري  ح�شر  وق��د  ل��الإط��الق،  وم��ع��ّدة  ملم 

الذخائر  تفجري  على  وعمل  الع�شكري 

الع�شكرية  ال�شرطة  وتولت  مكانها،  يف 

املخت�ش لك�شف  الق�شاء  باإ�شراف  التحقيق 

املتورطني«.

للجي�ش  تابعة  جرافات  عملت  كذلك، 

اإىل  املوؤدية  والطرق  املعابر  كل  اإقفال  على 

�شوريا عند احلدود ال�شمالية جلهتي عر�شال 

هذه  على  مرتفعة  �شواتر  واأقامت  والقاع، 

ال�شيارات  من  جتاوزها  دون  للحوؤول  املعابر 

هذه  وج��اءت  وامل��ج��ه��زة.  ال��دف��ع  الرباعية 

التي  ال�شواريخ  على  العثور  بعد  اخلطوة 

وكانت  ال�شرقية  ال�شل�شلة  عند  �شبطت 

معدة لالإطالق على مدينة الهرمل.

ويف اإطار �شبط احلدود اللبنانية - ال�شورية، 

بتاريخ  ���ش��ادر  ب��ي��ان  يف  ال��ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت 

اأوقفت  اجلي�ش  »وح��دات  اأن   ،2013/11/26

ويف  عر�شال،   - حميد  وادي  حاجز  على 

اأ�شخا�ش  ت�شعة  بعلبك،   - بريتال  منطقة 

حماولتهم  اأثناء  يف  ال�شورية  التابعية  من 

الدخول اإىل الأرا�شي اللبنانية، وقد �شبطت 

احلربية  الأ�شلحة  من  كمية  بحوزتهم 

كما  اليدوية،  والقنابل  والذخائر  اخلفيفة 

ا من التابعية اجلزائرية، لعدم  اأوقفت �شخ�شً

حيازته اإقامة �شرعية.

اإىل  امل�شبوطات  مع  املوقوفني  ت�شليم  مت 

املراجع املخت�شة لإجراء الالزم«.



طرابل�س

اخلطة  بتنفيذ  البدء  اجلي�ش  اإعللان  مع 

الأول  لطرابل�ش )4 كانون  الأمنية اجلديدة 

الطبيعية  حياتها  املدينة  ا�ستعادت   ،)2013

على  التام  الللهللدوء  ليخّيم  ف�سيًئا،  �سيًئا 

اإحكام  مع  بالتزامن  ال�سمال  عا�سمة 

اجلي�ش �سيطرته على حماور القتال ومبا�سرته 

يف اإزالة الد�سم واملتاري�ش وال�سواتر الرتابية.

اإن�ساء غرفة عمليات م�سرتكة  كما مّت 

اجلي�ش  يقودها  الأمنية،  الأجللهللزة  لكل 

املولج ت�سيري العمليات يف طرابل�ش.

ونّفذت الوحدات انت�ساًرا وا�سًعا يف ال�سوارع 

الرئي�سة والفرعية والداخلية، و�سرّيت دوريات 

راجلة وموؤللة واأقامت احلواجز الثابتة، كما 

دققت يف هويات املارة ونّفذت عمليات دهم 

بحًثا عن مطلوبني.

تللوىل  الللتللي  اخلللطللة  تطبيق  �سهد  وقلللد 

مبوجبها اجلي�ش اإمرة جميع القوى الأمنية 

اأ�سهر، عدة حوادث تطّور  يف طرابل�ش ملدة 6 

وحدات  بني  عنيفة  مواجهات  اإىل  بع�سها 

اجلي�ش وامل�سّلحني. 

مديرية  اأ�للسللدرت   ،2013/11/30 فبتاريخ 

التوجيه بياًنا جاء فيه: »�سباح 2013/11/30 

حي  من  م�سّلحني  عنا�سر  اإقللدام  اأثر  وعلى 

النار  اإطللاق  على  طرابل�ش   – املنكوبني 

حم�سن  جبل  حملة  مواطني  اأحللد  باجتاه 

جبل  منطقة  �سهدت  بللجللروح،  واإ�سابته 

كما  قن�ش،  عمليات  التبانة   – حم�سن 

لإطللاق  اجلي�ش  مراكز  من  عللدد  تعّر�ش 

اإثنني  ع�سكريني  اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  النار، 

اجلي�ش  وحدات  رّدت  وقد  خمتلفة.  بجروح 

على م�سادر اإطاق النار، كما اأوقفت اأحد 

على  بالإعتداء  فيهم  امل�ستبه  الأ�سخا�ش 

الوحدات  هذه  وت�ستمّر  املذكور.  املواطن 

وماحقة  الأمللنلليللة  اإجللراءاتللهللا  بتعزيز 

طبيعتها،  اإىل  الأو�ساع  لإعللادة  امل�سّلحني، 

امللولة  حملة  يف  اجلي�ش  قوى  عملت  فيما 

طابها،  من  لقمان  مدر�سة  اإخللاء  على 

وتاأمني انتقالهم اإىل منازلهم ب�سورة اآمنة«.

اجلي�ش  قيادة  اأ�سدرت  نف�سه،  التاريخ  ويف 

اجلي�ش  قوى  »وا�سلت  فيه:  جاء  اآخر  بياًنا 

الأمنية  اإجراءاتها  تعزيز  مدينة طرابل�ش  يف 

على  الللفللوري  بالرد  وتقوم  الو�سع،  ل�سبط 

م�سادر النريان واأعمال القن�ش.

اجلي�ش  مراكز  ا�ستهداف  عن  جنم  وقد 

اأول  مازم  برتبة  �سابط  اإ�سابة  ال�سباح  منذ 

خمتلفة،  بجروح  اآخرين  ع�سكريني  و�ستة 

اإ�سابة اأحدهم حرجة«.

واإحلاًقا ببياناتها ال�سابقة، اأ�سدرت مديرية 

التوجيه بياًنا بتاريخ 2013/12/1، جاء فيه:

»نّفذت وحدات اجلي�ش يف مدينة طرابل�ش 

جتّمع  لأمللاكللن  دهللم  عمليات  �سل�سلة 

اأوقفت  حيث  القنا�سة،  ومراكز  امل�سّلحني 

من  كمية  و�سبطت  م�سّلحني  ثمانية 

العائدة  والذخائر  الأ�سلحة احلربية اخلفيفة 

اإىل  بالإ�سافة  وقنا�سة  بندقية  بينها  لها 

اأعتدة ع�سكرية متنوعة.

وقد مّت ت�سليم املوقوفني مع امل�سبوطات اإىل 

املراجع املخت�سة لإجراء الازم«.

يف  القيادة  اأعلنت   ،2013/12/2 وبتاريخ 

بيان اآخر اأّن »وحدات اجلي�ش وا�سلت تعزيز 

ل  طرابل�ش،  مدينة  يف  الأمنية  اإجراءاتها 

�سّيما يف مناطق: جبل حم�سن، باب التبانة، 

القبة، حي الأمريكان، البقار، �سارع �سوريا، 

�سملت  وقد  املدينة.  اإىل  الإ�ستقرار  لإعللادة 

هذه الإجراءات ت�سيري دوريات واإقامة حواجز 

واإزالللة  القن�ش،  م�سادر  على  والللرد  تفتي�ش، 

الد�سم امل�ستحدثة، كذلك تنفيذ عمليات 

اأ�سفرت  امل�سلحني،  جتمع  اأمللاكللن  دهللم 

عن �سبط اأ�سلحة حربية خفيفة ومتو�سطة 

وذخائر واأعتدة ع�سكرية متنوعة، بالإ�سافة 

اإىل عدد من اأجهزة الإت�سال الا�سلكية.

املراجع  اإىل  امل�سبوطات  ت�سليم  مّت  وقللد 

املخت�سة لإجراء الازم«.

اأو�سحت   ،2013/12/3 يف  ال�سادر  بيانها  ويف 

التي  الأمنية  التدابري  »بنتيجة  اأنه  القيادة 

مت  طرابل�ش،  يف  اجلي�ش  وحللدات  اتخذتها 

بينما يوا�سل االإرهاب حماوالته ل�سرب اال�ستقرار يف لبنان 

م�ستفيًدا من العوامل االإقليمية واملحلية التي تغذي االنق�سامات، 

يوا�سل اجلي�س بذل اجلهود املمهورة بالدم الطاهر للحفاظ 

على اأمن البالد وا�ستقرارها. ويف هذا االإطار ارتفع ثالثة من 

ع�سكرييه اإىل م�ساف ال�سهادة.

فقد ا�ست�سهد مطلع كانون االأول اجلندي عبدالله عجاج الذي 

اأ�سيب يف طرابل�س وهو يف و�سع املاأذونية.

اأعقبه املجند املمددة خدماته عبد الكرمي فرحات الذي ا�ست�سهد بتاريخ 2013/12/5 يف اأثناء قيامه 

مبهمة حفظ االأمن واال�ستقرار يف طرابل�س. 

ويف 2013/12/16، ا�ست�سهد الرقيب �سامر رزق اإثر تعّر�س حاجز اجلي�س يف جمدليون اإىل اعتداء 

ارهابي. وقد �سّيعت قيادة اجلي�س ال�سهداء الثالثة يف ماآمت حا�سدة، حيث رافقهم الرفاق كما االأهل اإىل 

املثوى االأخري و�سط مرا�سم التكرمي.
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 اجلي�س يتوىل 

االإمرة يف طرابل�س

وحاجزان للجي�س 

يف �سيدا يتعر�سان 

العتداءين اإرهابيني



التبانة  باب  منطقتي  يف  ا  �سخ�سً  21 توقيف 

لرتكابهم جرائم خمتلفة  وجبل حم�سن 

منها امل�ساركة يف اإطاق النار. وقد اأحالت 

النيابة  اإىل  مديرية املخابرات ثمانية منهم 

الع�سكرية، وهم: د.�ش، ح.ي، م.و،  العامة 

م.�ش، م.ي، ع.ز، ع.ل وف.ج.

وتلل�للسللتللمللر الللتللحللقلليللقللات مللع املللوقللوفللني 

اجلي�ش  وحلللدات  تتابع  بينما  الآخللريللن، 

الأمن  لفر�ش  املدينة  يف  الأمنية  اإجراءاتها 

واإعادة الو�سع اإىل طبيعته«.

»دوريللة  اأن  نف�سه  اليوم  يف  اأعلنت  كما 

الرمل  بللاب  حملة  يف  دهمت  اجلي�ش  من 

املطلوبني  اأحد  وجود  مكان  طرابل�ش،   –
القادر  عبد  اأحللمللد  املللدعللو  وهللو  اخلطرين 

ال�سامي، الذي اأقدم يف وقت �سابق على �سهر 

الآليات  اإحللدى  �سائق  باجتاه  حربي  �ساح 

ال�سحي  لللاإخللاء  املخ�س�سة  الع�سكرية 

الآلية  اقتياد  حمللاوًل  ب�سدة،  معه  والتعامل 

عملية  خال  الدورية  تعّر�ست  وقد  بالقوة. 

م�سّلحني،  قبل  من  نللار  لإطللاق  الللدهللم، 

فرّدت على النار باملثل، ومتّكنت من اإلقاء 

القب�ش على املطلوب.

املخت�سة  املراجع  اإىل  املوقوف  ت�سليم  مت 

لإجراء الازم«.

الأمنية  الإجللراءات  اجلي�ش  موا�سلة  ومع 

يف مدينة طرابل�ش، اأ�سدرت مديرية التوجيه 

»اأن  فيه  اأعلنت   ،)2013/12/4( بياًنا 

الوحدات املتمركزة يف املناطق التي �سهدت 

د�سمة  ع�سرة  اإثنتي  اإزالة  على  عملت  توتًرا 

والعديد من ال�سواتر احلديدية وال�سوادر«.

اآخر  بيان  يف  اجلي�ش  قيادة  اأعلنت  كما 

بالتاريخ نف�سه اأنه »بنتيجة التدابري الأمنية 

مدينة  يف  الوحدات  تتخذها  التي  املتوا�سلة 

اأماكن  دهم  عمليات  ل�سّيما  طرابل�ش 

اأربعة  الوحدات  اأوقفت  امل�سّلحني،  جتمع 

�سعود  يحي  اأحمد  املدعوون:  وهم  م�سلحني 

احلاج  ريا�ش  واأحمد  تامر  ح�سني  وجعفر 

و�ساح عبد احلميد حممد، لقيام بع�سهم 

على  نللار  واإطلللاق  قن�ش  اأعللمللال  بتنفيذ 

الآخر  بع�سهم  واإقدام  ومدنيني،  ع�سكريني 

على اإطاق النار اإرهاًبا وحيازة اأ�سلحة، وقد 

خفيفة  فردية  اأ�سلحة  بحوزتهم  �سبطت 

وذخائر واأجهزة ات�سال ل�سلكية.

اإىل  امل�سبوطات  مع  املوقوفني  ت�سليم  مت 

املراجع املخت�سة لإجراء الازم«.

 

توقيف م�سّلحني

التوجيه  مديرية  اجلي�ش  قيادة  اأعلنت 

الدهم  اأنه »بنتيجة عمليات   )2013/12/5(

مدينة  يف  اجلي�ش  وحلللدات  تنّفذها  التي 

اآثار  اإزالللة  ومتابعتها  و�سواحيها  طرابل�ش 

�سباح  مت  امل�سّلحة،  واملظاهر  ال�ستباكات 

�سيف  رامللي  املدعّوين  توقيف   2013/12/5

املطلوب  ون،  ح�سّ ن�سر  وبال  ح�سون  الدين 

توقيفهما مبوجب عدة وثائق، لرتكابهما 

جرائم اإطاق نار يف اأوقات خمتلفة.

احلميد  عبد  املدعو  توقيف  مت  كذلك، 

مواطن،  �سرب  على  لإقدامه  عو�ش  حممد 

والتعامل ب�سدة مع اأحد الع�سكريني يف وقت 

�سابق«.

مديرية  »اأن  لحللًقللا،  املديرية  واأعلنت 

العامة  النيابة  على  اأحللالللت  املللخللابللرات 

على  املللوقللوفللني  مللن  اأربللعللة  الع�سكرية، 

خلفية احلوادث الأخرية يف طرابل�ش، وهم: 

واأحمد  ديبو  عاء  ديبو،  ماذ  تامر،  جعفر 

ال�سامي، بعدما اأثبتت التحقيقات توّرطهم 

يف تلك احلوادث، واإقدامهم على ارتكاب 

جرائم منها اإطاق النار«.

مع  التحقيقات  »ا�ستمرار  البيان  واأكللد 

املوقوفني الآخرين باإ�سراف الق�ساء املخت�ش«.

 

ال �سحة لالأخبار حول اإحراق حمال يف طرابل�س 

على خلفية فئوية

�سدر عن القيادة بيان جاء فيه: »تناقلت 

مفاده  خللًرا  الإلللكللرتونلليللة  املللواقللع  بع�ش 

ومنازل  حمال  اإحللراق  على  اأ�سخا�ش  اإقللدام 

على  طرابل�ش  يف  القمح  �سوق  حملة  يف 

تنفي  اأن  قيادة اجلي�ش  فئوية، يهم  خلفية 

�سحة هذا اخلر جمًلة وتف�سيًا و ت�سري اإىل 

نتيجة  املنازل  اأحد  يف  اندلع  قد  حريًقا  اأن 

عطل كهربائي، وتوؤكد القيادة اأن وحدات 

اجلي�ش هي متواجدة يف املنطقة املذكورة«.

 

اإنقاذ فريق تلفزيون »اجلديد«

اأ�سدرته  بيان  يف  اجلي�ش  قيادة  اأو�سحت 

تعّر�ش  اأثناء  »يف  اأنلله   ،2013/12/5 بتاريخ 

فريق ت�سوير تابع ملحطة »اجلديد« لعتداء 

من قبل م�سّلحني يف حملة التبانة، توجهت 

الفريق  لإنقاذ  املكان  اإىل  اجلي�ش  من  قوة 

املذكور، حيث تعر�ست لإطاق نار كثيف 

بناية  يف  متمركزين  م�سّلحني  قبل  من 

ال�سيخ، ما اأدى اإىل اإ�سابة �سبعة ع�سكريني 

بينهم �سابطان بجروح غري خطرة. وقد رّدت 

وت�ستمر  النريان  م�سادر  على  اجلي�ش  قوى 

على  القب�ش  لإلقاء  املذكور  املبنى  بتطويق 

امل�سلحني و�سوقهم اإىل العدالة«.

 

االأويل وجمدليون

اأ�لللسلللدرت قللليلللادة اجللليلل�للش بلليللاًنللا حللول 

اللذين ح�سا يف منطقة �سيدا  العتداءين 

على حاجزين للجي�ش بتاريخ 2013/12/15، 
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حوادث وبيانات

الرقيب ال�سهيد �سامر رزق

- من مواليد 1985/5/19 يف القاع، ق�ساء 

بعلبك، حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ش بتاريخ 2005/9/12.

- من عداد لواء امل�ساة الأول - 

الكتيبة 14.

- حائز:

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش 5 مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 3 مرات.
- متاأهل وله ولد واحد.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2013/12/15.

- رقي لرتبة اأعلى بعد الإ�ست�سهاد ومنح 

و�سام احلرب، و�سام اجلرحى، و�سام التقدير 

الع�سكري وتنويه العماد قائد اجلي�ش.



وقد جاء فيه »عند ال�ساعة 21.15 من م�ساء 

حاجز  جتاوز  على  م�سّلح  رجل  اأقدم  اليوم، 

�سمال   – اللبناين  للجي�ش  التابع  الأويل 

اأ�سفر  ما  باجتاهه،  يدوية  قنبلة  ورمي  �سيدا 

عن اإ�سابة ع�سكريني اثنني بجروح. وقد رّد 

عنا�سر احلاجز بالنار على ال�سخ�ش املذكور 

ما اأدى اإىل مقتله.

�سيارة  و�سول  ولللدى   ،22.00 ال�ساعة  وعند 

ثاثة  تقل   »Envoy« نوع  الدفع  رباعية 

 – جمدليون  حملة  يف  حاجز  اإىل  م�سلحني 

تفجري  على  واأقللدم  اأحدهم  ترجل  �سيدا، 

عن  اأ�سفر  ما  يدوية،  رمانة  بوا�سطة  نف�سه 

وجرح  الع�سكريني  اأحد  وا�ست�سهاد  مقتله 

النار  باإطاق  احلاجز  عنا�سر  قام  وقد  اآخر، 

ح�سر  وقتلهما.  الآخرين  امل�سلحني  على 

ال�سيارة  على  للك�سف  ع�سكري  خبري 

م�سبوه،  اأي ج�سم  والتاأكد من خلوها من 

التحقيق  الع�سكرية  ال�سرطة  وبا�سرت 

باإ�سراف الق�ساء املخت�ش«.

قيادة اجلي�س ت�سّيع ال�سهداء

اجلي�ش  قيادة  �سّيعت  مرياطة،  بلدة  يف 

واأبناء البلدة اجلندي عبد الله عجاج، واأّكد 

التعازي  قّدم  الذي  الله  نعمة  فار�ش  العقيد 

اإقامة  بعد  اجلي�ش،  قائد  العماد  با�سم 

اأن »ردنا على  ال�ساة على جثمانه الطاهر 

متادي املجرمني يف عبثهم، يكمن يف عزم 

املوؤ�س�سة الع�سكرية على اإنقاذ الوطن«.

برج  بلدة  واأبناء  القيادة  �سّيعت  كذلك، 

الللراجللنللة املللجللّنللد املللمللّددة خللدمللاتلله عبد 

قائد  ممثل  ح�سور  يف  فللرحللات  الللكللرمي 

�ساهر  اأبللو  ع�سام  الركن  العقيد  اجلي�ش 

وح�سد من الأهايل والرفاق.

اأو�سمة  وبعد تقليد املجّند ال�سهيد فرحات 

من  الع�سكري  والتقدير  واجلرحى  احلللرب 

جثمانه  على  وال�ساة  الرونزية  الللدرجللة 

نوه  كلمة  �ساهر  اأبو  العقيد  األقى  الطاهر، 

فيها باملزايا الع�سكرية والأخاقية لل�سهيد 

واإخا�سه ملوؤ�س�سته ووطنه. ومما قاله:

التي  اجل�سام،  الت�سحيات  م�سرية  تتوا�سل 

يبذلها اجلي�ش يف هذه املرحلة الع�سيبة من 

وال�ساحات،  املواقع  تتنّوع  قد  الباد.  تاريخ 

يف  رجالنا  تللازم  نف�سها  الأخللطللار  لكّن 

املجرمة هي  العبثية  والأيادي  كل مكان، 

نف�سها التي تعمل با كلٍل على ا�ستهداف 

من  للنيل  الع�سكريني،  كما  املواطنني 

بني  امل�سرتك  العي�ش  و�سيغة  الوطن  وحللدة 

ا من املوؤ�س�سة الع�سكرية  اأبنائه، وللنيل اأي�سً

التي ت�سكل درع ال�سعب ومعقد اآماله.

القتلة  املوؤ�س�سة على ماحقة  واأكد عزم 

عليهم  القب�ش  اإلقاء  حتى  هوادة،  دون  من 

واإنزال الق�سا�ش العادل بهم.

ووّدعت قيادة اجلي�ش وبلدة القاع يف البقاع 

رزق،  يو�سف  �سامر  ال�سهيد  الرقيب  ال�سمايل 

مدخل  عند  حا�سد  �سعبي  ا�ستقبال  و�سط 

البلدة، فحمل اجلثمان على الأكف و�سط 

مار  اإىل كني�سة  و�سوًل  الورود،  ونرث  الزغاريد 

لراحة  جنائزي  قدا�ش  اأقيم  حيث  اليا�ش، 

األقى  الذي  ن�سرالله  اليان  الأب  تراأ�سه  نف�سه 

العالية.  ال�سهيد  مبناقبية  فيها  نّوه  عظة 

�سارك يف القدا�ش اإىل جانب الأهايل والرفاق 

ممثًا  �سميطلي  حممد  املهند�ش  العقيد 

النائبان  قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

اميل رحمة ومروان فار�ش وعدد من ممثلي 

�سيا�سية  وفعاليات  الأمنية  الأجهزة  روؤ�ساء 

واجتماعية.

واأّكد ممثل قائد اجلي�ش يف كلمته خال 

الإرهابيني  املجرمني  »ماحقة  الت�سييع 

الذين ارتكبوا هذه اجلرمية«.

مرا�سم  اأقامت  قد  اجلي�ش  قيادة  وكانت 

الع�سكري  امل�ست�سفى  يف  ال�سهيد  وداع 

املركزي قبل نقل اجلثمان منها اإىل م�سقط 

راأ�سه القاع.
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اجلندي ال�سهيد 

عبد الله عجاج

القادرية،  يف   1982/9/10 مواليد  مللن   -

زغرتا، حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2008/12/27.

- من عداد فوج التدخل الثالث.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثاث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.

- عازب.

ومنح  الإ�ست�سهاد  بعد  اأعلى  لرتبة  رّقي   -

التقدير  و�سام  اجلرحى،  و�سام  احلرب،  و�سام 

الع�سكري وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

املجّند املمددة خدماته ال�سهيد

عبد الكرمي �سليم فرحات

برج  يف   1990/11/25 مواليد  من   -

الراجنة.

من  اعللتللبللاًرا  خدماته  ملللّددت   -

.2012/5/4

 - الثامن  امل�ساة  لللواء  عللداد  من   -

الكتيبة 81.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

- رقي لرتبة اأعلى بعد الإ�ست�سهاد 

اجلرحى،  و�سام  احلرب،  و�سام  ومنح 

وتنويه  الع�سكري  التقدير  و�للسللام 

العماد قائد اجلي�ش.





كانون الثاين

على  تعمل  اجلي�ش  وحدات   ،2013\1\11  −
واإغاثة  بالثلوج  العالقني  املواطنني  اإن��ق��اذ 

املت�ضررين منهم يف القرى والبلدات النائية.

يف  تدهم  اجلي�ش  من  قوة   ،2013\1\14  −
العدالة  اإىل  مطلوبني  اأماكن  بريتال  بلدة 

مبوجب مذكرات توقيف.

البحرية  للقوات  تابعة  دورية   ،2013\1\16 −
للغرق  زورقه  تعّر�ش  تنقذ مواطًنا  يف اجلي�ش 

قبالة جممع البيال − بريوت.

− 19\1\2013، وحدات اجلي�ش توقف املدعو 
يف  منزله  يف  وت�ضبط  ال�ضناوي،  وجيه  حممد 

منطقة املراح− الهرمل، م�ضنًعا للمخدرات، 

و52 كلغ من ح�ضي�ضة الكيف والهريويني 

يف  وتوقف  والذخائز،  الأ�ضلحة  من  وكمية 

املحلة نف�ضها املدعو علي عماد نا�ضر الدين 

املتهم باإطالق النار على دورية للجي�ش.

تك�ضف  املخابرات  مديرية   ،2013\1\23  −
اأوق��ات  يف  قامت  واحتيال  �ضرقة  ع�ضابة 

وقع  وا�ضعة،  احتيال  بعمليات  خمتلفة 

�ضحيتها مواطنون من عدة مناطق.

جان  العماد  اجلي�ش  قائد   ،2013\1\30  −
فرن�ضا  اإىل  متوجًها  لبنان  يغادر  قهوجي 

التقى  اأي��ام،  عدة  ا�ضتمّرت  ر�ضمية  زي��ارة  يف 

الع�ضكريني  امل�ضوؤولني  من  ع��دًدا  خاللها 

التعاون  عالقات  تفعيل  �ضبل  يف  للبحث 

الع�ضكري بني اجلي�ضني.

�شباط

تتعر�ش  اجلي�ش  من  دوري��ة   ،2013\2\1  −
لكمني م�ضلح يف اأطراف بلدة عر�ضال خالل 

مالحقتها اأحد املطلوبني اإىل العدالة، حيث 

ا�ضت�ضهاد   عن  اأ�ضفرت  ا�ضتباكات  دارت 

ابراهيم  وامل��ع��اون  م�ضعالين  ب��ي��ار  ال��رائ��د 

زهرمان، وعن جرح عدد من الع�ضكريني.

 − الدولية  ال�ضفافية  منظمة   ،2013\2\7  −
لتعزيز  اللبنانية  واجلمعية  بريطانيا  فرع 

اجلي�ش  فوز  يعلنان  ف�ضاد،  ل   − ال�ضفافية 

اللبناين باملرتبة الأوىل من حيث مكافحة 

معايري  وتطبيق  ال�ضفافية  والتزام  الف�ضاد 

العمل املوؤ�ض�ضاتي.

يف  توقف  املخابرات  مديرية   ،2013\2\11  −
زعيرت  مر�ضد  عاطف  املدعو  الفنار  حملة 

لإقدامه بالإ�ضرتاك مع اآخرين على �ضرقة 12 

�ضيارة من مناطق خمتلفة.

يف  املنت�ضرة  اجلي�ش  ق��وى   ،2013\2\15  −
ا بينهم اأربعة  منطقة عر�ضال توقف 11 �ضخ�ضً

بحوزتهم  وت�ضبط  ال�ضورية،  التابعية  من 

والأعتدة  والذخائر  الأ�ضلحة  من  كميات 

احل��دود  اإىل  امل��وؤدي��ة  اجل���رود  يف  الع�ضكرية 

اللبنانية− ال�ضورية.

تدهم  اجلي�ش  م��ن  ق��وة   ،2013\2\23  −
اإطالق  حادث  يف  امل�ضاركني  وجود  اأماكن 

نار يف بريتال، وتوقف عدًدا من امل�ضتبه بهم.

 

اآذار

توقف  املخابرات  مديرية   ،2013/3/1  −
ا لإقدامهم على  ع�ضابة موؤّلفة من 13 �ضخ�ضً

ترويج عمالت ورقية مزّورة و�ضبائك ذهبّية.

القتال  ل�ضرية  تابعة  دوري��ة   ،2013/3/2  −
من  ع���دًدا  تنقذ  امل��غ��اوي��ر  ف��وج  يف  اجلبلي 

يف  �ضخري  ج��رف  على  العالقني  املواطنني 

ودوري��ة  ب�ضري،  اإهدن−  اأع���ايل 

تنقذ  البحرية  للقوات  تابعة 

ال�ضورية  التابعية  من  ا  �ضخ�ضً

البحر مقابل بلدة  الغرق يف  من 

الغازّية.

من  دوري�����ة   ،2013/3/5  −
وحدة  مب���وؤازرة  تنفذ  املخابرات 

ع�ضكرية عملية دقيقة اأوقفت 

بنتيجتها املطلوب علي حممد 

راأ���ش  منطقة  يف  امل�ضري  ح�ضن 

لالعتداء  لتخطيطه  بعلبك، 

الذي ا�ضتهدف اآلية للجي�ش على 

ا�ضت�ضهاد  اإىل  واأّدى  بعلبك   − ري��اق  طريق 

اأربعة ع�ضكريني وجرح �ضابط.

توقف  املخابرات  مديرّية   ،2013/3/10  −
عبد  واأحمد  جريد  �ضعدون  حممد  ال�ضوريني 

طرابل�ش  القّبة  حملة  يف  ال�ضالح  اجلليل 

اللَذين اعرتفا باإقدامهما على تهديد اإحدى 

املواطنات واأولدها باخلطف والقتل.

تدهم  اجلي�ش  من  دوري��ة   2013/3/17  −
منطقتي  يف  م�ضايخ  على  معتدين  منازل 

خم�ضة  وتوقف  وال�ضياح  الغميق  اخلندق 

منهم.

− 2013/3/30، تعّر�ش دورية تابعة للجي�ش 
يف حمّلة دوار اأبو علي يف طرابل�ش لإطالق نار 

الأ�ضلحة  وت�ضبط  امل�ضّلحني،  توقف  والدورية 

والذخائر التي كانت بحوزتهم.

 

ني�شان

ا�ضتجابة  وا�ضعة حول  − 2013/4/4، مناورة 
ال��ك��وارث  خ��الل  الع�ضكرية  امل��ط��ارات 

والأزمات على اأنواعها.

ت�ضّلم  عملية  اإح��ب��اط   ،2013/4/7  −
زحلتا  ع��ني  منطقة  يف  اأ�ضلحة  وت�ضليم 

امل�ضّلحون  �ضبط  متطّرفة.  جهات  مل�ضلحة 

باجلرم امل�ضهود وبادروا اإىل اإطالق النار ما اأّدى 

وت�ضّرر  بجروح  الع�ضكريني  اأحد  اإ�ضابة  اإىل 

اآلية ع�ضكرية ومقتل اأحد امل�ضّلحني واإ�ضابة 

واحد وتوقيف �ضبعة اآخرين.

نوع  م��ن  �ضيارة  توقيف   2013/4/21  −
للعدالة  املطلوبني  اأح��د  يقودها   BMW
من  كمية  و�ضبط  اآخ��ر،  �ضخ�ش  وبرفقته 

الأ�ضلحة املتو�ضطة والذخائر يف داخلها
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اإعداد: 

جان دارك اأبي ياغي

 ندين البلعة خريالله

انطوان �شعب

ليال �شقر الفحل

3
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د
ع

ال

كانون الثاين

املفكرة 

الع�سكرية

يف يوميات 

اجلي�ش

عرق ودم على 

مدى ال�شنة

على مدى الأيام بني بداية ال�شنة 

ونهايتها ميتد تعب الع�شكريني 

وعرقهم ودمهم. يف ما يلي جردة 

لأبرز ما ت�شّمنته مفكرة الن�شاطات 

الع�شكرية خالل العام املن�شرم، 

من مهمات واأحداث تخّطت حفظ 

الأمن والتدريب، اإىل م�شاعدة 

املواطنني اأينما احتاجوا اإىل 

م�شاعدة، واإىل ن�شاطات اأخرى ذات 

طابع ثقايف اأو ريا�شي...
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املفكرة الع�سكرية

املدعوين  توقيف  و2013/4/25،   23  −
عمر  وال�����ض��وري  �ضاهر  ال��ل��ه  �ضعد  ع�ضام 

ك�ضفت  مكّثفة  حت��ري��ات  بعد  عبا�ش 

واحتيال  ن�ضب  باأعمال  مًعا  قيامهما  عن 

وا�ضعة �ضملت مواطنني لبنانيني وخليجّيني 

بو�ضائل واأ�ضاليب متنّوعة من تزوير عمالت 

و�ضيكات وعملية مالية وهمية.

− 2013/4/26 افتتاح غرفة عمليات قيادة 
اجلي�ش بعد اإعادة تاأهيلها وجتهيزها بدعم 

من الوحدة الكورية.

على  اجلي�ش  لقائد  جولة   2013/4/30  −
فوج احلدود الربية الثاين املنت�ضر على احلدود 

وبعلبك،  الهرمل  منطقتي  يف  ال�ضرقية 

منطقة  يف  املنت�ضر  ال��ث��اين  التدخل  وف��وج 

الإجراءات  على  لالّطالع  وحميطها،  رياق 

و�ضبط  املواطنني  حلماية  املّتخذة  العمالنية 

احلدود من اأعمال التهريب وت�ضّلل امل�ضّلحني 

بالجتاهني.

اأيار

املخابرات  ملديرية  تابعة  دورية   2013/5/1 −
ال�ضياج  اإ�ضرائيلًيا عند جتاوزه  ا  توقف �ضخ�ضً

اللبونة  منطقة  يف  الأزرق  واخل��ط  التقني 

احلدودية.

املنت�ضرة  اجلي�ش  وح���دات   2013/5/2  −
الدفاعية  التدابري  تتخذ  �ضبعا  منطقة  يف 

للعدو  تابعة  راجلة  دورية  اإقدام  بعد  الالزمة 

الن�ضحاب  خ��ط  خ��رق  على  الإ�ضرائيلي 

�ضبعا،  النقار يف منطقة  بركة  بالقرب من 

وحماولة خطف اأحد الرعاة اللبنانيني.

توقف  املخابرات  مديرية   ،2013/5/6  −
وت�ضبط  م�ضبوهة  خللية  تابعة  عنا�ضر 

بحوزتهم عبوات متفجرة و�ضواعق.

تتعر�ش  اجلي�ش  من  دوري��ة   ،2013/5/9  −
نار من  لإطالق  القبة يف طرابل�ش  يف حمّلة 

نار،  اإطالق  بجرائم  للعدالة  مطلوَبني  قبل 

الأ�ضلحة  وت�ضبط  عليهما  القب�ش  وتلقي 

امل�ضتخدمة.

توقف  للجي�ش  تابعة  دورية   ،2013/5/13  −
املدعو هالل عزام وجنليه لإخاللهم بالأمن 

التي  الأ�ضلحة  وت�ضبط  �ضيدا  منطقة  يف 

كانت بحوزتهم.

توقف  املخابرات  مديرية   ،2013/5/16  −

البا�ضات  رك��اب  �ضلب  امتهنت  ع�ضابة 

واملاّرة وحمال املجوهرات.

من  حت��ذر  اجلي�ش  قيادة   ،2013/5/20  −
على  بالعتداء  التمادي  يف  ال�ضتمرار  مغبة 

وذلك  اجلي�ش  مراكز  وا�ضتهداف  املواطنني 

باب  حملة  يف  اجلي�ش  مراكز  تعّر�ش  بعد 

التبانة، املّلولة لإطالق نار كثيف من قبل 

ا�ضت�ضهاد  اإىل  اأّدى  ما  م�ضّلحة،  جمموعات 

ع�ضكري واإ�ضابة �ضتة اآخرين. كما اأ�ضارت 

القيادة يف وقت لحق اإىل ا�ضت�ضهاد ع�ضكري 

اآخر متاأثًرا بجروحه.

− 2013/5/23، تعّر�ش اأحد مراكز اجلي�ش 
اإ�ضابة  اإىل  اأّدى  مما  نار  لإطالق  طرابل�ش  يف 

وتعّر�ش  خمتلفة  بجروح  ع�ضكريني  ثالثة 

لإط��الق  ني  ع�ضكريَّ تقّل  مدنية  �ضيارة 

ال�ضمال−  منطقة  طبابة  مدخل  اأم��ام  نار 

بجروح  اإ�ضابتهما  اإىل  اأّدى  مّم��ا  طرابل�ش 

خطرة.

َتي  − 2013/5/26، عثور اجلي�ش على من�ضّ
على  �ضقطا  اللَذين  ال�����ض��اروَخ��ني  اإط���الق 

منطقة ال�ضياح، يف الأحراج الواقعة يف خراج 

بلدة عيتات.

حترر  املخابرات  مديرية   ،2013/5/27  −
على  القب�ش  وتلقي  عماد  عماد  املخطوف 

اأحد خاطفيه.

− 2013/5/28، تعّر�ش اأحد مراكز اجلي�ش 
د يف عر�ضال لهجوم من  يف منطقة وادي حميِّ

ا�ضت�ضهاد  اإىل  اأّدى  م�ضّلحة  جمموعة  قبل 

ثالثة ع�ضكرّيني.

حترر  املخابرات  مديرية   ،2013/5/31  −
املخطوف حممد �ضمري احلموي، جنل م�ضوؤول 

الهالل الأحمر ال�ضوري.

 

حزيران

امل�ضّلحني  من  جمموعات   ،2013/6/5  −
تهاجم حاجز اجلي�ش يف منطقة وادي حمّيد 

− عر�ضال.
− 2013/6/6، تعّر�ش دورّية تابعة للجي�ش يف 
جبل حم�ضن لإطالق نار من قبل م�ضّلحني، 

النريان  م�ضادر  على  اجلي�ش  قوى  رّدت  وقد 

امل�ضّلحني  عن  بحًثا  دهم  عمليات  ونّفذت 

�ضابطًة خمزًنا لل�ضالح.

تابعة  راجلة  دوري��ة  اجتياز   2013/6/12  −

للعدو الإ�ضرائيلي ال�ضياج التقني �ضمن بقعة 

متحّفظ عليها لبنانًيا يف منطقة العبا�ضية، 

التدابري  اجلي�ش  وح��دات  اتخاذ  اإىل  اأّدى  ما 

ملنع  اليونيفيل  وتدّخل  الالزمة،  الدفاعية 

تفاقم الو�ضع.

قوى  انت�ضار  ا�ضتكمال   ،2013/6/18  −
اجلي�ش يف خمتلف اأحياء مدينة �ضيدا التي 

�ضهدت توتًرا.

واأحد  �ضابطني  ا�ضت�ضهاد   2013/6/23  −
وت�ضّرر  اآخر بجروح  واإ�ضابة عدد  الع�ضكريني 

قيام  اأثر  الع�ضكرية على  الآليات  عدد من 

جمموعة م�ضلحة تابعة لل�ضيخ اأحمد الأ�ضري 

اللبناين  للجي�ش  تابع  حاجز  مبهاجمة 

يرّد بعملية  واجلي�ش  − �ضيدا،  بلدة عربا  يف 

�ضريعة انتهت بالق�ضاء على املجموعة.

جان  العماد  اجلي�ش  قائد   2013/6/25  −
التي  الع�ضكرية  الوحدات  يتفّقد  قهوجي 

�ضّد  الع�ضكرية  العمليات  يف  �ضاركت 

اجلماعات امل�ضلحة يف بلدة عربا يف منطقة 

والع�ضكريني  بال�ضباط  جمتمًعا  �ضيدا، 

ومنّوًها  رفاقهم،  ل�ضت�ضهاد  التعزية  مقّدًما 

املعركة  خ���الل  اجل�����ض��ام  بت�ضحياتهم 

والتزامهم روح املناقبية والن�ضباط.

تفّقد  اجل��ي�����ش  ق��ائ��د   2013/6/26  −
امل�ضت�ضفى  يف  اجل���رح���ى  ال��ع�����ض��ك��ري��ني 

اأ�ضيبوا  الذين  ب��دارو،  املركزي−  الع�ضكري 

منطقة  يف  الع�ضكرية  العمليات  خ��الل 

�ضيدا منّوًها بتفانيهم يف اأداء الواجب.

 

متوز

املخابرات  مديرية  وا�ضلت   ،2013\7\2  −
عربا  ح��اذث  يف  املوقوفني  مع  حتقيقاتها 

املدعو  واأوق��ف��ت  املخت�ش،  الق�ضاء  باإ�ضراف 

اأدوات  بحوزته  �ضبطت  حيث  ح��دارة  غايل 

من  اثنني  بقتل  واع��رتف  العبوات  لت�ضنيع 

الع�ضكريني.

تدهم  اجلي�ش  م��ن  دوري���ة   ،2013\7\2  −
يو�ضف جعفر يف حملة  املطلوب علي  منزل 

�ضبطت  وق��د  وتوقفه.  بعلبك   − ال�ضراونة 

الدورية يف منزله كمية كبرية من الأ�ضلحة 

والذخائر والأعتدة الع�ضكرية، بالإ�ضافة اإىل 

واأدوات  ات�ضال  واأجهزة  لوحات �ضيارات مزورة 

ت�ضتعمل يف عمليات اخلطف.
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على  نا�ضفة  عبوة  اإنفجار   ،2013\7\7  −
الهرمل  مدينة  مدخل  عند  العام  الطريق 

اأح��د  ب�ضيارة  اأ���ض��رار  ح�ضول  ع��ن  اأ���ض��ف��ر 

اجلي�ش  من  دوري��ة  توّجه  ول��دى  املواطنني، 

اأخرى  لتفقد املكان تعّر�ضت لنفجار عبوة 

غري  بجروح  وجندي  �ضابط  اإ�ضابة  اإىل  اأدت 

خطرة، بالإ�ضافة اإىل ح�ضول اأ�ضرار يف اإحدى 

الآليات الع�ضكرية.

يف  اجلي�ش  ح��واج��ز  اأح��د   ،2013\7\14  −
منطقة عر�ضال يوقف �ضيارة بيك اآب يقودها 

بكمية  حمّملة  وه��ي  الأ���ض��خ��ا���ش،  اأح��د 

اخلفيفة  احلربية  والذخائر  الأ�ضلحة  من 

ال�ضواعق  من  وجمموعة  اليدوية  والرمانات 

واآلتي تفجري عبوات عن بعد، بالإ�ضافة اإىل 

كمية من الألب�ضة اخلا�ضة.

تنفذ  الع�ضكرية  الطبابة   ،2013\7\24  −
مع  بالتعاون  بريوت،   − البيال  �ضاطئ  قبالة 

واملديرية  جاورجيو�ش  القدي�ش  م�ضت�ضفى 

الأحمر  وال�ضليب  امل��دين  للدفاع  العامة 

اللبناين، متريًنا يف جمالت البحث والإنقاذ 

والإخالء الطبي.

للجي�ش  تابعة  دورية   ،2013\7\31 بتاريخ   −
لإط��الق  عنجر  جم��دل  حملة  يف  تتعّر�ش 

اإ�ضابة  اإىل  اأّدى  ما  جمهولني،  قبل  من  نار 

اأن  لبث  ما  بجروح  الع�ضكريني  من  اثنني 

ا�ضت�ضهد اأحدهما متاأثًرا بجروحه. وقد رّدت 

عنا�ضر الدورية على م�ضادر النار باملثل، كما 

ا�ضتثنائية  اإجراءات  اتخذت وحدات اجلي�ش 

اأوقفت بنتيجتها اأحد املطلوبني اخلطرين.

اآب

للجي�ش  حاجز  قيام  اأثناء   ،2013\8\3  −
من  ع���دًدا  تقل  ���ض��ي��ارة  توقيف  مب��ح��اول��ة 

بعلبك،   − ال�ضراونة  حملة  يف  امل�ضلحني 

اأقدم من بداخلها على اإطالق النار باجتاه 

النار باملثل،  عنا�ضر احلاجز الذين ردوا على 

ما اأّدى اإىل اإ�ضابة ثالثة منهم بجروح، واإ�ضابة 

ثالثة مواطنني اآخرين كانوا ميّرون بالقرب 

من مكان احلادث، ما لبث اأن فارق اثنان 

توقيف  وقد جرى  اأثرها.  منهم احلياة على 

اثنني  اأن  تبني  الذين  املذكورين  امل�ضلحني 

عدة  مبوجب  العدالة  اإىل  مطلوبان  منهم 

مذكرات توقيف. 

للعدو  تابعة  راجلة  دوري��ة   ،2013\8\7  −
منطقة  يف  الأزرق  اخلط  تخرق  الإ�ضرائيلي 

اللبونة احلدودية مل�ضافة 400 مرت وتتوغل داخل 

الأرا�ضي البنانية، وانفجار اأدى اإىل �ضقوط عدد 

اجلي�ش  ووحدات  �ضفوفها  يف  الإ�ضابات  من 

املنت�ضرة يف املنطقة تتخذ الإجراءات امليدانية 

املنا�ضبة.

توقف  اجلي�ش  من  وحدات   ،2013\8\8  −
خارج  من  قادمني  م�ضلحني  عنا�ضر  ثالثة 

عر�ضال،  منطقة  باجتاه  اللبنانية  الأرا�ضي 

الفل�ضطينية  التابعية  من  منهم  اإثنني 

والثالث  الأوروبية  اجلن�ضية  اأحدهما  ويحمل 

من التابعية ال�ضورية. وقد �ضبطت بحوزتهم 

نا�ضًفا  الفردية حزاًما  الأ�ضلحة  اإىل  بالإ�ضافة 

اليدوية  القنابل  من  وعدًدا  للتفجري  جمهًزا 

وال�ضواعق.

− 8\8\2013، خالل قيام قوة من اجلي�ش 
للعدالة  املطلوبني  من  عدد  اأماكن  بدهم 

يف حملة عرب الفاعور − البقاع، اعرت�ضها 

بع�ضهم  اأق��دم  حيث  الأ�ضخا�ش  من  ح�ضد 

على ر�ضق الدورية باحلجارة فيما اأقدم اآخرون 

اإحدى  واإ�ضابة  باجتاهها  النار  اإطالق  على 

الآليات الع�ضكرية باأ�ضرار مادية.

نارية  دراج���ة  م��رور  اأث��ن��اء   ،2013\8\10  −
من  والثاين  لبناين  اأحدهما  �ضخ�ضني،  تقّل 

للجي�ش  حاجز  اأم���ام  ال�ضورية،  التابعية 

اأق��دم  عر�ضال،   − حميد  وادي  منطقة  يف 

باجتاه  حربي  م�ضد�ش  �ضهر  على  الأخ���ري 

عن�ضر التفتي�ش على احلاجز وحماولة الفرار 

ولدى  للتفتي�ش،  دون اخل�ضوع  بالدراجة من 

بوجوب  احلاجز  عنا�ضر  لإنذار  امتثاله  عدم 

اأّدى  ما  باجتاهه،  النار  اإطالق  مّت  التوقف، 

اإ�ضابته بجروح غري خطرة، حيث جرى  اإىل 

توقيفه ونقله اإىل امل�ضت�ضفى للمعاجلة.

− 20\8\2013، قائد اجلي�ش العماد قهوجي 
وقادة  القيادة  اأرك��ان  مع  اجتماًعا  يعقد 

ويعطي  ال��ك��ربى،  وال���وح���دات  الأج���ه���زة 

تكثيف  جلهة  وتعليماته  توجيهاته 

املناطق  خمتلف  يف  الأم��ن��ي��ة  الإج����راءات 

اللبنانية.

يف  توقف  اجلي�ش  من  ق��وة   2013\8\22  −
ا يقود �ضاحنة  بلدة الكفري − حا�ضبيا �ضخ�ضً

من  ك��ب��رية  بكمية  حمملة  اآب  بيك 

الأقنعة الواقية من الغازات مع متمماتها.

− 29\8\2013، فوج املغاوير ينفذ بالإ�ضرتاك 
حقل  يف  قتالية  مناورة  اجلوية  القوات  مع 

رماية املغيته − �ضهر البيدر، يف اإطار �ضل�ضلة 

يف  اخل��ا���ض��ة  ال��وح��دات  جتريها  ت��دري��ب��ات 

اجلي�ش.

اأيلول

تطلق  الّدفع  رباعية  �ضيارة   ،2013\9\1  −
النار باجتاه نادي الرتباء يف طليا، واإ�ضابة اأحد 

الع�ضكريني.

تنّفذ  اجلي�ش  من  وح��دة   ،2013\9\12  −
مزرعة  حميط  يف  احلية  بالذخرية  م��ن��اورة 

يف  البحري  الطريق  مقابل  حنو�ش−حامات 

�ضلعاتا−�ضكا.

لفوج  ق��ت��ال��ي��ة  م���ن���اورة   ،2013\9\13  −
حّنو�ش−حامات،  منطقة  يف  البحر  مغاوير 

بالإ�ضرتاك مع وحدات اأخرى. 

جتري  اجلي�ش  من  وح��دات   ،2013\9\19  −
تربل−ال�ضمال  منطقة  يف  تدريبية  متارين 

تخّللها ا�ضتعمال الذخرية احلّية.

ال�ضوري  امل��واط��ن  اختطاف   ،2013\9\14

اإبراهيم اخللف من قبل جمهولني يف مدينة 

زحلة، وقوة من اجلي�ش تتمكن من حتريره 

بعد ظهر اليوم نف�ضه، وتوقيف اخلاطفني.

ينفذ  الثالث  امل�ضاة  ل��واء   ،2013\9\16  −
وال��ق��وات  املجوقل  ال��ف��وج  م��ع  ب��الإ���ض��رتاك 

را�ضيا،   − الياب�ضة  رماية  حقل  يف  اجلوية، 

برنامج  اإطار  �ضمن  احلّية،  بالذخرية  مناورة 

التدريب امل�ضرتك بني خمتلف الوحدات.

والتحريات  التق�ضي  بنتيجة   ،2013\9\19  −
اأحمد العزب يف  حول عملية خطف املدعو 

حملة تعنايل، متكنت دورية تابعة ملديرية 

اأ�ضخا�ش،  ثالثة  توقيف  م��ن  امل��خ��اب��رات 

�ضوريني ولبناين، على �ضلة بعملية اخلطف 

يف حملة عميق − البقاع الغربي.

ت�شرين الأول

الأمن  اإطار احلفاظ على  5\10\2013، يف   −
توقيف  تعلن  اجلي�ش  وح��دات  وال�ضتقرار، 

ا من جن�ضيات خمتلفة، وت�ضلم  1220 �ضخ�ضً

املوقوفني مع امل�ضبوطات اىل املراجع املخت�ضة 

لإجراء الالزم.
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املفكرة الع�سكرية

�ضيارة  ت�ضبط  اجلي�ش  قوى   ،2013\10\14  −
نوع جيب »غراند �ضريوكي« كحلية اللون 

يف حملة املعمورة − ال�ضاحية اجلنوبية، تبني 

اأنها مفخخة ب� 50 كلغ من املواد املتفجرة.

تتمكن  املخابرات  مديرية   2013\10\19  −
و�ضام  ال�ضيديل  خاطفي  هوية  حتديد  من 

منطقة  يف  وج��وده��م  وم��ك��ان  اخلطيب 

بريتال−البقاع، وتوقف اثنني منهم.

يف  جمهولني  تقل  �ضيارة   ،2013\10\22  −
حملة ال�ضراونة − بعلبك تقدم على اإطالق 

للجي�ش،  تابعة  دورية  اأمام  من  والفرار  النار 

حي  مدخل  على  اجلي�ش  حاجز  وتعّر�ش 

ال�ضراونة − بعلبك لإطالق نار واإ�ضابة ثالثة 

ع�ضكريني بجروح طفيفة.

− 23\10\2013، يف اطار مهمة �ضبط احلدود 
يف  توقف  اجلي�ش  قوى  اللبنانية−ال�ضورية، 

نوع  �ضيارة  عر�ضال   − حميد  وادي  منطقة 

الأرا�ضي  من  قادمة  اللون  كحلية   geely
اأربعة  وتقل  �ضرعية،  غري  بطريقة  ال�ضورية 

بحوزتهم  ال�ضورية،  التابعية  من  اأ�ضخا�ش 

احلربية  وامل�ضد�ضات  البنادق  من  كمية 

والذخائر والأعتدة الع�ضكرية ورمانات يدوية.

وردت  معلومات  على  بناء   ،2013\10\24  −
اربعة  ق��ي��ام  ع��ن  امل��خ��اب��رات  م��دي��ري��ة  اإىل 

اأ�ضخا�ش بنقل متفجرات، دورية من املديرية 

حملة  يف  املذكورة  ال�ضيارة  مبالحقة  تقوم 

اأّدى  النار  لط��الق  وتبادل  احلرمية،  حو�ش 

اإىل ا�ضابة ع�ضكريني اثنني بجروح، ومقتل 

حزاًما  يرتدي  احدهما  امل�ضلحني  من  اثنني 

اأحدهما  اآخرين،  �ضخ�ضني  وتوقيف  نا�ضًفا، 

اأ�ضيب  ال�ضورية  التابعية  من  والآخر  لبناين 

بجروح يف قدميه. وقد �ضبطت اأنواع خمتلفة 

زنتها  قدرت  ال�ضيارة  داخل  املتفجرات  من 

بحواىل 250 كلغ.

حتيل  املخابرات  مديرية   ،2013\10\28  −
حممد  اأحمد  املوقوف  املخت�ش  الق�ضاء  على 

علي، الذي اأوقف لإقدامه على تهريب اأحد 

املتهمني الرئي�ضيني يف تفجريات طرابل�ش.

حملة  يف  ع�ضكرية  دورية   ،2013\10\28  −
نار  لإط��الق  تتعر�ش  �ضوريا  �ضارع   − التبانة 

اإ�ضابة ثالثة  اإىل  اأدى  من قبل م�ضلحني، ما 

ع�ضكريني بجروح.

− 30\10\2013، اأوقف اأحد حواجز اجلي�ش يف 

منطقة الهرمل �ضيارة نوع »فان« بداخلها 

من  بكمية  حمّملة  وه��ي  لبنانيني،   3

ذخائر الأ�ضلحة احلربية اخلفيفة واملتو�ضطة 

والرمانات اليدوية.

 

ت�شرين الثاين

− بتاريخ 2013/11/2، اأعلنت قيادة اجلي�ش 
الأمن ومكافحة  اإطار احلفاظ على  اأنه يف 

ا  اجلرائم املنظمة، مت توقيف نحو 760 �ضخ�ضً

من جن�ضيات خمتلفة، بالإ�ضافة اإىل �ضبط 

والذخائر  الأ�ضلحة  من  كبرية  كميات 

واملمنوعات وال�ضيارات امل�ضروقة.

اجلي�ش  وح��دات   ،2013/11/16 بتاريخ   −
توقف على حاجز وادي حميد – عر�ضال ويف 

بريتال 9 اأ�ضخا�ش �ضوريني يف اأثناء حماولتهم 

وت�ضبط  اللبنانية،  الأرا���ض��ي  اإىل  ال��دخ��ول 

احلربية  الأ�ضلحة  من  كمية  بحوزتهم 

اخلفيفة.

اأن  يعلن  اجلي�ش   ،2013/11/19 بتاريخ   −
من  بالقرب  اجلناح  حملة  يف  النفجارين 

ال�ضفارة الإيرانية، نفذهما انتحاريان، ويعمم 

بعد  ما  يف  تبني  فيهما  امل�ضتبه  لأحد  �ضورة 

هوية  ك�ضفت  كما  النتحاريني،  اأحد  اأنه 

النتحاري الثاين )2013/11/23(.

املخابرات  مديرية   ،2013/11/22 بتاريخ   −
بداخلها  البقاع  منطقة  يف  �ضيارة  ت�ضبط 

عبوة معدة للتفجري زنتها نحو 350 كلغ.

اجلي�ش  من  قوى   ،2013/11/29 بتاريخ   −
ت�ضبط يف منطقة القاع ثالثة �ضواريخ غراد 

عيار 107 ملم معدة لالإطالق.

قن�ش  عمليات   ،2013/11/30 بتاريخ   −
طرابل�ش  يف  التبانة  وباب  حم�ضن  جبل  بني 

واإ�ضابة عدد من الع�ضكريني بينهم �ضابط 

بفعل تعر�ش مراكز اجلي�ش لإطالق نار. 

 

كانون الأول

يف  تنّفذ  اجلي�ش  وح��دات   ،2013\12\1  −
دهم  عمليات  �ضل�ضلة  طرابل�ش  مدينة 

لأماكن جتّمع امل�ضلحني ومراكز القنا�ضة، 

وتوقف ثمانية م�ضلحني وت�ضبط كمية من 

الأ�ضلحة بحوزتهم.

دهمت  اجلي�ش  من  دوري��ة   ،2013\12\3  −
مكان  طرابل�ش   − الهرمل  باب  حملة  يف 

املدعو  وهو  اخلطرين  املطلوبني  اأح��د  وج��ود 

اأحمد عبد القادر ال�ضامي، الذي اأقدم يف وقت 

�ضائق  باجتاه  �ضالح حربي  �ضهر  �ضابق على 

اإحدى الآليات الع�ضكرية املخ�ض�ضة لالإخالء 

ال�ضحي والتعامل معه ب�ضدة. وتعّر�ضت الدورية 

فرّدت  الدهم،  عملية  خالل  النار  لإط��الق 

على  القب�ش  اإل��ق��اء  من  ومتّكنت  باملثل 

املطلوب.

مدينة  يف  اجلي�ش  وح��دات   ،2013\12\4  −
الأم��ن��ي��ة  ال��ت��داب��ري  وبنتيجة  ط��راب��ل�����ش، 

وهم  م�ضلحني  اأرب��ع��ة  ت��وق��ف  املتوا�ضلة، 

ح�ضني  وجعفر  �ضعود،  يحي  اأحمد  املدعوون: 

و�ضالح  احل��اج،  ريا�ش  حممد  واأحمد  تامر، 

عبد احلميد حممد، لقيام بع�ضهم بتنفيذ 

ع�ضكريني  على  نار  واإط��الق  قن�ش  اأعمال 

اإطالق  على  الآخ��ر  بع�ش  واإق��دام  ومدنيني، 

النار اإرهاًبا وحيازة اأ�ضلحة.

مدينة  يف  اجلي�ش  وح��دات   ،2013\12\5  −
رامي  املدعوين  توقف  و�ضواحيها،  طرابل�ش 

ح�ضون،  ن�ضر  وب��الل  ح�ضون  الدين  �ضيف 

املطلوب توقيفهما مبوجب عدة وثائق.

املخابرات حتيل اىل  − 5\12\2013، مديرية 
موقوفني  اأربعة  الع�ضكرية  العامة  النيابة 

على خلفية الأحداث الأخرية يف طرابل�ش، 

ديبو،  عالء  ديبو،  مالذ  تامر،  جعفر  وه��م: 

واأحمد ال�ضامي.

− 5\12\2013، اأثناء تعر�ش فريق ت�ضوير تابع 
ملحطة اجلديد لعتداء من قبل م�ضلحني يف 

اإىل  تتوجه  اجلي�ش  من  قوة  التبانة،  حملة 

فتتعّر�ش  املذكور،  الفريق  لنقاذ  املكان 

م�ضلحني،  قبل  من  كثيف  ن��ار  لإط���الق 

�ضابطان  بينهم  ع�ضكريني  �ضبعة  واإ�ضابة 

بجروح غري خطرة.

اجلي�ش يف خمتلف  وحدات   ،2013\12\7 −
ا  �ضخ�ضً  845 نحو  توقف  اللبنانية  املناطق 

مطلوب  بع�ضهم  خمتلفة،  جن�ضيات  من 

للعدالة مبوجب مذكرات توقيف، والبع�ش 

الآخر لرتكابه جرائم وخمالفات متعددة.

يف  للجي�ش  حاجز  تعّر�ش   ،2013\12\16−
ارهابي  لع��ت��داء  �ضيدا   − الأويل  منطقة 

ارهابي  واعتداء  بجروح،  ع�ضكريني  وا�ضابة 

 − جمدليون  يف  للجي�ش  حاجز  على  اآخ��ر 

�ضيدا يوؤدي اإىل ا�ضت�ضهاد الرقيب �ضامر رزق.



الإ�سرائيليون   املحللون  يتوّقع 

خللال  اإ�للسللرائلليللل  تللواجلله  اأن 

حتديات    2014 اجلللديللد  الللعللام 

و�سيا�سية  واأمنية  ا�سرتاتيجية 

املجال  هللذا  ويف  م�سبوقة.  غري 

اعللتللرت درا�للسللة �للسللادرة عن 

اللل�للسللادات  مللعللهللد »بلليللغللن - 

يف  الإ�سرتاتيجية  للللللدرا�للسللات 

و�سع  اأن  اإيلللان«،  بللار  جامعة 

منذ  الأ�سواأ  هو  الأمني  اإ�سرائيل 

تو�سية  الدرا�سة  وقدمت  عقود، 

بزيادة  نتنياهو  حكومة  اإىل 

والإنفاق  الع�سكرية  ميزانيتها 

على  واحلللفللاظ  جي�سها،  على 

الللوليللات  مللع  وثيقة  عللاقللات 

الأمللن  تدهور  ب�سبب  املتحدة، 

الإقليمي يف ظل ما ُيطلق عليه 

»ثورات الربيع العربي«، موؤكدة 

اأن الأحداث التي تع�سف بالعامل 

�سنتني  من  اأكللر  منذ  العربي 

الأمني  الو�سع  جعلت  ون�سف، 

خطورة  الأكللر  العرية  للدولة 

مللنللذ نللهللايللة احللللرب الللبللاردة، 

موقع  اأورد  مللا  بح�سب 

»واللللللا الإخللللبللللاري«.  

�سحيفة  معلقي  كبري  وتوقع 

بن  رون  اأحللرونللوت«  »يديعوت 

اإ�للسللرائلليللل  تللواجلله  اأن  يلل�للسللاي، 

يف الللنلل�للسللف الللثللاين مللن هللذا 

املحتمل  الف�سل  تبعات  العام، 

للللللمللفللاو�للسللات الإ�للسللرائلليللللليللة 

الفجوة  ظل  يف  الفل�سطينية، 

بني  املللللواقللللف  يف  اللللكلللبلللرية 

اجلانبني. كما توّقع اأن تواجه 

»النبطاحية«  ال�سيا�سة  تبعات 

التي   - تللعللبللريه  حللد  علللللى   -

الأمللريكللي  الرئي�س  يتبناها 

املنطقة  يف  اأوبللللامللللا  بلللللاراك 

والتي »يعك�سها ميله  والعامل، 

الأطلللراف،  مواجهة  يف  للللللرتدد 

لكل  حتللّدًيللا  ت�سّكل  الللتللي 

املتحدة  والوليات  اإ�سرائيل  من 

توافقات  اإىل  ل  للتو�سّ وتوّجهه 

بن  واأو�سح  معها«.  واقعية  غري 

�ستواجهه  حتٍد  اأكر  اأن  ي�ساي 

م�سري  هو  م�ستقبًا  اإ�سرائيل 

الذي  الإيلللراين  النووي  الرنامج 

يفرت�س اأن يتم ح�سمه يف غ�سون 

بني  املفاو�سات  جتدد  اإثر  اأ�سهر 

اإيلللران واللللدول الللكللرى. واأ�للسللار 

على  هجوم  �سن  م�ساألة  اأن  اإىل 

املن�ساآت النووية الإيرانية قد تعود 

بتل  القرار  �سنع  دوائللر  لت�سغل 

الق�سايا  اإحدى  اأن  واأكد  اأبيب. 

املوؤ�س�ستني  تقلق  التي  املهمة 

اإ�سرائيل،  يف  والأمنية  ال�سيا�سية 

تكمن يف م�ستقبل احلكومة  

امل�سرية وقدرتها على اإدارة �سوؤون 

الباد. يف ال�سياق نف�سه، حذرت 

اأن  من  اليوم  اإ�سرائيل  �سحيفة 

التي  الكبرية  التحديات  اأحللد 

العري  الكيان  �سيواجهها 

يكمن  اجلللديللد،  العام  خللال 

حركات  اأن�سطة  تعاظم  يف 

حدود  على  العاملي«  »اجلللهللاد 

وم�سر.  ولبنان  �سوريا  من  كل 

ويلللقلللول املللعللّلللق الللعلل�للسللكللري 

لل�سحيفة يواآف ليمور اإن اإطاق 

الآونللة  يف  الكاتيو�سا  قللذائللف 

الأخرية من لبنان ميّثل مقدمة 

للللللواقللع الأمللنللي اجلللديللد الللذي 

العام  خال  ي�سود  اأن  ميكن 

2014. واأ�سار ليمور اإىل اأن خطورة 

اجلهادية  التنظيمات  اأن�سطة 

تتمّثل يف حقيقة اأن اإ�سرائيل ل 

متلك عنها معلومات 

يقّل�س  ممللا  كللافلليللة 

قدرتها على اإحباط عملياتها، 

التنظيمات  هذه  اأن  عن  ف�سًا 

غري قابلة للردع؛ و�سدد على اأن 

التعقيد  بالغة  الأمللور  يجعل  ما 

على هذا ال�سعيد هو حقيقة اأن 

كل  اأن  ترى  التنظيمات  هذه 

الأهداف م�سروعة، وبالتايل كل 

الو�سائل التي توظف يف حتقيقها 

ما  �سوء  على  ا.  اأي�سً م�سروعة 

تقدم ك�سف املوقع اللكرتوين 

للللللمللتللحللدث بللا�للسللم اجللليلل�للس 

اجلي�س  نّية  عللن  ال�سرائيلي 

�سيا�سات  يف  تغيريات  اإجلللراء 

القوى الب�سرية لديه �سمن خطته 

�سوء  على   ،2014 اجلديد  للعام 

الأمن،  ميزانية  يف  التقلي�سات 

ال�سرق  يف  املتغرّية  والتحديات 

الأو�سط. وتت�سّمن هذه التغرّيات 

جمال  يف  العاملة  القوى  تعزيز 

»ال�ساير«  الإلكرتونية  احلرب 

و�للسللاح الللغللوا�للسللات ووحلللدات 

القّبة  منظومات  يف  الإعرتا�س 

ال�سحرية،  والع�سا  احلللديللديللة 

وحدات  واإغاق  تقلي�س  مقابل 

و�سرتكز  يذكرها.   مل  اأخللرى 

ال�ستعدادت  زيادة  على  اخلطة 

ا�سرائيل يف مواجهة حتديات العام اجلديد

اعتربت درا�سة �سادرة عن معهد »بيغن - 

ال�سادات للدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف جامعة 

بار اإيالن«، اأن و�سع اإ�سرائيل الأمني هو 

الأ�سواأ منذ عقود، وقدمت الدرا�سة تو�سية اإىل 

حكومة نتنياهو بزيادة ميزانيتها الع�سكرية 

والإنفاق على جي�سها

توقع كبري معلقي �سحيفة »يديعوت 

اأحرونوت« رون بن ي�ساي، اأن تواجه اإ�سرائيل 

يف الن�سف الثاين من هذا العام، تبعات 

الف�سل املحتمل للمفاو�سات الإ�سرائيلية 

الفل�سطينية، يف ظل الفجوة الكبرية يف 

املواقف بني اجلانبني

اإعداد: اإح�سان مرت�سى 

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

�شباط

ق�شايا 

�إقليمية

�جلي�ش العدد 46344



للطوارئ واحلفاظ على جاهزية 

الوحدات القتالية وتقوية منوذج 

ال�سعب« من  ي�سمى »جي�س  ما 

املتدينني،  جتنيد  تو�سيع  خال 

والعمل على نقل مواقع اجلي�س 

وحتدثت  النقب.  اإىل  ا�سة  احل�سّ

اآلف  تلل�للسللريللح  علللن  اخلللطللة 

الدائمة  اخلللدمللة  مللن  اجلللنللود 

ميزانية  يف  التقلي�س  ب�سبب 

الأمللللن، ونللقللل مللقللرتح خلطة 

تقلي�س  على  ين�س   2015 عللام 

وحلللدات اللللذراع اللللري وقلليللادة 

اجلو.  و�ساح  الداخلية  اجلبهة 

يف  �سارمة  اأوامللر  اخلطة  واأقللّرت 

العام  هللذا  امليزانية  تقلي�س 

تكاليف  بتخفي�س  تق�سي 

الع�سكرية  واملرا�سم  احلفات 

وذكللرت  اجلي�س.  يف  اجلللاريللة 

حول  جديدة  معطيات  اخلطة 

اأن  اإىل  م�سرية  التجنيد،  واقللع 

تنطبق  الذين  ال�سبان  من   %66

عليهم �سروط التجنيد يخدمون 

ن�سبة  وت�سل   ، فقط  اجلي�س  يف 

اىل  الن�ساء  و�للسللط  يف  التجنيد 

اخلطة  و�سفت  حيث   ،  %57.4

هلللذه املللعللطلليللات بللاخلللطللرية. 

اأن  اتلل�للسللح  اآخلللر  �سعيد  علللللى 

يتبناها  التي  القواعد  اأبللرز  من 

اجللليلل�للس اللل�للسللهلليللوين 

ا�للسللرتاتلليللجلليللتلله  يف 

زيلللادة  الللراهللنللة:  الع�سكرية 

عللل�لللسلللكلللرة اللللتلللجلللّملللعلللات 

كللفللاءة  ورفلللع  ال�ستيطانية 

اجلندي املقاتل ونوعية ال�ساح، 

ظلللروف  حتلل�للسللني  اإىل  اإ�للسللافللة 

احلرب الوقائية وقوة الردع ونقل 

وبناء  العدو  اأر�للس  اإىل  املعركة 

الأحزمة الأمنية واملرونة يف اتخاذ 

يف  والتحكم  امليدانية  القرارات 

كما  املعادية.  الأطللراف  ت�سلح 

اأمنية  نظرية  اجلي�س  يتبّنى 

على اأ�سا�س احلرب يف اأي حلظة، 

وكذلك �سرعة الهجوم والدفاع 

واملفاجاأة وال�سربة ال�ستباقية. 

هذه  من  الرغم  على  لكن 

تبقى  والحتياطات  التمنيات 

اأ�سرية  ا  اأي�سً العام  هذا  ا�سرائيل 

اأبرزها،  واأزمللات  نواق�س  معاناة 

ال�سرتاتيجي  العمق  �سعف 

بلل�للسللبللب علللواملللل اجلللغللرافلليللا 

الردع  قوة  وتراجع  ال�سيا�سية،  

الأخرية  احلروب  يف  جتّلت  التي 

يف  �سواء  ال�سهيوين،  للكيان 

قطاع غزة اأو جنوب لبنان. كما 

اأنها تعاين اختال ا�سرتاتيجية 

العدو،  اأر�للس  اإىل  املعركة  نقل 

امللللايل  الللفلل�للسللاد  اإىل  اإ�للسللافللة 

حيث  وال�سيا�سي،  والأخللاقللي 

بنينَّ تقرير اأ�سدره برنامج الدفاع 

لل�سفافية  الريطاين  والأملللن 

الدولية يف متوز 2011، اأن الكيان 

ال�سهيوين يحتّل مكانة عالية 

الع�سكري،  الف�ساد  خماطر  يف 

نللاهلليللك علللن الللتللهللّرب من 

والتغرّيات  الع�سكرية  اخلدمة 

�سيا�سًيا  احللليللوي  املللحلليللط  يف 

القوى  وع�سكرًيا، وتغرّي موازين 

ورحلليللل حلللللفللاء وجمللليء قللوى 

اجلي�س  ويواجه  معادية.  اأخللرى 

لناحية  حتللديللات  ال�سرائيلي 

الداخلية  ال�سيا�سية  الللظللروف 

الإ�سرائيلي،  املجتمع  وطبيعة 

الع�سكري  التفّوق  وحيثيات 

املقاومة،  قللوى  تنامي  �سوء  يف 

الإ�سرتاتيجية  البيئة  وحتللولت 

املوؤ�س�سة  ُيللدخللل  مللا  املحيطة، 

غري  ملل�للسللارات  يف  الع�سكرية 

املعامل،  وا�سحة  وغري  م�ستقرة 

قد يكون لها تاأثري كبري على 

نف�سها  العرية  الدولة  طبيعة 

اأو�سح  وقللد  م�ستقبلها.  وعلى 

والأمللن  الللدفللاع  برنامج  تقرير 

الدولية،  لل�سفافية  الريطاين 

 82 عن  معلومات  حتليل  اإثللر 

الفرتة  خال  العامل  حول  بلًدا 

حتى   2011 متلللوز  مللن  املللمللتللدة 

اإ�سرائيل  اأن   ،2012 الأول  كانون 

حتتل مكانة عالية يف خماطر 

الع�سكري،  الللفلل�للسللاد 

اأن املجال مفتوح  حيث 

القانونية  واحل�سانة  املال  لإهدار 

القطاع  يف  الأمنية  والتهديدات 

الع�سكري، عاوة على مظاهر 

وال�سيا�سي.  الأخللاقللي  الف�ساد 

»يديعوت  �سحيفة  وك�سفت 

 ،2011 اأول  كانون  يف  اأحرونوت« 

عللنللوان  حتللت  لللهللا  حتقيق  يف 

ما  اأن  الللزجللاجللة«،  »جلليلل�للس 

ثانوية  ظاهرة  ال�سابق  يف  اعتر 

حقيقي  وباء  اإىل  حتول  ومعزولة 

الإ�سرائيلي،  اجلي�س  اأ�للسللاب 

ال�سكر وتعاطي  حيث حفات 

املللللخللللدرات داخلللللل الللقللواعللد 

للم�ستوى  و�سول  الع�سكرية، 

�سادر  كتاب  ويخت�سر  القيادي. 

للدرا�سات  الزيتونة  مركز  عن 

)اجلي�س  بعنوان:  وال�ست�سارات، 

ما   ،)2012  -2000 الإ�سرائيلي 

الع�سكرية  املنظومة  تواجهه 

الإ�للسللرائلليللللليللة ملللن حتللديللات 

وم�ساكل بالنقاط التالية:

- تراجع قوة الردع.

ا�سرتاتيجية  ظروف  اختال   -

نقل املعركة       اإىل اأر�س العدو.

والأخللاقللي  امللللايل  الف�ساد   -

وال�سيا�سي. 

اخلللدمللة  ملللن  اللللتلللهلللّرب   -

الع�سكرية.

البيئة  ال�سلبية يف  التغرّيات   -

املحيطة �سيا�سًيا وع�سكرًيا.

حذرت �سحيفة اإ�سرائيل اليوم من اأن 

اأحد التحديات الكبرية التي �سيواجهها 

الكيان العربي خالل العام اجلديد، 

يكمن يف تعاظم اأن�سطة حركات »اجلهاد 

العاملي« على حدود كل من �سوريا 

ولبنان وم�سر

من اأبرز القواعد التي يتبناها اجلي�ش 

ال�سهيوين يف ا�سرتاتيجيته الع�سكرية 

الراهنة: زيادة ع�سكرة التجّمعات 

ال�ستيطانية ورفع كفاءة اجلندي املقاتل 

ونوعية ال�سالح، اإ�سافة اإىل حت�سني ظروف 

احلرب الوقائية
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مرّحبون ومتحّفظون

الذي  االتفاق  تفا�صيل  االأمريكيون  ن�صر 

جرى التو�صل اإليه بني اإيران والقوى الكربى 

�صباح  من  االأوىل  ال�صاعات  يف  جنيف  يف 

و�صفه  والذي   ،2013 الثاين  ت�صرين   24 االأحد 

االأوىل  بـ»اخلطوة  اأوباما  االأمريكي  الرئي�س 

املهمة«.

بر�س«  »االأ�صو�صيتد  وكالة  ذكــرت  وقــد 

للأخبار )يف ت�صرين الثاين 2013( اأن م�صوؤولني 

مع  �صًرا  اجتمعوا  اأوبــامــا  الرئي�س  اإدارة  يف 

لوجه، خم�س مرات خلل  االإيرانيني وجًها 

العام 2013، يف دولة عمان يف حماوالت الإيجاد 

ـــراين.  االإي الــنــووي  الربنامج  الأزمـــة  ــارج  خم

اوباما  الرئي�س  اأن  الوكالة  ذكــرت  كما 

اأطلع بنيامني نتنياهو على نتائج هذه  قد 

االأخري  زيارة  اأثناء  يف  ال�صرية  االإجتماعات 

لوا�صنطن يف نهاية اأيلول 2013.

من جهته، رّحب اأمني عام االأمم املتحدة 

بان كي مون بحرارة بهذا االتفاق وا�صًفا اإياه 

الوكالة  مدير  �صّرح  بـ»التاريخي«، كذلك 

باأن  اأمانو«  »يوكيا  الذرية  للطاقة  الدولية 

الذي  االتفاق  اإطار  يف  مهمة  خطوة  االتفاق 

بزيادة  والقا�صي  ــران،  واإي الوكالة  بني  اأبــرم 

زيارات املفت�صني الدوليني اإىل املن�صاآت النووية 

االإيرانية. وا�صتجابًة للتفاق، اأعلن االحتاد 

على  املفرو�صة  لعقوباته  ا  تخفي�صً ــي  االأوروب

اإيران ابتداًء من كانون االأول املن�صرم، بينما 

قال رئي�س الوزراء الكندي اإن بلده �صتحتفظ 

بالعقوبات اإىل حني التو�صل التفاق نهائي.

االتفاق  اأن  ال�صيني  اخلارجية  وزيــر  وراأى 

التعامل  على  االأطراف  خمتلف  »�صي�صاعد 

يف  �صي�صاهم  مما  اإيــران  مع  عادي  ب�صكل 

تاأمني حياة اأف�صل للإيرانيني«.

جاء  بياًنا  ال�صعودي  الــوزراء  جمل�س  واأ�صدر 

ميثل  اأن  ميكن  ــفــاق  االت ــذا  ه اأن  فيه 

�صامل  حلل  التو�صل  اجتاه  يف  اأولية  »خطوة 

اأف�صى  اإذا  فيما  االإيــراين،  النووي  للربنامج 

ال�صامل،  الدمار  اأ�صلحة  جميع  ــة  اإزال اإىل 

ال�صرق  منطقة  يف  النووي  ال�صلح  ا  وخ�صو�صً

االأو�صط واخلليج العربي«.

االإ�صرائيلي  ــــوزراء  ال رئي�س  اأمـــا 

»اإن  ــال  ق فقد  نتنياهو  بنيامني 

اتفاًقا  لي�س  جنيف  يف  حتقق  ما 

تاريخًيا بل هو خطاأ تاريخي«، وقال 

مكاًنا  العامل  اأ�صبح  »اليوم  ا  اأي�صً

العامل«  يف  نظام  »اأخطر  الأن  خطورة  اأكرث 

على  احل�صول  �صوب  مهمة  خطوة  اتخذ 

اأخطر �صلح يف العامل«، ورمبا هذا ما قّربه 

حيازة  الراف�س  املبدئي  ال�صعودي  املوقف  من 

اإيران ال�صلح النووي.

ـــدول  ال مــعــظــم  ــت  ــب رّح عــــام،  ب�صكل 

واإن  الــكــربى  ـــدول  وال ـــران  اإي بــني  باالتفاق 

بدرجات متفاوتة، ولكن الراأي العام العربي 

ا على  يجمع على �صرورة توقيع ا�صرائيل اي�صً

اأ�صلحة  من  االأو�صط  ال�صرق  الإخلء  معاهدة 

الدمار ال�صامل وبخا�صة االأ�صلحة النووية.

حد  ــع  ــص و� اإىل  االتـــفـــاق  هـــذا  ويــهــدف 

النووية مقابل وقف جزئي  اإيران  لطموحات 

للعقوبات الدولية والغربية املفرو�صة عليها، 

تبداأ  اأ�صهر  بـ�صتة  املحددة  الفرتة  و�صت�صهد 

دقيقة  دولــيــة  مراقبة   2014 الــعــام  مطلع 

طهران  التزام  وملدى  االإيراين  النووي  للن�صاط 

بنوده.

بنود االتفاق

كثرية  تفا�صيل  ــع  )م االتــفــاق  ح�صب 

للبنود الواردة(، تلتزم اإيران االآتي:
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اإعداد: د.اأحمد علو

عميد متقاعد
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كانون الثاين

درا�سات 

امللف النووي الإيراينواأبحاث

»تتحدث االأ�سلحة اىل احلكماء، 

ولكنها عموًما حتتاج اىل 

مرتجمني...«.

)بيندار..�صاعر يوناين قدمي(

 

يف 24 ت�سرين الثاين2013، 

ُوّقع »اتفاق نووي« بني جمموعة 

الدول الكربى)5+1( واإيران يف 

جنيف ب�سوي�سرا. وقد ن�ّص االتفاق الذي �سمي 

 Interim Geneva( »اتفاق جنيف املوؤقت«

Accord( على جتميد ق�سري املدى للربنامج 
النووي االإيراين يف مقابل تخفي�ص العقوبات 

االقت�سادية املفرو�سة على اإيران، بينما تعمل 

البلدان املوّقعة على اتفاق اآخر طويل االأجل. 

ويعترب هذا االتفاق هو االتفاق الر�سمي االأول بني 

اإيران والواليات املتحدة منذ 34 عاًما.

بني احلقائق العلمية 

والوقائع ال�سيا�سية



اليورانيوم  تخ�صيب  وقــف   -

لن�صبة اأعلى من 5 باملائة.

كمية  ـــن  م ــتــخــلــ�ــس  ال  -

 20 ن�صبة  اإىل  املخ�صبة  اليورانيوم 

باملائة.

لــقــدرات  تــطــويــر  اأي  وقـــف   -

تخ�صيب اليورانيوم.

- عدم زيادة خمزون اليورانيوم 

املخ�صب اإىل ن�صبة 3.5 باملائة.

مفاعل  يف  ن�صاط  اأي  وقــف   -

جمال  يف  تقدم  اأي  ووقــف  اآراك 

تخ�صيب البلوتونيوم.

للوكالة  ال�صماح  يف  التامة  ال�صفافية   -

املفاجئ  بالتفتي�س  الذرية  للطاقة  الدولية 

ذلك  يف  مبا  النووية،  اإيران  ملن�صاآت  واليومي 

م�صانع اأجهزة الطرد.

الــكــربى فتتمثل  الــقــوى  الــتــزامــات  اأمــا 

للتغيري«  وقابل  وموؤقت  »حمدود  بتخفيف 

االبقاء  مع  اإيــران،  على  العقوبات  لنظام 

على الهيكل االأ�صا�صي للعقوبات كما هو 

خلل فرتة ال�صتة اأ�صهر، ويت�صمن ذلك:

- عدم فر�س اأي عقوبات جديدة اإذا التزمت 

 6 فرتة  خلل  عليه  االتفاق  مت  مبا  ــران  اإي

اأ�صهر.

مثل  حمــددة  بعقوبات  العمل  تعليق   -

واملعادن  الذهب  يف  التعامل  على  العقوبات 

اإيران  و�صادرات  ــراين  االإي ال�صيارات  وقطاع 

مليار   1.5 لها  يوفر  مبــا  البرتوكيماوية 

وال�صماح  النفطية،  الــعــائــدات  مــن  دوالر 

خطوط  بع�س  تاأهيل  ــادة  واع باإ�صلحات 

الطريان االإيرانية.

- االإبقاء على مبيعات النفط االإيرانية عند 

م�صتواها املنخف�س احلايل )الذي يقل بن�صبة 

وال�صماح   ،)2011 م�صتويات  عن  باملائة   60

تلك  عائدات  من  دوالر  مليار   4.2 بتحويل 

املبيعات اإىل اإيران على اأق�صاط بالتزامن مع 

التزام طهران بتعهداتها يف االتفاق.

من  دوالر  مليون   400 بتحويل  ال�صماح   -

درا�صة  نفقات  لتغطية  املجمدة  اإيران  اأ�صول 

الطلب االإيرانيني يف اخلارج.

 7 بنحو  اإيـــران  �صت�صتفيد  االإجــمــال،  ويف 

من  االأكـــرب  الــقــدر  لكن  دوالر  مليارات 

احتياطاتها االأجنبية )نحو 100 مليار دوالر( 

�صيظل مقيًدا بالعقوبات، و�صتبقى العقوبات 

االإيرانية  الطاقة  مبيعات  على  مفرو�صة 

)ولن ي�صمح بزيادة ال�صادرات( وكذلك على 

البنوك  من  وعدد  االإيــراين  املركزي  البنك 

واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى.

اأكرث  على  العقوبات  �صت�صتمر  كذلك 

والكيانات  ال�صخ�صيات  مــن   600 مــن 

النووي  بالربنامج  علقة  لها  التي  االإيرانية 

العقوبات  اإىل  اإ�صافة  ال�صواريخ.  وبرنامج 

االأ�ــصــا�ــصــيــة عــلــى قــطــاعــات اأخــــرى مثل 

والعقوبات  وال�صحن،  الع�صكري  الت�صنيع 

الدولية وتلك املتعلقة بو�صع اإيران كـ »دولة 

راعية للإرهاب«.

امللف النووي االيراين:

من التعاون اإىل ال�سراع

ــامــج اإيـــــران الـــنـــووي يف  ــرن ــــلق ب مت اإط

الع�صرين مب�صاعدة من  القرن  خم�صينيات 

الواليات املتحدة وذلك يف اإطار برنامج »الذرة 

من اأجل ال�صلم«، حيث �صاركت الواليات 

يف  الغربية  االأوروبية  واحلكومات  املتحدة 

االإيرانية  الثورة  قامت  اأن  اإىل  الربنامج  هذا 

العام 1979 واأطاحت ب�صاه اإيران.

وّقعت اإيران معاهدة عدم انت�صار االأ�صلحة 

النووية )NPT( العام 1968، و�صدقت عليها 

العام 1970 مما جعل الربنامج النووي االإيراين 

الدولية  الوكالة  للتحقق من قبل  مو�صوًعا 

.)IAEA( للطاقة الذرية

االإمام  اأمر   ،)1979( االإ�صلمية  الثورة  بعد 

النووية  االأ�صلحة  اأبــحــاث  بحل  اخلميني 
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هذه  يعترب  ــان  ك اإذ  للربنامج،  ال�صرية 

والفقه  االأخلق  االأ�صلحة حمظورة مبوجب 

باإجراء  ال�صماح  اأعــاد  ولكنه  االإ�صلمي. 

النووية،  االأ�صلحة  يف  النطاق  �صغرية  بحوث 

و�صمح باإعادة ت�صغيل الربنامج خلل احلرب 

الربنامج  خ�صع  وقــد  العراقية،  االإيــرانــيــة 

لتو�صع كبري بعد وفاة اآية الله العام 1989.

عدة  االإيـــراين  النووي  الربنامج  �صمل  وقــد 

يورانيوم، مفاعل  مواقع بحث هي: منجما 

التي  اليورانيوم  معاجلة  ومرافق  اأبــحــاث، 

ت�صمل حمطات تخ�صيبه الثلثة املعروفة.

يعترب مفاعل »بو�صهر« اأول حمطة للطاقة 

مب�صاعدة  اكتمل  وقــد  اإيـــران،  يف  النووية 

الرو�صية  رو�صاتوم  وكالة  قدمتها  كبرية 

اأيلول   12 يف  ر�صمًيا  افتتح  وقد  احلكومية. 

اإن�صاء  على  تعمل  اأنها  اإيران  واأعلنت   .2011

دارخوين  يف  النووية  للطاقة  جديد  م�صنع 

اأعلنت �صركة  قدرته 360 ميجاوات. كما 

هند�صية  )�صركة   Atomenergoprom
للطاقة  بو�صهر  حمطة  باأن  مقاولة(  رو�صية 

االإنتاجية  طاقتها  لكامل  �صت�صل  النووية 

ا  اأي�صً ــران  اإي واأو�صحت   ،2012 نهاية  بحلول 

متو�صطة  حمطات  لت�صنيع  �صت�صعى  باأنها 

وا�صتك�صاف مناجم  الطاقة  احلجم الإنتاج 

اليورانيوم يف امل�صتقبل.

بحوث وجتارب!

جمل�س  انتقد   ،2011 الــثــاين  ت�صرين  يف 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  حمافظي 

اأن  اإىل  خل�س  للوكالة  تقرير  بعد  ــران،  اإي

البحوث  ـــح  االأرج على  اأجـــرت  قــد  ـــران  اإي

والتجارب الرامية اإىل تطوير قدرات االأ�صلحة 

النووية قبل العام 2003.

وقد ذكر عدد من اخلرباء النوويني الغربيني 

اجلديد  من  جًدا  القليل  هناك  كان  باأنه 

اأعطته  االإعلم  و�صائل  واأن  التقرير،  هذا  يف 

اإيــران  رف�صت  وقــد  فيها،  مبالغ  اأهمية 

املوالية  الوكالة  واتهمت  التقرير  تفا�صيل 

تعاونها  بخف�س  وهــددت  بالتحيز،  للغرب 

معها.

الدولية للطاقة  الواقع ذكرت الوكالة  يف 

اأن  مــرة،  والأول   ،)2003( تقريرها  يف  الذرية 

اإيران مل تعلن م�صاهماتها النووية احل�صا�صة 

والتي  واملعاجلة،  التخ�صيب  يف  واأن�صطتها 

اليورانيوم  لتخ�صيب  ا�صتخدامها  ميكن 

م�صتويات  )يف  للمفاعلت  وقــود  والإنــتــاج 

اأعلى من التخ�صيب( ل�صنع اأ�صلحة. بينما 

قالت اإيران اإن برناجمها النووي هو الأغرا�س 

اليورانيوم  بتخ�صيب  قامت  واإنها  �صلمية، 

وقود  مع  يتفق  مبا   ،٪5 من  ــل  اأق بن�صبة 

ملحطة الطاقة النووية املدنية. واأكدت اأنها 

عدة  بعد  ال�صرية  اإىل  اللجوء  اإىل  ا�صطرت 

�صغوط اأمريكية.

الدولية  الوكالة  حمافظي  جمل�س  طالب 

باأن تعّلق اإيران اأن�صطة تخ�صيب اليورانيوم، 

الوقت  ذلك  االإيــراين يف  الرئي�س  اأن  يف حني 

العقوبات  باأن  �صّرح  جناد  اأحمدي  حممود 

»غري  هي  اال�صتكبار«  »قوى  تفر�صها  التي 

مراقبة  متابعة  قررت  اإيــران  واأن  قانونية«، 

خلل  ومــن  بنف�صها  ال�صلمي  برناجمها 

»امل�صار القانوين املنا�صب«.

بعد مزاعم عامة حول اأن�صطة اإيران النووية 

الطاقة  وكالة  اأطلقت  �صابًقا،  املعلنة  غري 

الثاين 2003 خل�س  الذرية حتقيًقا يف ت�صرين 

التزاماتها  اإيران قد ف�صلت يف تلبية  اأن  اىل 

معاهدة  �صمانات  اتفاق  يف  عنها  املن�صو�س 

اأنها  الرغم من  النووي، على  حظر االنت�صار 

برناجمها  على  دليل  اأي  وجود  بعدم  اأقــرت 

جمل�س  ا�صتنتاج  تاأخر  النووية.  للأ�صلحة 

اإيران  امتثال  عدم  حول  الوكالة  حمافظي 

اأيلول  حتى  النووي  االإنت�صار  حظر  ملعاهدة 

2005، ورفع تقريره حول املو�صوع اإىل جمل�س 

االأمن الدويل يف �صباط 2006.

قــراره  يف  ــن  االأم جمل�س  طالب  ذلــك  ــر  اإث

ــران  اإي  )2006 متــوز   31 )تــاريــخ   1696 الرقم 

وفر�س  اليورانيوم،  تخ�صيب  برامج  بتعليق 

الرقم 1737  القرار  عقوبات عليها مبوجب 

)23 كانون االول 2006( بعد اأن رف�صت القيام 

بذلك.

اإيران ترف�ص التخلي عن برناجمها

لتخ�صيب  بــرنــاجمــهــا  وقـــف  مــقــابــل  يف 

اليورانيوم، عر�س على اإيران »ترتيب �صامل 

بتطوير  ي�صمح  اأن  �صاأنه  من  االأجل  وطويل 

االحــرتام  اأ�صا�س  على  والتعاون  العلقات 

الطبيعة  يف  الدولية  الثقة  وبناء  املتبادل 

ال�صلمية اخلال�صة للربنامج النووي االإيراين«. 

عن  التخلي  اإيــران  رف�صت  فقد  ذلك،  ومع 

اأنه  معتربة  اليورانيوم،  لتخ�صيب  برناجمها 

�صروري الأمن الطاقة لديها، والأن »الرتتيبات 

ميكن  ال  الطويل«  ــدى  امل على  ال�صاملة 

االعتماد عليها يف حد ذاتها... يف حزيران 

فيها،  الرئا�صية  االإنتخابات  وعقب   ،2009

وافقت اإيران مبدئًيا على اتفاق للتخلي عن 

خمزونها من اليورانيوم منخف�س التخ�صيب 

االأبحاث  ملفاعل  وقود  على  احل�صول  مقابل 

عن  تراجعت  ذلك  بعد  ولكنها  الطبية، 

ال�صفقة.

ولتبديد املخاوف من اأن برناجمها لتخ�صيب 

ا�صتخدامات  اإىل  حتويله  ميكن  اليورانيوم 

من  املزيد  و�صع  اإيران  عر�صت  �صلمية،  غري 

اليورانيوم  لتخ�صيب  برناجمها  على  القيود 

الت�صديق  املثال،  �صبيل  على  ذلك،  يف  مبا 

على الربوتوكول االإ�صايف لل�صماح بعمليات 

الوكالة  قبل  من  �صرامة  اأكــرث  تفتي�س 

من�صاأة  وت�صغيل  الــذريــة،  للطاقة  الدولية 

كمركز  »ناتانز«  يف  اليورانيوم  تخ�صيب 
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املمثلني  مب�صاركة  اجلن�صيات  متعدد  وقود 

البلوتونيوم،  معاجلة  واإعـــادة  ــب،  ــان االأج

وحتويل اليورانيوم املخ�صب اإىل ق�صبان لوقود 

املفاعل. كما عر�صت اإيران فتح برناجمها 

اأجنبية  مل�صاركات  اليورانيوم  لتخ�صيب 

جلنة  القرتاحات  ا�صتجابة  وعامة،  خا�صة 

اأن  ميكن  والتي  الدولية،  الوكالة  خرباء 

الإنتاج  الوطنية  القدرات  تخفي�س  ت�صهم يف 

اخلــرباء  بع�س  اأيــد  ــد  وق الــنــوويــة  االأ�صلحة 

ــري احلــكــومــيــني، هــذا  االمــريــكــيــني، غ

النهج.

اأ�صرت الواليات املتحدة على اأن تلبي اإيران 

الــدويل  ــن  االأم جمل�س  مطالب 

لتخ�صيب  بــرنــاجمــهــا  بــوقــف 

اليورانيوم، لوجود �صك باأن ايران 

تقوم بعمليات تخ�صيب �صرية اأو 

اإعادة معاجلة.

غولد�صميت،  بيري  اأ�ــصــار  وقــد 

ال�صابق  الــعــام  املــديــر  ــب  ــائ ن

االأمن يف  ق�صم �صمانات  ورئي�س 

الوكالة، وهرني �صوكول�صكي، 

تعليم  ملركز  التنفيذي  املدير 

اإىل  االنــتــ�ــصــار،  حظر  �صيا�صة 

االإبــلغ عنها  يتم  مل  حــاالت 

فكوريا  االأمـــن.  ملجل�س  اأبـــًدا 

اجلنوبية، مثًل تقوم بتخ�صيب 

قريبة  م�صتويات  اإىل  اليورانيوم 

وقد  االأ�صلحة،  اإنتاج  درجة  من 

طوًعا  بنف�صه  البلد  هذا  اأبلغ 

»اأدت  غولد�صميت:  وقــال  ن�صاطه،  عــن 

يف  مهيمًنا  دوًرا  ا  اأي�صً ال�صيا�صية  االعتبارات 

االأمن  جمل�س  اىل  ترفع  بــاأال  املجل�س  قــرار 

نتيجة ر�صمية بعدم االمتثال«.

الكونغر�س  اقتب�س   ،2012 اآذار   23 يف 

�صباط  اأبحاث �صهر  االمريكي تقرير خدمة 

الرابع  الوكالة  لتقرير  العائد   2012 لعام 

 240 خزنت  قد  اإيــران  اإن  قائًل  والع�صرين 

باونًدا من اليورانيوم بن�صبة تخ�صيب ٪20 - 

للتطبيقات  اللزم  التخ�صيب  م�صتوى  وهو 

الطبية - وذلك يف اإطار الداللة على قدرتها 

يف بلوغ م�صتويات اأعلى.

ــة املــخــابــرات  ــال ــوؤولــو وك وقـــد قـــال مــ�ــص

�صحيفة  قابلتهم  ــن  ــذي ال االمــريــكــيــة 

وا�صلوا  اإنهم  2012؛  اآذار  يف  تاميز  النيويورك 

مل  اأنها  يعتقدون  وهم  اإيــران،  و�صع  تقييم 

تعاود ت�صغيل برنامج الت�صليح اخلا�س بها، 

وعلى   ،2003 العام  اأوقفته  قد  كانت  والذي 

اأن  على  اأدلــة  وجدت  فقد  ذلك  من  الرغم 

ذات  الع�صكرية  االأن�صطة  بع�س  هناك 

ال�صلة مازالت جتري، كذلك ورد اأن املو�صاد 

االإ�صرائيلي ي�صارك يف هذا االعتقاد.

جمل�ص االأمن واالأزمة

الـــدويل عـــدًدا من  االأمـــن  اأ�ــصــدر جمل�س 

االإيراين  النووي  امللف  اأزمة  تتناول  القرارات 

من  ال�صابع  الف�صل  حتت  ورد  ومعظمها 

ميثاق االأمم املتحدة وهي:

 ،2006 متوز   31 تاريخ   1696 الرقم  القرار   -

اليورانيوم  تخ�صيب  تعليق  بطلب  ويتعلق 

ميثاق  ال�صابع من  الف�صل  حتت مندرجات 

االأمم املتحدة.

- القرار الرقم 1737 تاريخ 23 كانون االول 

اإيــران  على  عقوبات  بفر�س  يتعلق   ،2006

لعدم امتثالها للقرار ال�صابق.

 ،2007 اآذار   24 تاريخ   1747 الرقم  القرار   -

ويق�صي بتو�صيع العقوبات والرتحيب مببادرة 

يف  للتدخل  املانيا   + الكربى  اخلم�س  الدول 

حل امل�صكلة االيرانية.

يت�صمن   ،2008 اآذار   3 تاريخ   1803 القرار   -

بع�س  ت�صدير  ومــنــع  الــعــقــوبــات  تو�صيع 

الربنامج  اأن ت�صاعد  التي ميكن  املنتجات 

النووي وال�صاروخي االإيراين.

- القرار 1835 تاريخ 27 اأيلول 2008، يوؤكد 

القرارات االأربعة ال�صابقة، وهو القرار الوحيد 

حتت  يــرد  مل  ــذي  ال ال�صبعة  ــرارات  ــق ال بــني 

الف�صل ال�صابع.

 ،2010 حزيران   9 تاريخ   1929 الرقم  القرار   -

ق�صى بوقف ت�صديرجميع انواع االأ�صلحة اإىل 

البال�صتية  بال�صواريخ  علقة  لها  التي  ايران 

واحتجازها،  تنقلها  التي  ال�صفن  وتفتي�س 

الــثــوري،  احلــر�ــس  اع�صاء  ــدة  ــص اأر� وجتميد 

وخطوط النقل البحري.

 8 تاريخ   1984 الرقم  القرار   -

بتمديد  ويق�صي   ،2011 حزيران 

 12 ملــدة  ال�صابق  بالقرار  العمل 

�صهًرا ا�صافًيا.

النووي االيراين بني احلقائق 

العلمية والوقائع ال�سيا�سية 

ــراين  االإي النووي  امللف  يتميز 

االأزمات  ملفات  من  غريه  عن 

املعا�صرة  الــدولــيــة  ــنــزاعــات  وال

الكثري من  يقوم على  بكونه 

عنا�صر ال�صك يف النوايا والقليل 

العلمية  واحلقائق  الوقائع  من 

ب�صكل  واملـــوؤكـــدة  امللمو�صة 

م�صاحة  و�صع  ما  وهــذا  قاطع. 

اجلدل االأمني وال�صراع ال�صيا�صي 

اكرث  منذ  وامل�صتمر  حوله  املثار  واالقت�صادي 

اإيران وجريانها  من عقد من الزمن ما بني 

يف االإقليم )دول اخلليج واإ�صرائيل(، وكذلك 

وبخا�صة  الــكــربى  ـــدول  ال ــني  وب مابينها 

الواليات املتحدة االمريكية.

ــدول احلـــق يف  ــل ــروف اأن ل ــع بـــات مــن امل

 ٪5 درجــــة  حــتــى  ــوم  ــي ــوران ــي ال تخ�صيب 

وهذا  كالكهرباء  املدنية  الطاقة  الإنتاج 

النووي  االنت�صار  عــدم  معاهدة  ماتكفله 

الدولية  الوكالة  ــراف  ــص اإ� حتــت   )NPT(

الإنتاج   ٪20 حتى  وكذلك  الذرية،  للطاقة 

بع�س املواد ال�صعاعية ملعاجلة بع�س االأمرا�س 

هذه  ا�صتخدام  ولكن  مثًل.  كال�صرطان 

احلقوق خا�صع لقواعد واأ�صول وتدابري حماية 
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تتكفل الوكالة الدولية للطاقة مبراقبتها 

والو�صائل  مفت�صيها  خــلل  من  امل�صتمرة 

عدم  معاهدة  كانت  وملــا  لذلك.  املحددة 

االإنت�صار قد منعت على الدول انتاج ا�صلحة 

اأي دولة تزيد من ن�صبة تخ�صيب  نووية، فاإن 

اليورانيوم فوق حد الع�صرين باملئة تعترب اأنها 

ميكن  والذي  النووي  ال�صلح  الإنتاج  ت�صعى 

اليورانيوم فوق  احل�صول عليه بعد تخ�صيب 

ذلك  اأن  ومعلوم  املئة.  يف   90 اىل   80 ن�صبة 

وجتهيزات  معقدة  علمية  عملية  ي�صتلزم 

وفــرتات  الثمن  باهظة  وامكانات  فنية 

هذه  اإمكانات  وفق  تق�صر  اأو  تطول  زمنية 

الدول وخرباتها.

المتلك  ت�صعى  ـــة  دول ــــران  اإي اعــتــربت 

املوؤ�صرات  بع�س  خلل  من  النووي  ال�صلح 

اإىل  ب�صعيها  ـــك  وذل العلمية  والـــدالئـــل 

 ٪5 ال  تفوق  ن�صبة  اإىل  اليورانيوم  تخ�صيب 

وقد و�صلت اىل ن�صبة 20٪ وفق بع�س التقارير 

الوكالة  بع�س مفت�صي  وتقارير  اال�صتخبارية 

من  اأحياًنا  ــران  اإي منعتهم  الذين  الدولية 

رفع من  النووية، مما  اإىل من�صاآتها  الو�صول 

درجة ال�صك يف برناجمها النووي ودفع بالدول 

ودول  املتحدة  الــواليــات  وبخا�صة  الكربى 

بوجه  �صوتها  رفع  اإىل  وا�صرائيل،  اخلليج 

واملطالبة بوقفه. وقد و�صلت  التخ�صيب  هذا 

االأزمة اىل حد التهديد ب�صرب هذه املن�صاآت 

اإ�صرائيل  قبل  من  عليها  احلــرب  �صن  اأو 

وحتى من قبل الواليات املتحدة االأمريكية. 

القانوين  بحقها  تتم�صك  اإيــران  وكانت 

انتاج  يف  نيتها  عدم  وتعلن  التخ�صيب  يف 

الغربي يف  ال�صك  النووي. لكن بني  ال�صلح 

لهذه  االإيــراين  واالإنكار  النووية  اإيــران  نوايا 

ال�صكوك واالتهامات، كانت الهوة تت�صع 

ما بني اإيران والدول الكربى التي ا�صتخدمت 

ال�صيا�صي  ونفوذها  الــدويل  االأمــن  جمل�س 

ب�صكل  اأثــرت  اإيــران  على  عقوبات  لفر�س 

وانعك�صت  االإيـــراين  االإقت�صاد  يف  فاعل 

فيها  واالإقت�صادية  ال�صيا�صية  احلياة  على 

البديهي  وال�صوؤال  النووي.  ملفها  اإدارة  وعلى 

اإيــران  الكربى  ــدول  ال متنع  ملــاذا  هــو:  هنا 

ملنع  وتتدخل  النووي  ال�صلح  امتلك  من 

حاالت  يف  تتدخل  ومل  التخ�صيب  عملية 

وكوريا؟  والباك�صتان  والهند  ا�صرائيل  مثل 

اليورانيوم  ق�صية تخ�صيب  الق�صية هي  وهل 

وال�صلح النووي اأم اأن للق�صية اأبعاًدا اأخرى؟.

اتفاق اأم �سفقة؟

راوحت  بطريقة  امللف  هذا  ــران  اإي اأدارت 

حقها  على  احلــفــاظ  يف  الت�صلب  بــني  مــا 

حمــاوالت  يف  والدبلوما�صية  التخ�صيب  يف 

اأو يلغيه  الو�صول اإىل حل ال ينفي هذا احلق 

برناجمها  �صلمية  عن  الدائم  اعلنها  مع 

العلقات مع  اأطيب  باإقامة  والرغبة  النووي 

جريانها.

التي  اجليوبوليتيكية  املتغريات  ومــع 

واملحيط،  االإقليم  ال�صيا�صي يف  الواقع  طالت 

بني  اجليو�صرتاتيجية  القوى  موازين  وتبّدل 

بروز  ومــع  املتغري،  العاملي  النظام  اأطـــراف 

حركات  من  لكرثة  كرافعة  االإرهـــاب 

كلعب  ــران  اإي وبــروز  املنطقة،  يف  التغيري 

اإقليمي »باأذرع كثرية«، موؤثر وفاعل على 

واجليو�صرتاتيجي  اجليوبوليتيكي  امل�صرح 

املمتد من افغان�صتان وحتى البحر املتو�صط، 

»اتفاق  اإىل  ت�صل  اأن  الكربى  ــدول  ال راأت 

فكان  امل�صالح(،  )التقاء  معها  منا�صب« 

روؤية  عن  تعبرًيا  هذا  املوؤقت  جنيف  اتفاق 

الدولية  االأزمات  حل  يف  وبراغماتية  جديدة 

قد  والــذي  الدبلوما�صية،  بالطرق  املعقدة 

حل  تتناول  قادمة  دولية  لتفاهمات  يوؤ�ص�س 

فل�صطني،اأو  كق�صية  مزمنة  اأخرى  اأزمــات 

رمبا  اأو  ــعــراق،  وال �صوريا،  كــاأزمــة  حديثة 

مواجهة خماطر اأكرث تعقيًدا واإحلاًحا مثل 

التكفريية  واحلــركــات  الديني  االإرهـــاب 

ال�صاعدة يف املنطقة مبا يهدد م�صالح الدول 

الكربى ذاتها. 

كما اأن هذا االإتفاق قد ينعك�س اإيجاًبا 

ما  املنطقة  يف  االإحتقان  حدة  من  ويخفف 

اململكة  وبخا�صة  اجلــوار  ودول  اإيــران  بني 

والواليات  اإيران  بني  وما  ال�صعودية،  العربية 

ا�صرائيل  خلفها  ومن  االأمريكية  املتحدة 

من  بها  يت�صل  وما  الفل�صطينية،  والق�صية 

فوق  تتقاطع  وم�صالح  تت�صابك،  اأزمـــات 

�صمال  )من  الكبري  االأو�صط  ال�صرق  م�صرح 

افريقيا و م�صر اإىل اليمن، ومن م�صيق هرمز 

واخلليج اىل البحر املتو�صط عربالعراق و�صوريا 

قزوين،  وبحر  تركيا  اإىل  وامتدادا  ولبنان، 

الو�صطى  اآ�صيا  ودول  افغان�صتان  اإىل  ومنه 

فال�صني ورو�صيا(.

ــــراين –  ــاق االإي ــف كــذلــك قــد يــدفــع االإت

االأمريكي )حتديًدا(، اأو دفع بع�س املت�صررين 

من  للحد  مناوىء  حتالف  اإقامة  اإىل  منه 

املنطقة،  يف  اال�صرتاتيجية  اإيران  مكا�صب 

وهذا ما بداأت خفاياه و تبا�صريه يف الظهور...

املراجع:

• en.wikipedia.org/.../Geneva_

interim_agreement_on_Iranian_

nuclear_pr
• www.stratfor.com/weekly/

israelis-saudis-and-iranian-

agreement 
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ميّثل القت�ساد الإ�سرائيلي حالة 

فريدة من نوعها، اإن من حيث 

اأو من حيث  والن�ساأة،  التكوين 

هذا  متتع  فقد  والتطور.  امل�سار 

»اقت�ساد  حتققه  قبل  القت�ساد 

دولة« باآليات وبنى مّكنته من 

النطالق بقوة، بالرغم من كل 

وتوافرت  به.  املحيطة  العوامل 

وم��وارد  ع��وام��ل  الطريق،  يف  ل��ه 

الملانية  )التعوي�سات  ا�ستثنائية 

امل�ساعدات  الهولوكو�ست،  عن 

المريكية، التربعات اليهودية 

ا�ستعا�ض  ال��ي��ه��ودي��ة...(  وغ��ري 

و�سيق  امل���وارد  �سعف  ع��ن  بها 

الوقائع  اأثبتت  وق��د  امل�ساحة. 

الأمريكية  ال��رع��اي��ة  ل��ول  اأن���ه 

املتوا�سلة ودعم املتمّولني اليهود 

ولول تدّخل  املتحدة،  الوليات  يف 

الأجهزة احلكومية الإ�سرائيلية 

م��ن��ذ ال��ب��داي��ة، ان��ط��الًق��ا من 

ال�سبغة »ال�سرتاكية«  للنظام 

القت�سادي ايام حكومات حزب 

احلكومات  اإىل  وو�سوًل  العمل، 

يف  والنيوليربالية  الليربالية 

جهة،  من  حالًيا  نتنياهو  ايام 

والهجرة  والتو�سع  احل��روب  ول��ول 

ال�ستيطانية من جهة اأُخرى، ملا 

كانت ا�سرائيل على ما 

هي عليه اليوم.

لقد �سعت اإ�سرائيل منذ 

جمتمع  من  للتحول  اإقامتها 

على  متجان�ض  غري  مهاجرين 

جمتمع  اإىل  ال�سعد،  جميع 

املجتمع  �سفات  عليه  تغلب 

واملتطور  املتجان�ض  »الأ�سيل« 

ثقافاته،  تعدد  من  الرغم  على 

اجتماعًيا،  متكافل  جمتمع 

النتماءات  ت�سكل  ل  حداثي، 

الع�سب  فيه  والدينية  الثنية 

هويته،  ل�سياغة  والأب��رز  الأه��م 

التمّثل  اإىل  ي�سعى  جمتمع 

املزدهرة  الغربية  باملجتمعات 

ويقي�ض نف�سه عليها كي يناأى 

عن املجتمعات العربية املجاورة 

والعرقي  القبلي  الطابع  ذات 

واملذهبي.

هذا  عنوان  ك��ان  وباخت�سار 

جمتمع  اإىل  ال��و���س��ول  ال�سعي 

ي��ت��م��ت��ع ب���درج���ة ع��ال��ي��ة من 

وال�سيا�سي  الجتماعي  ال�ستقرار 

والقت�سادي. لكن ازاء كل هذه 

الأم��اين والأح��الم، هل حققت 

احل���ك���وم���ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

تالوينها  مبختلف  املتعاقبة 

يتمناه  ما  وال�سيا�سية  احلزبية 

تقدم  من  ال�سرائيلي  املجتمع 

وازدهار و�سوؤدد؟

الكني�ست  ع�سو  وجهت  لقد 

�سفري  �ستاف  العمل  حزب  عن 

)وهي من قائدات الحتجاجات 

الجتماعية البارزات، يف �سيف 

2011(، انتقاًدا لذًعا اإىل ال�سيا�سة 

املعتمدة من  واملالية  القت�سادية 

احلالية  نتنياهو  حكومة  قبل 

والتي تهدف اإىل امل�ّض بالطبقات 

وقت  »قبل  ق��ال��ت:  ال�سعيفة، 

بو�سع  يكن  مل  ط��وي��ل،  غ��ري 

من  التذمر  املتو�سط  الإ�سرائيلي 

الحتجاج  اأو  املعي�سة  غ��الء 

�سراء  �سعر  من  والتذمر  عليه، 

كانت  ا�ستئجارها.  اأو  �سقة 

الأم��ن،  ه��ي  املهمة  املوا�سيع 

وم�ستقبل  الإي����راين،  والتهديد 

الفل�سطينيني.  م��ع  ال�����س��الم 

ال�سيف  لكن الحتجاجات يف 

ال�سيا�سي  احلديث  فحوى  غريت 

م�سطرين  كنا  والجتماعي. 

لالحتجاج على غالء املعي�سة، 

الجتماعية  ال���ف���وارق  ع��ل��ى 

وعلى  وال��ف��ق��راء،  الأغنياء  بني 

لقد  ال���رتب���وي.  اجل��ه��از  �سعف 

حزب  )زعيم  لبيد  يائري  حتدث 

انتخابه  قبل  م�ستقبل(  يوجد 

الو�سطى،  الطبقة  تاآكل  عن 

واحلاجة اإىل حماية هذه الطبقة 

من �سحق وح�سي، واليوم يتنكر 

لطريقه، ويحقق �سيا�سة نتنياهو 

ال��راأ���س��م��ال��ي��ة، ومي����رر م��وازن��ة 

فاأكرث.  اأكرث  ال�سعفاء  تخنق 

لتح�سني  حقيقية  ب��رام��ج  ل 

ال�ستجابة  اأو  ال�سكن،  م�ساألة 

يف  اأك��رب  م�����س��اواة  ذات  لرتبية 

يبدو  ل  ال�سديد،  ولالأ�سف  الدولة. 

احلالية  احلكومة  م�ستقبل 

ولبيد،  بنيت  نتنياهو،  برئا�سة 

مع  ال�سيا�سي  املجال  يف  واع���ًدا 

الفل�سطينيني«.

الإع���الم  و���س��ائ��ل  اوردت  لقد 

مفادها  اأخ��ب��اًرا  ال�سرائيلية 

الإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ة  اأن 

احلالية �سرعت يف ال�سهر املا�سي 

 14 تقلي�ض  م�سروع  مبناق�سة 

مليار �سيكل )حواىل 3.5 مليار 

ميزانيتها  م��ن  اأخ���رى  دولر( 

ال��ع��ام��ة، مل��واج��ه��ة ال��ت��ده��ور يف 

وتاأتي  العام،  الإقت�سادي  الو�سع 

تنامي  ظ��ل  يف  اخل��ط��وة  ه���ذه 

الإقت�ساد  ت��ده��ور  م��ن  القلق 

معدلت  تنامي  اإثر  الإ�سرائيلي، 

الدولة  مداخيل  وتراجع  البطالة 

تقلي�ض  ج���راء  ال�����س��رائ��ب  م��ن 

هذه  هام�ض  وعلى  ال�سادرات. 

انتقادات  انفجرت  الأو���س��اع 

احلكومة  رئي�ض  وجه  يف  حادة 

ي�سعى  ال��ذي  نتنياهو  بنيامني 

�ستاينت�ض،  يوفال  ماليته  ووزي��ر 

اإىل بلورة م�سروع قانون امليزانية 

لعر�سه على احلكومة،  العامة 

وتاأتي هذه النقا�سات على الرغم 

اأو�ساط  القناعة الكبرية يف  من 

اإن  وا�سعة باأنه لي�ض من املوؤكد 

احلالية  احلكومة  بو�سع  كان 

�ست�سطر  اأنها  اأم  امليزانية،  اإقرار 

مبكرة،  لإنتخابات  للدعوة 

�سواء  حالًيا،  القائمة  فالظروف 

الو�سع  اأو  الأمني  الو�سع  جلهة 

ا،  اإ�سرائيل خ�سو�سً الإقت�سادي يف 

ل  عموًما،  اليورو  جمموعة  ويف 

ت�سّهل اإقرار امليزانية.

وذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة »ل��و���ض 

املا�سي،  ال�سهر  تاميز«  اأجنلو�ض 

الإ�سرائيليني  تاأكيد  بعد  اإن��ه 

على  �سنوات  ثالث  من  لأكرث 

الكثري  على  اقت�سادهم  تفّوق 

فاجاأ  ال��ع��امل،  اقت�سادات  م��ن 

اإعداد: �إح�ضان مرت�ضى 

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

3
4
3
د 

د
ع

ال

كانون الثاين

ق�ضايا 

اإقليمية
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��ضر�ئيل 

يف ورطة �لتخبط �القت�ضادي

لقد �ضعت �إ�ضر�ئيل منذ �إقامتها للتحول من جمتمع مهاجرين غري متجان�س على جميع �ل�ضعد، 

�إىل جمتمع تغلب عليه �ضفات �ملجتمع »�الأ�ضيل« �ملتجان�س و�ملتطور.



باتخاذه  الكثريين  نتنياهو 

اإج���راءات  بفر�ض  يق�سي  ق���راًرا 

�سرائب  فر�ض  ت�سمل  تق�سف 

املداخيل  اأ�سحاب  على  عالية 

القيمة  �سريبة  ورف��ع  العليا، 

من  ن��وًع��ا  تعد  ال��ت��ي  امل�سافة 

 %16 من  املبيعات  �سريبة  اأنواع 

جمموعة  وت��وق��ع��ت   .%17 اإىل 

»ب��ي.دي.اآي  الأعمال  معلومات 

اإقت�ساد  يتكبد  اأن  كوفي�ض« 

اإىل  ت�سل  خ�����س��ائ��ر  اإ���س��رائ��ي��ل 

مليار   42( �سيكل  مليار   167

اإي��ران  هاجمت  هي  اإن  دولر( 

كما  النووي  برناجمها  ب�سبب 

�ستانلي  وك��ان  وت��دع��ي،  تهدد 

اإ�سرائيل  بنك  حمافظ  في�سر 

من  قبل  من  حّذر  قد  املركزي 

اإذا  حادة  اإقت�سادية  اأزمة  انفجار 

اإيران. وقالت  ن�سبت احلرب مع 

املجموعة اإن الأ�سرار الإقت�سادية 

مليار   47 اإىل  �ست�سل  املبا�سرة 

اأو ما يعادل 5.4 يف املئة  �سيكل 

الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 

الأ�سرار  اأن  وا�سافت  الإ�سرائيلي، 

غري املبا�سرة �ست�سل بعدئذ اإىل 24 

ثالث  ملدة  �سنوًيا  �سيكل  مليار 

اإىل خم�ض �سنوات ب�سبب انهيار 

املجموعة  واأ���س��ارت  األع��م��ال. 

الله  ح��زب  مع  احل��رب  اأن  اإىل 

يوًما   33 ا�ستمرت  التي  اللبناين 

منو  خف�ست  ق��د   ،2006 ال��ع��ام 

املئة  0.5 يف  الإ�سرائيلي  الإقت�ساد 

املبا�سرة،  التكاليف  وكبدت   ،

ال��ت��ي حلقت  الأ�����س����رار  م��ث��ل 

التحتية  والبنية  ب��ال��ع��ق��ارات 

اأخرى  الإقت�ساد، خ�سائر  املدنية، 

يف   1.3 ن�سبتها  بلغت 

املئة. واأ�سافت: »يف حالة 

باحلجم  ح��رب  ن�سوب 

نف�سه واملدة والأ�سرار نف�سها فمن 

اأ���س��رار  ح�سول  توقع  املمكن 

تبلغ 16 مليار �سيكل«، واأنه اإذا 

ن�سبت حرب ف�سوف ت�سمل و�سط 

 70 ي�سم  الذي  املحتلة  فل�سطني 

الإقت�سادي  الن�ساط  من  املئة  يف 

لإ�سرائيل.

ت�سري  اخ�����رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 

 %5 اأن  اىل  ال�سرائيلية  الأبحاث 

الإ�سرائيلي  القت�ساد  من  فقط 

هي  اإ�سرائيل  واأن  ومنِتج  متجدد 

بني  اإنتاًجا  الأق��ل  ال��دول  اإح��دى 

التعاون  )منظمة   OECD دول 

والتنمية(.

الحت��اد  يف  ال�سائد  والنطباع 

اليوم  اإ�سرائيل  اأن  هو  الأوروب���ي 

لكنها  الب��ت��ك��ار،  يف  رائ���دة 

احل��ف��اظ  يف  �سعوبة  ���س��ت��واج��ه 

ينخف�ض  حيث  تفوقها  على 

البحوث  يف  الن�سبي  ال�ستثمار 

الأخ��رية،  ال�سنوات  يف  والتطوير 

واأح���د اأ���س��ب��اب ذل��ك ه��و نق�ض 

وه��ذا  احل��ك��وم��ي.  ال�ستثمار 

جمرد غي�ض من في�ض. وبالتايل 

تنفيذ  م��ن  لإ���س��رائ��ي��ل  ب��د  ل 

الأم��د،  طويلة  بنيوية  تغيريات 

امل�سالح،  جمموعات  وحماربة 

املختلفة  الأم���ن  وزارات  مثل 

من  الرغم  على  حتولت،  التي 

الدولة،  اأمن  على  قلقها  �سدق 

»جمموعة  اإىل  روي�����ًدا  روي�����ًدا 

م�سلحة« ت�سعى  للح�سول على 

واب��ت��زاز  امليزانيات،  م��ن  امل��زي��د 

اأمرها  ت��دّب��ر  ت�ستطيع  اأم���وال 

بالتايل  ي��وؤدي  مما  دون��ه��ا،  من 

الإ�سرائيلي  املجتمع  خنق  اإىل 

الجتماعية  الأزم���ات  وتفاقم 

والقت�سادية اأكرث فاكرث.  

ميزانية  مو�سوع  ك��ان  لقد 

لتقدمي  اأدى  ال����ذي  ال���دول���ة، 

الأخرية  الإ�سرائيلية  النتخابات 

جديدة  �سيا�سية  ق��وى  و�سعود 

م�ستقبل«  »ه��ن��اك  )ح��زب��ا 

املو�سوع  اليهودي«(،  و»البيت 

امل����رك����زي ال�����ذي ت�����س��ارع��ت 

قبل  املختلفة  الأح���زاب  عليه 

النتخابات، فقد وعد يائري لبيد 

زعيم حزب »هناك م�ستقبل« 

 19 ب���  وال��ف��وز  النتخابات  قبل 

ق�سارى  بذل  نيته  يف  اأن  مقعًدا، 

الدولة  م��وازن��ة  لتق�سيم  جهده 

وتقوية  م�ساواًة،  اأكرث  بطريقة 

وتقلي�ض  ال��و���س��ط��ى،  الطبقة 

وتفكيك  احلكومة،  نفقات 

التي  القوية  العمال  جمعيات 

تبتز خزينة الدولة، واإحداث تغيري 

املمتلكات  تق�سيم  يف  جوهري 

الو�سطى  الطبقة  العامة مل�سلحة 

معطيات  فوفق  اإ���س��رائ��ي��ل.  يف 

اإح�سائية تن�سرها جلنة الإح�ساء 

الطبقة  ت�����س��ّك��ل  امل���رك���زي، 

الو�سطى يف اإ�سرائيل نحو 50% من 

ال�سهري  الدخل  وك��ان  الأ���س��ر. 

الطبقة  ه��ذه  يف  للفرد  ال�سايف 

�سيكل   4000 نحو   2011 ال��ع��ام 

جديد، اأي 1080 دولًرا اأما الآن فاإن 

عدة  يعاين  الإ�سرائيلي  املجتمع 

اأزمات وعلى جميع امل�ستويات، 

�سّيئ  اقت�سادي  واق��ع  من  تنبع 

ل����الإدارات  كنتيجة  للغاية، 

املتعاقبة،  ال�سيئة  احلكومية 

ت�سدعات  يعاين  فهو  وبالتايل 

ال�سيا�سي  اجلانبني  يف  جوهرية 

والجتماعي، لأن هناك عالقة 

القومية  امل��ن��ع��ة  ب��ني  ت��ب��ادل��ي��ة 

املعي�سة.  تاأمني  على  وال��ق��درة 

خ�سارة  اإىل  التقديرات  وت�سري 

الإ�سرائيليني اأكرث من 15 مليار 

املالية  الإنهيارات  ب�سبب  دولر 

بع�ض  واإفال�سات  البور�سات  يف 

ح�س�ض  لليهود  التي  ال�سركات 

الأزمة  جراء  من  فيها،  كبرية 

التي خلفت  العاملية  الإقت�سادية 

ب�سماتها على خمتلف مناحي 

والإجتماعي يف  ال�سيا�سي  الواقع 

من  مبزيد  ينذر  مما  اإ�سرائيل، 

والتباطوؤ  والنكما�ض  الركود 

الأزم���ة  اأدت  لقد  الق��ت�����س��ادي. 

باأ�سبابها  العاملية،  الإقت�سادية 

وتداعياتها ونتائجها يف اإ�سرائيل 

وا�سعة  وم�ساحنات  نقا�سات  اإىل 

ب��ني امل��ح��ل��ل��ني الإق��ت�����س��ادي��ني 

التي  النقا�سات  هذه  املخت�سني. 

التجاذبات  دوائ���ر  اإىل  و�سلت 

والكتل  القوى  بني  ال�سيا�سية 

اأجواء  �سمن  املختلفة  احلزبية 

متحورت  والرتباك،  التوتر  من 

م��دى  ح���ول  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل 

يف  احلكومي،  التدّخل  �سرورة 

وحول  واآليته،  الإقت�سادي  ال�ساأن 

احلاجة اىل تخفي�ض بنود املوازنة 

فيها  احلكومية  واملخ�س�سات 

�سرورة  مع  امل��ج��الت،  بع�ض  يف 

الأمان  �سبكة  على  املحافظة 

هذه  و�سلت  كما  الإجتماعي. 

ا اإىل حد احلديث  اأي�سً النقا�سات 

طريق  �سواب  عن  الإيديولوجي 

وراأى  ذات��ه��ا.  بحد  الراأ�سمالية 

اأن  الإ�سرائيليني  الباحثني  بع�ض 

قد  وخطورتها  بحجمها  الأزم��ة 

ما  نقد  لعملية  �سرعية  اأعطت 

الكازينو«  »راأ�سمالية  ي�سمى 

واملجازفة  التهور  على  القائمة 

ولي�ض  �سرتيت«  »وول  غرار  على 

الراأ�سمالية املتنورة والإجتماعية 

على  وهولندا  فنلندا  يف  ال�سائدة 

�سبيل املثال.
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�النطباع �ل�ضائد يف �الحتاد �الأوروبي هو �أن �إ�ضر�ئيل �ليوم ر�ئدة يف �البتكار، لكنها �ضتو�جه �ضعوبة 

يف �حلفاظ على تفوقها حيث ينخف�س �ال�ضتثمار �لن�ضبي يف �لبحوث و�لتطوير.



ال�شويري: على اجلميع التحّرك 

)وح��دة  ال�شويري  اإيلي  ال��زراع��ي  املهند�س 

وال��زراع��ة  الأغ���ذي���ة  منظمة  يف  ال��رام��ج 

ملجلة  اأو�شح   )FAO املتحدة  للأمم  التابعة 

والزراعة  الأغذية  »منظمة  اأن  »اجلي�س« 

الغذائي«  الفاقد  »ب�شمة  تقرير  يف  ك�شفت 

ال�شادر   )Food wastage – Food print(
يف اأيلول الفائت، اأن اإهدار كميات مذهلة 

�شنوًيا  طن  مليار   1.3 مقدارها  الغذاء  من 

)مبا يوازي ثلث الإنتاج العاملي(، لي�س �شبًبا 

فح�شب،  هائلة  اإقت�شادية  خل�شائر  جوهرًيا 

بل انه يلحق �شرًرا ج�شيًما باملوارد الطبيعية 

امل�شتخدمة،  الأرا���ش��ي  الطاقة،  )ك��امل��اء، 

الب�شرية  تعتمد  التي  احل��ي��وي...(،  التنّوع 

عليها ل�شّد حاجاتها الغذائية...«.

وغري  املنتج  ال��غ��ذاء  اإن  ق��ائ��ًل:  واأ���ش��اف 

ت�شاهي  مياًها  �شنة  يبتلع كل  امل�شتهلك 

يف  الفولغا  لنهر  ال�شنوي  التدّفق  كميتها 

 3.3 ح��واىل  وي�شّبب  التقرير(،  )وف��ق  رو�شيا 

مليارات طن من اإنبعاث غازات الإحتبا�س 

اأجواء  اإىل   )Methane( »ال�»ميتان احلراري 

كوكب الأر�س. وتفوق اخل�شائر الإقت�شادية 

والأطعمة  الأ�شماك  )با�شتثناء  املبا�شرة 

البحرية( ال� 750 مليار دولر �شنوًيا.

لثلث  ال�شماح  اجلائز  غري  من  وبالتايل 

جمموع الغذاء يف العامل اأن يوؤول اإىل الإهدار 

بينما  امللئمة،  غ��ري  املمار�شات  ب�شبب 

يت�شّورون  �شخ�س  مليون   870 نحو  هناك 

جوًعا كل يوم.

و�شيادي  املزارعني  على  يتعنّي  هنا  ومن 

من  املعنية،  اجلهات  وجميع  الأ�شماك 

واحلكومات  م��ارك��ت«  »ال�شوبر  اأ���ش��واق 

املعايري  تطبيق  الأف����راد،  وامل�شتهلكني 

امتداد  على  رب��ط  حلقة  كل  يف  ال��لزم��ة 

)الإن��ت��اج،  الب�شرية  الغذائية  ال�شل�شلة 

للحيلولة  النقل...(،  التو�شيب،  القطاف، 

الأول،  املقام  يف  غذائية  خ�شائر  وق��وع  دون 

اأو  واإعادة ا�شتخدام الغذاء متى اأمكن ذلك 

اإعادة تدويره، للإ�شتفادة منه. 

�شلوك امل�شتهلكني وعوامل اأخرى

العوامل  من  جملة  اإن  ال�شويري:  اأ�شاف 

و�شعف  امل�شتهلكني  ب�شلوكية  املرتبطة 

التجهيز،  �شل�شلة  موا�شيع  يف  التوا�شل 

اخل�شائر  من  العليا  امل�شتويات  وراء  تكمن 

هذا  ويف  ال��رف��اه.  جمتمعات  ل��دى  الغذائية 

التخطيط  امل�شتهلكون يف  يخفق  ال�شياق، 

لت�شّوقهم اأو ي�شرفون يف ال�شراء.

بالتخل�س  بالتجزئة  البيع  حملت  وتقوم 

املنتهية  الأطعمة  من  كبري  مقدار  من 

من  الكثري  حت�شل   كما  �شلحيتها، 

اخل�شائر خلل عملية النقل. 

ويجب اأّل نهمل دور ال�شوابط واملعايري التي 

حتّدد جودة الأطعمة، فهذه الأخرى م�شوؤولة 

وكذلك  الطعام.  من  الكثري  ه��در  عن 

التي  فاملحا�شيل  الغذائية،  ال�شلعة  مظهر 

يف  تركها  يتّم  اجل��ودة  معايري  اإىل  ترقى  ل 

احلقول لتموت وتتعّفن. 

تقع خ�شائر  النامية،  البلدان  �شعيد  على 

خلل  احل�شاد،  بعد  ما  مرحلة  يف  ك��رى 

مّما  التجهيز،  �شل�شلة  من  املبّكر  اجل��زء 

القيود  اإىل  ُتعزى  ي�شكل م�شكلة رئي�شّية، 

اأ�شاليب  تعانيها  التي  والهيكلية  املالية 

التحتية  البنى  وم��راف��ق  واخل���زن،  احل�شاد 

عوامل  مع  ذلك  يرتافق  ما  وع��ادة  للنقل، 

تلف  ت�شبّب  التي  املوؤاتية  املناخية  الظروف 

املواد الغذائية كاحل�شرات والفطريات مثًل. 

البلدان  تتكبد  »ال��ف��او«  منظمة  ووف��ق 

خلل  الأعلى  الغذائية  اخل�شائر  النامية 

اإىل  اخل�شائر  متيل  بينما  الزراعي،  الإنتاج 

والبيع  ال�شتهلك  م��راح��ل  يف  الرت��ف��اع 

اإعداد: 

تريز من�شور
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اإهدار الغذاء 

ي�ضّر باملناخ 

وي�ؤّدي اإىل �ضّح املياه

الفاو: العامل يهدر 

�شنوًيا اأغذية 

بـ 750 مليار دوالر

العامل اأمام م�شكلة اأمن غذائي حقيقية، ففي حني يتنامى عدد الفقراء يف العامل لي�شّجل اليوم نحو 870 مليوًنا، ترتفع 

ن�شبة كميات الطعام املهدور بطريقة مذهلة اإذ تقارب قيمتها نحو 1.3 مليار �شنوًيا، وفق تقرير منظمة االأغذية والزراعة 

للأمم املتحدة »الفاو« )FAO(. ومع توّقع ارتفاع عدد الفقراء اإىل 9 مليارات ن�شمة العام 2050، فاإن هدر ثلث قيمة 

الغذاء يف العامل ميّثل واحدة من كربى م�شاكل الع�شر.

لذلك نّدد البابا فرن�شي�س مبا �شماه »ثقافة الهدر« وقال: »يف عامل تتزايد فيه النزعة اال�شتهلكية  فاإن اإلقاء بقايا الطعام 

يف القمامة هو مثل ال�شرقة من الفقراء«.

ما هي نتائج هدر الغذاء، وما هو تاأثريه على االقت�شاد والبيئة واملجتمع، وهل من تدابري عاملية  للحّد من تفاقم  هذه 

امل�شكلة؟
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والأعلى  املتو�شط  الدخل  اأقاليم  لدى  باملفرد 

اخل�شائر  املئة  من  و39 يف   31 يراوح بني  مبا 

الكلّية.

يبلغ الهدر يف املنتجات الزراعية يف الفرتة 

املمتدة بني الإنتاج والت�شويق نحو 55 اأو 60 يف 

املئة، وعلى �شعيد ال�شتهلك يبلغ نحو 40 

اإىل 50 يف املئة، لي�شل بعد احل�شاد اإىل ما بني 

15و20 يف املئة.

�شيا�شات الدول

ع��ن احل��ل��ول امل��رجت��اة ل��ل��ح��ّد م��ن ه��ذه 

اإىل  ال�شويري  املهند�س  اأ�شار  العاملية،  املع�شلة 

الغذاء  فقدان  ن�شبة  تخفي�س  عملية  اأن 

يجب اأن تتّم خلل جميع مراحل �شل�شلة 

و�شع  احلكومات  على  وبالتايل  الإن��ت��اج. 

من  متّكنها  و�شيا�شات،  ا�شرتاتيجيات 

التحتية،  البنى  الإن��ت��اج،  مراحل  مراقبة 

كي  واخل�����ش��ارة،  ال��رب��ح  قيمة  وحت��ل��ي��ل 

لو�شع  التدّخل  م��ن  بعد  م��ا  يف  تتمّكن 

القوانني املنا�شبة، للحّد من ن�شبة الهدر. 

على  احللول  بع�س  بني  من  يكون  وق��د 

�شعيد �شيا�شات الدول، حّث جميع املعنيني 

ب�شل�شلة الإنتاج على الإ�شتثمار يف القطاع 

ال��زراع��ي، واإع���داد ب��رام��ج ت��دري��ب، وتوفري 

اإر�شادات زراعية وتقنية ملئمة.               

ومن ال�شروري منح اأولوية عالية للعمل على 

الأول،  املقام  يف  الغذائية  اخل�شائر  تقلي�س 

املحا�شيل  خ�شائر  خف�س  جمرد  يتجاوز  مبا 

مبعنى  الرديئة،  املمار�شات  ب�شبب  الزراعية 

على  الإنتاج  ملوازنة  اجلهود  من  املزيد  بذل 

ثقافة  تغيري  �شرورة  اإىل  اإ�شافة  اأف�شل،  نحو 

امل�شتهلك، ول �شّيما خلل الت�شّوق، وارتياد 

الفنادق املطاعم.

فّكر، كل واقت�شد

القطاعني  ال�شراكة بني  اإىل ذلك تكون 

احللول  اأب��رز  اأح��د   ،)PPP( واخلا�س  العام 

املبادرات  �شّيما  ول  املجال،  هذا  يف  الناجعة 

املدين،  املجتمع  منّظمات  بها  تقوم  التي 

التي قام بها برنامج الأمم  املبادرة  كتلك 

بداية  يف  الفاو  ومنظمة   )UNEP( املتحدة 

توعية  حملة  عن  عبارة  وهي   ،2013 العام 

واقت�شد«  ك���ل،  »ف��ّك��ر،  ع��ن��وان  حت��ت 

)Think ، Eat & Save(. وقد كان هدفها 

توجيه املعنيني اإىل اقت�شاد اأخ�شر متكامل، 

يتحقق عندما يتّم اعتماد املوارد الطبيعية 

العام  والتوّجه  م�شتدامة.  بطريقة  املتاحة 

لهذه احلملة، ي�شّب يف خانة �شرورة تخفي�س 

املئة  يف   50 بن�شبة  املهدورة  الغذاء  كميات 

خلل ال�شنوات الع�شر القادمة.

ويف لبنان حتّرك املجتمع املدين من خلل 

للغذاء«  اللبناين  »البنك  �شمي  ما  اإن�شاء 

يقوم  وال��ذي   )Lebanese Food Bank(

واملطاعم،  الفنادق  يف  املتبقي  بتجميع 

اأن مطاعم  املحتاجني. كما  وتوزيعه على 

املحبة تعمل �شمن هذا التوّجه. 

عدة  اللبنانية،  الزراعة  وزارة  نّفذت  وقد 

مع  بالتعاون  وبرامج  م�شاريع 

منظمة الفاو �شمن خطة عمل 

ال��زراع��ي  بالقطاع  للنهو�س 

من   ،2009 ال��ع��ام  منذ  و�شعت 

خلل توفري اخلرات التقنية.

واأ�شار ال�شويري، اإىل اأنه من بني 

احللول يف جمال تعوي�س اخل�شائر 

ف�شاد  عن  الناجمة  الإقت�شادية 

اأع��لف  اإىل  حتويله  ال��ط��ع��ام، 

للما�شية، اأو اإعادة تدويره اإىل مواد 

ع�شوية )اأ�شمدة(، بدًل من طمره 

بانبعاث  والت�شبّب  الأر����س،  يف 

 .)Methan( غازات امليتان

الرغم  على  اإن��ه  اأخ���رًيا  وق��ال 

التي  والعوائق  ال�شعوبات  من 

ي��واج��ه��ه��ا ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي 

الغذاء  فقدان  وم�شكلة  عامة 

متزايًدا  وعًيا  نلتم�س  ا،  خ�شو�شً

بالقطاع  املعنيني  جميع  لدى 

ال���زراع���ي، ول���دى احل��ك��وم��ات 

املتحدة  الأمم  ق��رارات  و�شانعي 

امل��دين  املجتمع  م��ع  بالتعاون 

اأن  واعتقد  احلكومية.  غري  واملنظمات 

مردود هذا الوعي وهذه املبادرات �شوف يكون 

اإيجابًيا، اإذا ما توافرت جميع العوامل، من 

م��روًرا  اجليدة،  للزراعة  حتتية  بنى  تاأمني 

ال�شليمة ما بعد احل�شاد،  املعاملت  بتوفري 

و�شوًل اإىل تغيري ثقافة امل�شتهلك.





اأطن�ن من امل�أكوالت ترمى يف 

النف�ي�ت بينم� املاليني يع�نون اجلوع

هدر الطعام م�شكلة عاملية والأفراد 

مدعوون اإىل الإ�شهام يف احلل

دول  خمتلف  يف  منت�شرة  م�شكلة  الطعام  هدر 

العامل، وقد برزت خالل هذا العام يف واجهة 

اإىل  نظًرا  املتحدة  الأمم  اهتمامات 

واإقت�شادًيا  بيئًيا  ال�شلبية  تداعياتها 

واإجتماعًيا.

وبح�شب تقارير املنظمة 

الهدر  فاإن  الدولية، 

املنزيل ي�شهم يف هذه امل�شكلة حيث تهدر الأطنان من الأطعمة 

منها  كميات  تكدي�س  اأو  التخزين  �شوء  نتيجة  ف�شادها  ب�شبب  �شنوًيا 

بينما  العائلة،  اأفراد  حاجة  تفوق 

يف  اجلوع  الأ�شخا�س  ماليني  يعاين 

العديد من الدول. 

ن�شائح الأمم املتحدة

حّل  لإي��ج��اد  �سعيها  �إط��ار  يف 

�لأمم  ت�سّجع  �ملع�سلة،  لهذه 

�لقيام  على  �لأف����ر�د  �ملتحدة 

من  للحد  �سخ�سية  مببادر�ت 

خالل  من  وتقّدم  �لطعام،  هدر 

بع�ض  و�ملتخ�س�سني  �خل����ر�ء 

�لآت��ي  و�لإر����س���اد�ت  �لن�سائح 

ذكرها.

عندما  وحكمة:  بذكاء  الت�شّوق   -

�لأطعمة  تكدي�ض  يف  ن��ف��رط 

ينتهي  ما  غالًبا  �لثالجة،  يف 

�لتخّل�ض من جزء  �إىل  �لأمر  بنا 

قبل  ف�ساده  ب�سبب  منها  كبري 

ل�ستخد�مه.  �ل��وق��ت  جن��د  �أن 

ب��اإع��د�د  �خل���ر�ء  ين�سح  لذلك 

لئحة  على  بناًء  �لت�سّوق  قائمة 

ل��الأي��ام  م�سبًقا  م��ع��ّدة  ط��ع��ام 

�لقليلة �ملقبلة. كما ين�سحون 

لديها  مما  بالتاأكد  �ملنزل  رّبة 

حتتاجها  �لتي  �لأولية  �ملو�د  من 

لإعد�د �لطعام قبل تدوين قائمة 

�لت�سّوق.

- خزن الطعام بطريقة اآمنة: خزن 

ع�سو�ئية،  بطريقة  �لأطعمة 

�أو  بتلفها  يت�سّبب  م��ا  غالًبا 

يجب  مثاًل  فالبطاطا  ف�سادها، 

ب���ارد،  م��ك��ان  يف  ت��خ��ّزن  �أن 

تعّر�سها  لأن  وج���اف،  مظلم 

لأ�سعة �ل�سم�ض يحّولها �إىل �للون 

مو�د  �إنتاج  يف  وي�ساهم  �لأخ�سر، 

ت�سّبب  �أن  ميكن  كيمائية 

يجب  كذلك  غذ�ئًيا.  ت�سّمًما 

مكان  يف  و�لب�سل  �لثوم  خ��زن 

و�سعهما  ع��دم  ���س��رط  مم��اث��ل 

كاًل  لأن  �لبطاطا  جانب  �إىل 

منه  تنبعث  �لأ�سناف  هذه  من 

�ل�سنف  ف�ساد  �إىل  ت��وؤدي  غ��از�ت 

�لآخر.

بالن�سبة �إىل �لفاكهة، ين�سح 

�ملوز يف طبق  و�سع  �خلر�ء بعدم 

�لفاكهة  من  غريه  مع  و�ح��د 

لأن���ه ي�����س��در ك��م��ي��ات كبري 

 )Ethyline( �لأثيلني  غاز  من 

�لفاكهة  ن�سوج  �إىل  يوؤدي  �لذي 

�ه��ر�ء  �إىل  وب��ال��ت��ايل  ب�سرعة، 

�لنا�سج منها. 

�أم���ا يف م��ا خ�����ضّ �لأط��ع��م��ة 

د�ئ��م  ت��ري��د  �إىل  �ل��ت��ي حت��ت��اج 

فين�سح  و�لأل��ب��ان،  كالأجبان 

يف  �ل���ث���الج���ة  يف  ب��ح��ف��ظ��ه��ا 

لالإ�ستعمال  م�سّممة  �أوع��ي��ة 

��ستخد�م  وي�ستح�سن  �ملتكّرر، 

من  ب��دًل  �لزجاجية  �لأوع��ي��ة 

�لبال�ستيكية.

ال�شالحية:  انتهاء  تاريخ  مراقبة   -

�أو �حلبوب،  �ملعلبات  عند خزن 

�نتهاء  تاريخ  �إىل  �لنتباه  يجب 

�ل�����س��الح��ي��ة ب��ح��ي��ث ت��و���س��ع 

�لإنتهاء  �إىل  �لأق��رب  �لتو�ريخ 

�أوًل،  ل�ستخد�مها  �ل�سد�رة  يف 

ع��دم  �إىل  ن��ط��م��ئ��ن  وب���ذل���ك 

ف�سادها.

- عدم التخّل�س من بقايا الأطعمة: 

�ليوم  غ���د�ء  وج��ب��ة  بقايا  �إّن 

كع�ساء  ��ستعمالها  ميكن 

�خل��ر�ء  ين�سح  كذلك  للغد. 

�لقليلة  �ل��ك��م��ي��ات  ب��و���س��ع 

�لعائلية  �لوجبة  من  �لباقية 

يوم  ثم حتديد  ومن  �لثالجة  يف 

تتناول  �لأ�سبوع  يف 

بقايا  خالله  �لعائلة 

�لأطعمة، فيختار كل فرد 

بينها.  من  ل  �ملف�سّ طبقه 

هدر  تخفي�ض  يف  ت�سهم  وبذلك 

يف  �لإ�سافية  و�مل�ساريف  �لطعام 

�لوقت نف�سه.

�لفاكهة  بقايا  �إىل  وبالن�سبة 

فين�سح  �لنا�سجة،  �خل�سار  �أو 

�أو  ع�سري  �إىل  بتحويلها  �خلر�ء 

�سلطة قبل ف�سادها.

يف  الطعام  من  الإك��ث��ار  ع��دم   -

�أن  �لأف�سل  من  التقدمي:  طبق 

من  قليلة  كميات  و�سع  يتم 

�أن  على  �لأط��ب��اق  يف  �لطعام 

ي�ساف �ملزيد يف حال رغب �لفرد 

يعني  �لكثري  و�سع  لأن  بذلك، 

هدر ما تبقى يف �لطبق. كذلك 

�لإكثار  بعدم  �خل��ر�ء  ين�سح 

من �أ�سناف �لأطعمة عند �إقامة 

فالأف�سل  ع�ساء،  �أو  غد�ء  حفل 

حلجم  �ملنا�سبة  �لكمية  �إعد�د 

هي  �إ�سافة  كل  لأن  �ل�سيوف، 

تبذير للمال وهدر للطعام.
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وحلول



فريق العمل

وروال  ار  ن�صّ ِغ��وى  وهبه،  ج��اد 

فيزيائّيون  معاجلون  هم  �صربا 

بالعالج  ��ا  اأي�����صً �صون  متخ�صّ

ب���ال���وخ���ز ب���االإب���ر ال�����ص��ي��ن��ّي��ة 

ويعملون   )Acupuncture(

يف  ن��ادر  اأول  امل��الزم  جانب  اإىل 

امل�صت�صفى الع�صكري املركزي.

بهذا  �ص  املتخ�صّ الق�صم  م��ّر 

وخ�صع  م��راح��ل  ب��ع��ّدة  ال��ع��الج 

االإقرار  لدرا�صات عّدة جلان قبل 

بجدواه  واالع���راف  بافتتاحه 

فكثريون  ر���ص��م��ي،  ك��ع��الج 

بعتقدون اأّن هذا النوع من العالج هو �صحر 

العمل  فريق  ق��ّدم  ال�صينّيون.  ي�صتخدمه 

الالزمة  واالإح�صاءات  والدرا�صات  الرباهني 

هو  املركزي  الع�صكري  امل�صت�صفى  لي�صبح 

ولبنان  االأو�صط  ال�صرق  يف  االأول  امل�صت�صفى 

الذي يعتمد هذا العالج.

حاز املعاجلون يف هذا الق�صم �صهادة دبلوم 

جامعي من جامعة القدي�ص يو�صف وجامعة 

»تياجنني« للطب ال�صيني التقليدي، بعد اأن 

�صة ملّدة �صنة مع بروف�صور  ا متخ�صّ تابعوا درو�صً

جامعة  ا�صرطت  وقد  ال�صني.  من  واأ�صاتذة 

متّر�ص  دورة  الطالب  متابعة  »تياجنني« 

اجلامعي  امل�صت�صفى  يف  �صهر  ملّدة  مكّثفة 

التابع لها للح�صول على ال�صهادة. هنا ال بد 

�ص  التخ�صّ يوّد  اأّنه على من  اإىل  االإ�صارة  من 

ا بالطب  �صً يف هذا العالج اأن يكون متخ�صّ

اأو بالعالج الفيزيائي بالدرجة االأوىل.

يو�صف  القدي�ص  جامعة  تر�صل  ذلك،  اإىل 

�صنوًيا، عدًدا من طاّلبها الذين يدر�صون هذا 

الفيزيائي-  العالج  ق�صم  اإىل  االخت�صا�ص، 

امل�صت�صفى  يف  ال�صينية  ب���االإب���ر  ال��وخ��ز 

متّر�ص  بفرة  للقيام  املركزي،  الع�صكري 

برفقة الربوف�صور ال�صيني املدّر�ص.

حاالت للمعاجلة

من  كثرًيا  اأّن  اإىل  نادر  اأول  املالزم  يلفت 

من  جل�صات  تابعوا  والع�صكريني  ال�صباط 

وكانوا  خا�صة  ع��ي��ادات  يف  ال��ع��الج  ه��ذا 

هذا  �صهد  وق��د  الطائلة.  املبالغ  يدفعون 

العالج اإقبااًل الفًتا بعد اأن مّت االإعالن عن 

املركزي  الع�صكري  امل�صت�صفى  يف  اعتماده 

اأملانيا  يف  امل�صّنعة  االإب��ر  اأف�صل  يوؤّمن  ال��ذي 

االإبر  تعقيم  عن  ا  عو�صً منها،  ال�صينّية  ال 

القدمية.

من يلجاأ لهذا العالج؟

على  املر�صية  احل��االت  ت�صتع�صي  عندما 

العالج، يلجاأ البع�ص اإىل العالجات االأخرى 

اأحياًنا  يكون  قد  ال��ذي  ب��االإب��ر  كالوخز 

فهي  احل��االت  معاجلة  اأم��ا  االأول.  اخليار 

االآتية:

وال�صداع  والرقبة،  الظهر  اآالم  ع��الج   -

وال�صداع الن�صفي.

وت�صّنج  واملفا�صل  ال��والدة  اآالم  تخفيف   -

الع�صالت.

التدخني  واالإق��الع عن  االإدم��ان  - عالج 

وتخفيف الوزن.
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يف 

ثكناتنا

�س يف عّدة جامعات،  يُ�شتخدم عالج الوخز باالإبر ال�شينية يف العديد من امل�شت�شفيات يف العامل منذ العام 1970 ويَُدرَّ

ب�شكل  العالج  ي�شتخدم هذا  اأّول م�شت�شفى  الفيزيائي  العالج  - ق�شم  املركزي  الع�شكري  امل�شت�شفى  يُعتَب  لبنان  ولكن يف 

ر�شمي وقانوين منذ العام 2010.

رئي�س ق�شم العالج الفيزيائي يف امل�شت�شفى املالزم اأول فادي نادر ي�شرح مع الفريق امل�شاعد كيفّية اعتماد العالج ال�شيني 

هذا ومدى فاعليته.

امل�شت�شفى 

الع�شكري املركزي

اأول مركز ر�شمي 

للعالج بالوخز باالإبر 

يف لبنان



والقلق  واالك��ت��ئ��اب  ال��ت��وّت��ر  ع���الج   -

امل�صاحب  وبخا�صة  الغثيان  وتخفيف 

للحمل.

- عالج التهاب اجليوب االأنفية، ونزالت 

ال�����ربد، وال��ت��ه��اب 

وتقّل�صات  املفا�صل، 

ال�صهرية،  ال����دورة 

واأزمات الربو، واالأرق 

وغريها.

االأمرا�ص  عالج   -

اجل��ل��دي��ة واأم��را���ص 

ال�����ص��غ��ط وط��رق��ات 

القلب...

اأن  ك������م������ا 

امل��اي��و  م�صت�صفى 

 Mayo« كلينيك

ال���ذي   »Clinic
ي��ع��ت��رب م���ن اأه����ّم 

امل��راك��ز وامل��راج��ع 

العامل،  يف  الطبية 

ي�������ص���ت���خ���دم ه���ذا 

لتح�صني  ال��ع��الج 

مر�صى  حياة  نوعية 

وت�صهيل  ال�صرطان 

ع������الج������ه������م. 

وميكن ا�صتخدامه 

ك���ت���دّخ���ٍل ط���ارئ 

ال��ن��زي��ف  ح����ال  يف 

اأو  النف�ص  �صيق  اأو 

غريها.

مع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 

املعالج،  الطبيب 

ي��ت��ّم حت��دي��د ع��دد 

اجل��ل�����ص��ات ال��ت��ي 

ي��ت��ط��ّل��ب��ه��ا ك��ل 

م��ري�����ص ب��ح�����ص��ب 

ح���ال���ت���ه. ول��ك��ن 

ت�صخي�ص  ط��ري��ق��ة 

ال����ط����ب ال���غ���رب���ي 

تختلف  التقليدي 

ع���ن ال��ع��الج��ات 

ال��ب��دي��ل��ة وال��ط��ب 

ال�������ص���ي���ن���ي، م��ن 

ما  باالإبر  بالوخز  املعاجلون  ي�صتخدم  هنا 

 Médecine( التكاملي  الطب  ُي�صّمى 

اجلمع  على  يرتكز  الذي   )Intégrative
بني نوَعي العالج.

ن�شبة اال�شتفادة

للعالج  خ�صعوا  الذين  من  كبرية  ن�صبة 

تتطّلب  واآخ��رون  ا�صتفادوا،  باالإبر  بالوخز 

عالجية  وجل�صات  اأط���ول  ف��رة  حالتهم 

اأكرث.

امل�صت�صفى  يف  امل��ع��اجل��ون  ي�صّدد  ولكن 

لي�ص هناك  اأنه  املركزي، على  الع�صكري 

وب�صكٍل نهائي، فهذا  ُي�صفى كلًيا  مري�ص 

النوع من العالج كما العالجات االأخرى 

يعالج  ال  ولكّنه  وم�����ص��دره،  االأمل  يعالج 

طاقة  على  توؤّثر  التي  اخلارجّية  العوامل 

االإن�صان وتكون هي امل�صّببة لهذا املر�ص.

وج��ع  م��ن  االأول  امل��ع��اون��ني  اأح���د  ي��ع��اين 

له  وي�صّبب  ي��َدي��ه  اإىل  ميتّد  االأك��ت��اف  يف 

جل�صات  خم�ص  االآن  حتى  تابع  نفخة. 

العالج  من  النوع  هذا  على  تعّرف  اأن  بعد 

العالج  ق�صم  يف  اأ�صدقائه  اأحد  طريق  عن 

الفيزيائي، وبعد اأن �صرح له الطبيب ال�صيني 

العالج  وطريقة  حالته  للمتدّربني  املرافق 

اليوم  ي�صعر  ل��ه.  اخل�صوع  ق��رر  وفعاليته، 

وهو  االآالم  ت�صاَءلت  اإذ  ملحوظ  ن  بتح�صّ

يتابع العالج بكل قناعة.

بدوره يتابع رقيب اأول عالًجا بالوخز باالإبر 

ال�صينية نظًرا اىل اإ�صابته بدي�صك يف الرقبة 

ن  بتح�صّ �صعر  جل�صات   4 وبعد  والظهر. 

العالج  اأن ف�صلت جل�صات  20% بعد  بن�صبة 

الفيزيائي العادي واالأدوية على اختالفها يف 

حت�صني حالته.

الالزمة  اجلل�صات  ال ميكن حتديد عدد 

كّل  اآخ��ر،  اىل  �صخ�ٍص  من  تختلف  فهي 

احلاالت  ولكن  املر�صية.  حالته  بح�صب 

الع�صكري  امل�صت�صفى  يف  جناًحا  االأك��رث 

مب�صاكل  املرتبطة  تلك  ه��ي  امل��رك��زي 

العمود  واأوج��اع  واالأرق،  اله�صمي،  اجلهاز 

الفقري واحل�صا�صية. ولكن ال بد من االإ�صارة 

العالج لي�ص �صحًرا،  اأّن هذا  اإىل  مّرة جديدة 

مطلًقا  ي�صتفيدون  ال  االأ�صخا�ص  فبع�ص 

واآخرون ي�صفون كال�صحر.

العالج  فرع  عمل  فريق  يتابع  ذلك،  اإىل 

الفيزيائي،  العالج  ق�صم  ب��االإب��ر-  بالوخز 

بكل  اّطالع  على  للبقاء  م�صتمّرة  دورات 

اإىل  باالإ�صافة  املجال  ه��ذا  يف  امل�صتجّدات 

املمار�صة واخلربة واالأبحاث اخلا�صة.
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اإعداد: د. �شادية عالء الدين
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التاريخ

اأ�سلوب حترير 

الفرمانات ال�سلطانية

القافية وجمع التاأنيث 

وتفخيم وتعظيم...

باللغة  الفرمانات  العثمانيون  ال�شالطني  حرر 

وتن�شخ  العربية  اللغة  اىل  ترتجم  وكانت  العثمانية، 

االوامر  تنفيذ  بهدف  العثمانية  الواليات  على  لتوزع 

العربية  اللغة  وبدت  تت�شمنتها.  التي  والتعليمات 

وجملها  ركيكة  �شعيفة  الفرمانات  يف  امل�شتخدمة 

خالية من الفوا�شل، واحياًنا تفتقر اإىل التنقيط.

العثمانيون  وال�����وزراء  ال�سالطني  ���س��اغ 

فرماناتهم ومرا�سيمهم ب�سيغة خا�سة بهم 

وجمع  القافية  على  فيه  اعتمدوا  وبنمط 

الفرمانات  مقدمات  فكانت  التاأنيث، 

حيث  من  مت�سابهة  غالبيتها  يف  واملرا�سيم 

والتعظيم  التفخيم  يعتمد  ال��ذي  الأ�سلوب 

يف  التاأنيث  جمع  وا�ستخدام  فيهما،  املبالغ 

غري مو�سعه.

باللغة  ح��ررت  التي  واملرا�سيم  الفرمانات 

املفردات  بع�ض  تت�سمن  كانت  العثمانية 

الفخام  ال��ع��ظ��ام  م��ث��ل:  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة 

الكرام... اأ�سحاب العّز والإحت�سام.

واملرا�سيم  الفرمانات  افتتاحية  وت��زخ��ر 

والقادة  والوزراء  لل�سالطني  التعظيم  بعبارات 

الع�سكريني وكبار موظفي الدولة العثمانية، 

العظام  ال�سالطني  »ح�����س��رات  ن���وع:  م��ن 

ووزرائي  الفخام  »وكالئي  الفخام«،  وال��وزراء 

الأعالم«،  والعلماء  الكرام  وال�سدور  العظام 

»العلماء  ال��ف��خ��ام«،  وك���الء  »ح�����س��رات 

التحية  »بعد  ال��ع��ظ��ام«،  وامل���وايل  ال��ك��رام 

»ح�سرة  الكافية«،  والت�سليمات  الوافية 

الكرام  الأم���راء  »اأم��ري  الفخام«،  ال�سديق 

والح��رام  القدر  ذو  الفخام  الكرباء  كبري 

الأماجد  »افتخار  والإحت�سام«،  العز  �ساحب 

الكرام ذوي املجد والحرام«، »اأعظم المراء 

»د�ستور  الفخام«،  الكرباء  اأفخم  الكرام 

الوزير  )وزير( مكرم م�سري مفخم«، »�سعادة 

الوقور والهمام اجل�سور«، »د�ستورون مكرمون 

اأمور  مدبروا  العامل  نظام  مفخمون  م�سريون 

اجلمهور بالفكر الثاقب متموا مهام الأنام 

بالراأي ال�سائب ممهدوا بنيان الدولة«، »قدوة 

ال�سادات الكرام«، »قدوة النواب املت�سرعني«، 

المراء(  )اأمري  واملريمريان  العظام  »امل�سريان 

الكرام«...

ويف الفرمانات املوجهة اإىل رجال دين وق�ساة 

�سرع ومثقفني نقراأ عبارات من نوع:

»عمدة كرباء الطائفة العي�ساوية بطريرك 

وتوابعها...  ا�ستانبول  طائفة الكاثوليك يف 

الكرام  العلماء  »عمدة  رتبته...«،  دامت 

واعيان ال�سادات واملدر�سني الفخام«، »جناب 

طرابل�ض...  نائب  الكرام  العلماء  اإفتخار 

التحية والت�سليم مبرا�سم العزاز والتكرمي«، 

ال�سيخ«،  ال�سيد  الكرام  اخلطباء  فخر   «

الف�سل  معدن  امل�سلمني...  ق�ساة  »اأق�سى 

واليقني رافع اأعالم ال�سريعة والدين«، »فخر 

الف�سالء الكرام«...

لنف�سه  ال�سلطان  تعظيم  جم��ال  يف  اأم��ا 

: ولأجداده ال�سالطني العثمانيني فنقراأ مثالاً

اإ�سدار  »�سار  العظام«،  اج��دادي  »ح�سرات 

هذا  »اأم����ري  ال��ق��در«،  اجلليل  ه��ذا  اأم���ري 

ال�سريف«، »�سينالوا غ�سبي امللوكي«، »من 

الآن و�ساعد تو�سيف اإ�سمي ال�سامي ال�سهرياري 

بلفظة الغازي هو �سحيح ويلزم اأن يقراأ اإ�سمي 

الهمايوين امللوكاين بعنوان الغازي يف �سالة 

والأ�سحى(  الفطر  )عيد  والعيدين  اجلمعة 

على منابر وحمافل اجلوامع ال�سريفة«...

فنجد  واملرا�سيم  الفرمانات  خامتة  يف  اأما 

عبارات من نوع:

الق�ساء  ف�سل  م��ن  ال��ك��الم  خ��امت  »اىل 

والحكام«، »واعتمدوا العالمة ال�سلطانية 

�سنة  رج��ب  �سهر  اواخ��ر  يف  ا  حتريراً ال�سريفة 

�ست و�ستني ومايتني والف«، »تبادروا بالعمل 

وتعتمدوا  فرماننا...  مبوجب  واحل��رك��ة 

ا يف اوا�سط �سهر  عالمتنا هذه ال�سريفة حتريراً

ذي القعدة �سنة ت�سع وخم�سني ومايتني والف«، 

ووقوفكم على م�سمونه  )املر�سوم(  »بو�سوله 

مبوجبه  واحل��رك��ة  العمل  ب��اإج��راء  ت��ب��ادروا 

والتجنب والتحا�سي من اخلالف يف 24 حمرم 

حرر  واملخالفة  امل�ساك�سة  »اإح��ذروا   ،»1270

يف... الق�سطنطنية املحرو�سة«، »التنبيه على 

فرد(  اأو  )�سخ�ض  اأحد  كل  باأن  اجلميع... 

التنبيهات... وهكذا  يكون معلومه هذه 

يف  ا  حتريراً ال�سريفة  عالمتي  وتعتمد  تعلم 

اوائل �سهر حمرم احلرام �سنة �سبعني ومايتني 

والف«.

الفرمانات  كتابة  اعتمدت  ك��ذل��ك، 

واملرا�سيم والعقود املتعلقة باإرث اجلنود، على 

القافية وجمع التاأنيث يف حترير م�سمونها، 

: ويف هذا ال�سياق نقراأ مثالاً

الع�سكرية«،  اجل���دي���دة  »ال��ن��ظ��ام��ات 

م��روك��ات  »م��ن  ال��ع��دل��ي��ة«،  »نظاماتنا 

امل��ت��ويف )الإرث(...م������ن ع��ق��ارات ودراه���م 

الق�سوات  »م��دي��ر  وح��ي��وان��ات«،  واأم����الك 

القباحات...  عن  »اإع���الم  )الأق�سية(«، 

اإجراء  على  وتدققوا  خواطر...  مراعات  دون 

بتحريرات  »حتررت  امل�سروحات«،  املحررات 

التجارات«،  اأ�سول  »م�ست�سار  طرفنا«،  من 

»هكذا فراغات وانتقالت مبعرفتهم وعلى 

اوراق«.

اأما الأ�سلوب الذي �سيغت به العقود الر�سمية 

ا تلك املتعلقة بالق�سايا العقارية فال  خ�سو�ساً

يختلف عما �سبق ذكره، بحيث يظل التزام 

ا: القافية وا�سحاً

»العقد املذكور على الوجه امل�سطور«، »باع 

اإك��راه  غري  من  والإختيار  والر�سا  بالطوع 

وم�سافات  وطرايق  طرق  »من  اإج��ب��ار«،  ول 

ولواحق«، »�سحيحات �سرعيات مقبولت«.

امل�شادر:

- الوثائق العثمانية الواردة يف �سجالت 

املحكمة ال�سرعية يف طرابل�ض.

- �سادية عالء الدين: الإدارة العثمانية يف 

مدينة طرابل�ض ال�سام.

- قامو�ض اللغة العثمانية امل�سمى الدرا�سات 

الالمعات يف منتخبات اللغات، جمعه ورتبه 

حممد علي الن�سى با�سكاتب حمكمة 

بداية بريوت، طبع يف مطبعة جريدة بريوت، 

1381ه� املوافق1960م.



الع�شرين  ال��ذك��رى  ملنا�شبة 

لرحيل الفنان بول غرياغو�شيان 

ا�شت�شاف مركز   ،)1993  -1925(

ب���ريوت ل��ل��م��ع��ار���ض )ال��ب��ي��ال( 

ا ا�شتعادًيا له حتت عنوان  معر�شً

من  وه��و  الإن�شانية«،  »احلالة 

الإبنة  مانويال  الفنانة  تنظيم 

مع  بالتعاون  للفنان،  ال�شغرى 

���ش��ام ب��ردوي��ل وت��ي��ل ف��ي��ل��راث، 

تنظيم  يف  املتخ�ش�شني  املديرين 

روؤية  اعتمدا  اللذين  املعار�ض، 

ت�شل�شلية   - كرونولوجية  غري 

زمنية يف �شياق عر�ض اللوحات. 

على  مبنًيا  توزيًعا  اعتمدا  فقد 

التي  الأ�ش�ا�شية  امل��و���ش��وع��ات 

الذات  حول  بول  اأ�شئلة  حتمل 

وال��ع��ائ��ل��ة وال��ن�����ش��اء والأم��وم��ة 

والإميان  ال�شارع  والعّمال وحياة 

وال���ي���اأ����ض وامل��ن��ف��ى 

والأمل  والإن���ت���م���اء 

وهي  والروحانيات، 

ت��ي��م��ات ت��ك��ررت 

وق��ادت  عناوينه  يف 

الإن�����ف�����ع�����الت يف 

عن  الفنان  بحث 

غري  ال��ت��ع��ق��ي��دات 

للحالة  املتناهية 

الإن�شانية.

مئة  م���ن  اأك����ر 

واأعمال  زيتية  لوحة 

ورقية مل تعر�ض من 

قبل، جّلها من نوع 

بالأقالم  البورتريه 

تعود  التي  الفحمية 

اأواخ���ر  م��ن  متتد  م��راح��ل  اإىل 

الثمانينيات  اإىل  الأربعينيات 

من القرن الع�شرين، من بينها 

مراحل  من  للفنان  ذاتية  �شور 

الكهولة  اإىل  وال�شباب  الفتوة 

ف�����ش��اًل ع���ن ����ش���ور ع��ائ��ل��ت��ه 

تدل  التي  واأقربائه،  واأ�شدقائه 

التقاط  يف  عالية  مقدرة  على 

الإن�شانية  واخل�شائ�ض  املالمح 

�شمة  وه��ي  مده�شة،  بعفوية 

بها  متيز  ال��ت��ي  ال�شمات  م��ن 

بورتريه  كر�شام  غرياغو�شيان 

وبداهته  ف�شرعته  تقليدي.  غري 

يف ا�شتنباط الأعماق العاطفية، 

والتدفق  اخل��اط��ف��ة  باللمحة 

لوحاته  يف  تتمظهر  ال�شعوري 

بو�شوح وجالء.

زيتية  لوحة  اأول  بني  املقارنة 

 ،1948 ال��ع��ام  لوجهه  ر�شمها 

على  مقباًل  الأبي�ض  بالقمي�ض 

وبرعونة  مفتوح،  ب�شدٍر  احلياة 

و�شع  يف  وحذر  تاأٍن  مع  املتمرد، 

ال�شغرية  ال��ل��ون��ي��ة  اللم�شات 

خلفية  على  بزهو  املتعاقبة 

التلطيخ  يف  القوة  وبني  قامتة، 

احلّر بالألوان ال�شميكة الناتئة 

على  اأه��ال��ه��ا  ال��ت��ي  بحرارتها 

)ظلت  له  لوحة  اآخ��ر  يف  وجهه 

غ��ري ن���اج���زة(، ه���ذه امل��ق��ارن��ة 

ومتايز  تقنياته  تطّور  تك�شف 

والنهاية  البداية  وبني  اأ�شلوبه. 

بقوة  ال��ف��ن��ان  »اأن�����ا«  تتجلى 

اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���ر  م��دى  على 

خاللها  تبّواأ  الزمن،  من  عقود 

فناين  ب��ني  ال�����ش��دارة  م��رك��ز 

احلداثة الت�شكيلية يف بريوت، 

من  وركيزة  لها  حموًرا  فكان 

ركائزها.

كثرية  ول��وح��ات  ر���ش��وم  ثمة 

واأولده  الفنان  زوج��ة  جلولييت 

»راحيل«  اأمه  �شيما  ل  وعائلته 

ال��ت��ي ���ش��ّور ع��ب��ور ال��زم��ن على 

وج��ه��ه��ا امل���ج���ب���ول ب��احل��زن 

كانت  ال�شارعتني.  وعينيها 

ل���وح���ات ب���ول ت��ن��م��و م���ع منو 

معهم  وت��ك��ر  عائلته  اأف���راد 
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اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي
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ع�شرون عاًما على غياب بول غرياغو�شيان

معر�ض ��ستعادي 

لأعمال عقدت �سلًحا بني �لو�قع و�لتجريد
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وت��وال��د  تنا�شل  يف  وت��راف��ق��ه��م، 

بع�شها  جت��ر  ال��ت��ج��ارب  يجعل 

املجتمع  ه��ذا  ل��ك��اأن  ا،  بع�شً

ال�شغري هو منوذج ملا يحيط به يف 

ر�شم  هكذا  الكبري.  جمتمعه 

كر�شي  على  جال�شة  العرو�ض 

اأزه����ار، كما  ب��اق��ة  ي��ده��ا  ويف 

واحلفالت  العر�ض  موكب  ر�شم 

العازفون،  باإحيائها  يقوم  التي 

من  واح���ًدا  اإل  ب��ول  يكن  مل 

النا�ض  من  الغفري  اجلمع  هذا 

الذين توحدهم الأفراح واملاآ�شي، 

والده  �شبح  عنها  يغيب  ل  التي 

الكمان  على  العازف  الأعمى 

ينتبه  اأن  دون  من  ق�شى  ال��ذي 

كاملة  حياة  اإنها  اأح��د.  اإليه 

حتى  ب��ج��وارح��ه،  ب��ول  عا�شها 

بال�شور  ا  ناب�شً خمزوًنا  اأ�شحت 

التي اأخذت تتدفق من مقلتيه. 

يقول: »حني كنت طفاًل كان 

يتكلمون  ح��ويل  م��ن  النا�ض 

من  اأت�شاءل  كنت  لغات.  عدة 

اأنا؟ وباأي لغة ينبغي اأن اأعّر عن 

نف�شي، بالأرمنية اأم بالعربية اأم 

اأن  اأدرك��ت  اأخ��رًيا  بالفرن�شية؟ 

لغتي الأم هي الفن، واأنه علّي اأن 

ولي�ض  بها  اأتكلم 

ب�شواها«.

اخلا�شة  الأب����واب 

ب��ك��ل ���ش��ال��ة من 

���ش��الت امل��ع��ر���ض، 

���ش��ال��ة  اإىل  ت�����وؤدي 

اأ�شا�شية، م�شتديرة يف 

و�شطه ت�شم ر�شومات 

يف  غرياغو�شيان  ب��ول  اأبدعها 

القرن  و�شبعينيات  �شتينيات 

الت�شاميم  مثال  ومنها  املا�شي، 

التي خ�ض بها عرو�شات  الفنية 

م�����ش��رح��ي��ة ح��م��ل��ت ت��واق��ي��ع 

�شخ�شيات  من  معا�شريه  بع�ض 

جالل  اأمثال:  لمعة  م�شرحية 

ون�شال  العارف  اأ�شامة  اخل��وري، 

اجلدران  على  وعّلقت  الأ�شقر. 

التي تواجه اخللفيات العمالقة، 

لوحات من نوع البورتريه، وهي 

والفنانني  الكّتاب  نخبة  متّثل 

واملفكرين من اأ�شدقائه.

اللبناين  غرياغو�شيان  ب��ول 

امل��ن�����ش��اأ وال���ه���وى، ه��و اأرم��ن��ي 

مقد�شي، عا�ض طفولته وحداثته 

واأدي��رت��ه��ا  القد�ض  ���ش��وارع  ب��ني 

واأحيائها، حيث تختلط اأ�شوات 

والرتاتيل.  الأجرا�ض  مع  الآذان 

امل�شيحية  الأيقونة  احتلت  لذا 

يف  مركزية  مكانة  املقد�شية 

نتاجه. يقول عن حياته الفنية 

يف القد�ض وبريوت مًعا: »وعرفت 

دير  يف  ا  اأي�شً يعي�ض  العامل  اأن 

اأي مكان،  والإن�شان يف  كبري، 

يفت�ض  خارجه،  اأو  الدير  داخ��ل 

دائًما عن طريق«.

يف  غرياغو�شيان  بول  ا�شتطاع 

ي��ش�الح  اأن  الإن��شانية  مالحمه 

بني  والت�جريد،  ال��واق�����ع  بي�ن 

بني  وكذلك  واحلداثة،  الرتاث 

�شهوده  تارًكا  واحلا�شر،  املا�شي 

عتبات  على  ب�ش�م�ت  واق�في�ن 

ف�واج�ع الأزم�نة الراهنة.
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ثقافة وفنون

توقيع ديو�ن ليو�سف �مل�سّن

ال�شيد ح�شني، جرى لقاء ثقايف حول  اللبنانّية معايل الدكتور عدنان  برعاية رئي�ض اجلامعة 

�شن  الأ�شنان،  لطّب  اللبنانّية  اجلامعة  قاعة  يف  امل�شّن،  يو�شف  لل�شاعر  كتار«  »امليتني  ديوان 

الفيل.

ح�شر الحتفال، العقيد الركن علي ح�شن ممثاًل قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، وعدد 

من املهتمني.

 – �شعاده  اأنطوان  ال�شاعر  األفا،  روين  الأ�شتاذ  اإيلي �شاهر،  ال�شاعر  وكانت كلمات لكل من 

وراعي الحتفال الدكتور عدنان ال�شيد ح�شني، الذي قال: يو�شف امل�شّن رجل القيم، متمّرد على 

واقع احلقد والكراهية، حمّب لالأر�ض، وقبل ذلك حمّب لالإله الواحد الذي مل ي�شاأ اأن نبقى اأحياء 

»ميتني«. ودعا امليتني بقوله: اأخرجوا من كهوف اأحقادكم اإىل نور ال�شم�ض، نور احلياة.

وختم املوؤّلف بكلمة �َشَكَر فيها �شاحب الرعاية، واملتكّلمني واحل�شور.

وبعدها مّت التوقيع على الديوان، و�شرب املدعوون نخب املنا�شبة.

اأدار اللقاء الأ�شتاذ اليا�ض قزحيا.

كتاب للدكتور خليل فغايل اخل�شخ�شة يف لبنان: توزيع املوارد وفعالية الإدارة

الفغايل  خليل  الروف�شور  وّقع 

 – اللبنانية  اجلامعة  يف  )اأ�شتاذ 

واإدارة  القت�شادية  العلوم  كلية 

»اخل�شخ�شة  كتابه  الأعمال( 

وفعالية  امل��وارد  توزيع  لبنان:  يف 

 La privatisation( الإدارة« 

 au Liban: Allocation des
 ressources et efficacité
جناح  يف   ،de la )gestion
معر�ض  �شمن  اأنطوان  مكتبة 

ال��ك��ت��اب ال��ف��رن��ك��وف��وين يف 

باللغة  �شدر  الكتاب  البيال. 

الفرن�شية عن دار الن�شر الفرن�شي 

.»Harmattan«

ع��دد  ال��ت��وق��ي��ع  ح��ف��ل  ح�شر 

ك��ب��ري م���ن الأك���ادمي���ي���ني 

واأ�شحاب الإخت�شا�ض. 

يف  الفغايل  ال��دك��ت��ور  اأج���اب 

ك��ت��اب��ه ع��ن ال�����ش��وؤال امل��ح��رّي 

املت�شّعب: هل التطور القت�شادي 

اللبناين يفر�ض خ�شخ�شة وا�شعة 

ال��ن��ط��اق؟ م��ع��ت��ًرا 

رّوج���ت  ال��دول��ة  اأن 

اخل�شخ�شة،  ملفهوم 

بغية َجني املداخيل 

من  واحلّد  الكبرية 

امل��وازن��ة،  يف  العجز 

اليوم  ت�شكل  وهي 

���ا  ���ا وحت���ّدًيً ت���وّج���ًهً

الذي  لبلدنا،  جديًدا 

نتائج  يعاين  زال  ما 

احلرب الأهلية.

الدرا�شات  حتليل  خالل  ومن 

والعلمية،  النظرية  ال��دول��ي��ة 

من  ال��ف��ائ��دة  الكاتب  ي��در���ض 

لبنان،  يف  التقنية  هذه  تطبيق 

ا�شتق�شائية  بدرا�شة  قام  حيث 

العامة  والإدارات  للموؤ�ش�شات 

وذلك  خ�شخ�شتها،  املمكن 

جناح  اإم��ك��ان  على  لالإ�شاءة 

اخل�شخ�شة يف لبنان. 

ت.م.
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 »�صرعة �أخالقيات 

�لتعامل �لإعالمي 

مع �لطفل«

موؤمتر حول 

م�صتقبل �ل�صحافة �لإلكرتونية يف لبنان

ال�����ش���ؤون  وزارة  اأط��ل��ق��ت 

اأخالقيات  »�شرعة  للطف�لة  الأعلى  واملجل�س  الإجتماعية 

التعامل الإعالمي مع الطفل«، وذلك يف م�ؤمتر �شحايف عقد يف 

فندق ه�ليداي اإن - فردان، برعاية وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية وائل 

اأب� فاع�ر، يف ح�ش�ر عدد من ال�شخ�شيات الأمنية والإعالمية.

حماية  ملف  م�ش�ؤولة  للحفل  قّدمت  ال�طني  الن�شيد  بعد 

�شناء ع�ا�شة،  للطف�لة  الأعلى  املجل�س  العنف يف  الأطفال من 

اأمال  املجل�س  يف  والإعالمي  الثقايف  امللف  من�شقة  عر�شت  ثم 

وهبي املبادىء العامة لل�شرعة ومنها، التزام الأخالقيات العامة 

ا التم�شك مببادىء حرية الإعالم �شمن حدود  لالإعالم وخ�ش��شً

به،  املتعلقة  الدولية  امل�اثيق  واح��رام  الطفل،  حق�ق  اح��رام 

والتعامل املهني مع �ش�ؤونه. 

الر�شائل  اإع��داد  ال�شرعة  تناولت  فقد  املحددة  املبادىء  يف  اأم��ا 

وامل�شم�عة  املرئية  وال��رام��ج  وبثها،  الطفل  ح���ل  الإعالمية 

املخ�ش�شة لالأطفال.

ثم حتّدث ال�زير اأب� فاع�ر فقال:

»باتت الطف�لة ق�شية يف لبنان، لها مرجعية واأ�ش�س، ولها من 

يح�شل  كان  �شابًقا،  لأجلها.  ويتطّ�ع  ويحميها  عنها  يدافع 

اأن�اعها: جن�شية،  الكثري من العتداءات والنتهاكات على 

يت�ىل  من  هناك  يكن  ومل  اجتماعية  اأو�شاع  فقر،  ج�شدية، 

وال���زارة  للطف�لة  الأعلى  املجل�س  وبجهد  يتابعه.  اأو  الأمر  هذا 

والهيئات املعنية والأجهزة الر�شمية الأمنية وغريها بات ال�عي 

اللبناين جتاه ق�شايا الطف�لة اأكر...

املطل�ب حماية الأطفال مما يعر�س عر �شا�شات التلفزة من 

م�شاهد �شادمة ل يج�ز اأن ي�شاهدوها �ش�اء على م�شت�ى العنف 

الإعالم عر هذه  و�شائل  اآمل من  لذلك  اأو غريها.  الإباحية  اأو 

ال�شرعة اأن تتجلى هذه الر�ش�لية يف مقاربة الق�شايا الإجتماعية 

ويف التزام هذه ال�ثيقة«.

وتابع: »اأحياًنا يح�شل بع�س العتداءات على الأطفال يتم 

التعامل معها مبنطق الإثارة الإعالمية، من اجليد الإ�شاءة 

على هذا الأمر، لكّن هناك فرًقا بني الإنارة والإثارة«. 

ثم وّقع اأب� فاع�ر ال�شرعة مع ممثلني عن ال�زارات املعنية 

وو�شائل الإعالم واجلهات الأمنية امل�شاركة.

النائب  النيابية  والإت�شالت  الإعالم  جلنة  رئي�س  برعاية 

بعن�ان  اإعالمًيا  م�ؤمتًرا  املنار  م�قع  نّظم  الله  ف�شل  ح�شن 

مدير  بح�ش�ر  لبنان«،  يف  الإلكرونية  ال�شحافة  »م�شتقبل 

عام تلفزي�ن املنار احلاج عبد الله ق�شري، وعدد كبري من 

يف  وذلك  الإلكرونية،  ال�شحافة  يف  العاملني  الإعالميني 

اوتيل »روتانا« يف احلازمية - بريوت. ناق�س امل�ؤمتر اجل�انب 

من  غريها  عن  اللكرونية  ال�شحافة  بها  تتمايز  التي 

التي تلتزمها لإنتاج مادة  وال�ش�ابط  واملعايري  و�شائل العالم 

اإعالمية جادة وهادفة.

الذي  املنار،  تلفزي�ن  عام  ملدير  كانت  الأوىل  الكلمة 

ال�اعد  الأف��ق  متّثل  الي�م،  اللكرونية  ال�شحافة  اإن  قال 

وم�شتقبل الت�شالت وال�شحافة يف العامل، م�ؤكًدا اأن اأبرز ما 

و�شرعة  ال�شتخدام  �شه�لة  ه�  الإلكرونية  ال�شحافة  ميّيز 

الت�ا�شل والنت�شار، فهي اإعالم رخي�س الثمن عايل القيمة 

اأنه  اىل  ولفت  ي�شاء.  �شاعة  بالطالع  يتحكم  وامل�شتخدم 

من اأهم ال�شلبيات يف هذه ال�شحافة، امل�اقع غري اجلادة التي 

ت�شكل روابط �شطحية ل ت�شنع جماعات متما�شكة على 

املدى البعيد، غري اأن امل�اقع التي ترتبط مب�ؤ�ش�شات تقليدية 

هي الأكرث جدية ومتتاز ب�شدقيتها.

فعاًل  ه�  امل�شتقبل  اأنَّ  اأك��د  الله  ف�شل  ح�شن  النائب 

وو�ش�ًل  انت�شاًرا  اأكرث  اأ�شبحت  التي  الإلكرونية  لل�شحافة 

للمتلقي، واأن العامل الي�م بف�شلها اأ�شبح بيًتا واحًدا.

ل  اأنه  فالحظنا  امل�ج�دة،  الق�انني  اإىل  عدنا  لقد  واأ�شاف: 

الإعالم  هذا  حركة  ت�شبط  بن�د  من  اأكرث  هناك  ي�جد 

ب�شكل عام، وناق�شنا يف جلنة الإعالم النيابية مدى احلاجة 

اإل اأن نقّدم ق�انني  اأننا ل ن�شتطيع  لقان�ن ينّظمه، ف�جدنا 

حتفظ حق�ق امل�اقع الإلكرونية وحق�ق العاملني فيها، ول 

�شّيما امل�اقع املهنية اجلادة«.

بال�شحافة  ال�شلة  ذات  امل�ا�شيع  امل�ؤمتر  جل�شات  تناولت 

الديبل�ما�شية،  اأدوات��ه��ا  اأ�شل�بها  واقعها،  الإلكرونية، 

»الإن��دم��اج  ع��ن���ان  حت��ت  ج��دي��دة  منظ�مة  وت�شكيلها 

الإعالمي« اأو »اإلغاء الإعالم التقليدي«، كما تناولت قان�ن 

اإىل  اإ�شافة  النيابية،  للجان  املقدم  الإلكرونية  ال�شحافة 

عر�س جتارب بع�س امل�اقع.





ن�ش�أة  عن  ت�ريخية  ملحة  الدرا�شة  ت�شمنت 

الإعالن وتطّوره حتى يومن� هذا، حيث تبني 

اآلف  ثالثة  نحو  يتلقى  املع��شر  الإن�ش�ن  اأن 

الواحد،  اليوم  يف  الإعالين  الت�أثري  من  نوع 

عدد  مع  املق�بالت  بع�ض  ت�شمنت  كم� 

يف  املتخ�ش�شني  اللبن�ين  اجلي�ض  �شب�ط  من 

ب�لإ�ش�فة  التوجيه(،   )مديرية  املج�ل  هذا 

احلمالت  ح��ول  الإح�ش�ئية  الدرا�شة  اإىل 

اللبن�ين  اجلي�ض  به�  يقوم  التي  الإعالنية 

عيد  اجلي�ض،  )عيد  الوطنية  املن��شب�ت  يف 

م�  على  ا�شتملت  والتي  الإ�شتقالل...(، 

ي�أتي: 

على  ب��ذل��ك  خ��شة  ا�شتم�رة  ت��وزي��ع   -

اللبن�نية  املن�طق  جميع  من  مواطن   200

وموّزعني  واإن�ًث�  ذك��وًرا  من��شفة  مني  مق�شّ

املراهقة،  فئة  عمرية:  فئ�ت  ثالث  على 

وال�شيخوخة.  الكهولة  وفئة  ال�شب�ب،  فئة 

اأ�شئلة  �شبعة  ال�شتم�رة  هذه  ت�شمنت  وقد 

متنوعة ت�شتق�شي املعلوم�ت عن احلمالت 

الإعالنية من جميع جوانبه�.

تدقيقه�  امل��ع��ل��وم���ت،  ه��ذه  جتميع   -

وحتليله� وفق طرق علمية ومب�دئ متع�رف 

لهذا  اعتمد  وقد  النط�ق،  هذا  يف  عليه� 

الغر�ض اأمنوذج ب�شيط و�شهل لقي��ض كف�ءة 

ي�شمى  وفع�ليته�  الإعالنية  احلمالت  هذه 

يرتكز هذا  ع�ملًي�.  معروف  وهو   »AIDA«

الأمنوذج على اأربعة مراحل اأ�ش��شية هي:         

.)Attention( مرحلة لفت الإنتب�ه •
.)Intérêt( مرحلة تكوين الف�ئدة •

والن���دف����ع  ال��رغ��ب��ة  • م��رح��ل��ة خ��ل��ق 
.)Désir(

به�  ويق�شد  احلركة  اإىل  الدفع  مرحلة   •
.)Action( عملية ال�شراء

جديرة  نت�ئج  اإىل  الدرا�شة  هذه  لت  تو�شّ

هذه  جن�ح  اإىل  مبجمله�  دّلت  ب�لهتم�م، 

احلمالت وحتقيق جزء كبري من الأهداف 

التي و�شعت من اأجله�. 

من اأهم هذه النت�ئج، م� ي�أتي: 

به�  يقوم  التي  الإعالنية  احلمالت  اإن   -

انتب�ه  وت�شد  ت�شرتعي  اللبن�ين  اجلي�ض 

اللبن�ين  ال�شعب  من  ال�ش�حقة  الأكرثية 

)حواىل 90%( ومن خمتلف الفئ�ت العمرية 

هذه  ���ش��ع���رات  اأن  كم�  واإن����ًث����،  ذك���وًرا 

ذاكرتهم  يف  ُتطبع  واأفك�ره�  احلمالت 

لفرتة طويلة. 

الإح�ش�ء  �شملهم  الذين  ن�شف  حواىل   -

وتفي  ك�فية  احلمالت  هذه  اأن  يعتقدون 

القّيمني  يحّفز  اأن  يجب  م�  )وهذا  ب�لغر�ض 

اإر�ش�ء  على  للعمل  احلمالت  ه��ذه  على 

وابتك�ر  تطوير  تنويع،  عرب  الآخر  الن�شف 

اأدوات واأفك�ر جديدة م�شتقباًل(.

 )%70 )ح���واىل  منهم  ك��ب��رية  ن�شبة   -

وجتّمل  ن  احلمالت حت�شّ اأن هذه  يعتقدون 

لدى  الع�شكرية  للموؤ�ش�شة  الع�مة  ال�شورة 

املواطنني، وتدفع ب�لكثريين اإىل الإح�ش��ض 

ذلك  الأهم من  اأن  اإل  وم�ش�ركته�،  معه� 

احل�ض  لديهم  تنمي  اأنه�  اعتق�دهم  ك�ن 

الوطني اإجم�ًل وتخلق رغبًة ب�لنت�ش�ب اإىل 

هذه املوؤ�ش�شة والتطّوع يف �شفوفه�.
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واملجتمع

ر�ش�لة م�ج�شتري حول حمالت اجلي�ض 

الإعالنية للموؤهل اأول ربيع كم�ل الدين

كيف ي�ستعمل اجلي�ش اللبن�ين ت�أثري 

الدع�ية والإعالن على املواطنني؟
كيف ي�ستعمل اجلي�ش اللبن�ين ت�أثري 

الدع�ية والإعالن على املواطنني 

بغية حت�سني �سورته ال�سعبية 

ومل�ذا، وهل جنح بذلك اأم ل ؟

هذا ال�سوؤال ك�ن حمور الإ�سك�لية التي يدور 

حوله� مو�سوع ر�س�لة امل�ج�ستري )اخت�س��ش 

اإدارة واقت�س�د( التي اأعّده� املوؤهل اأول ربيع 

كم�ل الدين )اأرك�ن اجلي�ش للعديد(، فم� هي 

النت�ئج التي تو�سلت اإليه� الدرا�سة؟
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دبلوم درا�سات عليا 

يف العالقات الدولية والدبلوما�سية 

للعقيد الركن البحري ح�سني �ساهر

نال العقيد الركن البحري ح�ضني خ�ضر �ضاهر )قائد ثكنة 

وقاعدة جونيه – البحرية(، دبلوم الدرا�ضات العليا يف العالقات 

الدولية والدبلوما�ضية من اجلامعة اللبنانية، وذلك بعد 

مناق�ضته ر�ضالة دبلوم نال عليها تقدير جيد جًدا.

الر�ضالة كانت بعنوان »اجليولوجيا ال�ضيا�ضية وجه اآخر 

لل�ضراع اللبناين ال�ضهيوين«، وقد اأ�ضرف عليها الدكاترة: وليد 

ا(، �ضهيلة احل�ضيني )ع�ضًوا( وابراهيم  الأيوبي )م�ضرًفا ورئي�ضً

م�ضورب )ع�ضًوا(.

�سهادة ماج�ستري 

يف حقوق الإن�سان

للعقيد عبد اجلواد ديب

نال العقيد عبد اجلواد ديب من لواء امل�ضاة ال�ضابع، 

�ضهادة ماج�ضتري بتقدير جيد جًدا، من كلية 

الآداب والعلوم الإن�ضانية يف جامعة اجلنان، وذلك 

مناق�ضته ر�ضالته بعنوان »اأطر مكافحة الإرهاب 

وحقوق الإن�ضان«.

اإجازة يف اإدارة الأعمال 

للمالزم اأول حممد بدر الدين

نال املالزم اأول حممد كمال بدر الدين من فوج 

املدفعية الثاين، اإجازة يف اإدارة الأعمال من كلية 

العلوم الإقت�ضادية واإدارة الأعمال يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف املعلوماتية 

للمالزم اأول ري�سار بركات

حاز املالزم اأول ري�ضار بركات من فوج 

املدفعية الثاين، اإجازة يف اخت�ضا�ص 

املعلوماتية من كلية العلوم يف اجلامعة 

اللبنانية.



نال املالزم اأول 

قا�ضم حيدر 

اأحمد من فوج 

املغاوير، اإجازة 

يف الكيمياء 

احلياتية من 

كلية العلوم 

يف اجلامعة 

اللبنانية.

حاز املالزم اأول 

جهاد نبيه 

الهرب من لواء 

امل�ضاة الثاين، 

اإجازة يف احلقوق 

من كلية 

احلقوق والعلوم 

ال�ضيا�ضية 

والإدارية يف 

اجلامعة 

اللبنانية.

اإجازة يف التاريخ 

للمعاون اأول

اأحمد اأحمد
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بزفافه  احلّجار  �ضالح  املعاون  احتفل 

اإىل الآن�ضة منال فواز.

اإجازة يف الكيمياء احلياتية 

للمالزم اأول قا�سم اأحمد

اإجازة يف احلقوق

للمالزم اأول جهاد الهرب

نال املعاون اأول اأحمد حممد اأحمد، 

اإجازة يف التاريخ من كلية الآداب 

والعلوم الإن�ضانية يف اجلامعة 

اللبنانية.

عيد
ج �س

زوا
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يكتبها: حممد �سلمان
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دفء الكلمات يف احت�سان ال�سطور، ودفء املعاين يف احت�سان الإبداع، 

ودفء الأ�سعار يف احت�سان الأنغام، ودفء الل�سان يف احت�سان ال�سدق، 

ودفء اليد يف احت�سان العطاء، ودفء الأر�ض يف احت�سان الغالل، ودفء 

العدل يف احت�سان احلق، ودفء الب�سر يف الب�سرية.

ي�مياتنا، هي من ن�شيج ودالالت وم�ؤ�شرات هذه املعاين واإر�شاداتها، 

يف م�اقع امل�ش�ؤولية والعمل ومقاعد العلم، ويف التالقي والت�ا�شل 

والتعاون، واإحياء اخل�شال واخل�شائ�ص اجلامعة لنا، بق�ة االإرادة، 

وح�شن االإدارة.

اإذا افرتقنا وغبنا عن هذه املكونات، ن�سبح متطلفني على احلياة، وعلة على 

غرينا، ونفقد الدور واحل�سور والأثر والتاأثري يف جمريات الأمور والأحداث 

واملتغريات.

ال قيمة لعلم ال عمل به، وال قيمة لعمل ال علم يحدد ق�اعده، وال 

فائدة من اأق�ال خارج املنطق، وال ق�انني من دون االإنتظام واالإلتزام 

بها، وال �ش�اب من دون مراجعة االأخطاء، وال ف�شائل من دون 

الرتاجع عن اخلطايا، وال نه��ص يف ظل االإ�شتكانة.

اإنه كتاب احلياة اليومية لكل منا، يف عناوينه العديدة، والتجارب واملراحل 

التي مّر بها ال�سابقون، لن�ستفيد من جناحاتها فتزيدها غنى، ونحاذر الوقوع 

يف اأخطائها، لتثبيت جدارتنا يف �سناعة احلياة الأف�سل، والبقاء الأبقى، 

للوطن والنا�ض يف زمن املتغريات الأ�سرع من ال�سرعة.

كتب اإليها يق�ل:

تزدان احلروف بانت�شابها اإىل ا�شمك وتتم��شق االأحلان بانت�شابها 

اإىل هم�شاتك، وتتاألف �شباحات االأيام بانت�شابها اإىل اب�شامتك، 

ويتجدد التاريخ بانت�شابه اإىل ي�م م�لدك.

كتبت اإليه تق�ل:

ما كان لالأبجدية اأن تكتمل من دون ا�شمك، وما كان 

لالأحلان �شدى من دون �ش�تك، وما كان لالأيام مدار من دون 

دارتك.

الرتا�سق بالكالم: �سقوط للمنطق، والتقاذف بالت�سهري �سقوط لل�سهرة، 

والتباغ�ض يف النفو�ض �سقوط للمودة، والتبادل يف ال�سكوك، �سقوط يف الفتنة.

معيار ال�طنية، هي اأن نرى اأنف�شنا من خالل ما نقّدمه لل�طن، ال 

اأن نرى ال�طن من خالل م�شاحلنا اخلا�شة.

ففي احلالة االأوىل: وطنية االإنتماء، ويف احلالة الثانية: بيع لل�طن.

ما كانت الرياح يوًما اأوراًقا لأقالمنا، ولن تكون الأقالم يوًما لغري ق�سيتنا، 

فالرياح لي�ست م�سكًنا لالأوراق والإرتهان لي�ض م�سكًنا لأقالمنا.

األي�ص �شحيًحا، اأن ال�طنية اللبنانية، هي فعل اإميان بالق�شية، 

وائتمان عليها من الت�ش�يق يف الالمباالة، والتيه يف امل�شالح 

الذاتية.

هذه اخل�شائ�ص واخل�شال وال�شفات، هي من ثمار ال�شرائع ال�شماوية 

ال�شمحاء، والق�انني ال��شعية العادلة التي تن�ص على احلق�ق 

وال�اجبات، وتعزيز العالقات والروابط االجتماعية، وانعكا�ص 

ذلك، على النظام العام: ا�شتقرار واأمن واإمناء.

مقيا�ض ال�سخ�سية الناجحة، هو التقارب والتعاون بني جميع �سرائح 

املجتمع، واملبادرة اإىل كّل ما يوّحد ول يفّرق ول ي�سعف، ويوؤن�ض ول ي�سجر، 

ويرتاحم ول يظلم.



كلمات مت�سح دموع الطري

لبنان تاج الأوطان

اإنت البطل

لول ا�ست�سهد بطل...
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والقلم

ال�ساعر حممد عبد الرحمن دمج - برجا ال�شوف

عبد الروؤوف ال�سعدي - �شبعا

املجند املمددة خدماته هيثم �سليت

ذك�����ره يف  خم���ل���د  ف���ي���ك  الأرز 

ي��ن��ت��ه��ي ل  ال������ذي  احل�����ب  ل��ب��ن��ان��ن��ا 

ي�����وم ا���ش��ت��ق��ل ت��ع��ان��ق��ت اأع���ام���ه

ه����و ق��ب��ل��ة الأن�����ظ�����ار ب���ع���د ت���اأم���ٍل

اأغ����ن����ى ال����وج����ود ب��ح��ب��ه وك��م��ال��ه

معطر ال���رب���ي���ع  ف�����ش��ل  ���ش��ه��ل��ه  يف 

وج���ب���ال���ه ت��ع��ل��و وي�����ش��م��خ اأرزه������ا

وري����ا�����ش����ه اأم���������واج ط���ي���ب ع���اب���ٍق

ه�����و راف�������ع ل���ل���ح���ق اأن�����ب�����ل راي�����ة

وح�����ش��ب��ه ال���ع���اء  اإىل  ال���ل���واء  رف����ع 

وج���ن���وده ال�����ش��ج��ع��ان ف��خ��ر ال����اآىلء

عمراين بالعز  جم��د  قلعة  ي��ا  ب���ادي 

لن�شاك تقدم  الفّدا  كب�ش  ما  اأك��ر 

�شوبلك ت�شاأيل  ل  البطل  غايف  عاد  لو 

منن�شاك ما  عاملوت،  اإلك  نحنا  لبنان 

اأغاك ما  يا جي�ش  الوطن  رمز  يا  �شل 

يتحداك ن��ه��ار  لبيفكر  ع��ا���ش  م��ا 

م�شتناك والوعد  الأم��ل  اإن��ت  جي�ش  يا 

مدماك جي�شنا  يا  الوطن  البحيد  انت 

���ش��ب��اك ب��ي��ت��ن��ا  ال���ب���اق���ي يف  ان�����ت 

املّاك على  بعدك  ملك  اأغلى  انت 

�شيف الكرامة اإنت �شبحان من عاك

ول��ولك جي�شنا  ي��ا  ان��ت  ذات���و  لبنان 

الأم��ر اإن���ت  البطل  اإن���ت  امل��ل��ك  اإن���ت 

اإن��������ت ت�������اج م����ر�����ش����ع ب���ي���اق���وت

اإن����������ت مل������ا ال�������واج�������ب ي����ن����ادي

وولدي الأر��������ش  ب��ت��ح��م��ي  ب���دم���ك 

ل�������ولك م����ا ع���ن���ا وط������ن وح������دود

ع���ن���دك اأ����ش���ال���ة ل����اأر�����ش ب��ت��ع��ود

الأم���ل ع��ن��وان  بت�شل  وراح  ك��ن��ت 

والعمل قولك  التاريخ  حكي  عنك 

���ش��ع��ره اأو  ن����ره  يف  يل  ط����اب  ك���م 

���ش��ح��ره يف  ورائ�������ع  اجل����م����ال  رم�����ز 

خ����ف����اق����ة ت���ع���ل���و ب����وق����ف����ه ح����ره

م�����ش��م��خ يف ع��ط��ره ال�������ورود  و����ش���ذا 

واع�����ت�����زت ال����دن����ي����ا ب����ك����ره ب���ره

وال�������ش���ي���ف ت������واق ل��ب�����ش��م��ة ث��غ��ره

و����ش���م���اوؤه ال����زرق����اء م��ل��ع��ب ن�����ش��ره

وال��ن��ح��ل ي��ج��ن��ي ���ش��ه��ده م���ن زه���ره

ج���ه���ره اأو  ������ش�����ره  يف  خ����ف����اق����ه 

غ�����وره يف  ك����ام����ن  ك���ب���ر  ح�����ب 

ن��ه��ل��وا م��ع��ي��ًن��ا ل��ل��ف��دى م���ن ب��ح��ره

بكاين باجلي�ش  اجل��رح  تقويل  اأوع��ى 

خلقاين تتموت  الوطن  لأجل  جنودك 

�شعاين ال��ن��ار  ب��وط��ن��ا  �شفتي  ق���ويل 

الثاين بيكمل  البطل  ا�شت�شهد  ول��ول 

اجلاين على  واإهجم  الدين  وهز  مترجل 

و�شنديانة اأرزة  ج��ذع  ���ش��م��ودك  ان��ت 

ح��ت��ى ت���رد احل���ي���اة ل�����ش��ع��ب اإن�����ش��اين

ب���راين ري����ح  ه�����زوا  ول  م����رة  لن  ل 

عط�شاين ع��زه��ور  ن���دي  ب��ر���ش  ب��ع��دو 

الباين تتكرم  البنا  احلفظت  ان��ت 

جاين اخل�شم  ف��وق  القدر  متل  تت�شل 

لبناين �شل  وم��ا  انتهى  ك��ان  لبنان 

اإن�����ت الأ����ش���د ع��ن��دم��ا ي����دق ال��ن��ف��ر

اإن�������ت م�������ش���ب���اح ل�����ش��ع��ب��ك م��ن��ر

ون���اق���و����ش اخل���ط���ر ي�����دق ع���ب���ادي

والأخ���ر الأول  اإن���ت  احل��ق��ي��ق��ة  ع��ن��د 

اإن�����ت ب���دم���ك ع���ن ال���وط���ن ب��ت��ذود

ع��ا���ش��ت ب��دم��ك م���ن اإن����ت و���ش��غ��ر

الأزل م���ّر  ع��ا  والأرز  ال��وط��ن  ح��ام��ي 

اأ���ش��رف رم��ز ل��ولك م��ا ك��ان اكتمل

ن�شر �شعبك  ل  وت�شل  الله  يحميك 

مقّد�شة  بديهة  تلك  وطننا،  نحب  اأن 

عندها التقت اآراء وتعاهدت قلوب.

متليه  واج��ب  فذلك  الوطن  نبني  اأن   

يف  و���ش��م��ّو  اخل��ل��ق  يف  مناقبية  علينا 

الإميان.

اأما اأن نحمل الروح على الّراح ون�شفكها 

عن  ذوًدا  هوجاء  معركة  معمعان  يف 

الذي  بعينه  ال��ف��داء  هو  فذلك  ال��وط��ن، 

اأ���ش��رف  ويخت�شر  القيم  اأرف���ع  يختزل 

القدا�شات.

يا �شهيد بادنا

الأعلى  والنف�ش  الأ�شمى  الروح  �شاحب  يا 

والقلب الأجراأ.

اأنت اأبًدا مثال طموحاتنا.

اأنت اأبًدا ودائًما ا�شتقالنا...

احلرية  عنوانه،  ال�شابة  لبنان:  هو  باق 

نكهته وال�شيادة نظامه، وحاكمه الأول 

رب ال�شماء.

اللبنانيني،  كل  لّلبنانيني،  لبنان  اإن 

ولن يكفر اللبنانيون بدولة لبنان مهما 

اأخطاأت وتهاونت.

ا،  اإن الولء لهذا اللبنان �شار واجًبا مقد�شً

من  فا�شت  التي  ال��دم��اء  اأن��ه��ار  حيال 

يا  الأوفياء  الأبطال،  �شبابنا  يا  �شدوركم 

قور. جنودنا البوا�شل ال�شّ

اإىل  بحاجة  يبقى  احل��ق  ال�شتقال  اإن 

منه  ن�شتلف  للدم«  مركزي  »م�شرف 

اأو  عجز  كل  عند  احل��م��راء«  »ال��ل��رات 

طارىء اأو اإفا�ش واأنتم هذا البنك املعطاء.

فكل ا�شتقال واأنتم ولبنان باألف خر، 

لبناننا بخر وجي�شنا بخر.

مي�سلني احلا�سباين ق�سطنطني

زوجة الرائد ق�شطنطني ق�شطنطني 

من فوج التدخل الثاين







»نور كيدز« قناة للأطفال على �شبكة الإنرتنت تن�شر الوعي 

وتعّزز القيم الأخلقّية

للأطفال  خم�ص�صة  وهي  النور،  اأب�صرت  جديدة  قناة 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 3 و15 �صنة، وتنقل على 

واأ�ص�س  العائلية  القيم  البث  من  �صاعة   24 مدار 

الرتبية اإىل جانب الرتفيه واملرح.

موقعها  خلللل  من   Nourkids قناة  تهدف 

تعزيز  اإىل   www.nourkids.tv الإلكرتوين 

رعاية الأطفال والإقرار بحقوقهم، بالإ�صافة اإىل ن�صر الوعي 

ت�صمل  الربامج  من  متنوعة  جمموعة  خلل  من  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

الر�صوم املتحركة، والأعمال الدرامية، والق�ص�س، و�صولاً اإىل الكليبات، والأن�صطة، والزيارات 

الثقافية، والألعاب، وغريها.

اإىل الأطفال يف �صيغة تفاعلية جديدة على الإنرتنت، ومتّكنهم من  م هذه الربامج  وتقدَّ

م�صاهدة براجمهم املف�صلة مبجّرد نقرة ب�صيطة!

التعّلم،  من   Nourkids قناة  ي�صاهدون  الذين  الأطفال  �صيتمّكن  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

مفيدة  ون�صائح  اأدوات  القناة  هذه  يف  ا  اأي�صاً الأهللل  و�صيجد  مواهبهم.  وم�صاركة  والرتفيه 

ت�صاعدهم يف تربية اأولدهم وتوّفر لهم الأجوبة على التحّديات اليومية التي يواجهونها.

ال�صيوف   Nourkids اأولد  �صيكون  التخرج،  وحتى  املدر�صة  ت�صبق  التي  املرحلة  من  ابتداءاً 

اأفكارهم  و�صي�صاركون  ومعّديها،  ومنتجيها  اخلا�صة  براجمهم  ومقدمي  الرئي�صيني 

للربامج،  الفني  الإنتاج  يف  امل�صاركة  على  ويتدّربون  بهم،  اخلا�س  املحتوى  ويبتكرون 

يدعمهم فريق من املحرتفني.

 »Socl « مايكرو�شوفت تطلق تطبيقات �شبكة

الجتماعية على الأجهزة الذكية

تطبيق  اإطلق  »مايكرو�صوفت«  اأعلنت 

على   »Socl« الجتماعية  �صبكتها 

لأنظمة  ن�صخ  بثلث  الذكية  الأجللهللزة 

الت�صغيل »اأندرويد« و »iOS« و »ويندوز فون«.

 Socl تطبيق  م�صتخدمي  اأن  واأو�صحت 

اإن�صاء املحتوى املرئي �صواء كان  ي�صتطيعون 

ا هزلية،  مل�صقات اأو و�صائط متّحركة اأو �صوراً

املواقع  عرب  اأو  ال�صبكة  عرب  وم�صاركته 

الجتماعية مثل »تويرت«، »في�صبوك«، »متبلر« اأو غريها.

وم�صاركتها  عربه  مبا�صرة  ال�صور  التقاط  ا  اأي�صاً اجلديد  التطبيق  م�صتخدمو  وي�صتطيع 

اإىل  ا�صتخدام خ�صائ�س تنظيم املحتوى وتق�صيمه  اإىل  اإ�صافة  ال�صبكات الجتماعية،  على 

جمموعات.

اأحدث  تلّقي  م�صتخدميه  على  ي�صّهل  �صوف  التطبيق  اأن  »مايكرو�صوفت«  واأ�صافت 

باأ�صخا�س  التعّرف  Socl، كما �صي�صاعدهم على  التنبيهات من امل�صاركني على �صبكة 

ي�صاركونهم اهتماماتهم حول العامل.

اإطلق  عرب  الجتماعية  �صبكتها  م�صتخدمي  عدد  لزيادة  الأمريكية  ال�صركة  وت�صعى 

التطبيقات اجلديدة، والتي تتوافر على متجر »جوجل بلي« لنظام »اأندرويد«، ومتجر »اآبل 

�صتور« لنظام iOS، ومتجر »ويندوز فون« للهواتف العاملة بنظام »ويندوز فون 8«.
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خدمات 

دوت كوم

الكامريا ال�شائعة

www.stolencamerafinder.

com
اآلة الت�صوير  اإيجاد  موقع ي�صاعد يف 

الرقم  اإدخلللال  ويكفي  امل�صروقة. 

ال�صور  اإحدى  املوجود على  املت�صل�صل 

ومن  املفقودة،  بالكامريا  امللتقطة 

ثم اإدخاله يف خانة البحث يف املوقع 

املذكور، لكي يتم اإيجاد ال�صور التي 

ون�صرت  نف�صها  بالكامريا  اتخذت 

على �صبكة الإنرتنت.

معلومات عامة

http://nowiknow.com
اإىل  التعّرف  يف  للا  راغللباً كنت  اإذا 

يف  ا�صرتك  ومفيدة،  م�صّلية  حقائق 

يقّدم  الللذي   »nowiknow« موقع 

لك كل يوم معلومة جديدة داخل 

بريدك الإلكرتوين.

مطبخ للمبتدئني

http://startcooking.com
تعّلم  يف  للراغبني  مفيد  موقع 

الطعام،  لتح�صري  الأ�صا�صية  املبادئ 

املللهللارات  املت�صفحني  يلللزّود  كونه 

وجبات  لإعللداد  املطلوبة  الأ�صا�صية 

كيفية  يعّلمهم  كما  الطعام، 

حت�صري وجبات �صريعة و�صهّية.

يوتيوب �شمعي

http://www.listentoyoutube.

com

بتحويل  ي�صمح  جمللاين  تطبيق 

اإىل   youtube على  املن�صور  الفيديو 

حتميله  ثللم  ومللن  �صمعي،   MP3
على الكمبيوتر ون�صخه.



تقنية »�آبل«

لرتجمة �لن�صو�ص

تقنية  ع��ن  »�آب���ل«  �شركة  ك�شفت 

�أجهزتها  مل�شتخدمي  تتيح  ج��دي��دة 

��شتخد�م   IOS بنظام  �لعاملة  �لذكية 

ك���اأد�ة   Notes �مل��اح��ظ��ات  تطبيق 

�أ�شخا�ص  مع  �ملحادثات  و�إجر�ء  للرتجمة 

يتحّدثون لغات خمتلفة.

�لن�شو�ص  برتجمة  ت�شمح  �لتقنية  هذه 

حيث  منطوقة،  كلمات  �إىل  �ملكتوبة 

�لتطبيق  عرب  جمااً  �مل�شتخدم  يكتب 

Notes �لذي يتوىّل ترجمتها ونطقها بعّدة 
لغات. ُت�شمى هذه �خلا�شية »Speak« �أي 

�لفرن�شية  مثل  لغات  وت�شمل  »حت��ّدث« 

و�لأملانية و�لتايو�نية و�ليابانية و�لإجنليزية 

وغريها...

طابعة بال حرب 

يف �إطار عمل �ل�شركات �مل�شّنعة لاأجهزة 

ي�شّهل  م��ا  ت��ق��دمي ك��ل  ع��ل��ى  �ل��ذك��ي��ة 

�لو�شات  عن  ويغنيه  �مل�شتخدم  ن�شاطات 

ج��ي«  »�أل  ���ش��رك��ة  ق��ّدم��ت  �لتقليدية، 

�لطابعة �لذكية �لأوىل من نوعها يف �لعامل 

تتيح  و�لتي   »Pocket Photo PD 233«

عرب  �مللتقطة  �ل�شور  طباعة  مل�شتخدميها 

�لهو�تف �لذكية وبجودة عالية.

ا على  هذه �لطابعة هي �لأ�شغر و�لأخف وزناً

وتتمّتع  غ(   212( �لإط��اق 

خدمة  كدعم  مز�يا  بعّدة 

�لت�شالت  وحقل  �لبلوتوث 

ت��ع��م��ل  وه������ي   ،NFC
با  �لطباعة  بتكنولوجيا 

مبادة  عنه  م�شتعي�شة  حرب 

�لزنك.

ل��اإ���ش��ت��ف��ادة م��ن م��ز�ي��ا 

تنزيل  يجب  �لطابعة،  هذه 

 LG Pocket �خل��ا���ص  �مل��ج��اين  �لتطبيق 

وي�شمل هذ�  �لذكي،  �لهاتف  Photo على 

�لتحرير  �أدو�ت  من  و��شعة  باقة  �لتطبيق 

لتحويل �لرموز �إىل بيانات و�إ�شفاء �لتعديات 

على �ل�شور قبل طباعتها.

روبوت يحفر 

على وجه �لقمر

ط������ّورت وك���ال���ة »ن��ا���ش��ا« 

ا  ت�شميماً �لأمريكية  �لف�شائية 

»ر�زر«  با�شم  ل��روب��وت  ا  حديثاً

وهو  كلغ،   45 يزن   )Rassor(

خم�ش�ص للحفر على �شطح �لقمر ميكنه �لعمل يف ظروف �جلاذبية 

كميات  ومع  �جلليد  مع  �لتعامل  ي�شتطيع  �أن��ه  كما  �لقليلة 

كبرية من �لرتبة.

�شيقوم »ر�زر« بنقل عينات �لرتبة و�جلليد �لتي يجمعها �إىل خمترب 

�شاعة   16 �إىل  ت�شل  لفرتة  �لروبوت  يعمل  باأن  »نا�شا«  وتاأمل  جو�ل، 

ا ملدة خم�ص �شنو�ت. �لهدف �لأ�شا�شي لهذ� �لإخرت�ع هو تهيئة  يومياً

�شطح  �لف�شاء قبل هبوطهم على  رو�د  �لازمة حلياة  �لعنا�شر  كل 

ا ل�شتخا�ص �ملياه و�إنتاج �لهو�ء وحتى  �لقمر وهذ� �لأمر يتطلب نظماً

�لوقود من تربة �لقمر.
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�إعد�د: ندين البلعة خريالله
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تكنولوجيا

�صاحن �لطاقة

تريب  باور  �شاحن  يتمّيز 

 »Power Trip Charger«

من  �شحنه  ميكن  باأنه 

خال �لتيار �لكهربائي، �أو 

و�شلة كمبيوتر »يو �إ�ص بي« 

فاجلزء  �ل�شم�ص،  �أ�شعة  �أو 

على  يحتوي  منه  �خللفي 

يحتوي  كما  �شم�شي.  لوح 

على بطارية دعم قدرتها 6 

�أربع  �أو هاتف ذكي  و�حدة  باد« مرة  »�آي  �شحن جهاز  لإعادة  �أمبري تكفي  �آلف ملي 

� على جانبه لقيا�ص كمية �لطاقة �ملتبقية فيه،  مر�ت. كما ي�شّم هذ� �ل�شاحن موؤ�شراً

ا لأن يكون بطارية �حتياطية �أو ذ�كرة متنقلة ب�شعة تخزين 16 غيغابايت  وي�شلح �أي�شاً

ميكن ��شتخد�مها مع جهاز �لكمبيوتر �ملحمول �أو �أي جهاز �آخر.
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و�صادة مو�صيقية

هل حتب �لنوم يف �أثناء �لإ�شتماع �إىل �ملو�شيقى؟ 

 Sound« فاأنت حتتاج �إىل و�شادة �لعاج �ل�شوتي � �إذاً

Oasis Therapy Pillow« �لتي هي و�شادة عادية 
يتّم و�شلها بالهاتف �ملحمول �أو مب�شغل �ملو�شيقى 

�ملو�شيقى  �إىل  �ل�شتماع  مع  �لنوم  ميكن  حيث 

من دون �إزعاج �أي �شخ�ص �آخر. توؤمن هذه �لو�شادة 

جودة �ل�شوت من دون �أن ت�شّبب �أّي �شرر 

لاأذن.

حم�شوة  وهي  ناعم  غطاء  معها 

بالفايرب بولي�شرت �مل�شاد للح�شا�شية، 

ل  م�شغوطتان  �شماعتان  وبد�خلها 

ف�شل  ميكن  بهما.  �ل�شعور  ميكن 

��شتخد�مها  وميكن  �لو�شادة،  لغ�شل  �ل�شماعات 

على حدة مع �لهاتف �أو �جلهاز �ملحمول.

كمبيوتر يعّلم نف�صه

ت�شغيل  �لأمريكية على  �إحدى �جلامعات  ا يف  �لعمل حالياً يتم 

برنامج من �شاأنه تعليم جهاز �لكمبيوتر �لتفكري �ل�شليم من 

خال حتليل �ل�شور �لتي ي�شتقبلها. ُي�شمى هذ� �لربنامج »متعّلم 

�ل�شور �لذي ل ينتهي« ويعرف با�شم »نيل« و�لهدف منه معرفة ما 

�إذ� كان ميكن لأجهزة �لكمبيوتر �أن تتعّلم بالطريقة نف�شها 

�لتي يتعّلم بو��شطتها �لإن�شان وتقوم على �لربط بني �ل�شور.

�أن يتعّلم برنامج »نيل« من  ياأمل فريق �لعمل يف هذ� �مل�شروع 

تلقاء نف�شه �لربط بني �لعنا�شر �ملختلفة و�إجر�ء �ملزيد من �لتحليل 

للبيانات، من دون �أن يجري تعليمه ذلك. �إ�شافة �إىل ذلك، يهدف 

هذ� �لربنامج �إىل تاأ�شي�ص �أكرب قاعدة بيانات مرئية على م�شتوى 

�لعامل، ميكن من خالها ت�شمية �لأ�شياء �ملختلفة من م�شاهد 

و�شفات وعاقات مكانية خمتلفة، وت�شنيفها. لكن �لربنامج 

�جلديد يتطّلب كمية هائلة من �لطاقة للبدء بت�شغيله.

مذ�ق �لهاتف �لذكي!

طلباتك  �إىل  ا  م�شيفاً ذكي  هاتف  �شر�ء  من  ا  قريباً �شتتمّكن  رمبا 

�شمن مو��شفاته عبارة »بطعم �لفريز من ف�شلك«!! هذه لي�شت مزحة، 

فقد تقّدم فريق من �لعلماء يف �شنغافورة برب�ءة �خرت�ع حتت �إ�شم موؤقت 

ملنح  وحر�رية  كهربائية  تقنية  ت�شتخدم  �لتي  �لرقمية«  »�مل�شا�شة  هو 

مذ�ق خمتلف لكل جهاز �لكرتوين.

هذ� �لخرت�ع هو عبارة عن قطب من �لف�شة ينقل بالتناوب �إ�شار�ت 

� يف  �إىل ل�شان م�شتعمله وت�شبب تغري�ت �شريعة جداً كهربائية مبا�شرة 

درجة حر�رته، لتمنحه �ل�شعور مبذ�ق �إحدى �لنكهات �لرئي�شة )�مللح، 

و�حللو، و�حلام�ص و�ملّر(.
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اإعداد: غري�س فرح
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رحلة يف 

من مل يذق طعم احلروب، ال يعرف مدى املعاناة التي تعي�سها البلدان املتعّر�سة ملاآ�سيها. ومن مل يقاتل االن�سان

الّدامية.  املعارك واملواجهات  املقاتلني، ورّدات فعلهم خالل  يتمّكن من فهم م�ساعر  على اجلبهات ال 

وهذا ما �سعت اإىل ك�سفه درا�سة اأجراها اخت�سا�سيون نف�سيون يف عدد من مناطق القتال، مب�ساعدة قوات 

حفظ ال�سالم الدولية، وقد ن�سرت نتائجها »جملة العلوم االأمريكية«.

النظر عن  القتل، بغ�ّس  اإىل  االإن�سان  النف�سيون ميل  ر االخت�سا�سيون  الدرا�سة، وكيف يف�سّ ماذا يف هذه 

انتمائه احل�ساري؟

احلروب وامليل اإىل العنف

ما هي امل�ساعر التي تتحكم باملقاتلني يف مواجهة اخلطر؟

اخلوف يوّلد امليل اإىل العنف

هو  اخل��وف  ف���إن  االخت�ص��صيني،  بح�صب 

توّلده�  التي  ال�صغوط  اأ�صك�ل  من  �صكل 

االإن�ص�ن  ف�إن  معروف،  هو  وكم�  املع�رك. 

يتجنب اخلوف مبختلف الو�ص�ئل. ولكن، 

مواجهته،  الظروف  عليه  فر�صت  ح�ل  يف 

فعله  رّدات  مع�ي�صة  اإىل  م�صطًرا  ي�صبح 

خطًرا  االإن�ص�ن  يواجه  فعندم�  ال��ااإرادي��ة. 

االإن��ذارات  من  اأ�صك�اًل  دم�غه  ير�صل  م�، 

ب�ل�صرعة  ل��ل��ّرد  حت�صره  التي  الفيزي�ئية 

�صكل  فعله  رّدة  تتخذ  قد  وهن�  املطلوبة. 

يكون  عندم�  ولكن  املواجهة.  اأو  الهرب 

يخت�ر  م�  فعموًم�  م�صتهدًف�،  الن�صل  بق�ء 

االإن�ص�ن املواجهة ال�صر�صة.

الدفاع عن النف�س

دف�ع  ح�لة  هو  احل��روب،  يف  العنف  اإذن، 

عن الّنف�س والذرّية، وقد يّتخذ اأحي�ًن� �صكل 

الق�بلية اإىل القتل. وهذا النوع من العنف، 

الفطري  امليل  من  الب�حثني  بح�صب  ينبع، 

اإىل ال�صيد، والذي يثري يف النفو�س �صكًا من 

اأ�صك�ل الن�صوة.

النف�صيون  الب�حثون  ده�  اأّكّ النظرية  هذه 

الذين حتدثوا اإىل املق�تلني اجلرحى يف بع�س 

الدول التي �صهدت حروًب� اأهلية طويلة االأمد. 

اإره�قهم،  من  الرغم  وعلى  ف�ملق�تلون. 

وجروحهم امللتهبة، اأظهروا حم��صة وق�بلية 

والدم�ء  القتلى  م�ص�هد  اأن  واالأهم،  للقت�ل. 

املطروح:  وال�صوؤال  �ص�كًن�.  فيهم  حتّرك  مل 

مل�ذا؟

ال�سعور باال�ستعالء والرغبة بالبقاء

اإليه�، مت اال�صتنت�ج  ح�صب الدرا�صة امل�ص�ر 

املق�تلني  مينح  العنف  ب�أعم�ل  التوّرط  اأن 

يف  يفتقدونه  �صعور  وه��و  ب�لتفّوق،  �صعوًرا 

كم�  فهو،  ذل��ك،  اإىل  اليومية.  حي�تهم 

فطرية  ميواًل  فيهم  يحّفز  واأ���ص��رن���،  �صبق 

مبداأ  من  وذلك  للبق�ء،  و�صيلة  القتل  تبيح 

اأ�صافن�  اّتبعه  الذي  املبداأ  اأُقَتل. وهو  اأو  اأَقُتل 

البدائيون خال رحات ال�صيد الطويلة.

تطّور الدماغ الب�سري

والتمييز بني ال�سديق والعدو

منذ مايني ال�صنني، ك�ن االإن�ص�ن يتغذى 
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اأم�مه.  يجده�  التي  النب�ت�ت  من  فقط 

يتغذى  وب���داأ  ال�صيد  ع��رف  منذ  ول��ك��ن، 

وح�صب  حي�ته.  م�صرية  تغرّيت  ب�للحوم، 

اإحدى النظري�ت، ف�إن بداية التغّذي ب�للحوم 

موارد  لاإن�ص�ن  اأّمنت  النب�ت�ت،  اإىل  اإ�ص�فة 

ط�قة جديدة، وهو م� �ص�عد يف تطّور دم�غه، 

هذه  وح�صب  املخلوق�ت.  ب�قي  على  وتفّوقه 

النظرية، ف�إن ال�صّي�دين البدائيني امل�هرين، 

االآخر،  اجلن�س  اإعج�ب  ي�صتقطبون  ك�نوا 

زي���دة  لن�حية  تفّوًق�  منحهم  ال��ذي  االأم��ر 

الن�صل.

على  البدائي  االإن�ص�ن  �صيد  يقت�صر  ومل 

ال�صراع�ت  احليوان. فعندم� ك�نت تن�صب 

االإن�ص�ن  املوارد، ك�ن  بني املجموع�ت على 

احل�ص�رات،  بداية  ومع  جن�صه.  اأبن�ء  يقتل 

اأ�صبح يفّرق بني ال�صديق والعدو، ويحّرم القتل 

من جهة، ويحّلله من جهة ث�نية.

لوحظ  فقد  املع��صرة،  احلروب  اإىل  ب�لعودة 

ت�صبح وحده�  البق�ء  ال�صيد وحب  اأن غريزة 

الغريزة  وهذه  الدامية.  املع�رك  يف  امل�صيطرة 

ب�لذات هي التي متّكن االإن�ص�ن من التوّرط 

نوًع�  فيه  وتثري  اإن�ص�نيته  ت�صلبه  مبج�زر 

ولكن:  ب�لن�صر.  الفرح  اأو  االكتف�ء  من 

احلي�ة  اإىل  املق�تل  يعود  عندم�  يح�صل  م�ذا 

املدنّية؟

وقائع من احلروب

الع�صكري  املوؤرخ  و�صعه�  التي  الدرا�صة  اإن 

النف�صي  الع�مل  وزميله  نيتزل  �صونك  االأمل�ين 

اإىل  ا�صتن�ًدا  ويلتزر،  ه���رال��د  االجتم�عي 

الع�ملية  احل���رب  اإىل  ع���ئ��دة  خم��ط��وط���ت 

الث�نية، جتيب بو�صوح على هذا ال�صوؤال.

بتهمة  مق�تلني  احللف�ء  اعتقل  فعندم� 

االكت�ص�ف  مت  اأمل�ني�،  يف  ب�ملج�زر  التوّرط 

يزول  القتل �صرع�ن م�  اإىل  الغرائزي  امليل  اأن 

اإىل  وال��ع��ودة  امل��ع���رك،  من  االن�صح�ب  بعد 

عوار�س  اأن  تبنّي  ذلك،  اإىل  املدنية.  احلي�ة 

م� بعد ال�صدم�ت تظهر بو�صوح بعد انق�ص�ء 

فرتة على وجود املق�تل يف املحيط احل�ص�ري. 

وكلم� ط�لت فرتة بعده عن اأجواء املعركة، 

اأم�  و�صوًح�.  العوار�س  هذه  ازدادت  كلم� 

املق�تل  تقييم  اإع�دة  اإىل  �صبب ذلك، فيعود 

لذاته االأمر الذي ي�صعره ب�لذنب واخلوف يف اآن 

بعد  العنف  اإىل  النظرة  اأن  يعني  وهذا  مًع�، 

انق�ص�ء املع�رك تختلف عم� ك�نت عليه 

يف اأثن�ء القت�ل.

اإذن الق�بلية اإىل العنف والقتل يف احلروب، 

�، وال ح�لة غري ع�دية اأو  � نف�صيًّ ال تعترب مر�صً

الب�صري. فهي مت�أ�صلة  غريبة عن املجتمع 

يف جذوره، وق�بلة للظهور اإىل العلن يف كل 

حلظة يواجه من خاله� اخلي�ر بني البق�ء 

واملوت.

هي  ب�لغلبة  والفرح  القتل  اإىل  الق�بلية 

رحات  خ��ال  اأج��دادن���  اختربه�  م�ص�عر 

ال�صيد البدائية املحفوفة ب�ملخ�طر، وتغّلبهم 

فعًا  ي�صتحق  ك�ن  اآن��ذاك  ال�صغوط  على 

ال�صعور ب�ل�صرور واالكتف�ء.

اأج��ل  م��ن  القتل  يهوى  ال  اإذن  االإن�����ص���ن 

يعي�صون  امل��ع���رك  يف  ف�ملق�تلون  القتل. 

ف�إن  لذا  ال�صغوط.  من  حت�صى  ال  اأ�صك�اًل 

على  الق�ص�ء  طريق  ع��ن  منه�  التخل�س 

ي�صعر  ال   � داخليًّ اكتف�ء  يوؤمن  م�صّبب�ته� 

عدم  هن�  م��ن  نف�صه.  امل��ق���ت��ل  ���ص��وى  ب��ه 

النف�صيني،  االخت�ص��صيني  ا�صتهج�ن 

مت�ر�س  التي  الااإرادية  الوح�صية  املم�ر�ص�ت 

الع�صكرية.  واملعتقات  احل��روب  يف  اليوم 

اإمن� ا�صتهج�نهم على حد قولهم، هو من 

املع��صر على و�صع حدٍّ  االإن�ص�ن  عدم مقدرة 

للحروب و�صواًل اإىل ال�صام املطلوب منذ زمٍن 

بعيد.

يف  يدور  م�ذا  يجهلون  الع�ديون  االأ�صخ��س 

االأم��ور  بحقيقة  الع�رفني  لكن  احل��روب. 

�صغوط  يعي�صون  املق�تلني  اأن  ي��درك��ون 

اإىل  وعودتهم  بعده�.  م�  ومع�ن�ة  احل��روب 

اأح�ص�ن احل�ص�رة تبدو وك�أنه� ا�صتف�قة من 

مع�ن�ة  يخّلف  ك�بو�س  خميف.  ك�بو�س 

نف�صية ال متحوه� االأي�م.
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يف �سجل 

اخللود

العميد املتقاعد

جوزف يو�صف اأبي نا�صيف

املوؤهل اأحمد لوباين

املتقاعد  العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

تويف  ال��ذي  نا�صيف  اأب��ي  يو�صف  ج��وزف 

بتاريخ 2013/11/9.

- من مواليد العام 1933 يف كفرقطره، 

ق�صاء ال�صوف.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �صابط 

بتاريخ 1956/10/1.

- رق���ي ل��رت��ب��ة م���ازم اع��ت��ب��اًرا من 

1959/9/18، وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة 

عميد اعتباًرا من 1990/1/1.

حائز: 

• و�صام 1961/12/31 التذكاري.
من  اللبناين  الإ�صتحقاق  و���ص��ام   •

الدرجة الثالثة )الف�صي بالأقدمية(.

• و�صام الأرز الوطني من رتبة فار�ش.
من  اللبناين  الإ�صتحقاق  و���ص��ام   •

الدرجة الثانية.

• و�صام الأرز الوطني من رتبة �صابط.
• و�صام الوحدة الوطنية.

اأرب��ع  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مًرتني.
• تهنئة قائد املنطقة.

• تهنئة قائد اللواء.
الداخل  يف  درا�صية  دورات  عدة  تابع   -

ويف اخلارج.

- متاأهل وله ولد واحد.

لوباين  اأحمد  املوؤهل  اجلي�ش  قيادة  نعت 

الذي تويف بتاريخ 2013/11/9.

�صريان،  دير  يف   1963/5/3 مواليد  من   -

ق�صاء مرجعيون، حمافظة النبطية.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1983/11/1.

- من عداد املحكمة الع�صكرية املنفردة 

يف منطقة اجلنوب.

- حائز: 

• و�صام اجلرحى.
• و�صام احلرب.

• و�صام فجر اجلنوب.
• و�صام الوحدة الوطنية.

• و�صام التقدير الع�صكري.
الدرجة  من  اللبناين  الإ�صتحقاق  و�صام   •

الرابعة الربونزي.

الدرجة  من  اللبناين  الإ�صتحقاق  و�صام   •
الثالثة الف�صي.

• امليدالية الع�صكرية.
• و�صام الفخر.

• و�صام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثماين مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 12 مرة.
املنفرد ثاث  الع�صكري  القا�صي  تهنئة   •

مرات.

- متاأهل وله �صتة اأولد.

88



اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ح�صن يزبك الذي تويف بتاريخ 

.2013/11/27

 1990/11/23 مواليد  من   -

بعبدا،  ق�صاء  الغبريي،  يف 

حمافظة جبل لبنان.

اجلي�ش  يف  ت���ط���ّوع   -

بتاريخ 2011/12/24.

امل�صاة  ل��واء  ع��داد  من   -

الثامن – الكتيبة 81.

- حائز:

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

ال��ل��واء  ق��ائ��د  تهنئة   •
ثاث مّرات.

- متاأهل بدون اأولد.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش اجل��ن��دي و���ص��ام 

ا�صماعيل الذي تويف بتاريخ 2013/10/30.

- من مواليد 1975/3/15 يف مي�ش اجلبل، 

ق�صاء مرجعيون، حمافظة النبطية.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2008/12/27.

فرع   – اجل��ن��وب  منطقة  ع��داد  م��ن   -

املخابرات.

- حائز: 

• و�صام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثاث مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّمرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.

- متاأهل بدون اأولد.
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اجلندي و�صام ا�صماعيل

اجلندي يعقوب حامواجلندي علي �صّلوم

املجّند املمّددة خدماته

علي حممد خ�صر

اجلندي ح�صن يزبك

اجلي�ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

اجلندي علي �صّلوم الذي 

تويف بتاريخ 2013/11/12.

- من مواليد 1990/9/5 

يف �صوريا.

اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

بتاريخ 2009/9/25.

ف��وج  ع�����داد  م���ن   -

املغاوير.

العماد  تنويه  حائز   •
وتهنئته  اجلي�ش  قائد 

مّرتني.

- عازب.

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش 

اجلندي يعقوب حامو الذي 

تويف بتاريخ 2013/10/31.

م����وال����ي����د  م�������ن   -

قرحيا،  يف   1989/10/15

ال�صنية،  امل��ن��ي��ة  ق�����ص��اء 

حمافظة ال�صمال.

اجلي�ش  يف  ت���ط���ّوع   -

بتاريخ 2012/7/30.

- من عداد فوج املغاوير.

العماد  تهنئة  حائز   •
قائد اجلي�ش.

- عازب.

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش 

خدماته  امل��م��ّددة  املجّند 

ال��ذي  خ�صر  حممد  علي 

تويف بتاريخ 2013/11/23.

- من مواليد 1991/12/15 

املنية  ق�صاء  ط����اران،  يف 

ال�صنّية.

- مّددت خدماته اعتباًرا 

من 2012/5/4.

امل�صاة  ل��واء  ع��داد  من   -

الثامن – الكتيبة 83.

العماد  تهنئة  حائز   •
قائد اجلي�ش.

- عازب.





حتّركوا

الع�صبية  الدماغ  خاليا  ر  ُتقدَّ

خلّية،  مليار  مبئة  الوالدة  عند 

وقد اأّكدت درا�صات النمو املعريف 

االإن�����ص��اين  ال��ذك��اء  ج��وه��ر  اأن 

يكمن يف ما يقوم به الطفل من 

خالل  ية  ح�صّ حركية  اأن�صطة 

ال�صنوات االأوىل من حياته.

واخل��راء  االأطباء  ي�صّدد  لذلك 

�����ص��ون ع��ل��ى م��ق��ول��ة:  امل��ت��خ�����صّ

الأنها  حتّركوا«  ثم  »حتّركوا 

للرتكيز  االأ����ص���رع  ال��و���ص��ي��ل��ة 

وال��ت��ف��ك��ر، ف��ع��ن��د مم��ار���ص��ة 

بانتظام،  الريا�صية  التمارين 

الدموّية  االأوعية  مرونة  ن  تتح�صّ

وال �صيما �صرايني الدماغ ال�صغرة 

ال��ذاك��رة،  عمل  عن  امل�صوؤولة 

كما تتكّثف اخلاليا ال�صغرة التي متّد اجل�صم بالطاقة.

اختاروا الغذاء املالئم...

النظام  بتغير  اخل��راء  ين�صح  الريا�صية،  التمارين  اإىل  باالإ�صافة 

بل  فقط  اجل�صم  حاجة  �صّد  لي�س  الطعام  من  الهدف  الأّن  الغذائي، 

التي تنّمي القدرات العقلية يذكر  اأهّم االأطعمة  ا، ومن  اأي�صً العقل 

مب�صادات  الغنية  واالأغ��ذي��ة  االأ�صماك،  التوت،  االإخت�صا�صّيون، 

االأك�صدة كالفليفلة اخل�صراء والبندورة كونها ت�صاعد على تاأجيل 

التدهور املعريف. واالأطعمة الغنية باالأوميغا 3 التي تعمل على جتديد 

خاليا الدماغ وهي موجودة يف الثمار البحرية واجلوز، كما اأّن تناول 

رات النيئة له قدرة هائلة على بناء اخلاليا وجتديدها. املك�صّ

ويف �صياق مّت�صل، اأظهرت درا�صات حديثة اأن امل�صي ملّدة 150 دقيقة 

ب�صكل  الذاكرة  عمل  ن  يح�صّ اأ�صبوًعا   24 مدى  على  االأ�صبوع،  يف 

معاجلة  يف  املعتمدة  الكال�صيكّية  العالجات  تقّدمه  ما  يفوق 

هفوات الذاكرة. والالفت يف االأمر، اأّن النتائج االإيجابية التي تنجم 

التوّقف عن ممار�ص��ة هذا  اأ�صهر بعد  �صّتة  امل�ص�ي ت�صتمر لغاية  عن 

الن�ص��اط.

...وناموا جّيًدا

النوم  من  كاٍف  قدر  على  اجل�صم  ح�صول  اإّن 

يوؤّثر مبا�صرة يف اأداء االإن�صان العقلي، لذا يجب اأن 

نح�صل على قدٍر كاٍف من �صاعات النوم يراوح 

اليوم،  يف  متوا�صلة  �صاعات  والثماين  ال�صّت  بني 

الليل لرتتيب الذكريات  فالدماغ ي�صتفيد من 

تنّظم  حيث  العميق  النوم  مرحلة  يف  ا  خ�صو�صً

اخلاليا الع�صبية املعلومات، لذا ين�صح باالبتعاد 

وقت  يف  وال�صاي  كالقهوة  املنّبهات  تناول  عن 

على  احل�صول  بغية  وذل��ك  الليل  من  متاأّخر 

فرتات نوم متوا�صلة.

ن�صائح اأخرى

اأ�صارت االأبحاث العلمية احلديثة اإىل اأهمية األعاب تنمية الذاكرة 

وال�صودوكو، الأنها حتّفز عمل خاليا  املتقاطعة  الكلمات  واأهّمها 

الدماغ من خالل املنطق والتخطيط اال�صرتاتيجي وتبعد �صبح تدهور 

القدرات العقلية ومر�س االألزهامير.

الذات  �صماع  على  املرتكزة  التمارين  تعمل  م�صابه،  اإط��ار  ويف 

االنتباه.  حت�صني  على  ت�صي«  و»التاي  غونغ«  و»الكي  كاليوغا 

وهي جتّدد اخلاليا املرهقة ب�صبب العوامل اليومية كما اأنها تعالج 

املعلومات وتفرزها متهيًدا لتخزينها.

الريا�صات  اأنواع  اإن  متقّدمة  اأبحاث  تقول  �صبق،  ما  اإىل  باالإ�صافة 

اخليل،  لة كركوب  املف�صّ الهوايات  العاطفّية وممار�صة  النف�صّية- 

حمّفزات  توّلد  امل�صرب،  وك��رة  التزّلج  االأم���واج،  رك��وب  الرق�س، 

عاطفّية تفّعل عمل الذاكرة الأنها تتطّلب التن�صيق والتوازن والقيام 

بحركات معّقدة يتطّلب فرزها عمل الدماغ ب�صكل �صريع، وهي 

تفا�صيل  عن  بعيًدا  اأطول  ملّدة  يقظة  الذاكرة  الإبقاء  جّيدة  و�صيلة 

احلياة اليومّية.
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اإعداد: 

ليال �صقر الفحل
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نحو 

حياٍة اأف�ضل

ن التمارين الريا�صية بالإ�صافة  ل بالأوك�صيجني، فتح�صِّ يغّذي الن�صاط اجل�صدي الدماغ، ويغنيه بكمية كبرية من الدم املحمَّ

اإىل بع�ض العوامل الأخرى، مرونة الأوعية امل�صوؤولة عن عمل الذاكرة،ما ي�صكل خطوة مهّمة يعمل اخلرباء على تطويرها 

ملقاومة ال�صيخوخة.  ويف هذا الإطار خل�صت الأبحاث احلديثة اإىل عدٍد من الن�صائح والتو�صيات التي تتيح حياة اأف�صل.
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مهرجان النار

انتهت الأيام املقّد�سة... فلتحرق ال�سفينة!
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اإعداد:  با�سكال معّو�ض بو مارون
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نوافذ 

مفتوحة

يف منت�سف ف�سل ال�ستاء ومع نهاية مو�سم 

الأعياد، يحيي �سّكان جزر �سيتالند ال�سكتلندّية 

يف الثالثاء الأخري من كانون الثاين، ذكرى حماربي 

الفايكينغ مب�سرية طويلة تُتّوج بقذف نحو األف 

رجل م�ساعلهم باجتاه �سفينة بارتفاع 32 قدًما 

�سبيهة ب�سفن الفايكينغ: اإنه »اأب هيلي« العيد الذي 

يعلن نهاية الأّيام املقد�سة.

التقاليد  م��ن  ب���داًل  االح��ت��ف��ال  ه��ذا  ح��ّل 

القدمية يف زمن امليالد وراأ�س ال�سنة اجلديدة؛ 

حيث كانت فرق ال�سّبان »جترجر« براميل 

القطران امل�ستعل على زاّلجات جتوب املدينة 

معيثة فيها الفو�سى. العام 1876 اأُلغي هذا التقليد وا�سُتبدل مبوكب 

امل�ساعل. 

�سنة بعد �سنة تطّور االحتفال واأ�سفت عليه مدينة لريويك الطابع 

هذا  حل�سور  املدينة  اإىل  اإدن��ره  دوق  زي��ارة  بعد  ا  خ�سو�سً �ساتي،  املوؤ�سّ

جزر  اأنحاء  يف  اأخرى  مواقع  ع�سرة  ا  اأي�سً به  حتتفل  الذي  االحتفال، 

�سيتالند. 

املنّظمة  اللجنة  وتنتخب  اأ�سهر،  عدة  ي�ستمّر  لالحتفال  التح�سري 

تدير  التي  الرئي�سة  ال�سخ�سّية  وهو   )Jarl( ي��ارل  ي�سمى  ما  للحفل 

االحتفال. ياأخذ ال�»يارل« ا�سم �سخ�سّية من االأ�سطورة اال�سكندنافّية 

االأ�سل  طبق  ن�سخة  يبنون  الذين   Guizers�ال من  جمهوًرا  ن  ويكوِّ

عن �سفينة الفايكنغ.

واأقل  لريويك  يف   guizers األف  اإىل  ي�سل  موكًبا  املهرجان  ي�سّم 

بعد  الفريق  يجتمع  الريفّية؛  املناطق  مهرجانات  يف  ذل��ك  من 

امل�ساركون  ويبداأ  والن�سف،  الثامنة  يف  العيد  �سباح  االإفطار  تناول 

ويتوّقف  ال�سوارع.  بها  يجوبون  الفايكينغ  �سفينة  حاملني  م�سرية 

لريويك  يف  الريطاين  الفيلق  فرع  اأّولها  حمطات  عّدة  يف  املوكب 

ثم مي�سون مبوازاة املنتزه الكبري، وبعد اأن يتوّقف ال�»يارل« وفرقته 

اأغ��اين  ين�سدون  حيث  ال�سليب  �سوق  يف 

م�سريتهم  يكملون  قدمية،  ا�سكندنافّية 

على طول ال�سارع التجاري الرئي�س و�سواًل اإىل 

حمطة العّبارة، حيث يتوقفون الأخذ ال�سورة 

الر�سمّية يواكبهم جمهوٌر كبري يف جميع 

املدار�س  ط��اّلب  ا  خ�سو�سً ي�سّم  املحطات، 

واجلامعات. 

بعدها يح�سر ال�Guizers مع قائدهم حفل 

فيتبادلون  البلدية،  مبنى  قاعة  يف  ا�ستقبال 

االأنخاب ويقّدم رئي�س البلدّية ل�ل�«يارل« مفتاح املدينة ملّدة 24 �ساعة. 

ثم يكمل املوكب طريقه مروًرا باملدر�ستني االإبتدائّيتني يف لريويك 

وامل�ست�سفى ودور العجزة، ومتحف �سيتالند االأثري.

يف ال�سابعة والن�سف م�ساًء ُتعطى اإ�سارة االإ�سعال في�سيئ حواىل األف 

�سخ�س م�ساعلهم، وي�سري املوكب باجتاه موقع احلدث 

يف ملعب امللك جورج اخلام�س، حيث ي�سّكل حاملو 

ال�سعلة دائرة م�ستديرة حول ال�سفينة ويبداأون باإن�ساد اأغاٍن 

تقليدّية.

اأغنية،  اآخر  من  االإنتهاء  بعد  ال�سفينة  يف  النار  ت�سرم 

ت�سبح  التي  ال�سفينة  باجتاه  م�ساعلهم  الرجال  ويرمي 

لوحة نارّية �سخمة.

تن�سد  النريان،  وتهداأ  كلًيا  ال�سفينة  حترتق  عندما 

االإ�سكندنايف«،  »بيت  تدعى  تقليدّية  اأغنية  الفرق 

قبل اأن جتتمع وتعيد تنظيم نف�سها لل�سروع ب�11 �ساعة 

تفتح  والعرو�س:  وال��زي��ارات  االإحتفاالت  من  متوا�سلة 

قاعات املدينة كّلها للرتحيب بال�guizers ك�سيوف، 

ا�ستعرا�سهم )م�سرحّية �سغرية،  ويف كل قاعة يقّدمون 

ا�سكت�س م�سحك، غناء، رق�س( ويدعو كّل منهم �سّيدة 
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للرق�س يف القاعة قبل اأن ي�سكرها ويتمّنى 

االأمر  لتكرار  يغادرون  ثم  �سعيدة،  ليلة  لها 

اأكرث  ي�ستغرق  وهذا  اأخرى،  قاعة  يف  نف�سه 

من ليلة وميتّد حتى �سباح اليوم التايل.

حماربو 

الفايكينغ

 160 بعد  على  تقع  املائة،  على  تزيد  جزر  جمموعة  �سيتالند 

كلم اإىل ال�سمال ال�سرقي من االأرا�سي اال�سكتلندّية. ظّلت جزر 

�سيتالند جزًءا من الرنوج حتى العام 1469، وبقيت فيها الكثري 

مهرجان  ذلك  يف  مبا  الرنوجّية  والعادات  االأ�سماء  من 

النار. وقد اأ�سبحت �سيتالند حتت احلكم اال�سكتلندي 

اأمرية  الثالث  جيم�س  ا�سكتلندا  ملك  تزّوج  عندما 

الرنوج مارغريت.

اأما الفايكينغ فهم ماّلحو ال�سفن والتّجار واملحاربون 

)ال�سويد  اال�سكندنافّية  املناطق  يف  ن�ساأوا  الذين 

والدامنارك والرنوج واإي�سلندا وفنلندا وجزر فارو( وهاجموا 

اأوروبا  من  اأخرى  واأجزاء  والفرن�سّية  الريطانّية  ال�سواحل 

كان  ع�سر.  احلادي  والقرن  الثامن  القرن  اأواخر  بني 

نوا  ح�سّ اإنهم  اإذ  ال�سفن،  بناة  اأمهر  من  الفايكينغ 

لتكون  وطّوعوها  املمّيز،  �سكلها  واأعطوها  بناءها 

�ساحلة لالإبحار معتمدين يف ذلك على االأ�سرعة والرياح.



• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�شية والعاملية

لفائف الدجاج بالفيتا واملوتزاريال

حالوة الأرز بالق�شطة
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اإعداد: ليال �شقر الفحل
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كانون الثاين

اأطايب 

ال�شيف

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �شفحات 

»اجلي�ص«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�شناف 

مميزة مع ال�شيف

ري�شار اخلوري

• املكونات:
�شدر دجاج: 300 غرام.

ب�شل: ن�شف كوب.

ملعقة  م��ه��رو���ص:  ث���وم 

�شغرية.

ن�شف  ال��ف��ي��ت��ا:  ج��ب��ن��ة 

كوب.

جبنة املوتزاريال: ن�شف كوب.

فطر مقّطع قطًعا �شغرية: ربع كوب.

�شو�ص ال�شويا: ملعقتان �شغريتان.

زيت نباتي: للقلي.

رقاقات جاهزة: ح�شب احلاجة.

بي�ص: عدد 1.

ة. اأوريغانو: ر�شّ

ملح وفلفل اأ�شود: ح�شب الرغبة.

ال�شل�شة: • مكونات 
ب�شل: ن�شف كوب.

ثوم مهرو�ص: ملعقة �شغرية.

ملعقتان  م��ف��روم��ة:  خ�����ش��راء  ك��زب��رة 

كبريتان.

فليفلة ملونة: ن�شف كوب.

حّر اأخ�شر: ح�شب الرغبة.

بندورة مطحونة: كوب ون�شف.

زيت زيتون: ملعقتان كبريتان.

ع�شري حام�ص: ملعقتان كبريتان.

ملح وفلفل اأ�شود: ح�شب الرغبة.

التح�شري: • طريقة 
وُي�شاف  النباتي  الزيت  يحّمى   −
الثوم  ثم  ومن  املفروم  الب�شل  اإليه 

هادئة  ن��ار  على  وي��رك  امل��ه��رو���ص 

حتى يذبل.

رفيًعا  ال��دج��اج  �شدر  يقّطع   −
وي�شاف اإىل املزيج ويقّلب.

املقّطع  الفطر  كمية  ت�شاف   −
ثم  وتقّلب،  الأ�شود  والفلفل  وامللح 

جبنَتي املوتزاريال والفيتا.

ال�����ش��وي��ا  ���ش��ل�����ش��ة  ت�����ش��ك��ب   −
من  قليل  فوقه  وينرث  املزيج  ف��وق 

الأوريغانو.

هادئة  نار  املكونات جّيًدا على  تقّلب   −
حتى تتما�شك.

ال�شل�شة: • طريقة حت�شري 
وُي�شاف  النار  النباتي على  الزيت  − يحّمى 
اإليه الب�شل املفروم، الثوم املهرو�ص، الكزبرة 

امللح  امللونة،  الفليفلة  املفرومة،  اخل�شراء 

النار  والفلفل الأ�شود وترك املكّونات على 

حتى تذبل مع ال�شتمرار بالتحريك.

احلّر  املطحونة،  البندورة  كمية  ُت�شاف   −
الأخ�شر وع�شري احلام�ص وُتّرك.

باحل�شوة  اجل��اه��زة  اللفائف  ُت�شى   −
طرفها  وي��ده��ن  ج��ّي��ًدا،  وُت��َل��ّف  الرئي�شّية 

)اأو  خا�شة  فر�شاة  بوا�شطة  املخفوق  بالبي�ص 

ل  حتى  وامل��اء(  الطحني  من  بقليل  تدهن 

تتفّكك خالل القلي.

وترفع  النباتي  بالزيت  اللفائف  تقلى   −
عن النار حني مييل لونها اإىل ال�شقار.

ع اللفائف املقلية يف �شحن التقدمي  − تو�شَ
م. وت�شكب ال�شل�شة فوقها وُتقدَّ



• املكونات:
حل�����م ف��ي��ل��ي��ه 

عجل: 200غ.

�شفراء،  فليفلة 

خ�����ش��راء وح��م��راء: 

لكّل  كوب  ن�شف 

لون.

فطر طازج: ن�شف 

كوب.

ب�شل اأخ�شر: ن�شف كوب.

خيار: عدد1.

بندورة كرزية: ن�شف كوب.

حّر اأخ�شر: ح�شب الرغبة.

خ�ّص ملّون: للزينة.

�شم�شم حمّم�ص: ملعقة كبرية.

زيت زيتون: ملعقتان كبريتان.

خّل بل�شمي: ملعقتان كبريتان.

ة. اأوريغانو: ر�شّ

ملح وفلفل اأ�شود: ح�شب احلاجة.

التح�شري: • طريقة 
وتتّبل  العجل  حل��م  قطع  مت��ّل��ح   -

بالأوريغانو وامللح والفلفل الأ�شود، تدهن 

ال�  على  ت�شوى  ثم  الزيت  من  بقليل 

GRILL من اجلهتني حتى تن�شج، ثم 

ال�شماكة  متو�شطة  �شرائح  اإىل  تقطع 

بعد اأن تربد.

امللونة  الفليفلة  من  كل  يقطع   -

بينما  رقيقة،  �شعريات  اإىل  واخل��ي��ار 

ويقطع  حلقات  الأخ�شر  الب�شل  يفرم 

الفطر الطازج اإىل �شرحات رفيعة، واحلّر 

منها  ن�شيف  �شغرية  قطع  اإىل  الأخ�شر 

اإىل ال�شلطة ح�شب الرغبة.

- ت�شاف املكونات اإىل وعاء التح�شري 

وت�����ش��اف اإل��ي��ه��ا ال��ب��ن��دورة ال��ك��رزي��ة، 

ال�شم�شم املحّم�ص، اخلّل البل�شمي، زيت 

ثّم  وامللح،  الأوريغانو  من  ة  ر�شّ الزيتون، 

ُتخلط جّيًدا.

التقدمي: • طريقة 
اخل�ّص  باأوراق  التقدمي  �شحن  ن  ُيزيَّ  -

على  وُينرث  ال�شلطة  تو�شع  ثم  امللّون، 

وجهها قليل من ال�شم�شم املحّم�ص.

�شلطة فيليه العجل

 مع اخل�شار
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• املكّونات:
اأرّز م�شري: ن�شف كيلو.

جبنة جمدولة حماّلة: ن�شف كيلو.

�شّكر: كوب وربع.

م�شتكة: ملعقة �شغرية.

ق�شطة طازجة: ن�شف كيلو.

ف�شتق حلبي مطحون: للزينة.

زهر الليمون: للزينة.

التح�شري: • طريقة 
ثم  جّيًدا،  وُي�شّفى  امل�شري  الأرّز  ل  ُيغ�شَ  -

ي�شلق حتى ين�شج.

- ُيهر�ص الأرّز امل�شلوق يف ماكينة ت�شري 

اأو يف   )food processor( اليدوية الطعام 

املاكينة الكهربائية ثم ُيعاد اإىل النار.

- ُت�شاف اإليه كمية اجلبنة )بعد و�شعها 

وامل�شتكة  وال�شكر  لتحليتها(  ب��امل��اء 

خ�شبّية  ملعقة  بوا�شطة  جّيًدا  وت��ّرك 

حتى تتما�شك املكونات.

وُي�شكب  ي��ربد،  حتى  امل��زي��ج  ي��رك   -

كمية  ُت�شاف  ث��م  التقدمي،  �شحن  يف 

بالف�شتق  الطبق  ن  وُيزيَّ الطازجة  الق�شطة 

احللبي املطحون واأوراق زهر الليمون.

ف
شي

�
ال

ة 
ح

شي
�

ن

�شراء  عند  اخل��وري  ري�شارد  ال�شيف  ين�شح 

اخل�شار املثّلجة، باختيار تلك التي تتحّرك 

التي  تلك  لأّن  الكي�ص،  داخ��ل  يف  بحّرّية 

تعّر�شت  قد  تكون  الثلج،  على  تتوي 

اأعيد  ثّم  الثلج،  حلرارة مرتفعة وذاب عنها 

تفقد  �شّحّية،  غري  عملّية  وهي  جتميدها. 

اخل�شار املثّلجة قيمتها الغذائّية، وتوؤدي اإىل 

ر الألياف فيها، واإىل خ�شارتها املعادن  تك�شّ

والفيتامينات.

• فوائد الليمون:
جمموعة  اإىل  ينتمي  ن��ب��ات  ال��ل��ي��م��ون 

احل��م�����ش��ي��ات، وه���و م�����ش��در م��ه��م حلم�ص 

ال��ف��ول��ي��ك وامل��غ��ن��ي�����ش��ي��وم وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم 

املواد  يحتوي على   .Dو  C، B والفيتامينات 

املركبات  الكربوهيدراتية وعلى عدد من 

املعدنية وكمية �شغرية من الربوتني. يعترب 

الليمون امل�شحح الأّول للتلف واملجّدد الأ�شرع 

خلاليا الب�شرة، بحيث 

 C الفيتامني  يحّفذ 

مادة  ت�شكيل  على 

وبالتايل  الكولجني 

حماربة التجاعيد.

الدم،  الليمون  ينقي 

احلمراء،  الدم  كريات  لتكوين  مهّم  وهو 

من  يقّلل  كما  امل�شادة،  الأج�شام  واإنتاج 

عمل  تن�شيط  خالل  من  ال�شوائل  اإنحبا�ص 

الكليتني. 

بالإ�شافة اإىل ما �شبق، يقوي الليمون جهاز 

حماربة  يف  فّعال  وهو  الإن�شان،  عند  املناعة 

كالنفلونزا،  بالعدوى،  املرتبطة  الأمرا�ص 

وي�شتعمل يف حالت احلمى وارتفاع احلرارة. 

كذلك، ي�شتهر بكونه من الأطعمة التي 

وتبعد  واللثة،  الأ�شنان  �شّحة  على  تافظ 

الإم�شاك والتعّفنات املعوّية والغازات...

الليمون  ع�شري  يفيد  اأخ���رى،  جهٍة  من 

وهو  بالبوتا�شيوم،  غني  لأنه  القلب  مر�شى 

فعال يف حرق الدهون املراكمة. 





ق�صة اجلائزة

ج��ائ��زة  ن�����ش��اأت   1956 ال��ع��ام 

التي  اأوروبي  كروي  العب  اأف�شل 

كانت متنحها جملة »فران�س 

على  حكًرا  وكانت  فوتبول«، 

حتى  فقط  االأوروبيني  الالعبني 

ال�شماح  مّت  حيث   ،1995 العام 

ح  بالرت�شّ اأوروبيني  غري  لالعبني 

جورج  الليبريي  وكان  لنيلها. 

االيطايل  ميالن  فريق  جنم  وّيا 

يفوز  اأوروب��ي  العب  اأول  ال�شابق 

بها.

يف املقابل كان االحتاد الدويل 

لكرة القدم قد بداأ العمل العام 

يف  الع��ب  اأف�شل  بجائزة   1991

املانحان  الطرفان  اإتفق  العامل. 

فكانت  اجلائزة،  توحيد  على 

ثمرة هذا االتفاق ما بات يعرف 

بجائزة »الكرة الذهبية«. 

اجل����ائ����زة احل���ال���ي���ة ب����داأت 

العام  ر�شمًيا  اجلديدة  بن�شختها 

العامل  كاأ�س  نهاية  مع   ،2010

يف جنوب افريقيا، وفاز بها جنم 

بر�شلونة ليونيل مي�شي كاأف�شل 

الع���ب ل��ل��رج��ال، وال��رازي��ل��ي��ة 

»م����ارت����ا« ك��اأف�����ش��ل الع��ب��ة 

العام  االتفاق  مّت  فيما  لالناث. 

ال�شابق على اإ�شافة جائزة اأف�شل 

مدرب يف ال�شنة، واأف�شل 11 العًبا 

يف املو�شم.

اجلدول الزمني للجائزة

من  االأول  ت�شرين  �شهر  يف 

ك���ل ع����ام، ي��ج��ري االإع����الن 

النهائية  القائمة  عن  ر�شمًيا 

ل��ل��م��ر���ش��ح��ني ل��ن��ي��ل اجل���ائ���زة، 

ت�شمل 23 العًبا.  والتي  املكّونة 

تابعة  جلنة  القائمة  هذه  تقّدم 

كرة  جنم  برئا�شة  لل�»فيفا« 

الفرن�شي  ال�شابق  العاملي  القدم 

مي�شال بالتيني. بعد ذلك تر�شل 

»فران�س  جملة  ملحّرري  القائمة 

ف��وت��ب��ول«، ال��ذي��ن ل��ه��م احل��ق 

منا�شًبا.  يرونه  ا�شم  اأي  با�شافة 

بع�س  يف  ت�شري  رواي���ة  وه��ن��اك 

اإن  تقول  ال��ك��روي��ة،  االأو���ش��اط 

رئي�س نادي ريال مدريد فلورنتينو 

ي�شعون  ممن  جزًءا  يعتر  برييز 

ذلك،  بعد  النهائية.  القائمة 

املر�شحني  ع��ن  االإع����الن  يتم 

الثالثة النهائيني جلائزة الكرة 

�شهر  م��ن  التا�شع  يف  الذهبية 

كانون االأول.

وينتظر اأن يعلن الفائز بالكرة 

الذهبية يف 13 كانون الثاين من 

ال�»فيفا«  حفل  يف   2014 العام 

املعتاد مبدينة زويرخ ال�شوي�شرية. 

تغيري  يطراأ  قد  اأن��ه  العلم  مع 

عدد  بزيادة  يق�شي  ال�شنة  ه��ذه 

العبني  خم�شة  اإىل  املر�شحني 

بداًل من ثالثة.

من يقوم بالت�صويت؟

على  الت�شويت  لهم  يحق  من 

جائزة اأف�شل العب هم: جميع 

مدربي االأندية واملنتخبات، وقادة 

املنتخبات )اأي ما يعرف بكابنت 

امل�شّجلة  االحت���ادات  الفريق(، 

القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  يف 

وعددها 209 من خمتلف قاّرات 

اأي  يكون  ال  اأن  �شرط  ال��ع��امل 

الت�شويت،  منها معاقًبا يف وقت 

م��دي��ر حت��ري��ر جم��ل��ة »ف��ران�����س 

ال�شحايف  حالًيا  وه��و  فوتبول« 

جريار اتي، وكل مرا�شلي املجلة 

بدول االحتاد امل�شّجلة يف االحتاد 

الدويل.

اآنًفا  ذكرناهم  ال��ذي��ن  ك��ل 

ويحق لهم الت�شويت يف م�شابقة 

 ،2013 للعام  الذهبية  ال��ك��رة 

ل��دي��ه��م ح���ق اخ��ت��ي��ار ث��الث��ة 

العبني من قائمة ت�شم 23 العًبا 

االأول  بالرتتيب،  اختيارهم  يتم 

والثاين  نقاط  خم�س  ينال  الذي 

والثالث نقطة  ينال ثالث نقاط 

واحدة.

قواعد االختيار

الذين  على  قيود  هناك  لي�س 

بعك�س  الت�شويت،  لهم  يحق 

ما يعتقد البع�س، فهم يتخذون 

قراراتهم ا�شتناًدا اىل مفاهيمهم 

واأما  وحتليالتهم.  ومعتقداتهم 

ال�»فيفا«،  ت�شعها  التي  املعايري 

كاجلوائز الفردية اأو اجلماعية، 

وال�����روح ال��ري��ا���ش��ي��ة، وال��ل��ع��ب 

�شروط  جم��ّرد  فتبقى  النظيف، 

ميكن للم�شّوت اأن يتجاوزها.

فاإنه  العام،  هذا  اإىل  بالن�شبة 

م���ن ب���ني ج��م��ي��ع ال��الع��ب��ني 

الذين اختريوا من �شمن قائمة 

برز  اجل��ائ��زة،  لنيل  املر�شحني 

االأرجنتيني  الثالثة:  املر�شحون 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ش��ي، ال��رت��غ��ايل 

والفرن�شي  رونالدو،  كري�شتيانو 

فرانك ريبريي.

وقد �شدر قرار من قبل االحتاد 

بتمديد  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل 

اجلائزة  على  الت�شويت  مهلة 

هذه ال�شنة الأ�شبوعني ا�شافيني.
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اإعداد: اأنطوان �صعب 

3
4
3
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د
ع

ال

كانون الثاين

مالعب 

الريا�ضة
من يخطف الكرة 

الذهبية للعام2013؟

»كرة الفيفا الذهبية« جائزة مينحها �صنوًيا االحتاد الدويل لكرة 

القدم الأف�صل العب عن مو�صم فائت. وعلى بعد اأيام من منح 

حول  املعلومات  بع�ض  نعر�ض   ،2013 للعام  الذهبية«  »الكرة 

اجلائزة االأكرث قيمة يف عامل »ال�صاحرة امل�صتديرة«.









قائد املركز العايل 

للريا�سة الع�سكرية يف 

اجتماعات 

CISM الـ
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ريا�ضة 

اختتام املو�سم الريا�سي 2012- 2013

دورة �سهداء اجلي�ش اللبناين بلعبة كرة ال�سلة

الركن  العميد  ���ش��ارك 

املركز  قائد  الها�شم  اأ�شد 

الع�شكرية  للريا�شة  العايل 

الع�شكري  للريا�شة  الدويل  املجل�س  لدى  لبنان  بعثة  ورئي�س 

املخابرات،  مديرية  من  اليا�س  �شمري  والعقيد   ،)CISM(

التي  املذكور  للمجل�س  التنفيذي  املكتب  اجتماعات  يف 

 ،2013/11/30 ولغاية   25 من  اإعتباًرا  الكويت  يف  عقدت 

وافتتح بالوقوف دقيقة �شمت عن نف�س العميد الركن جورج بطر�س )ع�شو املكتب التنفيذي للمجل�س الدويل للريا�شة الع�شكرية �شابًقا(. 

تخلل االجتماعات البحث يف ا�شت�شافة لبنان اجتماعات املجل�س التنفيذي للمجل�س املذكور عن قارة اآ�شيا، وم�شاركة فريق اجلي�س يف 

لعبة اخلما�شي الع�شكري يف بطولة العامل الع�شكرية ال�61 التي �شتقام يف كوريا اجلنوبية العام 2014، باالإ�شافة اإىل موا�شيع اأخرى.

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي ممّثال بالعميد 

الركن جوزيف فرن�شي�س، ومبنا�شبة انتهاء املو�شم الريا�شي 

2012- 2013، اأقيم حفل ت�شليم كوؤو�س وميداليات للمجلني 

وقد  اجلي�س.  ع��ام  مقر  طعام  قاعة  يف  كوكتيل  ت��اله 

فيها  هّناأ  باملنا�شبة  كلمة  فرن�شي�س  الركن  العميد  األقى 

اجلهود  على  واملدربني  الوحدات  وقادة  املجلني  الع�شكريني 

التي بذلوها لتحقيق هذه النتائج امل�شّرفة، و�شّجع على امل�شّي 

قدًما للمحافظة على م�شتوى عاٍل من الريا�شة الع�شكرية 

التي مل ُتف�شل يوًما عن ال�شروريات يف كّل الظروف.

�شارك فريق اجلي�س يف دورة �شهداء اجلي�س اللبناين 

احلديثة  اجلامعة  نظمتها  التي  ال�شلة  كرة  بلعبة 

جممع  ملعب  على   )MUBS( والعلوم  ل���الإدارة 

الع�شكري،  الريا�شي  حل��ود  اإميل  العماد  الرئي�س 

فاأحرز املركز االأول بعد فوزه يف املباراة النهائية �شّد 

 ،73  -  75 بنتيجة  القدامى  لبنان  منتخب  جنوم 

وذلك بح�شور العقيد جورج الهد ممثاًل العماد قائد 

اجلي�س.

واملعاون  املوؤهل علي ها�شم  املباراة احلكمان  قاد 

روين عازار.

اإعداد: 

روجينا خليل ال�سختورة



ن��ّظ��م امل���رك���ز ال���ع���ايل ل��ل��ري��ا���ش��ة 

تايكواندو  م��ب��اراي��ات  الع�شكرية 

اإميل  العماد  الرئي�س  جمّمع  يف  وم�شارعة 

النتائج  وكانت  الع�شكري،  الريا�شي  حلود 

التي حققها الع�شكريون على النحو االآتي:

• تايكواندو:
- املجند املمددة خدماته هادي يون�س )ما 

يف  الثاين  امل�شاة  ل��واء  من  كلغ(   68 دون 

)ما  البطيخ  اليا�س  اجلندي  االأول.  املركز 

للريا�شة  العايل  دون 58 كلغ( من املركز 

الع�شكرية يف املركز الثاين.

80 كلغ(  دون  )ما  يحي عبدو  اجلندي   -

من لواء امل�شاة ال�شابع يف املركز الثاين.

حّرة: • م�سارعة 
املدرعات  فوج  من  عبيد  تامر  الرقيب   -

االأول يف املركز االأول )60 كلغ(.

اأحمد من  - املجند املمددة خدماته علي 

القوات البحرية يف املركز االأول )66 كلغ(.

- املعاون اأول حممد خ�شر خليل من فوج 

التدخل الرابع يف املركز االأول )74 كلغ(.

احلجار  حممد  خدماته  املمددة  املجند   -

االأول  املركز  اجلمهوري يف  احلر�س  لواء  من 

العايل  املركز  من  احلاج  فيليب  واجلندي 

 96( الثاين  املركز  يف  الع�شكرية  للريا�شة 

كلغ(.

- املجند املمددة خدماته ح�شن الر�شعيني 

 55( الثاين  املركز  يف  الثاين  امل�شاة  لواء  من 

كلغ(.

• م�سارعة رومانية:
ل��واء  م��ن  ال�شام��ي  �شعي��د  اجلن��دي   -

 55( االأول  امل��رك��ز  يف  ال��ث��اين  امل�����ش��اة 

كلغ(.

لواء  من  اخلطيب  كمال  اأول  الرقيب   -

خدماته  امل��م��ددة  واملجند  ال�شابع  امل�شاة 

ح�شام امل�شري من لواء امل�شاة الثاين ع�شر يف 

املركز االأول )66 كلغ(.

- اجلندي عبد علي �شم�س من لواء امل�شاة 

حممد  خدماته  امل��م��ددة  واملجند  ال�شابع 

م�شيك من فوج االأ�شغال امل�شتقل يف املركز 

االأول )74 كلغ(.

حمية  ح�شني  خدماته  املمددة  املجند   -

من فوج التدخل االأول يف املركز االأول )120 

كلغ(.

عثمان  جهاد  خدماته  املمددة  املجند   -

من لواء امل�شاة الثامن يف املركز الثاين )60 

كلغ(.
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ريا�ضة 

دورة يف األعاب القوى

من تنظيم املركز العايل للريا�سة الع�سكرية

للريا�شة  العايل  املركز  نّظم 

األعاب القوى  الع�شكرية دورة يف 

اجلي�س  ريا�شيو  فيها  ���ش��ارك 

املن�شوية  االأندية  من  والعبون 

على  اللبناين  االحت���اد  �شمن 

 – اللبنانية  اجلامعة  ملعب 

نتائ��ج  وك�����ان��ت  احل��������دث، 

النح��و  ع��ل�ى  الع�ش��ك��ريني 

االآتي:

الرمح: • رمي 
الرحمن  عبد  اأول  اجلندي   -

االأول يف  امل�شاة  لواء  احلالين من 

املركز االأول.

من  �شريتح  خالد  العريف   -

املركز  يف  ال�شابع  امل�شاة  ل��واء 

الثاين.

- املجند املمددة خدماته اأمين 

العايل  امل��رك��ز  م��ن  العك�س 

املركز  يف  الع�شكرية  للريا�شة 

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 االأول.

- العريف اأول فوؤاد 

يونان من لواء امل�شاة 

املركز  يف  ال��ث��ال��ث 

الثاين.

• رمي كرة حديد:
- الرقيب بدري عبيد من لواء 

املركز  يف  اجلمهوري  احل��ر���س 

االأول.

- العريف اأول جورج ها�شم من 

معهد التعليم يف املركز الثاين.

من  اجلندي  ربيع  العريف   -

املركز  يف  اخلام�س  امل�شاة  ل��واء 

الثالث.

• رك�ش 60 و100 مرت:
من  فرحات  �شادي  اجلندي   -

املركز  يف  الثالث  التدخل  فوج 

االأول.

من  ح�شن  حمزة  اجلندي   -

لواء امل�شاة االأول يف املركز الثاين.

من  قا�شم  حممد  العريف   -

املركز  يف  ال�شابع  امل�شاة  ل��واء 

الثالث.

• رك�ش 400 مرت:
نور  خدماته  املمددة  املجند   -

امل�شاة  ل���واء  م��ن  ال��دي��ن ح��دي��د 

التا�شع يف املركز االأول.

من  حم�شن  اأحمد  العريف   -

لواء الدعم يف املركز الثاين.

- العريف خالد من�شور من لواء 

امل�شاة االأول يف املركز الثالث.

• رك�ش 800 مرت:
من  ال�شناوي  خالد  اجلندي   -

لواء امل�شاة االأول يف املركز االأول.

اأول ع�شمت غريزي  اجلندي   -

يف  ع�شر  احلادي  امل�شاة  لواء  من 

املركز الثاين.

- الرقيب اأول ح�شن كركلي 

م��ن ف��وج امل��دف��ع��ي��ة ال��ث��اين يف 

املركز الثالث.

• رك�ش 5000 مرت:
من  قي�س  ح�شني  العريف   -

لواء امل�شاة االأول يف املركز االأول.

من  حممود  حمزة  العريف   -

لواء امل�شاة االأول يف املركز الثاين.

من  مرتا  نقوال  اأول  املعاون   -

املركز  يف  امل��خ��اب��رات  مديرية 

الثالث.

...ومباريات يف التايكواندو وامل�سارعة



يف لقاء وّدي يف اجلودو نظمته جمعية العزم 

وال�شعادة االجتماعية يف مركز العزم الثقايف 

اجلي�س  فريق  �شارك  طرابل�س،   – امليناء   –

واأحرز النتائج االآتية:

• وزن 60 كلغ:
- اجلندي ر�شاد العيناتي 

يف  االأول  التدخل  فوج  من 

املركز االأول. 

• وزن 66 كلغ:
�شومان  علي  العريف   -

الثاين  امل�����ش��اة  ل���واء  م��ن 

ع�شر يف املركز االأول. 

املوا�س  و�شيم  اجلندي   -

احل��را���ش��ة  كتيبة  م��ن 

احلريري  رفيق  مطار  عن  واملدافعة 

الدويل يف املركز الثاين.

- املجند املمددة خدماته ابراهيم 

يف  اجلنوب  منطقة  من  عبدالله 

املركز الثالث.

• وزن 73 كلغ:
من  ال�شحمراين  نا�شر  الرقيب   -

واملجند  ع�شر  ال��ث��اين  امل�شاة  ل���واء 

املمددة خدماته اأحمد علي �شديح 

من فوج املدرعات االأول يف املركز الثالث.

• وزن 81 كلغ:
عبدالله  اإيهاب  خدماته  املمددة  املجند   -

من لواء امل�شاة التا�شع يف املركز االأول.

• وزن 90 كلغ:
- اجل��ن��دي حم��م��د احل���الين م��ن ال��ف��وج 

املجوقل يف املركز االأول.

• وزن 100 كلغ:
- اجلندي خالد دقو من لواء امل�شاة الثاين يف 

املركز االأول.
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لقاء ودي يف اجلودو

كاأ�ش اال�ستقالل 

يف ال�سواعد واملعدة والعار�سة

نظمت جمعية الغولدن بادي – الدكوانة 

التقليدية،  وال��ري��ا���ش��ات  ال����راث  وجل��ن��ة 

باإ�شراف االحتاد العربي للريا�شات التقليدية 

ال�شواعد،  يف  اال�شتقالل  كاأ�س  ال�شعبية، 

 2013 للعام  التحمل  وقوة  والعار�شة  املعدة، 

الريا�شية  املن�شطات  �شّد  حتت عنوان »مًعا 

 Matrix Fitness نادي  يف  وذلك  واملخدرات 

Club – اأنطليا�س.
االأل��ع��اب  ه��ذه  يف  اجلي�س  ف��ري��ق  ���ش��ارك 

وكانت النتائج على النحو االآتي:

• �سواعد ومعدة:
- يف املركز االأول: اجلندي طوين كرم من 

)حتت  الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز 

80 كلغ فوق 18 �شنة(، الرقيب اأول كمال 

 80 )حتت  ال�شابع  امل�شاة  لواء  من  اخلطيب 

زيدان  ح�شني  املعاون  �شنة(،   32 فوق  كلغ 

 32 فوق  كلغ   100 )حتت  املغاوير  فوج  من 

من  خليل  خ�شر  حممد  واجل��ن��دي  �شنة(، 

فوج التدخل الرابع )حتت 100 كلغ فوق 40 

�شنة(.

- يف املركز الثاين: الرقيب تامر عبيد من 

فوق  كلغ   80 )حتت  االأول  املدرعات  فوج 

فوج  من  قمحية  اأحمد  الرقيب  �شنة(،   26

احلدود الربية الثاين )حتت 100 كلغ فوق 26 

امل�شاة  لواء  من  �شومان  علي  العريف  �شنة(، 

�شنة(،   26 فوق  100 كلغ  )فوق  الثاين ع�شر 

الثاين  امل�شاة  لواء  من  نزال  حممود  والعريف 

ع�شر )حتت 100 كلغ فوق 29 �شنة(.

العار�سة: التحمل على  • قوة 
العايل  املركز  من  كرم  طوين  اجلندي   -

على  االأول  املركز  يف  الع�شكرية  للريا�شة 

�شعيد خمتلف الفئات.

مهرجان 

اال�ستقالل 

الريا�سي الثاين

�سباق 

اال�ستقالل 

الـ33 

يف ال�سباحة

الريا�شي  القلعة  نادي  مع  بالتعاون  بعلبك  بلدية  نّظمت 

مهرجان اال�شتقالل الريا�شي الثاين للعام 2013 حتت عنوان 

وت�شّمن  اجلي�س«.  قائد  قهوجي  ج��ان  العماد  »ك��اأ���س 

اجلي�س  فريقي  بني  م�شّغرة  قدم  كرة  مباريات  املهرجان 

وم��ن��ت��خ��ب اأن���دي���ة 

ب��ع��ل��ب��ك اأق��ي��م��ت 

ع�����ل�����ى م���ل���ع���ب 

الع�شرية.

اجلي�س  ف���از  وق���د 

املن�شئة  ن��ادي  على 

�شفر،   -2 بنتيجة 

يف حني فاز نادي دار 

 -1 بنتيجة  االأم���ل 

�شفر.

ال�33  اال�شتقالل  �شباق  لل�شباحة  اللبناين  االحت��اد  نّظم 

للعبة يف املجمع الع�شكري – جونية والذي �شارك فيه فريق 

من  زيادة  وائل  العريف  فحّل  مر   800 م�شافة  على  اجلي�س 

اليا�س  العريف  تاله  االأول،  املركز  يف  الع�شكرية  ال�شرطة 

اأول  كرا من فوج التدخل االأول يف املركز الثاين، واجلندي 

علي الزغبي من لواء احلر�س اجلمهوري واجلندي لوي�س داغر 

من اللواء اللوج�شتي، يف املركز الثالث.



للدرا�شات  اللبنانية  اجلمعية  نّظمت 

اأجل  بعلبك »نرك�س من  �شباق  والتدريب 

�شيار  اأمام  انطلق من  الذي  االأهلي«  ال�شلم 

م��روًرا  اجلنوبي  بعلبك  مدخل   – ال��درك 

ب�شوق بعلبك و�شوال اإىل اأمام مركز اجلمعية املذكورة – �شارع 

راأ�س العني.

كانت  اإذ  االأوىل  املراكز  اأح��رزوا  الع�شكريون،  عودنا  وكما 

نتائجهم على النحو االآتي:

- الرقيب حممد العجمي من لواء امل�شاة الثاين يف املركز االأول.

- العريف ح�شني قي�س من لواء امل�شاة االأول يف املركز الثاين.

- املعاون اأول نقوال مرتا من مديرية املخابرات يف املركز الثالث.

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، نظمت جمعية »Scouts Chrétiens« �شباق 

مقر  اأمام  انطالًقا من  وذلك  وقللو«  اجلي�س ركو�س  »بتحب  ماراثون حتت عنوان  ن�شف 

اجلمعية – باحة كني�شة مار �شوفيا – ال�شفرا باجتاه �شركة هوات�شيكن مييًنا نحو ج�شر 

ال�شفرا نزواًل اإىل املدخل البحري للبلدة ومن ثّم الطريق البحري مروًرا مبدينة جونية، و�شواًل 

اإىل م�شتديرة ال�شري �شعوًدا اإىل ثكنة رميون حايك – �شربا حيث و�شع العداوؤون وردة حمراء 

على الن�شب التذكاري لل�شهداء داخل الثكنة.

وقد جاءت نتائج الت�شنيف العام على النحو االآتي:

- العريف حمزة حممود من لواء امل�شاة االأول يف املركز االأول.

- املعاون اأول نقوال مرتا من مديرية املخابرات يف املركز الثاين.

- العريف ح�شني قي�س من لواء امل�شاة االأول يف املركز الثالث.
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ريا�ضة 

ماراثون اال�ستقالل الثاين ع�سر يف را�سيا

اال�شتقالل  ماراثون  را�شيا  جمعية  نّظمت 

الثاين ع�شر مل�شافتي 5 و10 كلم حتت عنوان 

حيث  نرك�س«  رح  بالعلم  »ل��ل��ع��ل��م... 

اإىل  االأث���ري،  را�شيا  �شوق  من  االول  انطلق 

مثلث بكيفا باجتاه مدخل را�شيا الرئي�شي 

را�شيا  بعد مدخل  الثاين  تابع  بينما  والعودة 

الرئي�شي اإىل مثلث ظهر االأحمر والعودة.

�شارك الع�شكريون يف هذا ال�شباق وكانت 

النتائج على النحو االآتي:

• عن م�سافة 5 كلم:
امل�شاة  ل��واء  من  �شويدان  علي  اجلندي   -

ال�شابع يف املركز االأول.

حم��م��د  ال���رق���ي���ب   -

امل�شاة  لواء  من  العجمي 

الثاين يف املركز الثاين.

- اجلندي اأول ع�شمت 

امل�شاة  ل��واء  من  غريزي 

املركز  يف  ع�شر  احل��ادي 

الثالث.

• عن م�سافة 10 كلم:
مديرية  م��ن  م��رت��ا  ن��ق��وال  اأول  امل��ع��اون   -

املخابرات يف املركز االأول.

لواء  من  ح�شن  احل��اج  ح�شني  العريف   -

امل�شاة التا�شع يف املركز الثاين.

- العريف ح�شني قي�س من لواء امل�شاة االأول 

يف املركز الثالث.

�سباق ن�سف ماراثون – ال�سفرا

...و�سباق �سباق �ساحية واحتفال وطني يف �سيدا

يف بعلبك
تلبيًة لطلب جمعية الهدى املتعّلق بامل�شاركة يف �شباق �شاحية 

والع�شكريون  املدنيون  املت�شابقون  انطلق  ملنا�شبة عيد اال�شتقالل، 

– اأن�شارية و�شواًل اإىل جمّمع مالك ال�شياحي  النادي احل�شيني  من 

املمددة  واملجند  االأول  املركز  يف  يزبك  و�شام  الرقيب  حّل  حيث 

خدماته ابراهيم نا�شر يف املركز الثالث، كالهما من لواء امل�شاة 

اخلام�س.

وق��������د ت��ال 

ال���������ش����ب����اق 

اح����ت����ف����ال 

ممثل  ح�شره 

قائد  ال��ع��م��اد 

اجل����ي���������س، 

وع�������دد م��ن 

ف���اع���ل���ي���ات 

املنطقة.



اأقيمت يف قطاع جنوب الليطاين ن�شاطات ريا�شية متنوعة خا�شة 

مل�شافة 5 كلم، كرة  �شباق رك�س  ت�شمنت   2013 اال�شتقالل  بعيد 

�شلة، كرة قدم، كرة طائرة، وكرة يد، وكانت النتائج على النحو 

االآتي:

• رك�ش مل�سافة 5 كلم:
- العريف اأول ح�شني احلاج ح�شن من اللواء التا�شع يف املركز االأول.

- املعاون اأول اأحمد �شرف من اللواء اخلام�س يف املركز الثاين.

يف  اخلام�س  اللواء  من  الدين  زين  زاهر  خدماته  املمددة  املجند   -

املركز الثالث.

• كرة �سلة:
فاز اللواء اخلام�س على الكتيبة االإيطالية بنتيجة 41×53.

• كرة قدم:
فاز اللواء اخلام�س على الكتيبة الغانية بنتيجة 5×8.

• كرة يد:
فاز اللواء التا�شع على الوحدة االأندوني�شية.

• كرة طائرة:
للكتيبة  واح��د  �شوط  مقابل  اأ���ش��واط  بثالثة  التا�شع  اللواء  ف��از 

النيبالية.
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ن�ساطات اال�ستقالل يف قطاع جنوب الليطاين

�سباق نادي اخليام الثقايف االجتماعي

بدل  �شباق  االجتماعي  الثقايف  اخليام  نادي  نظم 

التا�شع حيث حقق  لواء امل�شاة  البلدة �شارك فيه  يف 

كّل  االأول  املركز  يف  فحّل  االأوىل،  املراكز  عنا�شرة 

اجلندي  ح�شن،  احل��اج  ح�شني  اأول  العريف  م��ن 

خدماتهما  املمددة  واملجندين  الغو�س،  ح�شن  اأول 

جميعهم  ونالوا  �شرحان  وحممد  حديد  الدين  نور 

حّل  فقد  الثاين،  املركز  يف  اأما  الذهبية.  امليدالية 

عبد  امل�شري،  ح�شن  خدماتهم  املمددة  املجندون 

وحازوا  منت�س  ومهدي  �شبلي  علي  الركي،  ال�شالم 

امليدالية الف�شية.

مهرجان ريا�سي يف عكار

نظمت املدر�شة الوطنية االأرثوذك�شية – عكار، مهرجاًنا ريا�شًيا يف لعبتي كرة ال�شلة 

احلدود  فوج  مع  تواجهت  حيث  مالعبها،  على  اال�شتقالل  عيد  ملنا�شبة  القدم  وكرة 

الربية االأول الذي فاز عليها يف اللعبتني ) كرة ال�شلة 29×59، وكرة القدم 3- 2(.
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ريا�ضة 

بطولة ليبيا الدولية الثانية 

يف املبارزة للجي�ش اللبناين

اأحرز فريق اجلي�س اللبناين املوؤلف من 

�شفيق  املعاون  جلبوط،  زياد  اأول  املعاون 

عطالله  طانيو�س  اجل��ن��دي  اخل����وري، 

املبارزة  النجار، بطولة  واجلندي طانيو�س 

اأقيمت يف طرابل�س  التي  الثانية  الدولية 

– ليبيا بعد خو�شه املباراة النهائية اأمام 
منتخب املغرب وذلك بنتيجة 45/40.

حّل  فقد  ال��ف��ردي،  ال�شعيد  على  اأم��ا 

االأول  املركز  يف  اخل��وري  �شفيق  املعاون 

واملعاون اأول زياد جلبوط يف املركز الثاين.

جوزيف اأبو في�سل 

بطل اال�ستقالل يف الكونغ فو

بطولة لبنان للجودو 

يف الوزن املفتوح

يف اإطار الن�شاطات الريا�شية التي جترى يف نادي بودا – اأدما، اأقيمت بطولة لبنان للوزن 

املفتوح يف اجلودو للعام 2013 حيث حّل من اجلي�س الرقيب اأول زين الدين مترة من فوج 

التدخل الرابع يف املركز الثالث.

ح�سن وح�سني 

حمدان بطال لبنان 

يف املالكمة

بطولة  يف  حمدان  ايهاب  اأول  العريف  اأوالد  �شارك 

لبنان للمالكمة للدرجة االأوىل للعام 2013 عن عمر 

املركز  يف  كلغ(   60( ح�شن  فحّل  �شنة،   14 دون  ما 

االأول، وح�شني )56 كلغ( يف املركز الثاين.

اأبو  جرج�س  املوؤهل  اإبن  جوزيف  اأحرز 

في�شل من املجمع الع�شكري – جونية، 

للعام  اال�شتقالل  االأول يف بطولة  املركز 

2013 يف الكونغ فو التي اأقيمت يف نادي 

بودا – اأدما.
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الكلية احلربية تتاألق يف لقاءات ريا�سية

ريا�شي  لقاء  احلربية يف  الكلية  �شاركت   ،2013/11  /19 بتاريخ   -

باالألعاب االإجمالية )الكرة الطائرة، كرة ال�شلة، كرة القدم( من 

تنظيم اجلامعة االأمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST – �شيدا، 

فحلت يف املركز االأول يف كرتي القدم وال�شلة، ويف املركز الثاين يف 

الكرة الطائرة.

ريا�شية  مباريات  يف  الكلية  �شاركت   ،2013/11/28 بتاريخ   -

حرم   – العربية  بريوت  جامعة  نظمتها  التي  االإجمالية  باالألعاب 

الدبية على مالعبها، ففازت بلعبة كرة القدم لل�شاالت )4- 5(، 

كرة  يف  والثالث  االأول  املركزين  وحققت   ،)65  -56( ال�شلة  وكرة 

كرة  يف  خ�شرت  اأّنها  غري   ،)1  -1( القدم  كرة  يف  وتعاداًل  الطاولة، 

الطائرة )2- �شفر(.

طاولة:متفرقات ريا�سية • كرة 
و2013/11/23،   22 بتاريخي   -

ودي��ة  دورة  اجلي�س  فريق  خا�س 

هومنمن  جمعية  تنظيم  م��ن 

ال��ري��ا���ش��ي��ة، وب��اإ���ش��راف االحت���اد 

 – النادي  يف  وذلك  للعبة  اللبناين 

بريوت، حيث اأحرز اجلندي اأحمد 

للريا�شة  العايل  املركز  حرب من 

الع�شكرية املركز الثالث.

لل�ساالت: قدم  • كرة 
تواجه   ،2013/12/5 بتاريخ   -

فريق اجلي�س مع فريق ال�شويفات 

جممع  ملعب  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ي 

الرئي�س العماد اميل حلود الريا�شي 

الع�شكري حيث فاز على االأخري 

بنتيجة 8×7.

يد: • كرة 
 ،2013/11/ و28   15 بتاريخي   -

ل��ع��ب ف��ري��ق اجل��ي�����س م��ب��ارت��ني 

ال�شداقة  ن��ادي  فريق  مع  وديتني 

 – امل��ذك��ور  ال��ن��ادي  ملعب  على 

طريق املطار حيث خ�شر يف االأوىل 

الثانية  يف  وف��از   41×34 بنتيجة 

بنتيجة 28×30.

�سلة: • كرة 
خا�س   ،2013/11/21 بتاريخ   -

مباراة  ع�شر  احل��ادي  اللواء  فريق 

القدي�س  مدر�شة  فريق  مع  ودي��ة 

وتفوق  ب�شاليم   – ج��اورج��ي��و���س 

عليها بنتيجة 53- 81.

م�سغرة: قدم  • كرة 
نظمت   ،2013/11/21 بتاريخ   -

ث��ان��وي��ة م��ن��ارة ج��ب��ل ع��ام��ل – 

ملنا�شبة عيد  ريا�شًيا  لقاًء  املروانية 

اال�شتقالل، فخا�س فريقها مباراًة 

ودية مع فريق اللواء الثامن حيث 

وح��از   3  -6 بنتيجة  االأخ���ري  ف��از 

الكاأ�س.

- بتاريخ 2013/12/2، نظم نادي 

خميمات  الفل�شطيني  اجلليل 

ال�شعبية  امل���ب���ادرة   – ال�����ش��ت��ات 

الفل�شطينية  الوطنية  للم�شاحلة 

مع  فريقه  خا�شها  ودي��ة  مباراة 

اجلي�س  من  اخلام�س  اللواء  فريق 

مدر�شة  ملعب  على  اللبناين 

وانتهت  ال�شمايل  ب��رج   – اأجم��اد 

بالتعادل االإيجابي 6- 6 ومت اإهداء 

لفريق  ت��ذك��اري  ودرع  الكاأ�س 

اللواء. 

• كرة قدم: 
خا�س اجلي�س مبارتي كرة قدم 

البلدي  �شيدا  ملعب  على  االأوىل 

وف��از  الريا�شي  الفجر  ن��ادي  �شد 

على  والثانية  �شفر،   -1 بنتيجة 

ملعب املردا�شية - زغرتا �شد نادي 

�شكا الريا�شي وفاز بنتيجة 2×1.
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اإعداد: ندين البلعة خريالله
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األعاب 

والعبون

موهبة رافقته منذ طفولته فاأحّبها 

ومار�صها، واأ�صبحت جزًءا من 

حياته. العريف رائد احلميدي، الذي 

تطّوع مل�صلحة كلية فوؤاد �صهاب 

للقيادة والأركان العام 2008، 

حّقق املركز الأول يف بطولة العامل 

يف الكيك بوك�صينغ التي اأقيَمت 

يف 2013/10/20 يف اليونان لريفع 

بذلك اإ�صم لبنان عالًيا يف حمافل 

الريا�صة الدولية.

غالب  الأ�ستاذ  باإ�سراف  الأبطال  نادي  يف   1996 العام  بوك�سينغ  الكيك  ممار�سة  بداأ 

اجلردي، وتوالت البطولت التي اأحرزها اأو حّقق فيها نتائج جّيدة منذ العام 2004. فهو 

يحّقق منذ ذلك احلني ذهبية بطولة كاأ�س لبنان. وقد اأ�ساف اإليها العام 2005، املركز 

الأول يف كاأ�س عادل الن�سويل، وبطولة لبنان العامة، واملركز الثاين يف هذه البطولة للعبة 

الـ»ليت كونتاكت«.

بعد �سنة حقق املركز الثالث يف كاأ�س 

ال�سهيد رفيق احلريري وانتقل اإىل املركز 

اإىل  بالإ�سافة   ،)2007( التايل  العام  الأول 

اإحرازه ذهبية كاأ�س عادل الن�سويل مرة 

اأخرى. 

البطولت  مع  م�سريته  بداأ   2009 العام 

العامل  بطولة  يف  فــ�ــســارك  الــعــاملــيــة، 

حقق  املحّلي  امل�ستوى  وعلى  )اإ�سبانيا(، 

رفيق  ال�سهيد  كاأ�س  يف  الأول  املركز 

لبنان.  وبطولة  لبنان  وكاأ�س  احلريري 

بطولة  يف  الأول  املركز  حقق   2011 العام 

يف  الثالث  واملركز   MUBS اجلامعات 

بطولة العامل التي جرت يف اأملانيا، ليحرز 

العام 2013 لقب بطل العامل.

ــدي حلظة  ــي ــم ــف احل ــري ــع ال يــ�ــســف 

لنا عندما  »فخر  باأنها كانت  البطولة 

الوطني  الن�سيد  وو�سع  لبنان  علم  ُرِفع 

زاد  ف  يو�سَ ل  ــع  رائ �سعور  اللبناين... 

ثقتي بنف�سي بعد اأن تغّلبت على اأكرث 

الريا�سيني احرتاًفا يف العامل يف مباريات 

املهمات  اأن  اإىل  ويلفت  جــًدا«.  �سعبة 

جــًدا  ال�سعب  مــن  جتعل  الع�سكرية 

مطالًبا  والحـــرتاف،  للريا�سة  التفّرغ 

ال�سعيد  على  وت�سجيع  اأكــرث  بــدعــٍمِ 

الوطني ملتابعة حتقيق النتائج امل�سّرفة.

تغّلب على اأكرث 

الالعبني احرتاًفا

العريف 

رائد احلميدي

بطل العامل 

بالكيك بوك�صينغ
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�شم: ......................................................................................................................................     الهاتف: ...............................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................................

م�شابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها »اجلي�س« 

لقرائها وتخ�ش�س للفائزين فيها جوائز مالية 

قيمتها اربعماية الف لرية لبنانية، توزع 

بوا�شطة القرعة على اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات وتر�شل 

ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« -  

»م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 20 كانون الثاين 2014.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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1- نتمناه لكم جميًعا، حامي وطننا، ال�سجاع.

2- وطننا احلبيب، العز والرفعة، دولة اآ�سيوية، طري ولني.

3- حب، اأعانت على، مغنية فرن�سية هوايتها املف�سلة حل �سبكة 

الكلمات املتقاطعة.

4- عا�سمتها تالني، �ساحل البحر، اأمّتها.

5- �سحيفة خليجية، اأمكنة خم�سبة يف ال�سحارى، نهر يف اإيطاليا.

6- ق�سعة كبرية، نوع من البلوط، �سئم و�سجر.

7- ماثله، يراه.

وتلتف  تطلع  احلنظل،  طعم  اأفريقية،  دول��ة  اإ�ستثناء،  اأداة   -8

النباتات.

9- مذّنب �سهري، اأ�سناف واأنواع، تعّلق ب�، نوع من ال�سباع، نعام.

10- برد، حاجة، ال يباح بها، لثم.

11- اأول ال�سيء، رئي�س فرن�سا قبل مئة �سنة، نوتة مو�سيقية.

12- اأغنية لفريد االأطر�س، زاحمت على.

13- اأهل الزمان الواحد، مركزكم ومكانكم.

14- اأديب اإيطايل راحل �ساحب »ال�ساأم«، عا�سفة بحرية.

15- ممثل م�سري، ممثل م�سري راحل.

16- بلدة يف ق�ساء جزين، اأغنية الأ�سمهان، ماركة �سابون.

ني، �سريه يف درب، من الفواكه، عاد، حرف ن�سب. 17- يخ�سّ

18- باحثون عن، يجري يف العروق، يقرعون االأجرا�س، جمل �سريع 

ال�سري.

19- مطر �سديد، من عوامل الطبيعة، فريق كرة م�سري.

ماركة  االإ�ستقبال،  قاعة  �سمن،  اأمريكية،  دولة  االأب،  والد   -20

غاالت.

21- اأغنية لراغب عالمة، والية اأمريكية، ق�ساء لبناين.

1- اإرتفاع، املرتفع، ممثل م�سري راحل.

2- تغيري، ال�سّيادون، والية اأمريكية.

3- حرف جر، بلدة يف ال�سوف، رئي�س اأفريقي، قطع.

4- مدينة يف االأرجنتني، حمام بري، ممثل م�سري راحل.

البئر،  اأمكنة وجودهم، فيلم لفريد �سوقي، حفر  5- ما دّلك على 

للتمني، نفخ منخره غيًظا.

6- من اأيام العجوز، ادخر، تهزمونهم.

7- منزيل، اأ�سد، قريب، تبخرت واختال.

8- حّددوا النظر اإىل، للمنادى، �سقي، جترى ما بني الدول من حتالف 

اأو �سداقة.

االأم��ر  يف  تنظر  كثري،   -9

�سرًبا  بالع�سا  �سرب  مليا، 

متتابًعا، راوغ.

الثاين  االإ�سم  ي�سّمونها،   -10

�ساهدت،  برتغايل،  ل�ساعر 

ماركة �ساحنات.

ا، ندّرب، ما ت�ساقط من الثمر من اأ�سول ال�سجر. 11- قويًّ

12- خمر، مي�سي اإىل بلد اآخر، مدينة يف اليونان.

13- اخللق، عا�سمة اأفريقية، حقد.

14- للتف�سري، مرتفع، �سّر،  ظّن واّتهم ب�، نهر اأوروبي.

15- اأ�سار، من �سواحي لندن، هزمناه.

16- معجم يف اللغة الإبن منظور، يف�سد، نحل.

17- تعرث، ما يتالأالأ، حملوا.

الكلمات  �سبكة  حل  املف�سلة  هوايتها  اأوروب��ي��ة  ملكة   -18

املتقاطعة، دولة كربى، اأ�سد.

19- اأقفلوه، ممثل اأمريكي راحل، اأبناء.

20- حرف ن�سب، الفر�س الكثري اجلري، اأكمل، رئي�س اأفريقي �سابق 

تويف موؤخًرا.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق
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اأول فادي حرقو�س • املعاون 
فوج االإ�سارة.

اأول فرن�شوا ديب • املعاون 
مقر عام اجلي�س.

• العريف حممد حجازي
ال�سرطة الع�سكرية.

• مرينا خليفة
الغازية.
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�سعبة احلل�سهلة احلل

احلل بني يديك

اأو�سكار

اأعمال

الظهران

اإبتهال

اإنقاذ

بلجيكا

برين

باراغواي

بريد

بانكوك

تلميذ

تثقيف

ثلوج

ثغر

ثمر

جنود

ج�سر

حظ

حرية

حزب

خبز

دجاجة

ديك

دراخما

ذريعة

�سهاد

�سوبان

�سك

�سيادلة

�سقور

�سقيع

�سر�س

�سيعة

طبابة

طريق

ظفر

عنفوان

غلوريا

غرب

فريوز

فيلق

ق�س

قرب�س

كنزة

كتاب

كوناكري

كندا

الرنكا

ليوناردو

م�سقط

مغوار

مو�سكو

نعامة

هديل

ياقة.
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فلهلم اإكيلوند:

-1880( �سويدي  �ساعر 

1949(. يعترب رائد ال�سعر 

احلديث يف بالده.

في�شنته األك�شندر:

-1900( اإ�سباين  �ساعر 

جمموعات  له   .)1984

�سعر غنائية. نال جائزة 

نوبل العام 1977.

ليونيد اندرييف:

-1871( رو���س��ي  اأدي���ب 

ممثلي  اأبرز  من   .)1919

بالده.  اأدب  يف  الرمزية 

»ال��ه��ّوة«،  ق�س�سه:  من 

ومن م�سرحياته: »حياة 

اإن�سان«.

قامو�س �شغري
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112

4

7

2

9

6

5

1

8

3

9

7

6

5

6

8

1

5

2

4

7

2

3

9

4

8

3

2

6

3

5

1

6

9

3

3

1

9

8

7

3

9

1

5

7

9

1

5

9

5

8

3

6

4

8

7

2

6

2

1

7

2



ة
ثي
ال

 ث
د
ا
ع
�أب

  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  

هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإاّل اأن ترّكز 

نظرك على 

نقطة حمددة 

يف و�سطها،  

على اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، حماواًل 

اأن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية االأ�سكال 

الثالثية االأبعاد 

التي �ستظهر 

اأمامك. 

اجلي�ش
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هو  ما  الت�سا�ؤل،  اإىل  البع�ض  يبادر  قد 

املوؤ�س�سة  منعة  خلف  يقف  الذي  ال�سّر 

الأزم��ات  ا�ستمرار  ظل  يف  الع�سكرية، 

فوق  رياحها  تت�سادم  التي  الإقليمية 

اأر����ض ال��وط��ن ب��ن احل��ن �الآخ����ر، �يف 

الداخلية  التجاذبات  احتدام  حماأة 

على  الد�لة  م�سرية  تربك  كادت  التي 

اأكرث من �سعيد.

كيف  الآخ��ر،  البع�ض  يت�ساءل  قد  اأ� 

لهذه املوؤ�س�سة اّل ت�سعر بالتعب �ترتاجع 

منذ  مهماتها  توا�سل  �هي  عزميتها، 

مقّدمًة  ت��وّق��ف،  ب��ا  طويلة  �سنوات 

للفتنة  �اأًدا  �اجلرحى،  ال�سهداء  قوافل 

�ال�ستقرار  الأمن  م�سرية  على  �حفاًظا 

�مفرق من  �قرية  �بلدة  مدينة  يف كل 

مفارق الباد.

الت�سا�ؤلن،  هذين  عن  الإجابة  اأّم��ا 

فبالن�سبة اإىل قيادة اجلي�ض �اإلينا نحن 

نعرفها  للغاية،  �ا�سحة  كع�سكرين 

كما  �ندركها  اأنف�سنا  نعرف  كما 

اإن  بالقول:  نخت�سرها  اأج�سادنا.  ندرك 

�سلبة  اأر�ض  قائم على  موؤ�س�ستنا  بنيان 

ل تنال منها العوا�سف العتية.

الأر�ض ال�سلبة، هي اأ�ًل، تلك التن�سئة 

يف  تلقيناها  التي  الرا�سخة  الع�سكرية 

فاأكلنا من معجنها  الأ�ىل،  خطواتنا 

ال�سالح، �نهلنا من ينابيعها ال�سافية.

الوطنية  الثوابت  تلك  ثانًيا،  �ه��ي 

ظهر  عن  �مار�سناها  حفظناها  التي 

قلب، فاأنارت لنا طريقنا، �اأ��سحت لنا 

اإ�سرائيل  هي  العد�  ال�سديق،  من  العد� 

�ساحبة الذراع الطويلة يف العد�ان على 

الآخر  الوجه  �هو  الإره��اب  ثم  لبنان، 

العابثون  يليهما  امل�سمومة،  لعملتها 

بالأمن اإىل اأي جهة انتموا، اأّما ال�سديق 

اإىل  يقف  الذي  ال�سديق  اأ�  ال�سقيق  فهو 

��سيلة  يوّفر  �ل  حمنه،  يف  لبنان  جانب 

لدعم اجلي�ض يف اأداء مهماته الوطنية.

فهمنا  هي  ثالًثا،  ال�سلبة  �الأر����ض 

الر�سالة  تلك  لبنان،  لر�سالة  العميق 

�ا�ستمراره،  �ج��وده  معنى  متّثل  التي 

�سيغة  على  احلفاظ  اأهمية  �بالتايل 

كاأ�سا�ض  اأبنائه،  بن  امل�سرتك  العي�ض 

�ا�ستقاله،  �ح��دت��ه  على  للحفاظ 

بن  الرائد  �احل�ساري  الإن�ساين  �موقعه 

�سائر بلدان العامل.

ثقة  ه��ي  راب���ًع���ا،  ال�سلبة  �الأر������ض 

حوله،  �التفافهم  باجلي�ض،  املواطنن 

على  �يراهنون  باأدائه،  يثقون  لأنهم 

منعطف  ك��ّل  ع��ن��د  الإن���ق���اذي  د�ره 

خطري. 

املوؤ�س�ساتي  العمل  ا،  خام�سً �يبقى 

على  موؤ�س�ستنا،  ميّيز  ال��ذي  ال�سحيح 

�ال�سفافية،  �النزاهة  التجرد  قاعدة 

مبداأ  �تطبيق  �الإن��ت��اج،  �ال��ك��ف��اءة 

ال��ث��واب �ال��ع��ق��اب يف ك��ل ���س��اأن من 

�سوؤ�نها.

�سّر  اأح��د  ي�ستغربّن  هل  ذل��ك،  بعد 

�مناعتها،  �متا�سكها  موؤ�س�ستنا  قوة 

�الهمم امل�ستعلة اأبًدا يف �سد�ر جنودها؟

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

عبارة

الأر�ض ال�صلبة

اجلي�ش
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