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ت�سليم وت�س ّلم

4
ت�س ّلم نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع الوطني
مهماته يف ال��وزارة ،حيث �أقيم له
الأ�ستاذ �سمري مقبل ّ
ا�ستقبال ر�سمي ،وكان قائد اجلي�ش على ر�أ�س م�ستقبليه.
و�أعرب دولته عن «ا�ستنكاره ا�ستمرار م�سل�سل التفجريات»،
م�ؤكدً ا «ت�صميم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على املواجهة».

ن�شاطات القائد

11
بدعوة م�شرتكة من قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
واملمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد ديريك
بالمبلي ،عقد يف نادي �ضباط  -الريزة ،اجتماع خا�ص
الطالق �آلية تن�سيق امل�ساعدات الدولية للجي�ش اللبناين،
�ضمن اخلطة اخلم�سية املتعلقة بتطوير قدراته.

لقاءات

12

PRINTING

www.byblosprinting.com

ر�أى قائد اجلي�ش �أن لبنان يعي�ش مرحلة حرجة من تاريخه،
متحم اًل
و� ّأن «اجلي�ش �سيبقى على قدر الآمال املع ّلقة عليه،
ّ
م�س�ؤوليته يف الدفاع عن امل�ؤ�س�سات وعن البلد .فاجلي�ش
ي�ستمد قوته من �شرعيته ،وهو لن يتخلى عن ّ
حقه يف فر�ض
اال�ستقرار ،ويف منع الأمن الذاتي».

ا�ستقباالت
وزير الدفاع
ت�سليم وت�س ّلم
يف وزارة الدفاع الوطني
ّ
ت�سلم نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع الوطني
مهماته
الأ�ستاذ �سمري مقبل
ّ
يف وزارة الدفاع الوطني ،حيث
�أقيم له ا�ستقبال ر�سمي عند
مدخل ال���وزارة ،وك��ان قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي
على ر�أ�س م�ستقبليه.

ا�ستهل الوزير مقبل ن�شاطه باجتماع مع قائد
اجلي�ش الذي رافقه �إىل مكتبه يف الوزارة.
ويف ختام لقائه �أع��رب دولته عن «ا�ستنكاره
ؤكدا «ت�صميم
ا�ستمرار م�سل�سل التفجريات» ،م� ً
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على املواجهة».
مبكوناتها
كما �أمل �أن «تتمكن احلكومة
ّ
وتفهماتها ،على امل�ساعدة يف خلق الأجواء
القائمة
ّ
املالئمة للت�صدي ملثل هذه الأعمال».
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...وزوار لدى
وزير الدفاع
ال�سابق
فايز غ�صن
ا�ستقبل ال��وزي��ر فايز
غ�صن يف مكتبه يف
الوزارة� ،سفري بنغالد�ش
ال�سيد �آمم غوزال �آزوم
�ساركر ،وعر�ض معه
العالقات الثنائية.
وا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س
�أرك���������ان اجل��ي�����ش
ال��ف��رن�����س��ي الأم��ي�رال
�إدوارد غييو على ر�أ�س
وف��د ع�سكري ،فـي
ح�ضور ال�سفري الفرن�سي
ال�������س���ي���د ب��ات��ري�����س
ب��اويل .وت��ن��اول اللقاء
الأو����ض���اع يف لبنان
واملنطقة والتعاون بني
خ�صو�صا
ال��ب��ل��دي��ن،
ً
ع���ل���ى ال�����ص��ع��ي��دي��ن
الع�سكري والأم��ن��ي.
كما متّ البحث يف
هبة الثالثة مليارات
املخ�ص�صة لدعم
دوالر
ّ
قدرات اجلي�ش.
ك��ذل��ك ،ا�ستقبل
مفو�ض احلكومة لدى
ّ
املحكمة الع�سكرية
القا�ضي �صقر �صقر،
وت���ن���اول م��ع��ه ���ش ��ؤو ًن��ا
ق�ضائية.

�سفري بنغالد�ش
ال�سيد �آمم
غوزال �آزوم
�ساركر

رئي�س �أركان
اجلي�ش
الفرن�سي
الأمريال �إدوارد
غييو على ر�أ�س
وفد ع�سكري

مف ّو�ض
احلكومة
لدى
املحكمة
الع�سكرية
القا�ضي
�صقر �صقر
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
ال�يرزة� ،سفري فرن�سا ال�سيد  Patrice Paoliيرافقه امللحق
الع�سكري العقيد .Olivier Labrosse

كما ا�ستقبل �سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد
غ�ضنفر رك��ن �آب���ادي .وج��رى البحث يف الأو���ض��اع العامة
والعالقات الثنائية.

كذلك ،التقى �سفرية الإحت��اد الأوروب���ي ال�سيدة �أجنيلينا
�إيخهور�ست.

...ورئي�س هيئة �أركان اجليو�ش الفرن�سية

...ونائب وزير العدل الإيراين

ا�ستقبل العماد قهوجي ،نائب وزير العدل الإيراين ال�سيد عبد
علي مريكوهي مع وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري الإي��راين
ال�سيد غ�ضنفر ركن �آبادي .وجرى البحث يف الأو�ضاع العامة
يف لبنان واملنطقة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،رئي�س هيئة �أركان اجليو�ش
الفرن�سية الأم�ي�رال  Edouard Guillaudعلى ر�أ���س وفد
مرافق .وبحثت خالل اللقاء العالقات الثنائية بني اجلي�شني،
وم�ساهمة فرن�سا يف تعزيز قدرات اجلي�ش القتالية يف جماالت
الت�سليح والتدريب واللوج�ستية.
كما تناول البحث مهمة الوحدة الفرن�سية العاملة �ضمن
�إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

...وقائد العمليات امل�شرتكة يف �أركان الدفاع الإيطالية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،قائد قيادة
العمليات امل�شرتكة يف �أرك��ان الدفاع الإيطالية الفريق
ً
مرافقا.
ووفدا
ً Marco Bertolini
وقد عر�ضت خالل اللقاء �سبل تطوير العالقات الثنائية بني
جي�شي البلدين ،ومهمات الوحدة الإيطالية العاملة يف جنوب
لبنان.
العدد 345
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش

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

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،املمثل ال�شخ�صي للأمني العام
للأمم املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي ،وعر�ض معه الأو�ضاع يف
لبنان واملنطقة.

...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
�سيريا وبحث معه يف �أو�ضاع املناطق احلدودية،
اجلرنال باولو
ّ
و�سبل تعزيز الإجراءات والن�شاطات امليدانية امل�شرتكة للحفاظ
على ا�ستقرار هذه املناطق ،ومعاجلة خمتلف احلوادث الطارئة.

 ...ونوا ًبا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النواب ال�سادة:
ريا�ض رحال ،قا�سم عبد العزيز� ،سمري اجل�سر وحممد كبارة.
التطورات الراهنة والأو�ضاع يف مدينة طرابل�س،
وتناول البحث
ّ
يف �ضوء الإج���راءات الأمنية الأخ�يرة التي اتخذها اجلي�ش

للحفاظ على ا�ستقرار املدينة.
�ضم النواب
كما التقى ً
وفدا من كتلة نواب البقاع الغربي ّ
جراح ،يرافقهم
�أنطوان �سعد ،زياد القادري� ،أمني وهبي وجمال ّ
فعاليات من بلدة كامد اللوز.
وقد بحث املجتمعون يف الأو�ضاع العامة يف البالد و�أو�ضاع
وخ�صو�صا البقاع الغربي.
منطقة البقاع
ً

النائب ريا�ض رحال

النائب قا�سم عبد العزيز

النائبان �سمري اجل�سر وحممد كبارة

كتلة نواب البقاع الغربي
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...ووزراء

ا�ستقبل العماد قهوجي ،الوزير وائل �أبو فاعور ،والوزير ال�سابق �أحمد كرامي،
وعر�ض معهما م�ستجدات الأو�ضاع الأمنية.

الوزير وائل �أبو فاعور

الوزير ال�سابق �أحمد كرامي

...وق�ضاة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى
القا�ضي ج��ان ف��ه��د ،وم��ف� ّ�و���ض احلكومة ل��دى املحكمة
الع�سكرية القا�ضي �صقر �صقر ،والنائب العام املايل القا�ضي
علي ابراهيم يرافقه الق�ضاة طوين ّ
لطوف ،داين �شبلي وغ�سان
ما�ضي.
القا�ضي جان فهد

القا�ضي �صقر �صقر

القا�ضي علي ابراهيم مع وفد من الق�ضاة

...وامللحق الع�سكري الأ�سرتايل
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،امللحق الع�سكري الأ�سرتايل
العقيد  Warrik Paddonيف زي��ارة وداعية ،ترافقه خلفه
العقيد .Katherine Stewart
العدد 345
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�إ�ستقباالت
قائد اجلي�ش

...وقادة �أجهزة �أمنية ا�ستقبل العماد قهوجي ،مدير ع��ام الأم��ن العام اللواء عبا�س
ابراهيم ،ومدير عام �أمن الدولة اللواء جورج قرعة.
التطورات الأمنية يف البالد والتن�سيق امل�شرتك بني خمتلف الأجهزة.
وتناول البحث
ّ

مدير عام الأمن العام

مدير عام �أمن الدولة

...ورئي�س الرابطة املارونية

...ووفدا من لقاء الأحزاب وال�شخ�صيات اللبنانية
ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س الرابطة
املارونية النقيب �سمري �أبي اللمع.

وف��دا من لقاء الأح���زاب والقوى
ا�ستقبل العماد قهوجي،
ً
وال�شخ�صيات الوطنية اللبنانية.

...وال�سيد مايكل احلداد

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف ال�ي�رزة ،النا�شط
الإجتماعي ال�سيد مايكل احلداد.
10
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كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش كلاً من النائب ال�سابق
عدنان الطرابل�سي� ،أمني عام املجل�س الأعلى اللبناين
ال�سوري الأ�ستاذ ن�صري خ��وري ،قن�صل �إيطاليا الفخري
املهند�س �أحمد �سقالوي ،رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف IBL
ال�سيد �سليم حبيب ،ع�ضو جمل�س الرقابة على امل�صارف
ال�سيد �أحمد �صفا ،املون�سنيور �شربل حكيم ممثلاً
غبطة بطريرك �إنطاكيا و�سائر امل�شرق للروم امللكيني
الكاثوليك غريغور بول�س الثالث حلام ،والكاتب واملحلل
ال�سيا�سي جوزيف �أبو فا�ضل.

ن�شاطات
القائد

اجتماع خا�ص لإطالق �آلية تن�سيق امل�ساعدات الدولية للجي�ش اللبناين

قائد اجلي�ش :الإرهاب بات ي�شكل خطر ًا على العامل �أجمع

بدعوة م�شرتكة من قبل قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي واملمثل ال�شخ�صي
ل�ل�أم�ين ال��ع��ام ل�ل��أمم املتحدة ال�سيد
ديريك بالمبلي ،عقد يف ن��ادي �ضباط
 ال�يرزة ،اجتماع خا�ص الطالق �آليةتن�سيق امل�ساعدات الدولية للجي�ش
ال��ل��ب��ن��اين ���ض��م��ن اخل��ط��ة اخلم�سية
املتعلقة بتطوير قدرات اجلي�ش اللبناين،
ح�ضره قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
وع��دد م��ن كبار �ضباط ال��ق��ي��ادة� ،إىل
جانب �سفرية االحت��اد الأوروب���ي ال�سيدة
اجنيلينا ايخهور�ست ،وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجل�نرال باولو
�سيريا ،و�سفراء الدول املانحة وامللحقني
ّ
الع�سكريني.
وق���د �أل��ق��ى ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي كلمة
توجه فيها بال�شكر �إىل الأمم
باملنا�سبة ّ
املتحدة وال��دول املانحة على مواكبة
�أو���ض��اع اجلي�ش اللبناين ،واهتمامها
�سيما
بتطوير ق��درات��ه الع�سكرية ،ال ّ
التح�ضري لعقد م ��ؤمت��ر روم���ا اخلا�ص
بدعم اجلي�ش اللبناين خ�لال الربيع
املقبل ،م�ؤكد ًا �أن احتياجات اجلي�ش
امللحة تنبع م��ن ج�سامة التحديات
التي يواجهها لبنان ،خ�صو�ص ًا الإرهاب
ال��ذي ب��ات ي�شكل خطر ًا على العامل

�أجمع ،الفت ًا �إىل
�أن ا�ستقرار لبنان
ي��خ��دم ا���س��ت��ق��رار
امل��ن��ط��ق��ة ،وق���وة
اجلي�ش تخدم هذا
اال�ستقرار ،و�أ�ضاف:
�إن الأي��ام الأخرية
�أث��ب��ت��ت �أه��م��ي��ة
رف��ع م�ستوى �أداء
اجلي�ش ع�سكري ًا
وا���س��ت��خ��ب��ارات��ي � ًا
لك�شف ال�شبكات الإرهابية وتوقيف
يعد من
�أخطر املطلوبني ،و�إف�شال ما ّ
عمليات انتحارية ،م�شدد ًا على تفعيل
اجل��ه��ود امل�����ش�ترك��ة لإجن����اح اخلطة
اخلم�سية وتعزيز ال��ت��ع��اون م��ع ال��دول
ال�صديقة ،ال��ذي �أثبت فعاليته يف دعم
ا�ستقرار لبنان وتنفيذ قرار جمل�س الأمن
الرقم .1701
كما �ألقى ال�سيد بالمبلي كلمة
أك���د فيها دعم
خ�لال االج��ت��م��اعّ � ،
املجتمع ال���دويل م��ن خ�لال جمموعة
الدعم الدولية لوحدة لبنان و�سيادته،
والإرادة القوية لت�أمني احتياجات اجلي�ش
اللبناين يف �ضوء م�س�ؤولياته الوطنية
املميزة يف مواجهة
الكبرية ،وكفاءته
ّ

الإره��اب وحماية لبنان من الأخطار،
ث��م ك��ان��ت ك��ل��م��ة ل��ل��ج�نرال �سريا
�أعرب فيها عن تقديره مل�ستوى التعاون
والتن�سيق الذي يبديه اجلي�ش اللبناين
مع القوات الدولية ،التي �ستوا�صل بدورها
ّ
بكل الإمكانات املتوافرة لديها،
دعمه
للحفاظ على الهدوء يف املناطق احلدودية
وتنفيذ القرارات الدولية ذات ال�صلة.
بعد ذلك عر�ض كل من نائب رئي�س
الأرك���ان للتخطيط العميد الركن
م���ارون احلتي ون��ائ��ب رئي�س الأرك���ان
للتجهيز ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن مانويل
كرجيان� ،إيجاز ًا عن اخلطة اخلم�سية
لت�سليح اجلي�ش ،واحتياجاته القتالية
واللوج�ستية وفق ًا للأولويات.
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لقاءات
قائد اجلي�ش

يف �سل�سلة لقاءات
مع ال�ض ّباط
قائد اجلي�ش:
لن ندع �أي منطقة
يف لبنان حتت رحمة
التف ّلت والإرهاب
قال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �إن «قرارنا حازم
يف منع الفتنة يف لبنان ،ولن ندع �أي منطقة حتت رحمة التف ّلت،
ريا �إىل �أن
لن نرتك طرابل�س كما لن نرتك �أي منطقة �أخرى» ،م�ش ً
«اجلي�ش يرفع درجة جهوزيته ويك ّثف �إجراءاته من �أجل مالحقة
اخلاليا الإرهابية وت�ضييق اخلناق على كل جمموعة م�شتبه فيها.»...
«ال�ضباط
ب��داي��ة ،هنّ �أ قائد اجلي�ش
ّ
على ج��ه��وده��م و�أدائ���ه���م يف الأ�شهر
املا�ضية ،لفر�ض الأمن و�ضبط ب�ؤر التوتر
ومكافحة الإره���اب ،وتطبيق القرار
الدويل الرقم  1701بالتعاون مع القوات
ريا �إىل
الدولية العاملة يف اجلنوب» ،م�ش ً
�ضد
«ا�ستمرار تهديدات العدو الإ�سرائيلي ّ
لبنان».
وعر�ض العماد قهوجي الإجنازات التي
التحديات
حققها اجلي�ش ،متحد ًثا عن
ّ
ً
وا�صفا و�ضع
التي تواجهه وتواجه لبنان،
اجلي�ش ب�أنه «ممتاز».
كما تطرق �إىل «املهمة الأ�سا�سية التي
ا�ضطلع بها اجلي�ش يف الأ�شهر الأخرية،
وه��ي مكافحة الإره���اب ،وتفكيك
اخلاليا الإرهابية وت�سليم املتو ّرطني �إىل
الق�ضاء املخت�ص».
أحدا ب�سبب
و�أو�ضح �أن «اجلي�ش ال يقاتل � ً
�أفكاره� ،إمنا ب�سبب الإعتداءات التي
12
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كالم العماد قائد اجلي�ش جاء خالل �سل�سلة لقاءات
مو�سعة عقدها مع �ض ّباط اجلي�ش على مدى �أربعة �أيام ،جر ًيا على
ّ
ّ
عادته مطلع كل عام .وقد حر�ص العماد قهوجي هذه ال�سنة على
�أن ت�شمل اللقاءات ال�ض ّباط من جميع الرتب ،بعدما كانت تقت�صر
ً
�سابقا على كبار ال�ض ّباط وقادة الوحدات.

يرتكبها �ضد املواطنني والع�سكريني.
وما ي�شهده لبنان من عمليات �إرهابية
وانتحارية يرف�ضه جميع اللبنانيني،
فهذه العمليات ط��ارئ��ة على بيئتنا

اللبنانية».
املهمة �صعبة
وقال« :بقدر ما تكون
ّ
م�صممون على عدم
ب��ق��در م��ا نحن
ّ
التهاون ،واجلي�ش يرفع درجة جهوز ّيته

ّ
ويكثف �إج��راءات��ه من �أج��ل مالحقة
ّ
كل
هذه اخلاليا وت�ضييق اخلناق على
جمموعة م�شتبه بها».
وق���ال ق��ائ��د اجل��ي�����ش�« ،إن ال��ظ��روف
الإقليمية والدولية الراهنة توجب علينا
احلذر وامل�س�ؤولية ،وعليكم �أن تكونوا

ق�صوى لعقد امل ��ؤمت��رات الدولية كما
تفعل �إيطاليا� ،أو تقدم الهبات له كما
تفعل الواليات املتحدة الأمريكية� ،إىل
قدمت م�ساعدة
جانب ال�سعودية التي ّ
ك��ب�يرة غ�ير م�شروطة بالتعاون مع
تعد � ً
أي�ضا م�ؤمت ًرا حول لبنان
فرن�سا التي ّ

ّ
املعلقة عليكم»،
على ق��در الآم���ال
ربا �أنه «لي�س بالأمر الب�سيط �أن ّ
كل
معت ً
ؤكد دعمها ا�ستقرار
ال��دول املعنية ت� ّ
لبنان واجلي�ش اللبناين ،وتويل �أهمية

للبحث يف ع��دد من امل��ج��االت ،ومنها
دعم اجلي�ش ومعاجلة و�ضع النازحني
ال�سوريني».
و�أ�ضاف« :املفارقة �أنه يف وقت تتحامل

فيه بع�ض ال��ق��وى على اجلي�ش ،يربز
االهتمام الدويل والعربي به والرغبة يف
تعزيز قدراته ،وذلك هو فعل �إميان بدور
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية».
و�إذ اعترب �أن دع��م املجتمع ال��دويل
للجي�ش ودوره الكبري يف اال�ستحقاقات
املقبلة ،يرتّ ب عليه م�س�ؤولية كبرية،
خ��اط��ب ال�ضباط ق��ائ�ًل�اً « :عملكم
الع�سكري والأمني ُي�شهد له يف املحافل
ّ
كلها .و�إزاء ذل��ك ،يفرت�ض
الدولية
بكم تن�شيط �أدائ��ك��م عرب ال��دورات
وتعزيز قدراتكم الفكرية والثقافية
يت�ضمن
والأم��ن��ي��ة وال�سيا�سية ،وه��ذا
ّ
ً
تكثيفا للعمل وتعزيزًا للقدرات التي
تتمتعون بها».
واو�ضح �أن «الثقافة ال�سيا�سية التي
ال�ضباط ،ال تعني
ينبغي �أن يتمتع بها
ّ
االرت��ب��اط ال�سيا�سي ب���أي م��ن الفئات
م�شد ًدا على �أنه «ممنوع
والأح��زاب»،
ّ
اال�ستزالم لأي كان والتعاطي بال�سيا�سة،
وممنوع على �أي كان �أن يتطاول على
ال�ضباط
اجلي�ش و�أن ين�سج عالقة مع
ّ
مل�صلحة �أي فئة �سيا�سية �أو حزبية»،
ؤك� ً�دا �أن «مرجعيتهم ه��ي قيادة
م �� ّ
اجلي�ش ووال�ؤه��م للجي�ش فح�سب ،و�أن
املطلوب � ً
أي�ضا مزيد من ال�شفافية وتعزيز
�سيا�سة مكافحة الف�ساد».
ور�أى قائد اجلي�ش �أن «لبنان يعي�ش
مرحلة حرجة م��ن تاريخه ،ويف ظل
�صمام
التحديات الأمنية يبقى اجلي�ش ّ
�أم��ان الوطن ,ومهما كانت عناوين
املرحلة املقبلة �سيبقى على قدر الآمال
متحملاً
ّ
ودوليا،
حمليا
املعلقة عليه
ً
ً
ّ
م�س�ؤوليته يف ال��دف��اع عن امل�ؤ�س�سات
وعن البلد .فاجلي�ش ي�ستمد قوته من
�شرعيته ،وهو لن يتخلى عن ّ
حقه يف
فر�ض اال�ستقرار ،ويف منع الأمن الذاتي».
وختم بالقول�« :إن قرارنا حازم يف منع
الفتنة يف لبنان ،ولن ندع �أي منطقة
ّ
التفلت ،لن نرتك طرابل�س،
حتت رحمة
كما لن نرتك �أي منطقة �أخرى».
العدد 345
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تكرمي
� ّأك��د قائد اجلي�ش العماد جان
يقدر
قهوجي «� ّأن اجلي�ش اللبناين ّ
دور الدولة الإيطالية يف م�ساعدته
وتنظيم امل�ؤمترات الدولية لت�أمني
احتياجاته وتعزيز قدراته ،بعدما
برهن للجميع �أنه على م�ستوى
التحديات ،جلهة فر�ض الأمن
وجتنيب لبنان املخاطر الإقليمية
وحماربة الإره��اب ،هذا اخلطر
ال�شامل الذي بات ّ
تهديدا
ي�شكل
ً
لل�سالم العاملي وللإن�سانية
جمعاء».
كالم العماد قهوجي جاء يف
حفل �أقامته ال�سفارة الإيطالية
يف لبنان لتكرميه ،حيث ق ّلده
ال�سفري الإيطايل Giuseppe
 Morabitoو�سام اال�ستحقاق الإيطايل من رتبة «كومندور».
ح�ضر احلفل قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال باولو
ريا ،ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة اللواء ابراهيم ب�صبو�ص،
�سي ّ

ومدير عام الأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم ،ومدير عام �أمن الدولة اللواء
جورج قرعة ،ورئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،وعدد من كبار
�ضباط القيادة ،بالإ�ضافة �إىل عائلة العماد قهوجي وعدد من الأ�صدقاء.

تكرميا لقائد اجلي�ش
و�سام اال�ستحقاق الإيطايل من رتبة «كومندور»
ً
«رجل ع�سكري �صارم قادر على التعاطي مع ال�ضغوطات ال�سيا�سية والأمنية يف البلد»
تنويه بامل�ؤ�س�سة وقائدها

افتتح ال�سفري مورابيتو احلفل بكلمة
ّنوه فيها بجهود قيادة اجلي�ش اللبناين
يف الدفاع عن لبنان يف هذه الظروف
ال�صعبة ،والإجن����ازات التي حققتها
يف جم��ال تطوير امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
اللبنانية ،و�سعيها �إىل �إقامة �أف�ضل
العالقات مع اجلي�ش الإيطايل و�سائر
اجليو�ش ال�صديقة ،م ��ؤك� ً�دا «حر�ص
ب�ل�اده على م�ساندة لبنان وتفعيل
ال��ت��ع��اون م��ع اجلي�ش اللبناين ودع��م
قدراته القتالية».
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ون��وه � ً
أي�ضا ب�صفات العماد قهوجي
ّ
«ك���رج���ل ع�����س��ك��ري �����ص����ارم ،ويف
ّ
يتحلى بكل
ال��وق��ت عينه كرجل
�صفات ال��ق��ائ��د ،ق���اد ٍرِ على التعاطي
مع ال�ضغوطات ال�سيا�سية والأمنية يف
مذك ًرا ب�إجنازاته الع�سكرية
البلد»،
ّ
وال��درا���س��ي��ة ،وع��م��ق عالقته بالدولة
الإيطالية.

كثري من القيم يف ما يجمع البلدين

ً
كلمة
من جهته �ألقى قائد اجلي�ش
عبرّ فيها عن فخره حلمل هذا الو�سام

الرفيع ال��ذي «يعبرّ عن تقدير الدولة
الإيطالية للجهود التي نبذلها من �أجل
احلفاظ على وح��دة لبنان و�سيادته،
واحلفاظ على الروابط امل�شرتكة بني
اجلي�شني اللبناين والإيطايل».
ً
قائالّ �« :إن ما يجمع بلدينا
وتابع
ال��واق��ع�ين على البحر املتو�سط ،فيه
ال��ك��ث�ير م��ن ق��ي��م احل���ب واجل��م��ال
والت�سامح ،واالرتباط بالعائلة والأر�ض.
وال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ال��ع��ا���ش��ق��ون ب��ل��ده��م
يت�شاركون م��ع الإي��ط��ال��ي�ين ثقافة
ال�����س�لام وال��ف��ن��ون وال��ف��رح ب��احل��ي��اة.

اللبنانيون لن ين�سوا لإيطاليا وقفتها
ومت�سكها
معهم خ�لال الأح���داث،
ّ
ب�سيادة لبنان وح��ري��ت��ه وا�ستقالله،
ودعمها ال�سلطة ال�شرعية فيه واجلي�ش
اللبناين لب�سط �سلطته ،وعملها بعد
الأحداث لنه�ضة لبنان وعمرانه».
ً
قائال « :إ� ّننا ال نن�سى جهود
و�أ�ضاف

�سيريا .ونحن
وقائدها اجل�نرال باولو
ّ
م�ستمرون �سو ًيا يف العمل لتنفيذ القرار
ّ
 1701مبختلف مندرجاته ،بالتعاون
ً
حفاظا على
والتن�سيق مع هذه القوات
ا�ستقرار املناطق احلدودية ،وذلك مبوازاة
مت�سكنا ّ
املقد�س يف الدفاع عن
بحقنا
ّ
ّ
�أر�ضنا و�شعبنا وثرواتنا الطبيعية �ضد �أي

��ر ب��ه��ا املنطقة،
ال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ي مت� ّ
واال�ستعداد لتقدمي �أغلى الت�ضحيات
ومهما بلغت ،يف �سبيل حماية العي�ش
امل�شرتك بني جميع �أبناء هذا الوطن».
ً
قائالّ �« :إن تكرميكم يل اليوم
وختم
هو تكرمي للجي�ش وتقدير لت�ضحيات
�شهدائه وجهود �ضباطه وجنوده� .شك ًرا

اجلي�ش الإي��ط��ايل م��ن �أج��ل ا�ستقرار
لبنان ،ح�ين ���ش��ارك للمرة الأوىل يف
مهمة القوات املتعددة اجلن�سيات العام
 .1982وال نن�سى � ً
أي�ضا جهود الوحدة
الإي��ط��ال��ي��ة العاملة يف �إط���ار ال��ق��وات
نحييها
ال��دول��ي��ة «اليونيفيل» التي
ّ

ؤكد احرتام
عدوان �إ�سرائيلي ،كما ن� ّ
اتفاق الطائف الذي �أر�سى قواعد ال�سلم
الأهلي يف لبنان ،ونعرب عن حر�صنا
على ت ��أم�ين �سالمة اال�ستحقاقات
الد�ستورية ،واملثابرة على ت�أمني ال�سلم
الأهلي ،و�صونه من تداعيات املرحلة

لكم على ثقتكم باجلي�ش اللبناين
وقيادته ،ودمتم لنا �أ�صدقاء خمل�صني».
واخ��ت��ت��م احل��ف��ل ب�����ص��ور ت��ذك��اري��ة
وكوكتيل للمنا�سبة.
�إعداد :ندين البلعة خريالله

العدد 345

15

ا�ستقباالت
رئي�س الأركان

نواب ووفود
لدى رئي�س الأركان
الدكتور  Mathew Spenceمع وفد مرافق

النائب زياد القادري
النائب الوليد �سكرية

النائب ال�سابق في�صل الداوود
الوزير ال�سابق عبدالله فرحات مع وفد من �أندية الليونز

العقيد �أوليفييه البرو�س وم�ساعده
التقى رئي�س الأرك��ان اللواء الركن وليد �سلمان ،نائب
م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي الدكتور Mathew Spence
مع وفد مرافق ،يف ح�ضور رئي�س مكتب التعاون الدفاعي
العقيد  ،Antonio Banchsوج��رى البحث يف العالقات
الثنائية بني جي�شي البلدين ومتابعة تنفيذ برنامج امل�ساعدات
املقررة للجي�ش اللبناين.
الأمريكية ّ
وا�ستقبل النواب ال�سادة :زياد القادري ،الوليد �سكرية ،وانطون
�سعد ،وبحث معهم يف الأو�ضاع الراهنة .كما التقى النائب
ال�سابق في�صل الداوود ،والوزير ال�سابق عبدالله فرحات مع وفد

الأ�ستاذ دريد ياغي
درعا تذكارية.
من �أندية الليونز يف منطقة بريوت الذي قدم له ً
كذلك ،ا�ستقبل امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد �أوليفييه
البرو�س يرافقه م�ساعده ،وبحث معهما يف مو�ضوع الهبة
ال�سعودية وحاجات اجلي�ش من ال�سالح والعتاد الفرن�سي.
ومن زواره ،نائب رئي�س احلزب التقدمي الإ�شرتاكي الأ�ستاذ
دريد ياغي.
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مو�ضوع

مر ثقي ً
ال
�شباط �أق�سى �أيام ال�سنةّ ،
الغالف
م ًّرا على لبنان ،ارتفع عدد �ضحايا
الإرهاب ،وارتفع عدد ال�شهداء يف
مدججني باحلقد والنار،
مواجهته .جمد ًدا عاد الإرهاب ّيون �إىل الهرمل ّ
بئر ح�سن �شهد جمد ًدا جرمية التفجري املزدوج ،ويف ال�شويفات ثمة من
وحيدا ،موعو ًدا بجنّة لي�ست له ولأمثاله...
فجر نف�سه
ً
ّ

الإرهاب ّ
املتنقل
الهرمل مرة ثالثة واملزدوج
من جديد يف بئر ح�سن
وحزام نا�سف يف ال�شويفات
التفجريات الإرهابية
يف بيانات قيادة اجلي�ش

بني �أول �شباط و 22منه ّ
تنقل الإرهاب
يف عدة مناطق ،وبيانات قيادة اجلي�ش
�أوردت وق��ائ��ع التفجريات التي كان
ن�صيب الهرمل منها انفجاران ،وبئر

يف ما يلي بيانات قيادة اجلي�ش مديرية التوجيه التي واكبت التفجريات
الإرهابية ،والتي كان بني �شهدائها املالزم �أول اليا�س اخلوري وع�سكريون
�آخرين.
ّ
بعيدا من الإرهاب وحماولة ا�ستيالء الفنت ،ا�ستهدف م�سلحون
ولي�س ً
يف طرابل�س ماللتني للجي�ش ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهاد ع�سكريني و�إ�صابة
�آخرين بجروح خالل قيامهم مبهمات حفظ الأمن.

اجلي�ش – مديرية التوجيه
بيان �أعلنت فيه �أنه «حواىل
ال�ساعة  ،18.25ح�صل انفجار
و�سط مدينة الهرمل يف حمطة
الأيتام ،ناجم عن تفجري �أحد
الإنتحاريني نف�سه وهو يقود
�سيارة نوع «غراند �شريوكي»
ل��ون ج���ردوين ،ما �أ�سفر عن
ا�ست�شهاد عدد من املواطنني
و�إ����ص���اب���ة �آخ���ري���ن ب��ج��روح
خمتلفة ،وح�صول �أ�ضرار مادية
ج�سيمة يف املمتلكات .وقد
فر�ضت وح��دات من اجلي�ش
ط� ً
�وق��ا �أم��ن� ً�ي��ا ح��ول املكان
امل�ستهدف ،كما ح�ضرت
بئر ح�سن
وحدة من ال�شرطة الع�سكرية
وعدد من اخلرباء املخت�صني،
ل��ل��ك�����ش��ف ع��ل��ى م��ك��ان
الإنفجار ومعرفة مالب�سات
التفجري.
و�أو�ضحت القيادة يف بيان
الح����ق �أ����ص���درت���ه ب��ت��اري��خ
� 2014/2/2أن���ه «بنتيجة
ك�شف اخلرباء الع�سكريني
على موقع الإن��ف��ج��ار ال��ذي
ح�صل ق��رب حمطة الأيتام
يف مدينة الهرمل ،تبينّ �أن
املتفجرات امل�ستعملة
كمية
ّ
ح�سن انفجار م���زدوج ،بالإ�ضافة �إىل تراوح ما بني  25و 30كلغ ،وهي عبارة
تفجري يف ال�شويفات .يف ما يلي هذه عن م��واد متفجرة وع��دد من القذائف
البيانات وفق تاريخ �صدورها� ،إ�ضافة �إىل والرمانات اليدوية».
 بتاريخ  ،2014/2/3مل تكد الهرملبيان يو�ضح وقائع االعتداء على اجلي�ش
ت�ستعيد �أنفا�سها وحياتها الطبيعية،
يف طرابل�س:
 -بتاريخ � 2014/2/1صدر عن قيادة و�إجن��از �أعمال الإغاثة وال�صيانة ورفع

خم�سة �شهداء للجي�ش
والقب�ض على
ر�ؤو�س كبرية وتفكيك
�سيارات مفخخة
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الأنقا�ض التي ّ
خلفها الإنفجار يف حمطة
الأيتام ،حتى د ّوى �إنفجار جديد حواىل
ال�ساعة  17.00م�ساء قرب حمطة الري�شاين
يف ال�شويفات.
الإنفجار جنم عن �إقدام انتحاري داخل
«فان» للركاب على تفجري نف�سه ،ما
�أ�سفر عن وقوع �إ�صابات يف داخله .وقد
ً
أمنيا حول موقع
�ضرب اجلي�ش
طوقا � ً
الإنفجار وو�ضع ال�سواتر احلديد ،وفق ما
�أعلنت مديرية التوجيه.
كما �صدر عن قيادة اجلي�ش بيان
�آخر جاء فيهً �« :
إحلاقا لبيانها ال�سابق،
وبنتيجة ك�شف اخل�براء الع�سكريني
ع��ل��ى م��وق��ع الإن���ف���ج���ار يف منطقة
كمية املتفجرات
ال�شويفات ،تبينّ �أن
ّ
امل�ستعملة يف احلزام النا�سف هي عبارة
عن خم�سة كيلوغرامات من امل��واد
املتفجرة».
ّ
 بتاريخ � ،2014/2/19إنفجار مزدوج يد ّويً
م�ستهدفا
يف العا�صمة بريوت وجوارها،
«امل�ست�شارية الثقافية الإي��ران��ي��ة» يف
منطقة بئر ح�سن وعلى بعد �أمتار
قليلة من دار الأيتام الإ�سالمية ،حيث
ً
ترفيهيا يف
ن�شاطا
كان الأطفال ي�ؤدون
ً
الباحة اخلارجية للمبنى.
ن��فّ ��ذ الإن��ف��ج��ار ان��ت��ح��اري��ان يف وق��ت
متزامن ،وقد جنم عنهما �سقوط �ستة
املمددة خدماته
قتلى من بينهم املجنّ د
ّ
جريحا
حممود حميه و�أك�ثر من 140
ً
ً
طفال ومربية ،من جراء تناثر
بينهم 11
الزجاج يف مبنى امليتم ال��ذي ي ��أوي 250
ً
طفال.
وقد �صدر عن قيادة اجلي�ش – مديرية
التوجيه البيان الآتي:
«حواىل ال�ساعة  9.25من �صباح اليوم،
ح�صل انفجاران انتحاريان متزامنان
تقريبا يف منطقة بئر ح�سن ،الأول
ً
داخ��ل �سيارة نوع «ب.م» بالقرب من
«امل�ست�شارية الثقافية الإيرانية» ،والثاين
20
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حاجز اجلي�ش عند مدخل
مدينة الهرمل

داخ��ل �سيارة نوع
مر�سيد�س بالقرب
م�����ن امل���ع���ر����ض
الأوروب����ي ،م��ا �أدى
�إىل ���س��ق��وط ع��دد
من الإ�صابات يف
�صفوف املواطنني،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
ح�����ص��ول �أ����ض���رار
م����������ادي����������ة يف
امل��م��ت��ل��ك��ات.
وعلى الأثر فر�ضت
ً
طوقا
قوى اجلي�ش
أمنيا ح��ول البقعة امل�ستهدفة ،فيما
� ً
ح�ضرت وحدة من ال�شرطة الع�سكرية
وعدد من اخلرباء املخت�صني الذين با�شروا
الك�شف على موقعي الإنفجارين
والأ�شالء الب�شرية التي وج��دت بالقرب
مت��ه��ي��دا لتحديد
م��ن��ه��م��ا ،وذل����ك
ً
طبيعتيهما وظروف ح�صولهما».
ً
والحقا عادت القيادة و�أ�صدرت بياناً
ج��اء فيه« :بنتيجة الك�شف الأويل
ل��ل��خ�براء الع�سكريني ع��ل��ى موقعي
الإنفجارين يف منطقة بئر ح�سن ،تبينّ
�أن الإنفجار الأول ناجم عن كمية
من املتفجرات وقذائف الهاون زنتها
نحو  90كلغ مو ّزعة داخل �سيارة نوع
ب.م  X5لون �أ�سود حتمل اللوحة الرقم
�/158298ص ،وهي كانت قد �سرقت من
ً
�سابقا،
معممة
طريق املطار و�أو�صافها
ّ
وتعود ملكيتها للمدعو حممد علي
عي�سى ومباعة مبوجب وكالة للمدعو
م�صطفى ا�سماعيل.
والإنفجار الثاين ناجم عن كمية من
املتفجرات وقذائف الهاون زنتها نحو
 75كلغ موزعة داخل �سيارة مر�سيد�س
حتمل اللوحة /121363ز وه��ي م��زورة
م�سجلة
عائدة ل�سيارة نوع «�سيرتوين»
ّ
ب�إ�سم املدعو �سهيل ادوار عبد الله».
ً
ٍ
بيان
الحقا يف
كما �أعلنت القيادة
�أ�صدرته بتاريخ � 2014/2/20أنه «�إحلاقا
لبياناتها ال�سابقة املتعلقة بالتفجريين

الإرهابيني اللذين ح�صال يف منطقة بئر
ح�سن ،تبينّ بنتيجة فحو�صات الـ DNA
التي �أجريت على �أ�شالء �أحد الإنتحاريني
�أنها عائدة للمدعو ن�ضال املغيرّ  ،وت�ستمر
التحقيقات ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص
لك�شف كامل مالب�سات التفجريين
الإرهابيني».
 ليل  ،2014/2/22تفجري �إرهابي جديدا�ستهدف اجلي�ش على حاجز العا�صي
عند مدخل الهرمل اجلنوبي� ،أ�سفر عن
�سقوط �شهيدين للجي�ش هما املالزم �أول
اليا�س اخلوري واجلندي حمزة الفيرتوين
وامل��واط��ن حممد �أي��وب� ،إ�ضافة �إىل 18
جريحا من الع�سكريني واملدنيني الذين
ً
كانوا موجودين على احلاجز.
وعقب الإنفجار �أ�صدرت قيادة اجلي�ش
��ر ًة جديدة يدفع
بيا ًنا قالت فيه« :م� ّ
�ضباطه وجنوده
اجلي�ش اللبناين من دم ّ
ثمن مكافحته الإره��اب و�سعيه �إىل
فر�ض ال�سلم الأهلي .اليوم ()2014/2/22
�سقط لنا �شهداء وج��رح��ى يف عملية
�إنتحارية ا�ستهدفت اجلي�ش اللبناين
يف عقر داره بهدف تخويفه وتعميم
وذك��رت ب� ّأن «اجلي�ش حذّ ر
الفو�ضى».
ّ
يح�ضر له وللبنان وقد
منذ �أ�شهر مما
ّ
�أعلن ،منذ �أن ّ
كثف حمالته للقب�ض
ّ
املخططني وامل��ن��فّ ��ذي��ن لأع��م��ال
على
�إرهابية ،جهوز ّيته ملواجهة الإره��اب
ال��ذي يريد �ضرب امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية

بهدف ّ
�شل قدرتها و�إدخال لبنان يف �أتون
الفو�ضى والفتنة».
و�أعلنت �أن «ما ح�صل يف الهرمل من
ٍ
ا�ستهداف وا�ضح للجي�ش يفرت�ض �أن
التم�سك بامل�ؤ�س�سة
يدفع باجلميع �إىل
ّ
الع�سكرية والإلتفاف حولها ،واجلي�ش
وفيا لدماء �شهدائه الذين �سقطوا
�سيبقى ًّ
وان�ضموا �إىل رفاقهم ال�شهداء الأبرار
اليوم
ّ
من �أجل وحدة لبنان وا�ستقالله ،ولن
ّ
ّ
كل من يحاول
يتوقف عن مواجهة
امل�س به وبلبنان والعمل على تفكيك
ّ
ال�شبكات الإرهابية ومالحقة املتو ّرطني
فيها مهما كربت الت�ضحيات».
و�أ�ضاف البيان« :بتاريخه ال�ساعة 19.00
وعلى حاجز ج�سر العا�صي يف الهرمل،
ّ
مفخخة
�سيارة
ح�صل انفجار ناجم عن ّ
رباعية الدفع مو�ضع مالحقة من قبل
ّ
فجر نف�سه
اجلي�ش ،يقودها انتحاري ّ
لدى توقيفه من قبل عنا�صر احلاجز،
ما � ّأدى �إىل ا�ست�شهاد وج��رح ع��دد من
الع�سكريني بينهم �ضابط� ،إىل جانب
ع��دد م��ن املدنيني ���ص��ودف م��روره��م يف
املكان».
ٍ
بيان الحق �أ�صدرته القيادة� ،أعلنت
ويف
�أ ّنه «بنتيجة الك�شف تبينّ ب� ّأن ال�سيارة
نوع «غراند �شريوكي» لون �أ�سود �صنع
وقدر اخلبري الع�سكري زنة العبوة
ّ .1994
املتفجرة».
بحواىل  125كلغ من املواد
ّ
 يف � 2014/1/22أ�صدرت القيادة بياناًتعر�ض اجلي�ش العتداء يف طرابل�س
حول ّ
ما � ّأدى �إىل ا�ست�شهاد ع�سكريني وجرح
«تعر�ضت ناقلة
�آخرين وجاء يف البيان:
ّ
حملة ّ
ّ
امللولة ل�سقوط قذيفة
جند يف
ّ
م�صدرها حملة التبانة  -حي البازار،
ّ
م�سلحني ب�إمرة املدعو طالل عي�سى،
من
نتج عنه جرح ثالثة ع�سكريني� ،إ�صابة
تعر�ضت
�إث��ن�ين منهم خ��ط��رة .كما ّ
�آلية مماثلة عند م�ستديرة �أب��و علي
ّ
املحلة نف�سها ،ما
لإط�لاق نار م�صدره
� ّأدى �إىل �إ�صابة �أحد الع�سكريني بجروح.
ّ
م�سلحون متمركزون يف
كذلك� ،أقدم
ّ
املحلة املذكورة � -سوق اخل�ضار ،ينتمون

املدعوين حممود احلالق
�إىل جمموعة
ّ
ّ
(امللقب �أبو خليل) وحممد وم�صطفى
�صاروخية
النحيلي ،على �إطالق قذيفة
ّ
باجتاه دور ّية تابعة للجي�ش ،ما �أ�سفر عن
�إ�صابة �أربعة ع�سكريني بجروح».

القيادة يف ت�شييع
النقيب ال�شهيد اخلوري:
الإرهاب لن يك�سر �إرادة اجلي�ش
يف �إنقاذ الوطن

م��ن ج��دي��دة الفاكهة �إىل بعلبك
واحل���دث وب��رج��ا وحب�شيت ،جثامني
يحت�ضنها العلم اللبناين ،رفاق و�أهل
ومواطنون احت�شدوا ل��وداع من افتدوا
الوطن بحياتهم.
فبح�ضور ح�شد م��ن الأه���ايل ورف��اق
ً
كال من
�شيعت قيادة اجلي�ش
ال�سالحّ ،
النقيب ال�شهيد اليا�س اخلوري والعريف
ال�شهيد ح��م��زة ال��ف��ي�تروين ،اللذين
ا�ست�شهدا بتاريخ  2014/2/22من جراء
تعر�ض له حاجز
االنفجار الإرهابي الذي ّ
اجلي�ش يف مدينة الهرمل.
ا�ستهل الت�شييع ،ب��إق��ام��ة مرا�سم
التكرمي لل�شهيدين �أم��ام امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي  -بدارو ،بح�ضور وفد
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد
من ال�ضباط
جان قهوجي ،حيث � ّأدت لهما ثلة من
ال�شرطة الع�سكرية ومو�سيقى اجلي�ش
التحية والت�شريفات ال�لازم��ة ،وج��رى
تقليد النقيب ال�شهيد اخل��وري �أو�سمة
احل��رب واجلرحى والتقدير الع�سكري
من الدرجة الف�ضية ،والعريف ال�شهيد
ال��ف��ي�تروين �أو���س��م��ة احل���رب واجل��رح��ى
وال��ت��ق��دي��ر ال��ع�����س��ك��ري م��ن ال��درج��ة
الربونزية ،ثم جرى نقل اجلثمانني �إىل
منطقة بعلبك.
يف كني�سة م���ار ج��رج�����س يف بلدة
ج��دي��دة ال��ف��اك��ه��ة� ،أق��ي��م��ت ال�صالة
على روح النقيب ال�شهيد ،حيث �ألقى
ً
ممثال
العميد ال��رك��ن �صالح قي�س
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع
ال��وط��ن��ي الأ���س��ت��اذ �سمري مقبل وقائد

اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي كلمة
باملنا�سبة ،ن� ّ�وه فيها مب�سرية ال�ضابط
ال�شهيد و�إخال�صه مل�ؤ�س�سته ووطنه ،ومما
قاله« :يخطئ الإرهابيون املجرمون ومن
يقف خلفهم ،ح�ين يعتقدون �أنهم
ب�أعمالهم الإجرامية هذه ،ي�ستطيعون
ّ
�شل قدرة اجلي�ش وك�سر �إرادته يف �إنقاذ
الوطن ،فنحن �أبناء هذه الأر���ض ،وهم
غرباء عنها �أو ينتمون زور ًا �إليها ،نحن
�أ�صحاب ق�ضية وهم ال هوية وال دين لهم
�سوى القتل و�سفك الدماء .نحن نعمل
يف و�ضح النهار بني �أهلنا لنمار�س حقنا
املقد�س يف الدفاع عنهم ،وهم يعملون
ّ
خلف �ستائر الليل ،لأن ال�شعب قد
رف�ضهم ولفظهم �إىل غري رجعة».

النقيب ال�شهيد اليا�س اخلوري

 من مواليد  1988/2/10يف زحلة،ق�ضاء زحلة.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط
 ّبتاريخ .2007/10/16
 رق���ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم �إع��ت��ب��ا ًرا من ،2010/8/1ولرتبة مالزم �أول �إعتبا ًرا من
.2013/8/1
 من عداد فوج احلدود الرب ّية الثاين. حائز:مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
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 عازب. ّرق��ي لرتبة �أع��ل��ى بعد ا�ست�شهاده
ومنح و�سام احلرب ،و�سام اجلرحى وو�سام
التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية
وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

...ويف ت�شييع
العريف ال�شهيد الفيرتوين:
دماء ال�شهداء �أمانة يف �أعناقنا

العريف ال�شهيد حمزة الفيرتوين

 من مواليد  1987/5/1يف بعلبك،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2011/12/24
 ّ من عداد فوج احلدود الرب ّية الثاين. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 عازب. ّرق��ي لرتبة �أع��ل��ى بعد ا�ست�شهاده
ومنح و�سام احلرب ،و�سام اجلرحى وو�سام
التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية
وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

...ويف ت�شييع العريف �أول ال�شهيد
فادي اجلامو�س:
�سنقت�ص من املرتكبني
ّ

يف مدينة بعلبك� ،أقيمت ال�صالة
على جثمان العريف ال�شهيد حمزة
الفيرتوين ،حيث �ألقى العقيد الطبيب
�صبوح مرت�ضى مم� ً
�ث�لا ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع الوطني
الأ���س��ت��ـ��اذ �سمري مقبل وق��ائ��د اجلي�ش
العماد جان قهوجي كلمة باملنا�سبة،
ّنوه فيها باملزايا الع�سكرية والأخالقية
لل�شهيد ووفائه لق�سمه ،ومما قاله:
«كلمتنا ال��ي��وم �إىل �أه���ل ال�شهيد
و�إىل جميع �أب��ن��اء ال��وط��ن ،نخت�صرها
بالت�أكيد �أن دم��اء ال�شهداء �أمانة يف
�أع��ن��اق��ن��ا ،و�أن��ن��ا ما�ضون يف مالحقة
الإرهاب حتى اجتثاثه من جذوره ،فال
ّ
ت�سول
كل من
تهاون �أو مهادنة مع
ّ
له نف�سه العبث ب�أمن لبنان وتاريخه
وحا�ضره وم�ستقبله ،ويد اجلي�ش قادرة
وقوية و�ستطال ه ��ؤالء القتلة املجرمني
ً
عاجال �أم �آجلاً ».
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يف ّ ،2014/1/24ودع��ت القيادة و�أبناء
حملة احل���دت  -بعبدا ال��ع��ري��ف �أول
ال�شهيد فادي اجلامو�س ،حيث �أقيم له
قدا�س يف كني�سة ال�سيدة يف البلدة .وبعد
تقليده �أو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير
الع�سكري من الدرجة الربونزية ،و�إقامة
ّ
ممثل
ال�صالة عن روحه الطاهرة� ،ألقى
قائد اجلي�ش العقيد الركن علي ح�سن
كلمة ن� ّ�وه فيها بت�ضحيات ال�شهيد
وتفانيه يف �أداء الواجب.
ومما قاله�« :إن قيادة اجلي�ش ت�ؤكد
ّ
مرة جديدة� ،أنها لن ت�سكت على �أي
ّ
اعتداء على الع�سكريني واملواطنني،

و�ستقت�ص من املرتكبني �أينما كانوا
ّ
و�إىل �أي جهة انتموا ومهما طال الزمن،
وما الت�ضحيات اجل�سام وقوافل ال�شهداء
ال��ت��ي ي��ق� ّ�دم��ه��ا اجل��ي�����ش ع��ل��ى مذبح
الوطن ،يف هذا املوقع �أو ذاك� ،إال دليل
مت�سكه بثوابته الوطنية
وا�ضح على
ّ
و�إ�صراره على �إنقاذ لبنان من نار الفنت
ّ
املتنقلة ،واحلفاظ على وحدته و�سيادته
ً
وا�ستقالله ،كائنة ما كانت الأخطار
والتحديات».

العريف �أول فادي اجلامو�س

 من مواليد  1975/11/6يف احلدت –ق�ضاء بعبدا – حمافظة جبل لبنان.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1993/10/25
 ّ من عداد لواء امل�شاة الثاين ع�شر –الكتيبة .121
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه قائد اجلي�ش �ست مرات.
• تهنئة قائد اجلي�ش  17مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
 مت�أهل بدون �أوالد. ّرق��ي لرتبة �أع��ل��ى بعد ا�ست�شهاده
ومنح و�سام احلرب ،و�سام اجلرحى وو�سام
التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية
وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

...ويف ت�شييع اجلندي ال�شهيد
ح�سني �سعد الدين:
الت�ضحيات اجل�سام تتوا�صل

�شيعت القيادة و�أبناء بلدة حب�شيت يف
ّ
املمددة خدماته ح�سني
عكار ،املجنّ د
ّ
�سعد الدين ،يف ح�ضور العقيد الركن
ً
ممثال قائد اجلي�ش،
ح�سن �أب��و حيدر
وق��د متّ تقليد ال�شهيد �أو�سمة احلرب
واجلرحى والتقدير الع�سكري من الدرجة

الربونزية.
و�أل��ق��ى ممثل ق��ائ��د اجلي�ش كلمة
أك����د فيها �أن «م�سرية
باملنا�سبة � ّ
الت�ضحيات اجل�سام ،التي يبذلها اجلي�ش
يف هذه املرحلة الع�صيبة من تاريخ البالد
تتوا�صل .وقد تتنوع املواقع وال�ساحات،
لكن الأخطار نف�سها تالزم رجالنا يف
كل مكان ،والأي��ادي العبثية املجرمة
هي نف�سها التي تعمل بال كلل على
ا�ستهداف املواطنني كما الع�سكريني،
للنيل من وحدة الوطن و�صيغة العي�ش
امل�شرتك بني �أبنائه ،وللنيل � ً
أي�ضا من
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي ت�شكل درع
ال�شعب ومعقد �آماله».
ردنا الوا�ضح والأكيد على
و�أ�ضاف�« :إن ّ
مت��ادي املجرمني يف عبثهم ،يكمن
يف عزم هذه امل�ؤ�س�سة على �إنقاذ الوطن
ً
كائنة ما كانت الأخطار والت�ضحيات،
كما يف مالحقة ه�ؤالء القتلة من دون
هوادة ،حتى �إلقاء القب�ض عليهم و�إنزال
الق�صا�ص العادل بهم».

اجلندي ال�شهيد ح�سني �سعد الدين

 من مواليد  1987/11/10يف حب�شيت،ق�ضاء عكار ،حمافظة ال�شمال.
����ددت خ��دم��ات��ه اع���ت���ب���ا ًرا من
 م� ّ.2009/7/4
 من عداد لواء امل�شاة الثاين ع�شر –الكتيبة .121
 حائز:مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ

• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة قائد اللواء
مرتني.
ّ
• ت���ه���ن���ئ���ة ق���ائ���د
الكتيبة ثالث مرات.
 عازب. رقي �إىل رتبة �أعلىبعد الإ�ست�شهاد ومنح
و���س��ام احل����رب ،و���س��ام
اجلرحى وو�سام التقدير
الع�سكري من الدرجة
الربونزية وتنويه العماد
قائد اجلي�ش.

انفجار الهرمل

...ويف ت�شييع اجلندي ال�شهيد
حممود حم ّيه:
نفرط بقطرة دم واحدة
لن ّ

�شيعت قيادة اجلي�ش و�أبناء بلدة برجا
ّ
املمددة خدماته حممود
– ال�شوف ،املجنّ د
ّ
حميه الذي ا�ست�شهد بتاريخ 2014/2/19
ّ
من جراء الإنفجار الإرهابي الذي ح�صل
بالقرب م��ن «امل�ست�شارية الثقافية
الإيرانية» يف بئر ح�سن.
وقد ا�ستُقبل موكب الت�شييع يف بلدة
برجا بنرث الورود والأرز ،ثم �سجي جثمان
ال�شهيد يف دار العائلة قبل �أن ينقل
حم��م��و ًال على الأك��ت��اف �إىل م�سجد
الدميا�س يف البلدة.
وبعد تقليده �أو�سمة احلرب واجلرحى
وال��ت��ق��دي��ر ال��ع�����س��ك��ري م��ن ال��درج��ة
الربونزية ،و�إقامة ال�صالة على جثمانه
الطاهر ،القى العقيد الركن خليل
خليل مم� ً
�ث�لا ق��ائ��د اجلي�ش كلمة
باملنا�سبة قال فيها:
«�إن �أك�ث�ر م��ا نحتاج �إل��ي��ه يف هذه
املرحلة الدقيقة من تاريخ البالد ،هو
ال�صفوف وتعزيز �إرادة ال�صمود �أمام
ر�ص ّ
ّ
امل�صاعب والتحديات .وكونوا على ثقة
جهدا �أو ت�ضحية،
يدخر
ً
ب�أن اجلي�ش لن ّ
ولن يتنازل قيد �أمنلة عن ّ
املقد�س
حقه
ّ
يف حماية وحدة الوطن ،واحلفاظ على

�سالمة �أبنائه ،ول��ن يفرط بقطرة دم
واحدة ت�سقط من ع�سكري �أو مواطن
على مذبح لبنان ،و�سي�ضرب بيد من
حديد الإرهابيني والعابثني بالأمن يف �أي
مكان و�إىل �أي جهة انتموا».

اجلندي ال�شهيد حممود حم ّية

 من مواليد  1992/8/28يف برجا.����ددت خ��دم��ات��ه �إع���ت���ب���ا ًرا من
 م� ّ.2012/1/24
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته
عدة مرات.
ّ
 عازب. ّرق��ي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد
ومنح و�سام احلرب ،و�سام اجلرحى وو�سام
التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية
وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
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مو�ضوع
الغالف

عمر ابراهيم الأطر�ش

ّ
متكن اجلي�ش اللبناين من تنفيذ العديد من العمليات الأمنية يف الآونة الأخرية ،والتي �أ ّدت �إىل توقيف
مطلوبني من جن�سيات خمتلفة ي�شتبه يف انتمائهم �إىل منظمات �إرهابية (داع�ش ،جبهة الن�صرة ،وكتائب
وجه بهذه التوقيفات �ضربة �شديدة �إىل الإرهاب ،وقد لقيت �إجنازاته تقدي ًرا عال ًيا على
عبدالله عزام) .اجلي�ش ّ
امل�ستويني الوطني واخلارجي.

�أوقفت مديرية املخابرات يف اجلي�ش
بتاريخ  2014/1/22عمر ابراهيم الأطر�ش
امللقب بـ «ابو عمر» ،بعد توافر معلومات
حول ارتباطه ب�إرهابيني داخل �سوريا،
وت�أليفه خلية �إرهابية ت�ضم لبنانيني
و�سوريني وفل�سطينيني.
ويف البيان الذي �أ�صدرته قيادة اجلي�ش
 مديرية التوجيه بتاريخ 2014/1/30�أعلنت �أن «مديرية املخابرات �أحالت
بتاريخ  2014/1/30املوقوف عمر الأطر�ش
�إىل الق�ضاء املخت�ص .وبنتيجة التحقيق
م��ع��ه اع��ت�رف ب��ارت��ب��اط��ه ب��ك��ل من
املطلوبني الفارين :عمر ابراهيم �صالح
امللقب ب��ـ«�أب��و ف���اروق» ،ونعيم عبا�س
و�أحمد طه ،و�آخرين ينتمون �إىل كتائب
عبدالله عزام وداع�ش وجبهة الن�صرة.
كما اعرتف املوقوف بنقله �سيارات
ّ
ت�سلمها من
مفخخة �إىل ب�يروت ،بعد
ال�سوري �أبو خالد وت�سليمها �إىل الإرهابي
نعيم عبا�س ،وذلك بالتن�سيق مع املدعو
عمر �صالح ،بالإ�ضافة �إىل نقله �أحزمة
نا�سفة ورمانات يدوية وذخائر خمتلفة.
ويف �إحدى تلك ال�سيارات ،وهي من نوع
«جيب �شروكي» ،نقل معه انتحار ّيني
ً
الحقا
مز ّودين �أحزمة نا�سفة ،حيث قتال
على حاجزي الأويل وجمدليون بعد �أن
ّ
�سلمهما �إىل املدعو عبا�س مع ال�سيارة
فجرت بتاريخ الحق،
امل��ذك��ورة التي ّ
كما نقل برفقة املدعو �أبو فاروق �سيارة
�أخرى فجرت � ً
أي�ضا.
كذلك ،اعرتف املوقوف ال�شيخ عمر
الأطر�ش بنقله �إنتحاريني من جن�سيات
عربية �إىل داخ���ل الأرا����ض���ي ال�سورية
وت�سليمهم �إىل جبهة الن�صرة ،بالإ�ضافة
�إىل �إح�ضاره � 4صواريخ من �سوريا �أطلقت
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التوقيفات
ر�ؤو�س �إرهابية كبرية
يف قب�ضة اجلي�ش
بتاريخ  2013/8/22من منطقة احلو�ش
باجتاه الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
بالإ�ضافة �إىل � 4صواريخ �أخرى ا�ستلمها
قبل توقيفه ب�أيام من املدعو �أحمد طه».
وختم البيان ب ��أن مديرية املخابرات
بالتو�سع يف التحقيق لك�شف
«تقوم
ّ
العمليات التي قامت بها اخللية التي
ينتمي �إليها املوقوف».

نعيم عبا�س

بعد متابعة دقيقة ور�صد مكثف،
�أوق��ف��ت مديرية امل��خ��اب��رات يف ب�يروت
بتاريخ  ،2014/2/12الإره��اب��ي نعيم
عبا�س وهو �أحد قياديي كتائب عبدالله
املدبر لعدد من العمليات
عزام ،والعقل ّ
الإنتحارية التي ا�ستهدفت ال�ضاحية
اجلنوبية لبريوت.
ووف��ق بيان �صادر عن قيادة اجلي�ش
بتاريخ � ،2014/2/12أعلنت مديرية
التوجيه ما ي�أتي:

«�أوقفت مديرية املخابرات يف اجلي�ش
اللبناين املدعو نعيم عبا�س ،فل�سطيني
اجلن�سية يف منطقة املزرعة – بريوت،
وهو ينتمي �إىل كتائب عبدالله عزام.
وكان اجلي�ش ير�صد عبا�س منذ مدة،
بعد ورود معلومات عن دوره يف �إع��داد
ّ
مفخخة وتفجريها ،وقد متت
�سيارات
مالحقته م��ن��ذ خ��روج��ه م��ن خميم
عني احللوة ،يف عملية مراقبة دقيقة،
�أ�سفرت عن دهمه والقب�ض عليه �صباح
اليوم (.»)2014/2/12
و�أ����ض���اف ال��ب��ي��ان «ف���ور ب���دء عملية
التحقيق م��ع امل��وق��وف نعيم عبا�س،
���س��ارع �إىل الإع��ت�راف ب���إع��داده �سيارة
ً
الحقا ،وهي موجودة
مفخخة لتفجريها
فتم
يف حملة كورني�ش املزرعة  -بريوتّ ،
دهمها وتفكيك العبوة التي وجدت
ب��داخ��ل��ه��ا( ...التفا�صيل م��ع �أخ��ب��ار
امل�ضبوطات يف مكان �آخر يف هذا العدد).
كذلك ،اعرتف املوقوف عبا�س بوجود
ّ
مفخخة يجري دهمها
خمابئ ل�سيارات
حاليا ،كما �أدىل باعرتافات تثبت
ً
ريا».
�صلته بتفجريات وقعت �أخ ً
ويف بيان الحق �أ�صدرته القيادة بالتاريخ
نف�سه �أعلنت فيه �أنه يف «�إطار متابعة
التحقيقات مع الإرهابي املوقوف نعيم
عبا�س ،دهمت قوة من اجلي�ش خمز ًنا
يف حملة ال�سعديات ،و�ضبطت بداخله
�أ�سلحة».

جمال دفرتدار

يف الإطار ذاته� ،أعلنت مديرية التوجيه
يف بيان �صادر بتاريخ � 2014/1/15أنه
التق�صي ومتابعة التحقيقات يف
«نتيجة
ّ
ظروف االعتداء الذي قامت به جمموعة
�إرهابية على حاجز اجلي�ش يف �صيدا يف

متكنت مديرية املخابرات
،2013/1/15
ّ
فجر  2014/1/15من توقيف القيادي يف
كتائب عبدالله عزام الإرهابي املطلوب
جمال دفرتدار ،بعد دهم مكان وجوده
يف �إحدى قرى البقاع الغربي .وقد بو�شرت
التحقيقات مع املوقوف يف �إ�شراف الق�ضاء
املخت�ص».
و�أ���ض��اف ال��ب��ي��ان �أن���ه «خ�ل�ال تنفيذ
ّ
امل�سلحني
ال��ع��م��ل��ي��ة ،ت��ع� ّ�ر���ض �أح����د
للمجموعة الداهمة �شاه ًرا رمانة يدوية،
ف�أطلقت عليه النار حيث قتل مت�أث ًرا
بجروحه».

علي �أحمد جعفر

يف ال�سياق نف�سه��� ،ص��در ع��ن قيادة
اجل��ي�����ش – م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه البيان
«متكنت مديرية املخابرات
الآت���ي:
ّ
( )2014/1/17م��ن توقيف �أح���د �أب��رز
املطلوبني يف منطقة البقاع املدعو علي
�أح��م��د جعفر يف حملة ر�أ����س العني يف
بعلبك ،وذلك بعد عملية ر�صد ومتابعة.
بعدة مذكرات
واملدعو جعفر مطلوب ّ
توقيف منها  :الإ���ش�تراك مع �آخرين
يف ت�أليف ع�صابة خطف بقوة ال�سالح
وجتارة الأ�سلحة واملخدرات ،وم�شاركته
يف خطف كل من اللبنانيني� :أحمد
زيدان� ،إبراهيم الأتات ،حممد �سلمان
�سلمان وال�سوري �إبراهيم كتول مقابل
فدية مالية ،واع�ترا���ض حافلة �سورية
و�سلب من بداخلها من مبالغ مالية
وهواتف خلوية.
و�أثناء عملية التوقيف حاول �أ�شخا�ص
ّ
ي�ستقلون �سيارتي «جي �أم �سي» ،و«نيو
غ��ران��د ���ش�يروك��ي» ،اع�ترا���ض عنا�صر
ال��دوري��ة ملنع عملية التوقيف ،مما
ا�ضطر عنا�صر الدورية �إىل �إط�لاق النار
باجتاههم لتفريقهم.
وق��د �ضبطت بحوزة امل��وق��وف �أ�سلحة
حربية خمتلفة ورمانات يدوية ،كما
�ضبطت ال�سيارة التي ك��ان يقودها
وهي من نوع «كيا �سرياتو» ،من دون
�أوراق ثبوتية .ويف هذا الإط��ار تتوا�صل

التحقيقات مع املوقوف ب�إ�شراف الق�ضاء
املخت�ص».

املطلوب الإرهابي
�إبراهيم عبد املعطي �أبو معيلق ميتًا

بتاريخ � ،2014/1/23أ���ش��ارت قيادة
اجلي�ش يف بيان �إىل �أنه «بنتيجة مراقبة
حتركات املطلوبني ب�أعمال �إرهابية،
ّ
وخ�صو�صا عمليات تفجري ال�سيارات
ً
املفخخة ،وب��ع��د ورود معلومات عن
حتركات املطلوب الإرهابي �إبراهيم
عبد املعطي �أب��و معيلق امللقب ب�أبي
جعفر (فل�سطيني اجلن�سية)� ،أقامت
ظرفيا يف منطقة
قوة من اجلي�ش حاج ًزَا
ً
ال��ب��ق��اع لتوقيف امل��ط��ل��وب امل��ذك��ور.
�صادما
ومب��روره يف املكان حاول الفرار
ً
�أحد اخلفراء بال�سيارة التي كان يقودها
وه��ي من ن��وع «ك��راي��زل��ر» ل��ون �أ�سود،
كما �أطلق النار باجتاه عنا�صر احلاجز
للتغطية على حماولة ف���راره ،ما �أدى
�إىل �إ�صابة �ضابط بجروح ،فتّ م الرد على
ً
مطلق النار و�إ�صابته حيث توفيّ
الحقا
مت�أث ًرا بجراحه بعد نقله �إىل امل�ست�شفى،
فر �شخ�ص �آخر كان برفقته».
فيما ّ
و�أ�ضاف البيان �أن «املطلوب �أبو معيلق
ينتمي �إىل كتائب عبدالله ع��زام،
ويرتبط بتنظيم داع�����ش ،وين�سق مع
�أمري هذا التنظيم يف منطقة القلمون
ال�سورية لنقل �إن��ت��ح��اري�ين �إىل لبنان
وتخطيط وتنفيذ �أعمال �إرهابية ،وقد
�ضبطت بحوزته بطاقة هوية با�سم
�أحمد عمر �صلح ،و�صودرت ال�سيارة التي
كان يقودها ،فيما يجري العمل على
مالحقة املطلوب الآخر الفار وتوقيفه».

ال��ل��ون ،يقودها امل��دع��و ح�سن �أحمد
امل��ق��داد ،وبرفقته امل��دع��و ح�سن علي
املقداد املطلوب للعدالة مبوجب مذكرة
توقيف بجرم �إطالق نار .و�ضبطت داخل
ال�سيارة ث�لاث بنادق حربية خفيفة
وثالثة م�سد�سات وخم�س رمانات يدوية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل كمية م��ن الذخائر
املتنوعة،
اخلفيفة والأعتدة الع�سكرية
ّ
وقد متّ ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات
�إىل املراجع املخت�صة.
�سبق ذل��ك ( )2014/1/9توقيف قوى
اجل��ي�����ش يف منطقة وادي ح��م� ّ�ي��د –
عر�سال� 3 ،أ�شخا�ص من التابعية ال�سورية
ملحاولتهم دخ��ول الأرا���ض��ي اللبنانية
بطريقة غري �شرعية ،كما متّ توقيف
املواطن ح�سني حممد احلجريي املطلوب
مبوجب ع� ّ�دة مذكرات توقيف بجرم
�إطالق نار و�إ�صابة مواطنني وغريها.

تعمم �صور مطلوبني
القيادة ّ

عممت قيادة اجلي�ش يف
�إىل ذل��كّ ،
ثالثة بيانات �أ�صدرتها بتواريخ 19 ،17
و��� ،2014/2/22ص��و ًرا لثالثة مطلوبني
الرتكابهم جرائم خطرة.
يتعرف �إليهم،
كما دعت كل من
ّ
�إىل االت�صال بغرفة عمليات القيادة
ع�بر م���و ّزع وزارة
ال��دف��اع الوطني
على الرقم ،1701
�أو �إب��ل�اغ �أق���رب
مركز ع�سكري
�أو ا����س���ت���خ���دام
التطبيق «LAF
.»Shield

...ومطلوبون �آخرون

يف م����وازاة ذل���ك� ،أوق��ف��ت
ق���وى اجل��ي�����ش يف منطقة
حربتا – بعلبك ،وفق بيان
�صادر عن مديرية التوجيه
بتاريخ � ،2014/1/28سيارة
جيب نوع «�شفروليه» �سوداء
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مو�ضوع
الغالف

ال�سيارات املفخخة
املتابعة احلثيثة متنع الكارثة يف �أكرث من منطقة

�أبرز الإجنازات الأمنية التي حققها اجلي�ش خالل الأ�سابيع الأخرية ،كانت بك�شفه العديد من
واملعدة للتفجري .وقد �أثبت اجلي�ش بذلك �أنه العني ال�ساهرة على �أمن لبنان
ال�سيارات املفخخة
ّ
واللبنانيني والقادر على حماية الوطن من امل�ؤامرات اخلبيثة التي حتاك �ضده.
ويف ما يلي احل�صيلة التي �أ�سفرت عنها العمليات والتدابري التي نفذها اجلي�ش ،بف�ضل ت�أهبه
ويقظته ومتابعته احلثيثة ل�شبكات الإجرام التي تعمل على �إحلاق الأذية باملواطنني.

كورني�ش املزرعة واللبوة

بتاريخ  ،2014/2/12وبعد �ساعة على
توقيف الإره��اب��ي نعيم عبا�س� ،ضبط
ّ
مفخخة كانت موجودة
اجلي�ش �سيارة
فتم
يف حملة كورني�ش املزرعة – بريوتّ ،
دهمها وتفكيك العبوة التي وجدت
بداخلها ،وزنتها حواىل  100كيلوغرام
من امل��واد املتفجرة والأحزمة النا�سفة،
بالإ�ضافة �إىل عدد من القذائف.
كما �ضبطت قوى اجلي�ش �سيارة
ثانية نوع «كيا» لون ر�صا�صي،
كانت تتجه من يربود يف �سوريا
�إىل داخل الأرا�ضي اللبنانية ثم
ب�يروت ،وبداخلها ثالث ن�ساء،
على �أن ّ
ي�سلمن ال�سيارة املذكورة
لأ�شخا�ص �إنتحاريني ،وقد لوحقت
ال�سيارة ومت توقيفها عند اللبوة
مع الن�ساء الثالث.
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...و�أ�سلحة يف ال�سعديات

�ضبطت ق��وة م��ن اجلي�ش ع���د ًدا من
ال�صواريخ من عيار  107ملم وكمية من
املتفجرات وم���وا ًدا لت�صنيع املتفجرات
أختاما وهويات مز ّورة ،ومعدات للتزوير
و�
ً
يف خمزن يف حملة ال�سعديات ،قادتها �إليه
التحقيقات مع الإرهابي املوقوف نعيم
عبا�س (بيان القيادة يف .)2014/2/12

كذلك متّ العثور على �أربعة �صواريخ يف
معدة للإطالق على
خراج بلدة الدبية
ّ
�إحدى املناطق اللبنانية.
وكانت القيادة �أعلنت يف بيان �أ�صدرته
بتاريخ � ،2014/2/5أن «دورية من اجلي�ش
دهمت منز ًال مهجو ًرا يف خ��راج بلدة
عيدمون – عكار ،فتبينّ �أن��ه خمزن
لل�سالح م�ست�أجر من قبل وائ��ل عبد
الكرمي (�سوري اجلن�سية) حيث �ضبط
بداخله :ه��اون  82ملم ( ،)3ه��اون 60
ملم ( ،)1هاون  120ملم (� ،)2صاروخ غراد
( ،)1ر�شي�ش ب.ك.ث ( ،)1ر�شي�ش 12.7
مع �سبطانة ( ،)2قنا�صة ( ،)1قنا�صة
قدمية �صنع ي��دوي ( ،)1ذخ�يرة ه��اون
خمتلفة (� ،)8ألغام �ضد الأ�شخا�ص (،)23

عبوات فارغة يدوية ال�صنع (،)20
ذخرية من عيارات خمتلفة (30
ً
�صندوقا) بالإ�ضافة �إىل كمية
كبرية من البارود».

...ويف بعلبك

ب��ت��اري��خ � ،2014/2/16ضبط
اجلي�ش �سيارة مفخخة بحواىل
كيلوغراما من املتفجرات
240
ً
متكن
يف منطقة بعلبك ،يف ح�ين
ّ
�سائقها من الفرار.
ويف البيان ال�صادر عن القيادة� ،أعلنت
�أن���ه «بتاريخه ح���واىل ال�ساعة 11.15
�إ�شتبهت قوى اجلي�ش ب�سيارة نوع «راف
 »4رباعية الدفع ،يقودها �أحد الأ�شخا�ص
يف منطقة جرود بلدة حام ق�ضاء بعلبك،
حيث قامت مبالحقتها و�إط�لاق النار
متكنت من توقيفها
باجتاهها ،ثم
ّ
بعد �أن �أق���دم �سائقها على ال��ف��رار.
وبنتيجة الك�شف على ال�سيارة تبينّ
ّ
املتفجرات.
مفخخة بكمية من
�أنها
ّ
وعلى الأثر ح�ضر اخلبري الع�سكري ،الذي
عمل على تفكيكها ،وحتديد كمية
املتفجرات ونوعيتها».
ثم �صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية
التوجيه بيان �آخر بالتاريخ نف�سه جاء
فيه:
ً
«�إحل��اق��ا لبيانها ال�سابق ح��ول �ضبط
ّ
املفخخــة يف جـرود بلدة
�سيارة راف 4
ح��ام ،تبينّ �أن زن��ة العبوة ح��واىل 240
كلغ من املواد املتفجرة نوع �سانتك�س،
بالإ�ضافة �إىل  10كلغ من املواد ال�سريعة
الإ�شتعال وقذيفتي مدفعية عيار
 122ملم .وهي مو ّزعة يف �أق�سام
ال�سيارة كافـة ،ومو�صولـة بفتيــل
�صاعــق طولــه  200مرت ،مــع �آلية
تفجـري ال�سلكي و�آلية توقيت
تت�ألفــان مـن :جهازي خلوي
وجهاز �إ�شعال كهربائي وجهــاز
توقيت وبطارية  12فولت.
تــم العثور داخــل ال�سيارة
كما ّ
على عدد من احلبوب املخدرة».

�صواريخ من خلف احلدود

مبوازاة ذلك� ،سقطت �صواريخ وقذائف
م�صدرها اجلانب ال�سوري على بع�ض
القرى اللبنانية من دون ت�سجيل �أي
�إ�صابات بالأرواح.
وقد �صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية
التوجيه �سل�سلة بيانات �أو�ضحت �أمكنة
�سقوط ال�صواريخ.
يف تاريخ � ،2014/1/16أ�صدرت القيادة
بيانني ج��اء فيهما �أن��ه «�سقط ثالثة
���ص��واري��خ وق��ذي��ف��ت��ان يف منطقة ر�أ���س
بعلبك م�صدرها اجلانب ال�سوري ،من
دون ت�سجيل �إ�صابات يف الأرواح».
و�أعلنت القيادة �أن قوى اجلي�ش با�شرت
الك�شف على مكان �سقوط ال�صواريخ
والقذائف لتحديد م�صدرهما ونوعهما
بدقة ،كما اتخذت الإجراءات امليدانية
املنا�سبة.
ويف الإطار نف�سه� ،أ�صدرت القيادة بياناً
بتاريخ  2014/1/17جاء فيه �أنه «ما بني
تعر�ضت
ال�ساعة  10.45وال�ساعة 12.00
ّ
مناطق �سهل ر�أ���س بعلبك ،الكواخ
والبوي�ضة – الهرمل ،وم�شاريع القاع،

ً
�صاروخا
وبلدة عر�سال� ،إىل �سقوط 20
وق��ذي��ف��ة ،م�صدرها اجل��ان��ب ال�����س��وري.
وق��د �أدى بع�ضها �إىل �سقوط ع��دد من
الإ�صابات يف �صفوف املواطنني يف بلدة
عر�سال ،بالإ�ضافة �إىل �أ�ضرار مادية يف
املمتلكات».
ويف ب��ي��ان الح��ق �أ���ص��درت��ه ال��ق��ي��ادة يف
التاريخ نف�سه �أعلنت �أن «منطقة خربة
تعر�ضت
داوود �شرق منطقة ر�أ�س بعلبكّ ،
ح��واىل ال�ساعة  21.00من م�ساء اليوم،
ل�سقوط �سبعة �صواريخ م�صدرها اجلانب
ال�سوري من دون ت�سجيل �أي �إ�صابات
بالأرواح».
ويف � ،2014/1/18أعلنت ال��ق��ي��ادة يف
ٍ
بيان �آخ��ر �أن��ه «بنتيجة ك�شف جلنة
ع�سكرية خمت�صة من اجلي�ش على
�أمكنة ال�صواريخ التي �سقطت يف بلدات:
عر�سال ،ر�أ�س بعلبك والفاكهة ،تبينّ
�أن م�صدر �إطالقها املناطق الواقعة �شرق
بلدة عر�سال».
ً
ك��ذل��ك� ،أ���ص��درت ال��ق��ي��ادة بيانا يف
 2014/1/25جاء فيه �أنه «عند ال�ساعة
� ،14.40سقطت خم�سة �صواريخ يف مدينة
الهرمل و�أطرافها ،كما �سقط �صاروخ
�آخر يف خراج بلدة القاع ،م�صدرها
اجلانب ال�سوري ،من دون الإب�لاغ
عن �إ�صابات يف الأرواح ،وتقوم وحدات
اجلي�ش بالك�شف على �أماكن
�سقوطها ،لتحديد �أنواعها وم�صادر
�إطالقها ّ
بدقة».
�إعداد:
نينا عقل خليل
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العوايف
يا وطن

حرب ولي�ست معركة

هي حرب ،حرب ولي�ست معركة تنتهي بالقب�ض على
جمموعة �إرهابيني وتفكيك �شبكاتهم �أو بك�شف
وتق�صي طرقاتها� ،سرقة ،وتزوي ًرا،
�سيارات املوت امللعون
ّ
ً
وتفخيخا...
وبيعا،
ً
هي حرب �شاملة �ضد الإرهاب� ،ضد الإجرام املتوح�ش� ،ضد
الفكر التائه يف جماهل الظلمات الباحث عن �أنوار اجلنة
و�سط �أ�شالء الأبرياء و�أكوام الردم والدمار.
�إنها حرب �ضد اخل��راب الفكري والروحي ال��ذي يحاول
مراكمة �أهواله يف النفو�س والبيوت وال�شوارع والأحياء.
الوطنية مبا تقوم عليه من
�إنها حرب �ضد تدمري هو ّيتنا
ّ
�إرث ح�ضاري وقيم ،حرب �ضد اقت�صادنا� ،ضد م�ؤ�س�ساتنا،
و�ضد كيان الوطن يف الأ�سا�س.
هذه احلرب �سنك�سبها ،ال خيار �آخر �أمامنا.
على م�ستوى امل�ؤ�س�سة الع�سكرية اخليار وا�ضح ،القرار
حم�سوم ،اجلهود كبرية والت�ضحيات ج�سام.
جليا منذ �أ�شهر ،وب�شكل خا�ص يف الأيام
وهذا ما ظهر
ً
الأخرية.
فمن القب�ض على «ر�ؤو�س كبرية» يف �شبكات الإرهاب،
وتفكيك العديد من ال�سيارات املفخخة� ،إىل اال�ست�شهاد
وافتداء املواطنني باللحم احلي.

لكن ل�نرب��ح ه��ذه احل���رب يلزمنا �إىل �سهر اجلي�ش
جميعا جنو ًدا يف مواجهة الإرهاب
وت�ضحياته� ،أن نكون
ً
والتطرف بكل �أ�شكالهما.
كل منا معني بالقيام بواجبه ،مواطنً ا كان� ،أم م�س�ؤوالً
�أو رجل �سيا�سة.
نحتاج �إىل الكثري من الوعي واليقظة والإلتزام.
نحتاج �إىل �سهر الآباء والأمهات على �أبنائهم ،و�إىل وعي
ال�سلطات الروحية وال�سيا�سية ،و�إىل خطط ملكافحة الفقر
واجلهل والتع�صب والتطرف والتحجر يف مواقع جامدة...
نحتاج �إىل ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الإرهاب والق�ضاء
على منابعه وروافده.
نحتاج �إىل الكثري ...وهذا الكثري ال ميكن �أن جنده
على قارعة اخلالفات وامل�صالح والإرتهانات والإهمال...
نحتاج �إىل دعم جي�شنا وتقدير جهوده ،كي ال تكون
مهمته �أ�صعب و�أق�سى .ولكي ال تكون الأثمان التي
ً
فعال ومن
إيالما .نحتاج �أن نقول له
يدفعها �أكرب و�أكرث � ً
القلب والعقل والوجدان« :العوايف يا وطن».
�إلهام ن�صر تابت
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جي�شنا

تخريج �ضباط دورة
قائد كتيبة )(43

احتفلت كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان بتخريج الدورة
الثالثة والأربعني لقائد كتيبة يف ح�ضور العميد الركن علي
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.
مكه قائد الكلية
ّ
وح�ضر الإحتفال � ً
أي�ضا �ضباط من قيادة اجلي�ش ومن الوحدات
الكربى والأف���واج امل�ستقلة ،وامل��د ّرب��ون واملحا�ضرون (�ضباط
ومدنيون).
ّ
ً
ت�صدرهم النقيب �سهيل
متخر ًجا
�ضمت ال� ّ�دورة � 36ضابطا
ّ
ّ
ّ

طليعا للدورة ،بتقدير ممتاز.
جعفر
ً
ّ
ا�ستهل الآحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،ومن ثم تالوة
مذكرة النتيجة النهائية للدورة ،فتالوة الئحة ال�شرف وتهنئة
املميزين قبل ت�سليم ال�شهادات وتبادل ال��دروع بني
ال�ضباط
ّ
طليع الدورة وقائد الكلية.
املتخرجني
مكه توجه �إىل
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن ّ
ّ
بكلمة قال فيها :
«...بالأم�س القريب ،وعلى م�شارف خم�سة �أ�شهر خلت،
وقفتم مت�أهبني ا�ستعدا ًدا لبدء دورة جديدة يف م�سريتكم
ك�سبا
التحدي مع الذات
الع�سكرية ،تخو�ضون فيها �صراع
ّ
ً
للعلم واملعرفة ،وها �أنتم اليوم تت�سلمون �شهاداتكم بفخر
ّ
ّ
اعرتافا ب�أهليتكم كقادة �أكفياء،
متثل
واعتزاز ،لأنها
جاهزين لتويل امل�س�ؤوليات القيادية �ضمن خمتلف الوحدات
الع�سكرية .واعلموا �أنكم ما كنتم لتحرزوا النتائج هذه،
لو مل يكن �سالحكم العقل امل�ستنري ،والتفكري التحليلي
ال�سديد� ،إ�ضافة �إىل طول الأناة والإرادة ال�صلبة .فهنيئً ا لكم
مبا �أجنزمت.

املتخرجون
�أيها
ّ
العلم هو الطريق �إىل احلقيقة واليقني ،وعند ال��ت��ز ّود به
وتتوحد املقايي�س وتلتقي وجهات
ينتفي ال�شك وتزول الريبة،
ّ
النظر .والأهم �أنه بالعلم وحده ترت�سخ ثقة ال�ضباط امل�س�ؤولني
قدما �إىل متابعة عملية البناء واالحرتاف
ب�أنف�سهم ،فتدفعهم ً
والتطوير ،وحتقيق النجاح املن�شود يف مهماتهم ،ما ينعك�س
�إيجا ًبا على �أداء وحداتهم وعلى �أداء اجلي�ش ب�صورة عامة».
و�إذ لفت �إىل �أهمية التدريب يف بناء قوة اجليو�ش�،أ�شار �إىل ما
ي�شهده العديد من بلدان املنطقة العربية «من �أزمات متالحقة
حتمل الكثري من املفاج�آت والإحتماالت ،وهي تنعك�س
ب�شكل �أو ب�آخر على الأو���ض��اع يف لبنان على امل�ستويات
ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية».و�أكد �أن» وعي اجلي�ش
مل�س�ؤولياته الوطنية وت�ضحيات ع�سكرية وجهودهم املتوا�صلة
يف خمتلف املواقع ،كان لها الف�ضل الأكرب يف ا�ستيعاب تلك
املتغيرّ ات ،واحلد من ت�أثرياتها ال�سلبية على الوطن و�شعبه،
كما يف �ضبط الأو���ض��اع واحلفاظ على التما�سك الوطني،
م�ستقر يتطلع �إليه جميع اللبنانيني»...
متهيدا لإر�ساء غد
ً
ّ
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�سفري الواليات املتحدة الأمريكية
يزور فوج التدخل الثاين
ويح�ضر مناورة دهم جمموعة �إرهابية

يف �إطار التن�سيق والتعاون بني الوحدات اخلا�صة يف اجلي�شني
اللبناين والأمريكي ،قام �سفري الواليات املتحدة الأمريكية
ال�سيد دايفيد هيل يرافقه وفد من قيادة فرع تدريب القوات
اخلا�صة لدى ال�سفارة الأمريكية ،بزيارة �إىل قيادة فوج التدخل
الثاين يف قاعدة رياق اجلوية ،حيث عقد اجتماع مع قائد
الفوج العميد الركن ب�سام عي�سى يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.

ّ
تخللت اللقاء مناق�شة موا�ضيع تدريبية بالإ�ضافة �إىل جماالت
التعاون الع�سكري بني اجلانبني ،ودور اجلي�ش يف احلفاظ على
الأمن والإ�ستقرار .ثم انتقل الوفد �إىل حملة تل عمارة حيث
ح�ضر مناورة مداهمة �إرهابيني يف جمموعة من املنازل ،نفّ ذها
ع�سكريو دورة التدريب اخلا�صة املفتتحة يف الفوج ب�إ�شراف
فريق �أمريكي.
وق���د �أث��ن��ى ال�سفري
الأم��ي��رك�����ي ع��ل��ى
ج����ه����ود ك����ل م��ن
املد ّربني الأمريكيني
وال����ت��ل�ام����ذة وع��ل��ى
امل�ستوى القتايل العايل
والإن��دف��اع ال��ذي ظهر
جليا خالل املناورة.
ًّ

ّ
تفقد ال�سفري الربيطاين ال�سيد
�سفري بريطانيا ّ
تفقد عملية
ط��وم فليت�شر عملية ت�سييج
ت�سييج حقل �ألغام
حقل �ألغام وتعليمه ونزع الألغام
وتنظيفه يف دير دوريت م��ن��ه ،ق��ام��ت ب��ه��ا املجموعة
الإ�ست�شارية للألغام ( )MAGيف
بلدة دير دوريت يف منطقة ال�شوف .ويذكر يف هذا الإطار �أن بريطانيا
تدعم املجموعة املذكورة يف لبنان لتحديث امل�سح الوطني حلقول
الألغام والأج�سام غري املنفجرة مب�شاركة اجلي�ش اللبناين ،بالإ�ضافة
�إىل دعمها برنامج ت�سييج احلقول ال�شديدة اخلطورة والتدريب على
التوعية يف هذا املجال.
ّ
رافق ال�سفري الربيطاين يف الزيارة رئي�س املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام العميد الركن عماد ع�ضيمي ووفد من
ال�ضباط ،رئي�س جمل�س �إدارة املجموعة الإ�ست�شارية للألغام ( )MAGاللورد مايكل ويليامز ومديرها التنفيذي ال�سيد Nick
 Roserveareومدير
العمليات الإقليمي
ال�����س��ي��د Lewlyn
 .Jonesوق��د اطلع
الوفد على امل�ساعدة
الربيطانية املقدمة
ل��ـ«م��اغ» وللمركز
ال���ل���ب���ن���اين ل���ن���زع
الألغام.
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قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يزور قيادة لواء امل�شاة التا�سع
ا�ستقبل قائد لواء امل�شاة التا�سع العميد �أحمد بدران يف ثكنة فرن�سوا احلاج
�سيريا وذلك يف
يف مرجعيون ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اجلرنال باولو
ّ
ح�ضور �ضباط من اجلانبني.
تطرق اجلانبان �إىل الأو�ضاع يف اجلنوب والتعاون القائم بني اجلي�ش
وقد
ّ
والقوات الدولية .ثم انتقل احل�ضور �إىل نادي ال�ضباط امليداين حيث �أقيم حفل
�سيريا على تعاون القوات الدولية
غداء �شكر خالله العميد بدران اجلرنال
ّ
ً
ودعما ل�صمود �أهلها يف بلداتهم وقراهم .بعدها،
الدائم واملهمات التي ت�ؤديها يف منطقة اجلنوب حفاظا على �أمنها وا�ستقرارها
ً
�سيريا كلمة ّنوه فيها بالتعاون القائم بني اجلانبني ثم جرى تبادل الدروع والهدايا التذكارية.
�ألقى اجلرنال
ّ

زوار يف املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة بالألغام حوال والطريي يف اجلنوب حيث
ا�ستقبل رئي�س املركز اللبناين ّ
ّ
اط��ل��ع ع��ل��ى ع��م��ل ف���رق من
املتعلقة بالألغام
للأعمال
العميد الركن عماد ع�ضيمي مدير يف لبنان ال�سيد خالد ميوت .وقد ا�ستمع جمعية امل�ساعدات ال�شعبية الرنوجية
مركز نزع الألغام يف ال�صحراء الغربية الوفد �إىل �إيجاز حول مراحل تنفيذ برنامج ( )NPAيف معاجلة القنابل العنقودية،
ّ
املتعلقة وا�ستمع �إىل �شرح حول كيفية العمل
ال�سيد حممد �سامل عبدالله عبد العزيز ،العمليات الإن�سانية للأعمال
يرافقه رئي�س ق�سم التوعية من خماطر بالألغام ،والإجنازات التي حققها ،كما داخل الور�ش واملعدات امل�ستخدمة لديها.
ك��ذل��ك ،ا�ستقبل العميد الركن
مطلعا على
الألغام وم�ساعدة ال�ضحايا يف جمعية جال يف خمتلف الأق�سام
ً
امل�ساعدات ال�شعبية الرنوجية ( )NPAعملها .بعدها ،انتقل الوفد �إىل بلدتي ع�ضيمي ،ال�سيدة جمانة كلوت الأ�ستاذة
يف كلية العلوم ال�صحية يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت يف ح�ضور وفد من
الطالب و�ضباط من امل��رك��ز .وخالل
تلبية لدعوة احتاد �آل �شعبان وبالتعاون
 ...و حما�ضرة يف �شحيم
الزيارة ،عر�ضت املقدم الإداري ماري عبد
مع جامعة البلمند وبدعم من منظمة
امل�سيح �إيجازًا حول التوعية من خماطر
اليوني�سيف� ،ألقت رئي�س ق�سم الإع�لام والتوعية من خماطر الألغام يف
وثائقيا
فيلما
الألغام ،كما ح�ضر الوفد
املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام املقدم الإداري ماري عبد امل�سيح
ً
ً
حول م�شكلة الألغام والقنابل العنقودية
حما�ضرة يف قاعة مهنية �شحيم الر�سمية ،عر�ضت خاللها لأهايل البلدة
وكيفية معاجلتها وال��ت��وع��ي��ة من
وع��دد من �أبناء منطقة
خماطرها وم�ساعدة �ضحاياها .بعدها
اخل��روب خطوات
�إقليم
ّ
انتقل الوفد �إىل بلدة ب�سو�س يف عاليه،
و�إج�����راءات ال��وق��اي��ة من
حيث زار حقل �ألغام يعمل على تنظيفه
خماطر الألغام والقنابل
فريق من جمعية امل�ساعدات الكن�سية
العنقودية.
الدامناركية (.)DCA
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عتاد ت�أليل من
الوحدة الكورية
�إىل مديرية الأفراد

ّ
التقنية ،وذلك
ت�سلمت مديرية الأفراد يف اجلي�ش اللبناين من الوحدة الكورية عتاد ت�أليل عايل
ّ
الطيار طارق بلطه جي نائب رئي�س الأركان
يف احتفال �أقيم يف الريزة ،يف ح�ضور العميد الركن
ّ
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد من كبار �ضباط القيادة ،بالإ�ضافة
للعديد
�إىل قائد الوحدة الكورية العاملة يف قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة العقيد  Hagil Jungوعدد
من �ضباطها .بعد الن�شيدين الوطنيني الكوري واللبناين ،جرى تبادل وثيقة الهبة وا�ستعرا�ض
الطيار بلطه جي كتاب �شكر با�سم العماد قهوجي
املقدمة ،ثم تال العميد الركن
املعدات
ّ
ّ
درعا تذكار ًيا .وانتقل من بعدها احل�ضور �إىل نادي ال�ضباط يف الريزة ،حيث
وقدم للعقيد ً Jung
ّ
�أقيم حفل غداء ح�ضره �ضباط من اجلانبني.

...وتد�شني م�شروع �إنارة بالطاقة ال�شم�سية
يف ثكنة مرجعيون
يف ح�ضور قائد لواء امل�شاة التا�سع العميد �أحمد بدران وقائد
الوحدة الإ�سبانية اجل�نرال  Francisco Servinaوعدد من
�ضباط اجلي�ش والقوات الدولية� ،أقيم يف ثكنة فرن�سوا احلاج
يف مرجعيون ،حفل تد�شني م�شروع �إنارة يعمل على الطاقة
قدمته الوحدة الإ�سبانية .وقد جرى يف ختام احلفل
ال�شم�سية ّ
تبادل الدروع التذكارية.
كرم العميد كابي �شمعون قائد لواء
ّ
...و�أعتدة من
ً
امل�شاة ال�سابع ممثال قائد اجلي�ش العماد
رئي�س نادي
ج��ان قهوجي ،رئي�س ن��ادي الفرو�سية
الفرو�سية للواء
عبود مل�ساهمته يف تقدمي
الأ�ستاذ جورج ّ
امل�شاة ال�سابع �أع��ت��دة وم���واد لرفع م�ستوى التدريب
واجلهوزية العمالنية لدى ع�سكريي
اللواء.
عبود
قدم العميد �شمعون ً
وللمنا�سبةّ ،
درعا تذكارية لل�سيد ّ
عربون �شكر وتقدير على مبادرته الطيبة وحر�صه على دعم
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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«�سيف احلق القاطع» يف مترين للواء الثامن

يف �إطار خطة التدريب النوعي التي و�ضعتها قيادة اجلي�ش
للت�أكد من جهوزية الوحدات الع�سكرية ،وا�ستعدادها
للتدخل ال�سريع والفاعل يف خمتلف الظروف القتالية،
تكتيا بالذخرية
نفّ ذت قوى من لواء امل�شاة الثامن مترينً ا
ًّ
احلية بعنوان «�سيف احلق القاطع» وذلك على م�ستوى
ّ
لفيف تكتي يف مهاجمة جمموعة �إرهابية.
ح�ضر التمرين الذي جرى يف حقل رماية الطيبة ،نائب
حمود،
رئي�س الأرك��ان للعمليات العميد الركن علي ّ
وعدد من كبار ال�ضباط وقائد اللواء العميد الركن عبد
ومدعوون.
الكرمي ها�شم وال�ضباط الأركان وقادة القطع
ّ

...ومناورة قتالية
يف كفرفالو�س
يف منطقة كفرفالو�س،
ن���فّ ���ذت وح�����دات م���ن ف��وج
املغاوير وفوجي التدخل الثاين
وامل���درع���ات الأول وال��ق��وات
اجل��وي��ة وال�صليب الأح��م��ر
اللبناين وامل��دي��ري��ة العامة
للدفاع املدين ،مناورة قتالية
يف جمال مهاجمة جمموعة
متح�صنة داخ��ل
�إره��اب��ي��ة
ّ
�سكنية.
مباين
ّ
ح�����ض��ر امل���ن���اورة ع���دد من
ك��ب��ار ال�ضباط يف القيادة
وق����ادة ال���وح���دات ال��ك�برى
والأفواج امل�ستقلة� ،إىل جانب
��وي���ن .وق��د
ع���دد م��ن امل���دع� ّ
ا�ستخدمت خاللها رمايات
بالدبابات وم��داف��ع الهاون
والأ�سلحة املتو�سطة واخلفيفة
و�صواريخ جو – �أر�ض بوا�سطة
الطوافات.

جمعية عموم ّية
لرابطة قدماء
القوى امل�س ّلحة اللبنانية
ّ
امل�سلحة
ع��ق��دت راب��ط��ة ق��دم��اء ال��ق��وى
عمومية يف نادي الرتباء
اللبنانية جمعية
ّ
امل��رك��زي يف الفيا�ضية ،عر�ضت خاللها
الأع��م��ال التي �أجنزتها خ�لال العام 2013
وتلــك التي م��ا ت��زال مو�ضــوع متابعـة
وبحث.
العمومية ع��دد كبري
ح�ضر اجلمعية
ّ
من ال�ضباط والرتباء والأف��راد املنت�سبني �إىل
الرابطة.
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اجلي�ش �أطلق حملة
حتريج �ضمن برنامج CIMIC
�أطلق اجلي�ش اللبناين – ق�سم التعاون
الع�سكري – امل��دين ،يف �إط��ار مبادراته
للتعاون مع املجتمع الأهلي ،حملة
حتريج يف بلدة جمدلبعنا – ق�ضاء عاليه،
حيث متّ غر�س ثالثة �آالف ن�صبة من
ال�صنوبر والأ�شجار احلرجية ،بال�شراكة
مع جمعية «اليد اخل�ضراء» وم�شروع
متوله الوكالة
التحريج يف لبنان الذي ّ
الأمريكية للتنمية الدولية وتنفّ ذه
أمريكية.
مديرية الأحراج ال
ّ
�شارك يف احلملة رئي�س ق�سم التعاون

الع�سكري – امل���دين العقيد يو�سف
م�شرف ،امللحق الع�سكري الأمريكي
العقيد �أنطونيو بان�شيز ،رئي�س البلدية
ال�����س��ي��د حم��م��د ف��ه��د ع��ب��د اخل��ال��ق،
و�شخ�صيات وع�سكريون وخماتري و�أهايل
البلدة.
ويف الكلمة ال��ت��ي �أل��ق��اه��ا العقيد
م�شرف� ،أعلن �أن «امل�شروع ي�شمل ع�شر
بلدات لبنانية ،مبعدل �ألفي �شتلة يف
القرية ال��واح��دة ،ما جمموعه ع�شرون
�ألف غر�سة من الأ�شجار املثمرة .وهذا

جهازان �إلكرتونيان يف املنطقة احلدودية
اجلنوبية والعدو الإ�سرائيلي ي�ضطر ل�سحبهما
�أعلنت قيادة اجلي�ش يف بيان �صادر بتاريخ 2014/1/19
�أن دورية تابعة للوحدة الإندوني�سية العاملة �ضمن قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،عرثت على ج�سم م�شبوه
يف املنطقة الواقعة �ضمن الأرا�ضي املتحفّ ظ عليها خارج
ال�سياج التقني املحاذية لبلدة العدي�سة احلدودية .وعلى
الفور ح�ضرت �إىل املكان دورية من اجلي�ش وعملت
على الك�شف عليه ،فتبينّ �أنه عبارة عن جهازي
كمبيوتر م��د ّون عليهما كتابات باللغة العرب ّية.
وقد عمل اجلي�ش على ك�شف مالب�سات املو�ضوع
بالتن�سيق مع قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
ً
الحقا ،وبعد م�شاورات بني الأطراف ّ
متت �إزالة اجلهاز
من قبل جي�ش العدو ب�إ�شراف الـ«يونيفيل» ،تزامنً ا
مع رفع درجة الإ�ستنفار من قبل وحدات اجلي�ش التي
كانت تتابع الو�ضع حتى ان�سحاب عنا�صر العدو �إىل
خلف ال�سياج احلدودي.
ٍ
بيان �أ�صدرته بتاريخ
و�أعلنت مديرية التوجيه يف
� 2014/1/20أنه «� ً
إحلاقا لبيانها ال�سابق� ،أقدمت دورية
تابعة للعد ّو الإ�سرائيلي عند ال�ساعة  ،10,45يرافقها
عن�صران م��ن ج��ه��از االرت��ب��اط ،على ف��ك و�سحب
اجلهازين الإلكرتونيني املوجودين يف منطقة العدي�سة
احلدودية ،جنوب اخلط الأزرق ،وذلك بح�ضور قوى من
اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة امل� ّؤقتة يف لبنان».
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امل�شروع من �أ�صل عدة م�شاريع نقوم بها
يف مناطق خمتلفة مل�ساعدة �أهلنا يف
جميع املناطق».

...و�أخرى يف �إبل ال�سقي
�أط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة «ج����ذور
لبنان» ،بالتعاون مع الكتائب
الإ�سبانية ،الفرن�سية والإيطالية العاملة �ضمن القوات الدولية،
ومب�شاركة اجلي�ش اللبناين ،حملة ت�شجري يف بلدة �إبل ال�سقي –
ق�ضاء مرجعيون� ،شملت غر�س � 2000شجرة من ال�صنوبر واخلروب
وغريهما ،وذلك خالل احتفال �أقيم يف قاعة حمى �إبل ال�سقي،
يف ح�ضور �سفرية ا�سبانيا ال�سيدة ميالغرو �سريناندو ،ممثلة ال�سفري
الإيطايل باملادا مربو�سيو ،ممثل قائد اجلي�ش العماد قهوجي العميد
ً
ممثال
رميون عازار ،اجلرنال الإ�سباين فرن�سي�سكو خو�سيه داكوبا
�سيريا ،امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد �أوليفييه
اجلرنال باولو ّ
البرو�س ،رئي�س بلدية
�إب���ل ال�سقي ال�سيد
ج��ورج رح��ال ورئي�س
اجلمعية راوول نعمة
ّ
وح�شد.
وب����ع����د ك��ل��م��ات
�أك��������دت �أه���م���ي���ة
احلملة يف تعزيز الوعي
البيئي وزي���ادة ن�سبة
الأ�شجار احلرجية يف
توجه احل�ضور
البلدةّ ،
للم�شاركة يف �إطالق
احل��م��ل��ة ،ح��ي��ث متّ
زرع �شجرتني� ،إيذا ًنا
ببدئها.

تركيب ج�سر
حديد يف طرابل�س
ن��ظ� ًرا اىل الأو���ض��اع
ال��راه��ن��ة يف منطقة
ال�شمال ،وبغية ت�أمني
ّ
مرور الآليات ب�شكل �آمن يف حملة �سقي �أبو علي  -طرابل�س ،قام فوج الهند�سة يف اجلي�ش برتكيب ج�سر حديد م� ّؤقت يف املنطقة
املذكورة .مت التنفيذ بهدم حافتي جمرى النهر و�إقامة مزاحف من الباطون والزفت على مدخلي اجل�سر.

ً
موقوفا بجرائم وخمالفات خمتلفة
795
نتيجة التدابري الأمنية الإ�ستثنائية التي قامت بها وحدات
اجلي�ش يف خمتلف املناطق اللبنانية ،خالل �شهر كانون الثاين
املن�صرم ،و�شملت وفق ما جاء يف البيان ال�صادر عن قيادة اجلي�ش
ب��ت��اري��خ ،2014/2/5
متّ توقيف نحو 795
�شخ�صا من جن�سيات
ً
خم��ت��ل��ف��ة ،بع�ضهم
م��ط��ل��وب ل��ل��ع��دال��ة
مب��وج��ب م��ذك��رات
ت��وق��ي��ف ،وال��ب��ع�����ض
الآخ������ر الرت��ك��اب��ه
ج��رائ��م وخم��ال��ف��ات
م���ت���ع���ددة ،تتعلق
بالتجوال داخل الأرا�ضي اللبنانية من دون �إقامات �شرعية ،وحيازة
املمنوعات والإجتار بها وتهريب ب�ضائع عرب احلدود ،بالإ�ضافة �إىل
قيادة �سيارات ودراجات نار ّية من دون �أوراق ثبوتية .وقد �شملت
امل�ضبوطات � 184سيارة 140 ،د ّراجة نار ّية� ،صهريج مازوت ومركب
كميات من الأ�سلحة والذخائر والأعتدة
�صيد ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
املتنوعة واملخدرات.
الع�سكرية
ّ

م�صادرة �أ�سلحة خفيفة
على �أثر ح�صول �إ�شكال فردي بني
مواطنني يف بلدة الق�صر – الهرمل
وت��ب��ادل �إط��ل�اق ن���ار يف م��ا بينهم
بالأ�سلحة احلربية اخلفيفة ،دهمت
ق��وة م��ن اجلي�ش �أم��اك��ن مطلقي
النار ،حيث عرثت يف منزل �أحدهم

�إخماد حريق على باخرة يف مرف�أ بريوت
�صدر عن قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه بتاريخ
 2014/1/22البيان الآتي« :على �أثر ّ
تلقي القوات البحرية
التحكم يف مرف�أ بريوت حول اندالع
ات�صا ًال من غرفة
ّ
حريق على منت الباخرة التجارية « »MIAاجلانحة
على ال�سن�سول �إىل اجلهة اخلارجية من املرف�أ املذكور،
ّ
تدخلت جمموعة قطع تابعة للقوات البحرية وعملت
حمركات الباخرة وباقي الغرف التي مل
على عزل غرفة ّ
متكنت من �إخماد احلريق
ثم
ّ
تطلها النريان ،ومن ّ
ب�صورة نهائية مب�ساندة فوج �إطفاء بريوت».

على كمية من الرمانات اليدوية
والذخائر املتو�سطة واخلفيفة وعدد
من �أجهزة االت�صال ولوحات �سيارات
ذات �أرق��ام لبنانية و�سورية بالإ�ضافة
متنوعة .كما
�إىل �أعتدة ع�سكرية
ّ
�ضبطت �سيارة نوع مر�سيد�س بداخلها
عدد من الطلقات الفارغة.
ب���ي���ان ال���ق���ي���ادة ح����ول احل����ادث

(� )2014/1/12أ�شار �إىل �أنه متّ ت�سليم
ال�سيارة مع امل�ضبوطات �إىل املراجع
املخت�صة ،بينما جت���ري مالحقة
امل��ت��و ّرط�ين يف احل����ادث لتوقيفهم
و�إحالتهم على الق�ضاء املخت�ص».
�إعداد:
نينا عقل خليل
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حتقيق
ع�سكري
من �أه��م العمليات املجوقلة
ال�شاملة يف تاريخ اجلي�ش اللبناين
تلك التي نُ ِّف َذت العام ،2000
الت�صدي للم�س ّلحني
يف �أث��ن��اء
ّ
والإرهاب ّيني ومطاردتهم يف منطقة
ال�ضن ّية ،حيث انتقلت الوحدات
امل�شاركة �إىل �ساحة املعركة
بوا�سطة الطوافات.
املهمة الفوج املجوقل ،وهو
ّنفذ ّ
أهم القوى االحتياط ّية
�أحدث � ّ
وي�ضم نخبة من املقاتلني يف
ّ
اجلي�ش اللبناين .لغة عنا�صره
احلبال ،وو�سيلة انتقالهم اخلا�صة
الطوافات ،ال يعيقهم
جبل وال بحر وال ظروف
مناخ ّية!...

�سالحه الأ�سا�سي
قدرة عالية على الت�أقلم
و�سرعة التدخل

الفوج املجوقل :قوة احتياط بقدرات خا�صة

ً
حفاظا على
والتدريبية
والفكرية
ّ
ّ
للتدخل
جهوز ّيتهم وا���س��ت��ع��داده��م
مهمة طارئة و�صعبة توكلها
يف �أي
ّ
القيادة لهم .ويلفت قائد الفوج �إىل � ّأن
التدريبات اخلا�صة باملجوقلني ت�أتي بعد
متابعتهم دورة مغوار يف مدر�سة القوات
اخلا�صة ،وهي ال�شرط الأ�سا�سي لالنتقال
التخ�ص�ص يف دورة جموقل.
�إىل
ّ

من النوافذ وال�شرفات

جاهزون وقادرون

يف ّ
ظل تفاقم الأو�ضاع الأمنية وازدياد
احلاجة �إىل ال�شعور بالأمان ،ومع انت�شار
ظ��اه��رة اخل��ط��ف وك��ث�رة املطلوبني
للعدالة يف العديد من املناطق اللبنانية،
يّ
لتول
ّلبى الفوج املجوقل ن��داء القيادة
عدة �أماكن ،ويف
املهمات الطارئة يف ّ

توجه �إىل البقاع .عن
الآون��ة الأخ�يرة ّ
طبيعة ه��ذا االنت�شار وم��دى جهوز ّية
املقدم الركن جان نهرا
يحدثنا
ّ
الفوجّ ،
الذي تولىّ قيادته يف .2013/11/31
القدرة على الت�أقلم هي �سالح عنا�صر
الفوج املجوقل الأ�سا�سي ،فهم ي�سعون
با�ستمرار �إىل تطوير قدراتهم اجل�سدية

ت�شمل ه���ذه ال��ت��دري��ب��ات ب��ال��درج��ة
الأوىل درو�س انتقال بالطوافات لتنفيذ
املهمات ،وهي ت�شمل تقنيات قفز من
الطوافة على الياب�سة �أو على �سطوح
يتم الت�شديد
�أبنية �أو يف امل��اء .كذلك ّ
على تقنيات ربط احلبال وا�ستخدامها
يف خمتلف الظروف واملهمات ،ك�إنزال
ال��ع��ت��اد واجل��رح��ى م��ن ال��ط��واف��ة على
ارتفاعات خمتلفة ت�صل �إىل حواىل 40
مرتًا ،والهبوط على احلبال من �سطوح
الأبنية ودهمها من النوافذ وال�شرفات
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حتقيق
ع�سكري
وغريها ...كما ي�شمل تدريبهم � ً
أي�ضا
ّ
يتخللها
دورات تز ّلج وقتال على الثلج
متارين �سري بالعتاد الكامل ،ومهمات
�إنقاذ ،واملبيت يف كهوف ثلجية...

الن�ش�أة واملهمات

ي�شكل الفوج املجوقل قوة احتياطية
ّ

احرتافية �أكربُ .ي�ضاف �إىل
التو�صل �إىل
ّ
ّ
ذل��ك التدريبات املكثفة ،ومهمات
حفظ الأمن اال�ضطرارية التي تزيد ن�سبة
الوعي ل��دى الع�سكريني ،وال���دورات يف
الداخل واخلارج التي تُك�سبهم خربة يف
خمتلف املجاالت.

يف بقاع لبنان...

متحركة مل�صلحة قيادة اجلي�ش .هذه
القوة جاهزة للتدخل ال��ف��وري وم����ؤازرة
القوى الأمنية املنت�شرة عند احلاجة،
وبنا ًء على �أوامر القيادة.
�أن� أش� الفوج قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي يف �أي��ل��ول  1992وق��د ك��ان يف
مقدم ،وتولىّ قيادته حتى
حينها برتبة ّ
كانون الثاين من العام .1996
� ّأم��ا �أب��رز املهمات التي ي�ضطلع بها
الفوج ،فهي الآتية:
 توفري قوة احتياط متحركة ذاتحجم �صغري ،لت�أخري اخرتاق العدو حتى
يتم ن�شر قوى تواجه هذا الإخرتاق.
 ال��ق��ي��ام ب���دوري���ات ب��ع��ي��دة امل���دى،وبعمليات خا�صة خلف مواقع العدو،
وتنفيذ عمليات خداع و�إغارة وتطويق
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للعدو.
 تنفيذ عمليات ا�ستطالع والعملكقوة تغطية وحماية.
 القيام مبهمات �أمنية ذات طابع�سريع ومفاجئ وم�شاركة باقي القوى
الأمنية يف عمليات حفظ الأمن.
 امل�شاركة يف الإخالء الطبي والإنقاذوعمليات التموين.
امل�ستمر ،بلغ عنا�صر
ونظ ًرا اىل التدريب
ّ
احرتافيا ،وباتوا يتمتّ عون
الفوج م�ستوى
ً
بقدرات ال ُي�ستهان بها ،وبخا�صة من
بعد معركة نهر البارد .2007
وي�شدد قائد الفوج على � ّأن هذه احلرب
ّ
ك��ان��ت مبثابة در����س لع�سكر ّيينا،
ح��ي��ث اكت�سبنا خ�ب�ر ًة م��ن خ�لال
حتليل الأخ��ط��اء و�أخ���ذ ال��ع�بر بهدف

�إن �س�ألنا عن مواقع انت�شار الفوج
املجوقل ،ت�أتي الإجابة« :عنواننا اجلر�أة
وال�شجاعة والت�أقلم» ...من هنا نالحظ
كرثة تنقالت �سرايا هذا الفوج ووجودها
يف �أكرث من منطقة يف الوقت عينه،
وفق احلاجة و�أوامر قيادة اجلي�ش.
من اخللية الرئي�سة للفوج يف ثكنته
يف غو�سطا حيث قيادته وفروعه ،تنطلق
مهمات االنت�شار واملهمات الأمنية
ّ
ترتكز يف ه��ذه الفرتة
الطارئة ،والتي
ّ
يف البقاع ،حيث تنت�شر �سرايا الفوج
على ال�شكل الآت��ي� :سرية يف بلدات:
ب�شوات ،ور�أ�س بعلبك ،والقاع ،وقيادة
هذا اللفيف متمركزة يف ثكنة فوج
احل��دود الربية الثاين يف ر�أ���س بعلبك،
بالإ�ضافة �إىل �سرية يف عر�سال حتت
القيادة العمالنية ّللواء ال�ساد�س .وقد
ّ
متنقلة
خ�ص�ص الفوج غرفة عمليات
ّ
مهماته ،بالإ�ضافة
تواكب خمتلف
ّ
�إىل ا�ستحداث مركز لقيادة الفوج

املهمات ال�صعبة
وذلك لكونهم اعتادوا
ّ
واملتنوعة ،ولثقتهم بر�ؤ�سائهم و�إميانهم
ّ
ّ
ب�أهمية دورهم ،وهذا ما يتجلى بو�ضوح
نف�سية
متميز وراح��ة
من خ�لال �أداء
ّ
ّ
املهمات ب�شكل
يعك�سهما تنفيذ
ّ
دق��ي��ق ،وتعبريهم ال�صريح ع��ن عدم
اكرتاثهم للتعب اجل�سدي.

العدة والعديد
يف ّ

يعمل امل��ق� ّ�دم نهرا منذ تو ّليه قيادة

وف��روع��ه يف ر�أ����س بعلبك ،وجتهيزها
ّ
يتطلب
حت�س ًبا لأي طارئ قد
لوج�ستيا
ً
ّ
انتقال الفوج �إىل البقاع.

ع�صافري كثرية
بحجر املجوقل

ُط َ
جوليان �أنطون ال�شاب الذي اخت ِ
ف يف
الآونة الأخرية ،ا�ستطاع الفوج �أن يعيده
�سا ًملا �إىل عائلته ،بف�ضل مداهماته
والتفتي�شات الوا�سعة ال��ت��ي خا�ضها
يف خمتلف امل��ن��اط��ق البقاعية .وقد
متكن عنا�صره ،خالل هذه العملية،
ّ
من توقيف عدد كبري من املطلوبني،
والعثور على معمل للكبتاغون ...وما
املهمات التي
هذا �إ ّال مثال على طبيعة
ّ
يقوم الفوج بتنفيذها يف البقاع لتوقيف
ّ
واملخلني بالأمن �أو املعتدين
املطلوبني
على اجلي�ش ،والتفتي�ش عن خمطوفني
وغريها.
وعلى الرغم من ّ
دق��ة ه��ذه املهمات
وكرثتها� ،إ ّال �أنها مل تثنِ الفوج عن
متابعة التدريبات املختلفة للبقاء يف
ّ
التدخل الفوري
جهوزية دائمة تتيح له
حيث ت�ستدعي الظروف ذلك.

دعم معنوي

يتم تبديل
ّ
ي�شدد قائد الفوج على �أنه ّ
ال�سرايا كل �شه َرين مبا لذلك من

�إف��ادة نف�سية ومعنوية للع�سكريني.
وعلى الرغم من كل ال�صعوبات ،تبقى
أ�سا�سا لتنفيذ
توجيهات قائد اجلي�ش � ً
ع�سكري بحت،
املهمات من منطلق
ٍ
ً
وبعيدا عن �أي اعتبارات
�صارما
تنفيذا
ً
ً
عاطفية �أو دينية �أو انتماءات �سيا�سية.
ّ
املخلني
املعيار الأ�سا�سي هو التمييز بني
بالأمن واملطلوبني من جهة ،واملواطنني
الأبرياء من جهة �أخرى.
وحول مدى ت�أثري التنقالت الكثرية
على ع�سكريي ال��ف��وج ،يقول قائده
غالبا ما يكون على ر�أ�س رجاله
الذي
ً
يف تنفيذ عمليات الدهم واملهمات
اخلطرة:
�سلبا بالتنقالت
مل يت�أثر ع�سكر ّيونا ً
تتبدل با�ستمرار،
واملهمات التي
الدائمة
ّ
ّ

ال��ف��وج ،على ع��د ٍد م��ن امل�شاريع من
بينها :جتهيز �آليات خا�صة بف�صيلة
اال���س��ت��ط�لاع� ،إن��ه��اء مبنى لل�سرية
ٍ
مبان جديدة
اخلام�سة والبدء بت�شييد
لل�سرايا الأخ��رى بالتن�سيق مع مديرية
الهند�سة ،تنفيذ ���س��و ٍر للثكنة يف
غو�سطا ،تطوير غرفة حتليل املعلومات
(التي ت� ّؤمنها ف�صيلة اال�ستطالع)،
بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء م�ستو�صف ع�سكري
مركزي للمنطقة.
ّ
� ّأمــا يف مــا يتعلــق بعـديد الفوج،
فتنفّ ذ قيادته ّ
مدنييـن
خطـة تطويــع
ّ
مل�صلحتـه� ،إلـى جـانب متابـعة حواىل
ــدا دورة مغـاوير يف مدر�ســة
 130جمنّ ً
متهيدا حل�صولهم على
القـوات اخلا�صـة
ً
لقب جموقل.
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حتقيق
ع�سكري
�إىل البقاع
�سر...

يف م�����س��ت��ه��ل
لقائنا ب��ه يو�ضح
لنا �آم���ر اللفيف
امل��ج��وق��ل يف ر�أ���س
ب��ع��ل��ب��ك امل��ق��دم
ال���رك���ن حممد
�ضاهر �أن الفوج
موجود يف منطقة
ال����ب����ق����اع م��ن��ذ
ح����واىل ال�����س��ن��ة،
وق���د متّ ان��ت��ق��ال
���س��ري��ت�ين كانتا
م��ت��م��رك��زت�ين يف
معهد التعليم -بعلبك اىل منطقة
ر�أ�س بعلبك والقاع يف �أوائل هذا العام.
فاملعارك الدائرة على احلدود اللبنانية
 ال�سورية ا�ستدعت وجود �سرايا احتياطّ
ّ
امل�سلحني
ت�سلل
تخو ًفا من
للمنطقة
ّ
من الأرا���ض��ي ال�سورية باجتاه الأرا�ضي
اللبنانية ،وبالتايل ف ��إن الفوج ينفّ ذ
حاليا مهمات داخ��ل ه��ذا القطاع،
ً
ت�شمل دوري����ات وك��م��ائ��ن وح��واج��ز
ّ
امل�سلحني اىل
ظرفية ،وذلك ملنع دخول
لبنان ،والعك�س.
• كيف ي�ؤثر انتقال الع�سكريني الدائم من
قطاع اىل �آخر على معنوياتهم وعملهم،
وعلى منط حياتهم ب�شكل عام؟
يجيب املقدم الركن �ضاهر بالقول:
ال يوجد �أي ت�أثري �سلبي على معنويات
خ�صو�صا و�أن���ه م��ن �صلب
العنا�صر،
ً
عمل الفوج التدخل عند ح�صول �أي
طارىء على كامل الأرا�ضي اللبنانية،
ولكن �أحيا ًنا تعرت�ضنا بع�ض ال�صعوبات
اللوج�ستية يف حياتنا اليومية داخل
املركز� ،سرعان ما يتم تذليلها من
قبل القيادة.
وعن متركز الوحدات املجوقلة يجيب
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ٍ
مبان
�آمر اللفيف عن تقدمي الأه��ايل
بحالة جيدة يف ر�أ���س بعلبك والقاع.
الدعم من الأهايل م�شكور كونه
وهذا ّ
يعبرّ عن م�شاعر الت�ضامن مع قيادة
اجلي�ش والع�سكريني يف ما ي�ؤدونه من
مهمات حلفظ الأمن و�ضبط احلدود يف
املنطقة.
• كيف تق ّيم اجلهود التي يبذلها الع�سكريون
يف هذه املهمة؟ وهل من حاالت تلك�ؤ �أو
خوف �أو تر ّدد؟
 -يتفانى الع�سكريون يف تنفيذ

جميع امل��ه��م��ات ،وه��م مندفعون يف
القيام بواجباتهم ،والدفاع عن الوطن
و�سيادته .وال يوجد بتاريخ الفوج �أي
تردد �أو خوف يف مواجهة اخلطر،
حاالت ّ
بل على العك�س هناك �إ�صرار وعزم
على فر�ض القانون ،وال�ضرب بيد من
ح��دي��د يف مواجهة العابثني ب��الأم��ن
والإ�ستقرار.
• كيف يتم التن�سيق بينكم وبني خمتلف
القطع املوجودة؟
 -ثمة اجتماعات تعقد بني جميع

وخ�صو�صا تلك التي
القوى امل��وج��ودة،
ً
ّ
تتدخل عند ح�صول �أي
ميكن �أن
ط����ارىء ،ك��ال��ق��وات اجل��و ّي��ة ،و�أف���واج
املدفعية ،وذل��ك بغية تن�سيق العمل
ّ
عند ح�صول تطورات �أمنية �ضمن نطاق
القطاع.
• �إىل �أي درجة يتعاون املواطنون معكم؟
 ك��م��ا ذك���رت ���س��اب� ً�ق��ا ،يت�سابقالدعم وامل�ساعدات
املواطنون يف تقدمي ّ
عند طلبها .وك��ذل��ك تتعاون معنا
البلديات الواقعة �ضمن نطاق العمل.
وجود �سرايا الفوج يف املنطقة �أثار ج ًوا
ال�سكان ،هم
من االرتياح لدى جميع
ّ
يعبرّ ون عنه بو�ضوح.
ويف ختام حديثه �أمل املقدم الركن
�ضاهر «انتهاء امل�شاكل من حولنا،
وعودة الأمور اىل جماريها».

�أر�ض املهمات

بانتقالنا من مركز قيادة اللفيف �إىل
�أر���ض املهمات ،كان بانتظارنا مزيد
من التفا�صيل .ال�برد القار�س والوعر
امل�س باملعنويات
املوح�ش مل
ّ
يتمكنا من ّ
ال��ع��ال��ي��ة للع�سكريني .االبت�سامة

اجلميلة والهندام املرتب يعك�سان
ثبات الع�سكريني وقوة التزامهم� ،أما
كلماتهم القليلة فتقول �إن ما نراه
ً
ظروفا �صعبة ،ال يعدو يف نظرهم كونه
�أمو ًرا عادية ال يتوقفون عندها حتى.
يخربنا النقيب امل��خ��ت��ار �أن جهود
الع�سكريني عالية و�أنهم يف جهوزية
تامة ،ينفّ ذون �أي مهمة تطلب منهم
ّ
ب�شكل مم��ت��از ،والتلك�ؤ كلمة ال
تنتمي اىل قامو�س �أي ع�سكري لأي
بيئة انتمى ،فاجلميع هنا ينتمي �إىل
واجبه الوطني.
وعن املهمات يقول النقيب املختار:
«ا�ستطلعنا مرتفعات �ضمن �سل�سلة
لبنان ال�شرقية امل�شرفة على الأودي��ة،
وامل��م��رات الإل��زام��ي��ة التي ميكن �أن
ّ
امل�سلحون ،وبالتايل لدينا
ي�سلكها
اال�ستعداد التام لل�سيطرة على تلك
ّ
ت�سلل نحو القرى
والت�صدي لأي
املواقع،
ّ
اللبنانية».
ًل�اً
وي��ت��اب��ع ق���ائ� « :ب��ح��ك��م دورن����ا
ك ��إح��ت��ي��اط ق��ي��ادة ،ن��ح��ن ج��اه��زون
للتدخل مل�صلحة �أي قطعة �أو وحدة من
تتعر�ض خلطر ما،
اجلي�ش اللبناين
ّ

خ�صو�صا وح��دات
ً
فوج احلدود الرب ّية
امل��ن��ت�����ش��رة على
احل��دود اللبنانية
 ال�������ش���رق���ي���ةخ��ل��ف �سل�سلة
ل��ب��ن��ان ال�شرقية
ح�����ي�����ث ت���ق���ع
جبهة القلمون
ال�سورية».
ي����أت���ي ال��رق��ي��ب
�أول امل�����س��ل��م��اين
ع����ك����ار
م������ن
ّ
ل���ي����ؤدي خ��دم��ت��ه
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف
ظ����روف يعتربها
����ي�����دة ،ع��ل��ى
ج� ّ
ال�������رغ�������م م���ن
ال�صعوبات الأمنية «لأننا على احلدود
مع دولة ت�شهد نزاعات».
برو ،من منطقة جبل
رفيقه اجلندي ّ
حم�سن يف طرابل�س ،ي�صف املهمة التي
ي�ؤدونها بالدقيقة� .أم��ا االنتقال من
ثكنة اىل �أخرى «فنحن نطلبه عادة».
يخت�صر الرقيب الأ�شقر ،من اخلريبة
 ال�شوف ،ال�صعوبات التي يواجهونهابتلك التي يفر�ضها املناخ القا�سي� .أما
ّ
التنقل من قطاع اىل �آخر ومن مهمة
اىل �أخرى فال يطرح م�شكلة بالن�سبة
له.
يف �آخ��ر نقطة توقفنا فيها ،التقينا
ع�سكر ًيا هو � ً
أي�ضا من عكار ،وهو
� ً
أي�ضا ممن عقدوا العزم على القيام
لاً
بواجبهم كام  .الرقيب ب�شري ال يرتدد
يف و�صف ظروف اخلدمة باملمتازة ولو �أن
ن�سبة اخلطر عالية ب�سبب وجودهم على
احلدود .ويقول« :اختربنا اخلطر يف حرب
متوز  2006ويف نهر البارد ،وم�ستحيل �أن
وغدا.»...
نرتدد يف مواجهة �أي حتد اليوم ً
�أجرى احلوار:
ندين البلعة خريالله وانطوان �صعب
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ًيدا بيد

�أن�شطة التعاون
الع�سكري  -املدين يف بريوت
عتاد طبي و�أجهزة ت�أليل لأربعة مراكز
برعاية العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش ممث ً
ال بقائد فوج التدخل الثالث العميد �أمني العرم،
وبالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي (� ،)UNDPأقيم يف نادي ال�ضباط الع�سكري
املركزي  -املنارة حفل �إطالق �أن�شطة التعاون الع�سكري  -املدين يف بريوت.
ح�ضر احلفل مدير برنامج الأمم املتحدة ال�س ّيد لوكا ريندا ( ،)Luca Rendaورئي�س ق�سم
التعاون الع�سكري  -املدين يف اجلي�ش العقيد يو�سف م�شرف ،ور�ؤ�ساء امل�صالح والدوائر يف وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية ،ومدراء مراكز اخلدمات الإمنائية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من ر�ؤ�ساء وممثلي
اجلمعيات الأهلية واملجتمع املدين وو�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة.

نقاط �ساخنة

تقدمي معدات طبية و�أج��ه��زة ت�أليل
لأربعة مراكز تابعة ل��وزار َت��ي ال�ش�ؤون
االجتماعية وال�صحة ،يف منطقة بريوت
(املزرعة ،طريق اجلديدة ،برج �أبي حيدر
ً
ف�ضال عن �إقامة دورة لل�شباب
و�صربا)،
وال�شابات يف جم��ال �إ���ص�لاح الأج��ه��زة
اخللوية ،مبادرات ت�أتي �ضمن «م�شروع
معاجلة النقاط ال�ساخنة يف املناطق
احل�ضرية يف لبنان» .وهذا امل�شروع ي�سعى
�إىل تطوير وتطبيق ا�سرتاتيجيات �شاملة
للو�صول �إىل �أحياء �أك�ثر �أمن ًا ،وذلك
عرب خطة ت�شمل امل�ستويات الوطنية
واملحلية.
ّ

تنويه بالتعاون الع�سكري  -املدين

�شدد يف كلمته
ممثل قائد اجلي�ش ّ
على � ّأن «الق�ضايا الإمنائية والإن�سانية
كانت وال ت��زال يف �صلب اهتمامات
ن�صيبا واف ًرا
يخ�ص�ص لها
اجلي�ش ،الذي
ً
ّ
من اجلهد والوقت والإمكانات� ،سواء
عرب ن�شاطات وح��دات��ه املنت�شرة على
امتداد م�ساحة البالد� ،أو عرب تعاونه
مع هيئات ومنظمات دولية تُعنى بهذا
ونوه بربنامج التعاون
ال�ش�أن احليوي»ّ .
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الع�سكري  -امل��دين « ،CIMICال��ذي
كان له خالل الأع��وام املن�صرمة ،وال
يزال� ،صوالت وجوالت يف جماالت توفري
احلاجات احلياتية والطبية ل�شريحة
وا�سعة من طالب املدار�س واملواطنني،
وخ�صو�صا يف
يف خمتلف �أرج��اء الوطن،
ً
املناطق النائية».
بالقيمني على برنامج الأمم
كما ّنوه
ّ
املتحدة الإمن��ائ��ي يف لبنان ،وجميع
الهيئات العاملة يف �إطار الأمم املتحدة،
مل�ساهمتهم الفاعلة يف �إجناح برنامج
التعاون الع�سكري املدين والعمل على
تطويره وتو�سيع دائ��رة ن�شاطاته ،ورفده
بالطاقات والو�سائل واخلربات الالزمة.
ً
قائال« :لقد �آلينا على �أنف�سنا
وتابع
يف اجلي�ش اللبناين مع �أ�صحاب الأيادي
البي�ضاء� ،أن ن�ضيء ال�شمعة تلو الأخرى
ي�شكل ذلك
و�سط الظالم� ،آملني �أن
ّ
بل�سما جل��راح الكثري من املواطنني،
ً
وحافزًا ل�شحذ الهمم وجتديد العزائم،
بغية التخفيف قدر الإمكان من الأعباء
الإجتماعية والإن�سانية اجل�سيمة امللقاة
على عاتق �أهلنا ،ال�سيما يف ظل الظروف
االقت�صادية ال�صعبة التي مي� ّ�رون بها،
م�ؤمنني كل الإميان � ّأن يف الت�ضامن بني

�أبناء جمتمعنا الواحد ،الطريق الأقرب
لإنقاذ الوطن و�ضمان م�ستقبل �أجياله
ال�صاعدة».
متوج ًها بال�شكر واالمتنان،
وختم
ّ
با�سم العماد جان قهوجي� ،إىل برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان ب�شخ�ص
ال�سيد لوكا ريندا ،كما �شكر هيئات
ّ
الأمم املتحدة العاملة يف لبنان الداعمة
�وج��ه
مل�����ش��روع  .CIMICك��ذل��ك ت� ّ
بالتحية �إىل امل�س�ؤولني واحلا�ضرين معنا
متمنيا للجميع دوام النجاح
اليوم،
ً
والتوفيق ملا فيه خدمة الوطن و�أبنائه.

ممثلو املراكز امل�ستفيدة

توجه ممثلو املراكز الأربعة
بدورهمّ ،
امل�ستفيدة بكلمة �شكر �إىل قيادة
اجلي�ش وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي
لدعمهما ه��ذا الربنامج وتقدميهما
الأجهزة املتطورة لها.
ال�سيدة �سناء الكردي مديرة مركز
ّ
اخل��دم��ة الإمن��ائ��ي��ة -طريق اجل��دي��دة،
حتدثت عن دور املركز يف العمل على
ّ
حتقيق ال�سيا�سة الإمنائية الالمركزية
التي تعتمدها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
بالتن�سيق والتعاون مع املنظمات الدولية
والقطاعني الر�سمي والأهلي .ولتطوير
�أن�شطة املركز ،متّ تعزيز برنامج حمو
الأمية الإلكرتونية من خالل ت�أمني
�أج��ه��زة كمبيوتر ح��دي��ث��ة ،وجتهيز
م��ع��دات لإ���ص�لاح الأج���ه���زة اخللوية
و�صيانتها ،بهدف متكني ال�شباب
من ّ
تعلم مهنة رائجة تتيح لهم �إيجاد
فر�ص عمل ،ورفع م�ستواهم االقت�صادي
واالجتماعي.

الدكتور جمال ممتاز مدير مركز
ب�يروت ال�صحي املركزي  -الطملي�س،
حتدث عن �أهمية التجهيزات الطبية
ّ
اجلديدة التي � ّأمنها هذا التعاون وهي
تت�ضمن جهازًا لتخطيط الر�أ�س ومعدات
ّ
للأ�سنان ،مع ما يف ذل��ك من تطوير
ل��ق��درات امل��رك��ز على ا�ستيعاب ع��د ٍد
�أكرب من امل�ستفيدين.
� ّأم����ا ال��دك��ت��ور حم��م��د طب�ش مدير
املركز ال�صحي االجتماعي  -الرابطة
االجتماعية ملحلة ط��ري��ق اجل��دي��دة،
فتطرق �إىل اخلدمات الطبية العالجية
ّ
يرا �إىل
ال��ت��ي ت�� ّؤم��ن��ه��ا ال��راب��ط��ة ،م�����ش� ً
االخت�صا�صات اجلديدة التي �أ�ضافتها
مبادرة الـ  CIMICبالتعاون مع
الـ  UNDPيف املركز من طب
الأ�سنان وتخطيط القلب.
��دث���ت ال�����س� ّ�ي��دة �إمي���ان
وحت� ّ
�سليمــان مديرة مركز اخلدمة
الإمن��ائ��ي��ة  -امل�صيطبة عن
دور الق�سم ال�صحي يف املركــز
و�أع��داد الوافدين �إليه �شهر ًيا.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن حتقيق �آل��ة
ت�صوير �صوتي للمركز دعم
ق�سم الطب الن�سائي والقلب
وال�شرايني.

برنامج �إمنائي يلحظ
احلاجات

مدير برنامج الأمم املتحدة
ال�سيد لوكا ريندا
الإمن��ائ��ي
ّ
ع�ّب�رّ عن دعمه وتقديره لدور
اجلي�ش اللبناين يف م�ساندة
امل�ؤ�س�سات واجلمعيات املدنية

جنبا �إىل جنب يف خمتلف
والعمل معها ً
امليادين الإمنائية من حمالت تلقيح،
و�إع����ادة ت�شجري ،وح��ف��اظ على الإرث
ال��ث��ق��ايف ...وق��ال �إن ه��ذا التعاون مع
املجتمعات املحلية � ّأدى �إىل احلفاظ على
ال�سالم واال�ستقرار يف لبنان.
و�أ���ض��اف« :نتيجة للمتابعة الدقيقة
�ك��ن ق�����س��م ال��ت��ع��اون
وامل�����س��ت��م� ّ�رة مت� ّ
ال��ع�����س��ك��ري  -امل���دين ب��ال��ت��ع��اون مع
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي من دعم
املجتمعات املدنية ملعرفة حاجاتها
وال�سعي لت�أمينها».
ال�سيد لوكاريندا ال�ضوء
كما �ألقى
ّ
على اجلهود التي تبذلها هيئات الأمم

املتحدة يف لبنان والدعم التقني الذي
تقدمه ،معر ًبا عن �أهمية ه��ذا ال��دور
ّ
وبخا�صة يف ّ
ظل التحديات التي يواجهها
لبنان والظروف الأمنية الدقيقة يف الدول
املحيطة.
توجه بال�شكر �إىل كل من
يف اخلتامّ ،
وزارة الدفاع ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ووزارة ال�صحة وبلدية بريوت ،كما �شكر
قائد اجلي�ش وق�سم التعاون الع�سكري -
املدين لتعاونهم ودعمهم للفريق العامل
على هذه امل�شاريع.

...وتوزيع م�ساعدات

معدات طبية
يف ال�سياق نف�سه ،متّ توزيع ّ
تابعا
�أ�سا�سية على  17مركزًا
ً
لوزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية ،يف
ع� ّ�دة مناطق من جبل لبنان
�إىل ب�يروت والبقاع وال�شمال،
وذلك اعتبا ًرا من 2013/12 /23
ولغاية  28منه.
ك��م��ا ق��ام��ت وح����دات من
اجلي�ش اعتبا ًرا من 2014/1/27
ولغاية  31منه ،بتوزيع كمية
م��ن املعاطف ال�شتوية على
ت�لام��ذة امل��دار���س الر�سمية يف
مناطق :البقاعني ال�شمايل
وال��غ��رب��ي ،النبطية ،املنيه-
ال�ضنية ،زغرتا ،ب�شري والبرتون.
وقد بلغ جمموع امل�ستفيدين
م��ن ه��ذه احلملة نحو 21000
طالب.
�إعداد:
ندين البلعة خريالله
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�أعمال امل�ؤمتر
الإقليمي الثالث يف كتاب
ما هو ال�ستاتيكو املرتقب يف ال�شرق الأو�سط؟
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممث ً
ال بنائب رئي�س
الأركان للعمليات العميد الركن علي حمود ،وح�ضور عدد من
ال�شخ�صيات الر�سمية والدبلوما�سية واالقت�صادية والثقافية� ،أقيم
يف النادي الع�سكري املركزي  -املنارة ،حفل توزيع كتاب «العامل
العربي  :2013ديناميات التغيري ،حتديات يف الأمن واالقت�صاد
والإدارة ال�سيا�سية».

وقائع االحتفال
وكلمة قيادة اجلي�ش

ت�ضمن ال��ك��ت��اب خال�صة �أع��م��ال
ّ
ّ
امل��ؤمت��ر الإقليمي الثالث ال��ذي نظمه
مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية
يف اجلي�ش خالل العام  2013يف بريوت،
وجرى ت�سليم ن�سخ منه للمدعوين عند
دخولهم �صالة االحتفال ،بعدها افتتح
اللقاء بالن�شيد الوطني اللبناين ،وكانت
ّ
املنظمة العميد
كلمة رئي�س اللجنة
الركن خالد حمادة التي عر�ض فيها
النتائج التي حققها امل�ؤمتر ال�سابق،
فكلمة قيادة اجلي�ش للعميد الركن
حمود ،الذي ا�ستهلها بالقول:
ً
إنطالقا من دور لبنان الر�سايل يف
«�
للتنوع
املنطقة العربية والعامل كنموذج
ّ
ّ
احل�ضاري والثقايف ،م� ّ�ر ًة جديدة يتجلى
الوجه الآخر للجي�ش يف ميادين الفكر
والثقافة ،من خ�لال �إ���ص��دار الكتاب
الذي ن�ضعه بني �أيديكم اليوم».
و�أ�ضاف« :يف ع�صرنا احلايل ،ال حتتاج
اجليو�ش �إىل قدرات ع�سكرية فح�سب،
يتطور ب�سرعة واجليو�ش
�إذ � ّإن العامل
ّ
م�ضطرة �إىل م��واك��ب��ة ه��ذا ال��ت��ط� ّ�ور.
ّ
ّ
نحث �ضباطنا وج��ن��ودن��ا على
ونحن
ذل��ك ،لي�س ع�سكر ًيا فقط ،فثقافة
ال�ضباط ومهاراتهم العلمية والأدبية
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والتـكنولــوجيــة
ه�������ي ج���������زء ال
يتجز�أ م��ن �صورة
ّ
ال��ع�����س��ك��ري�ين يف
ع�صرنا احلديث.
ال��ع�����س��ك��ري��ون
لي�سوا معزولني عن التطور الذي يتوجب
عليهم مالحقته حتى الي�سبقهم
الزمن».
وت��اب��ع« :با�سم قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي� ،أرحب بكم يف �أح�ضان
م�ؤ�س�ستكم الع�سكرية ،و�أ�شكر لكم
تلبيتكم الدعوة �إىل ح�ضور هذا احلفل
املميز ،و�أتوجه بال�شكر �إىل الباحثني
والأك��ادمي��ي�ين ،املحليني وال��دول��ي�ين،
ال��ذي��ن �شاركوا يف �أع��م��ال امل ��ؤمت��رات
الثالثة ال�سابقة ،كذلك �إىل اجلهات
التي ّوف��رت الدعم امل��ادي واملعنوي لها،
واجلهات التي �شاركت يف حت�ضريها
وتنظيمها و�إدارتها».
ومتنى يف اخلتام التوفيق ودوام اال�ستمرار
يف الفكر واملعرفة واملحبة الإخال�ص.

كلمة رئي�س املركز

ق����ال ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ح���م���ادة يف
ٍ
وبعمل
كلمته« :لقد اجتزنا و�إياكم
د�ؤوب مرحلة �إثبات ال��ذات وتر�سخت

لدينا القناعة ب�صوابية و�إلزامية الفهم
املو�ضوعي للمتغريات الإقليمية مبا
فيها تقاطع امل�صالح بني القوى الدولية
تبدل موازين القوى ،توظيف
والإقليميةّ ،
ّ
و�إدارة فائ�ض القوى و�سلم الأولويات الدولية
ّ
القيم
كلي ملنظومة
يف ظ� ّ�ل غياب
ّ
تو�سلنا يف
ل�صالح منظومة امل�صالح ،ولقد ّ
ً
نقا�شا ح ًرا بني �أ�صحاب الكفاءة
ذلك
واخل�ب�رة م��ن م��راك��ز معرفية بحثية
ومواقع ديبلوما�سية وع�سكرية متعددة
ومتباينة».
وتابع« :لقد راكمنا على مدى ثالث
ً
ج��ادا يف ق�ضايا
بحثيا
عمال
�سنوات
ً
ً
اع��ت�برت م��ن امل��ح��رم��ات يف جم��االت
الأمن الإقليمي و�صعود الإ�سالم ال�سيا�سي
حدة
وم�ستقبل الأقليات يف �ضوء ت�صاعد ّ
التطرف وتداعيات ال�صراع الع�سكري
ّ
وال�سيا�سي يف �سوريا و�أمن اخلليج العربي،
ت�شكل مو�ضوعات �أ�سا�س
وها هي اليوم
ّ
ي�صاغ على وقعها م�ستقبل املنطقة».
و�أ�ضاف العميد الركن حمادة« :لقد

ّوثقنا يف كتابكم ،كتاب امل�ؤمتر
ّ
ك��ل امل���داوالت
الإقليمي الثالث
ّ
كل
��رة التي ع� رّّب�ت ع��ن ر�ؤي���ة
احل� ّ
املتغيات ،وعر�ضنا
منكم مل�سار
رّ
ال��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي �أج���اب���ت عن
الهواج�س والتهديدات التي أُ�ثريت
على اختالفها والتي ت�ستفيد من
االن�شقاقات واالختالالت البنيوية يف
ّ
معا،
كل بلدان املنطقة ،وت�ساءلنا ً
مل��اذا �أ�صبحت الفو�ضى العارمة هي
البديل؟ وملاذا �أ�صبح اخلطاب املتمرد
�ش ًرا الب� ّ�د منه لبلوغ احل��ري��ة؟ ملاذا
يدفع املواطنون لكي ي�صبحوا � ً
أطرافا
ٍ
حرب
يف حرب �أهلية؟ هل نحن �أمام
�أهلية �أب��دي��ة؟ ...ما هو م�ستقبل
الد�ساتري يف العامل العربي؟ ...هل
�ستبقى ال�ساحات هي �أدوات التعبري
املتاحة؟� ...أين هو اخليار الثالث بني
الع�سكرة والأ�صولية الدينية؟.»..
«�ست�شكل
هذه املوا�ضيع و�سواها
ّ
ح� ّ�ي�زًا من جملة ق�ضايا يعاجلها
امل����ؤمت���ر الإق��ل��ي��م��ي ال���راب���ع ال��ذي
ينظمه مركز البحوث والدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف ربوع بريوت ،برعاية
فخامة رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان وباحت�ضان م�ستمر
م��ن ح�ضرة العماد قائد اجلي�ش،
بعنوان « :ال�ستاتيكو املرتقب يف
ال�شرق الأو���س��ط يف �ضوء املتغريات
والت�سويات املحتملة� :شرعية �أنظمة
احلكم وركائز النظام الإقليمي
اجل��دي��د» ،وي�شاركنا فيه� ،صانعو
ال��ق��رار وم�ست�شارون م��ن مراكز
متجذرة وعريقة منذ خم�سينيات
ّ
كل من الواليات
القرن املا�ضي يف
املتحدة الأمريكية و�أوروب���ا وال��دول
العربية ،وبالدعم الدائم مل�ؤ�س�سات
�إقت�صادية ومالية وثقافية ،لبنانية
وعربية».
يف اخلتام ،انتقل اجلميع �إىل حفل
كوكتيل حيث تبادلوا الأنخاب
باملنا�سبة.

يف �إطار الن�شاطات
الفكريةّ ،
نظم مركز
البحوث والدرا�سات
الإ�سرتاتيجية ور�شة
عمل يف كلية ف�ؤاد
���ش��ه��اب للقيادة
والأرك��ان بالتعاون
مع مركز الإ�ست�شارية
بعنـــوان «�صناعــة
وغدارة ر�أي عام من خالل مركز الأبحاث» ،ح�ضرها �إىل جانب �ض ّباط من �أجهزة القيادة و�ض ّباط
التوجيه يف املناطق� ،صحفيون لبنانيون خمت�صون وباحثون من عدد من مراكز البحوث يف لبنان.

«�صناعة و�إدارة ر�أي عام من خالل مراكز الأبحاث»
ور�شة عمل يف مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية
�إ�ستهلت الور�شة بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم �ألقى ممثل قائد اجلي�ش ،مدير املركز،
العميد الركن خالد حماده ،كلمة حتدث فيها عن دور مركز البحوث والدرا�سات
حرة للنقا�ش وتبادل وجهات النظر
الإ�سرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين يف خلق م�ساحة ّ
بني باحثني و�أكادمييني وع�سكريني حول ق�ضايا �إ�سرتاتيجية و�أمنية و�إقت�صادية.
ثم ا�ستعر�ض الدور الطليعي ملراكز البحوث يف الدول املتقدمة وقدرتها على توجيه
ت�شكل معرفتهم و�أ�صبحت قادرة
كمية كبرية من املعلومات للنا�س حتى باتت
ّ
على �إلغاء �إرادتهم و�صنع �إجتاهاتهم و�سيا�ساتهم.
وت�ساءل مدير املركز «كيف ن�ؤ�س�س لإع�لام يتمتّ ع باملو�ضوعية ،يبحث عن
ويوجه الر�أي العام؟»
حقيقة ،ميار�س ت�صحيح الثقافة ال�سائدة ّ
بعد الكلمة الإ�ستهاللية �إنطلقت ور�شة العمل التي ت�ضمنت حمورين ،تناول
الأول ملحة عامة عن دور مركز البحوث وكيفية عملها يف �أمريكا و�أوروبا وعر�ض
الثاين النموذج الأمريكي لدور مراكز البحوث يف �صناعة و�إدارة الر�أي العام وكيفية
�إ�ستعمال و�سائل الإعالم لتحقيق الغر�ض من ذلك.
وبعد املناق�شات واملداخالت ،انتهت ور�شة العمل بتو�صيات عامة �أبرزها تنظيم
ور�شة عمل حول ت�أثري مراكز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية وو�سائل الإعالم يف
بناء ر�أي عام لبناين وطني فاعل ،ودعوة مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف
اجلي�ش لو�ضع خارطة تعاون مع كافة مراكز البحوث يف لبنان ت�أخذ بعني الإعتبار
الإهتمامات الوطنية على ال�صعد كافة وت�ؤمن رفع التو�صيات �إىل اجلهات الر�سمية
والوزارات املعنية ً
وفقا ملهمة املركز.
قدم ّ
درعا تذكار ًيا
ممثل العماد قائد اجلي�ش ،العميد الركن خالد حماده ً
ً
ختاماّ ،
للدكتور عماد رزق بعد �إنتهاء ور�شة العمل.
�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة
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مكه مم ّث ً
بح�ضور العميد الركن علي ّ
ال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،إىل جانب عد ٍد من ال�ضباط،
واملجتمع
ّ
وعمداء ك ّل ّيات احلقوق يف اجلامعات اللبنان ّية ،وعد ٍد من الأ�ساتذة اجلامعيني ،وممثلني عن اللجنة الدول ّية
ّ
واملنظمات الإن�سان ّية� ،أقيم يف ك ّل ّية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،حفل تخريج ثالثني
لل�صليب الأحمر اللبناين
ّ
طال ًبا جامع ًّيا �سبق �أن تابعوا دورة يف القانون الدويل الإن�ساين.
ً
عموما واجليل الثقايف ال�صاعد على وجه
وتنفيذا لهذه اخلطوة النوع ّية يف حتقيق التفاعل املبا�شر بني امل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية واملجتمع اللبناين
ً
ملدة �أ�سبـوع كامل.
اخل�صو�ص ،تولىّ فريق من ال�ضباط تدريب الطالب ّ

امل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية ون�شر ثقافة القانون الإن�ساين
يتدربون ويت�س ّلمون �شهاداتهم
 30طال ًبا جامع ًّيا ّ
يف ك ّلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

لقاء ال�سيف والقلم

مبنا�سبة التخريج� ،ألقى ممثل قائد
اجلي�ش كلمة هنّ �أ فيها الطالب و�أثنى
على جهودهم التي بذلوها يف �أثناء فرتة
التدريب.
كما �شرح الهدف ال��ذي �سعت �إليه
قيادة اجلي�ش من خالل هذا التعاون
وهو تعزيز التفاعل املبا�شر بني امل�ؤ�س�سة
الع�سكر ّية ال�ضامنة ل�سيادة الوطن
وا�ستقالله من جهة ،وال�شباب اللبناين
ذخ�يرة ال��وط��ن وم�ستقبله م��ن جهة
ثانية ،وذل��ك عرب ن�شر التوعية يف ما
ّ
يتعلق بحقوق الإن�سان وامل�ساهمة يف
ن�شر ثقافة ال�سالم .وقد �أ ِم��ل العميد
الركن يف كلمته � ً
أي�ضا �أن تتبع هذه
التجربة خطوات الحقة يف �سلوك درب
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التطوير ونبذ ال ُأط���ر البالية يف الأي��ام
املقبلة ،نظ ًرا �إىل � ّأن ال�شباب اللبناين
ّ
املثقف هو معقد الأم��ل والرجاء ول ّأن
ؤولية التي �سوف تلقى على كاهله
امل�س� ّ
يف مقبل الأي��ام ج�سيمة ودقيقة من
اجل الإنتقال به من حاله الراهنة �إىل
ٍ
م�ستقبل �أكرث ا�ستقرا ًرا وازدها ًرا.
بدوره� ،ألقى مدير الدورة رئي�س مكتب
القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان
يف �أرك����ان اجلي�ش للعديد العميد
ً
كلمة� ،شكر
ال��رك��ن نعيم زي���ادة
الدولية لل�صليب الأحمر
فيها اللجنة
ّ
اللبناين على م�ساهمتها يف �إجناح هذه
ٍ
بكتب
الدورة من خالل تزويد الطالب
عن اتفاقيات جنيف.
املتخرجني
كما تلت الناطقة با�سم
ّ

ب�يرت �أب���ي خليل كلمة ال��ط�لاب،
التي �شكرت فيها قيادة اجلي�ش على
ا�ست�ضافة ال�شباب اللبناين اجلامعي،
و�إعطائه فر�صة الغو�ص يف عمق القانون
الدويل الإن�ساين.

ويف اخلتام ،جرى ت�سليم ال�شهادات
�إىل امل��ت��خ� ّ�رج�ين وه���م م���ن :خمتلف
اللبنانية ،جامعة
ف��روع اجلامعات
ّ
القدي�س يو�سف ،جامعة الروح القد�س-
الك�سليك ،جامعة احلكمة ،جامعة
إ�سالمية
العربية ،اجلامعة ال
ب�يروت
ّ
ّ
وجامعة اجلنان – طرابل�س .كما �أقيم
حفل كوكتيل باملنا�سبة.

�أ�ضواء على الدورة

العميد الركن نعيم زيادة �شرح ّ
ملجلة
«اجل��ي�����ش» ال��ه��دف م��ن ه��ذه ال���دورة،
��دا � ّأن ط�ل�اب احل��ق��وق ال��ذي��ن
م����ؤك� ً
�شاركوا فيها بنوا قاعدة متينة حول
القانون الدويل الإن�ساين �ست�ساعدهم يف
التخ�ص�ص يف هذا
امل�ستقبل �إذا ما �أرادوا
ّ

املجال ،و�ستفتح لهم الأف��ق ليكونوا
قانونيني يف ما بعد.
م�ست�شارين
ّ
ً
و�أ����ض���اف� :إن��ط�لاق��ا م��ن ف��ك��رة � ّأن
ّ
دائما
املثقف يطمح
ال�شباب اللبناين
ً
ّ
املوثقة وال�شاملة ،فتحت
�إىل املعرفة
وا�سعا �أمام ه�ؤالء
قيادة اجلي�ش الباب
ً
من خالل دعوتها اجلامعات اللبنانية
املختلفة �إىل م�شاركة طالب احلقوق-
ال�سنة الرابعة وما فوق يف هذه ال��دورة
الكت�ساب املهارات .و�أ�ضاف العميد
الركن زيادة � ّأن املعرفة �إذا ما اقرتنت
ّ
ّ
ميثل الغد
املثقف ال��ذي
ل��دى �شبابنا
�سي�شق النجاح له
الواعد ب�إرادة العمل،
ّ

ً
شريا
طريقا يف م�ستقبلهم املهني ،م� ً
�إىل � ّأن املنظور الع�سكري للقانون
الدويل الإن�ساين ال ميكن مقاربته يف
اجلامعات حتى على يد �أ�صحاب اخلربة
يف جمال احلقوق .فاملهارات واملعارف
امل��ك��ت�����س��ب��ة ،ه��ي ج���زء م��ن ال��ع��ل��وم
الع�سكرية وم��ن بع�ض القوانني التي
تكون الإطار ال�شامل للمنحى القانوين
ّ
ّ
للنزاعات امل�سلحة الدولية وغري الدولية.
أك���د العميـد ال��رك��ن زي��ـ��ادة � ّأن
و� ّ
الغـر�ض الع�سكري للقانون ال��دويل
الهيكلية
منهجيته
الإن�ساين ،يتبع يف
ّ
ّ
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��ق��ي��ـ��ادة الع�سكرية
ً
�ط�لاق��ا من
وعملية �صنع ال��ق��رار� ،إن�
امل�ستوى اال���س�ترات��ي��ج��ي �إىل م�ستـوى
بقعة املعركة ،حيث ت�ؤخذ القرارات

فريق التدريب

ًّ
كال من :مدير الدورة رئي�س مكتب القانون الدويل الإن�ساين
�ضم فريق التدريب
ّ
وحقوق الإن�سان يف �أركان اجلي�ش للعديد العميد الركن نعيم زيادة ،والعقيد
الركن فادي بو خزعا من معهد التعليم -مدر�سة الرتباء ،والعقيد الركن
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،والعقيد الركن و�سيم
مروان عازار من
ّ
العمليات ،والعقيد الركن
للعمليات -مدير ّية
احللبي من �أركان اجلي�ش
ّ
ّ
مقر عام
الكلية
بطر�س لبه جيان من
ّ
ّ
احلربية ،والرائد مي�شال عبدو من ّ
اجلي�ش.
التكتية ب�صورة فور ّية.
ّ
ويف الإطار عينه ،لفت �إىل � ّأن الدورة التي
ا���س��ت��م� ّ�رت لنحو
�أ����س���ب���وع ،وال��ت��ي
ت���اب���ع خ�لال��ه��ا
املتخرجون عد ًدا
م��ن امل��ح��ا���ض��رات
�أل��ق��اه��ا عليهم
نخبة م��ن كبار
���ض��ب��اط اجلي�ش،
ّ
تخللتها درا�سات
تطبيقية تناولت
ّ
معينة
ح����االت
ّ
منها ال��ن��زاع��ات
احل���دي���ث���ة ،وق��د
ّ
الطالب على ّ
حلها ومعاجلتها
عمل
ومناق�شتها �ضمن جمموعات عمل،
كما �أخ�ضع ال�ضباط الطالب الختبار
ّ
خطي يف نهاية الدورة.

خطوة فريدة من نوعها

ّ
الطالب امل�شاركون ،فقد �أجمعوا
�أما
على اعتبار ال��دورة فريدة من نوعها
وج��دي��دة ع��ل��ى �صعيد ال��ت��ع��ام��ل بني
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والفئة ال�شبابية
اجلامعية ،وهي خطوة فاعلة يف تفعيل
هذا التعاون ،ويف تكوين فكرة عامة
حول معاهدات القانون الدويل الإن�ساين.
غري�س عي�سى (درا���س��ات عليا) من
اجلامعة اللبنانية� ،ستيفاين جلوان
(جامعة ال��روح القد�س الك�سليك)،

ردينة �أورفلي (جامعة بريوت العربية)،
ح�سني مرت�ضى (اجلامعة اللبنانية)
وج���ورج ���س��اب��ا (ج��ام��ع��ة احل��ك��م��ة)،
(جميعهم ط�لاب ح��ق��وق يف ال�سنة
الرابعة) ،يجمعون على �أ ّنهم ّ
اطلعوا
من ال�ضباط ومن املمثلني عن اللجنة
ال��دول��ي��ة لل�صليب الأح��م��ر اللبناين
واملنظمات الإن�سانية ،على امل�س�ؤولية
التي يرتّ بها القانون ال��دويل الإن�ساين
وم�س�ؤولية الدولة يف تطبيق بنوده .كما
�أ�شاروا �إىل اكت�سابهم معلومات وافرة
� ّأدت �إىل بناء �أ�س�س �صاحلة ميكن �أن
التخ�ص�ص
يبنوا عليها قاعدة �إذا رغبوا يف
ّ
ً
الحقا يف جم��ال القانون ال��دويل .وهم
�شددوا على اكت�سابهم معرفة �شاملة
ّ
يخ�ص الأو�ضاع اال�سرتاتيجية يف
يف ما
ّ
ّ
حال النزاعات امل�سلحة ،م�شريين �إىل
متكنهم
ت��ز ّوده��م مهارات ومعارف
ّ
من معاجلة مع�ضالت القانون الدويل
ً
الحقا.
الإن�ساين
وقد لفت معظمهم �إىل نقطة �أ�سا�سية،
ّ
متثلت يف �إتاحة هذه الدورة لهم جمال
ال��ق��راءة القانونية لأخ��ب��ار النزاعات
ّ
امل�سلحة يف اجلرائد من جهة ،و�أخبار
ٍ
جهة ثانية،
املحطات التلفزيونية من
خ�صو�صا مع اجتاه هذه املحطات �إىل
ً
ً
ن�شر الأخبار �أحيانا من دون مراعاة
معايري املو�ضوعية وبطريقة تتنا�سب مع
ال�سيا�سية.
اجتاهاتها
ّ
�إعداد :ليال �صقر الفحل
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اجلي�ش
واملجتمع

رئي�س جمل�س �إدارة بنك
لبنان واملهجر ومديره العام

نفتخر بتعاوننا
مع امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية

بني بنك لبنان واملهجر وامل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية
م�سرية تعاون بد�أت منذ �سنوات وكانت نتائجها
ثما ًرا ط ّيبة يف عدة جماالت اقت�صادية واجتماعية
و�إن�سانية.
بطاقة «عطاء ،بلوم ما�سرت كارد» اخلا�صة بامل�ساهمة يف متويل عمليات نزع الألغام ،لي�ست املبادرة
الوحيدة التي قام بها البنك ،و�إمنا واحدة من مبادرات كثرية ت�ضيىء عليها «اجلي�ش» من خالل هذا
احلوار مع رئي�س جمل�س �إدارة البنك ومديره العام ال�سيد �سعد �أزهري.

عطاء متبادل

• ما هي �أبرز امل�شاريع التي ّنفذها بنك
لبنان واملهجر لدعم امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية؟
 يف احلقيقة ،نحن يف بنك لبنانواملهجر نفتخر بالعالقات امل�صرفية
الطيبة التي جتمعنا مع
والإن�سانية
ّ
اجلي�ش اللبناين ،والتي جعلتنا بكل
املميز» بالن�سبة اىل
توا�ضع «امل�صرف
ّ
امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية .وت�ستند هذه
قيمة
العالقة �إىل م��ب��ادرات وم�شاريع ّ
معا ،نذكر منها يف املقام الأول
قمنا بها ً
بطاقة «بلوم ،ما�سرت كارد عطاء» التي
ت�ساهم بنزع الألغام والقنابل العنقودية
من الأرا���ض��ي اللبنانية وزرع الأ�شجار
مكانها ،بالتعاون مع املركز اللبناين
لنزع الألغام التابع للجي�ش اللبناين.
وبطاقة االئتمان «عطاء» ،والتي بلغ
ع��دد املنت�سبني �إليها حتى الآن 5500
�شخ�ص ،بينهم عدد ال ي�ستهان به من
�ضباط اجلي�ش وعنا�صره.
وع��ل��ى �صعيد �آخ����ر ،ي��ت��ولىّ البنك
توطني رواتب � 15000شخ�ص من امل�ؤ�سـ�سة
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الع�سكرية (الن�سبة الأعلى بني جميع
وي��ق��دم البنك
امل�����ص��ارف اللبنانية).
ّ
مبوازاة ذلك بطاقة الدفع الفوري «وطن»
للع�سكريني التي حتمل على غالفها
العلم اللبناين ،وهي معفاة من جميع
الر�سوم على اخلدمات التي ت�أتي مع
البطاقة ،وقد بلغ عدد حامليها �أكرث
يقدم البنك
من � 7000شخ�ص .كذلك ّ
ً
خا�صا بالع�سكريني من
�سكنيا
قر�ضا
ً
ً
حد �أدنى للراتب ،ومن دون دفعة �أوىل
دون ّ
وبفائدة مدعومة خمفّ �ضة ،وقد فاق عدد
�شخ�صا،
املنتفعني من هذا القر�ض الـ 1260
ً
وبلغ �إجمايل حمفظة هذه القرو�ض 80
مليون دوالر.

خدمات �شاملة

• هل من م�شاريع م�ستقبلية �سوف ّ
تنفذ
بالتن�سيق والتعاون مع قيادة اجلي�ش؟
تطور
 �إن بنك لبنان واملهجر هو يفّ
املوجهة ملختلف
وتتنوع خدماته
دائم،
ّ
ّ
العمالء يف خمتلف امل��ج��االت .وه��ذا
ي�شمل بالت�أكيد عمالءه من امل�ؤ�سـ�سة

الع�سكرية .وعادة يعلن البنك عن
هذه املبتكرات واملنتجات يف حينه.
ول��ك��ن � ّأود هنا �أن �أ�ضيف �أن��ه
ب�إمكان جميع �أف���راد امل�ؤ�سـ�سة
الع�سكرية اال���س��ت��ف��ادة بالطبع
من خدمات البنك ال�شاملة ،و�إن
��وج��ه��ة بطريقة مبا�شرة
مل تكن م ّ
�إىل اجلي�ش اللبناين .وتت�ضمن هذه
اخلدمات منتجات يف جماالت �صريفة
التجزئة (قرو�ض خا�صة وقرو�ض �سيارات)،
ال�صريفة اخلا�صة (�إ�ستثمارات يف الأ�سهم
وال�سندات)� ،إدارة الأ�صول (م�ساهمات
يف ال�صناديق الإ�ستثمارية امل�شرتكة)
وال�صريفة الإ�سالمية .كذلك الأم��ر
بالن�سبة اىل م�شاريع البنك النابعة من
�شعوره بامل�س�ؤولية الإجتماعية وذلك يف
جماالت التعليم والثقافة والبيئة على
ال�سواء.

�إزالة �أدوات املوت
وزرع براعم احلياة

• �أين تكمن �أهمية هذا التعاون مع اجلي�ش
اللبناين على ال�صعيدين الوطني والأمني،
وبالتايل الإقت�صادي؟
 �إن اجلي�ش اللبناين هو امل�ؤ�سـ�سةاللبنانية الأوىل التي تعك�س وح��دة
ال��وط��ن ،وال��ت��ي تعمل ب�إخال�ص على

متمنّ ًيا املزيد من التعاون
حماية �إ�ستقالله و�أمنه.
ومزيدا
معها يف امل�ستقبل
وي�أتي التعاون بني اجلي�ش
ً
م��ن الإ���س��ت��ق��رار والأم���ن
ال��ل��ب��ن��اين وب��ن��ك لبنان
للبنان يف ظ��ل اجلي�ش
واملهجر ،يف �إطار م�ساهمة
أك�����د �أن��ه
ال��ب��ن��ك يف ت��وف�ير حياة
وح��م��اي��ت��ه .و� ّ
بف�ضل اجل��ه��ود امل�ضنية
ك��رمي��ة للع�سكريني،
ً
والت�ضحيات الثمينة التي
ان���ط�ل�اق���ا م���ن ت��ق��دي��ر
يقوم بها اجلي�ش اليوم،
دور اجلي�ش امل��ح��وري يف
وبف�ضل الأج���واء املريحة
املجتمع والوطن .كذلك
التي عك�سها ت�شكيل
بالن�سبة اىل الن�شاطات
ح���ك���وم���ة ج����دي����دة،
غري امل�صرفية (التعليم،
رئي�س جمل�س �إدارة بنك لبنان واملهجر يحاور مندوبة اجلي�ش
برزت �أج��واء من التفا�ؤل
الثقافة والبيئة� ،)...إذ
ويف ختام احلوار �شكر ال�سيد �سعد �أزهري والإيجابية يف جميع الأ�سواق ،تُرجمت
يعتز البنك بتعاونه� ،ضمن �إطار بطاقة
ّ
ّ
متوق ًعا
«عطاء» ،مع م�ؤ�سـ�سة عالية املهنية جملة « اجلي�ش» على التوا�صل الإعالمي بالإقبال امللحوظ على الأ�سهم،
والكفاءة ،بهدف حتقيق هدف �إن�ساين بني اجلي�ش وبنك لبنان واملهجر ،كما للبنان البحبوحة واالزدهار.
ّ
يتمثل يف �إزالة �أدوات املوت وزرع �شكر امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية ،قيادات
نبيل،
�أجرت احلوار:
براعم احلياة يف املناطق التي تتواجد و�أف��را ًدا على جعل بنك لبنان واملهجر
فيها الألغام القاتلة.
تريز من�صور
م�صرفهم الأول لـ«راحة البال وامل��ال»،
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وقفة وفاء

خطوة جديدة خطتها جلنة
تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء
اجلي�ش يف م�سرية اجلهود والأعباء
امللقاة على عاتقها متثلت يف
تقدمي فرن�سبنك بطاقة م�صرفية
( )gift cardلكل ولد من �أبناء
ال�شهداء تت�ضمن مبلغ  40دوال ًرا
هدية من موظفي البنك� ،إىل
جمموعة كتب تثقيفية.

االحتفال

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
ً
ممثال بالعميد الركن
قهوجي
ب�����س��ام ع��ي��د ،وب��ح�����ض��ور ع���دد من
ال�شخ�صيات االجتماعية التي متد
يد العون وتقف �إىل جانب اللجنة
ون�شاطاتها ،نظمت جلنة تن�سيق
ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش
اللبناين ،يف ن��ادي الرتباء املركزي
– الفيا�ضية ،حفل غداء تكرميي
لعائالت الع�سكريني ال�شهداء.
ب��د�أ االحتفال بالن�شيد الوطني
اللبناين ،ثم �ألقت رئي�سة اللجنة
ال�سيدة جوانا قهوجي مدلج كلمة
توجهت فيها بال�شكر �إىل قيادة
ّ
اجلي�ش على م�ساندتها املتوا�صلة
جلهود اللجنة ،كما �إىل جميع
اجلهات و�أ�صحاب الأي��ادي البي�ضاء
على وقفاتهم املعنوية واملادية �إىل
منوهة
جانب عائالت ال�شهداء،
ّ
ب��امل��ب��ادرة ال��ط� ّ�ي��ب��ة ال��ت��ي ق��ام بها
موظفو فرن�سبنك بجمع التربعات
وتقدميها �إىل �أبناء �شهداء اجلي�ش
على �شكل بطاقة اعتماد لكل
ولد ،مع تقدمي كتاب ثقايف لكل
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جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش
اللبناين وفرن�سبنك يف خطوة رائدة

بطاقة م�صرفية وكتاب لكل ولد

عائلة .ووع��دت مبزيد من املبادرات
والن�شاطات التي تعود بالفائدة على
جميع �أب��ن��اء ال�شهداء وت��ع��زز �أوا���ص��ر
الإلفة واملحبة بينهم.
عاما
ويف اخل��ت��ام ،متنّ ت للجميع
ً
���س��ع��ي� ً�دا يحمل م��ع��ه ب�شائر الأم���ل
وال��ن��ج��اح ،ك��م��ا ال��رف��ع��ة وال�شموخ

جلي�شنا البا�سل ،واخل�ير واال�ستقرار
لبلدنا احلبيب لبنان.

مبادرة فرن�سبنك

نائب مدير عام فرن�سبنك الأ�ستاذ
فيليب احل��اج �شدد يف كلمته على
يوما على
�أن الت�ضحية ما اقت�صرت ً

اجل��ن��دي ال�شهيد فقط� ،إمن��ا امل���ر�أة،
قدمن الت�ضحيات � ً
أي�ضا.
الزوجة ،والأم ّ
إليهن قائال »:التحية اليوم
وتوجه �
ّ
ّ
لكن يا �سيدات ال�شهادة اللواتي
هي
ّ
معا لرتبية �أجيال
يلعنب دور الأم والأب ً
لبنان امل�ستقبل» .ث��م �شرح مبادرة
موظفي البنك الفردية الذين �أحبوا
مبنا�سبة الأع���ي���اد امل��ج��ي��دة �أن
يعايدوا ،وعلى طريقتهم� ،أبناء
ال�شهداء بكتب تتالءم والفئات
ال��ع��م��ري��ة ل��ك��ل واح����د منهم،
وب�سبب امل�شاركة الكثيفة يف
احلملة فاقت املبالغ التي جمعت
حجم املتوقع� ،إذ بلغ جمموع
م��ا جمعه امل��وظ��ف��ون 15.300.000
لرية لبنانية .فما كان من �إدارة
فرن�سبنك �إال �أن �ضاعفت املبلغ
مببلغ مم��اث��ل لت�صبح القيمة
 30.600.000لرية لبنانية هدية رمزية
لأطفال �شهداء اجلي�ش.

ق�ضية وطنية جامعة

على هام�ش االحتفال ،التقينا
رئي�سة دائ��رة البحوث الت�سويقية
يف البنك مي ريحان التي و�ضعت
املبادرة يف �إطار احل�س االجتماعي
للموظفني واندفاعهم جتاه ق�ضية
وطنية جامعة كق�ضية �أب��ن��اء
�شهداء اجلي�ش الذين دفع �آبا�ؤهم
دفاعا عن الوطن.
حياتهم
ً
يف اخلتام ،جالت رئي�سة اللجنة
وقدمت
مع الأع�ضاء على احل�ضور ّ
قيمة حلواىل
م�ساعدات مادية ّ
 700فرد من �أبناء ال�شهداء ،و�سط
برامج ون�شاطات ترفيهية.
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
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وقفة
وفاء

مع م�ؤ�س�سة املقدم
املغوار ال�شهيد
�صبحي العاقوري

وعدت ووفت.
بعد الرحلة الأوىل التي نظمتها
�إىل عا�صمة الفن واجلمال -
باري�س ،ها هي م�ؤ�س�سة املقدم
املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري
تفي بوعدها يف �أن يكون لأبناء
�شهداء اجلي�ش رحلة ثانية �إىل
العا�صمة الفرن�سية.
وانطلق امل�شوار.

مرة جديدة
ّ
�أبناء �شهداء اجلي�ش يف رحلة الأحالم
قبل الإقالع

ولدا من �أبناء
جتمع حواىل ً 32
يف مطار رفيق احلريري الدويل ّ
�شهداء اجلي�ش راوحت �أعمارهم بني  13و� 15سنة ،يرافقهم فريق
عمل برئا�سة العقيد هادي �أو�سي املنتدب من قبل قيادة اجلي�ش.
على �أر�ض املطار ،ا�ستقبلت �شركة امليدل �إي�ست امل�سافرين
�أف�ضل ا�ستقبال وا�ست�ضافتهم يف �صالون ال�شرف «»lounge
وقدمت لهم طعام الفطور قبل �إقالع الطائرة.
ّ

يف ال�سفارة اللبنانية

فريق عمل م�ؤ�س�سة العاقوري و�أ�صدقا�ؤها يف باري�س و�ضعوا
كل �إمكاناتهم يف خدمة �أبناء ال�شهداء من حلظة و�صولهم
�إىل مطار �شارل ديغول ولغاية مغادرتهم الأرا�ضي الفرن�سية .يف
من�سق الرحلة بني لبنان وفرن�سا ال�سيد فادي
املطار ا�ستقبلهم ّ
ال�شيخ وا�صطحبهم لزيارة ال�سفارة اللبنانية ،حيث التقوا القائم
ترحيبا
رحب بهم وزوجته
ً
بالأعمال ال�سيد غدي خوري الذي ّ
حا ًرا ،ومتنّ ى لهم �إقامة �سعيدة يف الربوع الفرن�سية.

�أيام باري�سية

ت�ضمن برنامج الرحلة على م��دى �ستة �أي��ام ،زي��ارات �إىل
ّ
الأماكن ال�سياحية مق�صد كل �سائح .البداية كانت من
برج �إيفل رمز ال�سياحة الباري�سية حيث ا�ستمتعوا باملناظر
اخلالبة من على قمة الربج املطل على نهر ال�سني .وانتهت
املحطة الأوىل برحلة بحرية على منت �أحد القوارب ال�سياحية
(.)BATEAUX-MOUCHES
�ضريح الإم�براط��ور نابليون بونابرت يف املتحف احلربي
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للتعرف �إىل قائد و�سم
الفرن�سي حمطة �أخرى يف برنامج الرحلة
ّ
ت�ضمن الربنامج
ح�ضارة فرن�سا و�أدخل جي�شها التاريخ .كما
ّ
ا�ستك�شاف مدينة املالهي «ديزين الند» حلم الكبار وال�صغار،

ودعوة �إىل الغداء من قبل ال�سيد مارون �شهوان.
ا�ستعد الأوالد لرحلة خارج باري�س �إىل منطقة
يف يوم �آخر،
ّ
النورماندي .بعد ح��واىل �ساعتني من ال�سفر ب � ًرا يف �سيارات

ّ
اخلالبة وواجهات املنازل التي ر�سمتها �أيادي فنانني م�شهورين،
ما زاد املرف أ� ً
رونقا وميزة و�شهرة.
بعد الغداء ،ق�صد اجلميع منطقة  ETRETATالتي ت�شتهر
مبنحدراتها و�أقوا�سها الطبيعية ،وحيث لغروب ال�شم�س م�شاهد
وال �أروع.

رحلة العودة وع�شاء تكرميي

الـ« »CINQUIEME ETOILEل�صاحبها اللبناين روجيه
أ�صر ،كما يف املرة ال�سابقة ،على ت�أمني عملية
خليفة الذي � ّ
االنتقال من الأوتيل �إىل الأماكن ال�سياحية ،و�صل اجلميع
�إىل مدينة  LISIEUXحيث كاتدرائية القدي�سة تريزيا الطفل
ي�سوع ثاين �أكرب حمج ديني يف فرن�سا بعد مقام �سيدة لورد ،والتي
حتت�ضن يف حناياها ذخائر القدي�سة التي طافت العامل كله.
كما كانت زيارة ملنزل والديها حيث ولدت وعا�شت طفولتها.
يف مرف�أ  HENFLEURالأثريّ ،لبى الأوالد وفريق العمل دعوة
ال�سيد فادي ال�شيخ وزوجته �إىل الغداء و�سط املناظر الطبيعية

خم�ص�صا لزيارة كاتدرائية القلب
برنامج اليوم الأخري كان
ً
املقد�س ( )SACRE COEURوكاتدرائية NOTRE DAME
 DE PARISوالـ.QUARTIER LATIN
ويف امل�ساء كان ع�شاء تكرميي وتقدمي دروع �إىل كل من
قدم العقيد
�ساهم يف جناح الرحلة .بعد كلمات ال�شكرّ ،
�أو�سي مع رئي�سة م�ؤ�س�سة العاقوري ال�سيدة ليا ب�إ�سم قيادة اجلي�ش
دروعا تقديرية عربون امتنان و�شكر ،لأ�صحاب
وب�إ�سم امل�ؤ�س�سة ً
قدموا
مطعم «الرمال» ال�سادة �سامر وفادي ونزيه خوري الذين ّ
وجبات الغداء والع�شاء لأوالد ال�شهداء طوال فرتة �إقامتهم يف
باري�س ،ال�سيد روجيه خليفه ،ال�سيد �أنطوان مظلوم وال�سيد
خ�صت م�ؤ�س�سة العاقوري فريق العمل
غامن بو �أنطون .كما ّ
بدروع ،فكان درع لكل من :ال�سيدة مي�شلني نادر ،ال�سيدة
كلود بو �صعب ،الآن�سة كارال بعيني ،ال�سيد و�سام �شهوان
وعقيلته ،وال�سيد مارون �شهوان.
يف اليوم التايل ،عاد الأوالد �إىل الوطن الأم لبنان حاملني معهم
هدايا وذكريات ال متحى من بلد الأحالم.
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
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ندوة

«»Blue Gold
تطلب من اللبنانيني ت�أييدها
لتحويل املياه املهدورة
�إىل ثروة ا�سرتاتيجية
«دور املياه اال�سرتاتيجي واخلطة اخلم�سية «Blue
 ،»Goldعنوان الندوة التي عقدها «ملتقى الت�أثري املدين»
يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان بح�ضور ممثل قائد
الكلية العميد الركن كلود حايك وتالمذة الكلية.
ع��رف املقدم مي�شال بطر�س بـ«امللتقى»
بداية
ّ
بكلمة �أ���ش��ار فيها �إىل الق�ضايا الوطنية التي
يتبناها ،و�إىل دور املياه الإ�سرتاتيجي يف م�ستقبل
الأوطان و�أمنها.
ثم حتدث الدكتور زياد ال�صايغ يف كلمته عن
ي�ضم نخبة من
�أهداف «ملتقى الت�أثري املدين» الذي ّ
املتخ�ص�صني اللبنانيني الذين يعملون يف جميع
ّ
املجاالت ،ويف ظل الأزمات االجتماعية واالقت�صادية
الكبرية� ،آخذين بعني االعتبار ر�أي املواطن اللبناين
تطرق الدكتور ال�صايغ �إىل
يف م�شاريع امللتقى .ثم ّ
أعدها امللتقى،
خطة «الذهب الأزرق» ( ،)Blue goldالتي � ّ
�شــارحا �أهدافهــا الإ�سرتاتيجة والوطنيـة.
حول ق�ضية املياه،
ً
ّ
تخلل الكلمة عر�ض فيلم وثائقي حول املو�ضوع� ،أبرز �أهمية
املياه ،و�سوء �إدارة هذه الرثوة الطبيعية يف لبنان.
ّ
وافيا حول
ال�سقال يف مداخلته
قدم املهند�س فهد
ً
ثم ّ
�شرحا ً
املياه و�أهمية هذا املورد اال�سرتاتيجي الذي يذهب هد ًرا نحو
البحر ،بحيث �أن لبنان ي�ستفيد من  17يف املئة من �أ�صل 8.6
مليار مرت مكعب من املت�ساقطات.
ّ
ال�سقال �إن خطة الذهب الأزرق التي �شارك يف
وقال املهند�س
�إعدادها نخبة كبرية من اخلرباء الإ�سرتاتيجيني ،املهند�سني،
الباحثني والقانونيني...تهدف �إىل ت�أمني فائ�ض من املياه بن�سبة
 500مليون مرت مكعب ،بكلفة  5مليارات دوالر �أمريكي،
وذلك خالل الفرتة املمتدة من العام  2015ولغاية العام . 2020
واملتمحورة حول:
�شرحا عن الأهداف ال�ستة للخطة
قدم ً
كما ّ
ّ
 -1ت�أمني املياه  ،24/24وحتويلها من �سلعة �إىل ثروة من خالل
ا�ستعمال الفائ�ض للتبادل به مع الدول املجاورة .
 -2حت��ف��ي��ز م��ف��ه��وم ال�����ش��راك��ة ب�ين ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام
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واخلا�ص(.)ppp
 -3تو�سيع قاعدة ال�شراكة مع املواطنني.
 -4توحيد اللبنانيني حيال الرثوة املائية.
 -5بناء خطة متكاملة ومتنا�سقة ،من خالل �إن�شاء ال�سدود
والبحريات اجلبليــة املت�صلة بع�ضها بالبع�ض الآخــر.
 -6ت�شجيع التبادل التجاري بني دول املنطقة.
قدم ال�سيد ها�شم كو�سا مداخلته حول الآثار البيئية،
ثم ّ
�سيما �أن كلفة الفاتورة
الإجتماعية والإقت�صادية للخطة ،ال ّ
امللوثة ،الفتً ا �إىل
ال�صحية ترتفع يف لبنان ،من جراء املياه
ّ
م�شروع التنقيط « »Dripping Irrigationالذي تت�ضمنه
اخلطة ،و�إن�شاء ال�سدود عند احلاجة يف الأماكن ال�ضرورية.
املتنوعة للخطة،
ويف اخلتام متّ عر�ض �أف�لام للم�شاريع
ّ
والهادفة �إىل �إقناع املواطنني بالت�صويت مل�شروع «،»Blue Gold
من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي وخدمة .SMS
�إعداد:
تريز من�صور

�إقت�صاد
ومال

املياه يف طليعة �أولويات الب�شر ّية وثروتنا يهدرها �سوء الإدارة
توليد الطاقة من املياه ّ
يوفر على لبنان � 120ألف طن فيول �سنو ًيا

ّ
ي�شكل احلفاظ على البيئة من خالل املحافظة على مواردها
الطبيعية ،وال �س ّيما املورد الأهم وهو املياه� ،أحد �أبرز التحديات
امللحة �إىل �إدارة هذا
التي يواجهها عاملنا اليوم .من هنا احلاجة ّ
املورد ب�شكل �سليم ودقيق ،لال�ستفادة من كل قطرة مياه ،وال
�س ّيما يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،حيث معظم الدول تعاين
اجلفاف.
وخ�صو�صا
ما هو واقع �إدارة املياه كمورد ا�سرتاتيجي يف املنطقة
ً
لبنان؟
ما هي �أبرز امل�شاكل يف هذا املجال وماذا عن احللول؟
�أ�سئلة تبحث عن �أجوبة لها مع �إخت�صا�صيني يف جمايل �إدارة
املياه ،وتوليد الطاقة النظيفة منها.

الأولوية للمياه

الإخت�صا�صي يف �إدارة املياه الدكتور �أنطون هندي
(�أ�ستاذ حما�ضر يف كلية العلوم االقت�صادية و�إدارة
الأع��م��ال ال��ف��رع ال��ث��اين ،وك��ذل��ك يف اجلامعة
أكد ملجلة «اجلي�ش» �أنه مع مطلع
الأنطونية)ّ � ،
الألفية الثالثة �أجريت درا�سة عاملية حول الأولويات
الثالث للب�شرية وهي جاءت على ال�شكل الآتي:
 -1حقوق الإن�سان ،حرية التعبري والعي�ش بكرامة.
 -2البيئة وما ّ
يتعلق بها من �أمور حياتية كاملياه
والتلوث ...وكان الرتكيز على املياه كونها العن�صر احلياتي
ّ
الأبرز.
 -3التطور التكنولوجي.
وتعك�س ه��ذه النتائج ،االهتمام ال��دويل املتزايد بق�ضية

ال��ب��ي��ئ��ة وب���ال���ت���ايل امل��ي��اه
و�إدارت��ه��ا ،ف����إدارة ه��ذا امل��ورد
(Freshwater
الطبيعي
 )Managementب�شكل
دقيق ومتقن ،وف��ق �أه��داف
ا�سرتاتيجية ،ه��ي ال�شغل
ال�����ش��اغ��ل ل���دى معظم دول
العامل.

تلوث املياه
 600طفل ميوتون يوم ًيا ب�سبب ّ

ي�ستحوذ القطاع ال��زراع��ي ،على � 60إىل  70يف املئة من
ا�ستهالك املياه العذبة املتوافرة لال�ستعمال يف �أي دولة من
العامل .وهذه الن�سبة قد ترتفع �إىل �أكرث من  73يف املئة يف
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�إقت�صاد
ومال

ال��دول التي هي ما دون خط
الفقر مثل �أثيوبيا ،والتي
تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
الزراعة .يلي الزراعة اال�ستخدامات املنزلية واخلدمات20( ...
وثمة  2يف املئة
�إىل  30يف املئة) ،وال�صناعة نحو ( 8يف املئة)ّ ،
ال�ستعماالت �أخرى .وي�ضيف الدكتور هندي �أن هناك نحو
مليار و 200مليون �إن�سان يعي�شون يف دول ال تتوافر فيها املياه
وثمة
العذبة النظيفة (ال�صومال� ،أثيوبيا ،رواندا ونيجريياّ .)...
امللوثة .وفيما
تقريبا ميوتون
 6000طفل
ً
ً
يوميا من جراء املياه ّ
ي�ستخدم الب�شر ح��واىل  3800مليار مرت مكعب من املياه
عامليا يف زراعة املحا�صيل
تقدر كمية املياه املهدورة
�سنو ًياّ ،
ً
التي ال ت�صل �إىل امل�ستهلك بحواىل  550مليار مرت مكعب،
ويفتقر  2.4مليار �إن�سان خلدمات ال�صرف ال�صحي ال�سليم.
ً
مثال ،ن�سبة مت�ساقطات مقبولة
لدى بع�ض الدول كال�سودان
وثمة
ّ
باحلد الأدن��ى ،ولكن �إدارة املوارد املائية هناك رديئةّ .
دول �أخ��رى تعاين اجلفاف مثل �أثيوبيا وال�صومال ،ولكنّ ها
يف الوقت عينه تعاين النق�ص يف الإمكانات املادية الالزمة
للبنى التحتية املالئمة (قنوات ال�صرف ال�صحي و�أنابيب املياه
واخلزانات).
يف ال�شرق الأو�سط ،وفق الدكتور هندي« ،بع�ض الدول كرتكيا
والعراق يتمتع بفائ�ض مائي كبري .تركيا تتمتع ب�إدارة جيدة
باحلد
و�سليمة ملواردها ،يف حني �أن العراق يدير ثروته املائية
ّ
الأدنى املطلوب نتيجة الظروف الأمنية وعدم اال�ستقرار� .أما
�سوريا فهي تتمتع لغاية الآن بفائ�ض مائي حمرتم ،كما �أنها
�سيما بالن�سبة اىل ا�ستهالك
كانت تتمتع ب�إدارة �سليمة ،وال ّ
املياه يف القطاع الزراعي ،لغاية ن�شوب احلرب الدائرة فيها.
نق�صا
�أما دولة العدو الإ�سرائيلي ،فتُعترب من الدول التي تعاين ً
حادا يف املوارد املائية ،ولكنها من �أف�ضل الدول �إدارة لهذه املوارد
ً
يف العامل ،لناحية تغطية حاجة ال�سكان من املياه التي تبلغ
املتطورة،
نحو  95يف املئة .والف�ضل يف ذلك يعود �إىل �شبكة املياه
ّ
و�إىل �إدارة ر�شيدة للمياه ت�سري وفق خطط على م�ستوى الدولة
العربية (لغاية  ،)2100وتهدف �إىل تدوير املياه املبتذلة بن�سبة مئة
(حاليا هذه الن�سبة هي .»)%65
يف املئة
ً
وي�شري هندي �إىل �أن �إ�سرائيل هي من �أوىل الدول التي ا�ستعملت
تطورت
تقنيات ّ
الري بالنقطة ( ،)Dripping Irrigationولقد ّ
ثمة جهاز ( )Sensorميكنه فح�ص
هذه التقنية لدرجة �أنه ّ
ن�سبة الرطوبة التي حتتاج �إليها جذور كل نبتة.
ً
خ�ص دول اخلليج العربي كال�سعودية مثال ،ف�إنها
يف ما
ّ
نق�صا حا ًدا يف املت�ساقطات ،وتلج�أ �إىل حتّ لية مياه البحر
تعاين ً
علما �أن هذه العملية مكلفة،
لتغطية حاجاتها من املياه.
ً
مكعب من املياه املاحلة ،ما
وتراوح كلفة حتلية كل مرت
ّ
بـني  1.20و 0.80ودوالر �أمريكي.
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�إدارة املياه العذبة يف لبنان

ماذا عن واقع املياه يف لبنان؟
ً
قائال« :ميكننا اجلزم �أن �إدارة املوارد
يجيب الدكتور هندي
املائية يف لبنان هي من �أ�سو�أ الإدارات يف العامل ،على الرغم من
�أنه يتمتع ب�أكرب خزانني للمياه يف ال�شرق الأو�سط ،الأمر الذي
ّ
املخطط التوجيهي
يحتّ م عليه حماية مياهه اجلوفية� ،ضمن
ّ
امل�سطحات املائية.
العام ،الذي يفر�ض حتييد
قدرت عدة درا�سات التوازن املائي ال�سنوي يف لبنان ،مبا يقارب
ّ
ال���ـ 8600مليون م( ٣متو�سط هطول الأم��ط��ار ال�سنوي) هذه
ّ
التبخر.
الكمية نخ�سر خم�سني يف املئة منها خالل عملية
وثمة خ�سائر �إ�ضافية ت�شمل ّ
تدفقات املياه ال�سطحية �إىل
ّ
البلدان املجاورة (متثل حواىل  8يف املئة ح�سب تقدير امل�صلحة
(تقريبا  12يف
وت�سرب املياه اجلوفية
الوطنية لنهر الليطاين)
ً
ّ
املئة)� .أما الن�سبة الباقية من املياه ال�سطحية واجلوفية التي
يحتمل توافرها فتبلغ نحو  2600م ،٣منها  2000مليون م3
ميكن اال�ستفادة منها».
وعن توزيع املياه وا�ستهالكها يف لبنان ،يقول الدكتور
هندي �إن «ال��زراع��ة هي �أك�بر م�ستهلك للمياه يف لبنان
(وكذلك يف جميع �أنحاء العامل) ،تليها اال�ستخدامات
املنزلية وال�صناعية .ب�شكل عام ،متثل الزراعة بني � 60إىل
ّ
وميثل اال�ستهالك
 65يف املئة من �إجمايل ا�ستهالك املياه.
املحلي (اال�ستخدامات املنزلية) نحو  30يف املئة ،ومن املهم �أن
نالحظ �أن  79يف املئة من املباين متّ �صلة ب�شبكات �إمدادات
املياه (يف بريوت وك�سروان  93و 94يف املئة على التوايل).
ّ
ومتثل حواىل � 8إىل  10يف املئة،
وثمة ا�ستخدامات �أخرى للمياه
ّ
مثل ال�صناعة وحمطات الطاقة الكهرومائية (مثل ال�سدود)
واال�ستخدامات الرتفيهية (مثل حمامات ال�سباحة) .وتفيد
التقارير على نطاق وا�سع �أن ا�ستهالك املياه احلايل هو حواىل
تقريبا� .أما ّ
توقعات الطلب لل�سنوات املمتدة
 1400مليون م٣
ً
بني  2015و ( ،2025فرتاوح ما بني 1800و 2500م م.»٣

ت�شخي�ص امل�شكلة

لقد ّ
�شخ�ص الدكتور هندي م�شكلة املياه يف لبنان على
ال�شكل الآتي:
 جتاهل فا�ضح لفوائد املاء يف وظائفها املختلفة. تناق�ص التدفقات الطبيعية ب�سبب ظاهرة االحتبا�ساملتكرر ،ي�ضاف �إىل ذلك ،اال�ستغالل غري
احلراري واجلفاف
ّ
ّ
وتدفق العائد من الري (الإف��راط يف ا�ستخدام الآبار،
املتوازن
ّ
والتبخر ،واال�ستخدام غري امل�شروع لقنوات
وال�شقوق يف القنوات،
�سيما يف املناطق
املياه) ،وزي��ادة ملوحة املياه اجلوفية ،وال ّ
ال�ساحلية.
 -تزايد االحتياجات وحمدودية املوارد ،فتزايد الطلب على

�سلبا على معظم �أحوا�ض الأنهار ،بحيث
املياه �سنو ًياّ � ،أثر
ً
�أ�صبحت ت�شبه قنوات ال�صرف ال�صحي نتيجة للت�صريف
ّ
ال�ضخ� ،أو الإيذاء
ال�صناعي ومياه ال�صرف ال�صحي ،والإفراط يف
العام �إجما ًال.
تعر�ض طبقة املياه اجلوفية ال�ساحلية للتهديد ب�سب
 ّالتلوث الناجم عن امللوثات الكيميائية وامليكروبية،
ّ
وامللوحة والنرتات واملعادن الثقيلة والوقود واملركبات الع�ضوية
ال�سامة.
 ت�أثري العديد من الأن�شطة على دورة املياه� ،إزالة الغاباتوال�سدود والري و قنوات ال�صرف على �سبيل املثال ،وت�آكل الرتبة

وفقدان الغطاء النباتي يقلل من تغذية املياه اجلوفية ،و�سوف
ي�ؤدي �إىل ندرة املوارد املائية وي�ؤثر على نوعية املياه يف امل�ستقبل.
 عدم وجود عدادات مياه على نطاق وا�سع ،فاال�ستهالكلقاء دفع ر�سوم ثابتة ي�ؤدي بدوره �إىل عدم وجود �أي حافز لتوفري
املياه .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،توفري املياه من خالل البلديات
امللوثات الرئي�سية املياه ال�سطحية
غري منتظم ،ناهيك عن ّ
واجلوفية وعدم معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وتلف معظم
�أنظمة ال�صرف ال�صحي مما ي�ؤدي �إىل ّ
ت�سلل املياه املبتذلة �إىل
�شبكات املياه ال�صاحلة لل�شرب.
 عدم وجود �سيا�سات وخطط عمل ،وعدم مالءمة الأطرالقانونية ب�شكل عام لواقع التطور العمراين وال�سكاين ،كما

�أن الإج��راءات غري وا�ضحة خللق ال�شراكات بني القطاعني
العام واخلا�ص ودعمها ،وعدم كفاية املوارد املالية ،ونق�ص يف
حتديث املعلومات والتقنيات �إن لناحية الكمية �أو النوعية.

ما هو احلل؟

ر�أى الدكتور هندي �أن احللول ملع�ضلة �سوء �إدارة املوارد املائية
يف لبنان تكمن يف :حماية املوارد املائية ودعمها والتقليل
تلوثها ،ومعاجلة الأنهار امللوثة يف البالد ،بناء حمطات
من ّ
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي احلديثة ،مراجعة الإطار القانوين
والتنظيمي القائم وو�ضع ن�صو�ص قانونية �إ�ضافية ،ت�شجيع
م�شاركة املجتمع امل��دين
بجميع قطاعاته ،و�إن�شاء
جلنة وطنية للمياه.
�دد على ���ض��رورة اتخاذ
و���ش� ّ
الإج��راءات الالزمة ،لناحية
موردا اقت�صاد ًيا
«اعتبار املياه
ً
�سيما �أن وظائفها
بحتً ا ،وال ّ
املختلفة تعترب ذات قيمة،
مي���ك���ن ق��ي��ا���س��ه��ا م��ن
الناحية النقدية .ويجب
�إعطاء املياه الأولوية من �أجل
حياة �أف�ضل و�ضمان ا�ستدامة
ال��ن��ظ��م الإي��ك��ول��وج��ي��ة.
احلد
فح�صول اجلميع على
ّ
الأدنى من املياه ذات النوعية
عموما ،هو حق من
اجليدة
ً
حقوق الإن�سان.
و�أ���ض��اف :ن��ظ � ًرا ملحدودية
امل����وارد امل��ائ��ي��ة م��ن امل��ي��اه،
فمن ال�ضروري �ضبط الطلب
التحكم
عليها عن طريق
ّ
و�سن تدابري حلفظها ،وتعزيز الوعي
يف حجم ال�سكان،
ّ
خ�صو�صا يف جمال الزراعة.
لأهميتها ،وتر�شيد ا�ستخدامها،
ً
وعلى املعنيني �إجراء اختبارات نوعية املياه كل عام ،بهدف
ر�صد م�ستويات التلوث ،ور�صد املوارد املائية ب�شكل منتظم مبا
فعالة للت�أثري على التخطيط وعملية التنمية ،وعلى
يوفر �أداة ّ
االنبعاثات امل�سموح بها للملوثات للبيئة.
و�أو�ضح �أن الري هو التطبيق اال�صطناعي للمياه على الأر�ض
الري الفعالة ت�ؤثر
لغر�ض الإنتاج الزراعي .وبالتايل ف�إن �أ�ساليب ّ
على عملية النمو ب�أكملها من �إعداد الأر�ضية ،الإنبات،
منو اجلذور ،ا�ستخدام املواد الغذائية ،منو النبات و�إعادة النمو
واملح�صول واجلودة .ولذلك ،تعترب �إدارة الري املنا�سبة واحدة من
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�إقت�صاد
ومال

�أك�ثر الطرق فعالية حلفظ
املياه وجلودة الإنتاج الزراعي.
كما �أنه يجب تعزيز املوارد
الت�سرب
واحلد من
املتاحة وتطويرها ،بناء على تو�سيع ال�سدود،
ّ
ّ
يف ال�شبكات ،وزي��ادة ن�سبة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة.
ثمة حاجة كبرية
ومع هذا النمو ال�ضطرد يف عدد ال�سكانّ ،
لتو�سيع حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وبناء �أخرى
ّ
للتخل�ص من النفايات ال�سائلة بطريقة ال ت�شكل
حديثة،
خط ًرا على امل�سطحات املائية.
ومبا �أن معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي مع مراعاة معايري
ال�صحة العامة مكلفة للغاية ،فعلى احلكومات م�ساعدة
ال�سلطات املحلية (البلديات على �سبيل املثال) ،وذلك من
وثمة �ضرورة لإن�شاء جلنة
خالل توفري املنح والقرو�ض
املي�سرةّ .
ّ
وطنية للمياه ،م�س�ؤوليتها تن�سيق الأن�شطة املذكورة بني
الوزارات احلكومية والبلديات املحلية وال�سلطات واملجتمعات
املحلية والقطاع اخلا�ص.
وختم الدكتور هندي بالقول�« :إنها م�س�ؤولية م�شرتكة بني
جميع اجلهات الفاعلة يف املجتمع ،بد ًءا من احلكومات،
والقطاع اخلا�ص ،واملنظمات غري احلكومية ()NGOS
وال��وك��االت الدولية وال��وك��االت الوطنية ،وامل�ستثمرين،
وال�شركات واملدر�سني والباحثني والأف��راد ...وذلك من �أجل
�إيجاد حلول مل�شكلة املياه وتعزيز مفاهيم جديدة حولها
وتطوير ال�شعور بامل�س�ؤولية املجتمعية والأخالقيات البيئية
ً
إنطالقا من املدر�سة (من ال�صفوف الإبتدائية الأوىل)،
حياله� ،
و�صو ًال �إىل ال�سلطات املحلية (البلديات) .وبذلك ميكن
متاما كما
للبنان �أن يكون خزا ًنا للمياه يف ال�شرق الأو�سط،
ً
خزا ًنا للقمح يف العهد الروماين».
كان البقاع ّ

املياه وا�ستخراج الطاقة النظيفة

املتجددة
الإخت�صا�صي يف الطاقات
ّ
الدكتور املهند�س مازن غندور (�أ�ستاذ
حما�ضر يف كلية الهند�سة اجلامعة
اللبنانية – ال��ف��رع ال��ث��ال��ث) حت� ّ�دث
عن �إنتاج الطاقة النظيفة من املياه
يف لبنان ،والتحديات التي تواجه هذا
القطاع يف ظ��ل غياب �إدارة �سليمة
للموارد املائية ،ف�أ�شار �إىل �أن��ه «يتعذّ ر
ت�صور حياتنا ال��ي��وم م��ن دون
علينا
ّ
الإمداد بالطاقة ،ولكن لكي نكفل
لأنف�سنا حياة رغيدة وللأجيال القادمة
الأ�سـ�س الطبيعية للحياة ،يجب �أن
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يتحلى نظام الطاقة امل�ستدام بعدد من املزايا ،وحدها الطاقات
املتجددة قادرة ب�شكل خا�ص على حتقيقها».
و�أ�ضاف :من املعلوم �أن لبنان ي�ستورد على �شكل م�شتقات
نفطية حاجاته لتوليد الكهرباء والنقل .وهو ا�ستهلك العام
 2011حواىل  6مليون طن من امل�شتقات النفطية ،بحيث بلغت
الفاتورة النفطية ما يقارب الأربعة مليارات دوالر .وباملقابل
يتمتع لبنان مبوارد طاقوية متجددة من ماء و�شم�س وهواء،
لتم ت�أمني طاقة كهربائية
لو �أح�سن ا�ستغاللها وتطويرهاّ ،
كبرية تخفّ ف من العجز يف فاتورة الكهرباء ،وتوفر جز ًءا
ريا من ّ
امل�شتقات النفطية لتوليدها .وعلى الرغم من
كب ً
ذلك ال يزال مو�ضوع تطوير وتنمية الطاقات املتجددة يف لبنان
جدا ،بحيث ال تتجاوز هذه الن�سبة الواحد يف املئة من
مت�أخ ًرا ً
جممل �إ�ستهالكات الطاقة ،و�أدنى بكثري مما و�صلت �إليه
الدول املجاورة ،وحتى البلدان النامية.
و�أو���ض��ح الدكتور غندور �أن لبنان ميتلك م�صادر مائية
متعددة ،وه��و غني باملياه ال�سطحية واجلوفية ما ي�ساعد
الري وعلى تن�شيط احلركة الزراعية،
على �إقامة م�شاريع
ّ
عموما.
وال�صناعية واالقت�صادية
ً
تتم عرب
�إن عملية توليد الطاقة الكهربائية من املياه ّ
حتويل الطاقة الكامنة يف املياه (� )Potential Energyإىل
متحركة ( ،)Kinetic Energyومن �أجل حتقيق هذا
طاقة
ّ
خزان ،ثم تنقل هذه املياه
يتم جتميع املياه خلف �س ٍّد �أو ّ
الهدف ّ
بوا�سطة �أنابيب مقفلة �إىل معمل التوليد الذي يحتوي على
التجهيزات الكهربائية الالزمة .وتعود املياه بعد ا�ستعمالها
يف توليد الطاقة وعرب �أقنية خا�صة �إىل املجرى الطبيعي� ،أو
حتزن يف خزان خا�ص لإعادة ّ
ال�سد خارج
�ضخها �إىل ما وراء
ّ
ّ
جمد ًدا.
�أوقات الذروة للإ�ستفادة منها
ّ
وهنا ي�شري غندور �إىل �أنه متّ تطوير عنفات مائية بثالثة
�أحجام ،ميكنها �إنتاج الكهرباء بقدرة تراوح بني  0.1و1500
 ،kwوهذا يعني �إمكان �إن�شاء معامل
توليد �صغرية على املجاري املائية ،مهما
�صغر حجمها ّ
وقل ارتفاعها.
مييز
و�أك���د يف ه��ذا الإط���ار �أن «م��ا ّ
معامل التوليد الكهرمائية هو العمر
الطويل للمجموعات (حواىل � 50سنة)
خ�صو�صا عند �إجراء
وارتفاع كفاءتها
ً
طبعا عدا
�صيانة دوري��ة وج��ي��دة ،ه��ذا
ً
عن كونها ال حتتاج �إىل وقود وال تنتج
ملوثة ،والطاقة التي تنتجها
غ��ازات
ّ
هي الأق��ل تكلفة مقارنة مع امل�صادر
التقليدية الأخرى».
م��رت على
و�أ���ض��اف�« :سبعون �سنة ّ

ا�ستقالل لبنان وم�شاريع املياه ال تزال يف االنتظار� .إن م�شكلة
املياه يف لبنان ،هي كتلك امل�شاكل الإقت�صادية التي تزداد
أزما مع الوقت� ،إذ �أن م�شكلة الهدر احلا�صل فيها وعدم
ت� ً
ّ
الإ�ستفادة من الطاقات واملوارد التي ميكن �أن توفرها هذه
الطاقة م�ستمرة منذ وقت طويل.
ومع العلم �أن لبنان جنح يف خم�سينيات و�ستينيات القرن
املا�ضي يف �إن�شاء وجتهيز عدة معامل كهرمائية ،لكن بع�ض
ّ
توقف يف ما بعد� ،إم��ا نتيجة �ضعف اجلدوى
هذه امل�شاريع
الإقت�صادية منها� ،أو ب�سبب ا�ستعمال املياه املتوافرة لأعمال
الري وال�شرب».

ميكننا توفري � 120ألف طن من الفيول �سنو ًيا

و�أ�شار الدكتور غندور �إىل �أن «املهند�س �إبراهيم عبد العال
ُيعترب �أب الرثوة املائية اللبنانية ،فهو �أول من و�ضع امل�شاريع
ركزت درا�ساته على
واخلطط والدرا�سات لال�ستفادة منها .وقد ّ
نهر الليطاين الذي اعتربه نيل لبنان .ولقد نفّ ذ ق�سم من من
�سد القرعون وبحريته
اخلطط املو�ضوعة لنهر الليطاين ،ومنها ّ
بطاقة  220مليون مرت مكعب� ،إ�ضافة �إىل معامل التوليد
الكهرمائية الثالث يف مركبا وج��ون وب�سري با�ستطاعة
مركزة تبلغ  190ميغاوات ،ومبتو�سط �إنتاج �سنوي ي�صل �إىل 500
ّ
مليون ك.و�.س .وال تزال هذه املعامل تعمل حتى اليوم ،وهي
ذات قيمة �إقت�صادية».
ويتابع الدكتور غندور عن اجلدوى االقت�صادية من انتاج
الطاقة النظيفة« ،مبعادلة ح�سابية ب�سيطة يتبني لنا �أن:
توليد واحد كيلواط� /ساعة يحتاج �إىل  240غرام من الفيول
تقريبا� ،أي �أنه بتوليد  500مليون كيلواط� /ساعة �سنويا
�أويل
ً
يتم توفري حواىل � 120ألف طن من الفيول ،وتخفيف انبعاث
ّ
ثاين اوك�سيد الكربون بنحو  380الف طن .ي�ضاف �إىل ذلك
�أن الكيلو وات ال�ساعي املنتج من املعامل الكهرومائية يباع
مل�ؤ�سـ�سة كهرباء لبنان حاليا بحواىل �أربعني لرية لبنانية فقط
ال غري!!
بد هنا من الرتكيز على �أن كمية الطاقة املنتجة �سنو ًيا،
ال ّ
ُ
تتغيرّ وفق املت�ساقطات املطرية ،لذلك ق� ّ�در معدل التغذية
املركزة بـ 280ميغاوات لفرتة
ال�سنوي ك.و�.س .للقدرة الق�صوى
ّ
� 3000ساعة �سنو ًيا ،من �أ�صل ( 8760عدد ال�ساعات ال�سنوي) �أي
ً
مثال كمية
املركزة.
حواىل  30يف املئة من الطاقة الق�صوى
ّ
الطاقة الفعلية التي ميكن �إنتاجها تتغيرّ ما بني كانون
عاما
الأول و �آذار ،ويتبينّ من الإح�صاءات على مدى ع�شرين
ً
�أن الطاقة الكهرمائية املو ّلدة راوحت بني  273و 1304جيغاوات
� /ساعة� ،أي مبعدل �سنوي قدره 722جيغاوات � /ساعة ،وهذا
قدر كمية الطاقة الو�سطية
ما ي�ؤكد تقدير عبد العال الذي ّ
التي ميكن توليدها من م�ساقط الأنهر يف لبنان مبا بني 500

مليون ك.و�.س .لنهر الليطاين و 300مليون ك.و�.س .لباقي
ً
كهرمائيا ،ت�صل
معمال
حاليا ال يوجد يف لبنان �إال 19
الأنهر.
ً
ً
طاقاتها كما ذكرنا �إىل  280ميغاوات ،وبالطبع ال تكفي
�سببا
حجة �أو ً
حاجات لبنان �إال �أن ذلك ال ينبغي �أن يكون ّ
قدما يف تفعيل الطاقة الكهرمائية� ،إذ
لكي ال ت�سري الدولة ً
ميكن م�ضاعفة الإنتاج عن طريق �إن�شاء ال�سدود وحمطات
كهرمائية �إ�ضافية».

خطط وقدرات ّ
توفر عائدات عمل مهمة

و�أ�شار الدكتور غندور �إىل �أن «اخلطة الع�شرية التي و�ضعت يف
ت�ضمنت
حزيران  1999لتطوير املوارد املائية ( ،)2000-2009والتي
ّ
�سدا) و�ست بحريات� ،ست�سمح بتخزين 878
عدة �سدود (ًّ 15
بناء ّ
إمنائيا
�سالحا �
مليون مرت مكعب من املياه والتي �ستكون
ً
ً
التطرق فيها �إىل
يتم
كب ً
ريا بيد الدولة اللبنانية� ،إال �أنه مل ّ
ّ
مو�ضوع املعامل الكهرمائية ،وكل ما ذكر هو من باب
ّ
التوقع ب�أنه ميكن توليد �أكرث من  200ميغاوات بعد �إجناز
هذه اخلطة.
�أم��ا خطة وزارة لطاقة واملياه ال�صادرة بتاريخ � 27آي��ار 2005
فتكلمت ع��ن ق���درة كهرمائية كامنة ت��ق��در ب��ـ 206
ميغاوات».
هاما يف تنمية القطاع
ريا« :ت�شكل املياه عن�ص ًرا ً
وختم �أخ ً
الزراعي والكهربائي ،ويف احلد من النزوح والهجرة .كما
ممو ًال خلزينة الدولة� ،إذا ّ
متت
ميكن اعتبار املياه عن�ص ًرا
ّ
اال�ستفادة منها ب�شكل �سليم ،و�إذا متّ احل� ّ�د من الهدر
احلا�صل �سنو ًيا .فهي ثروة تعود بفوائد اقت�صادية كربى من
خالل ا�ستعمالها كبديل عن امل�شتقات النفطية يف توليد
ّ
ويوفر فــر�ص
الكهرباء ،ما �سيخف�ض كلفة الكـهرباء،
عمل لعدد كــبري من ال�شـباب يف �أكرث من مرفق �إقت�صـادي
وتنمـوي.
ثمة �ضرورة للحفاظ على
ونظ ًرا اىل �أهمية هذه الرثوة املائيةّ ،
التوازن ما بني م�شاريع الري وال�شرب وتوليد الطاقة الكهربائية،
بحيث ي�ستفاد من غزارة املياه يف ال�شتاء لإنتاج الطاقة وتخزين
ال�شح ،للري ولل�شرب
املياه بكميات وافرة ال�ستعمالها يف فرتة
ّ
ولتوليد الكهرباء من الفائ�ض منها.
ّ
�إن اال�ستمرار بهدر مياهنا يف البحر املتو�سط ،يعيق تطور
امللحة �إىل ر�صد
البالد
ومنوها الإقت�صادي ،ومن هنا تربز ال�ضرورة ّ
ّ
هذه الرثوة واعتماد ّ
الدقة العلمية يف تقديرها ،ومن ثم ال�سعي
�إىل حمايتها من �أطماع الطامعني و�إهمال املهملني ،مهما
كانت �أ�سباب الطمع والإهمال.»...
�إعداد:
تريز من�صور
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�إقت�صاد
ومال

العملة الوهمية «»Bitcoin
املركزي منع التداول بها الفتقارها اىل احلماية

�إ�صدار النقود الإلكرتونية (Electronic
 )Moneyمن �أي كان ،ومتنع التعامل
بها ب��أي �شكل من الأ�شكال .و�أ�شار
امل�صرف املركزي� ،إىل الأخطار التي قد
تنجم عن التعامل بالنقود الإفرتا�ضية،
تروج عدة مواقع �إلكرتونية حمل ّية عمالت �إلكرتونية (وهمية) وال �س ّيما عملة «بتكوين»
ّ
ّ
وخ�صو�صا الـ« ،»Bitcoinو�أبرزها:
( .)Bitcoinوقد حذر م�صرف لبنان املواطنني وامل�ؤ�ســ�سات املالية وامل�صرفية من
ً
 �إن امل��ن���ّ��ص��ات (� )Platformsأوعر�ض م�صاحلهم لأخطار قد تكون كارثية بالن�سبة �إليهم ،نظ ًرا
تداولها،
ً
خ�صو�صا �أن ذلك يُ ّ
يتم
ال�شبكات ( )Networksالتي
اىل غياب �أي حماية قانونية لهم وانتفاء �أي �إمكان ال�ستعادة �أموالهم.
ّ
بوا�سطتها �إ�صدار هذه النقود وتداولها ،ال
تعر�ضت خل�سائر
ما هي حقيقة هذه العملة؟
تخ�ضع لأي ت�شريعات �أو تنظيمات ،ويف حال ّ
ن�ش�أت عملة �أو �شبه عملة «بتكوين» يف اليابان �أواخر العام فال يوجد �أي �إطار حماية قانوين ،ي� ّؤمن ا�سرتجاع الأموال التي
 ،2008ومل حت�صل على تغطية قيمتها من الذهب �أو العمالت متّ بها �شراء هذه النقود.
م�صدرة �أو مكفولة من �أي م�صرف
 �إن هذه النقود غريالأجنبية ،ولي�س لها عالقة بامل�صارف املركزية .ال�شخ�ص
ّ
ّ
معر�ضة لتقلب حاد و�سريع يف �أ�سعارها
الإفرتا�ضي الذي اخرتع هذه العملة ُيدعى �ساتو�شي باكاموتو ،مركزي،
ً
وتاليا فهي ّ
تطوع والتي ميكن �أن تتدنى اىل ال�صفر.
وتدعمه جمموعة ال تظهر �أ�سماء �أع�ضائها علنً ا ،فيما ّ
ت�سهل عمليات ت��داول النقود الإفرتا�ضية الن�شاطات
عدد من بائعي اخلدمات يف اليابان لقبولها كعملة معتمدة
ّ
وخ�صو�صا عمليات تبيي�ض الأموال ومتويل االرهاب.
الإجرامية
مقابل ال�سلع املباعة.
ً
 ال ميكن الرجوع عن العمليات �أو التحاويل غري ال�صحيحةوينع
هذه العملة م�صنوعة �
�سري ،مُ
ً
إلكرتونيا على نحو ّ
تقليدها ،وقد بد�أ ا�ستعمالها للمرة الأوىل من �أجل �شراء قطعة وغري املوافق عليها ( )Incorrect or Unauthorizedاملنفّ ذة
ً
هبوطا بوا�سطة هذه النقود.
يتحرك �صعو ًدا �أو
بيتزا ،ومنذ ذلك احلني بد�أ �سعرها
ّ
يربر تعميم م�صرف لبنان هو كون « »Bitcoinعملة
كما هي حال التعامالت املالية يف البور�صة( ،الأوراق املالية،
�إن ما ّ
رقمية �إفرتا�ضية �إلكرتونية ،بالكامل� ،أي لي�س لها وجود
الأ�سهم� ،سندات الأوروبوند وغريها).
ب���د�أت ه��ذه العملة الإل��ك�ترون��ي��ة امل�ستحدثة ت�ستهوي فيزيائي ،مع العلم �أنه ميكن مقارنتها بالعمالت الأخرى
الكثريين ،لأنها ال حتتاج اىل طباعة من امل�صارف املركزية ،كالدوالر �أو اليورو ويجري تداولها عرب �شبكة الإنرتنت فقط،
�إمنا تُطبع مبا�شرة بوا�سطة الكومبيوتر (� 500ألف عملية فال توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها ،لكن
تداول يف الثانية بوا�سطة هذه العملة يف اليابان) ،لذا بد�أ �سعرها ميكن ا�ستخدامها ك�أي عملة �أخرى يف ال�شراء عرب الإنرتنت
يرتفع حتى و�صل اىل ما بني  600و 800دوالر ،ويف كانون الأول �أو حتى حتويلها �إىل عمالت تقليدية .وقد �صادرت ال�سلطات
الأمريكية يف �إحدى احلاالت من جهاز كومبيوتر ينتمي اىل
� 2013إىل �ألف دوالر.
يعد مبثابة �سوق
تدر�س الواليات املتحدة يف الوقت الراهن �أهمية هذه العملة� ،صاحب موقع «�سيلك رود» الإلكرتوين ،الذي ّ
إلكرتونيا،
لكنها مل حتذّ ر من تداولها لأنها �ست�ضطر حينها �إىل التحذير مزدهرة لتجارة املخدرات والأن�شطة غري القانونية �
ً
من «�أخطار» الأوراق املالية� ،سندات اخلزينة ،الأوروب��ون��د ،ما يوازي  28مليون دوالر ،من عملة «.»Bitcoin
وكخال�صة� ،إن التعامل بالأموال عرب �شبكة الإنرتنت،
امل�سبب الرئي�س للأزمة املالية
الأ�سهم وغريها ،التي كانت
ّ
ً
يجعل تداوالت العملة �أكرث �سهولة ما مل تقرتن مبعامالت
العامة �أواخر العام .2008
ر�سمية وم�صرفية ،غري �أن ال�سعر املرتفع ل�شبه العملة هذه
« ،»Bitcoinوالأخطار الكبرية امل�شار �إليها ،جتعل من الأف�ضل
لبنان والتحذيرات من عملة «»Bitcoin
تالفيا للوقوع يف خ�سائر قد توقع املتعامل يف
حذّ ر م�صرف لبنان يف  19كانون الأول  ،2013اجلمهور وامل�صارف االبتعاد عنها،
ً
ً
مطبات مالية هو يف غنى عنها ،ف�ضال عن �أنها «عملة غري
وامل�ؤ�س�سات املالية وم�ؤ�س�سات ال�صرافة والو�ساطة املالية ،من
ّ
ر�سميا يف لبنان.
�شرعية» وغري معرتف بها
م�ستندا �إىل
�شراء نقود مماثلة �أو حيازتها وا�ستعمالها،
ً
ً
القرار الأ�سا�سي الرقم  7548تاريخ � 30آذار العام ،2000
ّ
�إعداد:
واملتعلق بالعمليات املالية وامل�صرفية بالو�سائل
ّ
تريز من�صور
حتظر
�سيما املادة  3منه ،والتي
الإكرتونية ،وال ّ
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درا�سات
و�أبحاث

اململكة العربية ال�سعودية
�أر�ض العروبة
والإ�سالم والطاقة
تعترب اململكة العربية ال�سعودية املركز الديني
للعامل الإ�سالمي ،وهي حتت�ضن يف جغرافيتها
التاريخية مهد العروبة والر�سالة الإ�سالمية وقبلتها ،ومدنها املقد�سة وقرب الر�سول ،حيث يحج
�إليها �سنو ًيا ماليني امل�سلمني من جميع �أقطار العامل� .أما يف ما خ�ص الرثوة النفطية ،فال�سعودية
من �أهم الدول على �صعيدي الإنتاج والإحتياط.

املوقع

ت����ق����ع امل��م��ل��ك��ة
العربية ال�سعودية يف
الق�سم اجلنوبي الغربي
م��ن ق���ارة �آ���س��ي��ا ،بني
خطي ع��ر���ض  16و33
درج����ة ���ش��م��ا ًال ،وب�ين
خطي ال��ط��ول  34و56
ً
�شرقا .وهي ت�شغل نحو
 %80من م�ساحة �شبه
اجلزيرة العربية( ،نحو
 2.149.690ك��ل��م.)2
وي��ب��ل��غ ط����ول ح���دود
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية نحو 6760
كم ،منها  4430كلم حدود برية ،و 2330كلم حدود بحرية،
�ضمنها نحو  500كلم على اخلليج العربي الفار�سي.
يحدها العراق والأردن من ال�شمال ،والكويت من ال�شمال
ّ
ال�شرقي ،ومن ال�شرق قطر والإمارات العربية املتحدة والبحرين
املرتبطة باململكة من خالل ج�سر امللك فهد على اخلليج
العربي� .أما من اجلنوب فتحدها اليمن ،و�سلطنة عمان من
اجلنوب ال�شرقي ،والبحر الأحمر من جهة الغرب بطول يزيد
على 1700كلم.

اجلغرافيا

تعترب اململكة العربية ال�سعودية الدولة الوحيدة يف العامل
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التي ال متلك انها ًرا دائمة ،وهي حتتل
الق�سم الأكرب من �شبه اجلزيرة العربية
ويت�شكل �سطحها كما ي�أتي:
 �سهل �ساحلي �ضيق م��ن الغرب(تهامة) ،يف�صل بني جبال ال�سروات
والبحر الأحمر ،و�آخ��ر �ساحلي وا�سع يف
�شرق البالد ،ي�سوده اجلفاف با�ستثناء
واح���ت�ي�ن ك��ب�يرت�ين ه��م��ا الأح�����س��اء
والقطيف.
 �سل�سلة ج��ب��ال ال�����س��روات (جبالاحل��ج��از) يف ال��غ��رب ،ومتتد على طول
البالد من ال�شمال �إىل اجلنوب ،ويتعدى
ارتفاعها عند �أعلى نقطة نحو  3680م
فوق �سطح البحر.
 ه�ضبة جن��د ،وه��ي ه�ضبة �صخريةوا�سعة تقع �إىل ال�شرق من جبال احلجاز
ويراوح ارتفاعها بني 320م و  1200م.
 �صحارى رملية غري م�أهولة بال�سكان�أهمها الربع اخلايل وم�ساحته 647500
تقريبا.
كلم2
ً
 كما تتبع للمملكة  1285جزيرة منها  1150جزيرة يفالبحر الأحمر.

ال�سكان

بلغ �إجمايل عدد ال�سكان يف اململكة ،وفق تقديرات متوز
العام  ،2013نحو  27مليون ن�سمة منهم ما يقارب  6ماليني
من غري ال�سعوديني (هنود ،باك�ستانيون ،بنغالد�شيون،
م�صريون فل�سطينيون ،لبنانيون� ،سوريون وغريهم من العرب
و الأجانب).
ور�سميا ،كل من
الإ�سالم هو الدين الر�سمي يف ال�سعودية،
ً
ويقدر بع�ض امل�صادر �أن
يحمل اجلن�سية ال�سعودية هو م�سلم.
ّ

� 10إىل  %15من املواطنني هم من ال�شيعة اجلعفرية الذين
يرتكزون يف املناطق ال�شرقية ،مع وجود �إ�سماعيلي يف منطقة
جنران.

التاريخ

كانت معظم الأج���زاء التي �أ�صبحت �سعودية يف ما بعد
با�ستثناء احلجاز وع�سري والإح�ساء ،م�سكونة من قبائل بدوية
و�شبه بدوية مل حتفل بها القوى الإ�ستعمارية الأوروبية وال دول
اخلالفة الإ�سالمية� .أما املناطق احل�ضرية يف احلجاز ومكة
واملدينة ب�شكل خا�ص ،فكانت خا�ضعة حلكام حمليني
ي�سمون بالـ«�أ�شراف» يتبعون الدولة العثمانية.
�سقط احلجاز خالل معظم تاريخه ،بحكم وجود مدينتني
مقد�ستني عند امل�سلمني (مكة واملدينة) بيد دول خارجية،
كالدولة الأيوبية ،ثم دولة املماليك وبعدها الدولة العثمانية،
فالأ�شراف يف مكة كانوا يخ�ضعون حلاكم الوالية العثماين
(والية احلجاز) ،كما �أن العثمانيني كانوا قد �سيطروا على
ع�سري يف القرنني ال�ساد�س ع�شر والثامن ع�شر� ،أما جند فاكتفى
العثمانيون بعقد حتالفات مع الإمارة الأقوى فيها وهي �أ�سرة �آل
ر�شيد �أمراء �إمارة جبل �شمر يف حائل.

الدولة ال�سعودية الأوىل

مع مطلع القرن الثامن ع�شر كانت عائلة بن مقرن
ت�سيطر على الدرعية (غربي الريا�ض) التي توىل �إمارتها العام
 1720الأمري �سعود بن حممد بن مقرن ،وبعد وفاته ( )1725توىل
الأمر زيد بن مرخان ملدة تقل عن ال�سنتني ،وتوىل بعده)1727( ،
الأمري حممد بن �سعود الذي �أ�صبح ّ
يلقب بالإمام ،وقاد البالد
واملنطقة �إىل مرحلة جديدة اعتبا ًرا من العام  ،1744بعد �أن
حتالف مع جمدد مذهب ال�سلف ال�صالح ال�شيخ حممد بن
عبد الوهاب ،و�أ�س�س الدولة ال�سعودية الأوىل التي تقوم على
تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية على املذهب احلنبلي ال�سلفي.
وبذلك �أ�صبحت الدرعية عا�صمة الدولة اجلديدة ذات مركز

ق��وي وا�ستقرار داخلي وحكم را�سخ،
ومن ثم بد أ� التو�سع .والعام  1759دخلت
�أرا�ضي جند حتت طاعة الإم��ام حممد
بن �سعود ،و�أعقب ذلك (� )1760إعالن
ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية الأوىل التي زادت
يف تو�سعها حتى �شملت معظم �أجزاء
�شبة اجلزيرة العربية.
ب��ق��ي��ت ال��درع��ي��ة ع��ا���ص��م��ة ل��ل��دول��ة
ال�سعودية الأوىل حتى �سقطت العام 1818
على يدي �إبراهيم با�شا ابن حممد علي
وجه عدة حمالت
با�شا وايل م�صر الذي َّ
�إىل و�سط اجلزيرة العربية ،ب�سبب بع�ض املمار�سات الدينية التي
متثلت بهدم الأ�ضرحة واملقامات يف مكة واملدينة ،والنجف،
من قبل معتنقي املذهب الوهابي من �أتباع �إبن �سعود ،والتي
�أثارت �ضجة يف العامل الإ�سالمي وهددت �شعائر احلج وموا�سمه.
وقد ا�ستطاعت هذه احلمالت الو�صول �إىل الدرعية عا�صمة
الدولة وتدمريها بعد معارك عديدة.

الدولة ال�سعودية الثانية

ميكن اعتبار العام  1824بداية لتاريخ ت�أ�سي�س الدولة
ال�سعودية الثانية (عرفت با�سم �إمارة جند) على يدي الإمام
تركي بن عبدالله بن حممد بن �سعود الذي ا�ستعاد الريا�ض
من �أيدي امل�صريني يف ذلك العام.
بعد خروج قوات ابراهيم با�شا من �شبه اجلزيرة العربية العام
 ،1840عمل الأتراك على التحالف مع قوى حملية للوقوف
بوجه الوهابية ،ومنع قيام الدولة ال�سعودية ،فتحالفوا مع �إبن
الر�شيد �أمري منطقة حائل ومنحوه �سلطات وا�سعة ليكون قوة
فاعلة تقف بوجه �آل �سعود الذين جل�أوا �إىل مدينة الريا�ض.
العام  1865هاجم �إبن الر�شيد ال�سعوديني يف الريا�ض وا�سرتجعها
منهم ،فهاجر ال�سعوديون �إىل الكويت حيث بقوا هناك،
ولكن ال�صراع مل ينته حتى العام  1891عندما �سقطت الدولة
نهائيا بيدي �إبن الر�شيد �أمري حائل واملدعوم
ال�سعودية الثانية
ً
من الدولة العثمانية يف معركة املليدة.

الدولة ال�سعودية الثالثة

قام الأمري عبد العزيز بن �سعود منذ العام  1902بحروب مريرة
�ضد �إبن الر�شيد ال�ستعادة ملكه وقد مت له ذلك ( )1921حيث
�أعلن نف�سه �سلطا ًنا على جند ،ثم ا�ستوىل على احلجاز بني
ملكا
العامني  1924و .1925ومع مطلع العام � 1926أعلن نف�سه
ً
ملكا على
على احلجاز ،وبعد �سنة من ذلك �أعلن نف�سه
ً
جند .ومن ثم عمل على توحيد ما تبقى من مناطق ،و�إعالن
ت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية احلالية العام  1932باحتاد
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مملكتي جند واحلجاز،
وبعد �أن اتخذ لنف�سه لقب
«امللك» ،منح كل �أفراد
وراثيا بني
عائلته�« ،آل �سعود» لقب الأم��راء ،وجعل احلكم
ً
�أبنائه الذكور وفق تراتبية الأعمار.
بعد وفاة امللك عبد العزيز �آل �سعود العام  1953توىل احلكم
�إبنه البكر الأمري �سعود بن عبد العزيز (حتى العام  ،)1964ومن
بعده ويل امللك الأمري في�صل بن عبد العزيز (حتى العام ،)1975
ثم جاء بعده امللك خالد بن عبد العزيز (حتى العام ،)1982
حني خلفه امللك فهد بن عبد العزيز (حتى العام ،)2002
والذي �أطلق على نف�سه لقب «خادم احلرمني ال�شريفني «منذ
العام  ،1986ثم جاء امللك احلايل عبدالله بن عبد العزيز الذي
حافظ على حمل اللقب ذاته ،وهو مازال على ر�أ�س اململكة.

املوارد

يعد النفط والغاز الطبيعي من �أهم امل�صادر الطبيعية يف البالد،
ّ
�إذ يبلغ احتياطي اململكة الثابت من النفط اخلام نحو 9.267
مليار برميل ( 1/5االحتياطي العاملي ،تقديرات العام ،)2013
عامليا ،كما �أنها
حيث تعترب الدولة الثانية يف هذا املجال
ً
تعترب الدولة اخلام�سة يف العامل يف احتياط الغاز الطبيعي (8.15
تريليون م 3وفق تقديرات العام  ،)2013كذلك تعترب اململكة
الدولة الأوىل يف العامل اليوم لإنتاج الطاقة ال�شم�سية لتميزها
مبوقع جغرايف مالئم ومناخ مثايل لذلك.
متنوعة .فقد مت الك�شف
�إىل جانب ذلك توجد ثروة معدنية
ّ
عن  4.200مكمن معدين �شملت الذهب( ،احتياطي يبلغ
 9.5مليون طن) والف�ضة والنحا�س والزنك والر�صا�ص واحلديد
والألومنيوم واملعادن النادرة واليورانيوم واملعادن ال�صناعية
والفو�سفات والفحم احلجري واملواد الأولية للبناء.

الإقت�صاد

تقدر بع�ض امل�صادر �أن اململكة العربية ال�سعودية لديها
ّ
ثاين �أكرب احتياط للنفط يف العامل ،وهي �أكرب منتج له يف
وي�شكل النفط
العامل ( 10اىل  11مليون برميل/يوم ،يف .)2013
ّ
�أكرث من  ٪90من ال�صادرات ال�سعودية ،ونحو � ٪75إىل  %80من
الإيرادات احلكومية.
يرتكز االقت�صاد ال�سعودي على القطاعات الآتية:
 ال�صناعة:وترتكز يف ال�صناعات الأ�سا�سية التي تعتمد على النفط
لتوفري املواد اخلام .وتتمثل تلك ال�صناعات يف �إنتاج م�صايف
تكرير النفط ،ويف ال�صناعات البرتوكيميائية �إىل جانب
�صناعة املعادن الثقيلة.
وكذلك ال�صناعات التحويلية التي تتكون من �سل�سلة
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متنوعة م��ن ال�صناعات ك��امل��واد الغذائية وم���واد البناء
وال�صناعات الكيميائية واملعدنية املختلفة.
 الزراعة:حققت التنمية الزراعية يف اململكة العربية ال�سعودية تطو ًرا
املعوقات العديدة كقلة
كب ً
ريا يف فرتة وجيزة على الرغم من ّ
الأمطار وحمدودية املياه اجلوفية ،و�ض�آلة الأيدي الوطنية العاملة
يف الزراعة ،وتناثر الأرا�ضي الزراعية بني الكثبان الرملية
واله�ضاب ال�صحراوية واملرتفعات والأودية .وقد بلغت ال�صادرات
من ال�سلع الغذائية كالقمح والتمور والبي�ض وحلوم الدواجن
والألبان وبع�ض اخل�ضراوات ،ما يقارب مليوين طن العام .1990
كما تتعدد عنا�صر الرثوة احليوانية يف البالد حيث ق ّ ِدرت
�أعداد كل من ال�ض�أن  7.8مليون ر�أ�س واملاعز نحو  4.4مليون
ر�أ�س والإبل � 422ألف ر�أ�س والأبقار نحو � 204ألف ر�أ�س .وت�أ�س�ست
�صناعة ن�شطة ل�صيد الأ�سماك وبلغت كميات ال�صيد املحلي
نحو خم�سني �ألف طن ،متّ ت�صدير ما يقرب من ن�صفها �إىل
اخلارج العام .1994
 التجارة اخلارجية:بلغت قيمة �صادرات اململكة غري البرتولية (العام )2012
 1.456.503مليون ريـال مقابل  1.367.620مليون ريـال خالل
 .2011وتتمثل �أه��م ال�����ص��ادرات غري النفطية.يف املنتجات
الكيميائية والبال�ستيكية واملعادن العادية ،ومعدات النقل،

واملواد الغذائية وغريها.
�أما الواردات فقد بلغت قيمتها  583.473مليون ريـال خالل
العام  2012مقابل  492.449مليون ريـال خالل العام ،2011
بارتفاع ن�سبته  .%18.2وتتمثل �أهم الواردات يف الآالت والأجهزة
واملعدات الكهربائية ومعدات املوا�صالت ،وامل��واد الغذائية
واحلديد وم�صنوعاته ،واملنتجات الكيميائية ،والأقم�شة
واملالب�س ،وال�سيارات و�أجزائها ،والذهب ُ
واحللي واملجوهرات.

الدخل القومي ال�سنوي

ق� ّ�در الدخل القومي الإجمايل ( )GDPللمملكــة ،وفق
القدرة ال�شــرائية ( )PPPللعام  2013بحــواىل  927مليا ًرا و762
عامليــا،
مليــون دوالر �أمريكــي .واحتـلت بذلك املرتبة 19
ً
وقــدر معدل الدخـل الفردي ال�سـنوي بـ � 31ألف و 309دوالرات
عامليا).
(املرتبة 28
ً

القوات امل�س ّلحة

�شاركت اململكة العربية ال�سعودية بقواتها الع�سكرية يف
احلرب العربية الإ�سرائلية العام  ،1948وكذلك يف حرب العام
� 1973ضد ا�سرائيل ،اىل جانب جيو�ش م�صر و�سوريا ،وكذلك
�شاركت قواتها يف حرب اخلليج االثانية (� )1990ضد العراق،
ولتحرير الكويت.
حتتل اململكة العربية ال�سعودية املرتبة الأوىل يف العامل من
حيث الإنفاق الع�سكري بالن�سبة اىل الناجت املحلي الإجمايل
واملقدر بنحو  %10وفق تقديرات العام ( 2013كانت  %8يف .)2012
ويتميز اجلي�ش ال�سعودي مب�ستوى تدريب ع��الٍ  ،لإمكاناته
الب�شرية املنا�سبة ،ونظ ًرا المتالكه �أح��دث الأ�سلحة الربية
من دب��اب��ات وعتاد متطور يف �صنوف الأ�سلحة املختلفة.
كما �أن قواتة اجلوية متتلك �أحدث الطائرات املقاتلة يف
العامل ،كطائرات «�إف � 15أ�س» ،واملقاتلة االوربية «يوروفايرت
تايفون» ،واملقاتلة «تورنيدو» .وكذلك متتلك مئات طائرات
الهليوكبرت احلديثة ،وع�شرات ال�صواريخ البال�ستية القادرة
على حمل ر�ؤو���س نووية .تعتمد اململكة يف ت�سلحها على
حليفتها اال�سرتاتيجية الأوىل الواليات املتحدة الأمريكية
ب�شكل رئي�س ،وكذلك على بريطانيا وفرن�سا ،وهي تعترب

ت�سلحا يف العامل اليوم.
من بني الدول الأكرث
ً
تتوزع القوات امل�سلحة ال�سعودية كما ي�أتي:
 القوات الربية امللكية ال�سعودية :نحو  75الف جندي. القوات اجلوية امللكية ال�سعودية :نحو � 18ألف جندي. الدفاع اجلوي امللكي ال�سعودي :نحو � 16ألف جندي. القوى ال�صاروخية ال�سرتاتيجية امللكية ال�سعودية. البحرية امللكية ال�سعودية :نحو � 15ألف بحري ،منها نحو 3�آالف «مارينز وقوات خا�صة».
 احلر�س الوطني العربي ال�سعودي :نحو � 75ألف جندي.وهكذا ميكن اعتبار �أن لدى اململكة ما يزيد عن � 200ألف
جندي يف اخلدمة الفعلية (تقديرات العام .)2005

النظام ال�سيا�سي

ر�سميا مبر�سوم ملكي
ت�أ�س�ست اململكة العربية ال�سعودية
ً
من قبل م�ؤ�س�سها امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل
�سعود يف � 23أيلول  ،1932بعد حروب خا�ضها طيلة ثالثة عقود
لتوحيد اجلزيرة العربية قبل ه��ذا التاريخ .نظام احلكم
ملكي مطلق ،وتق�سم اململكة �إدار ًيا �إىل  13منطقة يتوىل
كل منها �أمري من الأ�سرة احلاكمة ب�صالحيات �إ�شرافية.
النظام الأ�سا�سي للحكم  -ال��ذي يعترب مبثابة الد�ستور يف
يعرف القر�آن وال�سنة ب�أنهما د�ستور اململكة
الدول الأخرى ِّ -
العربية ال�سعودية ،مع غياب تدوين للقوانني مثل غريها من
الدول .وامل�صدر الرئي�س للقانون هو ال�شريعة الإ�سالمية ،وتعترب
املرا�سيم امللكية هي امل�صدر الرئي�س الثاين من القانون ،وهي
تكمل ال�شريعة يف جم��االت مثل العمل والتجارة والبنوك
وقانون ال�شركات ،وجماالت �أخرى م�ستحدثة مثل الإتفاقيات
الثنائية بني الدول واملنظمات الدولية.

اململكة يف عالقاتها الدولية

�أ�صبحت اململكة ع�ض ًوا يف جامعة الدول العربية ومنظمة
الأمم املتحدة منذ ت�أ�سي�سهما العام .1945
كذلك هي ع�ضو يف حركة عدم الإنحياز ،ورابطة العامل
الإ�سالمي ،ومنظمة التعاون الإ�سالمي ،وع�ضو رئي�س وفاعل
يف جمل�س التعاون اخلليجي ،وجمموعة الع�شرين ،و�صندوق
النقد الدويل ،ومنظمة التجارة العاملية ،ومنظمة الأوبك للدول
امل�صدرة للنفط.
حر�صت اململكة العربية ال�سعودية منذ �إن�شائها على
القيام بدور معتدل يف عالقاتها مع الدول العربية ،وكذلك
مع الدول الأجنبية با�ستثناء «دولة ا�سرائيل» التي ر�أت فيها
ً
وحمتال للأر�ض واحلقوق العربية يف فل�سطني.
مغت�صبا
عد ًوا
ً
كما �شاركت يف معظم احلروب العربية الإ�سرائيلية ب�شكل
مبا�شر �أو عرب الدعم املبا�شر لدول املواجهة� .سعت اململكة
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دائما �إىل �إق��ام��ة �أطيب
العالقات مع حميطها
وم���ع اخل����ارج ،وعملت
على �إ�صالح العالقات العربية  -العربية حتت عباءتها ،يف
منا�سبات كثرية ،وكذلك بني بع�ض الدول الإ�سالمية ،كما
قدمت دعمها املادي واملعنوي لكرثة من هذه الدول.

اململكة :بني الإمكانات والدور

تعترب اململكة العربية ال�سعودية اليوم ،من الدول الكربى
امل�ؤثرة يف املنطقة والعامل العربي ملا متتلكة من قوة ناعمة
وت�أثري معنوي ملركزيتها الدينية يف العاملني العربي والإ�سالمي،
وم����ن خ��ل�ال و���س��ائ��ل �إع��ل�ام
�ضخمة (قنوات ف�ضائية و�صحف
وجم�ل�ات ك��ث�يرة) ،وم��ن قوة
���ص��ل��ب��ة ق��وام��ه��ا �إم��ك��ان��ات
م��ادي��ة وم��ا ت��ق� ّ�دم��ه اململكة
من م�ساعدات ،وهبات مالية،
ت�ؤثر يف �سيا�سات وتوجهات دول
ك��ث�يرة يف املنطقة العربية،
وكذلك يف ال��دول الإ�سالمية،
وحتى يف بع�ض الدول الأجنبية.
فقد �أدت اململكة العربية
ال�سعودية دو ًرا مهما يف دعم
الق�ضايا العربية والإ�سالمية
يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة وق��دم��ت
امل�����س��اع��دات ل��ع��دد م��ن ال���دول
يف منا�سبات خمتلفة ،وهي
�أ�سهمت يف وقف احلرب الأهلية
يف لبنان بعد ح��رب ال�سنتني
( ،)1976ودعمت �إر�سال قوات
الردع العربية �إليه ،كما رعت
اتفاق الطائف العام  1989ال��ذي �أ�س�س مل�صاحلة وطنية بني
اللبنانيني .كذلك دعمت قوات «املجاهدين امل�سلمني» �ضد
الإحتالل «ال�سوفياتي ال�شيوعي» لأفغان�ستان يف �سبعينيات
وثمانينيات القرن الع�شرين ،ودعمت العراق �ضد �إيران يف حرب
اخلليج الأوىل .1988 - 1980
ودعمت اململكة العربية ال�سعودية الق�ضية الفل�سطينية،
بتقدمي املال وال�سالح ملنظمات التحرير ،وقدمت املبادرات
العديدة حللها ،كان �أبرزها مبادرة الأمري عبدالله بن عبد
العزيز (امللك احلايل) يف م�ؤمتر القمة العربية الذي عقد يف
بريوت العام .2002
وك��ذل��ك قدمت امل�ساعدات وال��دع��م امل���ادي للبو�سنة -
72

العدد 345

الهر�سك (امل�سلمة) للوقوف بوجه التطهري العرقي ال�صربي يف
يوغ�سالفيا ال�سابقة يف ت�سعينيات القرن املا�ضي.
ودعمت ال�شعب اللبناين بعد العدوان ال�صهيوين عليه العام
 .2006وكان �آخر مبادراتها تقدمي م�ساعدة مالية للجي�ش
اللبناين �أواخ��ر  2013بقيمة  3مليارات دوالر ،ل�شراء معدات
و�أ�سلحة.
ريا ب�شكل
ولكن الت�أثري الأهم للمملكة ،هو ما ظهر �أخ ً
الفت من خالل دعم ح��راك بع�ض ال�شعوب العربية يف ما
ان�سجاما مع ر�ؤية اململكة
يعرف اليوم بالربيع العربي ،وذلك
ً
لدورها اجليوبوليتيكي املوازن يف منطقة اخلليج ،بني العرب
و الفر�س ،من جهة ،ومن جهة �أخرى ،لبناء وت�شكيل «حائط
�صد» جيو�سرتاتيجي (بعناوين
ّ
خمتلفة) يف بع�ض دول املنطقة،
�أو ب�ي�ن �أن��ظ��م��ت��ه��ا ،ح��م��اي��ة
مل�صاحلها الإقت�صادية ونفوذها
ال�سيا�سي والديني ،بوجه الإرهاب
�أوال ،و�أمام متدد النفوذ الإيراين
ال�سيا�سي والإقت�صادي واملذهبي
والع�سكري ،فوق امل�سرح املمتد
من �أفغان�ستان وحتى �شواطىء
البحر املتو�سط ال�شرقية (�سوريا
ول��ب��ن��ان وفل�سطني) وال��واع��دة
ثانيا.
مبوارد الطاقة ً
�إعداد:

د� .أحمد ع ّلو
عميد متقاعد
املراجع:
ar.wikipedia.org/wiki/
ال�سعودية
ar.wikipedia.org/wiki/
القوات_امل�سلحة_ال�سعودية
https://www.cia.gov/Saudi Arabia
• خادم احلرمني ال�شريفني :لقب ا�ستعمله خلفاء الأيوبيني
واملماليك ثم خلفاء الدولة العثمانية ,لت�أكيد رعايتهم
ال�شرعية للأماكن املقد�سة عند امل�سلمني و�أهمها احلرمني
ال�شريفني وهما :امل�سجد احل��رام يف مكة وامل�سجد النبوي
ال�شريف يف املدينة املنورة ،وهذان امل�سجدان يقعان يف اململكة
العربية ال�سعودية اليوم.

ق�ضايا
�إقليمية

�إ�سرائيل يف مهمة �إعادة التمو�ضع

ال�سنوات الأخ�يرة ،وكدر�س
م��ن ميادين امل��ع��ارك التي
خا�ضها الناتو يف كل من
دخلت �إ�سرائيل منذ ب�ضع �سنوات يف مرحلة �إعادة متو�ضع �إقليمي ودويل على �ضوء املتغريات الدراماتيكية �أفغان�ستان والعراق ،ونتيجة
املتعددة احلا�صلة يف هذين املجالني ،ومن �أبرزها املتغريات يف تنا�سب القوة بني القوة الأعظم وهي الواليات ال�صعود املثري واملده�ش لل�صني
والهند ،تعزز املفهوم البديل
املتحدة وباقي القوى العظمى ال�صاعدة :ال�صني ،رو�سيا ،االحتاد الأوروبي ،بالإ�ضافة �إىل الهند.
وثمة من ي�سمي املنظومة العاملية املت�شكلة بـ«متعددة الأقطاب» ( )Multi-Polarفيما يزعم �آخرون ب����أن تقدير ال��ق��وة ي�ستلزم
�إدراج معايري �أخ��رى ،يطلق
ب�أنها «عدمية الأقطاب» (.)Non-Polar
عموما ا�سم «القوة
وهناك من يوا�صل الزعم ب�أن اجلربوت احلا�سم للواليات املتحدة �سيحافظ على فجوة ال ميكن التج�سري عليها
ً
الناعمة» ،واملق�صود بها القوة
فوقها مع مناف�سيها ،بال�ضبط كما حدث منذ انهيار االحتاد ال�سوفياتي يف اواخر الثمانينيات.
االقت�صادية ،والتكنولوجية،
والدبلوما�سية بل والثقافية،
التي يتزايد وزنها الن�سبي يف متو�ضع ال��دول على اخلريطة
تعزيز مكانة رو�سيا
ريا على هذا
يف مواجهة الهيمنة الأمريكية
اال�سرتاتيجية واملعنوية للعامل .وكذلك �شاع �أخ ً
ترى رو�سيا بوتني نف�سها يف هذا ال�سياق قوة عظمى توا�صل دور ال�صعيد ،ا�ستخدام تعبري �آخر هو «القوة احلكيمة» ،التي
ً
�سابقا .وعلى الرغم من التحديات الهامة يفرت�ض بها �أن متزج ب�شكل مثايل بني القوة ال�صلبة والقوة
االحتاد ال�سوفياتي
داخليا ،ف�إنها تعمل من �أجل تعزيز مكانتها الناعمة.
التي جتابهها
ً
ً
غالبا ما جعل
ومعلوم �أن التفكري الإ�سرائيلي التقليدي
يف مواجهة الهيمنة الأمريكية .ويف هذا ال�سياق ف�إن �أحداثا
ً
ووق��ائ��ع مثل �أزم��ة ن�شر منظومات ال��دف��اع اجل��وي (ال��درع «القوة ال�صلبة» املتوح�شة يف مقدمة االعتبارات واحل�سابات
ال�صاروخي) الأمريكي يف بولندا وت�شيكيا ،ومنط �إدارة احلرب اال�سرتاتيجية ،وه��و م��ال �إىل التبخي�س من ق��در مقومات
الرو�سية يف جورجيا ،والنتائج ال�سلبية التي خلفتها �سيا�سات «القوة الناعمة» و�أهميتها على �أ�سا�س القاعدة الثابتة ان
فعليا �سواء يف
ن�سبيا يف مواجهة �إدارة العربي اجليد هو العربي امليت .وهذا ما كان
ادارة بو�ش ،ت�ضع رو�سيا يف موقع مريح
ً
ً
�أوباما التي هي بحاجة ،ازاء احلراك االقليمي اخلطري يف ال�شرق تقديرات اال�ستخبارات ،التي هي متيل بطبيعتها للتوجهات
الأو�سط� ،إىل قرار ب�ش�أن ا�سرتاتيجيتها ال�شاملة على حمور الع�سكرية  -الأمنية� ،أو ب�ش�أن �سريورات بلورة ال�سيا�ستني
املواجهة �أو الت�سوية .وجتد ال�سيا�سة اخلارجية الإ�سرائيلية ،اخلارجية والداخلية اال�سرائيليتني اللتني تقادان بدرجة
�إزاء هذا الواقع املتجدد ،نف�سها م�ضطرة �إىل متو�ضع جديد كبرية ،كما هو معلوم ،ب�أيدي قادة الأذرع الأمنية.
حلماية م�صاحلها عرب موا�صلة احلوار اال�سرتاتيجي مع رو�سيا
قوة �إ�سرائيل الع�سكرية
خ�صو�صا على �ضوء بيع الأ�سلحة
و�أمريكا على حد �سواء،
ً
والتكنولوجية!
الرو�سية املتطورة لكل من ايران و�سوريا ،بحيث بات العثور
على �ضوء م��ا تقدم ي��رى رئي�س امل��خ��اب��رات الع�سكرية
على املعادلة املنا�سبة ،التي يجب �أن تت�صرف وفقها ال�سيا�سة
اخلارجية الإ�سرائيلية يف العالقات مع القوى العظمى� ،أحد الإ�سرائيلية عامو�س يادلني� ،أن قوة �إ�سرائيل الع�سكرية
والتكنولوجية ،قد ازدادت خ�لال الأع���وام املا�ضية ،غري
التحديات املركزية لهذه ال�سيا�سة يف ال�سنوات املقبلة.
�أن ذلك تزامن مع حدوث تغيري �سلبي متوا�صل بالن�سبة
ملكانتها ومتو�ضعها يف املنطقة .فلقد �أ�صبحت �إ�سرائيل
�صالبة �أم نعومة
وتكنولوجيا ،ورمبا اقت�صاد ًيا ،ولكن
�أكرث قوة ع�سكر ًيا
�أم حكمة؟
ً
لقد كان معهو ًدا �إىل وقت غري بعيد تقدير عظمة ق��وة خ�صومها الع�سكرية وال�سيا�سية تعاظمت وتزايدت
عموما وف��ق معايري القوة ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي تواجهها يف ال��داخ��ل واخل����ارج ،كما
ق��وة ال���دول ومكانتها
ً
خ�صو�صا على امل�سارين ال�سوري
�سمى بـ«القوة ال�صلبة» .ولكن يف تقل�صت فر�صها ال�سيا�سية
ً
الع�سكرية� ،أي ما ُي ّ

لقد �أ�صبحت �إ�سرائيل �أكرث قوة ع�سكر ًيا وتكنولوج ًيا ،ورمبا اقت�صاد ًيا ،ولكن قوة خ�صومها الع�سكرية وال�سيا�سية
تعاظمت وتزايدت التهديدات التي تواجهها يف الداخل واخلارج
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جديدا لتدهور
�سببا
ً
والفل�سطيني ،و�شكلت اخل�ضات العربية ً
�أو�ضاعها اال�سرتاتيجية الإقليمية .ف��الإن��ذار مع م�صر مل
ا�سرتاتيجيا
عملياتيا مبك ًرا ،و�إمنا كان �إنذا ًرا
يكن �إنذا ًرا
ً
ً
مبك ًرا ،يقا�س بالأعوام ،وهو �أمر قد تغري جذر ًيا وينبغي �إعادة
النظر فيه ،من هنا متّ اتخاذ القرار ببناء  45كلم من اجلدار
الفا�صل العام املا�ضي ،بانتظار بناء  100كلم �أخرى قبل �أن
ين�صرم هذا العام على احلدود مع م�صر.
لهذا ال بد ،يف نظر اال�سرائيليني ،من مراقبة ما يح�صل يف
وخ�صو�صا تداعيات الو�ضع الداخلي فيها
م�صر عن كثب،
ً
على �سيا�سة ا�سرائيل اخلارجية ،وعلى عقيدتها الع�سكرية،
لأن الأو���ض��اع فيها مل ت�صل �إىل درج��ة احل�سم ،وبالتايل
فح�سابات التمو�ضع النهائية على جبهتها مل تكتمل
بعد .واملكان الثاين الذي البد من مراقبته عن كثب لو�ضع
تقديرات �صائبة لناحية �إعادة التمو�ضع االقليمي ،هو الأردن
حيث ال �شئ ميكن �أن يغري حاجات �إ�سرائيل الأمنية،
�أكرث من التوتر على هذه اجلبهة املرتامية االطراف ،وحتول
الأردن �إىل بلد معاد.

اخلطر الإيراين
ب�أبعاده الأربعة

من ناحية اخرى ي�شكل اخلطر الإي��راين ب�أبعاده الأربعة
(امل�شروع النووي ،ودعم املقاومة واملمانعة ،وحماوالت املناورة
مع الأنظمة العربية ،واخلطر الأيديولوجي  -الثيولوجي)،
عاملاً جوهر ًيا يف ح�سابات �إعادة التمو�ضع اال�سرائيلي .وتدير
وزارة اخلارجية اال�سرائيلية يف ال�سنوات الأخ�يرة ،كما هو
معلوم ،معركة دبلوما�سية وا�سعة لإحباط امل�شروع النووي
الإيراين برمته بكل ال�سبل املتاحة .وهذه املعركة موجهة
ال�شاعة �أجواء من التوج�س واخلوف امل�صطنع من هذا امل�شروع
مبعانيه اال�سرتاتيجية البعيدة امل��دى ،و لإث��ب��ات وتثبيت
احلاجة املا�سة لفر�ض عقوبات جوهرية �ضد �إيران ك�شرط
لنجاعة اجلهد الدبلوما�سي يف هذا املجال .والبعد الأيديولوجي
تعقيدا
 الثيولوجي للخطر الإيراين على ا�سرائيل هو الأ�شدً
لناحية ح�ساب عنا�صر ال��رد اال�سرائيلي املحتمل .فنزع
ال�شرعية ب�صورة مطلقة عن وجود �إ�سرائيل ،الذي هو يف �صلب
ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية ،ي�ستند �إىل �أ�س�س �أيديولوجية
وتاريخية ووجدانية عميقة ويحظى ب�شعبية متزايدة،
لي�س فقط يف �صفوف اجلمهور ال�شيعي ،و�إمنا اجلمهور
ال�سني � ً
أي�ضا.

ا�سرائيل مركز التحري�ض
والتخريب والت�آمر

يف هذه الثقافة جند �أنه �إىل جانب الواليات املتحدة «ال�شيطان
أ�سا�سيا
الأكرب» ت�شكل �إ�سرائيل «ال�شيطان الأ�صغر» مرك ًزا �
ً
للتحري�ض والتخريب والت�آمر على العاملني العربي والإ�سالمي
وعمليا ت�ستغل �إيران ب�شكل فعال «القوة
بطرق متنوعة.
ً
الناعمة ال�سلبية» القائمة على الأيديولوجيا الراديكالية
املعادية ال�سرائيل ثم ترتجمها �إىل «قوة �صلبة» ،تتجلى يف
إيرانيا.
عمليات املقاومة التي تنفذها املنظمات املدعومة � ً
وعلى الرغم من �أن رئي�س الأرك��ان اال�سرائيلي اجلرنال
حاليا �أي دولة يف املنطقة
بيني غانت�س قد �أكد �أنه ال توجد
ً
تهديدا جوهر ًيا لإ�سرائيل ،فقد �أ�شار معهد �سرتاتفور
متثل
ً
اال�ستخباراتي االمريكي على ل�سان رئي�سه التنفيذي جورج
فريدمان ،الذي �شبه حكومة �إ�سرائيل بـال�سائق ال�سكران
ال��ذي فقد االت�صال مع الواقع ،اىل �أن الكيان ال�صهيوين
يعي�ش حالة من اخلوف والتوتر منذ عقد االتفاق النووي بني
�إيران و�أمريكا ،و�أنه ي�شعر بالقلق وعدم التوازن حيال فقد
مكانته اال�سرتاتيجية يف ال�سيا�سة الأمريكية.

املواجهة م�ستمرة

يف ما يتعلق باملكانة الدولية لإ�سرائيل يف ظل النزاع
القائم ،يقول فريدمان �إن االح��ت�لال املتوا�صل للأرا�ضي
الفل�سطينية ي�ضع �إ�سرائيل يف مو�ضع اختالف ،بل حتى يف
مواجهة م�ستمرة مع �أج��زاء كبرية من املجتمع ال��دويل،
خ�صو�صا �أنه ال توجد دولة واحدة من دول العامل ،مبا يف ذلك
ً
ال��والي��ات املتحدة ،تعرتف ب�سيطرة �إ�سرائيل على كامل
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة العام � ،1967أو تعرتف ب�ضم
القد�س ال�شرقية �أو امل�ستوطنات الإ�سرائيلية ،وال بخطوط جدار
الف�صل العن�صري الذي تبنيه ،بالإ�ضافة �إىل التقارير الدولية
التي تدين �إ�سرائيل مثل قرار املحكمة الدولية يف الهاي،
أكد عدم قانونية جدار العزل العن�صري ،ومثل تقرير
والذي � ّ
القا�ضي ريت�شارد غولد�ستون ب�شان االرتكابات االجرامية
اال�سرائيلية بحق املدنيني يف قطاع غزة (� )2009ضمن احلملة
امل�سماة «الر�صا�ص امل�سكوب».
�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�سرائيلية

ي�شكل اخلطر الإيراين ب�أبعاده الأربعة (امل�شروع النووي ،ودعم املقاومة واملمانعة ،وحماوالت املناورة مع
الأنظمة العربية ،واخلطر الأيديولوجي  -الثيولوجي) ،عاملاً جوهر ًيا يف ح�سابات �إعادة التمو�ضع اال�سرائيلي
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�صاحب مملكة اخلبز والورد �ضاق به ج�سده

يف �إحدى ق�صائده (الأمنية) يقول:
�أحتدر من �شجر �شر�س ،و�صخور غامقة،
وينابيع كمهر ّبري
من �أين �إذن جاء �سنونو
احلقل و�أ�صبح كفي؟
ومر ندى الأع�شاب و�صار دموعي؟
ّ
من �أين �أتت �أديرة النّ�ساك �إيل؟ّ
وكان �ضباب الوديان بخوري؟
و�أ�صابع زيتون الليل �شموعي؟
عاما
جوزف حرب املغادر يف � 9شباط املن�صرم عن ثالثة و�سبعني ً
أرواحا ،و�ألب�سها
ف�صل مبق�ص احلرب للكلمات � ً
وم�سرية �إبداع� ،شاعر ّ
غالالت من �شم�س �أو يا�سمني...
ريا ما �ضاقت بها الكلمات،
باخلبز والورد واحلرب والر�ؤى التي كث ً
بنى مملكته و�سط «خراب الع�صور» ،وقال« :اخلبز والورد �سوف
ينطفئان يف الرتاب معي ،فكم هو وا�سع �ضريحي ،و�ضيق ج�سدي».

جوزف حرب:
الق�صيدة املت�ألقة �سح ًرا وحني ًنا وغنائية

بالبل و�أفرا�س ريح

«كم هذا ال�شاعر �أو مل�ست طرف نع�شه،
لو نف�ضت اليوم
ّ
ل�سقطت منه بالبل و�أت��رب��ة كثرية وح��ق��ول وع�صافري
و�أعناق �صخور و�أفرا�س ريح وق�صب على امتداد الينابيع»...
(ال�شاعر حممد علي �شم�س الدين يف النهار � 11شباط .)2014
جوزف حرب عالمة من عالمات الق�صيدة اللبنانية
امل�شبعة ّ
رق ًة وحنينً ا ،املت�ألقة يف �صورها وغنائيتها ،الغائ�صة
يف عمق الوجود الإن�ساين و�صراعاته وح�سراته و�أحالمه،
بتنوع مفرداتها وعفويتها وكثافتها.
واملكتنزة ّ
�أ�صدر ديوانه الأول العام �( 1986شجرة الأكا�سيا) وبعد ذلك
�أتى ديوانه «مملكة اخلبز وال��ورد» الذي يعتربه كتاب
كتبه (مقابلة مع «اجلي�ش» ني�سان  ،)1999ومن ثم
«اخل�صر واملزمار»« ،ال�سيدة البي�ضاء يف �شهوتها الكحلية»،
«�شيخ الغمام وعكازه الريح»« ،املحربة» (وهو الديوان
الأطول يف ال�شعر العربي وامل�ؤلف من � 1750صفحة) ،و«رخام
املاء».
وباملحكية ،ويف ال�ستينيات
كتب جوزف حرب بالف�صحى
ّ
من القرن املا�ضي �صدر له «ع��ذارى الهياكل» (ن�ثر).
كتاباته باملحكية ال تقل �ش�أ ًنا عن تلك الف�صحى ،وهو
فاملحكية
مرات كثرية.
ّ
يعترب �أن الأوىل تهذب الثانية ّ
«ذات طفولة من حيث النطق بها ،وفيها نهر
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معريف يرفد الف�صحى
ب����ال����ك����ث��ي�ر م���ن
امل���ف���ردات والتعابري
وال�صيغ ،ويغنيها مبا
ي��دخ��ل عليها من
ذلك الت�أليف العفوي
والإرجتايل اليومي».

يف الإذاعة
والتلفزيون

يف م���ن���ت�������ص���ف
ال�ستينيات ()1966
دخ�������ل الإذاع�����������ة
قدم
اللبنانية حيث ّ
ب�صوته برنامج «مع
الغروب» ،وكانت تلك بداية عمله الإذاعي التي �أعقبها
عدة م�سل�سالت تلفزيونية ،منها�« :أواخر الأيام»،
كتابته ّ
«قالت العرب»« ،قري�ش»�« ،أوراق الزمن امل��ر» ،و«رم��اد
وملح» .وبني  1998و 2002تر�أ�س «�إحتاد الكتّ اب اللبنانيني».
يرى كثريون ممن تناولوا �شعر جوزف حرب وم�سريته �أن
لقاءه بال�سيدة فريوز كان املحطة الأهم يف حياته ،فمن
خالل الأغاين التي كتبها لها دخل الوجدان ال�شعبي.
وعندما كتب «مملكة اخلبز وال���ورد» ،ك��ان �شعره
ن�ص
قد و�صل �إىل النا�س عرب �صوت فريوز�« .إذ كان كل ّ
يالم�سه ذلك ال�صوت يتحول �إىل ذهب خال�ص ،فكيف
�إذا كان الن�ص مو�شى بذهب �أيلول� ،أو مغ�سو ًال ب�صباحات
طالعا من ثقوب الأبواب املقفلة على �أحزانها؟»،
بريوت� ،أو
ً
كما يقول ال�شاعر �شوقي بزيع.

يف وجدان النا�س عرب �صوت فريوز

يعود لقاء جوزف حرب وفريوز �إىل العام  1976حني التقى
وتعرف من
ال�شاعر بزياد الرحباين يف الإذاع��ة اللبنانية
ّ
خالله �إىل فريوز« .حبيتك َت ن�سيت النوم» كانت

الأغنية الأوىل التي التقيا
فيها وكان الأخوان رحباين
قد طلبا من زياد تلحني �ست
�أغ��اين لربنامج يعر�ضانه يف
الأردن ،فا�شرتط �أن تكون
ك��ل��ه��ا م���ن ���ش��ع��ر ج���وزف
حرب (رامي زيدان ،النهار � 11شباط  .)2014غنّ ت له فريوز
العديد من الق�صائد ،منها« :لبريوت»« ،ملا عالباب» (وهذه
الأغنية يروي مقربون من ال�سيدة فريوز �أن فيلمون وهبي
�أخذ به الطرب خالل ت�سجيلها فراح يرق�ص يف الأ�ستديو)،
«ورق��و الأ�صفر»�« ،أ�سامينا»�« ،إ�سوارة العرو�س»« ،زعلي
َط ّول»« ،بليل و�شتي»« ،خليك بالبيت»« ،رح نبقى �سوا»،
«فيكن تن�سو»« ،البواب» ،و«يا قونة �شعبية».
يقول جوزف حرب عن فريوز« :يجب �أن تكون داخل كل
منا ليكون على الأر�ض فردو�س» ،وي�ضيف يف مقابلة مع
«اجلي�ش» (ني�سان  :)1999عندما ترتل فريوز �أرى كنائ�س
يف خيايل و�أمام عيني ،من امل�ستحيل �أن ت�ستطيع بناءها
�أي عبقرية معمارية� ...أما عندما تغني ،ف�إن الأزمنة التي
�أعي�شها والأمكنة التي �أدخلها ،ال ي�ستطيع �أن يقدمها
�إيل �أي زمان �أو �أي مكان� .أمكنة فريوز و�أزمنتها� ،أجمل
و�أبهى من الأمكنة التي تتغنّ ى بها �أو الأحل��ان التي
تن�شدها».

�أدوات لبناء الفردو�س

مفردات ق�صيدته ت�أتي من الطبيعة بب�ساطتها وعنفها،
وك�أننا �أمام رغبة من ال�شاعر يف العودة بالكون �إىل ما
كان عليه يف ن�ضارته الأوىل .عن هذه النقطة يقول� :أحب
العودة �إىل بكارة الأ�شياء �أو �إىل عذريتها .والأ�شياء عندي
يف زمانها ال�ب�ريء ،العفوي،
العذري� ،أق��رب �إىل ما �أرغب
يف التعبري عنه ،منها وهي يف
�أزمنتها الأخرى� .أريد �أن �أبني
ال��ف��ردو���س ب�أ�شياء مل تعرف
يف زمنها �أي خطيئة ،مل
ترتكب �أي جرمية...

�أي ت�أثري كان للبيئة التي
ن� أش� فيها يف تكوينه و�شعره؟

ك��ان �أب��ي درك� ً�ي��ا يقول،
وعندما ول��دت ك��ان يخدم
يف الناقورة وكنا ننتقل معه
�إىل �أي مكان ينتقل

�إليه بحكم عمله .و�صدف
�أن الأماكن التي � ّأدى فيها
خ��دم��ت��ه ك��ان��ت خمتلفة
من حيث طبيعتها .ولهذا
لدي قامو�س
ال�سبب
تكون ّ
ّ
متنوع ،غني ،متناق�ض ،حفر
ّ
ً
عميقا يف تكويني ال�شعري .ويف اخلام�سة ع�شر من عمري
كانت قد ا�ستقرت يف �أعماقي كل �صور اجلبال والأودية،
والبحر والوعر ،والثلج والغيم ...وتداخلت الف�صول ،وتناوب
ً
عميقا
على دوراين الروحي الليل والنهار .لقد �أ�صغيت
ً
طويال حركة الغيوم ،وت�ساقط
للرياح والأمواج .وت�أملت
الثلوج والأمطار .ومن ال�شوكة �إىل الع�صفور ،ومن ال�سنبلة
�إىل ال�سنديانة ،ومن الرعاة �إىل الفالحني ،ومن �صلوات �أمي
علي
�إىل �شاعرية الدير ،كل هذه وغريها ،ب�سطت ظاللها
ّ
وذابت يف دواتي ...وا�ستقرت وا�ضحة يف لغتي ال�شعرية.

هموم النا�س و�أوجاع الفقراء

كما فعلت الأمكنة فعلها يف تكوينه ال�شعري ،كذلك
كان للزمن وللح�سا�سية ال�شخ�صية فعلها الكبري .فهذا
ال�شاعر املنهمك ب�إعادة «خلق الفردو�س» م�شى �إىل هموم
النا�س و�أوجاع الفقراء واحتد بها لتكون ق�صيدته �ضمري
اجلماعة ،فها هو ي�صرخ« :لديك ما يكفيك من خبز...
ولكن لي�س ما يكفي جميع النا�س� ،إنه�ض ونا�ضل
(�أغنية مار�سيل خليفة) ،لكنه يف انغما�سه يف ال�سيا�سة
يحول ق�صيدته
«مل ي�سقط يف فخ اخلطابية واملبا�شرة ،ومل ّ
�إىل من�شور �سيا�سي» كما يقول ال�شاعر زاهي وهبي ،الذي
ي�ضيف« :لقد حافظ على اجلماليات ال�ضرورية كي يظل
ً
حممال بكل الهموم الفردية
�صافيا عذ ًبا ولكن
ال�شعر
ً
واجل���م���اع���ي���ة ال���ت���ي متيز
���ش��ع��ره ع��ن ك��ث�يري��ن من
منا�ضليه»...
ت�����ويف ج������وزف ح�����رب يف
املعمرية (قرب �صيدا) حيث
�أقام خالل ال�سنوات الأخرية،
مواجها املر�ض ال��ذي �أ�صابه
ً
بثبات و�صمت� ،إىل �أن �أتت
ال�����س��اع��ة� ،أخ���ذ معه اخلبز
ً
�صارخا،
وال���ورد �إىل ال�ت�راب
كم هو وا�سع �ضريحي و�ضيق
ج�سدي...
�إلهام ن�صر تابت
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يف �سجل
اخللود

العميد الركن املتقاعد كمال كرم

نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن
املتقاعد ك��م��ال ك���رم ال���ذي تويف
بتاريخ .2014/1/12
 من مواليد  1937/5/7بيت الدين،ق�ضاء ال�شوف.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
ّ
�ضابط بتاريخ .1959/10/9
 ّرق���ي لرتبة م�ل�ازم �إع��ت��ب��ا ًرا من
 ،1962/9/14وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
عميد ركن �إعتبا ًرا من .1990/1/1
 حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين الف�ضي.
مرتني.
• و�سام احلرب ّ

املالزم �أول
ح�سني �أبو حمدان
نعت قيادة اجلي�ش امل�لازم �أول
ح�سني �أب���و ح��م��دان ال���ذي ت��ويف
بتاريخ .2014/2/16
 م��ن مواليد  1988/12/11يفحزرتا ،ق�ضاء زحلة.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
 ّ�ضباط �إعتبا ًرا من .2007/10/16

الرقيب �أول �شربل ابراهيم
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب �أول �شربل
ابراهيم الذي تويف بتاريخ .2014/2/5
 من مواليد  1983/12/15يف عيمار،ق�ضاء املنية ال�ضنية ،حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2001/3/21
 ّ من عداد فوج املغاوير. -حائز:
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• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الأوىل.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و���س��ام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�س

مرات.
• تهنئة قائد املنطقة.
مرتني.
• تهنئة قائد اللواء ّ
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخلويف اخلارج.
ّ
مطلق وله ولدان.
-

 رق��ي �إىل رت��ب��ة م�ل�ازم �إع��ت��ب��ا ًرا من ،2010/8/1ولرتبة مالزم �أول �إعتبا ًرا من
.2013/8/1
 من عداد منطقة البقاع. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
درا�سية يف الداخل.
 تابع عدة دوراتّ
 عازب.• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
• تهنئة قائد جهاز �أمن املطار.
 -عازب.

العريف وفيق عي�شه
نعت قيادة اجلي�ش العريف وفيق عي�شه الذي
تويف بتاريخ .2014/1/16
 من مواليد  1986/6/18يف ب��زال ،ق�ضاءعكار ،حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2007/10/1
ّ -

 من عداد فوج املدفعية الثاين. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة قائد الفوج.
 -مت�أهل وله ولد واحد.

اجلندي
�أحمد ا�سماعيل

املمددة خدماته
املج ّند
ّ
جربيل حممود العبا�س

املج ّند املمددة خدماته
حم�سن ح�سني مظلوم

املمددة خدماته
املج ّند
ّ
علي �سلمان �سماحة

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
اجلندي �أحمد ا�سماعيل
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2014/1/25
 م�������ن م����وال����ي����د 1979/2/22يف فنيدق،
ق�ضاء عكار ،حمافظة
ال�شمال.
ت��ط��وع يف اجلي�ش
ّ
بتاريخ .2009/12/26
 م����ن ع������داد ف���وجالتدخل اخلام�س.
 حائز:• تنويه العماد قائد
مرتني.
اجلي�ش ّ
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة قائد الفوج.
 م��ت���أه��ل ول���ه ثالثة�أوالد.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
املمددة خدماته
املجنّ د
ّ
جربيل حممود العبا�س
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2014/2/6
 من مواليد 1988/8/1يف مدينة طرابل�س.
م������ددت خ��دم��ات��ه
ّ
�إعتبا ًرا من .2010/2/16
 من عداد لواء الدعم– الفوج امل�ضاد للدروع.
 حائز:• تنويه العماد قائد
مرتني.
اجلي�ش ّ
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة ق��ائ��د الفوج
امل�ضاد للدروع.
 -عازب.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
املمددة خدماته
املجنّ د
ّ
حم�سن ح�سني مظلوم
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2014/2/9
 م�������ن م����وال����ي����د 1992/12/16يف بريتال.
م������ددت خ��دم��ات��ه
ّ
�إعتبا ًرا من .2011/10/21
 من عداد لواء امل�شاةال�ساد�س – الكتيبة .63
 حائز تهنئة العمادقائد اجلي�ش.
 -عازب.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
املمددة خدماته
املجنّ د
ّ
علي �سلمان �سماحة
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2014/1/12
 م�������ن م����وال����ي����د 1989/12/11يف �شم�سطار.
م������ددت خ��دم��ات��ه
ّ
�إعتبا ًرا من .2010/11/2
 من عداد لواء امل�شاةالتا�سع – الكتيبة .91
 حائز:• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة قائد لواء امل�شاة
التا�سع.
 -عازب.
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حمطات
وت�أمالت

�أيها الإنتحاري...
متهل!
ّ

�أيها االنتحاري الراحل �إىل
ً
ً
قا�صفا
قد َرك،
الله
متعجال َ
متهل ...قد ت�صل
عمركّ ...
�إىل مكان �آخر !!!
ً
�أيها القاتل نف�سك �أوال ثم
متهل ،قد ال تفلح
الآخرينّ ،
يف �إق��ن��اع الله مب��ا �أقدمت
ع��ل��ي��ه ،وه���ن���اك امل�صيبة
الكربى لأن ما ح�صل يكون
ق��د ح�صل واحل�ساب ع�سري
ّ
وجل «من قتل
(امل يقل عزَّ
نف�سا ...ك�أنه قتل النا�س
ً
جميعا ،ومن �أحياها �أحيا
ً
جميعا» �سورة املائدة).
النا�س
ً
دعني �أخاطبك من القلب
�إىل القلب (�إذا ُوجد) ،ف�أنت ال
جمرما ،و�إين على قناعة ويقني �أنك
ؤمن قبل �أن ت�صبح
�شك م� ٌ
ً
ت�صور الب�شر ما يدفعك �إىل فناء نف�سك
حتب الله ً
حبا يفوق ّ
من �أجله.
متهل ...فذلك �إمنا من وجهة نظرك! �أو وجهة
ولكن
ّ
ودفعك �إىل فعل ذلك .لذا قبل �أن تتحول من
أقنعك
َ
نظر من � َ
ٍ
ٍ
ٍ
علم �أن بني املوقفني
ارهابي
�صادق لله �إىل
حمب
ٍ
قاتل �سفاح ،ا ِ ْ
حلظات ق�صرية ج� ً�دا من الزمن وم�سافة كبرية ج� ً�دا من
متطوع يف �سبيل الله �إىل
التحول ،وتطو ًرا فائق اخلطورة من
ٍ
ٍ
جدا ولكنه يح�صل يف دقائق بل
قاتل لعباد الله ،الفرق كبري ً
ٍ
تخل واحدة! فقبل �أن ت�ضغط على زر احلزام النا�سف
يف دقيقة
ً
نتب�صر لندرك احلقيقة.
متهل قليال وتعال
يف هذه الدقيقة ّ
َّ
فكرت ب�أمك و�أبيك؟ هل يفتخران بفعلتك هذه؟
هل ّ
هل ب�إمكانهما �أن ينظرا �إىل �أعني �أمهات و�آب��اء ال�ضحايا
املفجوعني ولو على �شا�شات التلفزة؟ �أم انهما يلعنان ال�ساعة
التي اجنبوك فيها!
لاً
ليتك ت�ستعر�ض يف ذهنك �أفعا كنت تقوم بها قبل ع�شر
�سنوات من عمرك لرتى �أن معظمها كان خاطئً ا �أو على
ً
�سخيفا .و�أن عقلك يف تلك الفرتة من العمر مل يكن
الأقل
نا�ضجا كفاية ليمنعك عنها ،ولأن م�ستوى فهمك للحياة
ً
ً
يتقبلها ويعتربها �أفعاال جيدة ،لكنه
يف ذلك احلني كان
َّ
تطور الآن �أك�ثر من قبل ليكت�شف خط�أها و�سخافتها،
ً
مقبولة يف املا�ضي �أما اليوم
وليكت�شف عيو ًبا واعورارات كانت
فها �أنت ت�ضحك يف قلبك وت�سخر من نف�سك وتخاطبها �س ًرا،

اجلنة لن تكون للقتلة مهما فل�سفوا قتلهم
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أبلها لأفعل ذلك.
وب�صمت تقول :كم كنت � ً
ِّ
ٍ
ل�سبب ما غيرَّ م�شغلوك ر�أيهم،
لنفرت�ض �أنه
فقرروا لأ�سباب معينة تكليف غريك باملهمة
ّ
كلفت مبهمات
الإنتحارية ،ولنفرت�ض �أنك
�صعبا فتقرر
�أخ���رى وب��ات اال�ستغناء عنك
ً
عدم التفريط بك ،تخيل اذ ذاك وبعد مرور
ع�شر �سنوات كيف �ستنظر للأمر ،وكيف
�ستفكر مبا ح�صل معك؟ مباذا �ست�شعر؟ الي�س
ؤكدا� ،أنك �ست�شعر كما ت�شعر
ممكنً ا ،بل م� ً
اليوم جتاه ما قمت به قبل ع�شر �سنوات!؟ �إنك
�ست�سخر كما ت�سخر اليوم مما كنت تفعله
وتفهمه قبل ع�شر �سنوات؟ نعم ،على الأرجح
�إن عقلك �سين�ضج �أك�ثر ليكت�شف غباء
�سلوكك وب�ساطة َف ِ
همك لعدة ق�ضايا �أ�سا�سية يف املا�ضي.
و�ستدرك حينها �أن ن�ضوجك املتنامي مع الأيام والناجت عن
وعيا لتدرك
تراكم خ�برات احلياة� ،سوف يجعلك �أك�ثر
ً
ٍ
دوامة كنت تدور ،مما �سيجعلك تخجل من
بنف�سك يف �أية
نف�سك حينها!
أربعيني �أو �أكرث
�شخ�ص �
يقدم
يوما ملاذا ال
ُ
�أمل ت�س�أل نف�سك ً
ٌ
ّ
على تفجري نف�سه؟ ومل��اذا جميع املنتحرين هم يف معظم
الأحيان دون الع�شرين من العمر؟ اجلواب وا�ضح :لأن من جتاوز
الأربعني ن�ضج عقله باحلد االدن��ى ليكت�شف خطورة هذه
املغامرة بالله وبالعقيدة ،وبالتايل لن يقدم على هذا االنتحار.

ِّ
امل�شغلون
ل��ذل��ك ،ي�ستغل
�أمثا َل َ
ك وابناء جيلك ،لأن
ٌ
�سهل نظ ًرا لعدم
اقناعهم
ن�ضوجهم الفكري والعقائدي
يف �ش�ؤ�ؤن الدين والدنيا.
ثم لو كان ما �أن��ت مقبلٌ
ع��ل��ي��ه ه��و ���ص��ف��وة االمي���ان
واجلهاد ً
ري العمل
حقا وهو خ ُ
ك��م��ا ي��زع��م م�����ش� ِّ�غ��ل��وك،
ف��ل��م��اذا ال ي���ق��� ِدم���ون هم
َّ
يتخل ْون عن
عليه؟ ومل���اذا
فر�صة االلتقاء بر�سول الله؟
ويرتكونها لك ولأمثالك؟
لو كانوا على يقني من ذلك
هل يت�أخرون عن لقاء ر�سول
الله كما يزعمون؟
�أن��ا �أع��رف اجل���واب� ...أما

�أنت فال! لأنهم ال يريدون �أن يخ�سروا حياتهم حتت �أي ظرف
ولأي �سبب ،لأنهم لي�سوا مت�أكدين من فل�سفة جهادهم هذا،
َ
َ
ريهم
انتحارك ال �أن
ولأنهم يريدون �أن يقطفوا ثمار
يقطف غ ُ
ثمار انتحارهم .لأنهم متعلقون باحلياة ،ي�أملون ويت�أملون،
ي�أكلون وي�شربون ،يتزوجون وينكحون ،ي�ضحكون ويفرحون،
يعي�شون ب�شغف الدنيا التي يع�شقونها ويقنعو َنك بالتخلي
عنها!!
متهل!
ايها االنتحاريّ ...
انتحاري �آخ��ر! يف جها ٍد �آخر ويف عقيدةٍ
يف اجلهة املقابلة
ٌ
ٍ
�سعيا لإر�ضاء �إله ...لي�س �آخر ،بل الإله نف�سه ،لأنه ال �إله
اخرىً ،

�آخر ،بل ال �إله �إال الله.
طبعا �سيقول من �أفتى لك
من يا ترى على حق؟ �أنت �أم هو؟ ً
بذلك �إنك �أنت على حق ،وهكذا � ً
أي�ضا �سيقول له من �أفتى
له ،وقد ي�ستند الإثنان �إىل الن�ص نف�سه رمبا .رمبا تكون �أنت
ً
فعال على حق ،احتمال وارد ،ولكن �ألي�س من احتمال �أن
يكون هو على حق ولي�س �أنت؟ ماذا �سيح�صل � ًإذا؟ �ستفقد كل
�شيء ،حياتك و�آخرتك .و� ُّأي فقدان! ...قتل الذات وم�س�ؤولية
قتل االبرياء ،و�إىل احل�ساب الع�سري والعياذ بالله.
ُ
ُ
وت�ستعجل ُه �إىل جهنم ،وهو كذلك
ت�ستعجل للجنَّ ة،
�أنت
ُ
َ
ٌ
م�ستعجل للجنة وي�ستعجلك �إىل جهنم ،فمن يدرك اجلنة
ومن يدرك جهنم؟ رمبا الإثنان �إىل جهنم لأن اجلنة لن
ت�شريع ُه حتت
تكون للقتلة مهما فل�سفوا قتْ َلهم وحاولوا
َ
م�سميات اجلهاد.
اجلنة لفاعلي اخلري ،لل�صاحلني ،ملن جهدوا ويجهدون ملا
فيه خري للب�شرية ،اجلنة ملخرتع دواء البانادول! مهما كان
كن �آالم النا�س جميع النا�س مهما
دينه ومعتقده لأنه ُي َ�س ّ
كان دينهم ومعتقدهم .ه�ؤالء هم املجاهدون احلقيقيون
وه��ذا هو اجلهاد احلقيقي.
اجلنة للمظلومني املغدورين،
وجهنم للقتلة الظاملني.
م�سموم
منتحر
حيث ي�أتي
ٌ
ٌ
بافكا ٍر متخلفة جاهلة،
ي��أت��ي لينتحر وينحر ه ��ؤالء
الأبرياء العائدين من عمل
�شريف يعتا�شون منه .اجلنة
له�ؤالء الأبرياء وجهنم وبئ�س
امل�صريلك.
متهل!
�أيها االنتحاريّ ...
«وال ُت� ِ
��ط���ع ال��ك��اف��ري��ن
ودع �أذاهم وتوكل
واملنافقني ْ
ع��ل��ى ال��ل��ه وك��ف��ى بالله
وكيال» ���س��ورةالأح��زاب .وال
�شم�س ت�ستعد لل�شروق
ت�ضغط على زر احلزام النا�سف ،فثمة
ٌ
حتما على الأحرار
خلف جبال اجلهل والتخلف ،و�ست�شرق
ً
ٌ
جميل من �أيام امل�ستقبل� ،ستحتفل
يوم
واملظلومني .و�سي�أتي ٌ
فيه الطبيعة ،وترق�ص الأزهار والورود ،وك�أن الله يبت�سم لعباده
ملعون ذك ُر ْك،
كل �صباح ،و�ستكون �أنت بقايا جثة عفنة
ٌ
�صباح دون �شك على قتل االبرياء.
�أما روحك فتحا�سب كل
ٍ
بقلم:
العقيد الركن ح�سن جوين
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
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مع مطلع ال�سبعينيات من القرن املا�ضي دخلت زراعة الأع�ضاء الب�شرية ح ّيز التطبيق الآمن .وبذلك التقت
املبادرات الإن�سانية النبيلة مع اجلهود الطبية احلثيثة ،لتقدم �أم ً
ال للكثري من اليائ�سني ،ولتزرع احلياة يف �أج�ساد
تو�شك على املوت .لكن يف موازاة عملية وهب الأع�ضاء الب�شرية ،ويف ظلها ،منت عمليات �إجرامية �سوداء
اتخذت من �آالم النا�س و�أمرا�ضهم و�سيلة لتحقيق الأرباح عرب التجارة بالأع�ضاء الب�شرية .فمقابل �إن�سان يت�أمل
والت�شرد ...وبني الطرفني مافيات ت�أخذ من هذا لتعطي ذاك
من املر�ض ثمة �آخرون يت�أملون من الفقر واجلوع
ّ
أرباحا خيالية.
حمققة � ً
جتارة الأع�ضاء الب�شرية ،وجه من وجوه االجتار بالب�شر ،وجرمية تعاقب عليها القوانني العاملية واملحلية،
لكن املجرمني كرث وال�ضحايا � ً
وحترمها الأديانّ ،
أي�ضا.
ّ

وجه من وجوه
الإجتار بالب�شر
وجرمية تعاقب
عليها القوانني
وحترمها الأديان
ّ

فال ُيعد من �أعمال التجارة يف الأن�سجة
�أو الأع�ضاء الب�شرية ،بل انه يعترب من
الأعمال اخليرّ ة ذات الدوافع النبيلة.

بيع الأع�ضاء الب�شرية

الأ�سباب التي تقف وراء زيادة الإجتار
وبيع الأع�ضاء الب�شرية

مافيات عاملية
ت�ستثمر �آالم النا�س
لتحقيق �أرباح خيالية
ن�ش�أة جتارة الأع�ضاء الب�شرية

ترجع ن�ش�أة جتارة الأع�ضاء الب�شرية �إىل ما بعد الن�صف الثاين
من القرن الع�شرين حيث تخطت زراع��ة الأع�ضاء مرحلة
خ�صو�صا بعد العام .1970
التجارب �إىل مرحلة التطبيق الآمن
ً
فمع جناح الطب يف �إنقاذ �أنا�س كثريين عرب زراعة الأع�ضاء
التي ي�ؤتى بها من متربعني ،ن�شطت عمليات بيع الأع�ضاء،
خ�صو�صا �أن احلاجة �إىل هذه الأع�ضاء هي �أكرب مما ت�ؤمنه
ً
ً
عمليات الوهب من �أحياء �أو من �أ�شخا�ص توفوا حديثا.
�إن بيع الع�ضو الب�شري يف �أثناء احلياة �أو بعد الوفاة باطل قانوناً
ملخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة .ويعترب بيع الدم
ً
ً
عمال غري �أخالقي يرف�ضه
مثال،
الب�شري �أو الكلية �أو القرنية
الوجدان العام مهما كانت دوافعه ،كما �أن �إباحة جتارة
كرمه الله� ،إىل
يحول الإن�سان من خملوق ّ
الأع�ضاء الب�شرية ّ
�سلعة جتارية تخ�ضع ل�سوق العر�ض والطلب ،وهذا ما ال يجوز
ً
أخالقا وقانو ًنا.
دينً ا و�
واالجتار بالأع�ضاء الب�شرية هو كل عملية تتم بغر�ض بيع �أو
�شراء للأن�سجة �أو ع�ضو �أو �أكرث من الأع�ضاء الب�شرية ،وهي جتارة
التربع بدون مقابل
حديثة باملقارنة بتجارة الأ�شخا�ص� .أما
ّ

تت�ضافر �أ�سباب ع��دي��دة لتجعل من
�سلعا جتارية و�أبرز هذه
�أع�ضاء الإن�سان
ً
الأ���س��ب��اب وف��ق درا���س��ة للدكتور م��راد
زريقات ( جامعة الأم�ير نايف للعلوم
الأمنية ال�سعودية) هي ما يلي:
 احلاجة املالية �إىل ثمن الع�ضو الذيالتربع به نتيجة الأو�ضاع الإقت�صادية
يتم ّ
ال�سيئة لبع�ض املجتمعات ،مما يدفع
البع�ض �إىل بيع �أع�ضاء من �أج�سادهم ب�سبب احلاجة.
 ات�ساع ن�شاط اجلرمية املنظمة ودوره يف تطور هذه التجارةومنوها ،حيث ي�ستغل ه��ذا املجال اجلديد لتحقيق �أرب��اح
هائلة ،كما جاء يف تقرير اللجنة الربملانية ال�سوي�سرية املوجه
�إىل اجلمعية الربملانية للمجل�س الأوروبي .ففي حني يدفع طالبو
الأع�ضاء � 100إىل � 200ألف دوالر �أمريكي لقاء ع�ضو ما ،يتقا�ضى
البائع  3000دوالر فقط ثمنً ا لكليته.
 من امل�ؤكد �أن عملية النقل بني الأ�شخا�ص الذين التربطهم �صلة قرابة تتم يف �سرية تامة ،كما �أنه ال توجد �أرقام
حقيقية �أو حتريات ميكن الإ�ستناد �إليها لتطبيق القوانني
على املخالفني .ويف �سبيل تخطي امل�شاكل الأمنية قد يلج أ�
املتطوعني على التوجه �إىل خارج دولهم
ال�سما�سرة �إىل �إجبار
ّ
لإج��راء اجل��راح��ة ،وبذلك يتهرب ال�سما�سرة من امل�س�ؤولية
القانونية.
 التقدم الطبي العلمي والتقني وما حققه من �إجنازات يفنقل الأع�ضاء الب�شرية وزراعتها.
تعدد الأمرا�ض وتنوعها وانت�شارها وزي��ادة �أع��داد املر�ضى
 ّاملحتاجني للأع�ضاء يف �أنحاء العامل.
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 عدم وجود �أنظمة �أو قواننيكافية تنظم عملية زرع
الأع�����ض��اء يف بع�ض البلدان
�أو عدم جترميها يف بع�ض البلدان الأخ��رى ،وغياب ال�ضبط
االجتماعي الر�سمي واخلا�ص ملكافحتها.
 عدم وجود رقابة �صارمة على العاملني يف مهنة الطب ممايتيح جمال التالعب بهذه الأع�ضاء �سواء بنزعها �أو بنقلها.
 كرثة عدد الأطفال غري ال�شرعيني و�أطفال ال�شوارع ممايجعلهم عر�ضة للخطف وال�سرقة ،وبالتايل �سرقة �أع�ضائهم.
 عدم وجود بدائل �صناعية لبع�ض �أع�ضاء ج�سم الإن�سانالأمر الذي جعل من ا�ستمرار حياة بع�ض النا�س من ال�صعوبة
مبكان.
 �ضعف ال��وازع الإجتماعي والديني والأخالقي لدى بع�ضفئات �أفراد املجتمع.
 وج��ود بع�ض الإكت�شافات العلمية التي ت�سهل عمليةاملتاجرة ،كالثلج اجلاف الذي ميكن �أن يحفظ الأع�ضاء
الب�شرية لفرتة طويلة من الزمن.

عر�ض وطلب و�أ�سواق

تعد هذه الأ�سباب موطن اخلطورة يف ق�ضية الإجتار بالأع�ضاء
ّ
الب�شرية حيث حتولت بع�ض املدن �إىل �أ�سواق لعر�ض الأع�ضاء
الب�شرية وبيعها .وي�ؤكد ذلك تقرير جلنة الأخ�لاق التابعة
جلمعية زراعة الأع�ضاء الدولية الذي ك�شف عن �أن الغالبية
العظمى من عمليات نقل الكلى منذ بداية �إجرائها يف م�صر
وحتى اليوم تتم عن طريق البيع وال�شراء .وقد ات�سعت هذه
التجارة حتى حتولت القاهرة �إىل �سوق دويل لبيع الكلى من
الفقراء امل�صريني �إىل الأثرياء العرب �أو امل�صريني ،و�أ�صبحت هذه
احلقيقة معروفة وثابتة يف جميع الأبحاث التي تناولت الق�ضية،
بالإ�ضافة �إىل ارتفاع ع��دد بالغات املتغيبني واملفقودين،
واملخالفات ذات ال�صلة مبراعاة الأ�صول الطبية.

�سوق �إلكرتونية �سوداء

نظ ًرا اىل طبيعة جرمية االجتار بالأع�ضاء الب�شرية وخ�صائ�صها،
يتم الكثري من عمليات البيع عرب الإنرتنت ،فقد �شهدت
�شبكة املعلومات الدولية (االنرتنت) خالل العامني املا�ضيني
ً
�سوقا �سوداء �إلكرتونية لع�صابات مافيا الأع�ضاء الب�شرية حيث
قدمت بع�ض ال�شركات م��زادات على االنرتنت للأع�ضاء
الب�شرية ال�سليمة يطرح فيها للبيع كل �شيء بد ًءا من القلوب
�إىل الكلى والكبد ،الدم ،والنخاع حتى اجللد وال�شعر وال�سائل
املنوي ،وذلك ب�أ�سعار تناف�سية.
حاليا زي��ادة ع��دد ح��االت االجت��ار يف الأع�ضاء
من امل�ؤكد
ً
الب�شرية �إال �أنه ال ميكن الو�صول �إىل املعلومات احلقيقية عن
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هذا العدد وذلك ملجموعة �أ�سباب �أهمها:
 الطبيعة ال�سرية التي تتم فيها عملية التو�سط يف النقل منخالل ال�شبكات الإجرامية املنظمة.
 الإفتقار �إىل التحريات الكافية والتحقيقات ذات ال�صلةباملو�ضوع.
 الأو�ضاع الإقت�صادية املرتدية وارتفاع ن�سبة البطالة يف كثريمن ال��دول كما هو احلال يف الهند ،م�صر ومنطقة البلقان
ً
وحديثا العراق و�أفغان�ستان.
خ�صو�صا �سكان البو�سنة و�ألبانيا،
ً
 الثغرات الت�شريعية يف القوانني الو�ضعية حيث يتم ت�أمنيً
ف�ضال
�سائحا،
و�صول املتربع �إىل مكان �إجراء اجلراحة باعتباره
ً
عن عدم وجود ت�شريعات تلزم امل�ست�شفيات تقدمي �إح�صائيات
عن عمليات نقل الأع�ضاء الب�شرية التي تتم فيها �سواء من
حيث النوعية �أو العدد.
 حر�ص املتلقي على �إمتام ال�صفقة ب�صفة �سرية لإنقاذ حياتهمن الهالك.
 امتناع بع�ض احلكومات ع��ن حظر عمليات نقلالأع�ضاء �أو التربع بها حتى ال يكون للحظر نتائج عك�سية
على عمليات نقل الأع�ضاء التي قد تنقذ حياة املر�ضى �أو ت�سهم
يف زيادة التقدم العلمي.
بالإنتقال �إىل �أهم الع�صابات الإجرامية والأ�شخا�ص املتو ّرطني
يف عملية االجتار بالأع�ضاء الب�شرية ،تفيد التقارير التي ن�شرتها
بع�ض ال�صحف �أن ع�صابات املافيا الدولية تلتقي فيما بينها
لتحقيق �أهدافها يف جمال جتارة الأع�ضاء الب�شرية التي متثل
الدجاجة ال�سحرية حيث تدر ما يقارب ت�سعة مليارات دوالر
�سنو ًيا.
�أما �أخطر ع�صابات املافيا العاملية يف جتارة الأع�ضاء الب�شرية
وفق درا�سة زريقات � ً
أي�ضا ،فهي :املافيا الفيتنامية ،املافيا
الرو�سية ،املافيا املغربية ،واملافيا اللبنانية.

حجم اجلرمية« :الرقم املظلم»

من ال�صعوبة مبكان حتديد حجم ظاهرة االجتار بالأع�ضاء
الب�شرية ب�شكل دقيق ،نظ ًرا اىل ما يكتنف هذا املو�ضوع من
م�شقة يف بيان حمدداته باعتباره من املو�ضوعات ذات «الرقم
املظلم» والتي حتتاج �إىل البيانات والإح�صاءات الوا�ضحة .ويعود
ذلك �إىل وجود نق�ص كبري يف جمع البيانات والإح�صاءات
على امل�ستوى الدويل نتيجة لالختالفات يف حتديد الظاهرة ،ويف
حال توافر بع�ض الإح�صاءات والبيانات لدى بع�ض الدول ،فهي
تظل غري م�ؤكدة ،حيث �أن جرمية االجتار بالأع�ضاء الب�شرية
تعد من اجلرائم اخلفية التي ال يتم الك�شف عنها .وي�ضاف
�إىل ذلك عدم توافر معلومات عن �ضحايا االجتار بالأع�ضاء
الب�شرية� ،إال يف حالة ا�ستعدادهم للإدالء ب�أقوالهم طواعية.
فال�ضحية تواجه حالة من الرتدد ال�شديد للإبالغ عما وقع

ً
خوفا من تهديدات املتاجرين� ،أو الإهانات التي �ستتعر�ض
لها
لها� ،أو خ�شية انقطاع املورد املايل ،مع العلم �أنه يف الكثري من
الأحيان يتم الإيقاع بال�ضحايا عرب �إغرائهم مببالغ طائلة ال
يح�صلون �إال على النذر الي�سري منها.

ر�أي الأديان

يقول الدكتور عبدالله النجار (�أ�ستاذ الفقه املقارن يف جامعة
الأزهر) حول االجتار بالأع�ضاء الب�شرية :لقد �أجمع الفقهاء على
حترمي ذلك الأمر لأن الإن�سان و�أع�ضاءه ملك لله وحده واالجتار
فيها �أو نزعها ال يجوز .بينما ر�أى العلماء جواز التربع ولكن
ب�شروط ،ف�إذا كان التربع باملال �صدقة لإنقاذ فقري �أو مري�ض،
فتربع الإن�سان ببع�ض �أع�ضائه �أمر حمبب يف الإ�سالم ،حيث
نف�سا
يعترب هذا من �ضمن �إحياء النف�س ،يقول تعاىل «من قتل ً
جميعا ومن
بغري نف�س �أو ف�ساد يف الأر�ض فك�أمنا قتل النا�س
ً
�أحياها فك�أمنا
�أح����ي����ا ال��ن��ا���س
جميعا».
وي���������ض����ي����ف:
«الإن�������س���ان ال��ذى
ي����ت��ب�رع ب����أح���د
�أع�ضائه ي�ساهم
ب����ت��ب�رع����ه ه����ذا
يف �إح���ي���اء نف�س
ب�شرية ،ويعترب هذا
العمل من �أعظم العبادات التي يتقرب بها �إىل الله عز وجل».
كذلك الأم��ر بالن�سبة �إىل الكني�سة فهي حت� ّ�رم االجتار
وت�شجع على وهب الأع�ضاء ،وتدعو �إىل عدم دفنها حتت
الرتاب �إذا كانت ت�ستطيع �أن تبقى حية يف �أج�سام �آخرين
بحاجة لها (كقرنية عني �أو قلب �أو كلية �أو �أن�سجة).
من هنا ف�إن بيع الأع�ضاء يتعار�ض والقيم والعادات والتقاليد
الإجتماعية ،و�أحكام وتعاليم الديانات ال�سماوية التي �أ�ضفت
على اجل�سم الآدمي هالة من القد�سية وال يجوز ابتذاله بجعله
يباع وي�شرتى ملا يف ذلك من �إه��دار كبري لكرامة الإن�سان
وانتهاك حلرمة كيانه اجل�سدي.

موقف املنظمات واجلمعيات الدولية والإقليمية املعنية

تدخر املنظمات واجلمعيات الدولية والإقليمية املعنية،
مل ّ
جهدا يف �إ�صدار القرارات والتو�صيات التي ت�ؤكد �ضرورة املحافظة
ً
على كرامة الإن�سان وحرمة كيانه اجل�سدي ،واحلفاظ على
طابع العمل اخل�يري للممار�سات الطبية احلديثة يف هذا
املجال ،واملناداة ب�ضرورة درء �أي �شبهة �إجتار بالأع�ضاء.
ولقد تواترت �إدان��ة ه��ذه املنظمات واجلمعيات وحظرها

لفكرة وجود مقابل مادي يف عمليات نقل الأع�ضاء وزراعتها،
بالإ�ضافة �إىل حظر �أي �إعالنات تنطوي على �صبغة جتارية
تدعو �إىل التربع بالأع�ضاء الب�شرية.
العام  1970قررت جلنة الأخالق التابعة جلمعية زراعة الأع�ضاء
الدولية �أنه» ال يجوز ،وحمظور على املانح تلقي �أي تعوي�ض مادي،
وال يجوز بيع الأع�ضاء حتت �أي ظرف ،وي�سري ذلك على الأع�ضاء
املنقولة من �شخ�ص حي� ،أو تلك التي يتم احل�صول عليها من
�أ�شخا�ص حديثي الوفاة».
والعام � 1985أ�صدر جمل�س اجلمعية نف�سها تو�صياته ب�ضرورة
�أن تكون عمليات نقل الأع�ضاء مبنية على �أ�س�س �إن�سانية
حم�ضة ،وبناء على ذلك ال يجوز �أن يتلقى املانح �أي مقابل
مادي لقاء الع�ضو املتربع به ،و�أو�صى املجل�س كذلك ب�ضرورة
حظر الإعالنات اخلا�صة بالتربع بالأع�ضاء مقابل بدل مايل،
نوعا من اجلزاء
وفر�ضت اجلمعية يف قرارها ال�صادر يف هذا ال�ش�أن ً
الت�أديبي على �أع�ضائها من الأطباء الذين ثبت ا�شرتاكهم يف
�إج��راء عملية نقل وزراع��ة ع�ضو ذات �صبغة جتارية ،ويتمثل
اجلزاء يف حرمان الطبيب امل�شارك يف هذا النوع من العمليات
من ع�ضوية املنظمة.
وم��ن ناحية �أخ���رى �أ���ص��درت اجلمعية الطبية العلمية
تو�صياتها بحظر االجتار بالأع�ضاء الب�شرية وذلك يف اجتماعها
ال�سابع والثالثني الذي عقد ( )1985يف بروك�سل ،وكذلك يف
اجتماعها التا�سع والثالثني ( )1987يف مدريد ،حيث جاءت
التو�صيات ال�صادرة عن االجتماعني يف جمملهما م�ؤكدة ملبد أ�
جمانية نقل الأع�ضاء بني الأحياء ،وكذلك حماية �شعوب الدول
النامية والذين ت�شكل �أج�ساد فقرائهم �أحد املوارد الرئي�سية
للح�صول على الأع�ضاء ،وبوجه خا�ص الكلى التي يتم نقلها
�إىل بع�ض دول العامل املتقدمة لزراعتها لطائفة الأثرياء من
ً
اعرتافا بوجود �إجتار منظم
املر�ضى – وهذه التو�صية ت�شكل
بالأع�ضاء الب�شرية عابر للحدود الوطنية.
والعام � 1986أ�صدرت اجلمعية الأوروبية لزراعة الكلى قرا ًرا
ت�ضمن يف فقرته الأوىل �أنه من غري املقبول ومن املنايف للأخالق
ومبادئ مهنة الطب ،القيام بت�شجيع الأ�شخا�ص على التربع
بالأع�ضاء عن طريق ال�ضغط عليهم و�إغوائهم بالو�سائل املادية.
وقد جاء يف الفقرة الرابعة من هذا القرار �أنه يجب على الأطباء
امل�شاركني كافة يف عمليات نقل الأع�ضاء وزراعتها �أن
يت�أكدوا من عدم وجود مقابل مادي لقاء قيام املانح باملوافقة
على نقل ع�ضو من ج�سمه ،حيث ال يجوز لهوالء الأطباء
امل�شاركة يف �إجراء هذه العمليات طاملا كانت تنطوي على
بواعث مادية.
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
العدد 345
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م�رسح

بعد غياب �أعوام طويلة يعود الفنان القدير روميو حلود الذي قدم الكثري �إىل امل�سرح اللبناين و�إىل الأغنية
اللبنانية ،بعمل م�سرحي غنائي ا�ستعرا�ضي جديد بعنوان «طريق ال�شم�س» ،وهو الرقم  34يف م�سريته احلافلة
بالنجاحات.

روميو حلود
يعود �إىل
امل�سرح من
«طريق
ال�شم�س»
حل���ود ك��ت��ب ه���ذا العمل
منذ �أعوام لتو�أم روحه الفنانة
�سلوى القطريب ،لكن مل
ُيكتب ل��ه �أن يب�صر النور
ب��رف��ق��ت��ه��ا ،ب��ع��دم��ا رحلت
ب�شكل مفاجئ ...وال يخفي
حلود ما كابده حتى �أب�صرت
خ�صو�صا
هذه امل�سرحية النور،
ً
�أن امل�����ش��روع �شهد عراقيل
عديدة لأ�سباب خمتلفة.
حل�����ود ���س��ع��ي��د ب����أب���ط���ال
م�����س��رح��ي��ت��ه لأن���ه���م من
الوجوه املوهوبة اجلديدة التي
ت�ستحق ،بح�سب تعبريه� ،أن
«ت�ضربهم ال�شم�س وت�ضيئ
عليهم» يف املكان ال�صحيح
ال�����ذي ي��ظ��ه��ر م��وه��ب��ت��ه��م
احلقيقية .يف ه��ذا الإط���ار
يقول �إن اختيارهم خ�ضع
ملعايري معينة وهم �أخ�ضعوا
لتدريبات يومية على مدى
�شهور ليكونوا على امل�ستوى
املطلوب.
«طريق ال�شم�س» بالن�سبة
�إىل حل��ود ه��ي طريق الأم��ل
وال���ن���ور ال���ذي �سي�شع على
وخ�صو�صا
لبنان ال حمالة،
ً

�أن��ه من القلة التي ال ت�شعر
بالقلق رغم كل ما يح�صل
مر به
اليوم يف لبنان ،لأن ما ّ
مر التاريخ ،يبقى
لبنان على ّ
بر�أيه� ،أكرب و�أ�صعب بكثري
«يكفي احلكم العثماين
�شو عمل فينا».
«ط��ري��ق ال�����ش��م�����س» ت��روي
حكاية خرافية قد ت�صبح
مع الوقت حقيقة ،تدور حول
ق�صر قدمي على مفرتق طرق،
قيمته لي�ست يف حجمه
�أو يف جمال �أرا���ض��ي��ه ب��ل يف
موقعه اال�سرتاتيجي و�صموده
يف وجه الطامعني .تزور هذا
الق�صر الذي تعي�ش فيه فتاة
يتيمة� ،سيدة غريبة ،ال �أحد
يعلم �سبب زيارتها ...هذه
ال�����س��ي��دة ظ��ه��رت يف ع�صور
وك��ت��ب
وب���ل���دان ع���دي���دةُ ،
عنها الكثري و ُن�سبت �إليها
بطوالت ...قيل عنها �إنها
واجلني ّة� ،إنها الفرح
الإلهة
ّ
واحل�����زن ،احل���ب وال��ك��ره،
اخلري وال�شر ...هذه الغريبة
هي «ال��زم��ن» ...واحلبكة
ت��دور عندما يندمج اخل��رايف

باحلقيقة!
وي��ت��اب��ع« :ك���ل ال�شعوب
وال��ب��ل��دان ال��ت��ي ا�ستعمرت
مر التاريخ رحلت
لبنان على ّ
وبقي لبنان! هل تظنون �أن
لبنان بقي بال�صدفة؟ �أكيد
كال ،هذا البلد لن يزول»...
فما مير به لبنان اليوم ،هو
قريبا.
بر�أيه قطوع و�سينتهي
ً
ال �شك يف �أن العمل يعك�س
ت��ف��ا�ؤل حل��ود و�إمي��ان��ه و�أمله
بلبنان اجلديد الذي �سيب�صر
يوما رغم كل املطامع.
النور ً
خ��وف حل��ود اليوم يكمن
يف هدم كل ما بناه كبارنا،
وب���ال���ت���ايل جت��اه��ل اجل��ه��د
الذي بذلوه« ،ما فينا منحي
ما�ضينا ،ما منقدر!».
«طريق ال�شم�س» قد توقظ
فينا هذا احلنني �إىل املا�ضي
من خالل الأجواء التي لطاملا
عك�سها م�سرح روميو حلود.
فالعمل ي�ضم �أك�ثر من 10
�أغ���ان م��ن كلمات روميو
حلود ،نقوال حايك ،الأخوين
رحباين ،وزكي نا�صيف .وهي
من �أحل��ان روميو حلود ،جاد

قطريب ،بوغو�ص جالليان،
الأخ���وي���ن رح���ب���اين ،زك��ي
نا�صيف  ،ووليد غلمية.
«ط���ري���ق ال�����ش��م�����س» من
كتابة و�إخراج و�إنتاج روميو
حلود� .شارك يف العمل �أكرث
�شخ�صا من
م��ن خم�سني
ً
ممثلني وممثالت �أبرزهم
وليد العاليلي ،فاديا عبود،
بياريت القطريب ،عفيف
�شيا ،جوزف �أبو خليل ...وقد
ت�ولىّ تدريب املمثلني جهاد
الأن��دري� ،إ�ضافة �إىل الفنانني
ميكاييال ،ج��اد قطريب
وزي��ن��ب �شريف وف��رق��ة �آالن
مرعب اال�ستعرا�ضية.
يف اخلتامّ ،
ت�سلم روميو حلود
و�سام الأرز من رتبة كومندور
منحه �إياه رئي�س اجلمهورية
ال��ع��م��اد م��ي�����ش��ال �سليمان
ممثلاً بوزيرة املهجرين �ألي�س
�شبطيني ،عربون فخر واعتزاز
قدمه من فن راق لوطنه
مبا ّ
لبنان.
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
ال�صورة للفنان ب�سام حلود
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جمتمع
اجلي�ش

دبلوم درا�سات عليا
يف الفنون والآثار للمقدم م�سعود �أبي �شقره

حاز املقدم م�سعود مي�شال �أبي �شقره من لواء امل�شاة ال�سابع ،دبلوم درا�سات عليا
يف الفنون والآثار من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.
ناق�ش املقدم �أبي �شقره ر�سالته التي متحورت حول:
Le mal et les moyens de sa dissolution dans la conception
 ،Assyro – Babylonienneونال بنتيجة املناق�شة تقدير اللجنة بدرجة جيد
جدا.
ً

�أربعة �ضباط
نالوا �إجازات يف
احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية والإدارية

الرائد
�شادي جنم نخلة

منحت كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية� ،إجازات يف احلقوق لكل
الطيار ري�شار منري البيطار غامن من موقع بيت
من ال�ضباط :الرائد �شادي جنم نخلة ،املالزم �أول
ّ
الدين ،واملالزم �أول ح�سن �أحمد فيا�ض من لواء امل�شاة احلادي ع�شر  -الكتيبة  .113كذلك،
الطيار و�سام مفيد زيد من
منحت الكلية نف�سها �إجازة يف العلوم ال�سيا�سية والإدارية للمالزم �أول
ّ
قاعدة بريوت اجلوية.

املالزم �أول الط ّيار
ري�شار البيطار غامن

زواج
اح����ت����ف����ل
العريف عمر
العوي�س بزفافه
�إىل الآن�����س��ة
عبود.
امتثال ّ
88

العدد 345

املالزم �أول
ح�سن �أحمد فيا�ض

املالزم �أول الط ّيار و�سام
مفيد زيد

ريا�ضة

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،ممث ً
ال بقائد املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن
�أ�سد الها�شم� ،أقيم يف جممع الرئي�س �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري،
حفل اختتام املو�سم الريا�ضي الع�سكري للعام  ،2013الذي منح خالله
لواء احلر�س اجلمهوري متثال النمر املتحفز و�شعار الأرز الذهبي حللوله
مر ًة �أخرى يف املركز الأول يف بطولة اجلي�ش ،تاله اللواء اللوج�ستي يف
ّ
املركز الثاين ونال �شعار الأرز الف�ضي ،ولواء امل�شاة اخلام�س يف املركز
ً
حمرزا �شعار الأرز الربونزي.
الثالث

اختتام املو�سم الريا�ضي الع�سكري
للعام 2013
ح�صاد وفري من البطوالت املحلية واخلارجية
ومتثال النمر املتحفز
مرة �أخرى للواء احلر�س اجلمهوري
ّ
احل�ضور وكلمة القيادة

ح�ضر احلفل الدكتور يو�سف �شاهني
ً
ممثال وزير ال�شباب والريا�ضة ال�سابق
الأ���س��ت��اذ في�صل ك��رام��ي ،وع���دد من
�أع�ضاء اللجنة الأوملبية اللبنانية ،ومن
ر�ؤ���س��اء الأن��دي��ة واالحت���ادات الريا�ضية
الوطنية وال�شخ�صيات الإعالمية� ،إىل
جانب ال�ضباط والع�سكريني املجلني
من خمتلف وحدات اجلي�ش.
ا���س��ت��ه� ّ�ل احل��ف��ل بالن�شيد الوطني
اللبناين ،فكلمة العميد الركن
الها�شم ،الذي توجه بال�شكر �إىل وزارة
ال�شباب والريا�ضة ،واالحتادات والأندية
الوطنية ،وجميع الذين تعاونوا مع
اجلي�ش يف �سبيل �إجناح املو�سم الريا�ضي
للعام  ،2013وقال:
«�أيها احلفل الكرمي
ي�أتي لقا�ؤنا اليوم بعد �سنة حافلة
بالبذل وال��ع��ط��اء ،ليحمل يف معانيه
ودالالت����ه ال��ك��ث�يرة ،مت�سك اجلي�ش
ب�إرثه الريا�ضي العريق ،و�سهر القيادة
على تطوير الريا�ضة الع�سكرية نحو
الأف�ضل والأك��م��ل��� ،س��واء باالعتماد

ع��ل��ى ال���ق���درات
الذاتية للم�ؤ�س�سة
و�أف������راده������ا� ،أو
ب���ال���ت���ع���اون م��ع
امل���ن���ت���خ���ب���ات
ال����ري����ا�����ض����ي����ة
ال��وط��ن��ي��ة ،ك��م��ا ل��ي ��ؤك��د دور ه��ذا
ال��ق��ط��اع احل��ي��وي يف �إع�����داد اجل��ن��ود
ج�سد ًيا وفكر ًيا ،مبا ي�ؤهلهم للقيام
بواجباتهم ب�أداء �أكرث �إتقا ًنا وفاعلية،
ويك�سبهم م�ساحة وا�سعة من القدرة
التحمل وال�صرب على امل�صاعب
على
ّ
وال�شدائد والأزمات.
أبدا عن
� ّإن الريا�ضة هذه ،مل تنف�صل � ً
ّ
ت�ضل الريا�ضة
العقل ال�سليم ،فمن دونه
طريقها ،وهو من دونها يفقد احلوافز
والو�سائل ،ونحن يف اجلي�ش ال نتوقف
يوما ،وال نقلع
عن ممار�سة الريا�ضة ً
عن الرتكيز على ح�سناتها وفوائدها،
وعن تبيان �أنها ال تتعار�ض �أب� ً�دا مع
ّ
كل �صعيد.
موا�صلة العمل على
�أيها احل�ضور الكرمي
لقد �أثبتت التجارب البعيدة والقريبة،

قوة اجليو�ش ال تقا�س بحجم عديدها
� ّأن ّ
وعتادها وو�سائلها القتالية فح�سب،
بل � ً
أي�ضا بالروح املعنوية التي ت�شكل
الريا�ضة دعامة �أ�سا�سية من دعائمها
املتينة.
�إننا فخورون بالإجنازات التي حققها
اجلي�ش يف جمال الريا�ضة ،والتي ت�شهد
عليها النتائج الباهرة التي حققتها
منتخباته� ،سواء على �صعيد املباريات
مع الأن��دي��ة الوطنية� ،أم على �صعيد
امل��ب��اري��ات م��ع منتخبات اجليو�ش
العربية وال��دول��ي��ة ،وم��ا يزيدنا فخ ًرا
هو � ّأن املهمات اجل�سام امللقاة على
�اع��ا
ع��ات��ق وح��دات��ن��ا الع�سكرية ،دف� ً
خ�صو�صا يف هذه املرحلة
و�أمنً ا و�إمن��ا ًء،
ً
متر بها البالد ،مل تثنها
الدقيقة التي ّ
ّ
بكل زخم
عن متابعة م�سرية الريا�ضة
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ريا�ضة
واندفاع ،وما هذا اللقاء العامر باحليوية
والن�شاط� ،إال خري دليل على ذلك».
وختم بالقولّ �« :إن اعتزازنا بالنجاح
ال��ذي حققته ال��وح��دات الع�سكرية
ّ
املجلون خ�لال العام ،2013
و�أف��راده��ا
ي��وازي��ه اع��ت��زازن��ا ،بتعاون االحت���ادات
والأن��دي��ة الريا�ضية الوطنية و�أ�صحاب
الأيادي البي�ضاء مع اجلي�ش»� ،شاك ًرا
اجلميع على تعاونهم.

ح�صاد العام الفائت

ب��ع��د ال���ك���ل���م���ات ،ج����رى ع��ر���ض
الإجن��ازات التي حققها اجلي�ش خالل
العام الفائت ،و�أبرزها ح�صول منتخباته
وريا�ضييه ،على  53ميدالية يف مباريات
�إقليمية ودول��ي��ة و 206ميداليات يف
م��ب��اري��ات وط��ن��ي��ة ،ك��م��ا متّ عر�ض
الن�شاطات املرتقبة يف املرحلة املقبلة.
وقد ّ
إقليميا،
متثلت �إجنازات اجلي�ش �
ً
وحمليا ،بالآتي:
دوليا
ً
ً
• بطولة قرب�ص الدولية يف املالكمة للعام
:2013
ح� ّ�ل امل��ؤه��ل عبا�س طحان من لواء
امل�شاة الثاين والرقيب جند �سلوم من
مديرية املخابرات يف املركز الثالث.
• البطولة الع�سكرية الثانية للمالكمة
(لبنان):
الرقيب �أول فرا�س البتلوين من لواء
احلر�س اجلمهوري والعريف �أول وائل
�شاهني م��ن امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية ح��ل��وا يف امل��رك��ز الأول،
وال��ع��ري��ف �أح��م��د ع��ث��م��ان م��ن ف��وج
امل���درع���ات الأول واجل��ن��دي��ان حممد
غملو�ش من لواء امل�شاة ال�ساد�س وربيع
ط��راف م��ن ال��ل��واء اللوج�ستي �أح��رزوا
املركز الثاينّ � .أم��ا املعاون �أول �أحمد
ال��ن��اب��و���ش م��ن ف��وج ال��ت��دخ��ل الثالث
والعريف �أول هاروتيون مانكيان من
ف��وج التدخل اخلام�س واجلندي بالل
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نا�صر من لواء امل�شاة التا�سع ،ف�أحرزوا
املركز الثالث.
• بطولة القائد الدولية يف املالكمة للعام
( 2013اململكة الأردنية الها�شمية):
ح� ّ�ل الرقيب جند �سلوم من مديرية
املخابرات يف املركز الثالث.
• بطولة الأل��ع��اب الآ�سيوية يف التاي
بوك�سينغ للعام ( 2013كوريا اجلنوبية):
ح� ّ�ل املجند امل��م��ددة خدماته �أحمد
�أون��دا���ش م��ن امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز الثالث.
• بطولة العرب لل�شباب يف امل�صارعة للعام
:2013
ح� ّ
��ل امل��ج��نّ ��دان
امل�����������م�����������ددة
خدماتهما حممد
م�شيك من فوج
الأ�شغال امل�ستقل،
وح�����س��ن حمية
م��ن ل����واء امل�����ش��اة
احل����ادي ع�شر يف
امل���رك���ز ال��ث��ال��ث
يف م�����س��اب��ق��ت��ي
امل�����������ص�����ارع�����ة
ال�����روم�����ان�����ي�����ة
وامل�صارعة احلرة.
• البطولة العربية للكبار يف امل�صارعة للعام
( 2013قطر):
ّ
حل الرقيب �أول كمال اخلطيب من
لواء امل�شاة ال�سابع يف املركز الثالث يف
م�سابقة امل�صارعة الرومانية.
• بطولة ابراهيم م�صطفى يف امل�صارعة
للعام ( 2013جمهورية م�صر العربية):
ّ
حل اجلندي �سعيد ال�شامي من لواء
امل�شاة الثاين يف املركز الثاين يف م�سابقة
امل�صارعة الرومانية ،واملركز الثالث يف
امل�صارعة احل��رة ،يف حني �أح��رز املجنّ د
املمددة خدماته علي نظام من املركز
ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية املركز
��رة ،والرقيب
الثالث يف امل�صارعة احل� ّ
�أحمد قمحيه من فوج احل��دود الربية
ال��ث��اين امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف امل�صارعة

الرومانية وامل�صارعة احلرة.
• بطوالت دولية يف لبنان يف اجلودو خالل
العام :2013
�أحرز الرقيب و�سيم عبيد من القوات
البحرية املركز الثاين ،واملعاون ح�سام
ال�شل وال��رق��ي��ب نا�صر ال�سحمراين.
(ك�لاه��م��ا م��ن ل���واء امل�����ش��اة ال��ث��اين
ع�شر) ،واجلندي حممد احلالين (الفوج
املجوقل) ،والرقيب �أول زين الدين مترة
(فوج التدخل الرابع) ،املركز الثالث
ُّ
(كل يف فئته).
• بطولة غرب �آ�سيا يف ال�سامبو للعام :2013

نال الرقيب و�سيم عبيد من القوات
البحرية املركز الثاين ،والرقيب �أول
زين الدين مترة من فوج التدخل الرابع
املركز الثالث.
• دورة قرب�ص الدولية بلعبة اجلودو للعام
:2013
�أحرز الرقيب و�سيم عبيد من القوات
البحرية املركز الثاين.
• بطولة �آ�سيا للعام  2013يف اجل��ودو
(ال�صني):
جاء ت�صنيف الرقيب و�سيم عبيد من
القوات البحرية يف املركز الثاين.
• بطولة غرب �آ�سيا يف البلياردو وال�سنوكر
للعام :2013
ّ
ح��ل امل���ؤه��ل حم��م��ود عبد احلفيظ
ال�شيخ من مع�سكر عرمان للتدريب
يف املركز الثالث.

• بطولة طرابل�س املفتوحة يف املبارزة للعام
( 2013ليبيا):
على �صعيد الفرق� ،صنّ ف فريق اجلي�ش
�ضم املعاون �أول زياد اجللبوط من
الذي ّ
ف��وج التدخل الثالث ،امل��ع��اون �شفيق
اخلوري من اللواء التا�سع ،املعاون بهيج
�شرانق واجل��ن��دي�ين طانو�س عطاالله
وطانو�س النجار (جميعهم من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية) ،يف املركز
الأول� .أم��ا على ال�صعيد ال��ف��ردي فقد
ّ
حل املعاون �أول زياد اجللبوط يف املركز
الثاين واملعاون �شفيق اخلوري يف املركز

الثالث.
• بطولة فادي طنو�س يف املبارزة (عينطورة
 لبنان):ّ
حل �أرز �إبن العميد الركن دريد زهر
ال��دي��ن يف امل��رك��ز الثالث ،وبيرت �إب��ن
الرائد عماد ابراهيم يف املركز اخلام�س
(العبان يف فريق اجلي�ش للمبارزة).
• بطولة غرب �آ�سيا ملبارزة الأندية لل�صغار:
ع��ن ف��ئ��ة ال���ذك���ور ،ح� ّ
��ل ب��ي�تر �إب��ن
الرائد عماد ابراهيم يف املركز الأول يف
م�سابقة �سيف املبارزة� ،أمري �إبن املقدم
�سامر �شم�س الدين يف املركز الثاين يف
م�سابقة �سالح ال�شي�ش ،و�أرز �إبن العميد
الركن دريد زهر الدين يف املركز الثالث
يف م�سابقة �سيف احل�سام� .أما عن فئة
الإناث ،فقد ّ
حلت العبة فريق اجلي�ش
للمبارزة �صويف �إبنة العميد املتقاعد

�أنطوان �أبو فا�ضل يف املركز الثالث يف
م�سابقة �سالح ال�شي�ش.
• بطولة لبنان يف املبارزة للعام :2013
ّ
حلت ريتا �إبنة العميد الركن اليا�س
�أبو جودة ،يف املركز الأول يف �سيف املبارزة
عن فئة الإناث ،بالإ�ضافة �إىل حتقيقها
نتائج ممتازة خالل م�شاركتها مع
املنتخب الوطني يف م�سابقات خارجية.
• بطولة لبنان للدرجة الأوىل يف املالكمة
للعام :2013
حقق ح�سن وح�سني ولدا العريف �أول
�إي��ه��اب ح��م��دان نتائج طيبة �إذ ّ
حل
الأول يف امل��رك��ز
الأول عن وزن 72
كلغ ،والثاين يف
املركز الثاين عن
وزن  56كلغ.
• بطولة لبنان
للتجذيف عن فئة
النا�شئني:
ج�������وي �إب����ن����ة
الرقيب �أول مارون
خ�������وريّ ،
ح��ل��ت
الأوىل يف املركز
الأول يف �سباقي
الأرغوميرت وزن خفيف ،واملاء الفردي،
ّ
وحلت �شقيقتها جينيفر يف املركز
ّ
معا يف املركز الثاين يف
الثاين.
وحلتا ً
م�سابقة زوجي �سباق املاء.
• على �صعيد التحكيم والتدريب:
���ش��ارك امل��ع��اون �أول هيثم م��ن��ذر يف
حتكيم البطولة العربية الع�سكرية
الثانية للمالكمة للعام  2013والتي
�أقيمت يف لبنان .وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن
فريق اجلي�ش للمالكمة حقق نتائج
ممتازة خالل هذه البطولة وذلك بف�ضل
جهود املدربني العريفني �أول�ين �إيهاب
حمدان ونبيل ها�شم من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية.

ت�سليم الك�ؤو�س وامليداليات

ّ
ت�سلم
بعد �أ�شهر من املثابرة والتعب،

ّ
املجلون الك�ؤو�س وامليداليات وفق الآتي:
على �صعيد بطوالت اجلي�ش (اخلما�سي
الع�سكري ،الرماية بالبندقية ،التوجه
بالبو�صلة) للعام  ،2013جاء يف الت�صنيف
العام:
 فوج مغاوير البحر يف املركز الأول. ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركزالثاين.
 اللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث.ويف الإعداد البدين لوحدات اجلي�ش:
 ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركزالأول.
 فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين. لواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث.خ�ص نتائج الألعاب الريا�ضية
ويف ما
ّ
(�أل��ع��اب ال��ق��وى ،ك��رة ال��ق��دم ،كرة
ال�سلة ،ك��رة ال��ي��د ،ال��ك��رة الطائرة،
و�سباق ال�ضاحية):
 ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركزالأول.
 اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين. لواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث.وت�سلمت الك�ؤو�س القطع التي ّ
ّ
حلت
يف املركز الأول على النحو الآتي:
 ل��واء احلر�س اجلمهوري :بطوالتاجلي�ش للتوجه بالبو�صلة ،كرة القدم،
كرة ال�سلة والكرة الطائرة.
 اللواء اللوج�ستي :بطولتا اجلي�ش يفال�سباحة ويف كرة اليد.
 فوج مغاوير البحر :بطوالت اجلي�ش يفالرماية بامل�سد�س ،اخلما�سي الع�سكري،
الرماية بالبندقية والثالثي احلديث
لل�ضباط.
 لواء امل�شاة الأول� :سباقات الطرقوالبدل و�ألعاب القوى.
 ل��واء امل�شاة احل��ادي ع�شر :بطولةاجلي�ش يف كرة القدم لل�صاالت.
ون��ال العقيد الركن فاتك ال�سعدي
من منطقة البقاع – فرع املخابرات،
ك�أ�س املركز الأول على �صعيد جميع
ال��ف��ئ��ات العمرية يف بطولة اجلي�ش
للثالثي احلديث لل�ضباط.
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ريا�ضة
�أما الت�صنيف الفردي ،فقد جاء على
النحو الآتي:
• �سباق الطرق لل�ضباط (رجال):
 امل�لازم �أول اليا�س خليل من فوجاملغاوير يف املركز الأول.
 املالزم �سميح اجلمال من لواء امل�شاةال�سابع يف املركز الثاين.
 امل�ل�ازم مايكل ط��ع��وم م��ن فوجاملغاوير يف املركز الثالث.
• �سباق الطرق لل�ضباط -قدامى (فئة
�أوىل):
 املالزم روبري القرعان من فوج مغاويرالبحر يف املركز الأول.
 النقيب عمر الأي��وب��ي من كليةف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان يف املركز
الثاين.
 النقيب �أن��ط��وان ال��ه��اين م��ن ل��واءالدعم يف املركز الثالث.
• �سباق الطرق لل�ضباط -قدامى (فئة
ثانية):
 امل��ق��دم البحري اليا�س ال��ق� ّ�زي من�أرك���ان اجلي�ش للتجهيز يف املركز
الأول.
املقدم جورج فدعو�س من لواء امل�شاة
ّ
الثاين ع�شر يف املركز الثاين.
• �ألعاب القوى ( 100مرت):
 املجند املمددة خدماته نور الدينحديد من لواء امل�شاة التا�سع يف املركز
الأول.
 اجل��ن��دي ���ش��ادي ف��رح��ات م��ن فوجالتدخل الثالث يف املركز الثاين.
 اجلندي حمزة ح�سن من لواء امل�شاةالأول يف املركز الثالث.
• �ألعاب القوى ( 10000مرت):
 العريف عمر عي�سى من لواء احلر�ساجلمهوري يف املركز الأول.
 املعاون �أول نقوال مرتا من مديريةاملخابرات يف املركز الثاين.
 العريف ح�سني قي�س من لواء امل�شاة94
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الأول يف املركز الثالث.
• �ألعاب القوى (�إطاحة املطرقة):
 العريف �أول جورج ها�شم من معهدالتعليم يف املركز الأول.
 ال��رق��ي��ب م��اه��ر خ��اط��ر م��ن ال��ل��واءاللوج�ستي يف املركز الثاين.
 اجلندي �أحمد حممد من لواء امل�شاةالأول يف املركز الثالث.
• ال�شطرجن العادي:
 املالزم �أول جمال ال�شامية من لواءاحلر�س اجلمهوري يف املركز الأول.
 العقيد الركن مارون منري من لواءامل�شاة الثالث يف املركز الثاين.
 امل�ؤهل �أول و�سيم �سالمي من القواتالبحرية يف املركز الثالث.
• ال�شطرجن ال�سريع:
 املعاون �أول مروان �شربل من مو�سيقىاجلي�ش يف املركز الأول.
 املعاون كريكور �أوكنايان منالطبابة الع�سكرية يف املركز الثاين.
 املعاون �أول عيد فار�س من مديريةاملخابرات يف املركز الثالث.
• ال�شطرجن اخلاطف:
 املعاون �أول مروان �شربل من مو�سيقىاجلي�ش يف املركز الأول.
 املعاون كريكور �أوكنايان منالطبابة الع�سكرية يف املركز الثاين.
 املالزم �أول جمال ال�شامية من لواءاحلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
• كرة امل�ضرب:
 املقدم الإداري مازن زهرة من املديريةالعامة للإدارة يف املركز الأول.
 امل��ع��اون م�صطفى ال��دق��دوق��ي منمو�سيقى اجلي�ش يف املركز الثاين.
 العقيد الركن اليا�س �أبو جودة منالقوات اجلوية يف املركز الثالث.
• التوجه بالبو�صلة (ال�سباق الطويل):
 املعاون �أول حبيب ع�ساف من لواءاحلر�س اجلمهوري يف املركز الأول.
 املعاون �أول و�سيم ابراهيم من اللواءاللوج�ستي يف املركز الثاين.
 -املعاون ب�سام �شديد من لواء احلر�س

اجلمهوري يف املركز الثالث.
• التوجه بالبو�صلة (ال�سباق الق�صري):
 املعاون �أول ح�سن م�صري من اللواءاللوج�ستي يف املركز الأول.
 املجند امل��م��ددة خدماته م�صطفىحمية من فوج املدفعية االول يف املركز
الثاين.
 املعاون �أول خمايل جربان من لواءاحلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
• الرماية بامل�سد�س:
 العميد الركن عبد الكرمي ها�شممن لواء امل�شاة الثامن يف املركز الأول.
 امل ��ؤه��ل �أول وائ��ل �ضاهر م��ن فوجالتدخل الثاين يف املركز الثاين.
 النقيب �شبيب �أبي خر�س من فوجمغاوير البحر يف املركز الثالث.
• اخلما�سي الع�سكري:
 املعاون وليد ح�سن من لواء احلر�ساجلمهوري يف املركز الأول.
 ال��ع��ري��ف حممد دروي�����ش م��ن فوجمغاوير البحر يف املركز الثاين.
 ال��رق��ي��ب حممد �صبحة م��ن فوجمغاوير البحر يف املركز الثالث.
• ال�سباحة ( 50مرتًا حرة رجال):
 اجل��ن��دي ل��وي�����س داغ���ر م��ن ال��ل��واءاللوج�ستي يف املركز الأول.
 العريف وائ��ل زي���ادة م��ن ال�شرطةالع�سكرية يف املركز الثاين.
 الرقيب �أول جاك خمايل من فوجالأ�شغال امل�ستقل يف املركز الثالث.
• ال�سباحة ( 100مرتًا حرة رجال):
 اجل��ن��دي ل��وي�����س داغ���ر م��ن ال��ل��واءاللوج�ستي يف املركز الأول.
 العريف وائ��ل زي���ادة م��ن ال�شرطةالع�سكرية يف املركز الثاين.
 ال��ع��ري��ف ال��ي��ا���س ك�ت�را م��ن ف��وجالتدخل الأول يف املركز الثالث.
• ال�سباحة ( 50مرت حرة �سيدات):
 امل��ؤه��ل روز خري الله من منطقةجبل لبنان يف املركز الأول.
 الرقيب باميال دكا�ش من القواتالبحرية يف املركز الثاين.

 امل ��ؤه��ل �أول جاكلني �سويد منمركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية
يف املركز الثالث.
• ال�سباحة ( 100مرت حرة �سيدات):
 امل��ؤه��ل روز خري الله من منطقةجبل لبنان يف املركز الأول.
 امل ��ؤه��ل �أول جاكلني �سويد منمركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية
يف املركز الثاين.

• التزلج (�سباق التعرج الق�صري – فئة
ال�ضباط):
 النقيب عطية �أبو حيدر من فوجاملغاوير يف املركز االول.
 امل��ق��دم �سميح خليل م��ن ف��وجالتدخل الأول يف املركز الثاين.
 املالزم �أول البحري �أنطوين كنعانمن قاعدة ب�يروت البحرية يف املركز
الثالث.
• التزلج (�سباق التعرج الق�صري – فئة
الرتباء والأفراد):
 املعاون �أندري جنم من مدر�سة التزلج– الأرز يف املركز االول.
 اجلندي �أنطونيو�س طوق من مدر�سةالتزلج  -الأرز يف املركز الثاين.
 الرقيب �أول �شربل ب�شراوي من فوجاملغاوير يف املركز الثالث.
• التزلج (�سباق التعرج الطويل – فئة
ال�ضباط):
 -امل�لازم �أول رغيد �شلهوب من لواء

احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول.
 امل��ق��دم �سميح خليل م��ن ف��وجالتدخل الأول يف املركز الثاين.
 النقيب عطية �أبو حيدر من فوجاملغاوير يف املركز الثالث.
• التزلج (�سباق التعرج الطويل – فئة
الرتباء والأفراد):
 التلميذ �ضابط رميون جعجع منالكلية احلربية (�أم���ن داخ��ل��ي) يف
املركز االول.
 املعاون اندريجنم من مدر�سة
التزلج – الأرز يف
املركز الثاين.
 اجل����ن����دي�أنطونيو�س طوق
م����ن م���در����س���ة
التزلج  -الأرز يف
املركز الثالث.
• التزلج (�سباق
العمق):
 ال���ع���ري���فمارون اخلوري حنا يف املركز االول.
 الرقيب الأول رمي��ون حد�شيتي يفاملركز الثاين.
 الرقيب �أول �أحمد كنعان يف املركزالثالث.
جميعهم من مدر�سة التزلج – الأرز.
• ثالثي حديث لل�ضباط:
• فئة �أوىل:
 املالزم �أول رود �أبو غزالة من املركزالعايل للريا�ضة الع�سكرية يف املركز
الأول.
 املالزم �أول ا�ستيفن مرعي من فوجالتدخل الثاين يف املركز الثاين.
 امل�لازم �أول ج��اك زغيب من فوجالتدخل اخلام�س يف املركز الثالث.
• فئة ثانية:
 امل�لازم �أول جميل �سعادة من لواءاحلر�س اجلمهوري يف املركز االول.
 املالزم �أول البحري �أنطوين كنعانمن القوات البحرية يف املركز الثاين.

 امل�ل�ازم �أول ه�شام وهبة م��ن ل��واءاحلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
• فئة ثالثة:
 النقيب ن��دمي جفال من مديريةاملخابرات يف املركز االول.
 النقيب ر�ضى �سعد من فوج مغاويرالبحر يف املركز الثاين.
 النقيب ط��وين عماد من مديريةاملخابرات يف املركز الثالث.
• فئة رابعة:
 امل�ل�ازم علي فتوين م��ن الطبابةالع�سكرية يف املركز الأول.
 امل�ل�ازم ح�سن ع��وا���ض��ة م��ن فوجمغاوير البحر يف املركز الثاين.
 املالزم روبري القرعان من فوج مغاويرالبحر يف املركز الثالث.
• فئة خام�سة:
 امل��ق��دم ال��رك��ن ف���ادي خم��ول منمدر�ســة ال��ق��وات اخلـا�صة يف املركز
االول.
 امل��ق��دم زي��اد حريقة م��ن الكليةاحلربية يف املركز الثاين.
 املقدم حممد �ضاهر من فوج مغاويرالبحر يف املركز الثالث.
• فئة �ساد�سة:
 املقدم الركن ف��ادي كفوري منمديرية املخابرات يف املركز الأول.
 العقيد ال��رك��ن اليا�س حنا من�أرك��ان اجلي�ش للعمليات – مديرية
التعليم يف املركز الثاين.
 املقدم غ�سان كال�س من لواء امل�شاةالأول يف املركز الثالث.
• فئة �سابعة:
 العقيد الركن فاتك ال�سعدي منمنطقة البقاع يف املركز الأول.
 الرائــد الإداري فــادي ال�سـعدي منلواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثاين.
 العميد الركن �شربل الفغايل منالكلية احلربية يف املركز الثالث.
ب��ع��د ت�����س� ّ�ل��م امل��ج��ل�ين ج��وائ��زه��م،
دع��ي اجلميع �إىل كوكتيل وتبادلٍ
للأنخاب.
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ريا�ضة
لقاء ودي يف
�ألعاب القوى يف اجلامعة اللبنانية  -احلدث
ّ
نظم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لقا ًءا ود ًيا يف �ألعاب القوى مع فرق من
الأندية االحتادية املن�ضوية �ضمن االحتاد
ت�ضمن اللقاء
اللبناين لهذه الألعاب.
ّ
�سباقات رك�ض على م�سافات 5000م،
60م800 ،م100 ،م و400م ،رم��ي الكرة
احلديد ،وثب طويل ووثب عالٍ .
وق��د ج��اءت نتائج الع�سكريني على
النحو الآتي:
• رك�ض على م�سافات:
•  5000مرت:
 املعاون �أول نقوال مرتا من مديريةاملخابرات يف املركز الأول.
 -العريف بالل عوا�ضة من اللواء الأول

يف املركز الأول.
•  100مرت:
 اجلندي �شاديفرحات من فوج
التدخل الثالث يف
املركز الأول.
 العريف حممدقا�سم م��ن اللواء
ال�سابع يف املركز
الثاين.
•  400مرت:
 املجند املمددةخدماته نور الدين
حديد م��ن اللواء

يف املركز الثاين.
 اجلندي �أول ع�صمت غريزي من اللواءاحلادي ع�شر يف املركز الثالث.
•  60مرتًا:
 املجند املمددة خدماته ن��ور الدينحديد من اللواء التا�سع يف املركز الأول.
 اجل��ن��دي ���ش��ادي ف��رح��ات م��ن فوجالتدخل الثالث يف املركز الثاين.
 املجند املمددة خدماته ح�سن من�صورمن اللواء احلادي ع�شر يف املركز الثالث.
•  800مرت:
 -اجلندي خالد ال�ضناوي من اللواء الأول

التا�سع يف املركز الأول.
 املجند املمددة خدماته ح�سن من�صورمن اللواء احلادي ع�شر يف املركز الثاين.
 العريف �أحمد حم�سن من لواء الدعميف املركز الثالث.
• رمي الكرة احلديد:
 الرقيب بدري عبيد من لواء احلر�ساجلمهوري يف املركز الأول.
 العريف �أول جورج ها�شم من معهدالتعليم يف املركز الثاين.
 اجل��ن��دي رام���ي من�صور م��ن ال��ل��واءاللوج�ستي يف املركز الثالث.
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• وثب طويل:
 اجلندي حممد ابراهيم طريجي مناللواء العا�شر يف املركز الأول.
 العريف �أول ف���ؤاد يونان من اللواءالثالث يف املركز الثاين.
• وثب عالٍ :
 اجلندي �أول علي الديراين من اللواءاحلادي ع�شر يف املركز الأول.
 اجلندي �أول مهدي العيداوي من اللواءالثامن يف املركز الثاين.
 املجند املمددة خدماته علي كنعانمن اللواء الثاين يف املركز الثالث.

دورة امليالد اخلام�سة والثالثني يف ال�شطرجن العادي
���ش��ارك فريق اجلي�ش يف دورة امل��ي�لاد اخلام�سة والثالثني يف
ال�شطرجن العادي التي نظمها نادي خريجي جامعات ومعاهد
االحت��اد ال�سوفياتي للعبة ،ب�إ�شراف االحت��اد اللبناين يف مركز
النادي املذكور – الأوني�سكوّ ،
وحل املالزم �أول جمال ال�شامية من
لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الرابع ،املعاون �أول مروان �شربل
من مو�سيقى اجلي�ش يف املركز اخلام�س والنقيب قا�سم فواز من
م�شاركا.
الكلية احلربية يف املركز العا�شر من بني 32
ً

دورة نادي املرمييني الأوىل
للحزام الأ�سود يف التايكواندو
ّ
نظم نادي املرمييني ،ب�إ�شراف الإحتاد
اللبناين للتايكواندو دورة ريا�ضية هي
الأوىل من نوعها للحزام الأ�سود ،وذلك يف
قاعة النادي – ال�شانفيل – ديك املحدي.
�شارك اجلي�ش يف هذه الدورة ،وكانت
النتائج على النحو الآتي:
 املجند املمددة خدماته هادي يون�س(حتت  58كلغ)

مـبـروك

علي وعمر م�صطفى يتب ّوءان املراكز
الأوىل يف البطولة املدر�سية لل�سباحة
ال�شتوية
�شارك �إبنا امل�ؤهل غ�سان م�صطفى من
القوات البحرية يف �سباق البطولة املدر�سية
لل�سباحة ال�شتوية للعام  2013الذي �أقيم
يف �أوتيل كواليتي �إن – طرابل�س ،حيث
�أح��رزا املركز الأول يف �سباق ال��ـ 50مرتًا
�صدر (علي عن فئة  13 -12ذكور وعمر
حرة
عن فئة  ،)11 -10ويف �سباق الـ 50مرتًا ّ

م��ن ال��ل��واء ال��ث��اين يف
املركز الثاين من بني
 4م�شاركني.
 اجل���ن���دي ج���ورجغ���ال���ب (حت�����ت 63
ك��ل��غ) م��ن املركز
ال����ع����ايل ل��ل��ري��ا���ض��ة
الع�سكرية يف املركز
الأول م����ن ب��ي�ن 3
م�شاركني.
 -املجند املمددة خدماته ح�سن عيد

ّ
حل علي يف املرتبة الثالثة.

...وعلي �أبو دروي�ش يفوز بامليدالية
الربونزية يف �سباق الأندية الأوروبية
لل�سباحة يف فرن�سا

ف��از علي �إب��ن الرقيب �أول ب�سام �أبو
دروي�ش من منطقة اجلنوب ،بامليدالية
الربونزية يف �سباق ال��ـ 50م�ترًا يف بطولة
الأندية االوروبية لل�سباحة الذي �أقيم يف
مدينة اللوفر  -فرن�سا.

(حتت  80كلغ) من اللواء الثالث يف
املركز الثالث من بني  8م�شاركني.

�إيلي بيطار بطل لبنان للأندية يف
التايكواندو

�شارك �إيلي �إبن امل�ؤهل �أول برنارد بيطار
م��ن ن��ادي �أب��و زرع���ة ،يف بطولة لبنان
للأندية يف التايكواندو حيث �أح��رز
املركز الأول.
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة
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تربية
وطفولة

تقدم العلم كما
وتقدمها
وتطورهاّ ،
تغي املجتمعات ّ
ّ
مع رّ
وتغيت طرق التعليم والتدري�س
ّ
تقدمت املدر�سة والرتبية ،رّ
يف خمتلف املواد ومن بينها املواد الفنية .ويف ال�سياق نف�سه
تتفح�ص مدى قدرته على نقل الواقع نقلاً حرف ًيا،
تطورت النظرة �إىل ر�سومات الطفل من تقليدية ّ
ّ
�إىل نظرة ّ
تركز على فن الطفل القائم على البحث واالختبار ،وم�ساعدته على تعميق معارفه
ً
ّ
الفنّية واجلمالية وتنمية دقة املالحظة لديه وتعميق مهاراته انطالقا من بيئته.

الرتبية الفن ّية
والعالج عن
طريق الفنون
الرتبية الفنّية و�أهدافها

جزء من حقل الرتبية
الرتبية الفنّ ية
ٌ
العامة ولها دوره��ا يف الرتبية احلديثة.
جزء من كل ي�سعى لتكامل منو
فهي ٌ
الولد ّ
طبيعيا يتفق وقدراته العقلية،
من ًوا
ً
اجل�سدية واالجتماعية .وهي املنطلق
الذي ّ
يطل منه على عامله الذاتي وطاقاته
بحرية وطم�أنينة .وهي تهدف
املبدعة
ّ
�إىل �إعداد �أفراد ميار�سون عملية الإبداع
بحرية وعفوية يف طفولتهم مما
واخللق ّ
ي�سمح لهم مبتابعتها يف ما بعد .والغاية
بروا عن �شخ�صيتهم
من ذل��ك �أن ي��ع� ّ
بانفعاالتها وعقدها واحتياجاتها،
ّ
يحققوا االن�سجام الداخلي والتوازن
و�أن
ينموا
يف عالقتهم مع الآخرين ،و�أن ّ
طاقاتهم الذاتية.
ل��ذل��ك ف����إن ال�ترب��ي��ة ال��ف��نّ ��ي��ة تتيح
للتالميذ فر�صة التعبري عن �أنف�سهم
باملمار�سة العملية ،مما يخلق فيهم
ح��ب العمل الفنّ ي وال��ي��دوي ،وبذلك
يكت�سبون مهارات فنّ ية ي�ستطيعون
حت�س�س اجلمال يف خمتلف
من خاللها ّ
�صوره و�ألوانه و�أ�شكاله ،والتعبري عنه
مبختلف الو�سائل ،واالجتاه �إىل االعتماد

ع��ل��ى ال��ن��ف�����س واجل�����ر�أة واال���س��ت��ق�لال
الفعال.
والتفكري ّ
الفنية تعتمد على
كانت الرتبية
ّ
جعل التلميذ يقوم بعمليات نقل بع�ض
الر�سومات وتقليدها� .أم��ا اليوم فقد
املوجه
احلر ّ
�أ�صبحت تعتمد على التعبري ّ
ال��ذي يك�شف عن مكبوتات الذات
وما يخاجلها ،فهي بذلك تعتمد على
املبنية على
الطرائق الرتبوية احلديثة
ّ
ّ
والتحقق
العلمية والبحث
املنهجية
ّ
ّ

والتدقيق واالكت�شاف واالختبار.
إقليميا
هذا املفهوم املعا�صر انت�شر �
ً
بف�ضل االجت���اه �إىل اع��ت��م��اد الرتبية
ت�شكل الرتبية
ال�شمولية ،وال��ت��ي
ّ
الفنّ ية �أحد �أبعادها� .إن الفن والرتبية
مرتابطان ،كالهما يهتم بالإن�سان
وم��ا يخاجله ،ويعمالن على تهذيب
النف�س و�صقل ال��روح مع � ّأن �أهدافهما
متاما.
لي�ست متطابقة
ً

�أهمية الفن يف الرتبية

�إن مالحظة الطفل منذ والدته تعطينا
دالالت وا�ضحة عن فطرية النزوع �إىل
ممار�سة الفن وعن �أهمية التعبري عن
ذات��ه ،فهو يعبرّ باملناغاة عن الن�شوة
ويردد ما ي�سمعه من �أ�صوات،
وال�سعادةّ ،
وح�ين تنمو حا�سة الب�صر ل��دي��ه ن��راه
ينجذب �إىل الألوان ال�صاخبة كالأحمر.
منو الطفل تتطور هذه الرغبة
تطور ّ
مع ّ
وتعرف �إىل
عنده من بكاء وحركات
ّ
الأ�شياء (يلم�سها ويراقبها) حتى ي�صل
احلر .وكلما كانت
�إىل اللعب والتعبري ّ
عاطفته تنمو �سليمة كلما كان
تعبريه عن �شعوره بالفرح والقلق والغ�ضب
ريا ،والر�سم والتلوين هما و�سيلتان
كب ً
لاً
غنى ونب .
من و�سائل التعبري الأكرث
ً
ففي الطفولة املبكرة ميار�س الطفل
مظاهر من التخطيط على اجل��دارن،
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تربية
وطفولة
أنواعا من اخلطوط التعبريية
فري�سم � ً
املختلفة ،التي ما هي �إال ت�أكيد الرتباط
فطري بني الفن والإن�سان ،يتم التعبري
عنه بو�سائل خمتلفة .يرتبط العمل
الفني مبدى قدرة االن�سان على ترجمة
�أفكاره و�أحا�سي�سه بوا�سطة الرموز ،وهذا
العمل ن�ستطيع �أن ندركه و�أن ن�ستمتع
به ونتذوقه.
لاً
فعندما ن�سمع طف يقول�« :أن��ا ال
�أ�ستطيع الر�سم» نكون واث��ق�ين � ّأن
هناك ت� ّ
�دخ�ًل�اً م��ا يف حياته � ّأدى �إىل
ع��دم ثقته بنف�سه ،فلج أ� �إىل �سلوك
وغالبا ما ُينظر �إىل ر�سم
�إن�سحابي.
ً
اجلمالية من حيث
الطفل من الناحية
ّ
الألوان والأ�شكال من دون االهتمام مبا
يق�صد الطفل من خالله ،لكن النمو
الفنّ ي عند الطفل ال يقا�س من الناحية
اجلمالية� ،إذ � ّأن كل طفل يعبرّ بطريقته
إنعكا�سا
اخل��ا���ص��ة وي��ك��ون تعبريه �
ً
ومن����وه اجل�����س��دي وت��ك��وي��ن
خل�برات��ه
ّ
ريا عن
�شخ�صيته .وتعترب ر�سوماته تعب ً
�أفكاره وم�شاعره واهتماماته وتفاعله
م��ع ب��ي��ئ��ت��ه ،ف�����إذا ك���ان حم��ب� ً
�ط��ا يف
جماالت الدرا�سة كالقراءة واحل�ساب،
تنفي�سا عن
يكون الفن بالن�سبة �إليه
ً
ه��ذه الإحباطات ،ويف �أك�ثر الأحيان
جند الطفل ال�صامت املن�سحب �أكرث
فنيا من غريه.
حاجة للتعبري ًّ
يعترب الطفل الفن �أحد مظاهر اللعب
وه��و ي��ل��ج��أ �إل��ي��ه كو�سيلة طبيعية
نف�سيته
ميار�سها يف لعبه وتعك�س
ّ
ومظاهر طفولته ،وت�سهم يف توازنه
النف�سي .وي�ستخدم علماء النف�س
واملعاجلون النف�سيون الفن كو�سيلة
لت�شخي�ص حالة املري�ض ولعالجه ،لأ ّنه
يك�شف عن خبايا النف�س وال�صراعات
ّ
حتقق
التي يعانيها الإن�سان .ولكي
الرتبية الفنّ ية �أهدافها ال بد من مراعاة
منو الطفل وخ�صائ�صها وت�أثريها
مراحل ّ
100
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على تعبريه الفني ،من هنا ال تهتم
الرتبية الفنّ ية بتعليم الفن وقواعده
ومراعاة الن�سب واملقايي�س �إال يف مرحلة
متقدمة من النمو ،وحتى يف هذه احلالة
ّ
ّ
احلر.
يظل التلميذ بحاجة �إىل التعبري
ّ
فالفن لغة يحاول الإن�سان من خالله
�أن يعبرّ عن ذاته وما يحيطهً � ،إذا فهو
ّ
كيفية ر�ؤي��ة الأ�شياء
يتجلى يف
ن�شاط
ّ
وطريقة التعبري عنها ب�شكل خمتلف،
�أما هدف الرتبية فهو بناء الإن�سان عن
طريق الفن وتنمية ه��ذا ال��ف��رد على
م�ستويات �شتّ ى.

معنى الن�شاطات الفنية

املدر�سية
�إن �أهمية الفن يف الربامج
ّ
ت��ع��ود �إىل ال��ت��ط��ور يف فل�سفة الرتبية
والأن����ظ����م����ة
التعلــيميـــة،
ّ
ح���ي���ث ب����د�أ
مييزون
النا�س ّ
�أه�����م�����ي�����ة
اال����س���ت���ع���داد
ّ
للتعلم ال��ذي
ال ي��ع��ت��م��د
ف���ق���ط ع��ل��ى
النمو العقلي،
ب�����ل � ً
أي�������ض���ا
ع��ل��ى ال��ن��م��و
االن���ف���ع���ايل،
االجتمــاعي،
اجل�سدي والنف�سي� .إن الرتبية احلديثة
اهتماما لبع�ض القدرات،
ب��د�أت تعري
ً
ك��ال��ب��ح��ث والإ���س��ت��ك�����ش��اف وح��ب
يركز عليها
الإ�ستطالع ،وهذه العوامل ّ
الن�شاط الفني احل��ايل .فلقد كانت
تركز على اجلوانب
الرتبية التقليدية
ّ
فرتكز
امل��ج��ردة ف��ق��ط� ،أم���ا احل��دي��ث��ة
ّ
ّ
ّ
على التعلم با�ستخدام احلوا�س لتنمية
العمليات العقلية .يتم تعليم االن�سان
ّ
من خالل حوا�سه (النظر وال�سمع وال�شم
واللم�س والتذ ّوق) ،وكلما زاد تركيزنا
على احلوا�س عند الطفل كلما كانت

لديه فر�صة �أكرب للتعلم .ويف كثري من
الأحيان تهمل املدر�سة �أهمية احلوا�س
اخلم�س� ،إال � ّأن �إهتمامنا بالرتبية الفنية
يف�سح امل��ج��ال للك�شف ع��ن ق��درات
الطفل الكامنة ،وتنمية اجلوانب
الروحية واملعنو ّية الإبداعية لديه.

العالج عن طريق الفن

يقوم العالج عن طريق الفن على
�أ�سا�س التعبري �أو التنفي�س عن الالوعي
مبا فيه من م�شاعر تك�شفها عملية
التعبري الفني .يرتكز ال��ع�لاج عن
ط��ري��ق ال��ف��ن ع��ل��ى م�����ص��دري��ن قويني
هما الكالم والر�سم (�أو الت�شكيل)
ٍ
معان مكبوتة،
ك�أ�سا�س ال�ستخراج
حيث �أن التعبريات الفنية ت�سمح

للنف�س ب��ال��ك�����ش��ف ع��ن خباياها
ال�شعور ًيا ،فتخرج املعاين وال��رم��وز من
رّ ِ
املعب .وي�ستند العالج عن
غري �إدراك
طريق الفن �إىل منهج التحليل النف�سي
يف فهم القلق وم�شاعر الذنب والكبت
والتوحد ،وغريها من امل�شاعر املكبوتة،
ّ
والتي يعبرّ الولد عنها ب�صور �أكرث مما
يعبرّ عنها يف كلمات .وكل ولد �سواء
فنيا �أم مل يتدرب ،ميلك طاقة
تد ّرب ً
الداخلية يف
كامنة لإ�سقاط �صراعاته
ّ
�صور ب�صر ّية.
ولعل من �أهم ا�ستخدامات العالج عن

طريق الفن� ،أنها ت�سمح بالتعبري املبا�شر
عن الأح�لام واخل��ي��االت ،وبرتجمتها
وجت�سيدها على هيئة ���ص��ور .حيث
امل�صورة لتلك الأحالم
�أن الإ�سقاطات
ّ
واخلياالت وامل�شاعر ب�إمكانها الهروب
م��ن ال��رق��اب��ة بي�سر و�سهولة ال تتاح
بالن�سبة نف�سها للتعبري اللفظي .وقد
�أجمع معظم الباحثني على �أن الأوالد
عندما يعبرّ ون عن م�شاعرهم بالر�سم،
يكونون �أق��ل ح���ذ ًرا وحتفّ ًظا و�أك�ثر
وبوحا يف طرح هذه امل�شاعر
ان�سيابية
ً
لفظيا.
عنهم ،فيما لو ع�ّب�رّ وا عنها
ً
ي�ضاف �إىل ذلك �أن النتيجة امل�ستخل�صة
من خ�لال الر�سوم والتعبريات الفنية
ت��ك��ون �أك�ث�ر ث��ب��ا ًت��ا ،حيث ال تت�أثر
حمتوياتها بالن�سيان ،كما �أنه ي�صعب

�إنكارها� .إن �إ�ستعمال الفن كعالج
�أنتج �ضجة علمية وال يزال بع�ضها قائم
حتى الآن يف علم النف�س العالجي
والفن والرتبية عن طريق الفن على
ح��د ���س��واء .ومنذ الإن��دف��اع��ة الأوىل يف
الأربعينات بد�أ متحم�سو الرتبية الفنية
يف الواليات املتحدة بدرا�سة علم النف�س
وتوظيف خرباتهم الفنية ،لإميانهم
العميق ب ��أن الفن لي�س جم��رد فر�شاة
وقما�ش �أو �إزميل وحجر فقط ،بل �أفكار
و�أحا�سي�س عميقة لها �صلتها املبا�شرة
وخلفيته الإجتماعية ،وملعرفتهم
بالولد
ّ

�أن العمل الفني لي�س جمرد �صورة تخ�ضع
لقواعد فنية بحتة ،بل �أنها حتمل � ً
أي�ضا
معينة تعبرّ عن جتارب نف�سية
رم��وزًا
ّ
خفية لها عالقة مبا�شرة ب�شخ�صية
ّ
الولد.

�أف�ضل و�سائل التعبري

يف ال��ع�لاج ع��ن طريق الفن يكون
االت�صال بني املعالج والولد ات�صالاً رمز ًيا،
لذلك ،ونتيجة لتمر�س �إخت�صا�صيي
ال��ع�لاج ع��ن ط��ري��ق ال��ف��ن على هذه
الأنواع من التعبريات الفنية ،ميكنه
التحليل وا�ستخراج الرموز ومناق�شتها
مع الولد ومن ثم التوجه �إىل طرق العالج.
يجدر بالإ�شارة �أن��ه عن طريق العالج
بالفن تكون الفر�صة متاحة لت�شجيع
ا���س��ت��ق�لال��ي��ة
ال�����ول�����د م��ن
خ��������ل��������ال
�إ���س��ه��ام��ات��ه
امل�����ت�����زاي�����دة
يف ت���رج���م���ة
م���������ش����اع����ره
و�إظ��������ه��������ار
�إب����داع����ات����ه
اخل����ا�����ص����ة.
كما �أن الولد
�سوف يتخل�ص
ت��دري��ج��ا من
ً
اعتماده على
املعالج وي�ستبدلها بفنه اخلا�ص .واملعالج
يف العالج عن طريق الفن ،ال يف�سر
عادة الفن التلقائي للولد ،ولكنه بدلاً
من ذل��ك ي�شجعه على �أن يكت�شف
مدلوالته ومعانيه حتى ولو مل ي�ستطع
يف البداية ذل��ك �إال ان��ه م��ن املمكن
بالنقا�ش ودرا�سة الظروف التي يتم فيها
ال��ر���س��م ،م�ساعدته يف الك�شف عن
معناها مما ي�ساعده يف التخل�ص من
م�شكالته.
من هنا تت�ضح �أهمية امل�ضمون النف�سي
لفنون الأطفال والبالغني ،حيث ميكن

�أن يكون الفن مدخلاً لرتبية الطفل
ومنو �شخ�صيته وتكاملها و�إك�سابه
التوازن النف�سي عن طريق حتقيق ذاته
إيجابيا.
وتفاعله مع البيئة تفاعلاً �
ً
لذلك ف��إن العالج عن طريق الفن ال
ي�ستعمل فقط يف عالج الأوالد الذين
نف�سية وفكر ّية �أو
يعانون م�شاكل
ّ
ج�سد ّية ،بل ي�أتي من �ضمن برنامج
�إجتماعي ت��رب��وي .وت�برز هنا �أهمية
مادة الرتبية الفنية املعتمدة يف املدار�س،
فح�صة الرتبية الفنية ال تهدف �إىل
ّ
دف��ع الولد �إىل التعبري عن م�شاكله
و�أحا�سي�سه بطريقة مبا�شرة فقط ،وال هي
جتربة علمية �أو نف�سية ،بل انها تهدف
�إىل حتفيز الإبداع لديه لدفعه بطريقة
غري مبا�شرة �إىل التعبري عن الالوعي
بكل مكنوناته.
�إن امل�شاكل ال��ت��ي يعانيها الأوالد
تختبئ يف الالوعي ،وهنا يلعب الفن
(املو�سيقى والرق�ص وغريها) دور الو�سيط
يف �إظهار امل�شاعر .عندما ير�سم الولد متر
الأحا�سي�س يف خميلته وعربها �إىل ورقة
الر�سم ،وهنا ت�أخذ الر�سوم دور الكالم،
وي�أتي الناجت الفني للولد كتعبري عما
يفكر فيه ،فتظهر عندها معاناته
وم�شاكله وحتى فرحه .وبتعبري �أو�ضح
تقول الر�سومات م��ا يعجز ال��ول��د عن
لفظيا ،لذلك يعترب الفن
التعبري عنه
ً
عالجا.
الت�شكيلي
ً
�إن الطفل �أغلى ما يف الوجود وتربيته
تقرر �إىل حد ما ن�صيبه يف هذه احلياة من
نعيم و�سعادة �أو من ب�ؤ�س و�شقاء .ولرتبية
بنموه من الناحية
�أف�ضل ف�إن الإحاطة
ّ
النف�سية ،العاطفية ،الإجتماعية،
العقلية واجل�سدية ،ومعرفة �أهمية
الرتبية الفنية واجب على كل املعنيني
برتبيته.
�إعداد:
دارين فنيانو�س درغام
ما�سرت يف العلوم الرتبوية
من جامعة القدي�س يو�سف
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ال�ساحر اجلذاب فعلها مرة ثانية
رونالدو :القدم الذهبية
تخطف «الكرة الذهبية» مرة �أخرى
عا�ش الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم نادي ريال مدريد
الإ�سباين لكرة القدم فرحة كبرية ال تو�صف بعد فوزه بجائزة
«الكرة الذهبية» ،يف �أم�سية خطفت �أنظار العامل .وح�ضر
عاما) �إىل زوريخ حيث مكان االحتفال برفقة
رونالدو (ً 28
�سبعة من �أفراد عائلته� ،إ�ضافة اىل فريق من التلفزيون اخلا�ص
ً
م�سبقا �أنه الفائز باجلائزة.
بنادي ريال مدريد ،وك�أنه عرف

�ألقاب كثرية لالعب واحد

ترجيحات

ال�لاع��ب ال�برازي��ل��ي ال�سابق بيليه،
ّ
امللقب بـ«امللك الربازيلي» والذي ح�صل
على «كرة ذهبية �شرفية» ،كان قد
�أملح لدى و�صوله اىل زوريخ �إىل �أن رونالدو
�سيتوج للمرة الثانية بعد تتويجه العام
ّ
.2008
املعطيات املتداولة كانت �أ�شارت �إىل
�أن االختيار �سيقع على رونالدو بعد قرار
«الفيفا» بتمديد فرتة الت�صويت ،وقد
جاء ت�سجيله ثالثة �أه��داف يف مرمى
املنتخب ال�سويدي يف املباراة الفا�صلة
عن الت�أهل اىل نهائيات ك�أ�س العامل
يف الربازيل يف ال�صيف املقبل ،لي�ؤكد
ح�صوله على اجلائزة.
يف م����وازاة ذل���ك ،ك��ان��ت التحاليل
ترجح فوز رونالدو
العاملية مبعظمها
ّ
خ�صو�صا و�أن مناف�سه الالعب
باجلائزة،
ً
تعر�ض
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل مي�سي
ّ
لإ�صابة �أبعدته عن املالعب لفرتة.

من هو رونالدو؟

ولد كري�ستيانو رونالدو دو�س �سانتو�س
�أف�يرو ،املعروف بكري�ستيانو رونالدو،
يف الربتغال بتاريخ � 5شباط  .1985وهو
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العب يف اجلناح الأي�سر ويف الوقت نف�سه
مهاجم �ضمن املنتخب الأ�سا�سي لنادي
ريال مدريد الإ�سباين.
ب����د أ� م�����س�يرت��ه ك�لاع��ب يف ن���ادي
�أندورينها ،حيث لعب ملو�سمني ،قبل �أن
ينتقل �إىل نادي نا�سيونال ماديرا العام
 .1997وبعد ذل��ك خطا رون��ال��دو خطوة
كبرية بانتقاله �إىل ن��ادي �سبورتينغ
ل�شبونة �أحد �أبرز الأندية الربتغالية والذي
ملعت جنوميته فيه ،ما �أدى اىل لفت
انتباه م��د ّرب نادي مان�ش�سرت يونايتيد
الإنكليزي �آن���ذاك ال�سري �أليك�س
فريغ�سون ،فتعاقد معه مببلغ 20,3
مليون دوالر �أمريكي العام a.2003
ويف املو�سم ال��ت��ايل ف��از رون��ال��دو ب���أول
�ألقابه مع النادي وهو ك�أ�س الإحت��اد
الإنكليزي .كما لعب مع املنتخب
الربتغايل �أول بطولة �أوروبية (مناف�سات
�سجل
ك�أ�س الأمم الأوروب��ي��ة) ،حيث ّ
�أول �أه��داف��ه م��ع املنتخب يف امل��ب��اراة
الإفتتاحية �ضد املنتخب اليوناين،
ف�ساعد منتخبه يف الو�صول اىل ال��دور
النهائي ،ف�ضلاً عن اختياره �ضمن
ت�شكيلة جنوم ك�أ�س الأمم الأوروبية
لهذه امل�سابقة.

�أ�صبح رونالدو �أول العب يجمع بني
ج��وائ��ز جمعية الع��ب��ي ك���رة ال��ق��دم
املحرتفني ( ،)PFAوجمعية كتّ اب
كــرة القــدم ( )FWAوذل��ك العام
.2007
والعام التايل فاز بلقب دوري �أبطال �أوروبا
مع ن��ادي مان�ش�سرت يونايتيد ،فاختري
ك�أف�ضل مهاجم والع��ب يف البطولة
بر�صيد ثمانية �أهداف ،ف�ضلاً عن فوزه
بجائزة «احل���ذاء ال��ذه��ب��ي» ،كما مت
ذكر ا�سمه يف ت�شكيلة الفريق املثايل
التي يتم اختيارها من قبل النقابة
الدولية لالعبي كرة القدم املحرتفني
( .)FIFPROوفاز � ً
أي�ضا بجائزة �أف�ضل
الع��ب يف العامل التي متنحها جملة
«وورد �سوكر» ،وبجائزة �أونزي الذهبية.
وكذلك �أ�صبح رون��ال��دو �أول الع��ب يف
مان�ش�سرت يونايتيد ي��ف��وز ب��ـ»ال��ك��رة
توج بها
الذهبية» منذ ً 40
عاما عندما ّ
الالعب جورج ب�ست العام  ،1968كما
�أنه ثالث العب برتغايل يفوز باجلائزة.
ويف ر�صيده � ً
أي�ضا جائزة «بو�شكا�ش» بعد
ً
رائعا من على بعد 40
ت�سجيله هدفا
ً
مرتًا �ضد نادي بورتو الربتغايل يف مباراة
ربع نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا ،والكرة
الذهبية العامني  2008و.2013

يف املو�سم الثاين له مع ريال مدريد،
حمل رون��ال��دو لقب �أف�ضل ه� ّ�داف
ً
هدفا،
يف املو�سم بعد ت�سجيله 53
الهداف ال�سابق
متجاوزًا ح�صيلة
ّ
للنادي ،املجري فريينك بو�شكا�ش
ً
ّ
وحطم رونالدو كذلك
هدفا).
(49
ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي ل��ع��دد الأه����داف
امل�سجلة يف مو�سم واح��د يف ال��دوري
ّ
ً
الإ�سباين بر�صيد  40هدفا متجاوزًا
كلاً من العب اتلتيك بيلباو تلمو
ث��ا ّرا العام  1951والع��ب ري��ال مدريد
هوغو �سان�شيز العام  .1990ويف � 24آذار
� 2012أ�صبح كري�ستيانو رونالدو �أ�سرع
ي�سجل  100ه��دف يف ال��دوري
الع��ب
ّ
الإ�سباين بعد ت�سجيله هدفني �أمام
نادي ريال �سو�سيداد.

رو�سيا تبهر العامل
�سوت�شي ت�ست�ضيف �أغلى و�أ�ضخم �أوملبياد �شتوي
ا�ست�ضافت مدينة �سوت�شي الرو�سية �أ�ضخم و�أغلى �أوملبياد �شتوي يف التاريخ ،ورو�سيا التي ح�شدت
طاقاتها لتبهر العامل ،فعلت ذلك وبو�ضوح.
�إفتتح االوملبياد برقم قيا�سي يف عدد الدول امل�شاركة بلغ  88دولة (الرقم ال�سابق �سجلته مدينة
فانكوفر الكندية العام  ،)2010وبتكاليف و�صلت اىل نحو  50مليار دوالر.

و�سامة وجاذب ًية
الأكرث
ً

بتاريخ  9ح��زي��ران  2010ك�شف
متحف «م���دام ت��و���س��اد» يف لندن
عن متثال �شمعي عمالق لرونالدو
ك��ج��زء م��ن الإ���س��ت��ع��داد لك�أ�س
لين�ضم ب��ذل��ك ال�لاع��ب
ال��ع��امل،
ّ
ال�برت��غ��ايل ال�ساحر اىل ك��ل من
الالعبني الإنكليزيني �ستيفن
ج�يرارد ودايفيد بيكهام .رونالدو
الوجه الدعائي ل�شركة «نايكي»
املخ�ص�صة للمالب�س
الأم�يرك��ي��ة
ّ
والأح�����ذي�����ة ال���ري���ا����ض���ي���ة ،ك��ان
�أي��� ً��ض��ا ب��ط��ل �إع�ل�ان���ات �شركات
«���س��وزوك��ي» و«�إك�����س�ترا ج��وز»
ّ
املن�شطة ،و«كا�سرتول»
للم�شروبات
للمحركات التابعة لـ«بريتي�ش
ّ
برتوليوم».
ك���ذل���ك متّ اق��ت��ب��ا���س �إ���س��م��ه
يف ال�سل�سلة ال�����ش��ه�يرة «عائلة
�سيمب�سون» كما �أطلق �إ�سمه على
ج�سر �صغري.
لكنه باال�ضافة اىل ك��ل ذلك
ح��م��ل ال��ع��ام  2012ل��ق��ب ال�لاع��ب
الأكرث و�سامة وجاذبية.

ح�ضور وغياب

ح�ضر االفتتاح الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت�ين وال��ع�����ش��رات م��ن ر�ؤ����س���اء ال���دول
وال�شخ�صيات التي ك��ان على ر�أ�سها
الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة ب��ان كي
مون ،يف حني غاب الرئي�سان الأمريكي
باراك �أوباما والفرن�سي فرن�سوا هوالند.
ويف ملعب «في�شت» على �شواطىء البحر
الأ�سود حيث جرى االحتفال ،احت�شد 40
�ألف مدعو مل�شاهدة انطالق الألعاب التي
ّ
للمرة الأوىل يف تاريخها.
تنظمها رو�سيا
ّ

حظي االفتتاح مبهرجان عايل امل�ستوى
بجر�أته ،حيث �شارك � 3آالف فنان و9223
�شخ�صا بتنظيم احلفل الذي ا�ستخدم فيه
ً
ً
�أكرث من  22طنا من الألعاب النارية يف
ّ
كلف لوحده  600مليون
ملعب جديد
يورو ،فكان �أكرب و�أهم حدث ريا�ضي
تفكك الإحتاد ال�سوفياتي يف
رو�سي منذ
ّ
العام .1991

جزر وبراكني

�إنبهر اجلمهور احلا�ضر يف امللعب
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ب���ر�ؤي���ة ج���زر ع��ائ��م��ة متثل
امل�شاهد املختلفة لرو�سيا،
من براكــني كامت�شــكا
وال�ســهب
يف غابــات الأورال
ّ
املجمدة وبحرية بايكال.
ّ
ورددت ف����رق����ة «دي�����ر
ّ
�سريتن�سكي» الن�شيد الوطني
الرو�سي ،وحت� ّ�رك املئات من
املتطوعني متايلاً مع �صور
ّ
ال�شعلة ال��ت��ي ق��ط��ع��ت 65
�أل��ف كلم م���رو ًرا بالف�ضاء
واملحطة الف�ضائية الدولية قبل �أن ت�صل
�إىل مكان االحتفال .وانفتحت �أر�ض
يتمكن الريا�ضيون من
امللعب كي
ّ
الدخول اىل امل�شهد ،ورميت كرة ت�سمح
للمتناف�سني باخلروج مبا�شرة من قلب
وحتولت خم�س زهرات اىل خم�س
دولهم،
ّ
حلقات �أوملبية ،وفق ما �أراد خمرج احلفل
كون�ستانتني �أرن�ست.
الألعاب الألومبية حدث ريا�ضي دويل
ي�شمل الأل��ع��اب الريا�ضية ال�صيفية
وال�شتوية ،ي�شارك فيه الريا�ضيون من
كال اجلن�سني يف املناف�سات املختلفة
ّ
وينظم هذا
وميثلون دو ًال خمتلفة.
حاليا كل �سنتني يف ال�سنوات
احلدث
ً
امل��زدوج��ة ،بتناوب الأل��ع��اب ال�صيفية
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وال�شتوية بعد �أن كانت تقام كلتا
امل�سابقتني يف ال�سنة نف�سها حتى العام
.1992

�شيء من التاريخ

�إنطالقة الألعاب الأوملبية كانت العام
 1896وقد �شارك فيها حواىل  300ريا�ضي
من  15دولة تناف�سوا يف  43م�سابقة �ضمن
 9ريا�ضات خمتلفة ،بينما كانت �أول
انطالقة ل�ل�أل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة ال�شتوية
حتديدا العام .1924
ً
حاليا االحتادات
ت�ضم احلركة الأوملبية
ً
ّ
الريا�ضية ال��دول��ي��ة ،وال��ل��ج��ان الأوملبية
ّ
الوطنيةّ ،
املنظمة لكل من
واللجان
وتعد ّ
اللجنة الأوملبية
اخلا�صة.
الألعاب
ّ
ّ

الدولية امل�س�ؤولة ع��ن اختيار املدينة
امل�ضيفة لكل دورة ،بينما تعترب املدينة
امل�ضيفة م�س�ؤولة عن تنظيم االحتفال
بالألعاب الأوملبية ومتويله ،مبا يتفق
وحتدد جلنة الألعاب
مع امليثاق الأوملبي.
ّ
الأوملبيــة الربنامــج الأولـمبي الــذي
َ
املتنافــ�س عليها يف
يحــدد الألعــاب
ّ
كــل دورة.
ي�شمل االحتفال بهذه الألعاب العديد
من ال�شعائر والرموز ،مثل العلم الأوملبي،
وال�شعلة الأومل��ب��ي��ة ،ف�ضلاً عن حفلي
االفتتاح واخلتام.
�إعداد:
انطوان �صعب

�أطايب
ال�شيف
الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

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

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية

�إعداد:
ليال �صقر الفحل
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�سلطة الدجاج مع مرتديال
احلب�ش وجبنة الغرويار
املكونات:
• ّ
غراما.
 دجاج م�سلوق150 :ً
غراما.
 مرتديال حب�ش150 :ً
غراما.
 جبنة غرويار150 :ً
 بي�ض م�سلوق :عدد .2 ذرة �صفراء :ن�صف كوب.خ�س 300 :غرام.
 ّ بندورة كرز ّية :كوب واحد.ّ
مقطع �إىل دوائر :ن�صف كوب.
 خيار زيتون �أ�سود منزوع النواة :ربع كوب. مايونيز 3 :مالعق كبرية. �أوريغانوّ :ر�شة.
 ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.• طريقة التح�ضري:
 تو�ضع �شريحة من مرتديال احلب�ش،وتكرر
وفوقها �شريحة من جبنة غرويار،
ّ

�شوربة اليقطني مع البطاطا واجلزر
املكونات:
• ّ
ّ
كرات مقطع :ن�صف كوب.
 ّّ
 كراف�س مقطع :ن�صف كوب.ّ
مقطع :كوب وربع.
 يقطنيّ
 بطاطا مقطعة �إىل مربعات :كوبواحد.
ّ
ّ
مق�شر ومقطع :كوب واحد.
 جزرّ
 تو�ست مقطع �إىل مربعات �صغرية:ح�سب الرغبة.
 كرمي حيواين 500 :مل. زبدة :ملعقة كبرية. زيت نباتي :ملعقتان كبريتان. مرقة الدجاج :ح�سب احلاجة. قرفة ناعمةّ :ر�شة.
 ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.• طريقة التح�ضري:
 ي�سخن الزيت النباتي والزبدةكمية
ثم ت�ضاف �إليها
على النارّ ،
ّ
ّ
ال��ك��رات والكراف�س املقطعني،

ّ
تقطع �إىل
م��رات ،ثم
ّ
العملية � 4أو ّ 5
�شعريات رفيعة ،وتو�ضع يف وعاء.
ّ
يقطع ال��دج��اج ب��دوره �إىل �شرائح،
ثم
وي�ضاف �إىل
املكونني ال�سابقنيّ ،
ّ
ّ
اخل�س املقطع ،ال��ذرة ال�صفراء،
كمية
ّ
ّ
ّ
اخل��ي��ار امل��ق��ط��ع ،ال��ب��ن��دورة ال��ك��رز ّي��ة
(ك��ام��ل� ً�ة �أو مقطوعة �إىل ن�صفني)،
الزيتون الأ�سود املنزوع النواة ،املايونيز،
الأوريغانو ،امللح والفلفل الأ�سود.
• طريقة التقدمي:
جي ًدا ،وت�سكب يف
تخلط
املكونات ّ
ّ
�صحن التقدمي ،وتز ّين ب�شرحات البي�ض
وتقدم.
امل�سلوق ّ
ّ
كل من
ثم ي�ضاف
وترتك حتى تذبلّ ،
اجلزر والبطاطا واليقطني ،وترتك بدورها
حتى تذبل.
 ت�ضاف مرقة ال��دج��اج حتى تغمرحترك وترتك
املكونات جميعها ،ثم ّ
على النار حتى تذبل.
 ت�ضاف الكرميا احليوانية مع ر�شةالقرفة الناعمة وامللح والفلفل الأ�سود
وحترك ،ثم ترتك على نا ٍر هادئة حتى
الغليان.
 ت�����ض��رب امل���ك���ون���ات ب��اخل�لاطالكهربائي اليدوي.
حتم�ص قطع التو�ست يف الفرن من
ّ
اجلهتني حتى تكت�سب اللون الأ�شقر.
• ن�صيحة ال�شيف • ين�صح ال�شيف
ري�شارد اخلوري باتباع اخلطوات التالية
لطبخ الرتم�س والق�ضاء على املرورة فيه:
 -ينقع الرتم�س ليلة كاملة ،ويف اليوم

بامية بالدجاج على الطريقة اليونان ّية
املكونات:
• ّ
 �صدر دجاج 300 :غرام. بامية :ن�صف كيلو. ب�صل مفروم :كوب واحد.ف�صان.
 ثومّ :ّ
 كزبرة خ�ضراء مقطعة :ربع كوب. بندورة مطحونة 300 :مل.رب البندورة :ملعقة كبرية.
 ّ زيت نباتي :ح�سب احلاجة. مرقة الدجاج :ح�سب احلاجة. قرفة :عود واحد. غار :ورقتان. ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.• طريقة التح�ضري:
ّ
ي�سخن الزيت النباتي ،ي�ضاف �إليه
الب�صل املفروم ويرتك حتى يذبل ،ثم
ف�صا الثوم املهرو�سان والكزبرة
ي�ضاف ّ

• طريقة التقدمي:
ت�سكب ال�شوربة املطحونة يف �صحن
وت��ق��دم م��ع ق��ط��ع التو�ست
ال��ت��ق��دمي
ّ
املحم�ص.
ّ

التايل ،ي�صفّ ى و ي�سلق ملدة ع�شر دقائق.
���د ًدا،
 ينقع ال�ترم�����س يف امل���اء جم� ّّ
كل � 4إىل
ويو�ضع يف الرباد ،وتغيرّ املياه
ملدة
وتكرر ه��ذه
� 6ساعات،
العملية ّ
ّ
ّ
ً
�أربعة �أ ّيام ،ي�صبح بعدها �صاحلا للأكل

املقطعة ،حترك املكونات وترتك على
نار هادئة.
 يقطع �صدر الدجاج وي�ضاف �إىلاملقالة.
 تقلى البامية على حدة ،ثم ت�ضاف�إىل املزيج ال�سابق مع البندورة املطحونة،
رب البندورة ،مرقة الدجاج ،ورقتا الغار،
ّ

كعكة جوز الهند
املكونات:
• ّ
 طحني 30 :غرام.�سكر 120 :غرام.
 ّ بر�ش جوز الهند 100 :غرام. بيا�ض البي�ض :عدد .3 بايكنغ باودر 6 :غرامات.• طريقة التح�ضري:
تدريجيا �أي
 مي��زج زالل البي�ضًّ
ال�سكر،
بي�ضة تلو االخ���رى م��ع
ّ
بوا�سطة اخلالط الكهربائي.
 ت�ضاف �إىل اخلليط كمية جوزالهند والبايكنغ ب��اودر والطحني،
وت�ضرب بوا�سطة اخلالط الكهربائي
� ً
أي�ضا.
�صينية اخلبز
 ي�سكب املزيج يفّ
ويو�ضع يف ف��رن ح��رارت��ه  180درج��ة
ملدة  10دقائق.
مئو ّية ّ
وميكن االحتفاظ به مل� ّ�دة �أ�سبوعني.
الكمية التي
وعند �أكله ،يجب �أخذ
ّ
نود تناولها ،وو�ضع امللح عليها ،على
ّ
ّ
ّ
املتبقية يف الرباد داخل
الكمية
تظل
�أن
ّ
املياه احللوة.

عود القرفة ،امللح والفلفل الأ�سود.
 ترتك املكونات على نا ٍر متو�سطةحتى تن�ضج.
• طريقة التقدمي:
ي�سكب املزيج يف �صحن التقدمي،
ويقدم مع الأر ّز االبي�ض� ،أو مع الأرز
ّ
بال�شعري ّية.
• معلومة •
ي��ع��ت�بر ال�ت�رم�������س م���ن ف�صيلة
وي�شكل الرتم�س الأ�صفر
البقول.
ّ
ً
النوع الأكرث ا�ستعماال يف املنطقة
العربية� ،إال �إ ّن��ه متوافر يف اكرث
ّ
من  400نوع حول العامل ،ولي�ست
جميعها ���ص��احل� ً�ة ل�ل�أك��ل .هو
مهم للألياف والربوتينات� ،إذ
م�صدر
ّ
أ�سا�سية
أمينية ال
ّ
ي� ّؤمن الأحما�ض ال ّ
ً
ّ
أهم ّية عن
للج�سم ،وه��و ال
يقل � ّ
غ�يره م��ن احل��ب��وب ،وه��و قريب يف
الغذائية من ال�صويا.
تركيبته
ّ
ي��ح��ت��وي ال�ترم�����س �أي���� ً���ض���ا على
الأوم��ي��غ��ا  3وك��م� ّ�ي��ة قليلة من
الدهون غري امل�شبعة ،بالإ�ضافة �إىل
الفئات املختلفة م��ن الفيتامني
 ،Bو�أه��م��ه��ا حم�ض الفوليك �أو
الفيتامني  B9ال��ذي ي�ســاعد على
�إنتــاج كــريــات ال��دم احلمراء.
ي�ضم الرتمــ�س كذلك ،جمموعة
ّ
من املعادن ت�شــمل الكال�ســيوم،
احلديد ،املاغنيزيوم ،البوتا�ســيوم،
الــزنــك ،الفو�ســفور...
يحتوي ك� ّ�ل ك��وب من الرتم�س
املطبوخ على  200وحدة حرار ّية ،وهو
خالٍ من مادة الغلوتني ،وميكن
ح�سا�سية على هذه
ملن يعانون من
ّ
املادة تناوله من دون خطر.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
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�شما�س
�إعداد :فيليب ّ

19
20
21

اجلائزة

 400.000لرية لبنانية

العنوان:

�شــروط امل�سابقة

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

اال�سم:

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

الهاتف:

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

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

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

«م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن
اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول � 20آذار .2014
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
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�أفق ًيا:
 -1من �أفواج اجلي�ش اللبناين ،ال�شجاع ،القوة وال�شجاعة.
ً
حاذقا� ،إ�سم مو�صول.
� -2شجاع جريء ،دولة �أفريقية،
و�شد ،طبيب
أوثق
�
إيطايل،
�
أ�صل
�
من
امريكي
 -3اال�سم الثاين ملمثل
ّ
او�سرتايل اكت�شف البن�سلني مع �شني وفليمينغ� ،أعلى قمة يف
باناما.
 -4مت�شابهان ،للندبة ،ممثل م�صري راحل.
 -5قول معروف ،كاتب ياباين قتل نف�سه بطريقة م�شهدية.
 -6من احلبوب ،مدينة هندية كانت العا�صمة قبل مئة �سنة ،دولة
�أوروبية� ،شجر معروف.
 -7لال�ستدراك ،ممثل م�صري راحل ،ورك ،لوى وبرم احلبل.
 -8حرف عطف ،فنانة لبنانية� ،ضمري مت�صل رجوع عن اجلهل.
مل�ست ،جماعة.
 -9قلب ،قبل اليومَ ،
 -10خلط ال�شيء.
 -11مرف�أ يف الهند ،م�صابيح.

 -12فلكي انكليزي �إكت�شف تيهان النور ،نوتة مو�سيقة ،بلدة يف
اجلنوب.
 -13بحر ،طبيب �أملاين �إكت�شف جرثومة ال�سل ،امراء النحل
وذكورها.
 -14فيلم م�صري من بطولة لبنى عبد العزير و�أحمد مظهر وفريد
�شوقي� ،سائق �أملاين ال�شقيق الأ�صغر لبطل م�شهور.
نحات فرن�سي.
ق�صت ،خ�صم �شديد اخل�صومةُ ،ح َججَّ ،
َّ -15
َ -16قدر� ،سفنهم ال�صغرية ،عملة اليابان� ،أعلى قمة يف كريت.
 -17خ�صب ،املازح والقليل احلياء ،مقيا�س غربي ،ال�سنام.
 -18مرف�أ يف املغرب ،مدينة يف املغرب ،ل ِ َ�سان ،حمطة تلفزيونية.
يحبنا ،دولة يف �أمريكا اجلنوبية ،فيلم �أخرجه جاك مارتان،
ّ -19
َح ّب الرمان.
رحالة انكليزي �سعى �إىل حترير
 -20مدينة يف �أملانيا� ،ضد كرثواّ ،
العبيد.
يبنونه.
 -21مطربة �سورية،
ُ

ِ -10عدل من �صوف �أو �شعرَّ ،وبخها ،حرف جر ،اال�سم الثاين مل�ؤلف
عمود ًيا:
ق�ص�صي فرن�سي راحل.
 -11برق �ساطع ،يك�سو اجلمل ،بغ�ض� ،أنت بالأجنبية.
 -1عا�صمة �أوروبية ،نوع من الزجاج ،وجهة نظرهم يف الأمر.
 -12فيلم من بطولة عبد احلليم حافظ و�أمال فريد ،متخيلاً �أن،
� -2أغنية لراغب عالمة ،دولة يف �أمريكا اجلنوبية.
نرب بالوعد.
� -3إجتازا ،خمرتع الدواليب املنفوخة لل�سيارات ،الرابطة الدولية
ّ
 -13ميد امل�شروع بالدراهم ،الفارغ� ،شجر مثمر.
للنقل اجلوي ،منطقة يف ك�سروان.
� -14أ�سد� ،أ�صلح الأمر ،بلدة يف عكار� ،ضالل.
� -4ضفروا ال�شعر� ،إ�شتد �سواد الليل ،مدينة يف �شمال �سوي�سرا.
 -15مطربة لبنانية ،يح َيا ،ف�سيح.
والت�صرف.
أ�سرع يف امل�شي ،للنهيُ ،ح�سن املعاملة
� -5أبويهاَ � ،
ّ
 -6مائة �سنة ،اال�سم الثاين لرئي�س لبناين راحل ،بلدة يف ال�شوف ،نوتة  -16من املقايي�س ،من و�سائل النقل ،نار ،اجلراحة.
 -17م�ؤلف فرن�سي راحل ،تو�ضع يف امل�صارف ،اال�سم الثاين لرئي�س
مو�سيقية.
�شديدا ،غ�ضبوا على ،مرف�أ بريطاين على فرن�سي راحل.
ال�شيء
أ
�
أط
�
للتمني،
-7
ً
 -18كاتب لبناين راحل ،رئي�س فرن�سي راحل
املان�ش.
� -19ش�أن ،م�ضطر ًبا ومهتزًا،
 -8قطع �شحم ال�سنام،
حل العدد ال�سابق
ميكرون ويحتالون.
جزيرة ايطالية� ،إ�ستئ�صال
 -20مدينة يف الربازيل� ،إ�سم
و�إهالك.
ملمرين يف جبال الألب� ،سال
ِ � -9
أنت�سب ،فقر ،ممثلة
ّ
عن.
فرن�سية توفيت العام .1923

الـفـائـزون

الـفـائـزون
• امل�ؤهل �أول ح�سن ب�شر
مقر عام اجلي�ش.

• الرقيب �أول على الر�شعيني
اللواء اللوج�ستي  -م .امل�شاغل.

• املعاون داين ا�سحق
�شرطة منطقة ال�شمال.

•�أمال �شاهني
بريوت.
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جان بيار بالن�شار:
طيار و�صانع مناطيد
ّ
فرن�سي (.)1809 -1753
اخرتع املظلة.
�شاركته زوجته �صوفيا
يف التحليق باملنطاد.
جوزف بلتييه:
كيميائي فرن�سي
( .)1842 -1788اخرتع
مع ال�صيديل الفرن�سي
جوزف كافنتو
العام  1820الكينا
وال�سرتكنني.
فكتور رينيو:
فيزيائي وكيميائي
فرن�سي (.)1878 -1810
و�ضع نوامي�س �ضغط
ال�سوائل.
انطونيو �أالمين�س:
بحار �إ�سباين .رفيق
كولومب�س� .إكت�شف
تيار «غولف �سرتمي»
العام .1515

الكلمة ال�ضائعة

الكلمة ال�ضائعة من �سبعة حروف :دولة �أفريقية.

ال�سالم
اجلزائر
ال�سودان
االخاء
النجمة
االن�صار
الت�ضامن
تنزانيا
تنورين
جامايكا
جزيرة
حمانا
حا�صبيا
حيداب
خطة
خرنوب
خابية
دراخما

�ضمانات
طريق
طق�س
طنبوريت
ظلم
عذر
غدر
فجر
فخ
قناعة
مالزم
معمول
مراقب
منجل
هواية
و�سادة.
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5

احلل بني يديك

دبابة
ذكريات
رقيب
رونتغن
ر�سوم
زورق
زينة
زمرد
�سكون
�ش�ص
�شمعة
�شباب
�شم�س
�شك�سبري
�صك
�ضرائب
�ضيف
�ضحية
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قامو�س �صغري
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
هو خمب�أ يف
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
�إلاّ �أن ّ
نظرك على
نقطة حمددة
يف و�سطها،
على �أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا ،حماولاً
ً
�أن تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية الأبعاد
التي �ستظهر
�أمامك.

ة تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية
العدد 345

113

عبارة

�صمود غري حمدود
إ� ّنه مَلِن الغريب ً
مميزات هذه البالد ،التاريخ العريق واملناخ
حقا �أن يكون من
ّ
الطيب والثقافة الوا�سعة ورمزية املحبة وال�سالم ...و�أن ت�شهد بني احلني والآخر
لكن الأمل املتجدد،
الكثري من امل�صاعب والعقبات والأح��داث القا�سية.
ّ
حتدي الأخطار ،و�صولاً
يتج�سد يف متا�سك جي�شنا �أمام الرياح ،وموا�صلة جنودنا ّ
ّ
�إىل بذل احلياة رخي�صة على مذبح وحدة الوطن و�أمن مواطنيه.
ي�ستمر العدو الإ�سرائيلي يف ت�آمره على لبنان ،وتكثيف
ويف الوقت الذي
ّ
ّ
ي�صعد
نياته اخلبيثة لتدمري تطلعات املواطنني اىل احلرية واال�ستقالل،
ّ
ّ
الإرهاب من �إطالالته ال�شريرة علينا ،بوجوه خمتلفة و�أ�ساليب ملتوية و�أعمال
مر ًة يف العا�صمة ومرات يف
عنيفة حاقدة،
ً
متابعا �سل�سلة حلقاته الدمويةّ ،
مكونات
العزل بهدف ترويعهم و�إ�شعال الفنت بني
املناطق ،تار ًة �ضد املواطنني ّ
ّ
جمتمعهم الواحد ،وتار ًة �أخرى �ضد اجلي�ش ،وهو يعلم علم اليقني � ّأن هذا
قوته وجمده،
اجلي�ش هو �صمام �أمان البالد ،ال بل هو دعامة الهيكل ورمز ّ
ومنوذج الوحدة الوطنية والت�ضامن االجتماعي ،وواحد من عناوين الإنتاجية
واالندفاع ،والعطاء الذي ال حدود له يف ثوابته و�أعرافه.
قوة اجلي�ش �أمر ممكن،
قد يكون يف خمططات ه�ؤالء املجرمنيّ � ،أن �ضرب ّ
ربا يحيد به عن الإحاطة بالأحداث
و� ّأن عملية �إلهائه هنا و�إ�شغاله هناك ،مّ
لكن تلك املحاوالت مل ت�صب
وا�ستيعاب الأعباء وال�سيطرة يف املهمات.
ّ
جناحا يف �أي وقت من الأوق��ات ،وبالطبع لن تفلح يف امل�ستقبل .فالإرهاب
ً
يتمكن من تغيري عقارب ال�ساعة الع�سكرية �أب� ً�دا ،ال يف االعتداءات
مل
ّ
املتفرقة ،وال يف املعارك الكبرية التي خا�ضها اجلي�ش ببطوالت �شهدائه
ّ
يوما عن م�ساندة
وب�ساالت جرحاه ،وت�ضحيات اللبنانيني الذين مل يت�أخروا ً
م�ؤ�س�ستهم الع�سكرية والوقوف اىل جانبها ،ودعم خطواتها باملواقف املعلنة
ومبختلف �أ�شكال التعاون والتالحم.
� ّإن اجلي�ش هو ال�ضمان يف ح�سابهم ،والإرهاب هو �صنيعة الإجرام واحلقد،
وهو وليد الأفكار اخلاطئة ،والت�شويهات اخلبيثة لعادات املواطنني وثقافتهم
املبنية على التالقي والت�آخي والتكامل والعي�ش
ومذاهبم وقناعاتهم،
ّ
امل�شرتك.
اجلي�ش املطبوع على املناقبية وااللتزام ،واملفطور على ال�شرف والت�ضحية
ً
مناعة و�صمو ًدا مع كل عا�صفة ،ويحظى �أكرث و�أكرث مبحبة
والوفاء ،يزداد
املواطنني والتفافهم حوله.
العميد علي قان�صو
مدير التوجيه
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