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زيارة ر�سمية

يف خالل زيارة قام بها اإىل اجلنوب برفقة نظريه الفنلندي، 

اأن  ي�صتطيع  ال  اللبناين  »اجلي�ش  اأن  اجلمهورية  رئي�ش  اأّكد 

ال�صيا�صّية  لل�صلطة  الوطن، ��ال�ؤه  للوطن، �لكل  اإال  يكون 

املوّحدة الواحدة �لي�ش لل�صراذم ال�صيا�صية« م�صدًدا على اأن 

»لي�ش هناك �صالح ممنوع على اجلي�ش«.

ر�ما،  اإىل  بزيارة  اجلي�ش  قائد  قام  ر�صمية،  بناًء على دعوة 

حيث التقى رئي�ش اأركان الدفاع االإيطايل الذي بحث معه يف 

تفا�صيل اخلطة اخلم�صية لت�صليح اجلي�ش، �التح�صري ملوؤمتر 

�م�صاهمات  له،  دعًما  املقبل  الربيع  يف  �صيعقد  الذي  ر�ما 

اجلي�ش االإيطايل يف هذا املجال.

بعد قرار �صدر عن قيادة اجلي�ش العام 2011 ب�صر�رة حت�صني 

ال�صباط )مبنى  النوادي، �صهد نادي  اخلدمات �تطويرها يف 

ترميمه  اإع��ادة  �صملت  �ر�صة  ال��ريزة،  يف  كنعان(  خليل 

ي�صاهي  غدا  حتى  �املعّدات،  التجهيزات  اأحدث  �تز�يده 

اأفخم النوادي �يقّدم اأف�صل اخلدمات لل�صباط �عائالتهم.
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�سليمان  الرئي�س  كالم 

ج����اء اأم������ام ال�����س��ب��اط 

زي���ارة  يف  والع�سكريني 

ب��رف��ق��ة  اجل����ن����وب  اإىل 

�ساويل  الفنلندي  نظريه 

ا�ستهلها  نيينلي�ستو، 

العام  القائد  م��ع  بلقاء 

امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��ق��وات 

املوؤقتة اجلرنال باولو �سيرّيا 

يف  ال�»يونيفيل«  مقر  يف 

الناقورة.

وانتقل بعدها اإىل مدينة 

بنوا  ثكنة  ف���زار  ���س��ور 

بركات حيث التقى عدًدا 

كلمة  واأل��ق��ى  ال�سباط  م��ن 

قال فيها: »تعّودنا كل �سنة 

لنعّيدكم  هنا  اإىل  ناأتي  اأن 

يف  ا  وخ�سو�سً مراكزكم،  يف 

هذا املكان بالذات، حيث تقومون اأنتم وال�»يونيفيل« مبهمة 

مقد�سة«. ولفت اإىل »�سرورة ت�سليح اجلي�س اللبناين وبذل كل 

اجلهود لذلك«، واأ�ساف: »اإن م�سوار الت�سليح بداأ مع املجموعة 

�سرعي  اأعطي غطاء  نيويورك، حيث  انعقدت يف  التي  الدولية 

لت�سليح اجلي�س، ومن هنا يجب عدم القول اإن هناك �سالًحا 

املال وعلى  ممنوًعا على اجلي�س، ولكن هناك كمية من 

اخلطوة  »اأن  معلًنا  اأ�سلحة«،  من  يريد  ماذا  يقّرر  اأن  اجلي�س 

التالية يف الت�سليح �ستكون يف اإيطاليا«.

يف  النيابي  املجل�س  »يجتمع  اأن  اجلمهورية  رئي�س  اأمل  واإذ 

اعترب  اجلي�س«،  ت�سليح  برنامج  قانون  لإقرار  العاجل  القريب 

»اأن الت�سليح الأمريكي للجي�س اللبناين هو من اأوقف اجلي�س 

»ن�ستكمل هذه  اأن  متمنًيا  قدميه«،  املا�سية على  الفرتة  يف 

اخلطوات بالإ�سرتاتيجية الدفاعية، واأن تكون املقاومة دعًما 

حلاجات اجلي�س...«.

واأ�ساف رئي�س اجلمهورية »اإن املهمات التي يقوم بها اجلي�س 

عديدة وتفوق قدرة القوى الأمنية للقيام بها نظًرا اإىل تعّددها 

وتنّوعها وحجمها...«.

خالل  لال�ست�سهاد  يتعر�س  اأن  الع�سكري  »قدر  اأن  واعترب 

لي�س  وط��ب��ًع��ا  ب��واج��ب��ات��ه،  ال��ق��ي��ام 

الهدف هو ال�ست�سهاد ولكنه القدر، 

ولكن الدم ميّت وحدة الع�سكريني 

ويقّويهم«.

ا  اأي�سً ال�سيا�سي  الغطاء  »اإن  وتابع: 

اجلي�س  ول��دى  م��وج��ود  وه��و  ج��ًدا  مهم 

الغطاء الكامل للتحرك باأي اجتاه من 

للقيادة تنظيم  وقد ترك  اأي حتفظ  دون 

من  والفائدة  والوقت  والقدرة  الربنامج 

كل عملية«. واإذ �سدد على »اأن اجلي�س ل ميكن اأن يكون 

املوحدة  ال�سيا�سية  لل�سلطة  وولوؤه  الوطن  ولكل  للوطن،  اإل 

الواحدة ولي�س لل�سراذم ال�سيا�سية«، لفت اإىل اأنه »من املفرت�س 

اأن ميثل رئي�س اجلمهورية هذه احلالة املوحدة«.

ثابت  واإنه  الوطن،  يف  كبرية  اأهمية  للجي�س  »اإن  واأ�ساف: 

الت�سرف على  واإن عليه  ال�سيا�سة  تقبلت  مواقفه مهما  على 

اأ�سا�س اأن ل غطاء على اأحد«.

عرب  الدولة،  دعائم  على  يحافظ  من  »اأنتم  قائاًل:  وختم 

الإن�سانية،  القيم  على  واحلفاظ  الأر���س  عن  والدفاع  الأم��ن 

حماربة  العامة،  احلريات  الإن�سان،  حقوق  الدميقراطية،  اأي 

ب. واأنتم م�سوؤولون عن احلفاظ على هذه القيم  الإرهاب والتع�سّ

يبقى  فاجلي�س  ال�سيا�سة  تقّلبت  ومهما  والإن�سانية،  احل�سارية 

ثابًتا بتوّجهاته الوطنية ووحدته. اأنتم جي�س ممّيز مقارنة مع 

جيو�س العامل، فلي�س هناك جي�س له هذه الرتكيبة الإن�سانية 

التي يتمتع بها اجلي�س اللبناين«.

بعدها انتقل اإىل مقر الوحدة الفنلندّية يف بلدة الطريي، حيث 

عقد ونظريه الفنلندي اجتماًعا اأجريا خالله حمادثات تناولت 

العالقات بني البلدين و�سبل تعزيز التعاون.

زيارة 

ميدانية
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رئي�س اجلمهورية يف اجلنوب: لي�ش هناك �سالح ممنوع على اجلي�ش

ولكل  للوطن،  اإال  يكون  اأن  ي�ستطيع  ال  اللبناين  »اجلي�ش  اأن  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�ش  اأّكد 

هناك  »لي�ش  اأن  على  م�سدًدا  ال�سيا�سية«  لل�سراذم  ولي�ش  الواحدة  املوّحدة  ال�سيا�سّية  لل�سلطة  ووالوؤه  الوطن، 

�سالح ممنوع على اجلي�ش«.



ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س 

الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  ال���وزراء 

يف  م��ق��ب��ل،  �سمري  الأ���س��ت��اذ 

ال�سفري  ال���وزارة،  يف  مكتبه 

األك�سندر  ال�سيد  ال��رو���س��ي 

امللحق  ي��راف��ق��ه  زا�سبكني 

كورما  راف��ي��ل  الع�سكري 

�سون يف زيارة بروتوكولية قّدم 

مبن�سبه  التهنئة  خاللها  له 

جرى  اللقاء  وخالل  اجلديد. 

الراهنة  الأو�ساع  يف  التداول 

بالإ�سافة  واإقليمًيا،  حملًيا 

م�ساعدة  يف  رو�سيا  دور  اإىل 

ودع��م��ه.  اللبناين  اجلي�س 

اإث��ر  ال��رو���س��ي  ال�سفري  واأك���د 

اللقاء »امل�ساركة يف اجتماع 

يف  املقررة  الدولية  املجموعة 

مل�ساعدة   )2014/3/5( باري�س 

الالزم  الدعم  وتقدمي  لبنان 

له«.

�سفري  مقبل  الوزير  وا�ستقبل 

الأمريكية  املتحدة  الوليات 

يرافقه  هيل  دايفيد  ال�سيد 

العقيد  الع�سكري  امللحق 

زي���ارة  ب��ان�����س��ز يف  ان��ط��ون��ي��و 

وقد  للتهنئة.  بروتوكولية 

اأج���رى ال��زائ��رون ج��ول��ة اأف��ق 

يف  الراهنة  الأو�ساع  تناولت 

بالإ�سافة  واملنطقة،  لبنان 

الثنائية،  ال��ع��الق��ات  اإىل 

املوؤ�س�سة  �سعيد  على  ل�سيما 

الع�سكرية. وقد اأثنى ال�سفري 

ن�ساطات  على  الأم��ريك��ي 

هذه املوؤ�س�سة يف �سوء ما اأطلعه 

تنظيمها  حول  دولته  عليه 

من  به  تقوم  وم��ا  وفعاليتها 

اإجنازات.

ا ال�سفري  وزار وزير الدفاع اأي�سً

جيو�سيبي  ال�سيد  الإي��ط��ايل 

معه  بحث  ال���ذي  م��وراب��ي��ت��و 

التي  امل�ساعدات  مو�سوع  يف 

يف  للبنان  اإيطاليا  تقدمها 

خمتلف املجالت.

كما زاره ال�سفري الربيطاين 

يرافقه  فليت�سر  ت��وم  ال�سيد 

وت��داول  الع�سكري،  امللحق 

و�سبل  العامة  الأو���س��اع  معه 

تعزيز التعاون.

ويف وقت لحق التقى املن�سق 

اخل��ا���س ل���الأمم امل��ت��ح��دة يف 

لبنان ال�سيد ديريك بالمبلي 

اجلديد  مبن�سبه  هناأه  ال��ذي 

الدويل  الدعم  يف  معه  وبحث 

للبنان. وبعد اللقاء قال ال�سيد 

بالمبلي: »تطّرق البحث مع 

الوزير مقبل اإىل مو�سوع القرار 

ال�سعبة  الظروف  هذه  يف   1701

والأمني  البالد،  بها  متر  التي 

يبدي  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام 

موؤكًدا  بتنفيذه«،  اهتماًما 

اج��ت��م��اع  يف  »امل�����س��ارك��ة 

جم��م��وع��ة ال��دع��م ال��دول��ي��ة 

دولًيا،  اللبناين  لدعم اجلي�س 

املوؤ�س�سة  ح��اج��ات  وتلبية 

الع�سكرية«.

ال��وزي��ر  ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

اجلي�س  اأركان  رئي�س  مقبل 

كالوديو  اجل��رال  الإي��ط��ايل 

بعثة  ت��راف��ق��ه  غ��رات��زي��ان��و، 

ع�����س��ك��ري��ة و���س��ف��ري ب���الده 

مورابيتو.  جيو�سيبي  ال�سيد 

امل��ج��ت��م��ع��ون عمل  وع��ر���س 

وتعزيز  جنوًبا  الدولية  القوات 

عالقات التعاون بني البلدين 

قّدمتها  التي  وامل�����س��اع��دات 

وتقّدمها اإيطاليا على ال�سعيد 

مت  اللقاء،  وبعد  الع�سكري. 

املوؤ�س�سة  دعم  على  التاأكيد 

وم�ساندتها  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

لبنان  يف  الإ�ستقرار  لتاأمني 

ال�»يونيفيل«  ق��وات  وتعزيز 

العاملة يف اجلنوب«.

�سلفه  الوزير مقبل  وا�ستقبل 

الأ�ستاذ  ال�سابق  الدفاع  وزير 

فايز غ�سن الذي تعّذر ح�سوره 

لوجوده  الت�سّلم  عملية  لدى 

وقد هناأ غ�سن  البالد.  خارج 

الوزير  مهمات  بتوّليه  دولته 

واأطلعه  النجاح،  له  متمنًيا 

وامل�ساريع  الق�سايا  بع�س  على 

الإع���داد.  قيد  كانت  التي 

الرئي�س  دول��ة  اأث��ن��ى  وب���دوره، 

غ�سن  الوزير  دور  على  مقبل 

واأن��ه  ا  خ�سو�سً ومناقبيته 

من  كثب  عن  اإليه  تعّرف 

بع���س  يف  م�س��اركته  خالل 

اللج��ان الوزاري��ة.

ال�سناعة  وزي���ر  التقى  ث��م 

ال���دك���ت���ور ح�����س��ني احل���اج 

وفيق  احل��اج  يرافقه  ح�سن 

الإرت��ب��اط  وح��دة  رئي�س  �سفا 

والتن�سيق يف حزب الله.

ومن زّوار الوزير مقبل، رئي�س 

املحكمة الع�سكرية العميد 

ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 6346

زوار وزير الدفاع الوطني 

يوؤكدون دعم بالدهم 

اجلي�ش اللبناين

الرو�سي ال�سفري 

الربيطاين ال�سفري 

وزير الدفاع ال�سابق 



خليل ابراهيم يرافقه مفّو�س 

املحكمة  ل��دى  احل��ك��وم��ة 

�سقر  القا�سي  الع�سكرية 

الأول  التحقيق  وقا�سي  �سقر 

قّدموا  الذين  غيدا  اأبو  ريا�س 

باملن�سب  التهنئة  ل��دول��ت��ه 

���ا، واأط��ل��ع��وه  اجل���دي���د اأي�������سً

زّودوه  كما  اأو�ساعها،  على 

الهيكلية  يت�سمن  ملًفا 

امللفات  وحجم  التنظيمية 

والدعاوى التي تنظر فيها هذه 

امللف  وت�سمن  املحكمة. 

تواجه  التي  ال�سعوبات  ا  اأي�سً

موقعها  جل��ه��ة  املحكمة 

و�سيق م�ساحتها.

الدفاع  وزير  التقى  كذلك، 

لالأمن  العام  املدير  الوطني، 

العام اللواء عبا�س ابراهيم.

مقبل  الوزير  تناول  ذلك  اإىل 

ال��ب��الد  ال��و���س��ع الأم���ن���ي يف 

معترًبا  امل�ستجدات،  واآخ���ر 

الت�سكيك  حم���اولت  »اأن 

ب��امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة 

عنا�سر  ع��ل��ى  والإع����ت����داء 

اجلي�س لي�س بجديد«.

اختلفت  »اإن  واأ����س���اف: 

املعتدية  اجل��ه��ات  ت�سمية 

وجهني  مبثابة  تبقى  فهي 

لعملة واحدة ت�سعى لإ�سعاف 

الدولة.

وختم دولته موؤكًدا متا�سك 

على  وت�����س��م��ي��م��ه  اجل��ي�����س 

امل��ح��اولت  جلميع  الت�سدي 

والإعتداءات ول �سيء يثنيه اأو 

يعرقل م�سرية ن�ساله يف حفظ 

الأمن وال�سيادة«.
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اإيطاليا�سفري الوليات املتحدة الأمريكية �سفري 

وزير ال�سناعة 

املدير العام لالأمن العام

رئي�ش املحكمة الع�سكرية

رئي�ش اأركان اجلي�ش الإيطايل و�سفري بالدهاملن�سق اخلا�ش لالأمم املتحدة يف لبنان



جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  زار 

الأ�ستاذ  الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء 

اجلي�س  ق��ائ��د  مقبل  �سمري 

وليد  الركن  اللواء  بالنيابة 

�سلمان، يف مكتبه يف الريزة، 

وبحث معه يف اأو�ساع املوؤ�س�سة 

ال��ع�����س��ك��ري��ة وم��ه��م��ات��ه��ا 

جال  ثم  والأمنية،  الدفاعية 

حيث  القيادة  مبنى  يف  مًعا 

العمل  ���س��ري  ع��ل��ى  اّط��ل��ع��ا 

واأج��ه��زت��ه��ا  اأرك���ان���ه���ا  يف 

ون�ساطاتها املختلفة.

مقبل  ال����وزي����ر  ن�����ّوه  وق����د 

»بامل�ستوى العايل لأداء ال�سّباط 

والع�سكريني وما يتمتعون به 

وجدية  ومناقبية  من كفاءة 

يف تنفيذ واجباتهم«، موؤكًدا 

»اأن اجلي�س اإ�سافة اإىل كونه 

وال��وح��دة  للت�سحية  مدر�سة 

يحتذى  منوذج  هو  الوطنية، 

حذوه يف العمل املوؤ�س�ساتي بني 

�سائر موؤ�س�سات الدولة«.

ا  اأي�سً مقبل  الوزير  واجتمع 

املفت�سية  و�سباط  رئي�س  مع 

العامة يف الوزارة، وبحث معهم 

يف اأو�ساع هذه املفت�سية و�سري 

التقى  كما  فيها،  العمل 

اإ�سكان  رئي�س و�سباط جهاز 

اّطلع  حيث  الع�سكريني 

التي  املهمات  على  منهم 

يقوم بها اجلهاز و�سري عمله. 

واطلع من من�سق احلكومة 

الأمم  ق��وات  ل��دى  اللبنانية 

املتحدة املوؤقتة العميد حممد 

التعاون  م�سار  على  جانبيه، 

بني الطرفني.

ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 8346

وزير الدفاع الوطني

وقائد اجلي�ش بحثا �سوؤوًنا ع�سكرية واأمنية

زار نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  مقبل،  �سمري  الأ�ستاذ 

البحث  وت��ن��اول  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي، 

باملوؤ�س�سة  تتعلق  و�سوؤوًنا  البالد  يف  الأمنية  الأو�ساع 

الع�سكرية.

الوزير مقبل يجول يف مبنى القيادة وينّوه بالأداء العايل لل�سّباط والع�سكريني







بناًء على دعوة ر�سمية، قام قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

بزيارة اإىل روما ا�ستمرت عدة اأيام، حيث التقى خاللها رئي�س 

مانتيللي  بينيللي  لويجي  الأدمريال  الإيطايل  الدفاع  اأركان 

الذي بحث معه يف تفا�سيل اخلطة اخلم�سية لت�سليح اجلي�س، 

له،  دعًما  املقبل  الربيع  يف  �سيعقد  الذي  روما  ملوؤمتر  والتح�سري 

وم�ساهمات اجلي�س الإيطايل يف هذا املجال.

بالده  �سلطات  »ا�ستعداد  عن  مانتيللي  الأدم��ريال  واأع��رب 

مل�ساندة اجلي�س اللبناين بهدف تعزيز قدراته الدفاعية والأمنية، 

لتاأمني  والتعاون  التن�سيق  اآليات  و�سع  يف  الفاعلة  وامل�ساركة 

احتياجاته املختلفة«.

بدوره �سكر العماد قهوجي الأدمريال مانتيللي على »جهوده 

املبذولة لتاأمني جناح موؤمتر روما، واملبادرات الإيطالية املتوا�سلة 

جت����اه اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين، 

الذي  املمّيز  ال��دور  عن  ف�ساًل 

الع�سكرّية  الوحدات  توؤديه 

اإط��ار  يف  العاملة  الإيطالية 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف 

لبنان«.

كذلك زار قائد اجلي�س مقر 

امل�سلحة  ال��ق��وات  عمليات 

الإيطالية، حيث التقى اللواء 

ماركوليني بريتو، الذي عر�س له اإمكانات التعاون يف جمال 

التدريب، كما قّدم اإيجاًزا عن تنظيم املقر ومهماته ون�ساطاته 

الع�سكرية املختلفة.

الوزراء  جمل�س  رئي�س  قهوجي  العماد  التقى  الزيارة،  اإطار  ويف 

الأو�ساع  يف  معه  بحث  ال��ذي  احلريري  �سعد  ال�سيخ  الأ�سبق 

مثنًيا على  لبنان،  يف  العامة 

يبذلها  ال��ت��ي  »الت�سحيات 

ال�سبكات  ملواجهة  اجلي�س 

الإره��اب��ي��ة، واحل��ف��اظ على 

وح��دة ال��وط��ن وا���س��ت��ق��راره يف 

التي  الدقيقة  املرحلة  ه��ذه 

بها«، معرًبا عن »و�سع  ميّر 

لدعم  وعالقاته  اإمكاناته 

تعزيز  اإىل  الآي��ل��ة  اجل��ه��ود 

قدرات اجلي�س«.

اللبنانية  ال�سفارة  مبنى  يف  قهوجي  العماد  التقى  كذلك، 

يف روما، بح�سور الكاردينال مار ب�سارة بطر�س الراعي، ال�سفري 

�سربل ا�سطفان وعدًدا من فعاليات اجلالية اللبنانية يف اإيطاليا، 

اإىل جانب عدد من امل�سوؤولني الإيطاليني.

زيارة 

ر�سمية
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قائد اجلي�ش يزور روما ويلتقي م�س�ؤولني 



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 12346

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

هيل،  دافيد  ال�سيد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفري  الريزة، 

ركن  غ�سنفر  ال�سيد  الإيرانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  و�سفري 

واملنطقة  لبنان  يف  الراهنة  التطّورات  يف  وبحث معهما  اأبادي، 

والعالقات الثنائية بني لبنان والبلدين املذكورين.

وا�ستقبل قائد اجلي�س، �سفري لبنان يف بلغاريا ال�سيد فار�س عيد 

وبحث معه �سوؤوًنا عامة.

...ووفًدا من الكونغر�ش الأمريكي

من  وف���ًدا  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

 Tim Kaine الكونغر�س الأمريكي، �سم كاًل من ال�سيناتور

ال�سيد  الأمريكي  ال�سفري  Angus King يف ح�سور  وال�سيناتور 

دافيد هيل وامللحق الع�سكري الرائد Nathan Mann. وتناول 

الثنائية  والعالقات  واملنطقة  لبنان  العامة يف  الأو�ساع  البحث 

بني جي�سي البلدين.

...وقائد القوات اخلا�سة

يف القيادة الو�سطى الأمريكية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، قائد القوات اخلا�سة يف القيادة 

الو�سطى الأمريكية اجلرال Michael Nagata على راأ�س وفد 

مرافق، يف ح�سور ال�سفري الأمريكي. وجرى البحث يف عالقات 

التعاون بني جي�سي البلدين ل�سّيما يف جمال تدريب الوحدات 

اخلا�سة وجتهيزها.

�سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية �سفري الوليات املتحدة الأمريكية

�سفري لبنان يف بلغاريا
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...وقائد القوات الربّية الإيطالية

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قائد القوات الربّية 

الإيطالية الفريق Claudio Graziano على راأ�س وفد مرافق. 

و�سبل  البلدين  جي�سي  بني  الثنائية  العالقات  البحث  وتناول 

تعزيزها، ومو�سوع اخلطة اخلم�سية لت�سليح اجلي�س والتح�سري 

ملوؤمتر روما الذي �سيعقد خالل �سهر ني�سان، وم�ساهمات اجلي�س 

الإيطايل يف هذا املجال.

...ورئي�ش اأركان منظمة مراقبة 

الهدنة التابعة لالأمم املتحدة

ا�ستقبل قائد الي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

رئي�س اأركان منظمة مراق��بة اله�دن�ة التابعة لالأمم املتحدة 

)UNTSO( اللواء Michael Finn، ترافقه م�ست�سارته ال�سيدة 

احلدود  على  الو�ساع  البحث  وتناول   ،Sonja Siegmund
اإطار  يف  واملنظمة  اجلي�س  بني  التعاون  وعالقات  اجلنوبية، 

اإتفاقية الهدنة والقرار 1701.

...واملمثل ال�سخ�سي لالأمني 

العام لالأمم املتحدة

العام  لالأمني  ال�سخ�سي  املمثل  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

الأو�ساع  معه  وعر�س  بالمبلي  ديريك  ال�سيد  املتحدة  لالأمم 

العامة يف لبنان واملنطقة.

...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

قائد  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  ا�ستقبل 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اجلرال باولو �سيرّيا، وبحث معه يف 

الأو�ساع على احلدود اجلنوبية وعالقات التعاون والتن�سيق بني 

اجلانبني.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 14346

...ونواًبا

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

وزياد  بقرادونيان،  اأغ��وب  الرفاعي،  وكامل  �سكرية  الوليد 

القادري، وبحث معهم يف الأو�ساع العامة واآخر امل�ستجدات.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من بلدة ال�سويري – البقاع الغربي واآخر من بلدة ببنني – عكار. و�سّمت الوفود 

روؤ�ساء واأع�ساء املجل�س البلدي وعدًدا من الفعاليات يف البلدات املذكورة، وقد اأكدت دعمها اجلي�س وتقديرها للت�سحيات التي 

ا يف منطقة ال�سمال. يقدمها حلماية م�سرية ال�سلم الأهلي خ�سو�سً

...ووفوًدا بلدية

انطوان معلوف،  الدكتور  وبانو�س مانوجيان،  وئام وهاب  ال�سابقني  الوزيرين  ا�ستقبل قائد اجلي�س كاًل من  كذلك، 

العقيد اأحمد �سعبان وال�سيدة زينب �سعبان، رئي�س بلدية �سن الفيل ال�سيد نبيل كحالة وال�سيد فرا�س بدرا.

النائبان الوليد �سكرية وكامل الرفاعي

النائب زياد القادري

وفد من بلدة ببنني

النائب اأغوب بقرادونيان

وفد من بلدة ال�سويري







يف  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأرك���ان  رئي�س  ا�ستقبل 

اخلارجية  وزراة  رامو�سي من  اأندريا  القن�سل  الريزة،  مكتبه يف 

العامة يف  العالقات  رنا طه م�سوؤولة  ال�سيدة  ترافقه  الإيطالية، 

ال�سيد  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�س  ق  املن�سّ مكتب 

ديريك بالمبلي. وبحث املجتمعون يف التح�سريات املّتخذة من 

قبل القيادة يف اإطار التح�سري ملوؤمتر روما لدعم اجلي�س.

املوؤ�س�سة  اإ�سالح  مبادرة  من  وف��ًدا  الأرك��ان،  رئي�س  والتقى 

الدفاعية الأمريكية )DIRI( يف ح�سور رئي�س مكتب التعاون 

الدفاعي العقيد اأنطونيو بان�سز. وتناول البحث جمالت تنمية 

املوؤ�س�سات الدفاعية وبرنامج التعاون الع�سكري بني اجلانبني.

واأنطوان  �سكرية  الوليد  النائبني  الأرك��ان،  رئي�س  وا�ستقبل 

�سعد وبحث معهما يف الأو�ساع الراهنة.

كذلك، ا�ستقبل وفًدا من ثانوية بي�سور الر�سمية قدم له درًعا 

تذكارية، كما األقت اإحدى الطالبات كلمة عرّبت عن تعّلق ال�سباب اللبناين باملوؤ�س�سة الع�سكرية.

ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان
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رئي�ش الأركان ي�ستقبل وفوًدا 

ر�سمية وع�سكرية وطالبية

رئي�ش الأركان ووفد من القيادة يعزيان

بالنقيب ال�سهيد اخلوري والعريف ال�سهيد الفيرتوين

عائلة  �سلمان  وليد  الركن  اللواء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  زار 

ال�سيدة  كني�سة  �سالون  يف  اخل��وري،  اليا�س  ال�سهيد  النقيب 

ال�سهيد،  بالنقيب  تعازيه  العائلة  لأفراد  قّدم  الفنار، حيث  يف 

كما اطلع على اأو�ساعهم املختلفة، منوًها »مب�سرية ال�سهيد 

وتفانيه يف اأداء الواجب«، وموؤكًدا »حر�س القيادة على متابعة 

اجلرحى،  ورفاقهم  الهرمل  يف  اجلي�س  حاجز  �سهيدي  ق�سية 

لإلقاء القب�س على جميع املتوّرطني يف التفجري الإرهابي الذي 

ا�ستهدفهم«.

العميد  برئا�سة  اجلي�س  قيادة  من  وفد  زار  نف�سه،  الإطار  ويف 

علي مهدي، عائلة العريف ال�سهيد حمزة الفيرتوين يف مدينة 

بعلبك، حيث قّدم تعازيه بال�سهيد، ونّوه بتفانيه وت�سحياته.

القن�سل اأندريا رامو�سي من وزراة اخلارجية الإيطالية

وفد من مبادرة اإ�سالح املوؤ�س�سة الدفاعية الأمريكية

النائب انطوان �سعد النائب الوليد �سكرية







حتقيق 

ع�سكري

العدد 20346

خطة  تغيري  فينبغي  ال،  اللوج�ستية  قالت  واإذا  لوج�ستية«  بدون  تكتية  »ال  اأيزنهاور  اجلرنال  »بح�سب 

امل�سوؤولة يف قيادة  اأن تقول دوًما ال لوال تدارك اجلهات  لبنان  اللوج�ستية يف  الواقع كادت  العمليات«. يف 

خمتلف  على  احلثيثة  املحاوالت  ولوال  منه،  املطلوبة  املهمات  وواقع  اجلي�ش  يف  الت�سليح  واقع  اجلي�ش 

امل�ستويات يف املوؤ�س�سة الع�سكرية لبلوغ االأداء االأف�سل، ولو بالنذر الي�سري من االإمكانات...

وقبلها  ال�سعودية  امل�ساعدة  اأخرًيا  رفدتها  التي  اخلم�سّية  الت�سليح  خطة  بف�سل  الواقع  هذا  يتغرّي  هل 

امل�ساعدات االأمريكية؟ وهل توؤدي املباحثات التي قامت بها القيادة )وما زالت( اإىل ت�سليح اجلي�ش اللبناين 

ملا  مغاير  نحو  على 

�سنوات  منذ  �سائد  هو 

اأقّلها مواجهة ع�سابات االإرهاب واإخماد  طويلة، بينما هو ينّفذ مهمات لي�ش 

احلرائق االأمنية املختلفة ومالحقة اجلرائم املنّظمة؟

للتجهيز  االأركان  رئي�ش  نائب  ما حاولنا معرفته من خالل مقابلة مع  هذا 

العميد الركن مانويل كراجيان الذي اأو�سح بداية اأن اللوج�ستية هي فن حتريك 

الكلمة  هذه  ا�ستخدام  واأن  والت�سليح،  بالتموين  با�ستمرار  واإمدادها  اجليو�ش 

ا للداللة على التزّود باالإمدادات خالل حترك الوحدات املقاتلة من  ياأتي اأي�سً

قواعدها اإىل املواقع القتالية.

اللوج�ستية اأ�سا�ش كل العمليات

اجلي�ش  يف  اللوج�ستية  اأن  امل��ع��روف  من 

العديد  وتت�سّمن  العمليات  اأ�سا�ش كل  هي 

حيث  واملنّظمة  املنف�سلة  الن�ساطات  من 

امل��وارد  نقل  وتوقيت  نوعّية  اخل��راء  يحدد 

الوحدات؛  حتتاجها  التي  الأم��اك��ن  اإىل 

اأمر  هو  امل��وارد  ه��ذه  اإي�سال  يف  فالتحّكم 

اأن  مب��ا  املعركة  ا�سرتاتيجية  يف  حا�سم 

بدون  ال�سمود  ت�ستطيع  ل  امل�سلحة  القوات 

يف  احلاجات  وتكر  وذخ��رة.  ووق��ود  طعام 

اأثناء احلرب لذا يرز دور اللوج�ستية احليوّي 

تنفيذ  لبدء  املطلوب  ت��اأم��ن  يف  وامل��ح��وري 

العمليات. 

اجلهة  ه��ي  للتجهيز  اجلي�ش  اأرك���ان 

من  اجلي�ش  جتهيز  عن  مبا�سرة  امل�سوؤولة 

اإن�ساءات،  تغذية،  )اأعتدة،  النواحي  جميع 

ة  اأموال...( وذلك من خالل القطع املخت�سّ

الأ�سغال  ف��وج  اللوج�ستي،  ال��ل��واء  وه���ي: 

ال�سوؤون  ت�سمل  مكاتب  وثالثة  امل�ستقل، 

اأرب��ع  اإىل  والعقارّية،  والإدارّي����ة،  التقنّية، 

الهند�سة،  ال��ق��ّوام��ة،  ال��ع��ت��اد،  م��دي��ري��ات: 

وال�سوؤون اجلغرافّية، اإ�سافة لأمانة �سر عاّمة 

وتوّزع  واملديريات  املكاتب  اأعمال  ق  تن�سّ

العمل عليها.

• ما هو و�سع اجلي�ش حالًيا من ناحية التجهيز؟

�سالحنا يعود �إىل ثالثني عاًما و�أكرث

فما �لذي يحتاجه �جلي�ش وما �لذي توؤّمنه خطة �لت�سليح؟

العميد الركن مانويل كرجيان:

»عندما ت�سبح واقًعا على االأر�ش نحقق قفزة نوعية«
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- ي�ستعمل اجلي�ش اأ�سلحة وعتاًدا قدمين 

عليهما  يحافظ  زال  ول  الثمانينيات  منذ 

مل  الإم��ك��ان��ات  لأن  ب�سيانتهما  ويهتم 

اأو  الأ�سلحة  ه��ذه  بتغير  ت�سمح  تكن 

الطويلة مل  ال�سنوات  تطويرها. وخالل هذه 

الع�سر حيث جرى  اللحاق بركب  ن�ستطع 

تطّور كبر يف عامل الأ�سلحة التي اأ�سبحت 

التكنولوجيا  على  اأكر  ب�سكل  تعتمد 

�سمن  الع�سر  نواكب  كنا  فقد  والرجمة. 

اإمكاناتنا و�سمن املوازنة املر�سودة للت�سليح 

طويلة.  فرتة  خالل  حم��دودة  كانت  والتي 

ورغم ذلك حافظنا على م�ستوى معّن من 

بكل  مهماتنا  ونّفذنا  واجلهوزّية  التدريب 

مناقبّية ومهنّية.

للجي�ش من م�سادر  ت�سل  • هل من م�ساعدات 
اأجنبّية؟

- كان اجلي�ش يتلّقى دعًما من الوليات 

برنامج  �ست  اأ�سّ التي  الأمركية  املتحدة 

دولر  مليون   100 بحواىل  يقّدر  م�ساعدات 

العام  منذ  ب��داأت  امل�ساعدات  هذه  �سنوًيا. 

اأمركًيا  عتاًدا  ن�سرتي  وبوا�سطتها   ،2006

اخلفيفة  الأ�سلحة  وبع�ش  وذخائر  واآليات 

وباأ�سعار  احتياجاتنا  وف��ق  الغيار  وقطع 

منها  ق�سًما  ن�ستخدم  ك��م��ا  خ��ا���س��ة؛ 

ملواكبة  املتطّورة  الأ�سلحة  على  للتدريب 

التكنولوجيا الع�سكرية.

اخلطة اخلم�سّية

• ذكرت جهات متابعة اأن خطة ت�سليح اجلي�ش 

واجلوّية،  االأر�سّية  ودفاعاته  وحداته  وتطوير 

وكيف  اخلطة  هذه  هي  ما  كبرية،  مبالغ  حتتاج 

مت حت�سريها؟ 

ت�سليح  بخطة  املتعّلقة  الوثيقة  اإن   -

التي  املناق�سات  نتيجة  تلّخ�ش  اجلي�ش 

اأجريت داخل اجلي�ش اللبناين على جميع 

واللوج�ستّية  والعمالنّية  القيادّية  امل�ستويات 

اخلم�ش  لل�سنوات  اجلي�ش  اأه��داف  لتحديد 

املقبلة، وتاأمن احلد الأدنى من الإمكانات 

اإليه،  املوكلة  املهمات  لتنفيذ  املطلوبة 

وب��ه��ذا مّت حت��دي��د الأول���وي���ات والأه����داف 

مع  املطلوب  الع�سكري  والعتاد  الواقعية 

بعن  والإقليمية  املحلّية  التعقيدات  اأخذ 

الإعتبار.

ولقد حددت اخلطة بو�سوح اأهداف اجلي�ش 

الأ�سا�سّية ومّت حتديد اخلطوات الالزمة بغية 

لبنان  عن  الدفاع  واأّولها  اإمكاناته  تطوير 

الأمن  على  واحلفاظ  ح��دوده،  اأمن  وحفظ 

قوى  دعم  خالل  من  وال�ستقرار  الداخلي 

بالإ�سافة  مهماتها،  يف  الداخلي  الأم��ن 

اأ�سكاله،  بجميع  الإرهاب  مكافحة  اإىل 

وتطبيق قرارات احلكومة اللبنانية وتنفيذ 

 ،1701 ال��ق��رار  ا  خ�سو�سً الدولية  تعهداتها 

ومهمات  الإن�سانية  املهمات  دعم  واأخ��ًرا 

الإغاثة عند ال�سرورة.

�سمن  وعمليات  عتاد  من  طلبناه  ما  اإن 

الأه��داف  مع  يتطابق  اخلم�سّية  اخلطة 

املذكورة  وي�سمل الآتي: 

1. تطوير املن�ساآت والبنى التحتية.

يف  ال��ري��ة  ال��ق��وات  اإم��ك��ان��ات  تعزيز   .2

هند�سة  النارية،  القوة  الآت��ي��ة:  امل��ج��الت 

واملدفعية  ل��ل��دروع  امل�ساد  �سالح  القتال، 

واملدرعات.

3. الدعم اجلوي القريب والنقل اجلوي.

والنقل  البحرّية  احل���دود  اأم��ن  �سبط   .4

البحري.

5. �سبط احلدود الرية.

6. تطوير قدرات القوات اخلا�سة.

7. زيادة حركية القّوات الرّية.

8. فعالية الإت�سالت بجميع اأنواعها.

التدريب  ومراكز  معاهد  م�ستوى  رفع   .9

الع�سكري.

اأّولها  ي�سرح  ف�سول  اأربعة  اخلطة  تت�سمن 

الطويل  املدى  على  اللبناين  اجلي�ش  اأهداف 

والتعقيدات املحلّية والإقليمّية.

اأما الثاين فيلخ�ش امل�ساعدات املقدمة من 

كما  تاريخه،  ولغاية   2007 العام  منذ  الدول 

ي�سرح الدرو�ش امل�ستقاة خالل الفرتة ال�سابقة 

ا خالل معركة نهر البارد. وخ�سو�سً

عن  عامة  فكرة  الثالث  الف�سل  ويعطي 

واإجنازاته خالل  اللبناين  هيكلية اجلي�ش 

فكرة  اإعطاء  اإىل  بالإ�سافة  ال�سابقة  الفرتة 

التي  والإمكانات  العتاد  اأنواع  وا�سحة عن 

ا  اأي�سً يت�سّمن  كما  ح��اد،  نق�ش  يعرتيها 

الناجتة  املخاطر  اإدارة  ا عن كيفية  ملّخ�سً

عن عدم تطبيق اخلطة املو�سوعة.

والأخر على متويل  الرابع  الف�سل  ويرّكز 

اخلطة ودعوة املجتمع الدويل للم�ساركة يف 
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قراري  تطبيق  على  امل�ساعدة  بغية  دعمها 

جمل�ش الأمن 1701 و1884.

ال����وزراء  جمل�ش  ع��ل��ى  اخل��ط��ة  ع��ر���س��ت 

حتت   2012 اأيلول  يف  اأق��راره��ا  ومّت  اللبناين 

املوؤ�س�سة  ل��دع��م  خم�سّية  خطة  ع��ن��وان 

الع�سكرية واإعادة ت�سليح اجلي�ش وحتديثه، 

ور�سدت لهذه اخلطة اعتمادات مالّية بنحو 

مليار و600 مليون دولر.

الهبة ال�سعودّية

• ماذا عن الهبة التي قّدمتها احلكومة ال�سعودية 
للجي�ش من خالل احلكومة اللبنانية؟

- جاءت املبادرة ال�سعودية نتيجة م�ساورات 

مطّولة واأثمرت دعًما مالًيا للجي�ش اللبناين 

باإبرام  له  �ست�سمح  دولر  مليارات   3 بلغ 

له  يتيح  ما  الفرن�سية،  الدولة  مع  اتفاق 

عقدت  وقد  ومتطّورة.  حديثة  اأ�سلحة  �سراء 

اأرك��ان  م��ن  امل��وؤّل��ف��ة  الت�سليح«  »هيئة 

الإخت�سا�سات  جميع  من  القيادة  و�سباط 

الرزة  يف  اأ�سبوعن  ملدة  متتالية  اجتماعات 

اجلي�ش  حاجات  وح��ددت  الهبة  اإق��رار  اإث��ر 

التي  واملوازنة  اإنطالًقا من اخلطة اخلم�سّية 

اأقّرتها احلكومة يف وقت �سابق.

واأ�ساف: عند و�سول لئحة طلبات اجلي�ش 

اإىل الدولة الفرن�سية بداأت التح�سر لتجهيز 

اأو  اأو لت�سنيعه  ال�سالح املطلوب من املخازن 

�سيتطّلب  الأمر  لكن  منه،  اجلاهز  �سحن 

الكبرة  للكميات  ن��ظ��ًرا  ط��وي��اًل  وق��ًت��ا 

ال��دول��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر  امل��ط��ل��وب��ة. 

التي  التدريبات  تقدمي  تعّهدت  الفرن�سية 

املتطورة  الأ�سلحة  مع  التعامل  يحتاجها 

ن�ستطيع  وبهذا  جم��ايّن،  ب�سكل  اجلديدة 

وقت  وباأ�سرع  فّعال  ب�سكل  معها  التعامل 

ممكن وبالتزامن مع و�سولها اإلينا. 

)اأ�سلحة  الهبة  لتقدمي  �سروط  اأي  و�سعت  • هل 
معينة، دعم األوية اأو اأفواج حمددة...(؟

ب��اأي  م�سروطة  لي�ست  الأم����وال  ه��ذه   -

�سن�ستطيع  ب��ل  الأ���س��ك��ال  م��ن  �سكل 

اجلي�ش  يحتاجه  ما  كل  �سراء  بوا�سطتها 

ومواجهة  اجلديد  الأ�سلحة  ع�سر  ملواكبة 

�سراعه  يف  يومًيا  يقابلها  التي  التحّديات 

على  الداخلية  وال�سراعات  الإره��اب  مع 

مواجهة  اإىل  اإ�سافة  اللبنانية،  ال�ساحة 

كل  الهيئة  قررت  لقد  الإ�سرائيلي.  العدو 

اأن  ب��ل  �سغوط  اأي  دون  م��ن  نحتاجه  م��ا 

وال��الزم��ة  ال�����س��رورّي��ة  اجلي�ش  احتياجات 

و�سعت كلها على طاولة البحث، و�سدرت 

التي  املبالغ  خ��الل  من  بتاأمينها  الوعود 

التي  تلك  اأو  اللبنانية  ال��دول��ة  ر�سدتها 

اأتاحتها الهبة ال�سعودية.

اجلي�ش  األ���وي���ة  ط��ل��ب��ات  ي��خ�����شّ  م��ا  يف 

وفق  تاأمينها  يتم  ف�سوف  واأفواجه،  وقطعه 

بن  وبالت�ساوي  منها،  ك��ل  احتياجات 

يف  مغبون  اأنه  فريق  اأي  ي�سعر  ولن  اجلميع، 

يتطّور  وبهذا  اآخر،  ح�ساب  على  ناحية  اأي 

اجلي�ش كله ب�سكل متواٍز كما ينبغي له 

اأن يكون.

اأ�سلحة خا�سة مبكافحة االإرهاب

تعنى  خا�سة  الأ�سلحة  طلب  من  هناك  هل   •
مبكافحة االإرهاب؟

يخطط  وهو  الع�سر  حرب  هو  الإره��اب   -

و�سالحاه  جًدا،  �سريع  ب�سكل  نف�سه  ويطّور 

الإطار  والتكنولوجيا. ويف هذا  النارية  القوة 

اخلطة  �سمن  اجلي�ش  احتياجات  ف��اإن 

التح�سينات  اإق��ام��ة  ت�سمل  ل  اخلم�سّية 

اللوج�ستية  وامل�سائل  احلدود  عند  الكبرة 

والت�����س��الت  والطبابة  بالنقل  املتعّلقة 

واخلفيفة  الثقيلة  واملدفعية  والآل��ي��ات 

ال�سالح  ا  اأي�سً بل  فقط،  املروحّية  والطائرات 

العالية؛  التكنولوجيا  ذا  والنوعي  احلديث 

الفّتاكة  والأ�سلحة  الأع��ت��دة  ه��ذه  وك��ل 

ت�سّب يف خانة مكافحة الإرهاب والت�سّدي 

باأعلى  تكنولوجًيا،  املتطّورة  ولأ�سلحته  له 

من  خ��رات��ن��ا  ووف���ق  ممكنة،  ج��ه��وزي��ة 

املعارك التي خ�سناها �سّده يف وقت �سابق.

االأموال  �سرف  بعد  اجلي�ش  و�سع  ترى  كيف   •
من اجلهات الداعمة؟

روزنامة  وفق  امل�ساعدات  - عندما تتحقق 

�سيحقق  الأر�ش،  على  واقًعا  وت�سبح  معينة 

حيث  من  تاريخه  يف  نوعّية  نقلة  اجلي�ش 

التي  الأعتدة  ح�سوله على جيل جديد من 

الع�سر  ال�سنوات  خالل  اأقّله  تخدمه  �سوف 

القادمة.

متويل  خالل  من  اللبناين  اجلي�ش  ياأمل 

اللبنانية  احلكومة  قبل  من  اخلّطة  هذه 

التعامل  من  يتمّكن  اأن  الدويل  واملجتمع 

ا  وخ�سو�سً املنطقة  يف  املتدهور  الو�سع  مع 

�سوريا،  مع  وال�سرقية  ال�سمالية  احلدود  على 

يف  اإل��ي��ه  املوكلة  باملهمات  القيام  وم��ن 

قطاع جنوبي الليطاين، على اأمل اأن يتوىّل 

ب�سكل تدريّجي مهمات القوات الدولية يف 

اإىل حفظ الأمن يف  هذا القطاع، بالإ�سافة 

الداخل.

�إعد�د:

با�سكال معّو�ش بومارون







املهجرين  ل�ش�ؤون  الدولة  وزيرة  الع�شكرية  املحكمة  كّرمت 

يف  اجلديد  املن�شب  ت�ّليها  ملنا�شبة  �شبطيني  األي�س  القا�شية 

احتفال اأقيم يف مقر املحكمة يف املتحف، يف ح�ش�ر نائب رئي�س 

جمل�س ال�زراء وزير الدفاع ال�طني الأ�شتاذ �شمري مقبل، املدعي 

القا�شي �شمري حم�د، قا�شي التحقيق  التمييزي بالإنابة  العام 

غيدا،  ب�  ريا�شي  الأول  الع�شكري 

املحكمة  ل��دى  احلك�مة  مفّ��س 

الع�شكرية القا�شي �شقر �شقر وال�شباط الكبار وامل�شت�شارين.

الركن  العميد  املحكمة  رئي�س  ت�شليم  الحتفال،  تخّلل 

خليل ابراهيم ال�زيرة �شبطيني درع املحكمة التقديرية ول�حة 

ت�شّلم  بها، كما  املحتفى  اأ�شدرتهما  واآِخر حكم  اأول  د  جت�شّ

ال�زير مقبل درًعا تقديرية.

الأج��ه��زة  ب��ن  التن�شيق 

لقاء  الأم��ن��ي��ة ك��ان حم���ر 

ال���زراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

يف  مقبل  �شمري  الدفاع  وزي��ر 

ال���زارة، يف ح�ش�ر  مكتبه يف 

والبلديات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 

اجلي�س  قائد  امل�شن�ق،  نهاد 

مدير  قه�جي،  جان  العماد 

اإدم����ن  العميد  امل��خ��اب��رات 

للأمن  العاّم�ن  املديرون  الداخلية  وزير  رافق  وقد  فا�شل. 

العميد  الداخلي  الأمن  ولق�ى  ابراهيم  عبا�س  الل�اء  العام 

عماد  العميد  املعل�مات  فرع  ورئي�س  ب�شب��س،  ابراهيم 

امل�ؤ�ش�شة  دعمهم  عن  معربن  الريزة  زاروا  الذين  عثمان، 

الع�شكرية وتثمينهم اجله�د التي تبذلها.

الراهنة  الأمنية  الأو�شاع  يف  البحث  اللقاء  خلل  ومّت 

امل�شلحة  فيه  ملا  الأمنية  الأج��ه��زة  بن  ما  يف  والتن�شيق 

ال�طنية.

جي�شنا
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اإجتماع اأمني يف الريزة

للتن�سيق بني الأجهزة

املحكمة الع�سكرية تكّرم الوزيرة �سبطيني يف ح�سور وزير الدفاع الوطني



اأقيم يف ثكنة مرجعي�ن، احتفال ت�شّلم خلله 

ت�ش�ير  واآلت  كهربائية  م�لدات  اللبناين  اجلي�س 

الإ�شبانية  ال�حدة  من  هبة  مقدمة  ات�شال  واأجهزة 

مل�شلحة  امل�ؤقتة  املتحدة  الأمم  ق�ات  العاملة �شمن 

اجلي�س.

امل�شاة  ل�اء  قائد  بدران  اأحمد  العميد  ح�شر احلفل 

قه�جي،  العماد  اجلي�س  قائد  ممثًل  التا�شع 

اجلرنال  الدولية  الق�ات  يف  ال�شرقي  القطاع  وقائد 

جانب  اإىل  �شرفين�  خ��شيه  داك�با  فرا�شي�شك� 

�شباط من اجلانبن. ويف اخلتام، تل العميد بدران 

كتاب �شكر با�شم قائد اجلي�س و�شّلمه اإىل اجلرنال 

ا درع اجلي�س التذكاري. �شرفين� وقدم له اأي�شً

خا�شة  جت��ه��ي��زات  اجل��ي�����س  ت�شّلم  ك��ذل��ك، 

من  هبة  مقّدمة  ول�ج�شتية،  ريا�شية  مبن�شاآت 

ال�حدة الإيطالية مل�شلحة قطاع جن�ب الليطاين، 

�ش�ر،  يف  بركات  بن�ا  ثكنة  يف  اأقيم  احتفال  يف 

ممثًل  خليل  اأب�  �شربل  الركن  العميد  القطاع  قائد  ح�شره 

الدولية اجلرنال  الق�ات  الغربي يف  قائد اجلي�س، وقائد القطاع 

Ricco Maurivio وعدد من ال�شباط.
وقد تل العميد الركن اأب� خليل كتاب �شكر با�شم العماد 

درًعا  له  قّدم  كما   ،Maurivio للعميد  و�شّلمه  اجلي�س  قائد 

تذكارًيا عرب�ن �شكر وتقدير.

من  كمية  الل�ج�شتي،  الل�اء  ت�شّلم  خمتلفة،  وبت�اريخ 

»هامفي«،  ن�ع  مدولبة  اآلية  و136  الفردية  احلربية  الأ�شلحة 

وذلك يف ح�ش�ر �شباط من اجلي�س واأع�شاء من مكتب التعاون 

الدفاعي الأمريكي. وتاأتي هذه الدفعة من الآليات والأ�شلحة 

للجي�س  املقّررة  الأمريكية  امل�شاعدات  برنامج  اإط��ار  �شمن 

اللبناين والإلتزامات والإتفاقيات امل�ّقعة بن اجلانبن.

جي�شنا

العدد 26346

اجلي�ش 

ت�سّلم مولدات 

واأجهزة ات�سال من الوحدة الإ�سبانية

ومن�ساآت ريا�سية اإيطالية 

واأ�سلحة واآليات اأمريكية



التعليمي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإط����ار  يف 

العامة  وامل�ؤ�ش�شات  والتدريبي بن اجلي�س 

قيادة  من  م�شرتكة  وبدع�ة  الدولة،  يف 

امل��ايل  فليحان  با�شل  ومعهد  اجلي�س 

والإقت�شادي، عقدت يف مبنى كلية ف�ؤاد 

�شهاب للقيادة والأركان حلقة درا�شية.

علي  الركن  العميد  احللقة  ت��راأ���س 

ال��ك��ل��ي��ة مم��ث��ًل قائد  ق��ائ��د  م��ّك��ه 

ح�ش�ر  يف  قه�جي،  جان  العماد  اجلي�س 

ملياء  ال�شيدة  املعهد  رئي�شة  وم�شاركة 

لبنان  م�شرف  حاكم  وممثل  املبّي�س، 

ال�شيد حممد جربي اإىل جانب عدد من 

عن  وممثلن  العاّمن  وامل��دراء  ال�شباط 

واملديريات  وامل�ؤ�ش�شات  واملجال�س  ال�زارات 

واملعاهد التابعة للدولة.

الركن  العميد  اجلي�س  قائد  ممثل 

بكلمة  احل�����ش���ر  اإىل  ت���ّج��ه  م��ّك��ه 

احللقة  ه��ذه  »اأن  م���ؤك��ًدا  ترحيبية، 

اإمنا  لحقة،  حلقات  من  �شيليها  وما 

تهدف اإىل تفعيل التعاون بن امل�ؤ�ش�شات 

يف  الدولة  م�ؤ�ش�شات  و�شائر  الع�شكرية 

والتاأهيل،  والتدريب  التعليم  جم��الت 

الب�شرية  الطاقات  ا�شتثمار  اإىل  و�ش�ًل 

واملادية بال�شكل املنا�شب الذي ي�ؤدي اإىل 

حتقيق اأف�شل اإنتاجية ممكنة«. 

وقال العميد الركن مّكه يف كلمته: 

لقاوؤنا،  ده  يج�شّ ال��ذي  التنّ�ع  هذا  »اإن 

والتفاعل  للح�ار  م�شاحة  اأف�شل  له� 

خمتلف  ومقاربة  مهمة،  طاقات  بن 

والإقت�شاد  والإدارة  الإدارة  عامل  جمالت 

واملال والرتبية والبح�ث العلمّية وغريها. 

اإمكان ح�ش�ل  تتيح  وه� فر�شة ثمينة 

التدريب  فل�شفة  ح���ل  ه���ادئ  نقا�س 

والتكن�ل�جيا  الع�ملة  زمن  يف  والتعليم 

الكفاءة  معايري  تربز  حيث  واحلداثة، 

التي  العلمية  الأه��ل��ي��ة  وم��ق��اي��ي�����س 

ال���اح��د  ال��ق��رن  حت��دي��ات  ت�شت�جبها 

والع�شرين«.

والتفاعل  الإحتكاك  »اإن  واأ���ش��اف: 

الأف��ك��ار  ذات  ال���ن���رّية،  ال��ع��ق���ل  ب��ن 

�شرارات  حتًما  �شي�لد  واملبدعة،  اخللقة 

يف  الطريق  اأمامنا  تنري  التي  املعرفة 

ن�شعى  التي  العلمية  احلقيقة  اجت��اه 

ي�شت�جب  ما  والتي غالًبا  اإليها جميًعا، 

اإدراكها حلقات مركزة من جل�شات 

النقا�س الفكري الهادف والبّناء، بحيث 

التدريبية  خرباتنا  تبادل  من  نتمكن 

املتن�عة، ونت�شارك يف مقاربة مع�شلت 

الإدارة احلديثة، و�ش�ًل اإىل ت�شّ�ٍر م�شرتك 

وروؤية متقدمة، من �شاأنها اإذا ما طّبقت، 

اأن ترفع م�شت�ى اأداء م�ؤ�ش�شتنا اإىل درجة 

ه�  ذلك  مرم�قة. 

تلقينا  ع��ن���ان 

اأهداف  هي  وتلك 

ه������ذا ال���ت���لق���ي 

ال���غ���ن���ي ب��ك��م 

ومب����ا مت��ث��ل���ن، 

ف��ف��ي ظ���ل ت��ط���ر 

احلياة  مفاهيم 

يف هذا الع�شر الذي 

ن��ع��ي�����س، ووج�����د 

ال��شائل والتقنيات 

احل��دي��ث��ة، ف��اإن��ه 

ل ب��ّد م��ن اإع���داد 

الإن�����ش��ان ال��ك��ف���ء، وت��زوي��ده امل��ه��ارات 

اللزمة، لتكتمل معه منظ�مة احلداثة 

ال��شيلة  الإن�شان،  الثلثة:  باأقانيمها 

اأع��ل��ى درج��ات  اإىل  وال��ف��ك��رة، و���ش���ًل 

الإحرتاف املهني الذي يلقي »امل�شتقبل« 

ال�اعد ومتطلباته الكثرية.

»اإن لقاءنا الي�م يف كلية ف�ؤاد �شهاب 

ب��اإحل��اح  ي��ق���دين  والأرك�����ان،  للقيادة 

احلا�شرين  اإىل تذكري  املنا�شبة،  تفر�شه 

الكرام باأن املغف�ر له الرئي�س الل�اء ف�ؤاد 

�شهاب الذي يحمل هذا ال�شرح التعليمي 

اإر���ش��اء  جم��ال  يف  �شباًقا  ك��ان  ا�شمه، 

وحت�شينها  احلديثة،  الإدارة  مفاهيم 

ي�شمن  مبا  والنزاهة،  ال�شفافية  بقيم 

وقد  والتط�ر.  الرقي  م�شارات  م�اكبتها 

الت�شميم  وزارة  اإن�شائه  يف  ذل��ك،  جتّلى 

عدة  اإن�����ش��اء  اإىل  بالإ�شافة  ع��ه��ده،  يف 

اأ�شا�شٌيّ  دوٌر  لها  كان  مدنية،  م�ؤ�ش�شات 

ول يزال، يف تقّدم الإدارة العامة يف البلد 

التي  الع�شيبة  الظروف  من  الرغم  على 

اأحاطت مب�شريتها. وغني عن الق�ل اأن 

هذه  هنا من ميثل  احلا�شرين  بن  من 

امل�ؤ�ش�شات«.

وختم بالق�ل:

الأم  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ة  »اإن 

وطبيعة  واأن��ظ��م��ت��ه��ا  بهيكليتها 

ال�ظائف  جميع  مت��ار���س  مهّماتها، 

اإىل  التخطيط  من  الأ�شا�شية،  الإداري��ة 

وهي  واملراقبة،  بالت�جيه  م��روًرا  التنفيذ 

رائ��ًدا  من���ذًج��ا  تقّدم  ال�شياق،  ه��ذا  يف 

وجتربة متجددة، يف جمال اإدارة املقدرات 

بت�شرفها،  امل��ش�عة  الهائلة  والطاقات 

املمكنة  الطرق  باأف�شل  وا�شتثمارها 

يف  ت�شّب  ال��ت��ي  اأه��داف��ه��ا  ب��ل���غ  حتى 

ل��ذا،  لل�طن.  العليا  امل�شلحة  خدمة 

ولتحقيق هذه الأهداف، فاإن ثمة ج�شًرا 

اإىل  يتطلع  من  ولكّل  لنا  بّد  ل  اإلزامًيا 

امل�شتقبل من عب�ره. هذا اجل�شر املتدرج، 

والتدريب  التعليم  منظ�مة  �ش�ى  لي�س 

احلديثة، والتي ن�شعى جميًعا اإىل الرتقاء 

�شاتنا،  م�ؤ�شّ طم�حات  م�شت�ى  اإىل  بها 

التي ت�شكل جمتمعة طم�حات ال�طن 

باأ�شره«.
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حلقة درا�سية يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان

حول التعاون التعليمي والتدريبي بني اجلي�ش واملوؤ�س�سات العامة



املتعلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  رئي�س  ا�شتقبل 

بالألغام العميد الركن عماد ع�شيمي، امل�شت�شار التقني 

 )DCA( الدامناركية امل�شاعدات الكن�شية  جلمعية 

يف ك�بنهاغن ال�شيد Jorgen Bach الذي اطلع على 

للأعمال  الإن�شانية  العمليات  برنامج  تنفيذ  مراحل 

يف  الهند�شة  ف�ج  اإىل  انتقل  بعدها،  بالألغام.  املتعلقة 

بالألغام يف  املتعلقة  للأعمال  الإقليمي  واملركز  ال�روار 

يف  وعملهما  دورهما  ح�ل  �شرح  اإىل  وا�شتمع  النبطية 

هذا املجال، كما زار حق�ل األغام تعمل على تنظيفها 

فرق من اجلمعية.

نف�شه،  الإط��ار  يف  ع�شيمي  الركن  العميد  وا�شتقبل 

بالألغام  املتعلقة  للأعمال  الليبي  املركز  من  وف��ًدا 

التعاون بن  و�شبل  املركز  العمل يف  �شري  بحث معه يف 

ور�س تنظيف قنابل عنق�دية  اجلانبن. كما جال يف 

يف بلدتي ت�ل وزوطر الغربية.

ويف ثكنة �شعيد اخلطيب يف حمانا، ا�شتقبل العميد 

العميد  حمانا  م�قع  قائد  ح�ش�ر  يف  ع�شيمي  الركن 

الإحتاد  برامج  وفًدا من  و�شباط،  ال�شقال  بدوي  الركن 

لدى  الربامج  م�ش�ؤولة  �شم  الفرن�شية  وال�شفارة  الأوروب��ي 

بعثة املف��شية الأوروبية يف لبنان ال�شيدة �شاندرين برتوين 

واملمثل الفرن�شي يف م��ش�ع متابعة الإن�شاء والتدريب يف 

املدر�شة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف اإن�شانية، املقدم 

جريوم م�ران مع وفد مرافق.

مل�شلحة  ترميمه  املقرتح  املبنى  اأرج��اء  يف  ج�لة  وبعد 

املطل�بة  اخلط�ات  يف  البحث  جرى  املذك�رة،  املدر�شة 

الرتميم  م�شروع  و�شع  اأجل  من  اجلارية  والتح�شريات 

م��شع التنفيذ.

منظمة  مركز  لحق،  وقت  يف  برتوين  ال�شيدة  وزارت 

»هانديكاب العاملية )HI(« يف بلدة ت�ل واطلعت على 

على  يعمل  ديربل  بلدة  يف  األغام  حقل  زارت  كما  مهماته، 

تنظيفه فريق من املنظمة املذك�رة.

ويف املركز الإقليمي للأعمال املتعلقة بالألغام يف النبطية، 

ا�شتقبل رئي�شه املقدم بيار ب� مارون كًل من رئي�س املجم�عة 

الإ�شت�شارية للألغام »ماغ« يف بريطانيا ال�شيد مايكل وليامز 

الرنوجية  ال�شعبية  امل�شاعدات  جمعية  ووفد  مرافق،  وفد  مع 

)NPA( يف اأو�شل� – الرنوج.

وخلل الزيارتن، عر�س املقدم ب� مارون اإيجاًزا ح�ل دور املركز 

ج�لة  كانت  كما  الألغام.  م�شكلة  معاجلة  يف  ومهماته 

ال�فدان  اإىل بلدات: عيتا اجلبل، دبل وزوطر الغربية حيث زار 

 »MAG«و  )NPA( اجلمعيتن  من  فرق  تعمل  األغام  حق�ل 

على تنظيفها.
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وفود يف املركز 

اللبناين للأعمال املتعّلقة بالألغام

ويف ثكنة حمانا واملركز الإقليمي يف النبطية



بتم�يل  امل�شاهمة  بهدف 

ع��م��ل جم��م���ع��ة »ك��لب 

التابع  الأل���غ���ام«  ك�شف 

لف�ج الهند�شة، قام كل من رئي�س املركز اللبناين للأعمال 

املتعلقة بنزع الألغام وال�شيد اأن�ر اجلّمال رئي�س جمل�س الإدارة 

– املدير العام مل�ؤ�ش�شة جّمال تر�شت بنك وقائد ف�ج الهند�شة، 
بزيارة مركز اإي�اء املجم�عة املذك�رة يف ثكنة �شعيد اخلطيب 

– حمانا، حيث جال ال�فد يف اأرجاء املركز وا�شتمع اإىل �شرح 
عملها  وطريقة  الألغام  ك�شف  مهمة  يف  الكلب  دور  عن 

احلاجات  على  اطلع  كما 

من  املركز  يتطلبها  التي 

اأجل املحافظة على جه�زية 

عمله واإمكان تط�يره. وجرى خلل الزيارة عر�س تدليلي من 

قبل فريق من املرّو�شن ح�ل كيفية ك�شف الألغام ب�ا�شطة 

الكلب.

يف  م�شك�رة  ت�شاهم  بنك  تر�شت  جّمال  م�ؤ�ش�شة  اأن  يذكر 

عمليات اإزالة القنابل العنق�دية، وقد قامت بزيارات عديدة اإىل 

ور�س نزع الألغام والقنابل العنق�دية.
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جّمال تر�ست بنك ي�ساهم يف نزع الألغام

ور�سة عمل حول امل�سطلحات والتعاريف اخلا�سة بالأعمال املتعلقة بالألغام

ور�شة عمل  بالألغام  املتعلقة  اللبناين للأعمال  املركز  نّظم 

»امل�شطلحات  عن�ان  حتت  املركزي،  الع�شكري  النادي  يف 

فيها  �شارك  بالألغام«،  املتعلقة  بالأعمال  اخلا�شة  والتعاريف 

م�شر،  ال�ش�دان،  الأردن،  )اليمن،  العربية  الدول  من  ممثل�ن 

ليبيا والعراق( وذلك بدعم من مركز جنيف الدويل للعمليات 

الإن�شانية لنزع الألغام »GICHD«، الإحتاد الأوروبي وبرنامج 

.»UNDP« الأمم املتحدة الإمنائي

بكلمة  اأي��ام  اأربعة  نح�  ا�شتمرت  التي  ال�ر�شة  ا�شتهلت 

فيها  رّحب  ع�شيمي،  عماد  الركن  العميد  املركز  لرئي�س 

بامل�شاركن، م�شرًيا اإىل »اأن املركز على ا�شتعداد دائم لتقدمي 

خرباته املت�افرة يف هذا املجال«.

املن�ش�رات  الآت��ي��ة:  العناوين  ال�ر�شة  جل�شات  يف  ون�ق�شت 

املعايري  ترجمة  عملية  امل�شطلحات،  ت�حيد  م�شح  وال�ثائق، 

ومناق�شة وترجمة امل�شطلحات التي تبداأ بالأحرف الأبجدية.

تخّلل ال�ر�شة زيارات اإىل حقل األغام يف بلدتي ب�ش��س وعاليه 

الكن�شية  امل�شاعدات  جمعية  تنظيفهما  على  تعمل 

ثكنة  يف  الألغام  لنزع  الإقليمية  املدر�شة  واإىل  الدامناركية، 

�شعيد اخلطيب يف حمانا.

ا، زار مدير مركز GICHD كلية  و�شمن برنامج ال�ر�شة اأي�شً

ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان، واّطلع على براجمها التعليمية 

من  تذكارية  درًعا  زيارته  ختام  يف  ت�شّلم  كما  ومهماتها، 

رئي�س املركز العميد الركن ع�شيمي.
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»Cassard« مناورة بحرية بني اجلي�ش والفرقاطة الفرن�سية

والفرن�شي، ويف  اللبناين  التعاون الع�شكري بن اجلي�شن  اإطار  يف 

 »Cassard« الفرن�شية  والفرقاطة  اجلي�س  �شباط  ح�ش�ر عدد من 

الق�ات  من  وح��دات  نفذت  اللبناين،  ال�شاطىء  قبالة  امل�ج�دة 

يف  تكتية  متارين  املذك�رة،  الفرقاطة  مع  بالإ�شرتاك  البحرية 

عر�س البحر قبالة �شاطىء جبيل.

اخلفيفة  احلربية  بالأ�شلحة  رمايات  تنفيذ  التمارين  تخلل 

واملت��شطة وعمليات مكافحة حرائق وم�شاعفة م�شابن، وتبادل 

اأ�شخا�س بن املراكب ب�ا�شطة الزوارق وط�افة تابعة للفرقاطة.

رماية وتدريبات م�سرتكة بني اجلي�ش والـ»يونيفيل«

نّفذ اجلي�س اللبناين وق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة، رماية م�شرتكة بالذخرية 

احلية بعن�ان »العا�شفة الف�لذية Steel Storm 14-1« يف بقعة جن�ب بلدة 

الناق�رة باجتاه البحر، وذلك يف اإطار التعاون بن اجلانبن.

للق�ات  التابعة  الع�شكرية  والآليات  الدبابات  من  عدد  الرماية  يف  �شارك 

الدولية وناقلت جند م113 من ل�اءي امل�شاة اخلام�س والتا�شع، وح�شرها عدد 

من ال�شباط يف اجلي�س والق�ات الدولية.

اجلي�س  يف  الليطاين  جن�ب  قطاع  من  وح��دات  قامت  نف�شه،  الإط��ار  يف 

ومن القطاع الغربي يف الق�ات الدولية، بتنفيذ متارين تدريبية على مراحل 

�شملت: »مكافحة ال�شغب«، »العناية الطبية الأ�شا�شية« و»القتال غري امل�شلح«.

اإىل تعزيز  اأي طارىء،  والقدرة على م�اجهة  امليداين  التن�شيق  اإىل رفع م�شت�ى  التي جرت على دفعات،  التمارين  وتهدف هذه 

التن�شيق بن اجلانبن.

اجلي�ش 

والـ»يونيفيل«

يثبتان النقاط 

عند اخلط 

الأزرق

قيادة  عن  �شدر 

– مديرية  اجلي�س 

الت�جيه البيان الآتي: »يف اإطار عملية اإعادة تعليم اخلط الأزرق، 

وا�شلت اللجنة التقنية التابعة للجي�س اللبناين بالتعاون مع فريق 

ط�ب�غرايف تابع لق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان، عملها عند 

من  النهائي  التحّقق   )2014/3/1( اأجرت  حيث  املذك�ر،  اخلط 

العلمات التي مّت تثبيتها على 11 نقطة تقع قبالة بلدتي بليدا 

النهائي من  التحقق  اأجنزت  اللجنة قد  وبذلك تك�ن  ومركبا. 

194 نقطة على اخلط املذك�ر.

مباريات باللغة الفرن�سية

لع�سكريني من خمتلف الوحدات

يف  الفرن�شية  ال�شفارة  لدى  الع�شكرية  البعثة  نّظمت 

لبنان، بالإ�شرتاك مع مديرية التعليم يف قيادة اجلي�س، 

مباريات يف اللغة الفرن�شية �شملت �شباًطا ورتباء واأفراًدا 

من خمتلف ال�حدات الع�شكرية. وتاأتي هذه املباريات 

اللبناين  اجلي�شن  بن  الثقايف  التعاون  تعزيز  اإط��ار  يف 

الع�شكرين  اهتمام  م�شت�ى  رفع  وبغية  والفرن�شي، 

باللغة الفرن�شية.
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قيادة اجلي�ش �سّيعت 

العميد الركن كابي 

حمفو�ش يف بيادر ر�سعني

وّدعت قيادة اجلي�س وبلدة بيادر ر�شعن 

حمف��س  نق�ل  كابي  العميد  زغرتا  يف 

نتيجة   2014/3/10 بتاريخ  ت���يف  ال��ذي 

عار�س �شحي، مباأمت مهيب ح�شره وفد 

من قيادة اجلي�س برئا�شة العميد الركن 

الأركان  رئي�س  نائب  جي  بلطه  طارق 

وع�شكرية  ر�شمية  و�شخ�شيات  للعديد 

وفعاليات.

اأق��ي��م��ت م��را���ش��م و���ش��لة اجل��ّن��از يف 

كني�شة مار اأنط�ني��س – كفردلق��س، 

ممثل  القى  والعظة  الإجنيل  تلوة  وبعد 

بلطه جي  الركن  العميد  اجلي�س  قائد 

كلمة قال فيها:

»قدر هذه امل�ؤ�ش�شة اأن ت�اجه امل�شاعب، 

م�قع  من  اأكرث  يف  الأثمان،  تدفع  واأن 

واأك���رث م��ن ظ���رف، ففي ال���ق��ت ال��ذي 

م�شرية  اإىل  واعتزاز،  بفخر  فيه  نتطلع 

اإجنازاتها وت�شحيات رجالها يف �شاحات 

كذلك  نتطّلع  لبنان،  ع��ن  ال��دف��اع 

الذين  الآخ��ري��ن  رج��ال��ه��ا  اإىل  باملثل 

وم�ش�ؤولياتهم  واجباتهم  اأداء  يتفان�ن يف 

اإىل اأق�شى احلدود، وبالتزام كّلي ونكراٍن 

نعجز  الي�م  خ�شارتنا  هنا  من  للذات. 

�ش�ى  منها  يخّفف  ل  وقد  و�شفها،  عن 

ت�شامن املحّبن ووفائهم، وعظمة الإرث 

املعن�ي الذي خلفه الراحل الكبري.

اأيها احل�ش�ر الكرمي

الركن كابي  العميد  املرح�م  يغادرنا 

اإىل  نك�ن  ما  اأح���ج  ونحن  حمف��س 

خ�شاله وقيمه وعطاءاته، واإىل و�ش�ح راأيه 

وامل�ؤ�ش�شة،  ال�طن  جتاه  م�شاعره  و�شدق 

كان  والأ�شدقاء.  والأهل  العائلة  وجتاه 

حتى �شاعات قريبة من انتقاله اإىل ج�ار 

رّبه، ي�ا�شل خدمة جي�شه، وي��شي زملءه 

وم�شاعفة  والإنتباه  باليقظة  ومروؤو�شيه 

اأو  ال�قت  اإه��دار  من  ويحذرهم  اجله�د، 

التباط�ؤ والر�ش�خ للم�شاعب.

لقد هال الأهل ورفاق ال�شلح ما ح�شل 

خ�شاله  طيب  اأن  اإل  اأم�س،  ي�م  لفقيدنا 

�شتمّد  م��اآث��ره،  ور�ش�خ  اإجن��ازات��ه  وحجم 

الطريق  م�ا�شلة  على  بالعزم  اجلميع 

بثقة وجناح...

الركن  العميد  عن  نبذة  يلي  ما  ويف 

كابي حمف��س:

- من م�اليد 1960/7/10 يف القبة، ق�شاء 

طرابل�س.

- تطّ�ع يف اجلي�س ب�شفة تلميذ �شابط 

بتاريخ 1980/9/4.

- رق���ي ل��رت��ي��ة م���لزم اإع��ت��ب��اًرا من 

رتبة  الرتقية حتى  وتدرج يف   ،1982/8/1

عميد ركن اإعتباًرا من 2010/1/1.

- حائز:

• و�شام اجلرحى مرتن.
• و�شام احلرب ثلث مرات.

• و�شام ال�حدة ال�طنية.
• و�شام فجر اجلن�ب.

الدرجة  الع�شكري من  التقدير  • و�شام 
الف�شية.

• و�شام الأرز ال�طني من رتبة فار�س.
• و�شام الإ�شتحقاق اللبناين من الدرجة 

الثانية.

للم�ؤمترات  التذكارية  امليدالية   •
للعام 2002.

• و�شام الأرز ال�طني من رتبة �شابط.
• و�شام الإ�شتحقاق اللبناين من الدرجة 

الأوىل.

الدرجة  من  الع�شكري  الفخر  و�شام   •
الف�شية.

• و�شام الأرز ال�طني من رتبة ك�مندور.
• و�شام مكافحة الإرهاب.

• تن�يه العماد قائد اجلي�س اإثنتي ع�شر 
مرة.

خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
وع�شرون مرة.

الأرك����ان  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  تهنئة   •
للعمليات مرة واحدة.

• تهنئة قائد ل�اء ت�شع مرات.
• تهنئة قائد مع�شكر.

الداخل  يف  درا�شية  دورات  عدة  تابع   -

واخلارج.

- متاأهل وله ثلثة اأولد.

احلريري مرا�سم تكرمي ونقل جثماين جنديني من الوحدتني الإ�سبانية وال�سلفادورية رفيق  مطار  يف  اأقيمت 

الدويل، مرا�شم تكرمي كل من 

 Jose Manuel ال�شلفادوري  Abel Garcia Zan Brano واجلندي  اجلندي الإ�شباين 

Cabrera Akuino، اللذين ق�شيا بتاريخ 2014/2/23 من جراء حادث �شري يف اأثناء 
تنفيذ مهمة يف اجلن�ب.ح�شر مرا�شم التكرمي العقيد هرني ال�شيقلي ممثًل قائد 

امل�ؤقتة.  العماد جان قه�جي وعدد من �شباط اجلي�س وق�ات الأمم املتحدة  احلي�س 

وقّلدهما  نع�شيهما،  على  الزهر  من  اإكليلن  ال�شيقلي  العقيد  و�شع  وللمنا�شبة، 

و�شام التقدير الع�شكري من الدرجة الربونزية.



قيادة اجلي�ش: تكثيف التدابري الأمنية

اأدى اإىل تقّل�ش العملّيات الإرهابية

�شّددت قيادة اجلي�س – مديرية الت�جيه يف 

البيان ال�شادر بتاريخ 2014/3/13 على »اأن 

تكثي��ف التدابري الأمني��ة التي اتخذتها 

املناط��ق  خمتل��ف  يف  اجلي���س  وح��دات 

اللبنانية، اأدى اإىل تقّل�س عمليات تفجري 

ال�شيارات املفّخخة ب�شكل ملح�ظ، والتي 

كان اآخره��ا ا�شته��داف حاج��ز اجلي�س 

يف الهرم��ل، وبتقّل�س عملي��ات التفجري، 

�شحب من التداول ب�شكل كبري م��ش�ع 

كان م��دار انق�ش��ام بن الق���ى ال�شيا�شية 

يف الآون��ة الأخ��رية ح���ل اأ�شب��اب التفجري 

ودوافعه��ا«. واأو�شحت القيادة، »اأن اجلهد 

الأمني ي�شتم��ر لر�شد ال�شي��ارات املفخخة 

واملت�ّرطن يف عمليات التفخيخ والتح�شري 

للتفج��ريات. وقد اأثمر هذا اجلهد ت�قيف 

اأبرز املطل�بن، وك�شف عدد من ال�شيارات 

املجم�ع��ات  �شع���ر  اإىل  واأّدى  املفخخ��ة، 

الإرهابية ب�شيق اخلناق عليها، وب�شع�بة 

ا�شته��داف املناط��ق الآهل��ة، بدليل جل�ء 

هذه املجم�عات اإىل اإطلق ال�ش�اريخ على 

بع�س القرى يف البقاع«.

عملي��ات  مكافح��ة  �شعي��د  وعل��ى 

اخلطف مقابل فدية، ذّكرت اأن »تدابري 

اخلاطف��ن  وج���د  اأماك��ن  حما�ش��رة 

وتهديده��م، واإ�شعاره��م باأنه��م معروف�ن 

بالإ�ش��م، وامل��كان، اأثم��رت اإف�ش��ال عدد 

من حماولت اخلط��ف، كما ح�شل مع 

امل�اط��ن اأنط���ان �شاه��ر كع��دي بتاريخ 

2014/3/6، وك�شف خمطط خلطف اإبن 

اأح��د كّت��اب الع��دل يف جبي��ل واإف�شاله، 

وت�قيف املخطط��ن، والإفراج عن الطفل 

مي�شال �شقر بتاريخ 2014/3/8«.

اخلط���ات  »اإح��كام  اأّن  واأو�شح��ت 

اإىل  اأّدى  طرابل���س  يف  للجي���س  امليداني��ة 

تراج��ع الإ�شتب��اكات ب��ن ب��اب التبانة 

وجب��ل حم�ش��ن رغ��م ا�شتم��رار ال�شح��ن 

بع���س  با�شتثن��اء  والطائف��ي،  ال�شيا�ش��ي 

احل�ادث الفردية التي حت�شل على خلفية 

بع�س الت�قيف��ات، والتي ترافقه��ا اأحياًنا 

اإعتداءات على مراكز اجلي�س الذي تت�ىّل 

وحداته ملحقة املعتدين وت�قيفهم«.

ويف اإطار احلفاظ عل��ى الأمن والإ�شتقرار 

عل��ى  املنّظم��ة  اجلرائ��م  ومكافح��ة 

اأن�اعه��ا، اأوقف��ت وح��دات اجلي�س خلل 

�شه��ر �شباط املن�ش��رم، يف خمتلف املناطق 

ا من جن�شيات  اللبنانية نح��� 870 �شخ�شً

للعدال��ة  مطل���ب  بع�شه��م  خمتلف��ة، 

والبع���س  ت�قي��ف،  مذك��رات  مب�ج��ب 

وخمالف��ات  جرائ��م  لرتكاب��ه  الآخ��ر 

متعددة، تتعل��ق بالتج�ل داخ��ل الأرا�شي 

اللبنانية من دون اإقامات �شرعية، وحيازة 

املمن�ع��ات والإجت��ار به��ا، بالإ�شاف��ة اإىل 

قي��ادة �شي��ارات ودراج��ات نارية م��ن دون 

اأوراق ثب�تي��ة، وقد �شملت امل�شب�طات 226 

�شي��ارة و35 دّراج��ة نارية و�شهري��ج مازوت 

ومركب �شيد، بالإ�شافة اإىل كميات من 

الأ�شلحة والذخائ��ر والأع��تدة الع�ش��كرية 

املتنّ�ع��ة واملخدرات.

 �شهيد وثمانية جرحى للجي�ش

يف مواجهة اأيادي ال�شر

يف طرابل�ش

اأي��ادي ال�ش��ّر ت�ا�شل العب��ث يف طرابل�س. 

وبالت���ازي م��ع ا�شته��داف اأم��ن امل�اطنن 

بن��ريان  اجلي���س  ا�شتهدف��ت  واأرزاقه��م 

غ��ادرة: العري��ف ف��ادي ال�شقع��ان ان�ش��م 

اإىل رف��اق �شهداء، عدد م��ن الع�شكرين 

اأ�شيب بج��روح خمتلفة، �شق��ط عدد من 

املدنين ب��ن قتيل وجري��ح، فيما تابعت 

وتعامل��ت  تدابريه��ا  اجلي���س  وح��دات 

بالأ�شلح��ة املنا�شبة مع م�شادر النريان. يف 

ما يلي وقائع ي�مي��ات الأمن الذي ت�تر يف 

طرابل���س عقب اغتي��ال اأحد امل�اطنن يف 

.2014/3/13

 لي��ل اخلمي���س 2014/3/13، ومع اإعلن 

مقت��ل ولي��د بره���م، ت�ت��ر ال��ش��ع ودارت 

خمتلف��ة  �شمل��ت  �شاري��ة  ا�شتب��اكات 

الأ�شلح��ة  فيه��ا  وا�شتخدم��ت  املح��اور، 

وال���»ب7«  الإيرنغ��ا  وقذائ��ف  الر�شا�ش��ة 

وقذائ��ف الهاون. اجلي���س �ش��ارع اإىل الرّد 

بامل�ش��ادات على م�ش��ادر الن��ريان، وعمل 

على ملحق��ة امل�شّلحن وده��م اأماكن 

ت�اجده��م، ومتكن م��ن �شبط عدد من 

املح��اور. واأعلنت قي��ادة اجلي�س – مديرية 

»�شخ�ش��ن  اأن  له��ا  بي��ان  يف  الت�جي��ه 

ي�شتق��لن دراج��ة نارية، اأطلق��ا النار من 

م�شد�س حربي باجت��اه امل�اطن وليد بره�م 

يف حمل��ة ال�شم والفرز ق��رب م�شرف لبنان 

– طرابل�س، فاأ�شي��ب يف بطنه و�شاقيه ما 
اأن دوري��ة  اإىل  واأ�ش��ارت  اإىل مقتل��ه«.  اأّدى 

م��ن اجلي���س »دهم��ت من��زل كل م��ن 

املدعّ�ي��ن عم��ر ميقاتي وفاي��ز عثمان يف 

حمل��ة الرتبيع��ة – طرابل���س، واملطل���ب 

ت�قيفهما للإ�شتباه باإطلقهما النار على 

امل�اط��ن بره�م، م��ن دون العث�ر عليهما 

اأي��ة م�شب�ط��ات«. واأك��دت اأن  اأو عل��ى 

ي وامللحقة  »ق�ى اجلي�س ت�شتم��ر بالتق�شّ

لت�قيف املطل�بن واإحالتهما على الق�شاء 

املخت�ّس«.

ت�ا�شل��ت   ،2014/3/14 اجلمع��ة  ي���م 

الإ�شتب��اكات ب��ن اجلي���س وامل�شّلح��ن، 

جي�شنا

العدد 32346

مبزيد من اجلهود والدماء

اجلي�ش يف مواجهة الإرهاب والفتنة

بجهود جّبارة ومبزيد من الدماء والعزم، يوا�شل اجلي�ش تطويق الفتنة يف منطقة، واحلّد من نتائج 

ما يجري يف �شوريا يف مناطق اأخرى. ويف الوقت نف�شه وبالإ�شرار نف�شه يتعّقب املجرمني ال�شاعني 

وال�شرقة  اخلطف  باأعمال  الأمن  على  املعتدين  واأولئك  اإرهابية،  تفجريات  عرب  الفتنة  ن�شر  اإىل 

و�شواها... يف الواقع نتيجة هذه اجلهود برزت بو�شوح من خالل تقّل�ش عمليات تفجري ال�شيارات 

القب�ش على عدد من الإرهابيني. مع  اإلقاء  ال�شيارات بعد  املفخخة، ور�شد وتفكيك بع�ش هذه 

ذلك، حماولت املجرمني م�شتمرة باأكرث من �شكل ويف اأكرث من منطقة، فيما ي�شتمر اجلي�ش يف 

مالحقتهم ودرء خطر اإجرامهم واأعمالهم الإرهابية عن الوطن.



وا�شتم��رت اأعم��ال القن�س الت��ي ح�شدت 

مزي��ًدا م��ن ال�شحاي��ا، وا�شتق��دم اجلي���س 

الت�ش��ّدي  يف  وا�شتم��ر  اإ�شافي��ة  تعزي��زات 

وملحق��ة  امل�شّلح��ة  للمجم�ع��ات 

عنا�شره��ا، وال��رد عل��ى م�ش��ادر الن��ريان 

بامل�شادات.

واأعلن��ت القي��ادة يف بيان اأّن��ه »على اأثر 

جتدد الإ�شتب��اكات يف مدين��ة طرابل�س، 

تدخلت ق�ى اجلي���س املنت�شرة يف املنطقة 

لإط��لق  فتعّر�ش��ت  الأو�ش��اع،  لتهدئ��ة 

ن��ار، م��ا اأّدى اإىل اإ�شاب��ة اأربعة ع�شكرين 

ت نقطة مراقبة نادي  بجروح. كما تعر�شّ

ال�شب��اط يف ثكن��ة القبة لإط��لق نار، ما 

��ا.  اأّدى اإىل اإ�شاب��ة ع�شك��ري بج��روح اأي�شً

وقد قامت ق�ى اجلي�س بالرد على مطلقي 

الن��ار وتنفي��ذ عملي��ات ده��م حي��ث مّت 

ت�قي��ف عدد من الأ�شخا���س امل�شتبه بهم 

الذين اأحيل�ا اإىل الق�شاء املخت�س«.

ولي��ل ال�شب��ت – الأح��د 2014/3/16-15، 

ارتفعت وت��رية الإ�شتب��اكات على حماور 

التبانة ورّد اجلي�س بعنف على امل�شّلحن، 

الذين ا�شتهدف�ا اأربع مللت له بالقذائف 

ال�شاروخي��ة م��ا اأّدى اإىل ا�شت�شهاد العريف 

فادي ال�شقعان وجرح ثمانية ع�شكرين.

ويف التفا�شي��ل الت��ي اأورده��ا بي��ان قيادة 

اجلي�س لي��ل 2014/3/15: »ح�اىل ال�شاعة 

18.45 واأثن��اء قي��ام دوري��ة تابع��ة للجي�س 

بالإنتقال من حملة املل�لة - م�شتديرة اأب� 

 RPG علي، تعّر�شت ناقل��ة جند لقذيفة

اأّدت اإىل اإ�شاب��ة اأربع��ة ع�شكرين بجروح 

طفيفة. كم��ا تعر�شت ناقلة جند اأخرى 

يف حمل��ة املل�لة عند ال�شاع��ة 19.30 لرمي 

رّمانت��ن يدوّيتن من دون وق���ع اإ�شابات. 

وعن��د ال�شاعة 20.80 تعّر�ش��ت ناقلة جند 

ثالثة لإطلق رّمانة بندقية ن�ع »اإنريغا« 

بج��روح  ع�شكري��ن  اإ�شاب��ة  اإىل  اأّدت 

طفيفة«.

اجلي���س  »عنا�ش��ر  اأن  البي��ان  واأ�ش��اف 

ت�شتمر بالّرد على م�ش��ادر النريان واإطلق 

القذائف امل�شيئ��ة لتحديد اأماكن ت�اجد 

مطلق��ي النار لت�قيفه��م واإحالتهم على 

الق�شاء املخت�س«.

واأو�شحت القي��ادة يف بيان لحق اأ�شدرته 

بالتاري��خ نف�ش��ه، اأّن رّمان��ة بندقي��ة من 

ن�ع »اإنريغ��ا« �شقطت عل��ى ناقلة جند 

يف حمل��ة املل�ل��ة اأّدت اإىل ا�شت�شه��اد اأحد 

الع�شكري��ن )العري��ف ف��ادي ال�شقعان( 

وت�شتم��ر ق���ى اجلي���س بالرد عل��ى م�شادر 

النريان«.

قيادة اجلي�ش وبلدة عيحا

يوّدعان العريف ال�شهيد

�شّيعت قيادة اجلي�س واأبناء بلدة عيحا – 

را�شيا العريف ال�شهيد فادي ال�شقعان الذي 

ا�شت�شهد يف اأثناء تنفيذه مهمة حفظ اأمن 

يف حملة املل�لة يف طرابل�س.

وق��د اأقيم لل�شهي��د ماأمت �شعب��ي حا�شد 

تقّدم��ه العقيد حمد حي��در ممثًل نائب 

رئي���س جمل�س ال�زراء وزي��ر الدفاع ال�طني 

الأ�شتاذ �شمري مقب��ل وقائد اجلي�س العماد 

روؤ�ش��اء  ع��ن  ممثل���ن  قه�ج��ي،  ج��ان 

الأجهزة الأمنية وفعاليات املنطقة وح�شد 

من امل�اطنن ورفاق ال�شلح.

ويف املنا�شبة، األق��ى العقيد حيدر كلمة 

ق��ال فيه��ا اإّن »قيادة اجلي���س ت�ؤكد مرة 

اأخرى عزمها على اإنقاذ ال�طن من عبث 

املجرم��ن واملتطاولن على م�ش��رية الأمن 

والإ�شتق��رار، كائنًة م��ا كانت امل�شاعب 

امل�ؤ�ش�ش��ة  �شه��داء  قافل��ة  واإّن  والأخط��ار. 

الع�شكرية لن تت�قف اأبًدا يف �شبيل لبنان 

وكل قط��رة دم ت�شقط م��ن م�اطن بريء 

اأو م��ن اأحد جن�دها هي اأمانة يف اأعناقها 

و�شتزي��د ه��ذه امل�ؤ�ش�شة اإمياًن��ا ومتا�شًكا، 

الفتن��ة  اأ�ش���اك  اقت��لع  عل��ى  واإ�ش��راًرا 

والإجرام من ج�ش��م ال�طن«. كما اأّكد 

اأن »ه�ؤلء املجرمن الذين �شّنف�ا اأنف�شهم 

يف م�قع اخليانة ال�طنية والتنّكر للعي�س 

امل�ش��رتك ب��ن اأبن��اء جمتمعن��ا ال�اح��د، 

واخلروج على قيم �شعبنا واأعرافه وتقاليده 

ال�شمح��اء، ل��ن يك�ن���ا يف حلظ��ة واحدة 

مباأمن م��ن امللحقة امليدانية والق�شائية 

حت��ى ت�قيفه��م واإن��زال الق�شا���س العادل 

بهم«.

وبع��د كلم��ة ل�شقي��ق ال�شهي��د ال�شي��د 

كمال ال�شقعان، رفع ال�شيخ �شالح �شقري 

ال�شلة على جثمان ال�شهيد قبل اأن ي�ارى 

يف الرثى. وقدمت ثلة من م��شيقى اجلي�س 

ال�شلح وعزفت ن�شي��د امل�تى ورفع النع�س 

على الأكتاف و�شط نرث الأرز وال�رود.

العريف 

ال�شهيد فادي 

ال�شقعان

- م��ن م�الي��د 

1973يف   /11/8

 – الك�ا�شب��ة 

را�شيا، حمافظة 

البقاع.

يف  تط��ّ�ع   -

اجلي�س بتاريخ 2009/12/26.

- من عداد ل�اء امل�شاة الثامن- الكتيبة 

.81

- حائز: 

• و�شام مكافحة الإرهاب.
• تن�يه العماد قائد اجلي�س مّرتن.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س.
- متاأهل وله ثلثة اأولد.

- رقي لرتبة اأعل��ى بعد ا�شت�شهاده ومنح 

و�شام احلرب، و�شام اجلرحى وو�شام التقدير 

الع�شك��ري م��ن الدرجة الربونزي��ة وتن�يه 

العماد قائد اجلي�س.

اإنفجار يف النبي عثمان

وتعطيل اآخر يف راأ�ش بعلبك

بع��د �شاعات م��ن �شق�ط ي��ربود ال�ش�رية 

يف ي��د اجلي�س العربي ال�ش���ري، دوى انفجار 

على الطريق العام عند بلدة النبي عثمان 
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ناجم عن تفج��ري اأحد الإنتحارين نف�شه 

ب�شيارة مفخخة، اإثر افت�شاح اأمره.

ووفق البيان ال��ذي اأ�شدرته قيادة اجلي�س 

ح���اىل  ح�ش��ل  الإنفج��ار  اأن   2014/3/16

ال�شاع��ة 21،50 عل��ى الطري��ق الع��ام عند 

مف��رق بل��دة النبي عثم��ان، قرب حمطة 

العا�ش��ق. وه��� ناج��م ع��ن تفج��ري اأح��د 

الإنتحارين نف�شه بينما كان يق�د �شيارة 

ن���ع »غران��د �شريوك��ي« ل�ن رم��ادي، ما 

اأ�شف��ر عن ا�شت�شه��اد عدد م��ن امل�اطنن 

واإ�شابة اآخرين بج��روح خمتلفة، وح�ش�ل 

اأ�شرار مادية ج�شيمة يف املمتلكات...

واأو�شحت القي��ادة يف بيان لحق اأ�شدرته 

بتاريخ 2014/3/17 اأن��ه »بنتيجة ك�شف 

عل��ى  املخت�ش��ن  الع�شكري��ن  اخل��رباء 

املكان، تبّن اأن كمية املتفجرات زنتها 

ح���اىل 100 كل��غ، م�ّزعة داخ��ل ال�شيارة 

امل�شتخدمة يف التفجري«.

مديري��ة  ر�ش��دت  مّت�ش��ل،  �شي��اق  ويف 

�شي��ارة   ،2014/3/17 �شب��اح  املخاب��رات 

م�شب�ه��ة يف منطقة راأ�س بعلبك بالقرب 

من مدر�ش��ة الراهبات، واأعلنت يف بيانها 

ال�ش��ادر بالتاري��خ نف�ش��ه، اأن��ه »بع��د ورود 

معل�مات عن تفخيخ �شيارة ل�شتعمالها 

لأعمال اإرهابية، ر�شدت مديرية املخابرات 

�شي��ارة م�شب�هة يف منطق��ة راأ�س بعلبك، 

وعل��ى الأثر ح�شر اخلب��ري الع�شكري الذي 

عاي��ن ال�شي��ارة والعب���ة الت��ي بداخله��ا، 

واملق��درة زنته��ا بنح��� 170 كل��غ، فق��ّرر 

تفجريه��ا يف م��كان وج�ده��ا نظ��ًرا اإىل 

خط�رة تفكيكه��ا و�شع�بة نقلها من 

ا واأنه��ا كانت مت�قفة  امل��كان، خ�ش��شً

يف م��كان غري اآهل بال�شكان. وقد ب��شر 

التحقيق لك�شف م�شدرها وحتديد ه�ية 

الفاعلن«.

�شواريخ ت�شتهدف قرى

يف البقاع ال�شمايل

قي��ادة  اأ�ش��درت   ،2014/2/28 تاري��خ  يف 

اجلي���س بياًن��ا جاء في��ه: »تعّر�ش��ت بلدة 

بريت��ال وحميطها ل�شق���ط ثلثة �ش�اريخ 

م�شدره��ا اجلان��ب ال�ش���ري، �شق��ط واحد 

منها يف منزل اأحد الع�شكرين ما اأّدى اإىل 

ح�ش�ل اأ�شرار باملمتلكات«.

ويف الإطار نف�شه، اأ�ش��درت قيادة اجلي�س 

بياًن��ا بتاري��خ 2014/3/4 اأف��ادت فيه عن 

اللب���ة  بل��دة  �ش�اري��خ يف  ثلث��ة  �شق���ط 

م�شدرها اجلانب ال�ش�ري من دون الإبلغ 

عن اإ�شابات يف الأرواح.

كما اأعلن��ت يف بيانها ال�ش��ادر بتاريخ 

2014/3/7 اأن حمي��ط بلدتي اللب�ة والنبي 

عثم��ان تعّر�شا اإىل �شق���ط ثلثة �ش�اريخ 

��ا اجلانب ال�ش���ري من دون  م�شدره��ا اأي�شً

ت�شجيل اأّي اإ�شابات بالأرواح.

بتاري��خ  اأ�شدرت��ه  لح��ق  بي��ان  ويف 

2014/3/16، اأعلن��ت اأّن الط��ريان احلربي 

ال�ش�ري ق�شف بعدد من ال�ش�اريخ اأماكن 

ملحقت��ه  اأثن��اء  يف  عر�ش��ال،  ج��رود  يف 

م�شّلح��ن على احلدود املحاذي��ة للأرا�شي 

ال�ش�رية...

متفرقات اأمنية

بالأم��ن  املخّل��ن  ملحق��ة  اإط��ار  يف 

بجرائ��م خمتلف��ة،  للعدال��ة  واملطل�ب��ن 

تداب��ري  الع�شكري��ة  ال�ح��دات  نّف��ذت 

خمتلف��ة وعملي��ات ده��م. ويف م��ا يل��ي 

احل�شيلة الت��ي اأ�شفرت عنه��ا العمليات 

والتدابري التي نّفذها اجلي�س.

القي��ادة  اأ�ش��درت   ،2014/3/3 بتاري��خ 

بياًن��ا جاء فيه اأّن��ه: »يف اأثناء ت�شييع اأحد 

الأ�شخا�س يف حملة �شربا، اأقدم املدع� ف�زي 

�شحرور، املطل�ب ت�قيفه بعّدة وثائق، على 

اإطلق ر�شقات نارية من اأ�شلحة حربية اآر 

ب��ي جي يف اجل���، على الف���ر قامت وحدة 

م��ن اجلي���س مبداهمة منزل��ه دون العث�ر 

علي��ه، ق��د اأوقفت داخل املن��زل كل من 

ال�ش�ري��ن: م�شطف��ى حمم�د باج��� ويا�شر 

حمم��د العبدالل��ه وحمم��د �شلي��م حممد 

علي جربة، حليازته��م اأجهزة ل�شلكية 

عدد /3/ ومبلًغ��ا كبرًيا من املال، كما 

ع��رثت داخل املن��زل عل��ى م�شد�س حربي 

وبندقية �شيد اأوت�ماتيكية مع ذخائرها 

وممن�عات«.

ويف الإط��ار نف�شه، اأ�شدرت القي��ادة بياًنا 

»اأوقف��ت  في��ه:  ج��اء   2014/3/5 بتاري��خ 

مديرية املخابرات يف منطقة جبيل ثلثة 

اأ�شخا���س كان���ا يخّطط���ن خلطف اإبن 

اأح��د كّت��اب الع��دل يف املنطق��ة، وه��م: 

اللبن��اين )ن.�س( وال�ش�ري )ع.غ( وامل�شري 

)�س.اإ(، وقد اعرتف امل�ق�ف�ن باأنهم تعرف�ا 

من خ��لل م�اق��ع الت�ا�ش��ل الجتماعي 

عل��ى ه�ي��ة الكات��ب الع��دل و�ش���ر اإبنه 

وعن�ان مدر�شته وبداأوا بالتخطيط لعملية 

خطف��ه مقابل فدي��ة، له��ذه الغاية جرى 

تاأم��ن ب��زة ع�شكري��ة تع�د لق���ى الأمن 

الداخل��ي، وحماول��ة تاأمن ل�ح��ات �شيارة 

م��زّورة ل�شتعماله��ا يف العملي��ة. وت�شتمر 

التحقيق��ات مع امل�ق�ف��ن لك�شف مدى 

ت�ّرطهما بجرائم اأخرى«.

كذل��ك، ويف 2014/3/6، اأعلنت القيادة 

ملديري��ة  تابع��ة  دوري��ة  اأن  اآخ��ر  بي��اٍن  يف 

املخاب��رات اأوقف��ت يف حمل��ة حبال��ن – 

جبيل املدع� ابراهيم دحام النايف، وذلك 

حليازت��ه كمية من احلب���ب املخّدرة زنة 

ب��ن  ب��ة  م��شّ كان��ت  كل��غ،   76،285

�شفائ��ح معدني��ة يف �شندوق �شي��ارة بيك 

رق��م   »FUSO »ميت�ش�بي�ش��ي  ن���ع  اآب 

339275/م، م�شجل��ة با�شم والده، ويق�دها 

اأحد اأقربائه املدع��� اأحمد حممد الأحمد 

الذي متّك��ن من الفرار. وق��د مّت ت�شليم 

املراج��ع  اإىل  امل�شب�ط��ات  م��ع  امل�ق���ف 

املخت�شة وب��شر التحقيق«.

ويف بي��ان �شادر بتاريخ 2014/3/15، اأوقف 

اجلي���س اللبن��اين عن��د ال�شاع��ة 14،30 يف 

منطق��ة �شدرا - ع��كار، امل�اطن ممدوح 

حمم��د ر�شيد ي�شتق��ل �شيارة ن���ع رين� 11، 

وق��د �شبط��ت بح�زت��ه قذيفتي ه��اون 82 

ملم، 5 رمان��ات يدوية )من دون �ش�اعق( 

وكمية من ذخرية 12،7 ملم.

�شّل��م امل�ق���ف وامل�شب�ط��ات اإىل املراجع 

املخت�شة وب��شر التحقي��ق باإ�شراف الق�شاء 

املخت�س.

اإعداد: نينا عقل خليل





من�ش�آت وتدريب

ها�شم  الركن  العميد  حّدثنا  بدايًة، 

اأ�شهمت  التي  التدريبية  املن�شاآت  عن 

الثامن  للواء  تاأمينها  يف  اجلي�ش  قيادة 

منوذجية  مقاتل  جولة  ت�شمنت،  وق��د 

)500 مرت(، حلقة ا�شتباك )وهي الأكرب 

من  هبوط  ومركن  برًجا  اجلي�ش(،  يف 

الطائرة، بكرة رمل وبكرة مياه، مدينة 

احلية،  بالذخرية  للرمايات  مداهمة 

وحقل حركة ونار. وقد تطّلب جتهيزها 

20 يوًما تقريًبا.

ب��داأن��ا  ق���ال:  ال��ت��دري��ب��ات،  �شري  وع��ن 

التمارين مع �شرايا امل�شاة فبا�شروا بدورات 

 15 ملدة  مغاوير  )دورة  م�شغرة  تاأ�شي�شية 

يوًما( على يد مدربني )�شباط ورتباء( من 

الدرو�ش  اإىل جانب  ت�شمنت،  وقد  الفوج، 

ا  درو�شً املر�شو�ش،  ونظام  ال�شري  ومتارين 

احل�شرية،  تنظيم  يف:  وعملية  نظرية 

قتال حراب، اإ�شتباك، رمايات بالذخرية 

باحلبال،  وه��ب��وط  م��داه��م��ة،  احل��ي��ة، 

واختتمت الدورة مبناورة.

واأو�شح قائاًل: عندما تنهي كّل �شرية 

دورتها، تنتقل بعد اأ�شبوع لتنفيذ مترين 

هذه  �شرايا  ثالث  اأنهت  وكّلما  دهم. 

حقل  اإىل  جمتمعًة  تنتقل  التدريبات، 

)قتال  الكربى  املناورة  لتنفيذ  الطيبة 

عدو  اإن���زال  مهاجمة  تكتي،  لفيف 

حت�شيناته(  ومهاجمة  عليه،  والق�شاء 

دب��اب��ات  ���ش��ري��ة  اإل��ي��ه��ا  تن�شّم  ح��ي��ث 

اإىل  بالإ�شافة  ه��ذا  م��درع��ات.  وف�شائل 

دورات:  متابعة 

على  ال��ت��ع��ّرف 

امل���ت���ف���ج���رات، 

ه��������اون81مم، 

 ،106 م����دف����ع 

م�شادة  م��داف��ع 

و23مم،  14،5مم 

واآمر  اآمر ح�شرية 

ف�شيلة.

ترّقب وحم��شة فنج�ح

ومدى  اللواء  ع�شكريي  فعل  رّدة  عن 

والتدريبات،  ال��دورات  هذه  مع  جتاوبهم 

قال العميد الركن ها�شم: معّدل العمر 

ال�شباب  عمر  اأي  �شنة  ال�25  هو  اللواء  يف 

والن�شاط، وم�شتوى الن�شباط عاٍل. هذان 

العامالن، اإذا مل يتّم تعهدهما بالتدريب 

والرعاية ي�شعفان وي�شبح العن�شر خموًل 

العمل  بداأ  عندما  واأ�شاف:  ومتملماًل. 

�شادت  التدريب،  من�شاآت  جتهيز  على 

من  واخل��وف  الرتقب  من  حالة  املوقع 

ال��دورات  ب��داأت  بعدما  ولكن  املجهول. 

واأنهت ال�شرية الأوىل دورتها ونفذت بفخر 

انتقلت عدوى احلما�شة  ناجحة،  مناورة 

الع�شكريون  وبات  الأخ��رى  ال�شرايا  اإىل 

حتى  والن���دف���اع.  بالن�شاط  مفعمني 

اأرادوا  اللوج�شتية  الكتيبة  عنا�شر 

العدو  اأّن  اعتبار  التدريبات على  متابعة 

على  ويجب  الكتائب،  ب��ني  مييز  ل 

اجلميع اأن يكونوا على اأهبة ال�شتعداد 

لأّي قتال ومدربني على حماية انف�شهم.

ب�نت�ش�ره  الث�من  امل�ش�ة  لواء  يعرف 

اللبن�نية،  املن�طق  جميع  يف  الوا�شع 

ا�شتب�ك�ت  ت�شهد  التي  تلك   � وخ�شو�شً

�شغط  اخلطر.  دائ��رة  يف  تكون  اأو 

ا�شتوجب  اللواء  هذا  لدى  املهم�ت 

اإع�دة النظر ب�آلية العمل فيه، اإ�ش�فًة اإىل تنظيمه، جتهيز مواقعه وتكثيف 

تدريب�ته لرفع املعنوي�ت وم�شتوى القدرة القت�لية لدى ع�شكرييه، ال �شيم� 

بعد م�ش�ركتهم يف اأحداث عربا التي تكبد اللواء الث�من خالله� عدًدا من 

ال�شهداء واالإ�ش�ب�ت. 

 ،02/11/2013 بت�ريخ  الث�من  امل�ش�ة  لواء  قي�دة  ت�شلم  الذي  ه��شم  الكرمي  عبد  الركن  العميد 

� التدريب�ت التي  يتحّدث ل�»اجلي�ش« عن احلركة التي �شهده� اللواء يف الفرتة االأخرية، وخ�شو�شً

توجت مبن�ورة اأثبتت كف�ءة الع�شكريني. 

يف ثكناتنا

العدد 36346

تدريبات مكثفة 

يف امل�شاة الثامن

 � ..ويف االألوية اأي�شً

مق�تلون �شر�شون



التدريبية  ال���دورات  ه��ذه  ه��دف  وع��ن 

اأي ع�شكري من  يحتاج  األ  قال: يجب 

اإىل  املعركة،  اأر���ش  على  موجود  اللواء 

وبالتايل  اخلا�شة،  القوات  من  دعم  اأّي 

هدفنا حتويل عنا�شر اللواء اإىل مقاتلني 

معنى،  من  للكلمة  ما  بكّل  �شر�شني 

تنفيذ  ي�شتطيعون 

قتالية  عملية  اأي 

مب��ف��رده��م وب���اأق���ّل 

خ�شائر ممكنة.

من�ورة يف ح�شور 

مدير التعليم

التدريب  م�شتوى 

القتال  على  العايل 

ال�������ش���ر����ش ك���ان 

امل��ن��اورة  يف  ا  ملمو�شً

اإحدى  نفذتها  التي 

الثامن،  اللواء  �شرايا 

بح�شور مدير التعليم 

ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

دري�����د زه����ر ال��دي��ن 

العميد  اللواء  وقائد 

ال����رك����ن ه��ا���ش��م 

من  عدد  اإىل  اإ�شافًة 

ال�����ش��ب��اط والأف�����راد. 

رفع م�شتوى  اإىل  املناورة  وقد هدفت هذه 

تعزيز  للع�شكريني،  القتالية  ال��ق��درة 

التاآلف  )رفيقه(،  وبالآخر  بالنف�ش  الثقة 

احلية،  الذخرية  وا�شتخدام  ال�شالح  مع 

الدهم،  تقنيات  معرفة  اإىل  بالإ�شافة 

وجًها  القتال  والنار،  احلركة  النتقال، 

وتنمية  ال�شحيحة  الفعل  ردات  لوجه، 

ع�شبية  تعزيز  طريق  عن  الفريق  روح 

الوحدة والرتكيز على دور احل�شرية.

املناورة التي تابعتها »اجلي�ش« ق�شمت 

اإىل عّدة مراحل: بدايًة، متارين الهبوط 

داخله  يف  منزل  دهم  اأعقبها  باحلبل، 

جم��م��وع��ة اإره��اب��ي��ني، ن��ّف��ذت��ه ث��الث 

ومدولبة(  موؤللة  )راج��ل��ة،  جمموعات 

ت�شاندها رمايات قن�ش ورمايات دعم من 

املجموعات،  انتقلت  ر�شا�شة...  اأ�شلحة 

الوثبات،  متارين  لتنفيذ  بدورها  ك��ٌلّ 

بالذخرية  والإط��ب��اق  وال��ن��ار،  احل��رك��ة 

�شجال  بعر�ش  املناورة  واختتمت  احلية. 

م�شّوق ا�شتمّر حلواىل 10 دقائق.

اإعداد:

روجين� خليل ال�شختورة
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املطعم والبار

التي  املطعم  �صالة  من  جولتنا  بداأنا 

عرفت تو�صعة جعلتها تت�صع حلواىل 250 

عبارة  ال�صابق  يف  كانت  بعدما  ا  �صخ�صً

من  لأكرث  تت�صع  ل  �صغرية  غرف  عن 

بكل  ال�صالة  جّهزت  وقد  �صخ�ص.   100

اأجهزة  من  احلديثة  التقنية  الو�صائل 

مو�صيقى و�صوت واإ�صاءة و�صا�صات عمالقة 

بحيث غدت موؤهلة ل�صتقبال خمتلف 

اأع��را���ص  م��ن  الإجتماعية  املنا�صبات 

والتي افتقدتها  واأعياد ميالد،  وحفالت 

اأما  م�صاحتها.  �صغر  ب�صبب  ال�صابق  يف 

�صة  خم�صَّ كانت  والتي  الثانية،  ال�صالة 

)بار(  مق�صف  اإىل  لت  حتوَّ فقد  للطعام، 

م  مع طاولت عالية وديكور خا�ص، يقدِّ

ويت�صع  املو�صيقى  اأنغام  على  امل�صروبات 

حلواىل 100 �صخ�ص. 

ماذا بعد؟

ب�صعالين  اأنطوان  العميد  النادي  رئي�ص 

يخربنا اأن ثمة الكثري بعد، فاإىل ال�صالتني 

تت�صع   VIPقاعتا اأ�صيفت  الرائعتني، 

ال�صرقي،  الطراز  وفق  مة  امل�صمَّ الأوىل، 

انتظار  ق��اع��ة  م��ع  ا  �صخ�صً  20 حل���واىل 

القاعات،  باقي  عن  ومنف�صلة  مت�صلة 

لل�صباط  ر  لتوفِّ ا  اأي�صً ترميمها  مّت  وقد 

اأما  والراحة.  الرفاهية  كل  و�صيوفهم 

الثانية  ال��ق��اع��ة 

 45 فتت�صع حلواىل 

وبذلك،  ا.  �صخ�صً

النادي  ي�صتوعب 

عينه  ال��وق��ت  يف 

ث����الث ح��ف��الت 

اأي  اإقفال  دون  من 

قاعة من قاعاته، 

يفتح  اأن���ه  علًما 

الثامنة  اأبوابه من 

����ص���ب���اًح���ا ح��ت��ى 

منت�صف الليل.

م�������ن ج����دي����د 

���ا  ال����ن����ادي اأي�������صً

حما�صرات  قاعة 

ح��واىل  ت�صتقبل 

وق��د  ��ا  ���ص��خ�����صً  90

بو�صائل  ��زت  ُج��هِّ

�صمعي��ة-ب�صري���ة 

وح���م���ل���ت ا���ص��م 

على  له  تقديًرا  نحله«  »وجيه  الفنان 

ن  والتي تزيِّ اأعماله  مه للنادي من  ما قدَّ

اجلدران فتزيد املكان جماًل ورونًقا.

حلويات و... نارجيلة

ق�صم  افتتاح  مّت  ثانية  ناحية  م��ن 

العربية  احللوى  يقدم  ال��ذي  الباتي�صري 

وملحبي  ال��ن��ادي،  �صيوف  اإىل  والغربية 

�صت خيمة  ُخ�صِّ )الأركيلة(  النارجيلة 

ت�صتقبلهم �صيًفا و�صتاء.

ب�صعالين  العميد  مع  جولتنا  ونتابع 

�صهد  حيث  للنادي  اخلارجي  املحيط  يف 

حو�ص  هدمت  �صخمة  ور���ص��ة  ال��را���ص 

مياه  بركة  مكانه  لتحل  ال�صباحة 

نواٍد 

وخدمات

العدد 38346

نادي ال�ضباط يف الريزة

قفزة نوعية يف اخلدمات 

انتظرها رّواده من كل الأجيال

ن�ّش قرار �صدر عن قيادة اجلي�ش 

يف العام 2011 على �صرورة حت�صني 

نوادي  يف  وتطويرها  اخلدمات 

النوادي  اإدارة  جهاز  كلِّف  وقد  الع�صر.  متطلبات  مع  متا�صًيا  ال�صباط 

�ش ميزانية معينة للمبا�صرة بذلك. تنفيذه بعدما خ�صَّ

الريزة  يف  كنعان(  خليل  )مبنى  ال�صباط  نادي  �صهدها  التي  الور�صة 

غدا  حتى  واملعّدات,  التجهيزات  اأحدث  وتزويده  ترميمه  اإعادة  �صملت 

ي�صاهي اأفخم النوادي ويقّدم اأف�صل اخلدمات لل�صباط وعائالتهم, وزّوار 

النادي باتوا يجدون يف جنباته ما مل تاألفه العني من قبل.



مما  اأرح��ب  اأ�صبح  وبذلك  نافورة،  مع 

غدا  بحيث  ال�صابق  يف  عليه  ك��ان 

ا يف الإحتفالت  يت�صع حلواىل 450 �صخ�صً

ال�صيفية، بالإ�صافة اإىل م�صاحات خ�صراء 

اإزده��ى  فنية  منحوتات  فيها  انت�صبت 

بها املكان.

ال�صهي هو الأ�صل

ي��ق��دم ال��ن��ادي ك��ل ي��وم اأح���د بوفيه 

بالإ�صافة  املق�صف،  �صالة  يف  مفتوًحا 

اإىل تقدمي الوجبات املعتادة. لكن هل 

العميد  يجيبنا  ج��دي��دة؟  اأ�صناف  من 

الطعام  لئحة  اإىل  اأ�صيفت  ب�صعالين: 

م��اأك��ولت  �صملت  ج��دي��دة  اأ���ص��ن��اف 

عة كالبيتزا على  واأجنبية  منوَّ عربية 

 cheeseو وال�صتيك،  والبا�صتا،  اأنواعها، 

and wine وغريها... مع طبق �صمك 
كل يوم اأحد.

من ناحية ثانية، اأ�صبح باإمكان من 

وعائالتهم احل�صول  ال�صباط  يرغب من 

ال�  طريقة  على  الطعام  وجبات  على 

واحلفالت  وللمنا�صبات   .drive thru

على  اخل��ارج��ي��ة 

يوؤمن  اأن��واع��ه��ا، 

خمتلف  ال���ن���ادي 

اأن������واع ال��ط��ع��ام 

 )c a t e r i n g (

م�������ع ج���م���ي���ع 

امل�صتلزمات )اأواين 

امل��ائ��دة وغ��ريه��ا(، 

ي��ت��م  اأن  ع���ل���ى 

همة  على  نقلها 

العالقة  �صاحب 

امل����ك����ان  اإىل 

املق�صود.

طاقم النادي يف 

خربات جديدة

اآخ���ر،  اإط�����ار  يف 

خ�������ص���ع ط���اق���م 

ال�����ن�����ادي ب��ك��ل 

ف��ئ��ات��ه ل�����دورات 

����ف����ة يف  م����ك����ثَّ

عاملية  موؤ�ص�صات 

وجامعات خا�صة، 

مل���واك���ب���ة ك��ل 

على  اإن  ج��دي��د 

والقواعد  الأ�صول  اأو  الإتيكيت،  �صعيد 

الطعام  فن  �صعيد  على  واإن  الفندقية، 

البوفيه  حت�����ص��ري  وط��ري��ق��ة  الأج��ن��ب��ي 

واحللويات على اأنواعها.

اأم�����ا ع�����ص��اق ال�����»ك����ارا اأوك�����ي« 

يوم  كل  ال��ن��ادي  ارت��ي��اد  فباإمكانهم 

جمعة مع �صهرة »غري �صكل«، وحمبو 

كل  فنية  �صهرة  تنتظرهم  ال��ط��رب 

توافر  نن�صى  اأن  دون  �صبت. هذا من  يوم 

خدمة الإنرنت.

امل�صتقبل  الأولد ف�صتكون لهم يف  اأما 

النادي  اإدارة  تزمع  اإذ  مدينتهم،  القريب 

اأحالمهم  حت�صن  م��الٍه  مدينة  اإن�صاء 

لتم�صية اأوقات جميلة عندما يكونون 

برفقة اأهلهم.

املهند�صة  اأن  اإىل  ن�صري  اأن  يبقى 

جهاز  مع  )متعاقدة  كمال  فيفيان 

ديكور  �صّممت  التي  هي  النوادي(  اإدارة 

زته،  ز بذوق رفيع، وجهَّ النادي، الذي يتميَّ

قدمية  درا���ص��ة  ط���ّورت  اأن  بعد  وذل���ك 

عليها  ال��الزم��ة  التعديالت  واأج����رت 

لتتالءم مع امليزانية امل�صروفة من قيادة 

اآخذة يف احل�صبان  الغر�ص،  لهذا  اجلي�ص 

التي  والأم���ان  ال��راح��ة  متطلبات  كل 

وقد  وعائالتهم.  ال�صباط  عنها  يبحث 

ا�صتغرق تنفيذ الدرا�صة �صنتني من العمل 

اإقفال  اإىل  الإ�صطرار  دون  من  املتوا�صل 

النادي يف اأثناء الور�صة. 

وعائالتهم  لل�صباط  بات  اخلتام،  يف 

النادي  يف  والراحة  اخلدمات  من  مزيد 

العريق، وهذا اأقل ما يليق بهم. 

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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امل�شاركون

�شهاب  ف�ؤاد  كلية  قائد  الندوة  ح�شر 

للقيادة والأركان العميد الركن علي مكي ممثاًل العماد 

مدير  من:  كل  فيها  و�شارك  اجلي�ش،  قائد  قه�جي  جان 

مركز البح�ث والدرا�شات الإ�شرتاتيجية العميد الركن خالد 

املعل�مات  لتكن�ل�جيا  اللبنانية  اجلمعية  رئي�شة  حماده، 

يف  الفنّي  الفرع  رئي�ش  م�شاعد  جب�ر،  الأ�شقر  منى  الدكت�رة 

مديرية املخابرات املقدم اأحمد احلاج �شحاده، رئي�ش مكتب 

واجلرائم  الإره���اب  مكافحة  ق�شم  يف  التقنّي  الإ�شتعالم 

اإيلي  املقّدم  الداخلي  الأمن  لق�ى  العاّمة  املديرّية  يف  الهاّمة 

املجذوب،  القا�شي طارق  الدولة  �ش�رى  بيطار، ع�ش� يف جمل�ش 

عماد  الّدكت�ر  لالإّت�شالت  املنظمة  اللبنانّية  الهيئة  رئي�ش 

الإعتماد  بنك  يف  املعل�مات  اأم��ن  ق�شم  رئي�ش  الّله،  حّب 

املعل�ماتّية  �ش�ؤون  يف  الإ�شت�شاري  �شبلي،  ط�ين  ال�شيد  اللبناين 

واأمن املعل�مات العميد املتقاعد يف ق�ى الأمن الداخلي جاك 

يف  املعل�مات  لأمن  الدائم  الر�شد  فريق  رئي�ش  باكاييف، 

الحتاد الدويل للعلماء ال�شفري الدكت�ر هانينغ واغرن، وع�ش� 

الدكت�ر  ال�شفري  الدويل،  الإحتاد  يف  املعل�مات  اأمن  هيئة  يف 

للمعل�ماتية  ال�طنية  الهيئة  رئي�شة  اإك��ل���دي،  غ��اب���ر 

مدير  وداروغ�،  مارغريت  ال�شيدة  فا�ش�  ب�ركينا  يف  واحلريات 

الفرنك�ف�نية  املنظمة  يف  املعل�ماتية«  »جمتمع  برنامج 

الدولية الدكت�ر اإمان�يل اأدج�يف، واخلبري يف اأمن املعل�مات يف 

اأفريقيا� ال�شيد ج��اك  فريق الإ�شتج��ابة لط�ارىء النرتنت يف 

ه��انغب�. 

دفاعية  و�شيلة 

للمعلومات مرنة  واإن�شيابية 

الي�مّية،  احلياة  اإّن  كلمته  يف  قال  حماده  الركن  العميد 

والإقت�شادّية  الإجتماعّية  التفاعالت  الأ�شا�شّية،  احلق�ق 

بتكن�ل�جيا  مرتبطة  اأ�شحت  كّلها 

اأن  اإىل  م�شرًيا  والإت�شالت...  املعل�مات 

الإدارات  جانبها  واإىل  اجلي�ش  م�ؤ�ش�شة 

ق�شًطا  امل��ش�ع  ه��ذا  ت���يل  الّر�شمية، 

ك��ب��رًيا م��ن اله��ت��م��ام، وت��رع��ى هذا 

العماد  من  مبا�شرة  بت�جيهات  الّن�شاط 

وت�ؤّكد  اجلي�ش،  قائد  قه�جي،  جان 

احلفاظ  اإل��زام��ي��ة  يف  الطليعّي  دوره���ا 

وعليها  واأمنه،  الف�شاء  هذا  حرية  على 

مرنة  ان�شيابية  حتقيق  واج��ب  يقع 

�شبيل  يف  القدرات  وتط�ير  للمعل�مات 

�شيا�شة دفاعية يف هذا املجال.

ال�شيرباين  الف�شاء  على  اخلطر  »ت�شاعد  اإىل  اأ���ش��ار  واإذ 

قال  الإ�شرائيلي«،  الّتكن�ل�جي  الّتط�ر  عن  الناجم  اللبناين 

بناء  م�شار  يف  الأوىل  اخلط�ة  �شت�شّكل  الندوة  ت��شيات  اإن 

ا�شرتاتيجية وطنية لالأمن ال�شيرباين.

دور القانون

ال�شيربانية،  الأخطار  جب�ر  الأ�شقر  منى  الدكت�رة  تناولت 

ال�شيربايّن  بالأمن  الأوىل  بالدرجة  معنّي  القان�ن  اأّن  معتربة 

�شرورة  اإىل  ودع��ت  ال�طنّي،  الأم��ن  من  ج��زًءا  ي�شكل  ال��ذي 

اعتماد ا�شرتاتيجية دفاعية �شيربانية خا�شة...

دور  اأهمية  عن  كلمة  �شحادة  احلاج  اأحمد  املقّدم  واألقى 

جزًءا  يعترب  الذي  ال�شيربايّن  الف�شاء  اأمن  حتقيق  يف  اجلي�ش 

النظر  ولفت  ركات،  وال�شّ الأف��راد  اأكرثية  حياة  من  ا  مهمًّ

للك�شف  بها  قامت  التي  واملحاولت  اجلي�ش  قيادة  دور  اإىل 

املعل�مات  وجلمع  للتج�ش�ش  العدو  ا�شتخدمها  ط��رق  عن 

ندوة

العدد 40346

حتٍد جديد يف جمال الأمن الوطنيالف�ساء ال�سيرباين

نّظم مركز البحوث والدرا�شات الإ�شرتاتيجية 

يف اجلي�ش اللبناين بالتعاون مع الحتاد الدويل 

الدولية  الفرنكوفونية  واملنظمة  للعلماء 

املعلومات،  لتكنولوجيا  اللبنانية  واجلمعية 

�شرورة  ال�شيرباين  »الأمن  بعنوان:  ندوة 

نادي  يف  وذلك  الوطني«،  الأمن  لتحقيق 

ال�شباط يف الريزة بتاريخ 26 �شباط 2014. 



نا�شدها  كما  ال�شيرباين،  الف�شاء  خالل  من  الإ�شتخباراتية 

تاأليف هيئة ط�ارىء �شيربانية.

اأمن املعلومات

التقنّية  التهديدات  م��ش�ع  اإىل  تطّرق  بيطار  اإيلي  املقّدم 

مزّود  تعّقب  تقنيات  عن  وحتّدث  املعل�مات.  اأمن  جمال  يف 

اخلدمة وامل�شاكل التي يطرحها �ش�اء داخل لبنان اأو خارجه، 

�شرعية،  وغري  ع�ش�ائية  اإنرتنت  ت�زيع  �شبكات  وج�د  وعن 

من  ما  اأّن��ه  كما   ،Log file ي�شمى  مبا  حتتفظ  ل  واأخ��رى 

اأمن  حلماية  حتى  ول   data ال���  ملراقبة  مركزي  مكتب 

املعل�مات. 

القان�نّية  البيئة  عن  فتحّدث  املجذوب  طارق  القا�شي  اأّما 

الف�شاء  م��ش�ع  اأّن  اإىل  م�شرًيا  ال�شيربايّن،  لالأمن  احلا�شنة 

�شرورة  م�ؤكًدا  احل��رب،  قان�ن  من  ج��زًءا  اأ�شحى  ال�شيربايّن 

ال�شياق  ويف  وقمعها.  ال�شيربانّية  الأعمال اجلرمّية  مكافحة 

التي تظهر  الثغرات  يعالج  الق�شاء  اإّن  املجذوب  قال  القان�ين، 

ال�شيربانّية  املعامالت  وي�شّجع  اآخر،  اإىل  حني  من  القان�ن  يف 

ويعزز حق�ق الإن�شان واحلرّيات العاّمة...

الّت�شديد  و�شائل  خماطر  عن  �شبلي  ط�ين  ال�شيد  وحت��ّدث 

امل�شريّف  الأمن  م�شاكل  وعن  الإئتمانّية  البطاقة  ب�ا�شطة 

عرب  احلقائق  لت�ش�يه  عديدة  حماولت  عن  �ش�ًرا  عر�ش  ثّم 

الإنرتنت على نح� الر�شائل الإلكرتونية التي ُتر�شل اإىل الربيد 

الإلكرتوين لالأ�شخا�ش لالإيقاع بهم، بعد دخ�لهم اإىل م�اقع 

م�شب�هة. 

يف  ال�شيربايّن  الأمن  بدوره  تناول  الّله  حّب  عماد  الّدكت�ر 

ب�شرورة  نّ�ه  كما  ال�شيربانّية.  الهجمات  اأبرز  وعر�ش  لبنان، 

واأعلن  ال�شيربايّن،  لالأمن  اللبنانّية  ال�طنّية  الهيئة  اإن�شاء 

ال�شيرباين  الأمن  اإن�شاء فريق وطنّي ي�شتجيب لتهديدات  عن 

واحل�ادث الأمنية املتعلقة بتن�ل�جيا املعل�مات والت�شالت.

امل�ؤ�ش�شات  جتربة  تناول  باكاييف  جاك  املتقاعد  العميد 

على  و�شّدد  املعل�مات  اأمن  خ�ّش،  ما  يف  وحاجاتها  اللبنانّية 

املعل�مات،  يف  النق�ش  من  اخل�ف  اإىل  م�شرًيا  ال�عي  �شرورة 

وواجب تعزيز الأمن بغية م�ا�شلة العمل.

ال�شفري هانينغ واغرن تطّرق اىل »الإ�شرتاتيجّيات ال�شاملة يف 

جمال الأمن ال�شيرباين ال�طني واحتياجات الّدول واإجنازاتها،« 

ا. ا وعامليًّ و�شّدد على احلاجة اإىل ال�شراكة والّتعاون حمليًّ

وا�شرتاتيجيات جتارب 

الأمن  اإ�شرتاتيجيات  عن  حتّدث  اإكل�دي  غاب�ر  الدكت�ر 

يقّدم  الرقمّي  الع�شر  اأن  اإىل  م�شرًيا  النات�،  وجتربة  ال�شيربايّن 

الآن ف�ائد جّمة ملليارات من الّنا�ش، حمّذًرا من اّتخاذ الأمن 

كذريعٍة لتقييد احلرّيات املدنّية...

املعل�مات  »حماية  ودراوغ����  مارغريت  ال�شيدة  وتناولت 

عن  وعرّبت  والد�شت�رية.  القان�نية  الناحية  من  ال�شخ�شية« 

والإت�شالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا  بتط�ير  بالدها  رغبة 

)TIC(، التي تدفع بعجلة ال��شع الإقت�شادي والإجتماعي... 

من جهته تطرق الدكت�ر اإمان�يل اأدج�يف اإىل »الإ�شرتاتيجّية 

اأّن  اإىل  م�شرًيا  ال�شيربايّن،«  الأمن  جمال  يف  الفرنك�ف�نّية 

�شرورّي  اأمر  بالإنرتنت  اخلا�ّش  الإيك�ل�جّي  بالّنظام  الّثقة 

امل�اطنني  خ�ش��شّية  وحلماية  الرقمّي  الإقت�شاد  لتط�ير 

الدميقراطية  املجتمعات  يف  واجلماعّية  ال�شخ�شّية  والبيانات 

ال�شيربانّية.  ومكافحة اجلرمية 

ال�شيد جاك هانغب� تناول التجربة الأفريقّية يف تعزيز الأمن 

مع  تتعامل  التي   AfricaCERT ب��دور  وذّك��ر  ال�شيربايّن، 

ح�ادث جرائم الإنرتنت وتعّزز برامج ال�قاية منها...

اإعداد:

تريز من�شور
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مديرية  من  م�شرتكة  جلنة  �أع���ّدت 

بحًثا  �لهند�شة،  وفوج  �جلغر�فية  �ل�شوؤون 

حتت عنو�ن »�أثر �لت�شّحر على �لبيئة يف 

�جلي�ش  ودور  مو�جهته،  وكيفية  لبنان 

�للبناين يف ذلك«، جرى عر�شه يف كلية 

بح�شور  و�لأرك��ان  للقيادة  �شهاب  فوؤ�د 

عدد كبري من �شباط �لقيادة.

�شّمت �للجنة كاًل من رئي�ش م�شلحة 

�ل�شوؤون  مديرية  يف  و�ملهمات  �لإر���ش��اد 

�جلغر�فية �لعميد �لركن زياد �لها�شم) 

)فوج  ب�شعالين  جهاد  �ملقدم  ا(،  رئي�شً

�لهند�شة(، �لر�ئد حممد عبد �لرّز�ق )فوج 

�لهند�شة(، �ملالزم روين جرج�ش )مديرية 

ح�شن  �أول  و�مل��الزم  �جلغر�فية(  �ل�شوؤون 

�ملو�شوي)مديرية �ل�شوؤون �جلغر�فية(. 

م �لبحث �إىل ف�شلني و�أربعة �أق�شام،  ق�شّ

تناول �لف�شل �لأول مفهوم �لت�شّحر وو�قعه 

و�أ�شباب تفاقمه حول �لعامل، وو�قع تز�يد 

�أما  لبنان.  يف  �لت�شحر  مظاهر  بع�ش 

فقد  �لثاين  �لف�شل 

��شرت�تيجية  تناول 

�لت�شّحر  مو�جهة 

�جل��ي�����ش  ودور 

فيها،  �ل��ل��ب��ن��اين 

�إىل  �إ������ش�����اف�����ة 

�لعامة  �خلال�شة 

و�لتو�شيات. 

�لباحثون  و�شّلط 

و�قع  على  بحثهم  يف  �ل�شوء  �ل�شباط 

لبنان،  يف  �لت�شحر  مظاهر  بع�ش  تز�يد 

�ملناطق  يف  �لأر�����ش���ي  تت�شّحر  حيث 

لأن  �لرطبة،  و�شبه  �جلافة  و�شبه  �جلافة 

ة  ه�شّ تكون  فيها  �لبيئية  �لأنظمة 

تتدهور  فهي  لذلك  �لعطب،  و�شريعة 

من  خمتلفة  ع��و�م��ل  نتيجة  ب�شرعة 

ب�شرية.  و�أن�شطة  مناخية  عو�مل  بينها 

�لأر�شية  �لكرة  ثلث  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارو� 

معّر�ش للت�شّحر �لذي يرغم بليون ن�شمة 

ترك  على  �لعامل  �شكان  �إجمايل  من 

�أجل  من  �ملدن  �إىل  و�لهجرة  مز�رعهم، 

ك�شب عي�شهم. 

من  �لرمال  زحف  »�أن  �لبحث  و�عترب 

�ملناطق  ب��اّت��اه  �ل�شحر�وية  �ملناطق 

�ملجاورة حتت تاأثري �لرياح ي�شّكل حالة 

لأن  �لت�شّحر،  ح��الت  من  ��شتثنائية 

�شحارى  تكن  مل  �ملت�شّحرة  �ملناطق 

�شابًقا، �إمنا كانت مناطق منتجة وذ�ت 

غطاء نباتي يتنا�شب مع درجة جفافها، 

�أعّدت جلنة م�شرتكة من مديرية �لقو�مة وفوج �لإ�شارة، بحًثا 

حتت عنو�ن »مفهوم �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية وتطبيقه على �شعيد 

جنيم  �لعماد  قاعة  يف  عر�شه  جرى  �لع�شكرية«،  �ملوؤ�ش��ش�ة 

بح�شور عدد كبري من �شباط �لقيادة. تاأّلفت �للجنة من: قائد 

فوج �لإ�شارة �لعقيد فوزي حمادة )مقّيم للبحث(، �ملقدم �لإد�ري 

)فوج  فهيم  ب�شام  �ملقّدم  �لقو�مة(،  )مديرية  �شليبا  مو�شى 

�لإد�ري  و�لر�ئد  �لإ�شارة(  )فوج  معيكي  رّيان  �ملقدم  �لإ�شارة(، 

عميد �لأ�شقر )مديرية �لقو�مة(. 

�ملوؤ�ش��شة  �ح��رت�ف  م��دى  ��شتطالع  �إىل  �لبحث  ه��ذ�  ه��دف 

ومدى  بت�شّرفها،  �ملو�شوعة  �لب�شرية  �ملو�رد  �إد�رة  يف  �لع�شكرية 

�إمكان حتديثها و�إدخال �أ�شاليب ومفاهيم جديدة عليها، ل 

نتيجة  �لعامة كان  �ملنّظمات  ت�شهده  �لذي  �لتحّول  �أن  �شّيما 

�لقطاعات  بها  متّر  �لتي  و�لتنظيمية  �لإقت�شادية  للتغري�ت 

دوًر�  ت��وؤدي  �لب�شرية  فاملو�رد  �أنو�عها.  خمتلف  على  �لإد�ري��ة 

�أن  كما  �لتنمية،  يف  ��ا  ورئ��ي�����شً ه��اًم��ا 

�ملوؤ�ش�ش�ات كمورٍد  �لب�شري يربز يف  �لعن�شر 

بني  �حلقيقي  �لفارق  ي�شّكل  ��شرت�تيجي 

موؤ�ش�ش�ة و�أخرى. 

كما عر�ش �لباحثون مدى �أهمية تطبيق مبادىء �إد�رة �ملو�رد 

�لب�شرية يف �ملوؤ�ش�شات �لعامة، ومن بينها �ملوؤ�ش��ش�ة �لع�شكرية، 

مع �إظهار �لفارق بني �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية يف �ملوؤ�ش��شات �ملدنية 

�لتي تبغي �لربح و�لك�شب �ملادي وبني �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية �لتي 

�لقوة  تتو�فر  حيث  للوطن،  فد�ء  وبالنفي�ش  بالغايل  تبخل  ل 

�لقتالية، �لإن�شباط، �لتما�شك، �ملعنويات، �ل�شجاعة، �ل�شالبة 

و�لإ�شتعد�د للقتال �أّيًا كانت �لظروف. 

جناح  �شّر  �أن  يف  تكمن  �لب�شرية  �مل��و�رد  �أهمية  �أن  و�عتربو� 

�ملوؤ�ش�ش�ات يتوّقف ب�شكل كبري على: ح�شن �إد�رتها، جذب 

تطوير  ن�شاط،  كل  فاعلية  كمحور  و�ختيارهم  �ملوظفني 

للتدريب،  �ملنا�شبة  �خلطط  و�شع  �لعاملني،  �لأف��ر�د  مهار�ت 

در��شة م�شاكل �لأفر�د ومعاجلتها، �إختيار �لأفر�د �ملنا�شبني بعد 

در�ش �لطلبات و�إجر�ء �ملقابالت، �لتحّقق من �ملعلومات �لو�ردة 

�أبحاث 

ع�سكرية

�لعدد 42346

الت�صّحر يف لبنان

الواقع واحللول ودور اجلي�ش فيها

مفهوم اإدارة املوارد الب�سرية وتطبيقه على �سعيد املوؤ�س�سـة الع�سكرية



يف �ل�شري �لذ�تية، تخطيط �مل�شار �ملهني، �لتطوير �ملهني، تقييم 

�لأد�ء، حتديد �لر�تب و�ملز�يا �ملتعلقة بال�شالمة و�ل�شحة... 

يقوم  �للبناين  �أن �جلي�ش  �لباحثون  �عترب  وكخال�شة عامة 

بتطبيق مبادئ �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية يف �لعمل �ليومي، متخّطًيا 

من  كبرًي�  ق�شًما  وحتى  �لأخ��رى  �لعامة  �لقطاعات  باأ�شو�ط 

�لقطاع �خلا�ش.

و�أن  �لرت�تبّية،  تقّد�ش  �لع�شكرّية  �ملوؤ�ش�ش�ة  �أن  �أكدو�  كما 

�جلنود معتادون على هذه �لدينامّية و�أنهم بحاجة لوجود قائد 

لإمتام  فقط  لي�ش  �لأو�م��ر،  ينّفذون  بالتايل  وهم  ويوّجه،  ياأمر 

وبالتايل  بقدر�ته.  ويوؤمنون  بالقائد  يثقون  لأنهم  بل  �ملهمات، 

مل تكن �شدفة �أن ُيعترب �لعماد جان قهوي �شخ�شية �لعام 

.2010

وجاءت تو�شيات �لبحث على �ل�شكل �لآتي:

- �شرورة �إن�شاء جهاز خمت�ّش باإد�رة �ملو�رد �لب�شرية.

- متابعة �أو�شاع �لع�شكريني �لنف�شية و�لإجتماعية. 

- �إن�شاء منظومة تاأليل مركزية.

- ربط �لأجهزة يف قيادة �جلي�ش بقاعدة بيانات موّحدة.

ا �لأ�شلحة  - زيادة عدد م�شّبهات �لعتاد �ملتو�فرة، خ�شو�شً

�لفردية.

- تكثيف �لدور�ت �لتعليمية �ملتخ�ش�شة.

اإعداد:  تريز من�سور
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عن  نتج  �ل��ذي  �ل�شديد  �لتدهور  لكن 

�ختالل تو�زن �أنظمتها �لبيئية، ب�شبب 

بيئية  تغري�ت  �إىل  �أّدى  ��شتغاللها  �شوء 

�إىل  �أقرب  تاأخذ �شفات  حملية وجعلها 

�شفات �ل�شحارى. 

يف   60 يقارب  ما  �أن  �إىل  �لبحث  و�أ�شار 

�أر��شي لبنان معّر�شة للت�شحر،  �ملئة من 

تنّوع  فر�ش  �لت�شاري�ش  تنّوع  �أن  و�إىل 

�لنباتي  �ملناخات، وبالتايل تنّوع �لغطاء 

و�لإنتاج �لزر�عي.

مو�جهة  ��شرت�تيجية  خ�ّش  ما  يف  �أما 

�أن  �أو���ش��ح  فقد  �جلي�ش،  ودور  �لت�شّحر 

�ملبادئ �لع�شكرية تكمن يف �لتخطيط 

و�لدعم، �إعتماد �لتنمية �مل�شتد�مة، مبد�أ 

�لإهتمام  للمو�رد،  �لأمثل  �لإ�شتخد�م 

و�لإقت�شادية،  �لإجتماعية  بامل�شاكل 

�إّتباع نهج متمّيز للت�شدي لها، حتقيق 

وحتديد  �لت�شحر  مكافحة  �أه����د�ف 

�لأولويات و�لثغر�ت.

�جلي�ش  م��ن  �مل��ق��دم��ة  �جل��ه��ود  �أم���ا 

ر،  �لت�شحُّ مظاهر  مو�جهة  يف  �للبناين 

فتكمن يف �خلطط �لتي ت�شعها �لقيادة 

ر، ويف  ملو�جهة �لكو�رث وحالت �لت�شحُّ

يقوم بها �جلي�ش،  �لتي  �لتحريج  �أعمال 

حيث قام بزرع م�شاحات �شا�شعة وغر�ش 

يومنا  �ىل  ن�شاأته  منذ  �لأ�شجار  ماليني 

جميع  يف  �لبذور  ر���ّش  �إىل  �إ�شافة  ه��ذ�، 

ملكافحة  �مل��ب��ي��د�ت  ور�����شّ  �مل��ن��اط��ق، 

ا  و�أي�شً �حل��ر�ئ��ق،  و�إخ��م��اد  �حل�����ش��ر�ت، 

�ل�شدود  �إن�شاء  باأعمال  وحد�ته  م�شاهمة 

من  وللتخفيف  �ل��رّي  م�شاريع  مل�شلحة 

هدر �لرثوة �ملائية يف �لكثري من �ملناطق 

�للبنانية.

�لتي  �ملعوقات  �أب��رز  �لباحثون  و�أو�شح 

نق�ش  وهي:  �ملجال،  هذ�  �جلي�ش  تو�جه 

�لب�شري  �لعن�شر  �لتجهيز�ت، نق�ش يف  يف 

�ملتفرغ، نق�ش يف �لتوعية �لبيئية، نق�ش 

يف �لقو�نني �لتي ترعى مو��شيع �لإعتد�ء 

على �لبيئة وعدم تطبيق �ملتو�فر منها، 

و�لإد�ر�ت  �ل��وز�ر�ت  بني  �لتن�شيق  غياب 

�لعامة وكذلك مع منظمات �ملجتمع 

�ملدين.

على  جاءت  فقد  �لبحث  تو�شيات  �أما 

�ل�شكل �لآتي:

�لقو�نني  تطبيق  ومالحقة  متابعة   -

وتطويرها ب�شكل د�ئم.

- و�شع خمطط مدرو�ش لزر�عة �لأر��شي 

يتنا�شب  مب��ا  �شتول  وت��اأم��ني  �جل����رد�ء 

ومناطق زر�عتها، ومتابعتها ملدة �شنتني 

على �لأقل )�لري - �حلماية ...(. 

�لع�شكريني  على  �شتول  ت��وزي��ع   -

ليقومو� بغر�شها يف مناطق �إقامتهم.

- و�شع خمطط توجيهي مدرو�ش بيئًيا 

للك�شار�ت ومالحقة �لتنفيذ.

وتطوير  �مل��دين  �لتنظيم  دور  تفعيل   -

ق��و�ن��ي��ن��ه وو���ش��ع خم��ط��ط ل��الأم��اك��ن 

�ل�شاحلة للبناء.

جميع  على  �ملياه  �إ�شتخد�م  تر�شيد   -

�ل�شعد )منزيل – زر�عي – �شناعي(.

- �إع���ط���اء �أه��م��ي��ة ق�����ش��وى لإع����ادة 

�ملبتذلة  �ملياه  وتكرير  �لنفايات  تدوير 

و��شتعمالها للري.

و�ل��ربك  �ل�شدود  �إن�شاء  يف  �لإ���ش��ر�ع   -

�ملائية على خمتلف �لأر��شي �للبنانية.

�ملتجددة  للطاقة  �أهمية  �إع��ط��اء   -

)�شم�ش- هو�ء وماء( للحّد من �لتلوث. 

توجيهية  وحما�شر�ت  دور�ت  �إقامة   -

�ملدنيني  �شفوف  يف  �لوعي  لن�شر  بيئية 

و�لع�شكريني.



م�شكن الئق لورثة �شهداء اجلي�ش

الع�سكريني  اإ�سكان  جهاز  رئي�س 

قال:  نبهان  نبهان  العميد  املتطوعني 

الع�سكريني  اإ�سكان  جهاز  مهمة  »اإن 

تاأمني  على  فقط  تقت�سر  ال  املتطوعني، 

م�سكن الئق لكل متطّوع يف موؤ�س�سـة 

اجلي�س، بل ت�سّب يف خانة تاأمني م�سكن 

لعائالت ال�سهداء )�ساحة �سرف اأو واجب( 

عن طريق تاأمني قرو�س اإ�سكانية لهم، 

من دون حتميلهم اأي عبء مايل و�سمن 

ورتبة،  فئة  لكل  حمــددة  قرو�س  �سقف 

اإ�ستناًدا اإىل قرارات و�سعت لهذه الغاية. 

لعائلة  م�سكن  تاأمني  من  والهدف 

ت�سديد  من  عائلته  اإعفاء  اأو  ال�سهيد 

االأق�ساط املتبقية عليه يف حال االإ�ستفادة 

من قر�س �سكني 

االإ�ست�سهاد،  قبل 

تاأمني  جلهة  العائالت،  هــذه  دعــم  هو 

اأن  دون  من  لها  االإجتماعي  اال�ستقرار 

تتحّمل اأية اأعباء مالية«.

هــذه  حتقيق  اأجـــل  »مـــن  ـــاف:  ـــس واأ�

املحدودة  االإمكانات  ظّل  ويف  االأهــداف، 

جلهاز اإ�سكان الع�سكريني املتّطوعني، 

تفاهم  وثيقة  توقيع  اإىل  اجلهاز  �سعى 

 )FNB( بنك«  نا�سونال  »فر�ست  مع 

بتاريخ 14 ت�سرين الثاين 2006، بغية تاأمني 

ال�سهداء  لعائالت  ال�سكنية  القرو�س 

اجلهاز  يتعّهد  اأن  على  احلق،  اأ�سحاب 

�سهرية  اأق�ساًطا  بت�سديدها  حينه  يف 

ميكن  ال  اإذ  امل�سرف،  مع  بالتن�سيق 

تاأمني هذه املوارد املالية ال�سخمة مبا�سرة 

ا  قرو�سً البنك  منح  وقــد  اجلــهــاز.  مــن 

لـ148 عائلة �سهيد بقيمة 12 مليار لرية 

لبنانية، والعدد ارتفع اليوم اإىل 170«. 

مالية  موارد  تاأمني  يقت�سي  اأنه  وحيث 

من  املطلوبة  املوجبات  تغّطي  اإ�سافية 

املتطوعني،  الع�سكريني  اإ�سكان  جهاز 

التي  املالية  االإ�سرتاتيجية  اإىل  اإ�ستناًدا 

مع  التن�سيق  مّت  �سنوًيا،  اجلهاز  ي�سعها 

م�سارف اأخرى لهذه الغاية.

تعاون  ثّمة  اأن  نبهان  العميد  ــد  واأّك

الفرن�سي  اللبناين  البنك  بني  م�ستمر 

ع�سر  من  اأكــر  منذ  واجلهاز   )BLF(

)بروتوكول  انقطاع  دون  من  �سنوات 

 )2001 الثاين  كانون   15 بتاريخ  تعاون 

دعم  تقدمي كل  امل�سرف  التزم خاللها 

م�سروع  الأي  ت�سجيع  وكــل  ممكن 

ــري الــفــر�ــس الــالزمــة  ــوف ــاين، وت ــك ــس اإ�

املتكّررة  االجتماعات  وبعد  الإجناحه. 

بني الطرفني مّت التوقيع بتاريخ 13 �سباط 

عائالت  منح  يتيح  م�سروع  على   2014

ا اإ�سكانية متهيًدا  �سهداء اجلي�س قرو�سً

لتمليكهم م�ساكن الئقة. 

واجب تقدير واحرتام 

نا�سونال  لـ»فر�ست  العام  املدير  م�ساعد 

فرن�سي�س  حممود  ال�سيد   )FNB( بنك« 

املوؤ�س�سـة  امل�سرف مع  »اأن عالقة  يوؤكد 

تــعــاون  عــالقــة  لي�ست  الع�سكرية، 

فح�سب، بل انها عالقة واجب جتاه من 

للوطن،  فــداء  اجل�سام  الت�سحيات  قــّدم 

ومن اأجل توفري االإ�ستقرار واالأمن«.

وي�سيف: »عالقتنا مع اجلي�س اللبناين 

توجيهات  على  وبناء  ومتينة.  قدمية، 

رامي  ال�سيد  امل�سرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

اجلي�ش 

واملجتمع

العدد 44346

 ،1994 ال��ع��ام  اإن�شائه  منذ 

الع�شكريني  اإ�شكان  جهاز  ي�شعى 

عالية،  وبحرفية  املتطوعني، 

اخلدمة  يف  الع�شكريني  م�شاعدة  اأجل  من  الالزمة  االأموال  تاأمني  اإىل 

االأموال  توفري  اإىل  جاهًدا  اليوم  ي�شعى  وهو  منزل.  متّلك  على  الفعيلة 

اأجل  ا�شتعداد وتعاون(، من  اأبدت كل  الالزمة بوا�شطة امل�شارف )التي 

تاأمني م�شاكن لورثة �شهداء اجلي�ش �شمن �شروط مقبولة وفوائد متدنية 

)1.628( يف املئة. 

نا�شونال  »فر�شت  من  كل  مع  تعاون  ميثاق  توقيع  مّت  عليه،  وبناء 

بغية   ،)2014( الفرن�شي  اللبناين  البنك  مع  وكذلك   ،)2006( بنك« 

تاأمني قرو�ش �شكنّية مّي�شرة لورثة �شهداء اجلي�ش، �شمن �شروط تختلف 

نح مبوجبها القر�ش ال�شكني للع�شكري يف اخلدمة  بًيا عن تلك التي يمُ ن�شّ

الفعلية. والإلقاء ال�شوء على ميثاق التعاون هذا، اإلتقت جملة »اجلي�ش« 

كاًل من رئي�ش جهاز اإ�شكان الع�شكريني املتطّوعني العميد نبهان نبهان، 

حممود  ال�شيد    )FNB( بنك«  نا�شونال  »فر�شت  عام  مدير  م�شاعد 

اللبناين  البنك  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�ش�ات  ومدير  فرن�شي�ش، 

الفرن�شي )BLF( ال�شيد اإيلي عون.   

بروتوكوالت تعاون بني جهاز �إ�سكان 

�لع�سكريني �ملتطوعني وبع�ض �مل�سارف

قرو�ش �شكنية لورثة �شهداء اجلي�ش اللبناين

�لعميد نبهان نبهان



تاأمني  اإىل  ن�سعى  نحن  النمر،  رفعت 

جميع الت�سهيالت التي من �ساأنها دعم 

عنا�سر اجلي�س كافة، لدرجة اأنه اأطلق 

على البنك اإ�سم »بنك اجلي�س«.

ومنذ اإن�ساء جهاز اإ�سكان الع�سكريني 

عالية،  بحرفية  يعمل  الذي  املتطّوعني 

�ساهم امل�سرف مبنح القرو�س ال�سكنية 

يف  املعتمدة  االآلية  وفــق  للع�سكريني، 

اجلهاز، وبفوائد متدّنية )1،628 يف املئة(، 

قر�س   500 اليوم  لغاية  عددها  بلغ  وقد 

)نحو 85 مليار لرية لبنانية(. 

�ــســهــداء اجلي�س،  ــدد  ــاع ع ــف ارت ـــر  واإث

نتيجة حــرب متــوز وحــرب الــبــارد، بات 

)الــواجــب  ال�سهداء  تعوي�سات  ــبء  ع

كاهل  يثقل  ما  جًدا  كبرًيا  وال�سرف( 

املوؤ�س�سـة الع�سكرية، ومن هنا انطلقت 

مينح  بحيث  ال�سهيد«،  »قر�س  فكرة 

»فر�ست نا�سونال بنك« املوؤ�س�سـة القرو�س 

خالل  اجلهاز  ي�سّددها  التي  ال�سكنية، 

 25 لغاية  )ت�سل  حمـــددة  زمنية  ــرتة  ف

عاًما(، وبفوائد متدّنية، بناء على وثيقة 

تعاون وّقعها الطرفان )24 ت�سرين الثاين 

2006(، علًما اأنه كان امل�سرف االأول الذي 

وقّع هكذا وثيقة مع اجلهاز. ولقد منح 

هي  ا،  قر�سً  170 تاريخه  لغاية  امل�سرف 

اأثمن  بذلوا  من  لعائالت  دعم  مبثابة 

احلبيب،  الوطن  هذا  لبقاء  الت�سحيات 

كما اأنها عربون وفاء للعنا�سر ال�سامدة 

يف وجه كل حمتل ومعتٍد على كرامة 

هناك  ــاأن  ب ي�سعروا  كي  الوطن،  هــذا 

جهودهم  ويدعم  ت�سحياتهم  يقّدر  من 

هم  بــكــرامــة  للعي�س  ويــ�ــســانــدهــم 

وعائالتهم«.

واأو�سح ال�سيد فرن�سي�س اأن �سروط »قر�س 

القر�س  عن  ن�سبًيا  تختلف  ال�سهيد« 

ال�سكني العادي، وذلك لناحية: 

من  ال�سهيد  املتطّوع  ــة  ورث اإعــفــاء   -

على  ــاأمــني  ت بولي�سة  تــقــدمي  مــوجــب 

احلياة.

من  ال�سهيد  املتطّوع  ــة  ورث اإعــفــاء   -

النقدية،  املــوؤونــة  ح�ساب  فتح  موجب 

وبالتايل من موجب تقدمي 15 يف املئة من 

قيمة اأ�سل املبلغ«.

ــرى  االأخ التعاون  م�ساريع  اإىل  ــار  واأ�ــس

ــرف واملــوؤ�ــســ�ــســـــة  ــس ــ� ــمــة بـــني امل ــقــائ ال

الع�سكرية، ومنها:

- قر�س ما قبل التقاعد.

- م�ساندة جلنة دعم �سهداء اجلي�س.

- دعم موؤ�س�سـة املقدم �سبحي العاقوري.

- دعم رابطة قدماء القوى امل�سّلحة.

م�ستقبلية  م�ساريع  »ثّمة  اأنه  واأو�سح 

قيد الدر�س ت�سّب يف خانة دعم عائالت 

�سهداء اجلي�س، �سياج الوطن الذي نكّن 

له كل تقدير واإحرتام«. 

فخورون بتقدمي الدعم لعائالت 

�شهداء الوطن

واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سـات  مدير 

البنك  يف  التنفيذي  املجل�س  وع�سو 

اإيلي  ال�سيد   )BLF( الفرن�سي  اللبناين 

اللبناين  البنك  اأن  اإىل  ي�سري  عــون 

التي منحت  امل�سارف  اأوائل  الفرن�سي من 

عرب  اللبناين  للجي�س  �سكنية  ا  قرو�سً

املتطّوعني،  الع�سكريني  اإ�سكان  جهاز 

 73 نحو  اليوم  لغاية  قيمتها  بلغت  وقد 

مليار لرية لبنانية.

جهاز  رئي�س  لرغبة  »تلبية  ـــال:  وق

اإ�سكان الع�سكريني املتطّوعني العميد 

وثيقة  توقيع  نبهان، مّت  نبهان  الركن 

 13 بتاريخ  واجلهاز  البنك  بني  تفاهم 

من  امل�سرف  ــّدم  ق بحيث   ،2014 �سباط 

م�سرفية  ت�سهيالت  الوثيقة  هذه  خالل 

ال�سهداء  الع�سكريني  ورثة  ملنح  جديدة 

التعاون  بروتوكول  وفق  �سكنية  ا  قرو�سً

املوّقع بني اجلهاز وامل�سرف«. 

ويف ما يتعّلق مبا تتمّيز به هذه القرو�س 

ال�سكني  بالقر�س  اخلا�سة  تلك  عن 

للع�سكريني يف اخلدمة الفعلية قال اإن 

ال�سهيد  املتطّوع  ورثــة  »اإعفاء  اأبرزها، 

على  تاأمني  بولي�سة  تقدمي  موجب  من 

املوؤونة  احلياة، ومن موجب فتح ح�ساب 

العقود  هــذه  ت�سديد  مــّدة  اأمــا  النقدية. 

اأق�سى،  ا  فمحّددة بخم�سة ع�سر �سنة حدًّ

بها  واملعمول  املئة،  يف   1،628 وبفائدة 

اأ�ساًل للقرو�س ال�سكنية العادية لل�سباط 

والع�سكريني يف اخلدمة الفعلية. ويعترب 

اجلهاز ال�سامن االأ�سا�سي والفعلي لت�سديد 

هذه القرو�س اأ�ساًل وفوائد ولواحق...«.

�سامنني  »ثّمة  اأن  عون  ال�سيد  ويوؤكد 

هو  االأول  ال�سامن  لبنان،  يف  وحيدين 

اأغلى  ويقّدم  قّدم  الذي  اللبناين  اجلي�س 

الت�سحيات، وي�سهر على اأمن اللبنانيني 

وراحتهم، اأما ال�سامن الثاين فهو القطاع 

االإقت�سادي  االإ�ستقرار  يوّفر  الذي  امل�سريف 

املجتمع  لطبقات  ملختلف  واالإجتماعي 

وبفوائد متدّنية.

جد  كم�سرف  فــاإنــنــا  عليه،  ــاًء  ــن وب

بتوفري  الــيــوم  ن�ساهم  باأننا  فخورين 

�سهداء  لــعــائــالت  ــم  ــدع وال اال�ــســتــقــرار 

لديهم  ما  اأغلى  قّدموا  الذين  اجلي�س، 

على مذابح هذا الوطن«.

�إعد�د:

تريز من�شور
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ن�شاطاته تخطت 

�مل�شاعد�ت �إىل خلق فر�ص عمل

ر لنقل  CIMIC يتح�ضّ
خرباته اإىل اجليو�ش العربية

تنفيذ   )CIMIC( اجلي�ش املدين يف   - الع�ضكري  التعاون  ق�ضم  يتابع 

بنود اخلطة اخلم�ضية وفق الإ�ضرتاتيجية التي و�ضعت عند التاأ�ضي�ش والتي 

تت�ضمن م�ضاريع يف كل املناطق اللبنانية. جديد الق�ضم يف هذا املجال يف هذه املقابلة مع رئي�ش 

اأربعة م�ضاريع توزعت بني امل�ضاعدات الإن�ضانية  الق�ضم العقيد يو�ضف م�ضرف الذي حتّدث عن 

والطبية والبيئية مع مراعاة التوزيع اجلغرايف والطائفي لها. 

الع�سكري  التعاون  ق�سم  برنامج  حفل 

العام  وبداية  املا�سي  العام  اأواخر  املدين   -

يف  اأولها  كان  م�ساريع  ب�سل�سلة  احلايل 

)على  املن�سرم  الأول  كانون  �سهر  اأواخر 

مدى ثالثة اأيام(، حيث مّت توزيع معدات 

لل�سغار  ح���رارة  م��ي��زان  )اأ����س���ّرة،  طبية 

اآلت  ال�سغط،  لقيا�س  اآلت  والكبار، 

مركًزا   17 �سملت  القلب...(  لفح�س 

يف  الإجتماعية  ال�����س��وؤون  ل���وزارة  تابًعا 

البرية،  )حلبا،  اللبنانية  املناطق  كل 

الهرمل، �سم�سطار، بريوت، وغريها...(، 

وذل��ك  ال��ط��وائ��ف.  ك��ل  ب��ن  بالت�ساوي 

الع�سكري-  التعاون  وحدة  مع  بالتعاون 

املدين يف ال�سفارة الأمريكية. وقد بلغت 

األف  مئة  ح��واىل  امل�سروع  ه��ذا  كلفة 

دولر  اآلف  �ستة  مبعدل  اأمريكي،  دولر 

ج���اءت هذه  م��رك��ز.  اأم��ريك��ي لكل 

متكررة  ميدانية  زيارات  بعد  امل�ساعدة 

يف  ورتباء  �سباط  قبل  من  املراكز  لهذه 

احتياجاتها،  لتخمن  املناطق  طبابات 

وبناء عليه مّت حتديد الأولوية.  

الق�سم  اأج��ن��دة  يف  ال��ث��اين  امل�����س��روع 

التعاون  وحدة  مع  بالتعاون  ا  اأي�سً كان 

الع�سكري-املدين يف ال�سفارة الأمريكية، 

اإذ قامت وحدات من اجلي�س اعتباًرا من 

27\1\2014 ولغاية 31 منه، بتوزيع معاطف 

يف  الر�سمية  املدار�س  تالمذة  على  �ستوية 

كل  ح�سلت  لبنانية،  مناطق  ثمان 

بلغ  وق���د  م��ع��ط��ف.   3500 ع��ل��ى  منها 

احلملة  هذه  من  امل�ستفيدين  جمموع 

امل�سروع  كلفة  اأما  طالب.  األف   21 نحو 

دولر  األف   400 حواىل  فبلغت  الإجمالية 

اأمريكي. اختيار املدار�س يتم بالتن�سيق 

مناطق  يف  املنت�سرة  اجلي�س  قطع  مع 

تواجدها لختيار املدار�س الأكرث عوًزا.

ويف اإطار مبادراته جتاه املجتمع املدين، 

الثالث.  امل�����س��روع   CIMIC�ال اأط��ل��ق 

�سباط  �سهر  منت�سف  يف  حتريج  حملة 

�سملت  لبنانية  مناطق   10 يف  الفائت 

كل املحافظات حيث مّت غر�س 20 األف 

ن�سبة ح�سة كل منطقة منها 2000، من 

اأرز،  بلوط،  )�سنديان،  احلرجية  الأ�سجار 

»م�سروع  من  هبة  وج��وي(،  بري  �سنوبر 

وبتمويل   )LRI( لبنان«  يف  التحريج 

للتنمية  الأم��ريك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ن 

مع  بالتن�سيق  مّت  امل�سروع   .)USAID(

وزارة الزراعة والبلديات املعنية با�ستدامة 

امل�����س��روع وح��م��اي��ت��ه، ومب��واك��ب��ة من 

الهيئات املدنية يف تلك املناطق.

امل�������س���روع ال����راب����ع، جت��ه��ي��ز اأرب��ع��ة 

م�ستو�سفات طبية تابعة لوزارتي ال�سوؤون 

بريوت  منطقة  يف  وال�سحة  الإجتماعية 

وحميطهما(  املزرعة  اجلديدة،  )الطريق 

هبة  دولر  األ����ف   120 قيمته  ب��ل��غ��ت 

الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم  برنامج  م��ن 

بناء  الطبية  املعدات  )UNDP(. جاءت 

مع  املراكز  هذه  روؤ�ساء  اقرتاحات  على 

الطبية  املعدات  فاإىل  الأولويات،  حتديد 

زّود اأحد املراكز بع�سرة اأجهزة كومبيوتر 

لإقامة دورات تعليم للراغبن، كما مّت 

تزويد مركز اآخر معدات خا�سة لت�سليح 

الأجهزة اخللوية، مما خلق فر�س عمل 

للمواطنن القاطنن يف املنطقة.

الق�سم  رئي�س  األقى  امل�ساريع،  هذه  اإىل 

جمال  يف  حما�سرتن  م�سرف  العقيد 

يف  واح��دة  امل��دين،   - الع�سكري  التعاون 

�سباط  من  ع��دد  ح�سرها  �سور  ثكنة 

اليونيفيل واجلي�س، والثانية اأمام تالمذة 

فيهما  تناول  احلربية،  يف  الثالثة  ال�سنة 

عمل الق�سم واأهدافه.

وبثقة  م�سرف  العقيد  اأ�سار  اخلتام،  يف 

الق�سم وبعد فرتة ل تتعّدى  اأن  اإىل  تامة، 

لإن�ساء  جاهًزا  �سي�سبح  �سنوات  اخلم�س 

الع�سكري-  للتعاون  اإقليمي  مركز 

 )REGIONAL CENTER( امل��دين 

هذا  العربية يف  اجليو�س  وتعليم  لتدريب 

لهذه  دورات  تنظيم  خ��الل  من  املجال 

الغاية. وك�سف عن نية الق�سم يف اإقامة 

ل�سكر  املقبل  ال�سيف  اأواخ��ر  يف  موؤمتر 

يف  املانحة  واملنظمات  الهيئات  ك��ل 

ا  خ�سو�سً ال�سفارات  كل  يح�سره  لبنان، 

العربية منها. كما نّوه باملعاهد الأوروبية 

ميكن  التي  اإيطاليا(  فرن�سا،  )هولندا، 

دعوة  خالل  من  اجلي�س  مع  تتعاون  اأن 

التعاون  جمال  يف  دورات  ملتابعة  �سباطه 

.)CIMIC(الع�سكري - املدين

�إعد�د:

جان دارك اأبي ياغي



بداأ االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين، 

االإعالمية  االإحتفال  عّريفة  األقت  ثم 

على  فيها  �شددت  كلمة  اإيليا  روىل 

يف  »لقاوؤنا  قالته:  ومما  املنا�شبة  معاين 

ال�شدفة،  وليد  لي�س  الغالية  املنا�شبة  هذه 

واملوؤ�ش�شة  الطبيعي  م�شاره  يجد  اإمن��ا 

للجميع،  االأوىل  االّم  هي  الع�شكرية 

ال�شاخمة،  رايتها  اأبناَءها حتت  حتت�شن 

جتمعهم، كما االأّم، حتت جناحيها، 

وا�شتب�شال  غ��رة  بكّل  عنهم  تدافع 

زالت حتى  التي ال  ال�شهادة... هي  حتى 

بدماء  الوطن  اأر�س  وت�شقي  تتفانى  اليوم 

اأبنائها االأبطال«.

ثم األقى املحامي جان العاقوري كلمة 

االأم��ه��ات:  اإىل  فيها  ت��وّج��ه  املوؤ�ش�شة 

يلتئم  كي  بعيدكّن  اليوم  »نحتفل 

�شهدائنا  �شمل  التاأم  كما  �شملكّن 

حملن  من  يا  اأننّت  ال�شماء.  يف  االأبطال 

اجلرح بقلوب كبرة وعيون دامعة واإرادة 

�شلبة، تنحني كال�شنابل يف مهب الريح 

وال تنك�شر اأمام عا�شفة اال�شت�شهاد التي 

ح�شدت، وما زالت، نخبة �شباب جي�شنا 

البا�شل«.

 DON�ال مطاعم  �شاحب  األقى  ثم 

عون  اأني�س  عون  ال�شيد   CASTILLO
باجلي�س  فيها  تغّنى  وجدانية  كلمة 

بالقول:  ال�شهيد  اأم  ثم خاطب  و�شهدائه 

زّيني  ال�شهادة،  عر�س  اإىل  تعايل  »اأم��ي، 

واالنت�شار،  العّز  بزغردات  املواكب  تلك 

تاريخ  مارد،  علم  �شار،  �شهيدك  اإبنك 

ماجد، اأرز �شامد، نار ونور، لوحة ح�شارية، 

قيم وطنية، اأر�س اأزلية...«.

ك��ل��م��ة ق��ي��ادة 

اجل���ي�������س ال��ت��ي 

العميد  األ��ق��اه��ا 

غول  دي  ال��رك��ن 

����ش���ع���د رّك�����زت 

ع����ل����ى م��ع��ن��ى 

بعيد  االح��ت��ف��ال 

اعرتاًفا  االأمهات 

ال��ت��ي  االأم  ب����دور 

ن�شف  ت�����ش��ك��ل 

وتقديًرا  املجتمع، 

ل��ت�����ش��ح��ي��ات��ه��ا 

وعطاءاتها التي ال 

�شواء  حدوًدا  تعرف 

االأ�شرة  تكوين  يف 

اح��ت�����ش��ان  يف  اأو 

ورعايتهم  اأفرادها 

على  وتن�شئتهم 

االإن�شانية  القيم 

واالأخ�����الق�����ي�����ة 

وق��دوة  عنها  �شورة  ليكونوا  ال�شامية 

حت�شني  على  القادر  ال�شالح،  للمجتمع 

وحمايته  تطوره  و�شمان  بنف�شه،  نف�شه 

من رياح املحن واالأزمات، ذلك هي حال 

كل اأم على وجه الب�شيطة، فكيف اذا 

اأي  حال  هو  كما  �شهيد  وال��دة  كانت 

واحدة منكن اليوم.

جمدها  اإىل  اأ�شافت  قد  ال�شهيد  ف��اأم 

امل��ت��ّوج ب��غ��ار االأم���وم���ة وال��ع��ط��اء جمد 

تقدم  وهي  العظيم، كيف ال،  ال�شهادة 

فلذة كبدها على مذبح الوطن، �شابرة 

ترخ�س  الوطن  �شبيل هذا  اأنه يف  قانعة، 

دم��اء  واأن  الت�شحيات،  وت��ه��ون  املهج 

وقفة وفاء

العدد 48346

موؤ�س�سة العاقوري 

حتتفي باأمهات  وزوجات �سهداء اجلي�ش

وتكّرم جوانا قهوجي 

مثال االأم احلنون الأوالد ال�سهداء

العماد جان قهوجي ممّثاًل بالعميد الركن الطيار  برعاية قائد اجلي�ش 

اأقامت موؤ�ش�شة املقدم املغوار ال�شهيد  ديغول �شعد، ومبنا�شبة عيد الأم، 

�شبحي العاقوري بالتعاون مع ال�شيد عون اأني�ش عون ترويقة وحفاًل تكرميًيا حلواىل 200 �شخ�ش 

من اأمهات وزوجات الع�شكريني ال�شهداء، وذلك يف مطعم DON CASTILLO – جونيه.

ح�شر الحتفال اإىل املدعوات، ال�شيدة جوانا قهوجي مدلج رئي�شة جلنة تن�شيق ودعم ن�شاطات 

اأبناء �شهداء اجلي�ش، الفنان مي�شال األفرتيادي�ش، ورئي�شة واأع�شاء موؤ�ش�شة العاقوري.
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وزيت  للحياة،  وقود  ال�شهداء هي مبنزلة 

مل�شعل االأجيال ال�شائرة على درب ال�شرف 

والت�شحية والوفاء.

العماد  اجلي�س  قائد  »با�شم  وختم: 

اإىل  بال�شكر  اأت��وج��ه  قهوجي،  ج��ان 

م�شاعره  على  عون  اأني�س  عون  ال�شيد 

الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  جت��اه  املخل�شة 

ومبادرته اجلدية جتاه �شهدائنا واأهاليهم 

وعائالتهم. كما اأهنىء القيمني على 

العاقوري  �شبحي  ال�شهيد  املقدم  موؤ�ش�شة 

ن�شاطاتهم  على 

لرت�شيخ  امل�شتمرة 

اأما  ال�شهداء.  ماآثر 

الكربى  التحية 

ف��ه��ي الأم���ه���ات 

ال��ع�����ش��ك��ري��ني 

���ش��ه��داء ���ش��اح��ة 

اللواتي  ال�����ش��رف، 

م�شرة  يوا�شلن 

ال��ع��ط��اء ل��ل��وط��ن ب��ك��ل اإمي����ان وع��زم 

واندفاع«. 

تخّلل االحتفال تكرمي خا�س من قبل 

قهوجي  لل�شيدة جوانا  العاقوري  موؤ�ش�شة 

التزامها  على  تقدير  ع��رب��ون  م��دل��ج 

العماد جان  والدها  الوفاء، كما  م�شرة 

الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  ل�شهداء  قهوجي، 

فكانت االأم احلا�شنة الأوالدهم ترعاهم 

همومهم  وتواكب  وحنانها  بعنايتها 

واهتماماتهم.

ممثل  من  املوؤ�ش�شة  درع  ت�شّلمها  بعد 

�شكرت  املوؤ�ش�شة،  ورئي�شة  اجلي�س  قائد 

مدلج املوؤ�ش�شة وهناأت االأمهات بعيدهن 

نن�شى  ال  كي  دائًما  »ال�شعي  موؤكدة 

ال�شهيد«، اآملة »اأن ن�شل يوًما ال ي�شقط 

الع�شكرية«،  للموؤ�ش�شة  �شهداء  فيه 

دائما  جمتمعني  نبقى  »اأن  ومتمنية 

حتت راية اجلي�س«.

عون  ال�شيد  املطعم  �شاحب  ت�شّلم  ثم 

واآخ��ر  اجلي�س  قيادة  من  واح��د  درع��ني: 

تكرميية  ولفتة  العاقوري،  موؤ�ش�شة  من 

ي��راف��ق  ال���ذي  ف��غ��ايل  ج���ورج  للم�شور 

املوؤ�ش�شة بعد�شته. كما تخلل  ن�شاطات 

احلفل عر�س فيلم وثائقي عن ن�شاطات 

وقطع  لالأمهات  هدايا  وتوزيع  املوؤ�ش�شة 

قالب من احللوى. 

اإعداد: 

جان دارك اأبي ياغي

وطني لبنان

ريان

اإبنة املعاون اأول 

ح�شني عوا�شة

من فوج املدرعات االأول

لبنان اأي��ا  ب��ل��دي،  اأ���ش��اب  م��ا  اأفجعني 

جراحك وتتفّتق  حت��رتق  اأراك  م��ايل 

رًب���ا اأن����اج����ي  الأن  ق��ل��م��ي  ف�����ش��دين 

ف�����ش��رع��ت اأك���ت���ب »وط���ن���ي ل��ب��ن��ان«

والطائفية ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ع��ن  وك��ت��ب 

واأخفيتها ب�شرعة  وحميتها  فخفت 

امل��ج��ه��ول ب���ه���وي���ة  اأاأ������ش�����ر  ال  ك����ي 

ف�����اأه�����ل ب����ل����دي ك���ل���ه���م ل��ب��ن��ان

هويتهم ع����اروا  ي���وم  ال��ع��ار  رك��ب��ه��م 

وع����ّروين ب��اإخ��ت��ي��ار اأح��ده��م��ا وق��ال��وا

وك���اله���م���ا ع��ن��ى ب��ن��ف�����ش��ه اجل��ن��ة

ف��ب��اأي ن���ور اإل��ي��ه��م اأه��ت��دي واأمت�����ش��ك

عهد يف  اأن�����ا  وم����ن  واأن���������ا...  ف��ه��م 

ال�شرق �شوي�شرا  م��ن  لبنان،  م��ن  ف��اأن��ا 

ه����ل ن��ف��خ��ت��ه��م ال�����ش��ل��ط��ة واجل�����اه

نفخهم م���ا  ي���ط���ّرين  اأن  اأخ�������ش���ى 

لفظة اأو  ك��ل��م��ة  ك���ل  ف��م��ح��ي��ت 

وت���اأم���ل���ت ورق���ت���ي الأق������راأ م���ا كتب

ب��ل��دي ي����ا  اآه  ل���ب���ن���ان«  »وط����ن����ي 

م��ّن��ي��ت ن��ف�����ش��ي ب���وط���ٍن اأع����ت����ّز به

ج��ار ق��د  ف��ال��زم��������ن عليك  ب��ك  وم���ا 

م���ايل اأ���ش��ه��د خ��ط��وط دم��ع��ك امل���درار

ع��ل��ه ي��ك��ون ل��ن��ا ب��ع��د اإ���ش��اءت��ن��ا ب��ار

ك���ال���ن���ار حت������رق  ���ة  غ�������شّ يف  اإن 

ف��وج��دت��ه��ا ك��ل��ه��ا اأح������زان واأم�����رار

اآذار  الأه����ل  ط��ع��ًم��ا  اأك�����ون  ال  ك���ي 

وال اأع���د اأع���د م��ن ال��ك��ت��اب االأح���رار

ال��������ّدار اأه��������ل  ف����ه����م   14 اأو   8

ت��ع��ار ل����دول  ه��وي��ة  ي���وًم���ا  راأوا  ف��ه��ل 

ل��ي�����س م���ن و���ش��ط ب���ني اجل��ن��ة وال��ن��ار

وغ������ره ك�����ان ل����ه ال�������ش���ال ال�����ش��ار 

وب�����اأي اأم�����ٍر م��ن��ه��م اأت��ب��ع��ه ب��اأ���ش��رار

االأ�شرار كالم  �شدى  يبتلع  ك��واٍد  بت 

الغيار كقطع  وباتوا  عهدهم  ن�شوا  اأما 

وم��ّزق��ه��م ب��اأن��ي��اب��ه احل����رب وال��دم��ار

و�شار كان  ما  تروي  كلمًة  كتبت  اإذ 

�شار ع��ل��ي��ه  راأي����ي  درب  اإىل  اأ����ش���ارت 

االآث�������ار ت���ل���ك  اإال  وج�������دت  ف���م���ا 

ك���ال���ن���ار  حت������رق  غ�������ش���ة  يّف  اإن 

اأن ع��ّز ب��ي وط��ن��ي وع��ل��ّي جار ف��ك��ان 





ماذا 

وكيف 

ومن؟

»الإجت�����ار 

ب��ال��ب�����ش��ر« 

املقدم  األقاها  حما�شرة  مو�شوع  كان 

ال�شحة  م��در���ش��ة  يف  العري�شي  م����روان 

الطبابة  م��ن  ب��دع��وة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة، 

الع�شكرية، ويف ح�شور عدد من �شباطها 

ورتبائها واأفرادها. 

بالإجتار  العري�شي  املقدم  عّرف  بداية 

اأ�شخا�ص  جتنيد  ي�شمل  ال��ذي  بالب�شر 

اأو  التهديد  بوا�شطة  ب�شر  لختطاف 

ا�شتعمال القوة اأو الإحتيال اأو اخلداع، اأو 

اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة اأو ا�شتغالل حالة 

لنيل  مالية  مبالغ  دفع  اأو  ا�شت�شعاف، 

�شخ�ص  على  �شيطرة  له  �شخ�ص  موافقة 

اآخر بغر�ص ا�شتغالل الأخري. 

معترًبا  الإجت��ار  دواع��ي  اإىل  تطّرق  ثم 

و�شائر  الدعارة  ممار�شة  اأبرزها  من  اأن 

ال�شخرة  اأو  اجلن�شي،  ال�شتغالل  اأ�شكال 

واملمار�شات  ال��رق  اأو  ق�����ش��ًرا،  واخل��دم��ة 

نزع  اأو  ال�شتعباد،  اأو  ب��ه،  ال�شبيهة 

واأو�شح  امل��ال.  ك�شب  بهدف  الأع�شاء، 

والرجال  الن�شاء  تطال  التجارة  هذه  اأن 

والأطفال على ال�شواء. 

ل��الإجت��ار  خمتلفة  اأ���ش��ك��ال  ه��ن��اك 

اأو العبودية )العمل  بالب�شر منها ال�شخرة 

الب�شر،  باأع�شاء  الإجت��ار  اأج��ر(،  دون  من 

والإ�شتغالل اجلن�شي )ن�شاء واأطفال(...

ومّيز بني التهريب والإجتار، اإذ اإن الب�شر 

الو�شول  عند  ل�شاأنهم  يرتكون  املهربني 

املتاجر  الب�شر  اأما  النهائية،  الوجهة  اإىل 

كال  ويف  ال�شيطرة.  حتت  فيبقون  بهم 

الربح  بهدف  العملية  تتم  احلالتني، 

املادي. 

عملية  وراء  الكامنة  الأ�شباب  اأم��ا 

الإجتار بالب�شر فتعود اأول اإىل الفقر، ثانًيا 

ثالًثا  اجلن�شني(،  )بني  امل�شاواة  عدم  اإىل 

اإىل الربح املادي الذي توّفره )اإذ تعترب ثالث 

�شناعة مربحة يف العامل وغري قانونية(، 

ورابًعا من اأجل الإباحية.

بالب�شر؟  الإجت��ار  عملية  تتم  كيف 

والتغرير  خداعهم  يتم  بهم  امُلتاجر 

�شوف يعملون يف  باأنهم  واإيهامهم  بهم 

العمل  اأو  الرق�ص،  اأو  مثاًل،  الأزياء  عر�ص 

يف الفنادق واملالهي الليلية، ويتم التغرير 

بهم عرب اإعالنات زائفة. 

ليجيب:  نهتم؟  اأن  علينا  ملاذا  و�شاأل: 

�شدمة  ي�شّكل  بالب�شر  الإجت���ار  لأن 

والرق  الإن�شان  حلقوق  وا�شًحا  وانتهاًكا 

حتدث  عملية  وهي  احلديث.  الع�شر  يف 

كل  يف  وبعده  هناك  وغ��ًدا  هنا،  اليوم 

حت�شل  قد  اأنها  ذلك  على  زد  مكان. 

ملقربني منك اأو لأحد اأفراد عائلتك. 

اآثار واأرقام

التي  الآثار  العري�شي عن  املقدم  حتّدث 

يعانيها الأ�شخا�ص املتاجر بهم وخّل�شها 

بالنقاط الآتية:

اإنعدام  اخلوف،  الغ�شب،  الثقة،  اإنعدام 

باخلجل  ال�شعور  الإرت��ب��اك،  الأم����ان، 

والعجز،  الإح��ب��اط  وال��ذن��ب، 

وا�شطراب ما بعد ال�شدمة. 

اأن هناك 600000  اإىل  اأما الأرقام فت�شري 

بهم  يتاجر  وطفل  اإمراأة  األف   800000 اإىل 

�شخ�ص  مليون   27 حواىل  ويوجد  �شنوًيا. 

يتاجر بهم حول العامل بهدف الإ�شتغالل 

اجلن�شي وال�شخرة ونزع الأع�شاء. وبذلك 

مليار  تنتج  مربحة  »�شناعة«  تكون 

دولر �شنوًيا.

ملكافحة  الوروبية  الت�شريعات  وتناول 

بروتوكول  اإىل  متطرًقا  بالب�شر،  الإجتار 

الإجت��ار  منع  على  ن�ص  ال��ذي  بالريمو 

ال�شحايا  وحماية  ومكافحته،  بالب�شر 

ال��دويل  التعاون  وتعزيز  وم�شاعدتهم، 

ت�شريعات  عر�ص  كما  املجال.  هذا  يف 

اأخرى على �شعيد الإحتاد الأوروبي تق�شي 

بتاأمني منزل اآمن ل�شحايا الإجتار، تاأمني 

النف�شية،  واملعاجلة  الطبية  امل�شاعدة 

متديد ت�شاريح الإقامة لالأ�شخا�ص املتاجر 

التي  الإنتهاكات  عن  والتعوي�ص  بهم، 

تعّر�شوا لها.

ماذا ميكن اأن نفعل؟

ك��ي��ف ن��ح��ارب ه���ذه الآف����ة وم���اذا 

م�شتويات  تتعدد  نفعل؟  اأن  ن�شتطيع 

احلكومات  ت�شمل  بحيث  املعاجلة 

الأهلي  واملجتمع  الدولية  واملنظمات 

الأفراد  توعية  اأوًل  تفرت�ص  وهي  والأفراد. 

وامل�شاركة  بالب�شر،  الإجّتار  حول مفهوم 

الأح���داث  ع��ن  الإف���ادة  املعلومات،  يف 

الذي  التي حتدث يف املحيط  امل�شتبه بها 

املجتمع  اأف���راد  وت�شجيع  فيه،  نعي�ص 

للتحدث يف ما بينهم عن هذه الظاهرة 

الب�شعة، توقيع العرائ�ص، تعزيز الالعنف 

كرامة  اح���رتام  احل���الت،  جميع  يف 

جميع الأ�شخا�ص، وتعزيز التجارة العادلة 

التي  الأخ���رى  التجارات  من  والتحقق 

جتني اأرباًحا غري معقولة.

اإعداد: جان دارك ابي ياغي

حما�رضة

51 العدد 346

مئات اآلف الن�ساء والأطفال يجري ا�ستغاللهم �سنوًيا بعناوين خمتلفة

الإجتار بالب�شر: جميعنا يجب اأن نعرف

جميعنا يجب اأن نت�شّرف

يف  للعمل  اآن�شات  مطلوب 

املظهر  مغٍر،  الراتب  �شركة... 

الإعالن  هذا  مهم...  اخلارجي 

اإىل  يطمحن  اأخريات  اأو  عمل،  عن  يبحثن  فتيات  ا�شطياد  خاللها  من  يتم  لإعالنات  منوذج 

الرق  اإنه  الأوجه والأ�شكال.  ا�شتغالل متعدد  الأمر �شحايا  اأو �شهرة... فينتهي بهن  ك�شب �شريع 

ا  احلديث، اأو التجارة بالب�شر والتي تّت�شع جمالتها لت�شمل العديد من املمار�شات والفئات خ�شو�شً

منها الأكرث �شعًفا.    



الثقافية  احلركة  من  بدعوة 

تكرمي  اط��ار  ويف  انطليا�س   -

والعامل  لبنان  يف  الثقافة  اعالم 

العربي )الرعيل التا�شع والع�شرون 2014(، مت تكرمي الدكتور 

عدنان الأمني يف احلركة الثقافية - م�شرح الأخوين رحباين.

»الدكتور  قال  الذي  �شالح  ابي  جورج  ال�شتاذ  املكّرم  قدم 

حتّد  مل  هذا  اجلنوب  فاإبن  بامتياز.  ع�شامّي  الأمني  عدنان 

من طموحاته حمدودّيُة اإمكانات البيئة التي ُولد ون�شاأ فيها. 

القطاع  موؤ�ش�شات  من  مراحله  مبختلف  العلم  نهل  فقد 

العام: املدر�شة الر�شمّية ثم اجلامعة اللبنانية، قبل اأن يت�شّنى 

والوليات  فرن�شا  اىل  النتقال  ومتقّدمة  لحقة  مرحلة  يف  له 

بعد  التح�شيل،  من  املزيد  وراء  �شعيًا  الأمريكية  املّتحدة 

�شهادة الكفاءة من كلية الرتبية. وهكذا، �شّكل عدنان 

والرتّقي  العلم  طلب  يف  اللبنايّن  عزم  على  اآخر  مثاًل  الأمني 

كّل  من  الرغم  على  التفّوق،  بل  النجاح  على  قدرته  وعلى 

ال�شعاب«.

ور  ثم كانت للدكتور منري ب�شّ

باإ�شهاب  فيها  حت��ّدث  كلمة 

التحاقه  منذ  به  املحتفى  عن 

من  ال�شابعة  يف  كان  عندما  متاأّخرًا،  الإبتدائية  باملدر�شة 

العمر يف املدر�شة الر�شمية النبطية، وانتقاله بعدها اىل بريوت، 

والتحاقه بدار املعلمني البتدائية فيها، ثم بكلية الرتبية يف 

املنا�شلني  اللبنانية، حيث جمع، ككثريين من  اجلامعة 

الدرا�شة،  متابعة  وبني  التدري�س  بني  القوية،  الأكتاف  ذوي 

فح�شل على �شهادة الإجازة، ثم الكفاءة يف التعليم الثانوي، 

وكان ذلك العام 1971، وهو يف الرابعة والع�شرين من عمره.

عدنان  الرياح  حتمل  ال�شنتني،  تقارب  ق�شرية،  فرتة  وبعد 

ال�شوربون،  يف  فرن�شا،  يف  ف�شّجل  لبنان،  الدرا�شة خارج  باجتاه 

الدكتوراة  �شهادة  على   ،1977 العام  وح�شل  الدرا�شة،  ملتابعة 

اأ�شتاذًا  اأثرها  على  عنّي  الرتبية،  �شو�شيولوجيا  يف  ثالثة  حلقة 

معيدًا متفّرغًا يف اجلامعة اللبنانية. وبعد ع�شر �شنوات ُثّبت 

يف مالك اجلامعة بينما كان، يف الوقت ذاته، يتابع درا�شته 

ع�شاء  جونيه   - ال�شباط  نادي  يف  اأقيم 

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

حمود،  علي  الركن  بالعميد  ممثاًل 

وذلك بدعوة من املركز العايل للريا�شة 

ال�شباب  ل��وزارة  تكرمًيا  الع�شكرية، 

والإحتادات  الألومبية  واللجنة  والريا�شة 

ماراتون  وجمعية  الريا�شية  واللجان 

والقّيمني  اللبنانية  واجلامعة  ب��ريوت 

على املن�شاآت الريا�شية يف لبنان. 

العميد  التوجيه  مدير  احلفل  ح�شر 

الركن علي قان�شوه، ممثل وزير ال�شباب 

ال�شيد  احلناوي  املطلب  عبد  والريا�شة 

القطع  اآم��رو  ال�شباط  عويدات،  حممد 

رئي�س  وامل��دي��ري��ات،  والقطع  ال��وح��دات 

اللجنة الأوملبية جان همام، الأمني العام 

جلمعية ال�شليب الأحمر جورج كتانة، 

وح�شد من الوجوه الريا�شية.

العماد  الحتفال كلمة ممثل  تخلل 

املركز  قائد  كلمة  اإىل  اجلي�س  قائد 

العايل للريا�شة الع�شكرية.

الوطني،  الن�شيد  مع  كانت  البداية 

العميد  املركز  قائد  كلمة  ثم  وم��ن 

»اإن  ق��ال:  ال��ذي  الها�شم،  اأ�شد  الركن 

تكرمي  فرح  النجاح،  فرح  من  اأجمل 

احتفالنا  وم��ا  وا�شحابه،  م�شتحقيه 

قائد  قهوجي  جان  العماد  برعاية  اليوم 

احتاداتكم  لتعاون  تقدير  اإل  اجلي�س، 

وجناحاتكم  اإجنازاتكم  على  والثناء 

واإنت�شاراتكم«.

من  وانطالًقا  اجلي�س  يف  »اإننا  واأ�شاف 

املوؤ�ش�شة  ب��ني  العالقة  بعمق  اإمياننا 

والريا�شة  ال�شباب  ووزارة  الع�شكرية 

وامل�شوؤولني  والإحت��ادات  الأوملبية  واللجنة 

عن املن�شاآت الريا�شية، بخا�شة اجلامعة 

الريا�شيني،  والإع��الم��ي��ني  اللبنانية 

واإخ��ال���س  بتفاٍن  العمل  نعاهدكم 

هي:  م��ب��ادىء  ثالثة  على  مرتكزين 

الهدف، املثابرة والدعم«.

اإىل  الها�شم  ال��رك��ن  العميد  واأ���ش��ار 

الع�شكريني  الريا�شيني  ه��دف  »اأن 

يف  ال��ن��ج��اح  حتقيق  ع��ل��ى  يقت�شر  مل 

امل�شاركة  على  بل  فقط،  موؤ�ش�شتهم 

و�شمن  املحلية،  البطولت  يف  بفاعلية 

تكرمي

العدد 52346

قيادة اجلي�ش تكّرم وزارة 

ال�ضباب والريا�ضة وهيئات ريا�ضية

الدكتور عدنان الأمني من ذوي الأكتاف القوية



دولة  الدكتوراة  �شهادة  على  ح�شل   1991 والعام  ال�شوربون.  يف 

من ال�شوربون. وبعد عامني من ذلك حتمله الرياح جمددًا اىل 

خارج لبنان، ولكن هذه املّرة اىل م�شافات اأبعد، اىل الوليات 

�شنته   1994/1993 العام  اأم�شى  حيث  الأمريكية،  املتحدة 

الدرا�شية ال�شابعة، واأعاد الكّرة العام 2005.

ذلك  وكان  اللبنانية،  اجلامعة  من  ا�شتقال   ،2008 العام 

باملكتب  والتحق  التقاعد،  �شن  بلوغه  قبل 

للتعليم  كم�شت�شار  لليون�شكو  الإقليمي 

م�شرفًا  الكثرية،  اأعماله  متابعًا  ال��ع��ايل، 

كثرية  م�����ش��اري��ع  يف  وم�����ش��ارك��ًا  وم��وج��ه��ًا 

ومتعّددة.

اإن��ه��ا ���ش��رية ح��اف��ل��ة وغ��ن��ّي��ة، وه���ي اأي�����ش��ًا 

منذ  حت���د،  مل  ان��ه��ا  مب��ع��ن��ى  م�شتقيمة، 

انطالقتها، عن �شياق الرتبية والتعليم، وهي 

وتعّرجاته  �شعابه  يف  ال�شياق،  هذا  يف  �شارت 

عت بع�شها، وعّمقت بع�شها  ومنعطفاته، فو�شّ

مداخل  او  م�شارات  �شّقت  اأنها  كما  الآخ��ر، 

جديدة عليه، كانت كمثل النوافذ امل�شرعة 

ت�شتجلب ال�شوء اىل الأماكن والزوايا املغلقة.

وعلى  الوطنية  املنتخبات  من  العديد 

حّققوا  وقد  وال��دويل،  العربي  ال�شعيدين 

اأن  مو�شًحا  لوطنهم«،  م�شّرفة  نتائج 

دائًما  �شتكون  امل�شتقبلية  »اأهدافنا 

الريا�شية  القدرات  لتطوير  الأف�شل،  نحو 

ورفع اإ�شم لبنان عالًيا يف عامل الريا�شات 

الع�شكرية واملدنية«.

العميد  اجلي�س  ق��ائ��د  ممثل  واأل��ق��ى 

اأ�شار  بدوره كلمًة،  الركن علي حمود 

عن  الريا�شة  تغب  »مل  اأن��ه  اإىل  فيها 

الأي��ام،  من  ي��وم  يف  الع�شكرية  احلياة 

وفنون  مبارياتها  اأنواع  حيث  من  �شواء 

األعابها، اأو دميومة مرافقتها للجندي يف 

انتقالته وت�شّرفاته، ويف اأعماله ومهماته 

على وجه العموم. من هنا فاإن ا�شرتاحة 

تلقائية،  عفوية  حالة  لي�شت  اجلندي 

اأوق��ات ح�شرية،  يف  يتم  اإج��راء  اإمنا هي 

وبناًء على اأمر وا�شح، فالزمن هو للعمل 

مو�شوع  والإ�شرتاحة  الظروف،  معظم  يف 

��ا ع��ل��ى الأه���داف  ي��ت��م حت��دي��ده ق��ي��ا���شً

واجلندي  املحققة،  والنتائج  املو�شوعة 

نف�شه يعرف ذلك، ول يقدم على مغادرة 

مكانه،  البديل  يحّل  اأن  قبل  عمله 

م�شاغله  على  �شاهًرا  لن�شاطه،  متابًعا 

املطلوب«.  والن�شاط  املعهودة  بال�شرعة 

واعترب اأن املوؤ�ش�شة الع�شكرية »تت�شارك 

مع الهيئات املختلفة التي تعنى بال�شاأن 

الريا�شي، الر�شمي منها والأهلي اخلا�س، 

اخلطى،  وتتوا�شل  ال�شواعد،  فتلتقي 

خدمة  �شبيل  يف  اجل��ه��ود،  وتت�شافر 

الريا�شة واإعالء �شاأنها، وهذا ما ينعك�س 

وجماعات،  اأفراًدا  املجتمع  على  اإيجاًبا 

كّله،  الوطن  على  بالتايل  وينعك�س 

ال�شاعدة  بالقوى  يتعلق  ما  يف  ا  خ�شو�شً

ال�شبابية.  والفئات  الرتبوية  والهيئات 

نلم�س  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  يف  ونحن 

امل�شاركة،  تلك  اآث��ار  وا�شح  ب�شكل 

خالل  م��ن  ال��ت��ع��اون،  ذل��ك  ومعطيات 

الريا�شية  فرقنا  حتققها  التي  النتائج 

الداخل  يف  �شواء  املختلفة،  ن�شاطاتها  يف 

اأن  بّد  ل  ذلك  وبناًء على  اخل��ارج،  اأو يف 

منتخباتنا  فندعم  جهودنا  نكثف 

الوطنية، ون�شجع طاقاتنا الب�شرية ونرعى 

ارادتنا اخلرّية الواعدة، يف حماولت جادة 

يف  املتخ�ش�شة  املحرتفة  بالفرق  للحاق 

الدول الراقية، كائنة ما كانت الو�شائل 

املتوافرة لدينا«.

وختم: »نعول ب�شكل دائم على جميع 

موؤ�ش�شاتنا لبلوغ ذلك، ويف مقدمة تلك 

ا  املوؤ�ش�شات وزارة ال�شباب والريا�شة خ�شو�شً

م�شوؤولياتها،  راأ�س  لنا على  زميل  بوجود 

زميل نعرف متاًما ما يكّنه من حمبة 

يف  ع��ام  ب�شكل  وللريا�شة  جلي�شه، 

ولدى  والتجمعات  وامل��دار���س  الثكنات 

متيز  زميل  واخلا�شة،  العامة  الهيئات 

وال�شهر  واحليوية  بالن�شاط  ال��دوام  على 

على ح�شن الأداء«.

اإعداد:

اأنطوان �ضعب
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يف  الغربي  التدخل  اأن  يبدو 

ا�ستيالء  اإىل  اأدى  والذي  اأوكرانيا 

الغرب  من  املدعومة  املعار�سة 

على ال�سلطة يف كييف، قد و�سل 

لعبة  يف  ملك«  »ك�ش  مرحلة  اإىل 

الواليات  بني  الكربى  ال�سطرجن 

من  االوروب��ي  واالإحت��اد  املتحدة 

جهة، ورو�سيا وحلفائها من جهة 

اأخرى.

معابر وثروات

تاأتي هذه اللعبة يف �صياق ال�صراع 

م��وارد  على  وال�صيطرة  النفوذ،  على 

وطرق  ا�صعارها  وعلى  العامل،  يف  الطاقة 

الطرق  وهذه  والغرب.  اأوروبا  اإىل  امدادها 

تر�صم وفق الآتي: من اخلليج عرب م�صيق 

عرب  رو�صيا  ومن  ال�صوي�س،  وقناة  هرمز 

اأوكرانيا، ومن بحر قزوين عرب جورجيا 

والبحر الأ�صود، ومن تركيا عرب م�صيقي 

البحر  اإىل  و�صوًل  والدردنيل،  البو�صفور 

يف  الآخر  هو  الواعد  البحر  هذا  املتو�صط. 

البع�س  يرجح  باحتياط  ال�صرقي  حو�صه 

اخلليج،  دول  احتياط  من  اأك��رب  اأن��ه 

واأرخ�س ل�صهولة ا�صتخراجه ونقله.

حجر  ه��ي  اأوك��ران��ي��ا  اأن  رو�صيا  ت��رى 

املبا�صر  احليوي  جمالها  بناء  يف  الأ�صا�س 

وهي  الأوروبي،  اجليو�صرتاتيجي  وف�صائها 

عن  ا�صتقلت  دول  ثالث  �صمن  الأه��م 

بيالرو�صيا  ال�صابق:  ال�صوفياتي  الإحت��اد 

الدول  وه��ذه  وكازاخ�صتان.  واأوكرانيا 

رو�صيا  لأم��ن  ال�صروري  الف�صاء  ت�صكل 

هذا  عن  اأوكرانيا  وغياب  واقت�صادها، 

�صي�صكل  رو���ص��ي��ا،  بنته  ال��ذي  ال��ط��وق 

فجوة كربى يف جدار الأمن ال�صرتاتيجي 

الرو�صي - الأورا�صي ويف تاأثريه على العامل، 

هذا  مكونات  اأح��د  رو�صيا  فقدت  ف��اإذا 

دورها  ا�صتعادة  اإمكان  خ�صرت  العقد 

كقوة عظمى...

اأوكرانيا اليوم  اأن  ويرى بع�س املحللني 

هي »ار�س الكبا�س« بني م�صالح رو�صيا 

وم�صالح الغرب اإىل جانب معركة �صوريا 

الدائر  ال�صراع  اأن  يرون  وهم  امل�صتمرة، 

ف�صله،  ميكن  ل  الدولتني  هاتني  يف 

 Proxy( بالوا�صطة  حرًبا  ي�صكل  وهو 

املحورين  هذين  بني   )battleground
رو�صيا  بني  احل��ادة  املواجهة  ت�صاعد  مع 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  من جهة 

اأخرى. هذه  الأوروب��ي من جهة  والإحت��اد 

بناء  اإىل  ال�صعي  اإط��ار  يف  تندرج  احل��رب 

ب��دًل من عامل  الأق��ط��اب  متعدد  ع��امل 

ي��وم مت  ��ح  ت��رنَّ وال���ذي  ال��واح��د،  القطب 

الهوية«  »املجهويل  ال�صاروخني  ا�صقاط 

فوق البحر املتو�صط حني هددت الوليات 

املتحدة ب�صرب �صوريا �صيف العام 2013.

املوقع وامل�ساحة

ال�صرتاتيجي  اأوكرانيا مبوقعها  متتاز 

اأوروبا  بني  ما  الطرق  تقاطع  على  املهم 

ال�صرقية  البوابة  ت�صكل  فهي  واآ�صيا. 

الآ�صيوية  القارة  باجتاه  الأوروبية  للقارة 

عرب رو�صيا الآ�صيوية.

نحو  اأوكرانيا  عا�صمة  كييف  وتبعد 

757 كلم عن مو�صكو عا�صمة رو�صيا، 

يف حني لتبعد مو�صكو عن اأقرب نقطة 

 480 من  اأك��ر  الأوكرانية،  احل��دود  يف 

كلم.

 603.550 نحو  اأوكرانيا  م�صاحة  تبلغ 

من  ك��ل��م2   24.220 منها  ك��ل��م2، 

اأوكرانيا  وتعترب  املائية.  امل�صطحات 

ثاين اأكرب دول اأوروبا م�صاحة بعد الق�صم 

الأوروبي من رو�صيا، وقبل فرن�صا القارية.

بكرة  الأوك��ران��ي��ة  الأرا���ص��ي  تتميز 

وباله�صاب  ال�صهلية  م�صطحاتها 

انهار  فيها  وجت��ري  للزراعة،  ال�صاحلة 

كثرية. اأما اجلبال الوحيدة فيها فتقع 

التي  الكرابات  جبال  وهي  الغرب  اإىل 

 2061 نحو  قممها  اأعلى  ارتفاع  يبلغ 

مرًتا، وجبال �صبه جزيرة القرم من اجلهة 

اجلنوبية امل�صاطئة للبحر الأ�صود.

احلدود

يبلغ طول احلدود الأوكرانية نحو 4566 

درا�سات 

واأبحاث
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اأوكرانيا اأر�ش »الكبا�ش« بني رو�سيا والغرب

هل و�سلت اللعبة اإىل 

مرحلة »ك�ش ملك«؟



درا�سات 

واأبحاث

العدد 56346

بيالرو�صيا  ياأتي:  كما  موزعة  كلم، 

مولدوفا  103 كلم،  891 كلم، هنغاريا 

رومانيا  كلم،   428 بولندا  كلم،   940

538 كلم، �صلوفاكيا 90 كلم، رو�صيا 

1576 كلم. اأما حدودها البحرية فتبلغ 

2782 كلم على البحر الأ�صود وبحر اآزوف 

الذي يعتربه البع�س امتداًدا للبحر الأ�صود 

اأو جزًءا منه.

الدميوغرافيا واللغة والديانات

ق���ّدر ع���دد ���ص��ك��ان اأوك��ران��ي��ا وف��ق 

تعّده  ال��ذي  ال��ع��امل«  حقائق  »ك��ت��اب 

وكالة املخابرات املركزية الأمريكية، 

اأنف�س  و205  الًفا  و573  مليوًنا   44 بنحو 

كما  يتوزعون   ،)2013 متوز  )تقديرات 

ياأتي: 77.8% من الأوكرانيني معظمهم 

ال��رو���س  م��ن  و%17.3  ال��ب��الد،  غ��رب  يف 

واجلنوبية  ال�صرقية  الأق�صام  يقطنون 

اتنيات  فمن  الباقي  اأما  اأوكرانيا،  من 

خمتلفة )تقديرات العام 2001(.

تتحدر اللغة الأوكرانية اللغة الر�صمية 

القدمية،  ال�صالفية  اللغة  من  البالد  يف 

حد  اإىل  الرو�صية  اللغة  مع  تت�صابه  وهي 

اللغة  كانت  الرو�صية  اأن  علًما  كبري، 

الحت��اد  ف��رتة  خ��الل  الأوىل  الر�صمية 

ال�صعب  معظم  زال  وم��ا  ال�صوفياتي، 

الأوكراين يتكّلمها حتى اليوم.

اإىل  فا�صتناًدا  الديانات  خ�س  ما  يف  اأما 

امل�صيحية  تعترب   ،2006 العام  تقديرات 

هي  الأوكرانية  ال�صرقية  الأرثوذك�صية 

�صكان  ب��ني  انت�صاًرا  الأك���ر  الديانة 

يتبعون   %50.4 ث��م��ة  ح��ي��ث  ال���ب���الد، 

بطريركية كييف، بينما يتبع %26.1 

بطريركية مو�صكو الأرثوذك�صية.

اأوكرانيا يف القرون الو�سطى

اأوكرانيا  ال�صالفية  القبائل  �صكنت 

امليالدي  التا�صع  القرن  منذ  احلالية، 

»رو���س  مبملكة  ي��ع��رف  م��ا  واأ�ص�صت 

�صملت  التي   )Kievan Rus( كييف« 

احلالية،  اأوكرانيا  من  الغربي  ال�صطر 

اأرا�صي  من  كبريا  وق�صما  بيالرو�صيا، 

العا�صر  القرنني  خ��الل  احلالية.  رو�صيا 

اململكة  هذه  اأ�صبحت  ع�صر،  واحل��ادي 

الدولة الأكرب والأقوى يف اأوروبا.

ع�صر،  والثاين  ع�صر  احلادي  القرنني  يف 

جانب  من  امل�صتمرة  ال��غ��ارات  ت�صببت 

بهجرة  ال���رح���ل،  ال��رتك��ي��ة  ال��ق��ب��ائ��ل 

اإىل  ال�����ص��الف  ل��ل�����ص��ك��ان  ج��م��اع��ي��ة 

مناطق اأكر اأمنًا يف الغابات الكثيفة 

ال�صمالية. ويف القرن الثالث ع�صر اجتاح 

الغزو املغويل البالد حيث دمرت كييف 

متاًما العام 1240.

الأرا�صي  على  كييف«  »رو�س  خلفت 

ان��دجم��ت��ا مًعا  اإم���ارت���ني  الأوك��ران��ي��ة 

هذه  فولينيا،  غالي�صيا  مملكة  يف 

القرن  منت�صف  يف  خ�صعت  اململكة 

الرابع ع�صر لكا�صيمري الثالث البولندي، 

من  دوق  بيد  كييف  �صقطت  بينما 

ليتوانيا الكربى.

يف الع�سور احلديثة

البولندي  الكومونولث  ت�صكيل  بعد 

اأج��زاء  انتقلت   ،1569 ال��ع��ام  اللتواين 

من  الأوك��ران��ي��ة  الأرا���ص��ي  من  كبرية 

البولندية،  الإدارة  اإىل  ليتوانيا  حكم 

ونقلت اإىل التاج البولندي.

 )1654( ب��ريي��ا���ص��الف  م��ع��اه��دة  ب��ع��د 

البولندية،   - الرو�صية  احلرب  تلت  التي 

اأوكرانيا  من  الي�صرى  ال�صفة  اأحلقت 

برو�صيا املو�صكوفية، وبعد تق�صيم بولندا 

الغربية  الأوكرانية  غالي�صيا  خ�صعت 

من  تبقى  ما  �صم  مّت  بينما  للنم�صا، 

الإم��رباط��وري��ة  اإىل  تدريجيا  اأوك��ران��ي��ا 

الرو�صية.

بال�صتقالل  الوعود  من  الرغم  على 

الذاتي التي قدمتها معاهدة برييا�صالف 

النخبة  حت�����ص��ل  مل  ل��الأوك��ران��ي��ني، 

الأوكرانية اأبًدا على احلريات واحلكم 

الرو�صية،  الإم��رباط��وري��ة  م��ن  ال��ذات��ي 

يف  املنا�صب  اأعلى  اإىل  و�صلوا  لكنهم 

الرو�صية  الكني�صة  ويف  الرو�صية،  الدولة 

الرو�صي  النظام  جلاأ  وقد  الأرثوذك�صية. 

اإىل �صيا�صة »رو�صنة« الأر�س الأوكرانية، 

حيث منع ا�صتخدام اللغة الأوكرانية يف 

احلديث العام و الطباعة.

بعد احلرب العاملية االأوىل

الرو�صية  الإم��رباط��وري��ت��ني  انهيار  مع 

الأوىل  العاملية  احل��رب  بعد  والنم�صوية 

احلركة  برزت   ،)1917( الرو�صية  والثورة 

من  امل�صري  لتقرير  الأوكرانية  الوطنية 

-1917 بني  الواقعة  الفرتة  وخالل  جديد. 

اأوك��ران��ي��ة  دوي���الت  ع��دة  ب��رزت   ،1920

جمهورية  وج���ي���زة:  ل��ف��رتة  منف�صلة 

ال��ه��ت��م��ان��ات،  ال�صعبية،  اأوك��ران��ي��ا 

ال�صوفييتية  اأوك��ران��ي��ا  وج��م��ه��وري��ة 

)اأو  للبال�صفة  املنا�صرة  ال�صرتاكية 

اأن�صئت  التي  ال�صوفييتية(  اأوكرانيا 

الرو�صية  الإمرباطورية  اأرا�صي  على  تباعا 

من  ك��ل  ظ��ه��رت  بينما  ال�����ص��اب��ق��ة، 

ال�صعبية،  اأوك��ران��ي��ا  غ��رب  جمهورية 

يف  وج��ي��زة  لفرتة  هوت�صول  وجمهورية 

�صابًقا  تخ�صع  كانت  التي  املناطق 

للنم�صا وهنغاريا.

بعد احلرب العاملية الثانية

ال��ق��وات  تقا�صمت   ،1939 اأي��ل��ول  يف 

بولندا،  اأرا���ص��ي  وال�صوفياتية  الأملانية 

حتت  الغربيون  الوك��ران��ي��ون  وح��ارب 

ال�صرقيون حتت  والوكرانيون  لواء هتلر 



بعد �سقوط االإحتاد ال�سوفياتي

يف 16 متوز 1990، اعتمد الربملان اجلديد 

 24 ويف  اأوك��ران��ي��ا،  دول��ة  �صيادة  اإع��الن 

والذي  ال�صتقالل  قانون  اعتمد   1991 اآب 

دميقراطية  دولة  اأوكرانيا  اأن  على  ن�س 

م�صتقلة.

الرئا�صية  والنتخابات  ال�صتفتاء  جرى 

اأيد  وقد   ،1991 الأول  كانون   1 يوم  الأوىل 

الأوك��راين  ال�صعب  من   %90 من  اأكر 

رئي�س  وان��ت��خ��ب  ال���ص��ت��ق��الل،  ق��ان��ون 

الربملان، ليونيد كرافت�صوك ليكون اأول 

رئي�س للبالد.

كجمهورية  بداية  اأوكرانيا  اعتربت 

مع  باملقارنة  مواتية  اقت�صادية  بظروف 

ال�صوفياتي.  الحت��اد  من  اأخ��رى  مناطق 

ومع ذلك �صهدت البالد تباطوؤًا اقت�صادًيا 

اجلمهوريات  بع�س  من  عمًقا  اأك��ر 

ال�صوفياتية ال�صابقة الأخرى. وخالل فرتة 

الركود، خ�صرت اأوكرانيا 60 يف املئة من 

ناجتها املحلي الإجمايل )1991 – 1999(، 

اأدى  وعانت معدلت ت�صخم كبرية، ما 

اإىل ح�صول تظاهرات وا�صرابات.

نهاية  قبل  الأوكراين  القت�صاد  ا�صتقر 

)العام  املن�صرم  القرن  من  الت�صعينيات 

البالد  متتعت   ،2000 العام  ومنذ   ،)1996

بنمو اقت�صادي حقيقي مطرد بلغ �صبعة 

يف املئة �صنوًيا كمعدل و�صطي.

الد�ستور اجلديد

خالل  لأوكرانيا  جديد  د�صتور  اعتمد 
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هتلر  هزمية  بعد  ولكن  �صتالني.  ل��واء 

اوروبا  على  ال�صوفياتي  الحتاد  وا�صتيالء 

ال�صرقية، متَّ مّل �صمل ال�صعب الأوكراين 

الأوىل يف  للمرة  اأوكرانيا  توحيد  وحتقق 

يف  حا�صًما  حدًثا  ذلك  وكان  تاريخها، 

تاريخ الأمة الأوكرانية.

من  باجلمهورية  بالغة  اأ�صرار  حلقت 

 700 من  اأكر  دمرت  التي  احلرب  جراء 

وتدهورت  قرية،  و28000  وبلدة  مدينة 

اقت�صى  ما  املجاعة،  ب�صبب  الأو���ص��اع 

جهوًدا كبرية للتعايف.

اأح��د  ال��ع��ام 1945  اأوك��ران��ي��ا  ك��ان��ت 

الأمم  ملنظمة  امل��وؤ���ص�����ص��ني  الأع�����ص��اء 

كمبيوتر  اأول  اأن�صئ  وفيها  املتحدة، 

كييف  معهد  يف   MESM �صوفياتي 

العمل  وبداأ  الإلكرتونية  للتكنولوجيا 

به العام1950.

كوت�صما  ليونيد  الثاين  الرئي�س  حكم 

)1996(، وقد حول هذا الد�صتور جمهورية 

واأن�صاأ  رئا�صي،  ن�صف  نظام  اإىل  اأوكرانيا 

نظاًما �صيا�صًيا م�صتقًرا. تعر�س كوت�صما 

وتزوير  الف�صاد  ب�صبب  املعار�صني  لنتقاد 

النتخابات، وعدم ت�صجيع حرية التعبري 

مكتبه،  يف  ال�صلطة  معظم  وتركيز 

العامة مراًرا  اأنه نقل املمتلكات  كما 

اإىل اأيدي القلة ذات النفوذ.

ف��ي��ك��ت��ور  اأع����ل����ن   ،2004 ال����ع����ام 

اآنذاك فائًزا  الوزراء  يانكوفيت�س، رئي�س 

اعتربتها  التي  الرئا�صية  النتخابات  يف 

م��زورة  اأوك��ران��ي��ا  يف  العليا  املحكمة 

كبري.  ح��د  اإىل 

ت�صببت النتائج يف 

موجة من الغ�صب 

ملر�صح  دعًما  العام 

املعار�صة، فيكتور 

 ، �صت�صينكو يو

الذي طعن يف نتائج 

وقد  النتخابات، 

اإىل  ذل����ك  اأدى 

ان�����دلع »ال���ث���ورة 

ال���ربت���ق���ال���ي���ة« 

والتي  ال�صلمية، 

اأو�صلت يو�صت�صينكو ويوليا تيمو�صينكو 

فيكتور  دفعت  حني  يف  ال�صلطة،  اإىل 

ع��اد  امل��ع��ار���ص��ة.  اإىل  يانوكوفيت�س 

ال�صلطة  يف  من�صب  اإىل  يانوكوفيت�س 

للوزراء  رئي�صا  اأ�صبح  عندما   ،2006 العام 

ال��وط��ن��ي��ة. لكن  ال��وح��دة  يف حت��ال��ف 

اأعادت   )2007 )اأيلول  انتخابات مبكرة 

اأخرى  مرة  للوزراء  ا  رئي�صً تيمو�صينكو 

للدولة  ا  رئي�صً يانوكوفيت�س  وانتخب 

العام 2010.

النظام ال�سيا�سي

اأوكرانيا جمهورية ذات نظام خمتلط 

ف�صل  مع  رئا�صي  ون�صف  برملاين  ن�صف 

والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطات  بني 

الت�صريعية  ال�صلطة  تتاألف  والق�صائية. 

يف اأوكرانيا من برملان ي�صم 450 مقعًدا، 

الرئي�ش الرو�سي

فالدميري بوتني

زعيمة املعار�سة

يوليا تيمو�سينكو

الرئي�ش

فيكتور يانوكوفيت�ش



ال�صنع.  والوكرانية  الرو�صية  املتنوعة 

مليار   2 نحو  ال��دف��اع  ميزانية  وتبلغ 

من   %1.1 ومتثل   )2012 )تقديرات  دولر 

الدخل القومي. وتخ�صع القوات امل�صلحة 

الأوكرانية لإمرة رئي�س اجلمهورية.

مقر االأ�ساطيل الرو�سية

على  الأوك��ران��ي��ة  ال�صواطئ  كانت 

البحر الأ�صود مقر الأ�صاطيل الرو�صية منذ 

العهد القي�صري، وكذلك يف فرتة الحتاد 

ما بني  ال�صوفياتي حيث كانت موزعة 

اآزوف.  وبحر  واودي�صا  القرم  جزيرة  �صبه 

اإلغاء  اوكرانيا  حاولت  ا�صتقاللها  وبعد 

الرو�صية  البحرية  ولكن  القواعد،  هذه 

بعد  ذاتها  الأماكن  تتمركز يف  بقيت 

الت�����ف�����اق ع��ل��ى 

الأ�صطول  ق�صمة 

وعقد  ال�صوفياتي 

بني  م���ع���اه���دات 

الدولتني. يف املقابل 

لقاء  رو�صيا  تدفع 

�صنوًيا  مادًيا  ب��دًل 

اأو  لأوك����ران����ي����ا 

ت���زوده���ا ب��ال��غ��از. 

وه�����ذا امل��و���ص��وع 

اأ�صباب  اأح���د  ه��و 

 - الرو�صي  اخلالف 

الأوكراين الدائم حتى اليوم على الرغم 

العام  حتى  الإتفاقيات  هذه  متديد  من 

.2042

حفظ  ق���وات  يف  اأوك��ران��ي��ا  ت�صرتك 

ومنها  العامل  دول  من  ع��دد  يف  ال�صالم 

لبنان، �صمن قوات اليونيفل يف اجلنوب.

االأزمة االأوكرانية

تواجه اأوكرانيا اأزمة اقت�صادية كربى، 

يريد  توجه  بني  فيها  ال�صراع  ا�صتد  وقد 

حتت  الأوروب���ي،  الحت��اد  اإىل  الن�صمام 

عنوان ال�صراكة القت�صادية، وبني توجه 

اجلمركي  لالحتاد  الن�صمام  يريد  اآخر 

مع رو�صيا.

ال�صتباك  حجم  مالحظة  وميكن 

اأم��ريك��ا،  بقيادة  الغربية  ال���دول  ب��ني 

ال�صراع  قلب  يف  الحتادية،  رو�صيا  وبني 

الأوكراين الأوكراين حيث يرمي الغرب 

احلكومة  دف��ع  خيار  لتغليب  بثقله 

الأوكرانية لتوقيع اتفاق ال�صراكة معه، 

الأطل�صي،  حلف  اإىل  الن�صمام  وبالتايل 

فيما رو�صيا ت�صغط بقوة ملنع ذلك.

ار�س  ال�صراع على  الحتدام يف  ا�صباب 

اآفاقه  ير�صم  وم��ا  ودللت���ه،  اأوك��ران��ي��ا 

اخت�صاره  ميكن  املحتملة  امل�صتقبلية 

يف ما ياأتي:

اوكرانيا  ارتباط  فك  حم��اوالت  اواًل،   •
باالحتاد الرو�سي:

يرى البع�س اأن ال�صبب الرئي�س الذي دفع 

ا�صتمرار  هو  ال�صراع،  هذا  ا�صتعال  اإىل 

ب��داأت  ال��ت��ي  الغربية  ال���دول  حم���اولت 

ال�صابق،  ال�صوفياتي  الحت��اد  انهيار  اإثر 

الرو�صي،  بالحتاد  اأوكرانيا  ارتباط  لفك 

الأوروب��ي  الحت��اد  اإىل  لالن�صمام  ودفعها 

ومن  معه،  ال�صراكة  اتفاق  توقيع  عرب 

ثم ان�صمامها اإىل حلف �صمال الأطل�صي، 

وجعلها قاعدة له، لإقامة قواعد للدرع 

جتد  ما  وهذا  اأرا�صيها.  فوق  ال�صاروخي 

فيه رو�صيا تهديًدا لأمنها وو�صيلة للعمل 

على اإثارة التناق�صات داخلها لتفكيك 

�صابًقا  جنحت  اأن  بعد  الرو�صي،  الحت��اد 

ال�صوفياتي  الحتاد  تفكيك  حماولت 

ا�صتخدام  رو�صيا  وبالتايل تخ�صى  ال�صابق. 

اأوكرانيا لدفعها اإىل تقدمي التنازلت يف 

بع�س امللفات الدولية مل�صلحة ال�صيا�صية 

درا�سات 

واأبحاث

العدد 58346

عن  الأول  امل��ق��ام  يف  م�����ص��وؤوًل  ويعترب 

وجمل�س  التنفيذية  ال�صلطة  ت�صكيل 

ويتم  ال��وزراء،  رئي�س  يراأ�صه  الذي  ال��وزراء، 

ملدة  ال�صعبي  بالقرتاع  الرئي�س  انتخاب 

خم�س �صنوات وهو راأ�س الهرم الر�صمي يف 

الدولة.

املوارد واالقت�ساد

على  اقت�صادها  يف  اأوكرانيا  تعتمد 

تعترب  وكانت  رئي�س  ب�صكل  الزراعة 

لأوروب����ا. من  واخل�����ص��ار  ال��ف��واك��ه  �صلة 

وبخا�صة  واحلبوب  البطاطا  منتوجاتها 

يف  الأن���واع  اأج��ود  )م��ن  وال�صعري  القمح 

املا�صية  بقطعان  ت�صتهر  وهي  العامل(، 

وانتاج الأجبان والألبان، التي ت�صدر ق�صًما 

اوكرانيا  تعتمد  كبرًيا منها. كذلك 

الثقيلة  املعدنية  ال�صناعات  بع�س  على 

الكهربائية،  والدوات  والأ���ص��ل��ح��ة، 

تاأمني  يف  رو�صيا  على  تعتمد  لكنها 

حاجاتها من البرتول والغاز.

القوات امل�سلحة

ثاين  ميثل  الأوك���راين  اجلي�س  كان 

بعد  اأوروب����ا  يف  ع�صكرية  ق��وة  اأك���رب 

ال�صوفياتي  الإحتاد  ايام  رو�صيا، وكان يف 

ع�صكري  ال��ف   700 نحو  ي�صم  ال�صابق 

املدرعات  واآلف  النووية  ال�صواريخ  ومئات 

عن  اأوكرانيا  تخلت  وقد  والطائرات. 

وان�صمت  رو�صيا  ل�صالح  النووية  تر�صانتها 

بعد  النووي  النت�صار  عدم  معاهدة  اإىل 

معاهدة بوداب�صت )1994(.

القوات  اليوم  الأوك��راين  اجلي�س  ي�صم 

الربية واجلوية والبحرية وي�صل عديده اىل 

من  اكر  ولديه  جندي،  الف   160 نحو 

مليون من الإحتياط، ومئات الطائرات 

وع�صرات  و���ص��وخ��وي(  )م��ي��غ  ال��رو���ص��ي��ة 

وال�صواريخ  الهليوكوبرت  طائرات  من 

امل��دى،  والق�صرية  املتو�صطة  البال�صتية 

واملدافع  الدبابات  مئات  اإىل  بالإ�صافة 



اإعادة  يخدم  مبا  والغربية،  المريكية 

انتاج الهيمنة المريكية وتكري�صها، 

جنحت  التي  الرو�صية  اجلهود  وتقوي�س 

الهيمنة،  ه��ذه  ا�صعاف  يف  الآن  حتى 

ودفعت امريكا اإىل اجللو�س اىل الطاولة 

للعديد  احللول  لإيجاد  معها  والتفاهم 

من امللفات ال�صاخنة.

بعد  رو�صيا  اأن  البع�س  هذا  يرى  كما 

ا�صتعادة نفوذها الدويل، واإقامة حتالفات 

جمموعة  حلف  يف  متثلت  قوية  دولية 

�صنغهاي،  منظمة  ويف  الربيك�س،  دول 

»باتت اليوم يف و�صع قوي ميكنها من 

اإحباط املحاولة المريكية الغربية ل�صم 

اأوكرانيا اإىل الحتاد الأوروبي«.

اإذا كان الغرب  اأنه  ويرى البع�س الآخر 

يف  جديدة  جبهة  فتح  اإىل  اليوم  ي�صعى 

مواجهة رو�صيا بهدف ا�صغالها وممار�صة 

لعبة  �صمن  من  فهذا  عليها،  ال�صغط 

ال�صطرجن الكربى على امل�صرح الأورا�صي، 

مبقاي�صة  القبول  اإىل  لدفعها  والعاملي، 

العامل، من  اأخرى يف  اأوكرانيا مبلفات 

واأفريقيا،  م�صر  اإىل  واإيران  والعراق  �صوريا 

كوريا  وحتى  الالتينية  امريكا  ومن 

ملنع  رو�صيا  ت�صعى  املقابل  يف  ال�صمالية. 

�صاحة  اىل  اأوكرانيا  حتويل  من  الغرب 

بازار اأو »طاولة كبا�س«، وهو ما جتلى يف 

توقيع  من  الأوكرانية  احلكومة  منع 

الأوروب��ي،  الحت��اد  مع  ال�صراكة  اتفاق 

الغراءات  تقدمي حزمة من  وذلك عرب 

املالية والقت�صادية لها ما جعلها ترف�س 

ال��ع��ر���س الأوروب�����ي، ودف���ع ب��ال��غ��رب اإىل 

ت�صجيع الإ�صطرابات الأخرية يف كييف 

 21 يف  مت  الذي  التفاق  على  والإنقالب 

ال�صلطة  على  وال�صتيالء   2014 �صباط 

الرئي�س  واإ���ص��ق��اط  املحتجني  قبل  م��ن 

يانوكوفيت�س املوؤيد لل�صيا�صة الرو�صية.

واخلطوط  الباردة  احلرب  عودة  ثانًيا،   •
احلمر الرو�سية:

اإن ال�صراع املحتدم اليوم على اأوكرانيا، 

يدل اإىل عودة العامل اإىل احلرب الباردة يف 

يذكر  دويل،  وت�صبيك  خمتلفة  ظروف 

خا�صها  التي  املبا�صرة  غري  بالنزاعات 

وحماولة  احل��رب  تلك  خالل  القطبان 

كل منهما ترجيح كفة حليفه.

على  انق�صاًما  هناك  اأن  الوا�صح  ومن 

ال�صعبي  امل�صتوى 

بني  الأوك�������راين 

اجت���اه���ني، واح��د 

م����وؤي����د ل��ل��غ��رب 

)اأوك������ران������ي������ا 

ال��غ��رب��ي��ة(، واآخ��ر 

موؤيد لرو�صيا، فهذه 

اجل��ي��وب��ول��ت��ي��ك 

امل���ع���ق���دة جت��ع��ل 

على  ال�صعب  من 

رو����ص���ي���ا ال��ق��ب��ول 

مع  ب��امل�����ص��اوم��ة 

الرو�صية  ال�صيا�صة  اأن  �صيما  ل  الغرب، 

يف  م��ع��ه  ال�����ص��راع  ح�صم  ع��ل��ى  تعمل 

)دول  ال�صابقة  ال�صوفياتية  اجلمهوريات 

اآ�صيا الو�صطى( التي مت اخرتاقها غربًيا، 

احليوي  امل��ج��ال  م��ن  ج���زًءا  باعتبارها 

لالأمن القومي الرو�صي. كما اأنها تعمل 

ال�صاحة  الفاعل يف  تعزيز ح�صورها  على 

الدولية، ولهذا يعترب البع�س اأن اوكرانيا 

لن  وه��ي  الرو�صية  احلمر  اخلطوط  من 

اأو  عليها  بال�صيطرة  للغرب  ت�صمح 

ال�صغب فيها.

بني االأ�سباب والنتائج

معنية  رو���ص��ي��ا  اإن  ال��ق��ول،  خ��ال���ص��ة 

الأمامية  حديقتها  يف  اأوكرانيا  ببقاء 

59 العدد 346

لل�صرورات الآتية:

طويلة  ح��دوًدا  رو�صيا  متلك  اأمنًيا:   -1

عن  تبعد  ل  ومو�صكو  اأوكرانيا،  مع 

احلدود الأوكرانية اأكر من 480 كلم، 

ولهذا فان �صيطرة الغرب على هذا البلد 

عا�صمة  لأمن  مبا�صًرا  تهديًدا  ت�صكل 

رو�صيا، ل ميكن اأن ت�صمح به مو�صكو.

ال�����ص��رورات  تتمثل  ا�سرتاتيجًيا:   -2

بوجود  خا�س  نحو  على  ال�صرتاتيجية 

الذي  الأ�صود،  البحر  يف  الرو�صي  الأ�صطول 

قاعدة  الأوك��ران��ي��ة  امل��وان��ئ  من  يتخذ 

اأ�صا�س له لو�صول رو�صيا اإىل املياه الدافئة يف 

البحر املتو�صط وغريه. كذلك فاإن مدينة 

الأ�صطول  يقيم عليها  التي  �صيفا�صتبول 

مت  رو�صية  مدينة  الأ�صل  يف  هي  الرو�صي 

�صمها مع �صبه جزيرة القرم اإىل اأوكرانيا 

�صمن  ا�صرتاكية  دول��ة  كانت  عندما 

له،  واملوؤ�ص�صة  ال�صابق  ال�صوفياتي  الحتاد 

ومعاهدات  اتفاقات  رو�صيا  وّقعت  وقد 

اإىل  بالإ�صافة  ب�صاأنها،  اأوكرانيا  مع 

يف  القليمية  املياه  لقت�صام  اإتفاقيات 

البحر الأ�صود.

ن�صف  من  اأكر  اإن  جيوبوليتيكًيا:   -3

واجلنوب،  ال�صرق  يف  اأوكرانيا  �صكان 

العودة  ويوؤيدون  الرو�صية  اللغة  يتحدثون 

كذلك،  رو�صيا.  مع  العالقة  تعزيز  اإىل 

كلم2(   26100( القرم  جزيرة  �صبه  فاإن 

�صكانها  ومعظم  ذاتي  بحكم  تتمتع 

الرو�صية  واحلكومة   ،)%60( الرو�س  من 

موظفيها  روات����ب  ت��دف��ع  الآن  ح��ت��ى 

واملتقاعدين فيها.

املمر  اأوكرانيا  ت�صكل  اقت�سادًيا:   -4

اجلنوبية  الرو�صية  والبوابة  القت�صادي 

الغاز  اأنابيب  مل��رور  اأوروب���ا  نحو  الرئي�صة 

الرو�صي والب�صائع وال�صلع الرو�صية اإليها.

يف  ال�صراع  حت��ّول  جيو�سرتاتيجًيا:   -5

فيها  الغربية  التدخالت  بعد  اأوكرانيا 

خالفية  ق�صية  اإىل  للمعار�صة  ودعمها 

لتقت�صر  وال��غ��رب،  رو�صيا  بني  بامتياز 

اأوكرانيا  يف  وانعكا�صاتها  تفاعالتها 

وحدها، بل ترتبط مبا يجري يف امل�صارح 

اإرادات  تت�صارع  حيث  الأخ��رى  الدولية 



درا�سات 

واأبحاث

العدد 60346

وامل���وارد  ال��ن��ف��وذ  ال��ك��ربى على  ال���دول 

وامل�صالح، وتت�صابك مع ما يجري يف �صوريا 

والعراق واخلليج وم�صر والقارة الأفريقية، 

اأ�صيا واملحيط الهادئ و�صول  وحتى �صرقي 

اإىل فنزويال يف اأمريكا اجلنوبية.

اأحداث امليدان وانقالب 

22 �سباط 2014

على  النقالب  اأن  مو�صكو  اعتربت 

غري  ع��م��ل  ه��و  كييف  يف  ال�صلطة 

ال�صلطة  على  م�صلح  وا�صتيالء  د�صتوري، 

لإعادة  القوة  اإىل  باللجوء  وملحت  بالقوة، 

الأمور اإىل و�صعها ال�صابق يف اأوكرانيا.

هذا التغيري يف كييف مل يرق ل�صكان 

البالد  جنوب  يف  املناطق  م��ن  العديد 

من  وكجزء  �صباط،   23 وي��وم  و�صرقها. 

نتائج الثورة، األغي قانون اللغة لالأقليات 

)والذي ي�صمل الرو�صية( ومت اإعالن اللغة 

للبالد.  وحيدة  ر�صمية  لغة  الأوكرانية 

على  ال��زي��ت  لي�صب  ال��ق��رار  ه��ذا  فجاء 

النار يف تلك الأقاليم امل�صتاءة اأ�صال من 

وقد  احلا�صلة يف عا�صمتهم.  التغيريات 

جزيرة  �صبه  وخا�صة  القاليم  تلك  راأت 

اللغات  قانون  اإل��غ��اء  خطوة  اأن  القرم 

املحتجني يف كييف  اأن  دليل على  هي 

ولهم  لرو�صيا  معادية  اأجندة  يحملون 

توجه عن�صري.

يرتدون  م�صلحون  احتل  �صباط،   27 يف 

من�صاآت  رو���ص��ي��ة  ع�صكرية  مالب�س 

القرمي  )الربملان  القرم  يف  اأهمية  ذات 

�صيطروا  امل�صلحون قد  ومطارين(، كان 

مو�صكو  كييف  ات��ه��م��ت  عليها. 

بينما  الداخلية،  �صوؤونها  يف  بالتدخل 

اأنكر الطرف الرو�صي هذه الدعاءات.

الإحتاد  جمل�س  وافق  اآذار  من  الأول  يف 

الرئي�س  طلب  على  بالإجماع  الرو�صي 

القوات  ا�صتخدام  بوتني  الرو�صي 

الع�صكرية الرو�صية يف اأوكرانيا.

جمل�س  ا�صتدعى  اآذار،   2 يف 

الأوكراين كامل  القومي  الأمن 

امل�صلحة،  القوات  احتياط  قوات 

القرم  يف  التوتر  ت�صاعد  اأدى  وقد 

بني الأطراف املوؤيدة لرو�صيا واملوؤيدة 

فعل  ردود  ل�صتجالب  لأوكرانيا 

برو�صيا من  ومنددة  للثورة  داعمة 

قبل حلفاء اأوكرانيا الغربيني.

اأن  البع�س  ي��رى  املح�صلة،  ويف 

قد  ال�صتقالل  م��ي��دان  اح���داث 

للغرب  موؤيد  بني  الأوكرانيني  ق�صمت 

تق�صيم  �صبح  يلوح  حيث  لرو�صيا،  وموؤيد 

وبخا�صة بعد اعالن جمل�س  البالد  هذه 

عن  ال��ذات��ي  احلكم  ذات  القرم  ن��واب 

وطلب  وال�صتفتاء  الإنف�صال  يف  رغبته 

احلماية الرو�صية والن�صمام اإىل رو�صيا.

اأوكرانيا جرح مفتوح وملتهب

واملت�صارعة  الأخرية  الأحداث  دلت  لقد 

يف اأوكرانيا، اأن رو�صيا والغرب يتحا�صيان 

كذلك  املبا�صر،  ال�صدام  اإىل  الو�صول 

كرة  متتلك  والتي  رو�صيا،  تظهر  مل 

يف  نيتها  الأزمة،  يف  الرابحة  الأوراق  من 

اأوكرانيا  يف  املبا�صر  الع�صكري  التدخل 

بالرو�صية  الناطقني  اأو  ال��رو���س  حلماية 

تلوح  كانت  واإن  لها،  واملوؤيدين  فيها 

دعمت  التي  ورو�صيا  اأخ��ري.  كخيار  به 

احلكم الذاتي يف جمهورية القرم واأّيدت 

على  وافقت  اأوكرانيا،  عن  انف�صالها 

الرو�صي  الإحت��اد  اإىل  ان�صمامها  معاهدة 

بعد اإجراء ال�صتفتاء ال�صعبي الذي بلغت 

ن�صبة املطالبني فيه بالإن�صمام اإىل رو�صيا 

الغرب  قابلها  اخل��ط��وة  ه��ذه   .%  96.7

للقانون  انتهاًكا  فاعتربها  بالرف�س 

واتخذ عقوبات اقت�صادية ومالية  الدويل، 

�صد �صخ�صيات رو�صية وقرمية، بالإ�صافة 

)اأو جتميد( ع�صوية  الغاء  البحث يف  اإىل 

رو���ص��ي��ا يف جم��م��وع��ة ال��ث��م��اين )ال���دول 

العامل(، وحتريك  ال�صناعية الكربى يف 

الأ�صود.  البحر  يف  احلربية  القطع  بع�س 

حازم  مبوقف  رو�صيا  ردت  جهتها  من 

فر�صت  كما  بوتني،  خطاب  يف  جتلى 

عقوبات على بع�س ال�صخ�صيات الغربية 

البحر  يف  م��ن��اورات  اإج��راء  اإىل  وعمدت 

الأ�صود.

تتعدى  لن  الأم��ور  اأن  يبدو  ذل��ك،  مع 

بانتظار خطوات  التدهور  احلّد من  هذا 

الأ���ص��ا���س،  يف  تنقطع  مل  دبلوما�صية 

م�صالح  تر�صي  تفاهمات  اإىل  ت��وؤدي  وقد 

ال��ط��رف��ني، يف اأوك��ران��ي��ا و���ص��واه��ا من 

اأن  ا  اأي�صً الظاهر  ال�صراع. لكن  مناطق 

دويل  �صراع  �صاحة  �صتكون  اأوكرانيا 

وجرًحا  والطاقة،  النفوذ  على  جديدة 

مفتوًحا على الإلتهاب. فللدول الغربية 

رو�صيا  م��ع  م�صالح  املتحدة  وال��ولي��ات 

�صاحة  فوق  وتتقاطع  متتد  وحلفائها 

ومن  اإيران،  اإىل  وم�صر  �صوريا  العامل: من 

ال�صني اإىل كوريا، ومن اأوروبا اإىل اأمريكا 

اجلنوبية.

اإعداد:

د. اأحمد عّلو

عميد متقاعد
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�إقليمية

العدد 62346

املقاطعة الغربية 

ملنتجات امل�ضتوطنات يف ال�ضفة

هل ت�سل �إىل م�ستوى مقاطعة نظام 

�لف�سل �لعن�سري يف جنوب �أفريقيا؟

تن�شط يف الحتاد الأوروبي يف الوقت الراهن حركة احتجاجية 

خاللها  من  الأوروبية  ال�شركات  ت�شعى  اقت�شادية  �شيا�شية 

للم�شتوطنات  ب�شلة  مي��ت  م��ا  ك��ل  مقاطعة  لتكري�س 

من  الرغم  على  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف  الإ�شرائيلية 

وت�شتند  ال�شيا�شات.  ه��ذه  على  الإ�شرائيلية  الحتجاجات 

املحكمة  اأحكام  على  قراراتها،  يف  الأوروب��ي��ة  ال�شركات 

الدولية يف لهاي )2004(، والتي ق�شت حينها باأن امل�شتوطنات 

�شرعية  غري  الغربية،  ال�شفة  اأرا�شي  على  املقامة  الإ�شرائيلية 

دولة  على  يحظر  ال��ذي  جنيف،  ميثاق  من   49 البند  وتخرق 

وكان  احتلتها.  التي  املناطق  يف  �شكانها  توطن  اأن  حمتلة 

اخلارجية  لل�شوؤون  مفو�شته  عرب  اأعلن  قد  الأوروب��ي،  الحت��اد 

كاثرين اآ�شتون عن قرار يدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2014، 

يق�شي بقطع اأي عالقات اقت�شادية اأو علمية اأواأكادميية، بني 

اأو وجود يف  الحتاد و موؤ�ش�شات وم�شانع ومزارع لها ا�شتثمارات 

امل�شتوطنات املقامة على الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة يف العام 

.1967

هذه  يف  زراع��ي  اأو  �شناعي  اإنتاج  كل  اأن  الأوروب��ي��ون  ويعترب 

امل�شتوطنات غري م�شروع لأنه يخالف القانون الدويل ولأنه قام 

على اأرا�شي وحقوق الآخرين بالإرهاب والغت�شاب! وقد غ�شب 

حكام اإ�شرائيل لذلك وهاجموا الربملان الأوروبي وانتقدوا ب�شدة 

ا�شار  لأنه  كريي  جون  املتحدة  الوليات  خارجية  وزير  موقف 

ال�شلمية  املفاو�شات  ف�شلت  اإذا  املقاطعة  تو�شيع  امكان  اإىل 

مع الفل�شطينيني. يف ال�شياق ذاته، اتهم وزير حماية اجلبهة 

الداخلية، وهو ع�شو املجل�س الوزاري الإ�شرائيلي امل�شغر لل�شوؤون 

الأمريكي  اخلارجية  وزير  اأردان،  غلعاد  والأمنية  ال�شيا�شية 

جون كريي، بتغذية املقاطعة الدولية �شد اإ�شرائيل. كما حّذر 

م�شوؤولون يف وزارة اخلارجية الإ�شرائيلية من اأن اإ�شرائيل لي�شت 

م�شتعدة ملواجهة املقاطعة. وكان اأردان قد اأفاد لالإذاعة العامة 

الإ�شرائيلية باإنه »ل �شك اأن الر�شالة التي ميررها وزير اخلارجية 

الأمريكي، كريي، تبدو مثل تغذية نوايا املقاطعة �شد اإ�شرائيل 

باأن  كريي  ت�شريحات  اإىل  ا�شارة  يف  �شدها«،  كفاًحا  ولي�س 

– الفل�شطينية �شي�شعد املقاطعة  ف�شل املفاو�شات الإ�شرائيلية 

الدولية �شد اإ�شرائيل. كما اعترب اأردان اأن »الإدارة الأمريكية 

ل تفهم لالأ�شف الواقع يف ال�شرق الأو�شط وال�شراع الإ�شرائيلي – 

الفل�شطيني« وتابع قائاًل باأن الوليات املتحدة متار�س �شغوًطا 

التوقعات  واأن  اإ�شرائيل،  اأي  ال�شحيح«،  غري  »اجلانب  على 

كانت اأن ي�شرح كريي للجانب الفل�شطيني ما الذي �شيحدث 

يف  عبا�س،  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  ا�شتمر  حال  يف  لهم 

»رف�شه لل�شالم«!!

متّكن  اأو���ش��ل��و،  على  التوقيع  منذ  اأن��ه  بالذكر  اجل��دي��ر 

ا�شتيطانية  نقطة  مائة  من  اأك��ر  تد�شني  من  امل�شتوطنون 

احلكومة  اأن  من  الرغم  وعلى  امل�شتوطنات.  حميط  يف  تقع 

الإ�شرائيلية التزمت اأمام اإدارة الرئي�س بو�س باإزالة كل النقاط 

حتّرك  مل  الإ�شرائيلية  احلكومات  اأن  اإل  ال�شتيطانية؛ 

ن  �شاكًنا. ومع اأن جميع هذه النقاط ال�شتيطانية التي ُتد�شَّ

ح�شب  قانونية«،  »غري  ُتعترب  القائمة  امل�شتوطنات  حميط  يف 

اإذنها،  ب��دون  اأقيمت  لأنها  الإ�شرائيلية  احلكومة  تعريف 

وكل  الأمن  توفري  على  يحر�شان  واجلي�س  احلكومة  اأن  اإل 

امل�شتوطنون  ذاته يحر�س  الوقت  ويف  لقاطنيها.  مرافق اخلدمة 

الفل�شطينيني  لدى  والبقاء  ال�شمود  ب��اإرادة  امل�ّس  حماولة  على 

الذين يقطنون بالقرب من امل�شتوطنات؛ وذلك عرب ا�شتهداف 

اآبارهم؛  وت�شميم  اأرا�شيهم  وجتريف  ومنازلهم  م�شاحلهم 

والعتداء اجل�شدي عليهم؛ وو�شل الأمر اإىل حد جلب قطعان 

واإىل  حقولهم.  يف  وخراًبا  ف�شاًدا  لتعيث  الربية  اخلنازير  من 

جانب ذلك، يحر�س اللوبي الداعم للم�شتوطنني يف احلكومة 

امل�ّس  ت�شتهدف  �شيا�شات  تنفيذ  على  الإ�شرائيلي  والكني�شت 

باحلياة الطبيعية للفل�شطينيني يف حميط امل�شتوطنات؛ مثل 

رف�س منح رخ�س البناء يف هذه املناطق؛ وتدمري كل منزل ُيبنى 

فل�شطينية خا�شة،  اأرا�ٍس  والقيام مب�شادرة  ترخي�س،  دون  من 

يتم  ذلك  وبعد  ع�شكرية،  لأغرا�س  جاءت  اخلطوة  اأن  بزعم 

ت�شريبها للم�شتوطنني.

احرونوت«  »يديعوت  �شحيفة  اأ���ش��ارت  اخ��رى،  ناحية  من 

ال�شرائيلية اإىل اأن خ�ش�ائر اإ�ش�رائيل يف ح�ال ا�ش�تداد امل�قاطع�ة 

من  وللمزارعني  امل�ش�توطنات  يف  م�شنعا   70 لنح�و  وخ�ا�ش�ة 

م�ش�توطنات غور الأردن، قد ت�ش�ل اإىل 20 ملي�ار دولر بالإ�شاف�ة 

اإل�ى ف�ش�ل 10 اآلف عام�ل م�ن العم�ل يف الفت�رة القريب�ة املقبل�ة.

وكانت �شحيفة »هاآرت�س« قد ا�شارت اإىل اأن اخلالف يت�شع 

لظاهرة  الت�شدي  �شبل  ب�شاأن  الإ�شرائيلية  احلكومة  داخ��ل 

مقاطعة اإ�شرائيل يف اأنحاء العامل، مو�شحة باأن مع�شكًرا يقوده 

اخلروج  وجوب  يرى  �شتاينت�س  يوفال  ال�شرتاتيجية  ال�شوؤون  وزير 

يطلب  وبالتايل  الظاهرة،  هذه  ملواجهة  �شامل  معلن  لن�شال 

�شيكل.  مليون  مئة  تبلغ  ميزانية  ذلك  لأج��ل  �شتاينت�س 



هذا  اأن  اخلارجية  وزارة  تقوده  ال��ذي  الآخ��ر  املع�شكر  ويعتقد 

الجراء �شيكون مل�شلحة املنظمات التي ت�شجع على املقاطعة، 

ب�شياغة  الخرية  الأ�شابيع  يف  �شتاينيت�س  قام  وبالتايل  فقط. 

م�شودة خطة ملكافحة ظاهرة املقاطعة باأمل الت�شديق عليها 

اخلطة  وت�شمل  ال�شاأن،  بهذا  اخلا�شة  احلكومة  جل�شة  يف 

دعائية  �شيكل خطوات وحمالت  مليون  مئة  التي تكلف 

على  ت�شجع  التي  املنظمات  على  عنيفة  قانونية  وحمالت 

مقاطعة ا�شرائيل.

اإ�شرائيلية  �شيا�شية  م�شادر  باأن  »هاآرت�س«  ذكرت  ذلك،  ويف 

احلكومة،  وزراء  على  فقط  يقت�شر  ل  »اخلالف  باأن  اأكدت 

املعنية  واملوؤ�ش�شات  ودوائرها  ال��وزارات  داخل  اإىل  ا  اي�شً ميتد  بل 

مدى  تقدير  اخل��الف  ه��ذا  ي�شمل  كما  باملقاطعة،  مبا�شرة 

وم�شتوى خطر الظاهرة واأ�شرارها على ا�شرائيل«، م�شرية اإىل اأن 

باتت غري مفهومة  و�شبل مواجهتها،  املقاطعة  »كل م�شاألة 

ول ميكن تقديرها جيًدا، وخا�شة اأن اخلالف ل يقت�شر فقط 

وفو�شى  تن�شيق  �شوء  ا  اي�شً يوجد  بل  املواجهة،  كيفية  على 

يف  ال�شيا�شية  وال�شخ�شيات  املوؤ�ش�شات  بني  �شخ�شية  وم�شالح 

اإ�شرائيل«. ون�شرت ال�شحيفة املذكورة، لئحة با�شماء املنظمات 

واملوؤ�ش�شات الدولية القت�شادية، التي تقاطع اإ�شرائيل، حيث جاء 

الرنويج«،  يف  احلكومي  التقاعد  »�شندوق  الالئحة  راأ�س  على 

الذي قام ببيع اأ�شهمه يف �شركة »البيت معرخوت« لل�شناعات 

المنية والع�شكرية، كما اأعلن اأنه لن ي�شتثمر بعد الن يف 

ا�شرائيل«،  »افريقا  وهما  الرائدتني  ال�شرائيليتني  ال�شركتني 

و»دانيا �شيبو�س«. وقد ورد يف لئحة ال�شركات املقاطعة ل�شرائيل 

ا �شركة القطارات احلكومية الملانية، التي ان�شحبت من  اي�شً

خلفية  على  اإ�شرائيل،  يف  احلديدية  لل�شكك  �شبكة  اإقامة 

مرور اأحد خطوط ال�شبكة يف ال�شفة الغربية. وكذلك عددت 

اأعلنت  واأهلية  اقت�شادية  و�شركات  موؤ�ش�شات  ال�شحيفة 

مقاطعة اإ�شرائيل يف كل من الوليات املتحدة واأ�شرتاليا وهولندا 

وبريطانيا واإيرلندا، اأما وزارة خارجية جنوب اأفريقيا، فاأعلنت 

اأن كل وزراء احلكومة يقاطعون اإ�شرائيل ويرف�شون زيارتها.

الأمريكيني  من  الكثري  فاإن  ذلك  كل  من  الرغم  على 

م�شاريع  �شخامة  حقيقة  بعد  ي�شتوعبون  ل  والأوروب���ي���ني 

لل�شفة  الحتالل  من  �شنة   46 خالل  الإ�شرائيلي  ال�شتيطان 

الغربية، علًما باأن هذه امل�شاريع اإمنا تهدف اإىل تر�شيخ 

ال�شيطرة والهيمنة الإ�شرائيلية على الأر�س وال�شعب يف فل�شطني 

التاريخية.

ويف هذا املجال يّدعي امل�شوؤولون الإ�شرائيليون دائًما باأن الدافع 

لأعمال ال�شتيطان هذه اإمنا يكمن يف الحتياجات الأمنية 

اإدعاء  املرتكزة على ذريعة »العداء الفل�شطيني لل�شالم«، ويف 

ودينية  تاريخية  مزاعم  من  انطالًقا  الأر�س  مللكية  اإ�شرائيل 

يت�شع  اأن  املمكن  من  وكان  ال��دويل.  القانون  من  مرفو�شة 

فهم هذه احلقيقة فيما لو قام بع�س الغربيني بزيارات لل�شفة 

الأر�س  على  اإ�شرائيل  خلقتها  التي  احلقائق  و�شاهدوا  الغربية 

ومنها حجم الإنفاق الإ�شرائيلي على 150 م�شتوطنة حمتلة من 

قبل 550 األف م�شتوطن مبا فيهم 200 األف يف القد�س ال�شرقية 

لوحدها، هذا بال�شافة اإىل الزيادة املتفا قمة يف البنية التحتية 

الع�شكرية واملكونة من جدران ونقاط تفتي�س جلي�س الحتالل 

من  اإ�شرائيلية  وا�شرتاتيجية  اأمنية  لغايات  ح�شرًيا  واملخ�ش�شة 

ل  وحتى  واأمالكهم.  الفل�ش�طينيني  حلقوق  اعتبار  اأي  دون 

اأن يقوم  املخالفات، ل عجب  الأجانب كل هذه  الزوار  ي�شهد 

وزير الدفاع الإ�شرائيلي باإ�شدار اأوامره مبنع الزوار الأجانب من 

زيارة ال�شفة الغربية من دون ترخي�س من الوزارة.

�شد  �شعواء  ح��رب  �شن  ح��اول  ال�شرائيلية  امل��راج��ع  بع�س 

ال�شركات واجلهات الدولية التي التزمت املقاطعة متهًما اإياها 

باتخاذ مواقف ل�شامية. لكن املوؤرخ ال�شرائيلي املعروف زئيف 

له  مقال  يف  قال  اأوروب��ا  يف  الفا�شية  �شوؤون  يف  اخلبري  �شرتينهيل 

ن�شرته �شحيفة هاآرت�س اإن »معاداة ال�شامية لي�شت الدافع وراء 

حملة مقاطعة امل�شتوطنات التي تت�شع يف اأوروبا«، بل »هي اأوًل 

نوع من النتفا�شة على ال�شتعمار والف�شل العن�شري ال�شائدين 

فيه  ي�شاطره  الراأي  »هذا  اأن  واأ�شاف  الفل�شطينية«  الرا�شي  يف 

يف  مبا  الدولية،  ال�شيا�شية  ال�شاحة  اأطياف  جميع  من  اأف��راد 

اإ�شرائيل  ويدعمون  ال�شامية  معاداة  يحتقرون  اأ�شخا�س  ذلك 

بالكامل«. 

يف اخلتام وعلى الرغم من اأي �شيء فاإنه ي�شعب جًدا الركون 

اإىل خيار املوؤ�ش�شات الدولية وتهديدها مبقاطعة اإ�شرائيل، وعلى 

ا�شتعداد  مدى  هو  املطروح  الأهم  فال�شوؤال  اخليار،  هذا  اأهمية 

اأمريكا للذهاب مع الأوروبيني نحو ال�شغط الفعلي واملوؤثر على 

احلدود  عن  اأ�شاًل  ال�شوؤال  ذلك  عن  اأهمية  يقل  ول  اإ�شرائيل. 

التي ميكن لأوروبا اأن ت�شل اإليها يف هذه املقاطعة، وهل حًقا 

بو�شعها اأن ت�شل اإىل ما و�شلت اإليه يف م�شتوى مقاطعتها لنظام 

الأبرتهايد يف جنوب اأفريقيا؟

اإعداد: 

�إح�سان مرت�سى

باحث يف ال�ضوؤون اال�ضرائيلية
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بع�ض �ملر�جع �ال�سر�ئيلية حاول �سن حرب �سعو�ء

�سد �ل�سركات و�جلهات �لدولية �لتي �لتزمت �ملقاطعة

متهًما �إياها باتخاذ مو�قف ال�سامية



امل�سوحات

اللبنانية  احلكومة  تعاقدت   2002 يف   

مع �سركة �سبكرتوم الإنكليزية التي 

قامت باإجراء م�سح ثنائي الأبعاد غّطى 

تقرير  واأ�سار  اللبناين،  ال�ساحل  كامل 

ال�سركة اإىل احتمال فعلي لوجود النفط 

 GIS والغاز. ولحًقا ا�ستكملت �سركة

الرنوجية اأعمال البحث من خالل م�سح 

اإىل  اأ�سار  نف�سه،  املوقع  يف  الأبعاد  ثالثي 

اأن اأكرب الكميات النفطية موجود يف 

وتوا�سلت  العبدة.  ال�سمال مقابل �ساحل 

النفط  عن  اجليولوجي  البحث  اأعمال 

م�سوحات   P.G.S �سركة  اأجرت  حيث 

اأ�سارت   )2007  –  2006( الأب��ع��اد  ثالثية 

جتارية  كميات  وج���ود  احتمال  اإىل 

يتحرك  مل  امللف  اأن  اإل  النفط.  من 

زلزالية  فحو�ص  بعد  اإل  فعلي  ب�سكل 

ثالثية الأبعاد وبعد تاأكيد �سركة نوبل 

ما   )2010/6/22( الأمريكية  للطاقة 

وجود  عن  ك�سفته  قد   P.G.S كانت 

يحوي  فيتان  ي�سمى  للغاز  هائل  حقل 

ما ل يقل عن 16 تريليون قدم مكعب 

منطقة  يف  اللبنانية  ال�سواطئ  قبالة 

بحرية دولية بني حدود فل�سطني البحرية 

اأن  الدرا�سات  اآخر  اأّك��دت  وقد  وقرب�ص. 

 122 يفوق  غ��از  على  يعوم  لبنان  بحر 

بليون   40 اإىل  و30  تريليون قدم مكعب 

برميل من النفط اخلام.

القانون

املوارد  قانون  �سدر   2010/8/24 بتاريخ 

اخل��ا���ص   )2010/132 )رق���م  ال��ب��رتول��ي��ة 

البحرية  املياه  البرتولية �سمن  بالأن�سطة 

اللبنانية واأي م�ساحة اأو حقوق اأخرى مبا 

ل يتعار�ص مع القانون الدويل.

متكني  اإىل  املذكور  القانون  يهدف 

املياه  يف  البرتولية  املوارد  اإدارة  من  الدولة 

يف  لة  املح�سَّ العائدات  واي��داع  البحرية، 

نظام  القانون  ويحدد  �سيادي.  �سندوق 

ووجهة  اخلا�سة،  اإدارته  ونظام  ال�سندوق 

العائدات  وا�ستعمال  وتوظيف  ا�ستثمار 

اإىل  بال�ستناد  خا�ص(  قانون  )مبوجب 

للتوظيف  و�سفافة  وا�سحة  واأ�س�ص  مبادئ 

وال�ستعمال، حتتفظ من خاللها الدولة 

تكون  العائدات  من  وبجزء  املال  براأ�ص 

لالأجيال  ا�ستثماري  �سندوق  مبثابة 

املقبلة، وت�سرف اجلزء الآخر وفق معايري 

ت�سمن حقوق الدولة.

احلقوق على املوارد البرتولية

تعود ملكية املوارد البرتولية واحلق يف 

الأن�سطة  وتخ�سع  للدولة،  ح�سًرا  اإدارتها 

اأو  تنفذ  اأجنبية  �سركة  لأي  العائدة 

بالأن�سطة  متعلقة  عمليات  يف  ت�سارك 

البرتولية للقوانني اللبنانية.

حتتفظ الدولة بحق القيام اأو امل�ساركة 

اأح��ك��ام  وف��ق  البرتولية  الأن�سطة  يف 

الرخ�سة  يف  ح�ستها  وحت��دد  ال��ق��ان��ون، 

ال�ستك�ساف  اتفاقية  يف  و/اأو  البرتولية 

والإنتاج مبوجب مر�سوم يتخذ يف جمل�ص 

الطاقة  وزي��ر  اق��رتاح  على  بناء  ال���وزراء 

قطاع  اإدارة  هيئة  راأي  اإىل  بال�ستناد 

البرتول.

وبعد  القت�ساء،  عند  ميكن،  كما 

واعدة،  جتارية  فر�ص  وجود  من  التحقق 

اإن�ساء �سركة برتول وطنية. 

البيئي  الأثر  تقومي  بدرا�سة  الدولة  تقوم 

حقوق  اأي  متنح  اأن  قبل  ال�سرتاتيجي 

برتولية،  باأن�سطة  ال�سماح  اأو  برتولية 

املر�سوم  اأنه قد �سدر يف 2013/2/16  علًما 

ال�سركات  بتاأهيل  املتعلق   9882 رقم 

تراخي�ص  دورات  يف  لال�سرتاك  م�سبًقا 

لالأن�سطة البرتولية.

ال�سالحيات

البرتولية  ال�سيا�سة  الوزراء  جمل�ص  ي�سع 

املتعلقة  منها  �سيما  ول  للدولة  العامة 

ويفو�ص  ال��ب��رتول��ي��ة...  م��وارده��ا  ب����اإدارة 

اتفاقيات  على  التوقيع  الطاقة  وزي��ر 

على  وال�سهر  والإنتاج...  ال�ستك�ساف 

وعلى  العامة  البرتولية  ال�سيا�سة  تنفيذ 

البرتولية،  احلقوق  ملنح  القانون  تطبيق 

وتعزيز اإمكانات الدولة البرتولية، واتخاذ 

وال�سحة  املياه  حلماية  ال�سرورية  التدابري 

يف  التلوث  م��ن  والبيئة  واملمتلكات 

مواجهة حالت الطوارئ.

فتتمتع  البرتول  قطاع  اإدارة  هيئة  اأما 

وترتبط  والإداري،  امل��ايل  بال�ستقاللني 

بوزير الطاقة الذي ميار�ص عليها �سلطة 

املالية  قراراتها  بع�ص  وتخ�سع  الو�ساية، 

والإدارية لت�سديقه، وفق مر�سوم تنظيمها 

رقم )2012/7968(، وتخ�سع لرقابة ديوان 

املحا�سبة الالحقة. 

اأبرز �سالحيات هذه الهيئة:

للموارد  الرتويج  جلهة  درا�سات  و�سع   -

البرتولية املحتملة يف لبنان.

حول  بالتفاو�ص  الطاقة  وزير  معاونة   -

اتفاقيات ال�ستك�ساف والإنتاج.

ومتابعتها  البرتولية  الأن�سطة  اإدارة   -

ال��رتاخ��ي�����ص  تنفيذ  ح�سن  وم��راق��ب��ة 

والتفاقيات...

ونقل  احلقول  تطوير  خطط  تقومي   -

واإزالة  البرتولية  الأن�سطة  ووقف  البرتول 

املن�ساآت.

نحن 

والقانون

العدد 64346

تاأخرت  البحث والتنقيب  اأن عملية  اإال  الفرن�سي،  االإنتداب  لبنان منذ عهد  البرتول يف  بداأ االهتمام مب�ساألة 

فيه  اأجاز  ت�سريع   1926 العام  جوفنيل  دو  هرني  الفرن�سي  ال�سامي  املفو�ض  عن  �سدر  فقد  خمتلفة.  الأ�سباب 

درا�سة  اأبرزها  املجال،  درا�سات يف هذا  واأجريت عدة  وا�ستخراجها.  وا�ستثمارها  واملعادن  النفط  التنقيب عن 

الفرن�سي لوي�ض دوبرتريه )1932(، واأخرى نّفذها اجليولوجي االأمريكي جورج رونوراد )1955( توقع فيها وجود 

نفط يف لبنان. اأعقب ذلك اأعمال حفر تولتها عدة �سركات بني 1946 و1963 يف مناطق خمتلفة من لبنان.
التنظيم القانوين

للبرتول يف لبنان
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االإ�ستطالع

اإىل  الهادفة  الأن�سطة  هو  الإ�ستطالع 

حتديد وجود واحد اأو اأكرث من املكامن 

اجليولوجية  امل�سح  بو�سائل  البرتولية 

وال��ب��رتوف��ي��زي��ائ��ي��ة واجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة 

اجليوتقنية،  اأو  واجليوكيميائية 

ين�ص عليها  التي  الأن�سطة  وغريها من 

ال��وزراء  جمل�ص  ويحدد  ال��ب��رتويل.  احل��ق 

وزير  اق��رتاح  على  بناء  مر�سوم  مبوجب 

ال�سروط  الهيئة  راأي  اإىل  امل�ستند  الطاقة 

العامة ملنح رخ�سة ال�ستطالع ونطاقها 

ومينح  ا�ستيفاوؤها.  ال��واج��ب  والر�سوم 

الهيئة  راأي  اإىل  بال�ستناد  الطاقة  وزي��ر 

ملدة  ق��رار  مبوجب  ال�ستطالع  رخ�سة 

تكون  ول  ���س��ن��وات.  ث��الث  تتجاوز  ل 

تعطي  ول  ح�سرية  ال�ستطالع  رخ�سة 

حاملها اأي اأف�سلية اأو امتياز يف ما يتعلق 

اآخ��ر،  ب��رتويل  ح��ق  اأي  على  باحل�سول 

وتعترب املعلومات الناجتة عن عمليات 

ال�ستطالع ملًكا للدولة اللبنانية.

حقوق اال�ستك�ساف واالإنتاج

اقرتاح  بناء على  الوزراء  مينح جمل�ص 

هيئة  راأي  اإىل  بال�ستناد  الطاقة  وزي��ر 

للقيام  ح�سرًيا  ا  ترخي�سً القطاع،  اإدارة 

اتفاقيات  مبوجب  البرتولية  بالأن�سطة 

اتفاقية  وت�سمل  والإنتاج.  ال�ستك�ساف 

مرحلتني:  والإن���ت���اج  ال�ستك�ساف 

مرحلة ال�ستك�ساف ملدة ل تتجاوز ع�سر 

تتجاوز  ل  ملدة  الإنتاج  ومرحلة  �سنوات، 

ثالثني �سنة.

اقرتاح  على  بناء  ال��وزراء  جمل�ص  يقرر 

الهيئة،  راأي  اإىل  امل�ستند  الطاقة  وزي��ر 

اإطالق الدعوة للتقدم بطلب الرتخي�ص. 

بهدف  التعاون  �سركات  لعدة  وميكن 

على  للح�سول  م�سرتك  طلب  تقدمي 

ويجب  واإن��ت��اج.  ا�ستك�ساف  اتفاقية 

للهيئة(  ن�سخة  )مع  الطاقة  وزير  اإيداع 

يطلب  اأن  ميكنه  مما  التعاون  عقود 

عليها  تعديالت  اإدخ���ال  وق��ت  اأي  يف 

القانونية  الأح��ك��ام  مع  يتوافق  مبا 

اتفاقية  اأي  متنح  ول  الإجراء...  املرعية 

ل�سركات  اإل  واإن���ت���اج  ا�ستك�ساف 

م�ساهمة موؤهلة م�سبًقا.

لتفاقية  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ن�����ص  يخ�سع 

موافقة  اىل  والإن���ت���اج  ال�ستك�ساف 

جمل�ص الوزراء قبل توقيعه من قبل وزير 

الطلب  مقدم  عندئذ  وي�سبح  الطاقة، 

الذي متَّ اختياره �ساحًبا حلق برتويل غري 

قابل للتجزئة وفق التفاقية، التي ت�سبح 

�سارية املفعول اعتباًرا من تاريخ موافقة 

جمل�ص الوزراء عليها. 

التنازل  ح�سًرا  احل��ق  ل�ساحب  ويجوز 

ال�ستك�ساف  اتفاقية  ع��ن  ل��ل��دول��ة 

احلد  نفذ  قد  يكون  اأن  �سرط  والإنتاج 

الأدنى من موجبات العمل اأو احلد الأدنى 

يف  املحددة  ال�ستثمارية  النفقات  من 

كامل  د  �سدَّ قد  يكون  واأن  التفاقية، 

ما عليه من التزامات مالية للدولة مبا 

فيها ال�سرائب امل�ستحقة.

اخلطط املتعلقة باالإنتاج والنقل

خالل مهلة اأق�ساها �سنتني من تاريخ 

حفر اآخر بئر ا�ستك�ساف، على �ساحب 

قراره  خطًيا  الطاقة  وزي��ر  اإب��الغ  احلق 

بالإنتاج،  املبا�سرة  عدم  اأو  املبا�سرة  حول 

مع �سرح الأ�سباب وعر�ص و�سع املكمن 

من اجلوانب التقنية والقت�سادية.

ويتم الإنتاج بطريقة ت�سمح با�ستخراج 

اأكرب كمية ممكنة من البرتول من 

عدة  م��ن  اأو  ح��دة  على  مكمن  ك��ل 

يكون  اأن  �سرط  جمتمعة،  مكامن 

ذلك وفق اأف�سل املعايري التقنية وبطريقة 

تتفادى هدر البرتول اأو طاقة املكمن قدر 

لقت�ساد  املنا�سبة  وبالوترية  الإمكان، 

يقوم  اأن  احل��ق  �ساحب  وعلى  ال��دول��ة. 

الإنتاج  ل�سرتاتيجية  م�ستمر  بتقومي 

واحللول التقنية املعتمدة، واتخاذ التدابري 

الالزمة لتح�سني النتائج.

على  اك��ت�����س��اف،  اأي  ح�سول  وع��ن��د 

ل اإبالغ وزير الطاقة فوًرا وخطًيا...،  امُل�سغِّ

كما يتوجب عليه القيام بالختبارات 

املكمن  ق��اب��ل��ي��ة  ل��ت��ق��ومي  ال���الزم���ة 

الطاقة  وزير  واإبالغ  التجاري  لال�ستثمار 

اأ�سهر من  بنتيجتها، �سمن مهلة �ستة 

تاريخ الكت�ساف كحد اأق�سى.

ح�س�ض البرتول والر�سوم

وتقا�سم االإنتاج

للدولة  يدفع  اأن  احل��ق  �ساحب  على 

ر�سًما مقابل ا�ستخدام املنطقة اخلا�سعة 

وذلك  والإنتاج،  ال�ستك�ساف  لتفاقية 

ابتداء من ال�سنة الأوىل التي تلي انق�ساء 

البرتول  وي��وزع  ال�ستك�ساف.  مرحلة 

امل�ستخرج اإىل اأتاوة الدولة وبرتول الكلفة 

بني  اخليار  للدولة  ويعود  الربح.  وب��رتول 

البرتول  من  لها  العائدة  الأت��اوة  ا�ستيفاء 

امل�ستخرج نقًدا اأو عيًنا.

الوقف الدائم للت�سغيل

على �ساحب احلق ومن دون اأي تاأخري 

املتوقع  الوقت  عن  الطاقة  وزي��ر  اإب��الغ 

لنتهاء ا�ستعمال املن�ساأة ب�سكل نهائي، 

ولدى  الت�سغيل.  الدائم عن  التوقف  قبل 

ال�ستك�ساف  اتفاقية  م��دة  انق�ساء 

التنازل  اأو  ال��ب��رتول  رخ�سة  اأو  والإن��ت��اج 

عند  اأو  اإلغائهما  اأو  ف�سخهما  اأو  عنهما 

يحق  ما:  من�ساأة  ل�ستعمال  نهائي  وقف 

حق  اأو  املن�ساأة  ملكية  ا�سرتداد  للدولة 

لها  العائدة  التجهيزات  مع  ا�ستعمالها 

من دون اأي كلفة...

ال�سحة وال�سالمة والبيئة

البرتولية  الأن�سطة  مم��ار���س��ة  يجب 

بطريقة توؤمن اأعلى م�ستويات ال�سالمة 

ال��ت��ط��ورات  م��ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة  وت�سمح 

باأي  املبا�سرة  وقبل  الفنية.  والتقنيات 

اأن  احل��ق  �ساحب  على  ب��رتويل،  ن�ساط 

بال�سحة  املتعلقة  اخلطط  وين�سر  يعّد 

والتي تت�سمن خطة ملواجهة  وال�سالمة، 

تتوافر على  اأن  ويجب  الطارئة.  الظروف 

اأن�سطة  يف  ت�سارك  جهة  اأي  لدى  ال��دوام 

الة ملواجهة ومعاجلة  برتولية، جهوزية فعَّ

احلوادث واحلالت الطارئة التي توؤدي اإىل 

اأو  تلوث  اأو  ج�سدية  اإ�سابات  اأو  وفيات 

تلحق اأ�سراًرا باملمتلكات.



نحن 

والقانون

العدد 66346

اأولوية ال�سركات اللبنانية

واالإ�سراف والتدقيق

الثانويني  واملقاولني  احلق  �ساحب  على 

الذين مت التعاقد معهم اأن يعطوا اأولوية 

للعقود  يعود  ما  يف  اللبنانية  لل�سركات 

مواد  تزويد  اأو  ما  من�ساأة  ببناء  املتعلقة 

بالأن�سطة  متعلقة  وخدمات  ومنتجات 

البرتولية، وذلك يف حال كانت ال�سروط 

اللبنانيني  امل��وردي��ن  قبل  من  املقدمة 

وعليهم  مناف�سيهم.  م��ع  مت�ساوية 

موؤهلني  لبنانيني  اأج��راء  ي�ستخدموا  اأن 

�ساحب  على  كما  توافرهم،  حال  يف 

تدريب  دورات  ومت��وي��ل  تنظيم  احل��ق 

للموارد الب�سرية اللبنانية، يف ما يخت�ص 

بالأن�سطة البرتولية. اإىل ذلك يطلب من 

املالية  ال�سمانات  تقدمي  احلق  �ساحب 

الآخرين،  وجت��اه  الدولة  جت��اه  املطلوبة 

الت�سغيل،  وقف  موجبات  اإىل  بالإ�سافة 

يتمتعون  الذين  اأ�سحاب احلقوق  ويعترب 

بالتكافل  م�����س��وؤول��ني  ب����رتويل  ب��ح��ق 

والت�سامن جتاه الدولة بخ�سو�ص املوجبات 

الناجمة  اأو  البرتولية  بالأن�سطة  املتعلقة 

ال�سريبية.  املوجبات  فيها  مبا  عنها، 

البرتويل  احل��ق  �ساحب  قيام  ح��ال  ويف 

اأو ج�سيمة لأحكام  مبخالفة متكررة 

يحق  والتفاقيات،  للعقود  اأو  القانون 

الرخ�سة.  اأو  احلق  اإلغاء  ال��وزراء  ملجل�ص 

�سحيحة  غري  معلومات  تقدمي  ويعترب 

مبثابة  مهمة  معلومات  حجب  اأو 

خمالفات ج�سيمة. ويلغى احلق البرتويل 

حكًما يف حال حّل ال�سركة، اأو اإعالن 

اإفال�سها...

والإ����س���راف  باملعاينة  يتعلق  م��ا  يف 

اللبنانية  لل�سلطات  يحق  والتدقيق، 

اأي مكان خا�سع  اإىل  الدخول  ة  املخت�سَّ

اأن�سطة  واأي من�ساأة ت�ستخدم  حلق برتويل 

بعد  منا�سًبا  ت��راه  وق��ت  اأي  يف  برتولية 

احل�سول على موافقة وزير الطاقة بهدف 

الأن�سطة  تنفيذ  ح�سن  ومراقبة  تدقيق 

ة  املخت�سَّ لل�سلطات  وميكن  البرتولية. 

البرتولية  الأن�سطة  التي تراقب وتدّقق يف 

دة  حمدَّ ر�سوًما  الدولة  ل�سالح  ت�ستويف  اأن 

الوزراء  جمل�ص  يف  يتخذ  مر�سوم  مبوجب 

بناء على اقرتاح وزير الطاقة وبالتن�سيق 

ة. ويجب اأن تعك�ص  مع الوزارات املخت�سَّ

تتكبدها  التي  الكلفة  الر�سوم  تلك 

للوزير  يحق  كما  ة.  املخت�سَّ ال�سلطة 

اأ�سحاب  على  تفر�ص  ق���رارات  اإ���س��دار 

تدريب  دورات  ومتويل  تنظيم  احلقوق 

ترتبط  ال��ذي��ن  ال��ع��ام  القطاع  ملوظفي 

طبيعة عملهم بالأن�سطة البرتولية.

اإعداد: د. نادر عبد العزيز �سايف

حمام بالإ�ستئناف

ي�رس اإدارة �رشكة تر�ست كومب��ش للت�أمني �ش.م.ل. اأن تعلن اأنه قد مت التزام الت�أمني 

على ال�سي�رات ال�سي�حية اخل��سة الع�ئدة للع�سكريني يف اخلدمة الفعلية واملتق�عدين واملوظفني 

املدنيني وع�ئالتهم يف موؤ�س�س�ت وزارة الدف�ع الوطني واملديرية الع�مة لقوى الأمن الداخلي 

والأمن الع�م واأمن الدولة - ف�إنه ب�لإمك�ن مراجعة مك�تبن� على ك�فة الأرا�سي اللبن�نية على 

العن�وين الت�لية:
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 ـ �ملركز �لرئي�سي-بريوت-�حلمر�-ه�تف: 345 346 /01 
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 ـ �ل�سي�ح: ه�تف 01/273131

 ـ �ل�سويف�ت : ه�تف 05/432266

 ـ ع�ليـه : ه�تف 556 05/553

 ـ �إقليم �خلروب: ه�تف 07/242535

 ـ �سيـد�: ه�تف 07/723620
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يف  اللبناين«  ال���راث  »م��رك��ز  نّظم 

ندوة  الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة 

اأربعة  فيها  �شارك  اأن��ت؟«،  اأي��ن  لبنان...  قطار  »يا  بعنوان 

اأع�شاء من جمعية »تران تران« التي تاأ�ش�شت العام 2010 ملتابعة 

هذا املو�شوع مع املعنيني يف الدولة اللبنانية.

اإفتتح الندوة مدير املركز ال�شاعر هرني زغيب بكلمة �شّدد 

لزحمة  تخفيًفا  ال�شّكة  اإىل  القطار  عودة  �شرورة  على  فيها 

النقل  مل�شاريف  تخفيًفا  البيئي،  للتلوث  تخفيًفا  ال�شري، 

والتنقل، وزيادة يف فر�ص العمل.

اجلمعية  يف  املوؤ�ش�ص  الع�شو  واألقى 

فيها  عر�ص  كلمة  معلوف  اليا�ص 

تاريخ القطار يف لبنان منذ 1895.

�شارة  املدنية  املهند�شة  اأعطت  ثم 

يا�شني يف كلمتها ملحة عن جمعية 

منذ  عملت  ال��ت��ي  ت����ران«  »ت����ران 

اأر�شيف القطار  تاأ�شي�شها على مللمة 

جزء  ه��ي  التي  احل��دي��د  وال�شكك 

اأ�شا�شي من ذاكرة املدن.

اجلامعة  يف  العمارة  ق�شم  رئي�شة  اأما 

اللبنانية- الفرع الثاين، واأ�شتاذة الراث 

معكرون  يا�شمني  الدكتورة  الأثرية  املباين  وترميم  املعماري 

بو ع�شاف، فتحدثت عن عالقة ال�شكك احلديد بال�شناعة 

اللبنانية، موؤكدة اأن بقايا ال�شكك »هي تراث �شناعي يجب 

كما  و�شناعتنا،  بلدنا  تاريخ  نحفظ  كي  عليه  نحافظ  اأن 

يح�شل يف التفاقات الدولية للراث ال�شناعي«.

من  كربى  جمموعة  �شويري  اإدي  الفوتوغرايف  امل�شور  وعر�ص 

التقطها  التي  الفوتوغرافية  ال�شور 

اأماكن  جميع  يف  جت��وال��ه  خ��الل 

القطار املهجورة يف لبنان، و�شائر املدن 

يومًيا  كانت  التي  والقرى  والبلدات 

وباتت �شفارته  القطار  ب�شفارة  تاأن�ص 

يع�ش�ص  التي  الذكريات  من  اليوم 

عليها الن�شيان.

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

اجلميلة  ال��ف��ن��ون  ك��ل��ي��ة  ن��ّظ��م��ت 

ال��روح  جامعة  يف  التطبيقية  والفنون 

بعنوان  موؤمتًرا  الك�شليك   - القد�ص 

احل�شري  الراث  على  احلفاظ  »�شيا�شة 

والهند�شي يف بريوت، برعاية وح�شور وزير 

اجلامعة  رئي�ص  عريجي،  روين  الثقافة 

عدد  اإىل  حمفوظ،  هادي  الدكتور  الأب 

امل�شاركني  والإخت�شا�شيني  اخلرباء  من 

يف  وذلك  والطالب،  والأ�شاتذة  املوؤمتر  يف 

حرم اجلامعة. 

يف  الن�شاطات  م�شوؤولة  للموؤمتر  قّدمت 

راأت  التي  خوري  اأوديل  الأ�شتاذة  الكلية 

قوتنا،  م�شدر  انتماوؤنا  ك��ان  »اإذا  اأن��ه 

ي�شكل  اأ�شكاله  مبختلف  تراثنا  فاإن 

واجبنا  ومن  لذلك،  الأ�شا�شية  الركيزة 

ا نقله اإىل الأجيال الالحقة«. اأي�شً

الهند�شة  ق�شم  رئ��ي�����ص  حت���ّدث  ث��م 

اأنطوان  الدكتور  اجلامعة  يف  املعمارية 

ف�����ش��ف�����ص ال���ذي 

ق���ال: »ك��ان��ت 

مدينة  ب����ريوت 

امل�������دن، وب��ع��د 

التي  الأح����داث 

ع�������ش���ف���ت يف 

وابتذال  غياب  حالة  يف  غرقت  البالد، 

تاركًة ال�شاحة اإىل رداءة القطاع العقاري 

وم�شارباته ب�شبب غياب القانون«.

الكلية  عميد  اأ���ش��ار  جهته،  م��ن 

املوؤمتر  »اأن  اإىل  زغيب  ب��ول  الدكتور 

»�شيا�شة  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  يهدف 

والهند�شي  احلفاظ على الراث احل�شري 

يف بريوت« لتعزيز مبادئ الراث امل�شرك. 

اأما رئي�ص اجلامعة الأب هادي حمفوظ 

فاأثنى على اأهمية املو�شوع الذي يعاجله 

�شل��ب  يف  يك��م��ن  اإذ  امل��وؤت��م��ر، 

املجتم��ع  خدم��ة  ويف  اجلامع��ة  ر�ش��الة 

وال�ش��اأن العام.

»اأننا  اعترب  عريجي  روين  الثقافة  وزير 

م��اذا  بالهوية:  متعلقة  اأ�شئلة  اأم���ام 

دّمرنا  اأن  بعد  الهند�شي  براثنا  �شيحّل 

ذاكرتنا  تاريخه وحمونا عالمات  بقايا 

اجلماعية؟ هل نحن نعي اأّننا نتجه نحو 

الفقاعة  يف  ي�شعفنا  الذي  التمّيز  انعدام 

الال�شكلية التي ت�شمى العوملة؟«.

ثالث  اإنعقدت  املوؤمتر،  هام�ص  على 

ال��راث  ح��ول  متحورت  عمل  جل�شات 

املعماري ملدينة بريوت، الأ�شكال امُلدنّية 

لها وواقع قوانني احلماية.

من هنا 

وهناك

العدد 68346

بريوت كانت مدينة 

املدن فماذا فعلت بها امل�ضاربات العقارية؟

يا قطار لبنان... اأين اأنت؟





وجهة نظر

العدد 70346

اإكت�صفت من خالل جتربتي ال�صخ�صية يف العمل الإداري 

يف املجالني التنفيذي والرقابي على ال�صواء، اأن املواطن الذي 

الدوائر احلكومية لإجناز معاملة، هو على حق  يراجع 

عندما يعتقد جازًما اأن من يراجعه ميلك احلل والربط.

اإن  امل�صوؤول  املوظف  له  يقول  عندما  املواطن  ي�صدق  ل 

معاملته حتتاج اإىل موافقات وتواقيع جهات اأخرى، �صواء 

اأم دنيا، وعندما ي�صمع مثل  كانت هذه اجلهات عليا 

ي�صّوف  املوظف  اأن  نف�صه  وبني  بينه  يعتقد  العبارات  هذه 

ومياطل لأنه غري راغب باإجناز معاملته.

يراجعه  ال��ذي  امل�صوؤول  اأن  يعتقد  حق،  ومعه  املواطن، 

ميلك احلل والربط ويعود اإليه القرار يف اإنهاء املعامالت، 

وهو بالتايل ل يعذرك مهما كانت الأ�صباب.

وي�صعر املواطن باخليبة، واأحياًنا بالأمل اأو الياأ�س، عندما 

ل��الإدارة  العودة  تتطلب  مو�صوعه  معاجلة  اإن  له  تقول 

املركزية يف العا�صمة مثاًل اأو الوزارة، اأو جهة اأخرى.

جتمع  اأن  اأمامك  يقف  عندما  اإليه  بالن�صبة  فاملهم 

حل  لتبداأ  احلكومية  اجل��ه��ات  جميع  �صالحيات 

امل�صكلة، اأو اإجناز معاملته، املهم اأن جتد له احلل ل اأن 

تقذفه اإىل جهة اأخرى.

خالل  بها  م��ررت  التي  ال�صخ�صية  التجربة  هذه  ولعل 

عملي يف املجالني التنفيذي والرقابي، هي التي ك�صفت يل 

اأهمية الالمركزية الإدارية، فقمنا باإعطاء ال�صالحيات 

الوا�صعة للفروع يف جميع املحافظات، ومل يعد اأي مواطن 

م�صطًرا ملراجعة الإدارة املركزية لإجناز معاملة.

اإيجابية  نتائج  الالمركزية  يف  التجربة  لهذه  وكانت 

خالل ال�صنوات املا�صية، ا�صتطاع اأن يلم�صها اأي متعامل 

وفروعها يف  الإجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ص�صة  مع 

املحافظات.

مل تطبق الالمركزية كاملة، واإمنا طبقناها جزئية، 

اإجناز معامالتهم يف حمافظاتهم  للمواطنني  اأتاح  مما 

من دون العودة اإىل العا�صمة.

وكان املواطن قبل تطبيق جتربة الالمركزية يراجع 

ونفقات  التنقل  عناء  متحماًل  الأم��ور  لأب�صط  العا�صمة 

اأعمال  يف  الإدارة  اإلهاء  اإىل  اإ�صافة  م��ررة،  غري  كبرية 

وورقيات مل يعد لها مكان اأمام ثورة التقنيات واحلا�صوب. 

يف  الالمركزية  �صاعدتنا  وقد 

ت�صريع تنفيذ خططنا وقراراتنا، 

اإىل  العامة  الإدارة  وتفرغت 

املراقبة واملتابعة وتنفيذ اخلطط 

الإ�صرتاتيجية.

تطبيق  لأن  الب�صاطة،  منتهى  يف  كانت  امل�صاألة 

الالمركزية من اأجل اإجناز معامالت املواطنني بال�صرعة 

املطلوبة مل يكن يتطلب �صوى تفوي�س �صالحيات املدير 

العام اإىل مديري فروع الإدارات يف املحافظات.

هذا ما فعلناه... وكانت النتائج اإيجابية جًدا ومل�صلحة 

املواطن واملوؤ�ص�صات والإدارات العامة يف الوقت نف�صه. واأرى 

والإ�صالح  للتطوير  التجربة هي ترجمة ميدانية  اأن هذه 

الإداري.

وهو  قبل  من  طرحته  اأن  �صبق  اآخر  مو�صوع  اإىل  اأنتقل 

ال�صيارات احلكومية التي تكّلف خزينة الدولة ماليني 

اللريات �صنوًيا.

لالأ�صخا�س  العامة  ال�صيارات  احلكومة  تبيع  اأن  اأرى 

اأو ت�صمح ملن مل يخ�ص�س  املخ�ص�صة لهم باأ�صعار معقولة، 

ب�صيارة با�صتريادها على ح�صابه من دون ر�صوم جمركية.

اإن هذا املقرتح يوقف الهدر الكبري لالأموال العامة التي 

تنفق على الإ�صالح وال�صيانة وقطع التبديل واملحروقات، 

لأ�صحاب  مقطوع  �صهري  مبلغ  تخ�صي�س  وميكن 

وتكاليف  حمروقاتها  يغطي  احلكومية  ال�صيارات 

�صيانتها الخ...

الإ�صتغناء  ميكن  اخلدمة  ب�صيارات  يتعلق  ما  ويف 

عنها كلًيا وتوفري ما ت�صتنزفه من مليارات �صنوًيا على 

منح  خالل  من  وذلك  واملحروقات،  وال�صيانة  الإ�صالح 

تعوي�س انتقال، للعاملني يف املوؤ�ص�صات احلكومية يغطي 

نفقات الذهاب والإياب يف مواقع العمل.

ولو قامت جلنة حكومية بدرا�صة مالية لتنفيذ هذين 

التي  الكبرية  املبالغ  حجم  لكت�صفت  املقرتحني 

جمالت  يف  ت�صرف  اأن  يجب  والتي  ال�صيارات،  ت�صتنزفها 

التنمية الإقت�صادية والإجتماعية.

اجلهات  باهتمام  ي�صتاأثر  اأن  ناأمل  قدمي  مقرتح  هو 

العليا خدمة للم�صلحة العامة اأوًل واأخرًيا.

بقلم: د. نبيل �سرور 

�أ�صتاذ جامعي ورئي�س م�صلحة

يف وز�رة �لإقت�صاد و�لتجارة

الالمركزية... وتطوير العمل الإداريجتربة موظف





الدفاع اجلوي واأداء العدو

وا�ستخدامها  اجلوي  الدفاع  لقوات  الرائع  الأداء  اأثبت  لقد 

واملعدات تعقيًدا خالل حرب ت�سرين  الأ�سلحة  املتفوق لأكرث 

ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة  الب�سري  العامل  اأن   ،1973 الأول 

الن�سر يف املعركة احلديثة، فالتخطيط اجليد والأعداد املتقن 

والروح املعنوية العالية، تعترب عوامل اأ�سا�سية من عوامل الن�سر. 

كما اأثبتت وقائع حرب ت�سرين ب�سالة اجلندي العربي وارتفاع 

م�ستوى اأدائه وقدرته، على التاأقلم مع اأحدث الأ�سلحة املتطورة 

وح�سن اإ�ستخدامها.

مل ي�ستخدم العدو اأ�سلوب الهجمات اجلوية ال�ساملة واقت�سرت 

اأعماله القتالية على ح�سد املجهود الرئي�سي لقواته اجلوية على 

هدف اأو اأهداف حمددة يف الوقت نف�سه، وذلك ل�سمان احل�سول 

على التفوق يف الإجتاه اأو املنطقة املطلوبة ثم املناورة باملجهود 

اجلوي اإىل الإجتاهات الأخرى، مع الأخذ بعني الإعتبار، الدعم 

املعادي نتيجة  املجهود اجلوي  تزايد  واحتمال  وتوقيته،  املنتظر 

تزايد حجم الدعم اخلارجي.

القيادة وال�سيطرة

الرئي�سية  القيادة  مراكز  حت�سني  اأهمية  املعركة  يف  برزت 

وذلك لثبات القيادة وال�سيطرة على الوحدات الفرعية، وبرزت 

اأهمية وجود مراكز قيادة بديلة. وقد ظهر يف حرب  كذلك 

ت�سرين اأن قادة ت�سكيالت وحدات الدفاع اجلوي مل يكونوا 

احلروب  املعروف خالل  املفهوم  باملعنى  التقليديني  القادة  من 

قدرة  لديهم  كان  القادة  اأن  املعركة  اأثبتت  فقد  ال�سابقة. 

التي  املختلفة  املواقف  ومواجهة  الت�سرف  حرية  على  كبرية 

طراأت خالل القتال، واحتاجت اإىل ح�سم مبا�سر.

تامني  واإمل��ام  علم  على  اجلبهة  يف  الت�سكيل  قائد  كان 

كان  وهو  القتالية،  واإمكاناتها  تدريبها،  وم�ستوى  بقواته 

يحَول تلك الإمكانات يف الوقت املنا�سب من املعركة باجتاه 

العدو للو�سول اإىل ما يريد، لقد كان على علم تام بالعدو وما 

يريد من ناحية حجمه ونوعيته وخ�سائ�سه وت�سليحه وتطوره، 

لينت�سر  املنا�سبة  احللول  باإيجاد  كله  هذا  من  يخرج  وكان 

عليه: فقائد الت�سكيل يف اجلبهة كان على م�ستوى تعبوي 

الذي يعمل  القيادي  امل�ستوى  وفني عاٍل يتفق مع  وتكتيكي 

عليه، ومتكن من حتقيق املهمة بنجاح باهر. لقد كانت 

لديه القدرة على الو�سول لقرار �سريع و�سحيح ويف الوقت املنا�سب 

اأن   73 ت�سرين  حرب  خربة  اأك��دت  وقد  العدو.  مع  للتعامل 

القيادة وال�سيطرة لي�ست فقط بتواجد مراكز القيادة املح�سنة 

لديهم  توافرت  قادة،  بظهور  واإمنا  املوا�سالت،  و�سائل  وتوافر 

ال�سجاعة والقدرة على حتمل امل�سوؤولية واملرونة وحرية الت�سرف.

الهند�سة الع�سكرية

من  اجلوي  الدفاع  لعنا�سر  املح�سنة  امليدانية  املواقع  قللت 

�ساعدت  كما  كبري،  حد  اإىل  واملعدات  الأرواح  يف  اخل�سائر 

كثرًيا يف �سمود جميع الت�سكيالت القتالية على اجلبهة. 

وقد برزت اأهمية املواقع الهيكلية الوهمية يف خداع العدو، 

اأهمية  وظهرت  اجل��وي.  العدو  جمهود  توزيع  عنه  نتج  مما 

ا�ستخدام الدخان لإخفاء التجمع احلقيقي لوحدات ال�سواريخ 

وحدات  تاأمني  ويف  �سربها،  من  العدو  طائرات  متّكن  وعدم 

ال�سواريخ املوجهة اأر�ض - جو وق�سف مدفعية امليدان.

تن�سيق النريان

لقد اأثبتت عمليات حرب ت�سرين 73 فعالية مراكز القيادة 

ا  خ�سو�سً الأ�سلحة،  جميع  بني  التعاون  تنظيم  يف  امل�سرتكة 

املقاتالت  تاأمني  و�سرعة  احلربية،  والطائرات  م/ط  ال�سواريخ 

الربية  القوات  التعاون مع  اأما عن تنظيم  املنا�سب.  الوقت  يف 

ت�سرين  حرب  بداأت  عندما 

جوي  دفاع  نظام  مل�سر  كان 

درجة  على  تنظيمه  اأعيد 

يكن  مل  الكفاءة  من  عالية 

فعاليتها  اجلوي  الدفاع  وحدات  اأثبتت  فقد  الإ�سرائيليون.  يتوقعها 

البالغة منذ ال�ساعات الأوىل من املعركة، حيث متكنت من اإ�سقاط 

اإ�سرائيلية يف اأول �ساعتني من القتال،  ما ل يقل عن ع�سر طائرات 

ما اأجرب قيادة القوات اجلوية الإ�سرائيلية على حتذير الطيارين كافة 

من الإقرتاب من هذه ال�سبكة، لأكرث من م�سافة 15- 20 كم.

العمل بكفاءة  الإ�سرائيلية من  الطائرات  وبف�سل ذلك مل تتمكن 

اأو �سد القوات  اأقامتها القوات امل�سرية على القناة  �سد اجل�سور التي 

الربية التي ا�ستبكت بنجاح مع الدبابات الإ�سرائيلية.

حروب 

ودرو�س
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اأهمية  ظهرت  فقد 

و���س��وح امل��وق��ف ال��ربي 

اجلوي  الدفاع  لعنا�سر 

بحماية  امل��ك��ل��ف��ة 

ال��ربي��ة حتى  ال��ق��وات 

تتمكن من احتالل 

امل����واق����ع ال��ق��ت��ال��ي��ة 

امل���ن���ا����س���ب���ة، ال��ت��ي 

ت�ستطيع منها الإ�ستمرار يف تنفيذ مهماتها القتالية.

التعاون على م�ستوى  لذلك يجب تركيز الإهتمام بتنظيم 

�سابط  و�سع  يقت�سي  ما  املجاور  الربي  الت�سكيل  مع  الوحدة 

ارتباط ب�سفة دائمة من لواء ال�سواريخ مع الت�سكيالت الربية.

الإحتياط وا�ستعادة املوقف

من  كاٍف  اح�تياط  ت�وف�ري  اأه�مية  برزت 

برزت  والهند�سة، كما  الإ�سارة  م�جم�وع�ات 

كامل�ساة  الوحدات  باقي  تخ�سي�ض  اأهمية 

على  ا  حر�سً اأقل  بن�سبة  ولكن  واملدرعات، 

وتعر�سها  الرئي�سية  الوحدات  اإ�سعاف  عدم 

ا�ستعادة  �سعوبة  ظهرت  ولقد  للخ�سائر. 

املوقف يف مواقع القتال لوقوعها حتت التاأثري 

امل�ستمر لطريان العدو ومدفعيته.

العربة

يف النهاية ميكن القول اإن الدرو�ض والنتائج 

 73 ت�سرين  حرب  بها  خرجت  التي  املعنوية 

هي من اأهم الدرو�ض يف احلرب.

التفوق  وعقدة  اخل��وف  حاجز  امل�سري  اجلندي  حطم  فقد 

الإ�سرائيلي واكت�سف يف اأر�ض املعركة اأن القوات الإ�سرائيلية 

قوات منظمة وم�سلحة ب�سكل جيد، ولكنها رغم ميزاتها 

وتن�سحب  وتنهزم  تخطىء  فهي  اأ�سطورية.  غري  عادية  قوات 

جنودها  وي�ست�سلم  املعركة  اأر���ض  وترتك  اخل�سائر  وتتكبد 

واإن  اأن هذه احلرب  والأهم من ذلك كله  عندما يحا�سرون. 

القوات  حررت  فقد  مادًيا،  املحتلة  الأرا�سي  كامل  حترر  مل 

امل�سلحة العربية من ع�سرات الأوهام.

مل تكن تلك احلرب جمرد تغيري اأحدثته يف ال�سرق الأو�سط 

فح�سب، كما مل تكن جمرد انت�سار عربي اأو حتطيًما خلرافة 

اإ�سرائيل، ولكنها كانت حدًثا فريًدا على امل�ستوى العاملي، اإذ 

�سارعت مراكز الأبحاث الإ�سرتاتيجية والع�سكرية اإىل ترجمة 

هذه احلرب اإىل درا�سات واأبحاث ودرا�سات وجتارب.

فالأول مرة تعرب قوات كبرية احلجم مانًعا �سخًما يف �ساعات، 

امل�سرية  امل�سلحة  القوات  تخفي  مرة  ولأول  جديدة.  وباأ�ساليب 

اأقمار  على  الدقة  بهذه  وا�ستعداداتها  وحتركاتها  اأهدافها 

�سناعية متطورة.

ا�سرتك يف هذه املعركة حواىل خم�سة اآلف دبابة واألفي طائرة 

ملدة ثالثة اأ�سابيع فقط. 

الدبابة  واأ�سبحت  الطائرة،  خرافة  خاللها  حتطمت  وقد 

التفوق  ادعائها  من  الرغم  وعلى  امل�ساة.  جلنود  �سهاًل  �سيًدا 

خالل  اإ�سرائيل  خ�سرت  ينهزم،  ل  جي�سها  وب��اأن  الع�سكري 

التفوق  تفقد  جعلها  مما  ومتطورة،  كثرية  اأ�سلحة  �ساعات، 

الفورية  امل�ساعدة  به، فطلبت  تتميز  اأنها  ادعت  الذي  النوعي 

الأ�س���لحة  زودته��ا  التي  الأمريكي��ة  املتح��دة  الولي��ات  من 

من ج�ديد وذل��ك عب��ر فتح ج�س��ر جوي.

بعد نهاية احلرب قامت معاهد متخ�س�سة يف العامل باإجراء 

للتمكن من فهم  ا�سرتاتيجية ع�سكرية،  ودرا�سات  اأبحاث 

امل�سري،  اجلي�ض  اعتمدها  التي  القتال  يف  احلديثة  النظرية 

وحتطيمه للنظرية التقليدية يف احلروب.

كما دفعت هذه احلرب معامل ومراكز الأبحاث الع�سكرية 

التوجيه  و�سائل  والأبحاث حول  الدرا�سات  املزيد من  اإجراء  اإىل 

الإلكرتوين، واإىل التفكري اجلدي يف اإنتاج طائرات تعمل بدون 

والطيارين. كذلك كان  الطائرات  للحّد من خ�سائر  طيار، 

للطيارين  جديدة  تدريبات  اعتماد  احل��رب  هذه  نتائج  من 

والقيام باأبحاث حول ال�سواريخ لتكون اأكرث دقة يف ت�سديها 

مفاده  هام  در�ض  عن  ت�سرين  حرب  ا  اأي�سً واأ�سفرت  للدبابات. 

بدء  من  القليلة  ال�ساعات  يف  ال�سريعة  الإنت�سارات  اأهمية 

املفاجاأة،  عنا�سر  من  الكاملة  وحماولةالإ�ستفادة  القتال، 

والنطالق منها اإىل مزيد من النت�سارات.

اإعداد: املقدم حممد الزين

ماجي�ستري يف التاريخ
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كلاً  وك�أن  الرحيل  مواكب  تتواىل 

منه� ي�ستولد اآخر اأكرث ق�سوة.

الأر�ض  الولدات ع�سرية، وك�أن ح�سن 

�سليل العوج�ض ورحمه� نهر اجلف�ف.

خ��وامت  حتمله  احل����ج  اأن�����س��ي  رح���ل 

الين�بيع.  اإىل  ال�»لن«  وتلك  كلم�ته 

التمرد  عنف  من  املولود  ال�سف�ء  ين�بيع 

النبيل. من روح تدمر املنمط�ت وتنطلق 

البه�ء  اإىل  م�ستهى،  جم�ل  كل  اإىل 

املطلق، اإىل احلرية...

ال��ي��وم وف��ي��م��� اأح������ول ك��ت���ب��ة ه��ذه 

بلغ  قد  اأن�سي  رحيل  يكون  الكلم�ت 

خلل  اأن��ن��ي  اأذك���ر  ل   . ك���م��لاً ا  �سهراً

اعت�سرين  قد  القلم  مع  الطويلة  رفقتي 

بوؤ�ض  اأكلني  وقد  احلّد،  هذا  اإىل  القلق 

التعبري اإىل هذا احلّد. 

يف  كتب  م�  كل  الأرجح  على  قراأت 

لكن  رحيله.  مبن��سبة  لبن�ن  �سحف 

ومل  بقلمي  ي�سفع  مل  ق���راأت  م���  ك��ل 

ي�سعفني بكلمة. كنت كمن يح�ول 

�سور  م��ن  اخل��سة  �سورته  ا�ستجم�ع 

وكت�ب  ونق�د  �سعراء  وه��وؤلء  الآخرين، 

ال�سعري، يف متّرده  اأن�سي  غ��سوا يف ع�مل 

وم�س�ك�سته وجم�زف�ته الكثرية، كم� 

�سن�عة  على  اللمتن�هية  ق��درت��ه  يف 

تلو  م��رة  ف��ري��دة،  وابتك�ره�  التج�رب 

الأخرى. 

الأ�ست�ذ  هو  احل�ج،  اأن�سي  اإيّل،  ب�لن�سبة 

ورئي�ض  الكبري  ال�س�عر  ذل��ك  اأن�سي. 

التحرير ال�ستثن�ئي، الذي ا�ستقبلني بوجه 

مك�تب  اإىل  و�سلت  حني  ودود  ب�سو�ض 

الثم�نيني�ت  يف  والدويل«  العربي  »النه�ر 

ويف يدي ملف. مل تكن زي�رتي بن�ء على 

الع�ملني  من  ب�أي  اأو  به  معرفة  اأو  موعد 

هن�ك. كنت قد تركت عملي يف »دار 

ال�سي�د« وان�سرفت اإىل بن�ء ع�ئلتي يف ظل 

ب�جتي�ز  ت�سمح  اأمنية مل تكن  اأو�س�ع 

لبلوغ  ب���ن��ت��ظ���م  ال��ك��ل��ب  ن��ه��ر  ن��ف��ق 

النقط�ع  اأ�ستطع  مل  ولأنني  احل�زمية. 

ا ع��ن ال��ك��ت���ب��ة، ف��ّك��رت يف  ك��ث��رياً

كت�بة حتقيق�ت ون�سره� وفق م� ت�سمح 

تلك  اأول  يدي  يف  ك�ن  يومه�  الظروف. 

َك ب�مللف وبداأ  التحقيق�ت. عندم� اأم�سَ

ف��ض على وجهه فرح  يقلب �سفح�ته، 

يف  الله؟  اأر�سلك  اأي��ن  من  ق���ل:  وا�سح. 

اخل��سة  الإذاع���ت  ك�نت  الفرتة  تلك 

اإحدى  وك�نت  الع�سوائية  فورته�  عّز  يف 

مهم�ته�، تخريب الذوق الع�م عرب اأغ�ٍن 

الفنية  املق�يي�ض  عنه  البعد  كل  بعيدة 

الذاكرة اجلم�عية  اإليه�  التي حتتكم 

اللبن�نية. وك�ن امللف الذي اأجريت فيه 

� للراأي، وتبنّي من خلله اأن م�  ا�ستطلعاً

البعد  بعيد كل  الن��ض  ب�سم�عه  يرغب 

عّم� تبثه تلك الإذاع�ت. بعد اأي�م �سدر 

غلفه  وعلى  وال��دويل«  العربي  »النه�ر 

ت�سمع  من  يل  »قل   :� معنوناً اإي�ه،  امللف 

اأقل لك من اأنت«.

التلق�ئي  حبي  ب��داأ  ال��ي��وم  ذل��ك  منذ 

معرفية  ب�أبع�د  يتغذى  واغ�نيه�  لفريوز 

زّودين اإي�ه� الأ�ست�ذ اأن�سى. 

يف  اأ�سبح  قد  الأ�ست�ذ  ك�ن  فرتة  بعد 

مرات،  عدة  هن�ك  ق�سدته  »النه�ر«. 

اأول  فريوز  ك�نت  مرة.  كل  يف  يل  ون�سر 

مو�سوع  فريوز  وك�نت  اإليه،  ق�دين  من 

يف  ب�ت  عندم�  وبينه  بيني  حديث  اآخر 

»الأخب�ر«.

ق�ل  »النه�ر«،  يف  له  زي�راتي  اإح��دى  يف 

يل: »م� بك مثل غيمة �سب�ط تظهرين 

لتعودي فج�أة«. يومه� قلت  ثم تختفني 

ولن ترت�ح مني  ال�سيدة  اأق�بل  اأن  اأريد  له 

ك�ن  معه�.  ا  موعداً يل  ترتب  اأن  قبل 

ذلك الع�م 1994. وبعد فرتة ق�سرية ج�ءين 

نف�سك،  عن  وعّريف  به�  اإت�سلي  جوابه: 

قد تدعوك اإىل فنج�ن قهوة. 

اأنه اأطيب  اأن�سي  اأ�ست�ذ  هل اأخربتك ي� 

دون  من  �سربته  اأنني  مع  قهوة،  فنج�ن 

� لع�دتي؟  �سكر خلفاً

ت�ستفزين  ك�نت  كثرية  حمط�ت  يف 

� يف م� يتعلق بفريوز. كنت  اأمور، خ�سو�ساً

ب�لف�ك�ض  واأر�سله�  مق�لتي  اأك��ت��ب 

»لعن�ية الأ�ست�ذ اأن�سي«، لأجده� يف اليوم 

وبعد  »امللحق«  اأو  »النه�ر«،  يف  الت�يل 

ذلك يف »الأخب�ر«.

اله�تف  على  فيه�  حتدثن�  م��ّرة  اآخ��ر 

ال�سبب  وك�ن  ا،  كثرياً غ��سبة  كنت 

� اأمر يخ�ض فريوز.  اأي�ساً

� مل اأخربه لأحد. ق�ل يل �س�أخربك �سيئاً

الذي  ال�سّر  اأف�سي  اأن  اأ�ست�ذ  ي�  اإ�سمح يل 

وليكن عزاء لكثريين،  اإي�ه،  اأودعتني 

��� مل���ن حت���دث���وا ع���ن »ل���ن«،  خ�����س��و���ساً

و»الر�سولة  و»الين�بيع«،  و»كلم�ت«، 

الين�بيع«،  ح��ت��ى  ال��ط��وي��ل  ب�سعره� 

لهم منك هدية،  ه��وؤلء  و»خ���وامت«... 

واإن  هداي�هم  ير�سلون  مثلك  الأ�سخي�ء 

من الآخرة. 

عنه�،  حدثتني  التي  املذكرات  تلك 

�سوف تكون هديتك لن�، جلميع ع�س�ق 

لك  ق�لت  ف��ريوز  اأن�سي  اأ�ست�ذ  اجلم�ل. 

ا،  �سكراً لك  اأقول  اأن�  رحلت.  يوم   � وداعاً

�ستكون  التي  هديتك  ب�نتظ�ر  ونحن 

الأجمل على الأرجح.

الهام ن�صر تابت

من

القلب
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اأ�صتاذ اأن�صي �صكًرا 

نحن بانتظار

هديتك اجلميلة 



يف �سجل 

اخللود

العدد 76346

العميد 

الركن 

املتقاعد

ح�سني 

يو�سف 

اخلطيب

ح�سني  املتقاعد  الركن  العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

يو�سف اخلطيب الذي تويف بتاريخ 2014/2/19.

- من مواليد 1944/6/10 املنارة – البقاع الغربي.

من  اإعتباًرا  �سابط  تلميذ  ب�سفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.1963/10/1

يف  وت��دّرج   ،1966/8/1 من  اإعتباًرا  مالزم  لرتبة  رّقي   -

الرتقية حتى رتبة عميد ركن اإعتباًرا من 1993/8/1.

- حائز: 

• و�سام اجلرحى.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• و�سام فخر اجلنوب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.

• و�سام االأرز الوطني من رتبة فار�ش.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�سية.
• و�سام االإ�ستحقاق اللبناين يف الدرجة الثانية.

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.
• و�سام االأرز الوطني من رتبة �سابط.

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة االأوىل.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 12 مّرة.
• تهنئة املدير العام لالإدارة.

- تابع عّدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

العميد 

املهند�س 

املتقاعد

ماجد 

�سليمان 

�سم�س

ماجد  املتقاعد  املهند�ش  العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

�سليمان �سم�ش الذي تويف بتاريخ 2014/3/8.

- من مواليد العام 1947 يف بوادي، ق�ساء بعلبك.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�سفة تلميذ �سابط مهند�ش بتاريخ 

.1967/11/1

 ،1972/8/1 من  اإعتباًرا  مهند�ش  مالزم  لرتبة  رّقي   -

اإعتباًرا من  رتبة عميد مهند�ش  الرتقية حتى  وتدّرج يف 

.1997/1/1

- حائز: 

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�سام االأرز الوطني من رتبة فار�ش.

• و�سام االإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�سية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة االأوىل.

• و�سام االأرز الوطني من رتبة �سابط.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مّرتني.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �ست ع�سرة مرة.
• تهنئة املدير العام لالإداة.

• تهنئة رئي�ش جهاز اإ�سكان الع�سكريني املتطوعني.
- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.
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املوؤهل 

عبد الكرمي العمري

نعت قيادة اجلي�ش املوؤهل عبد الكرمي 

العمري الذي تويف بتاريخ 2014/2/16.

برقايل،  يف   1965/6/29 مواليد  م��ن 

ق�سا/ء عكار، حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1983/7/18.

- من عداد مع�سكر عرمان للتدريب.

- حائز:

• و�سام التقدير الع�سكري مّرتني.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة 

الرابعة الربونزي.

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة 
الثالثة الف�سي.

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• و�سام احلرب.
• و�سام الفخر.

• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 20 مرة.
• تهنئة قائد اللواء.

• تهنئة قائد الكتيبة.

• تهنئة قائد املع�سكر.

- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

اجلندي زياد كرمي

زي��اد  اجل��ن��دي  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

كرمي الذي تويف بتاريخ 2014/2/13.

بريوت،  يف   1995/1/9 مواليد  من   -

ق�ساء بريوت حمافظة بريوت.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2013/7/3.

- من عداد القوات البحرية.

- عازب.

اجلندي جان بو ر�سدان

بو  جان  اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ر�سدان الذي تويف بتاريخ 2014/2/9.

وادي  يف   1993/12/26 مواليد  من   -

قنوبني، ق�ساء ب�سري، حمافظة ال�سمال.

من  اإع��ت��ب��اًرا  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2013/6/29

- من عداد نادي ال�سباط – االأرز.

- عازب.

املمّددة  املجّند  اجلي�ش  قيادة  نعت 

تويف  ال��ذي  �سكر  علي  خالد  خدماته 

بتاريخ 2014/3/3.

- من مواليد 1992/6/2 يف كفرزبد، 

البقاع.

اإع��ت��ب��اًرا من  - م����ّددت خ��دم��ات��ه 

.2012/5/4

ال�سابع–  امل�ساة  ل��واء  ع��داد  م��ن   -

الكتيبة 71.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد الكتيبة مّرتني.

- عازب.

املجّند املمّددة خدماته

 خالد علي �سكر



اإنها ليلة الإثنني.

ويف مثل هذه الليلة كان على فادي اأن 

ويفتح  ناَرها،  ي�صطلي  املدفاأة  اأمام  ي�صتقّر 

ليوم  ا�صتعداًدا  درو���ص��ه  فرياجع  كتابه 

درا�صّي جديد. لكنه يف تلك الليلة الباردة 

من ليايل كانون مل يكن يف بيته، هذا 

الذي فتحْت اإحدى القذائف، يف اآخر جولة 

قتال، �صّباًكا جديًدا يف جدرانه العتيقة، 

اأخرى جانًبا من �صرفته؛ فبدْت  واأ�صقطْت 

كالعروق  ال�صدئة  احلديد  ق�صباُن  فيها 

ومل  ل،  املهزولة.  اليد  ظاهر  يف  اجل��اّف��ة 

يكن فادي قرب النار ويف يده كتابه. 

الر�صمية،  فالتكميلية  الكتاب!  وملاذا 

��َدة  ال��ت��م��ا���س، م��و���صَ ال��واق��ع��ة على خ��ّط 

الأبواب. اأو بالأحرى، مل يُعد لها من اأبواب 

لتو�صد. ولون املراويل الأزرق قد اختفى من 

الأ�صَود  حمّله  ليحّل  واملالعب،  ال�صفوف 

ونافذة.  باب  كّل  فوق  النار  خّلفْته  الذي 

ال��ل��ي��ل��ة، خلف  ت��ل��ك  ف���ادي ك���ان، يف 

ا�صة من  اأكيا�س الرمل، ويف يده بندقية ر�صّ

نوع »كال�صينكوف«.

عليه.  كبرية  كانت  »اللعبة«  ه��ذه 

بعد.  ع�صرة  احل��ادي��ة  يتجاوز  مل  عمره 

اأمل  ا.  م�صطرًّ الكبار  لعبة  دخل  لكنه 

يقل ال�صاعر:

مركًبا        الأ���ص��ّن��ِة  غ��رُي  ي��ك��ْن  مل  اإذا 

فلي�َس على امل�صطرِّ اإل ركوُبها!

فاأبوه يعمل حتى يك�صب ثمن زجاجة 

اخلمر، وعلبة ال�صجائر خلليلته. ومّلا كان 

اأن يهجر  الأولد، كان عليه  اأكرب  فادي 

برغيف  لياأتي  ويعمل  ب��اك��ًرا،  املدر�صة 

اخلبز لأخوته؛ فعمَل وهو بعمر الرياحني يف 

�صّيارات، ثم يف حمّل  كاراج ميكانيك 

اأجره كان زهيًدا  اأّن  اإل  اإطارات.  تلحيم 

اأن  َقِبَل  لذلك  كثرية؛  حوله  من  والأفواه 

يعمل يف ما يدّر عليه اأكرث وي�صتطيع اأن 

يرّد غائلة اجلوع عن اأخوته.

كيف  عّلموه  البندقية،  اأعطوه  ي��وَم 

ي�صع اخلرطو�س يف املم�صط، ويلّقم، وي�صّدد، 

زرع��وا  يقتل.  و...  ال��زن��اد،  على  وي�صغط 

حّي  هو  ما  لكّل  العداء  ال�صغري  قلبه  يف 

يتنّف�س يف اجلهة املقابلة من �صارع �صوريا 

وقالوا  اأمتار.  ع�صرة  عر�صه  يتجاوز  ل  الذي 

ُتنتَزع  التي  هي  الكرمية  احلياة  اإن  له 

يفهم  مل  لكنه  امل��وت.  خمالب  بني  من 

كّلما  اأن��ه،  هو  فهمه  ما  كّل  كثرًيا. 

زادت  يريدون قتله،  الذين  واحًدا من  قتَل 

فر�صته يف احلياة قلياًل.

بعد  ما  اإىل  الآن  ت�صري  ال�صاعة  عقارب 

عا�صمة  يف  الربد  بقليل.  الليل  منت�صف 

ال�صمال قار�س يخرق العظام. نه�س فادي، 

يه.  كفَّ يف  نافًخا  مكانه  يف  مي�صي  وراح 

واإذ ملَع �صالحه يف �صوء القمر وقد انق�صعْت 

عنه الغيوم، رمى بنف�صه اإىل الأر�س خلف 

و�صّية  تذّكر  لقد  الب�صر.  بلمح  املرتا�س 

من  ب��ّد  ل  الو�صية  وه��ذه  امل��ح��ور«.  »قائد 

اأما  احلياة.  قيد  على  للبقاء  احرتامها 

لفادي  يكن  فلم  بالأ�صَود،  الوجه  �صْبغ 

والإط��ارات  وال�صحوم  فالزيوت  به،  حاجة 

التي يعمل فيها وبينها، كفيلة بذلك.

املحور يف قامو�س حرب لبنان لي�س اّتاًها 

اإنه  كيلومرًتا.  ع�صر  ب�صعة  عر�صه  ا  عامًّ

�صّيارة.  ملرور  يّت�صع  ل  قد  �صّيق  »زاروب« 

باأمره.  اجلنود  من  فيلق  ياأمتر  ل  وقائده 

م��ع��َوزِي��ن.  �صالح  َح��َم��َل��ة  ب�صعة  لكن 

اأعمال«  »رج��ال  ال��زواري��ب  ق��ادة  وخلف 

على  وينامون  والأرواح،  الأم��وال  يقب�صون 

على  �صاعاتهم  وي�صبطون  ناعمة،  اأ�صّرة 

مواعيد جولت جديدة.

يف ليلة الربد واخلوف واجلوع هذه، ح�صَن 

حت�صنه.  اأّمه  كانت  كما  �صالحه  فادي 

اأّمه كانت تهم�س يف اأذنه كلمات دافئة 

تزّين له امل�صتقبل، وحتيي يف نف�صه الأمل. 

ع�صاه  فما  القاتلة  البندقية  ه��ذه  اأم��ا 

زنادها  بني  له  �صيزهر  اأمل  واأّي  لها!  يقول 

فادي  بكى  اللحظة  تلك  يف  وفوهتها! 

عندما  �صنوات  اأرب��ع  منذ  بكى  مثلما 

راأى اأباه ي�صرب اأّمه، ويطرها من البيت يف 

َتَعَرت نار  ليلة ا�صتّدت فيها العا�صفة وا�صْ

احلرب. حتى اإذا ما طلع الفجر، وجدوها 

يف الطريق جّثة هامدة م�صّرجة بالدم.

�صكون خميف يلّف املكان. باإمكان 

اأخيه  �صعال  ي�صمع  اأن  مكمنه  يف  فادي 

املطّلة  النوم  غرفة  من  املري�س  ال�صغري 

اأقدام  وْقَع  ا  اأي�صً ي�صمع  واأن  ال�صارع،  على 

غري منتظم، وغناًء غري مفهوم اأخذ يعلو 

�صيًئا ف�صيًئا. اإذ ذاك اأرهف فادي ال�صمع، 

واأمعن النظر ليتبنّي القادَم نحوه. اإنه اأبوه 

عائًدا اإىل البيت �صكراَن مرتّنح اخلطى. 

له  لو كانت  فادي  اللحظة متّنى  يف هذه 

نحو  بندقّيته  لي�صّدد  الكافية  ال�صجاعة 

دفعة  �صدره ثالثني طلقة  وُيفرغ يف  اأبيه، 

وكيف،  تطاوعه.  مل  يده  لكّن  واح��دة. 

وقد بّردت دموُعه ناَر غ�صبه!

رويًدا رويًدا اأخذت ال�صحابة ال�صوداء، التي 

انتظرت فوق البحر طوياًل، تزحف باّتاه 

ال�صرق. حتى اإذا انق�صت �صاعة من الزمن، 

َحِلَك الظالُم واأْطَبق. ثم ما لبث الربق اأن 

الليل؛ فبدا  ا حجاب  ملع ملعاًنا �صديًدا �صاقًّ

مرتا�س  زاوية  عند  مقاتاًل  ي�صبه  ما  لفادي 

ل  »ل.  ال�صارع.  من  املقابلة  اجلهة  يف 

ميكن اأن يكون هو«. قال فادي يف قرارة 

الوجه  فظهر  ثانيًة،  الربق  ملع  ثم  نف�صه. 

اأو�صح. »بلى. اإنه هو«. رّدد فادي. ثم رفع 

راأ�صه فوق اأكيا�س الرمل، وهتف: حارث. 

اأعلى،  ب�صوت  نادى  ومّلا  جواًبا.  يلَق  فلم 

عقَب  اأنت؟  َمن  َمن؟  يقول:  قائاًل  �صمع 

ذلك تلقيُم �صالح.

- اأنا... اأنا فادي. األ�صَت حارًثا؟

- فادي!

- اأجل. اأمل تتبنّي �صوتي؟

- فادي بن...

- اإبن هدى. اأجاب منت�صًبا اإىل اأّمه لأنه 

مل ي�صتطع التلّفظ با�صم اأبيه.

- رفيقي يف ال�صّف الرابع!

- اأما زلَت تذكر يوم تخّرجنا؟ قال فادي 

�صاحًكا؛ فاأ�صحك حارًثا.

- ماذا تفعل هناك؟

- اأقوم بنوبة حرا�صة. واأنت؟

- اأحر�س مثلك، و... اأموت من النعا�س 

ق�صة 

ق�صرية
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والربد.

- حّتاَم نوبتك؟

- الثالثة فجًرا.

اإليك  اآت��ي  اأن  اأت��ري��د  ك��ذل��ك.  واأن���ا   -

فن�صهر مًعا؟

النار  اأطلق  لن  اأنني  تعرف  وكيف   -

عليك؟

- الدم ل ينقلب ماًء يا حارًثا. اأنت جاري 

ورفيقي مذ تفّتحت اأعيننا على نور احلياة 

يف هذا احلّي. لهذا ال�صبب لن تقتلني.

يخف�س  ا  حار�صً جعلت  الكلمات  هذه 

ين�َس،  مل  هو  ل،  راأ�صه.  ويطاأطئ  �صالحه، 

اإليه كّل  فادي  ا، جميء  مري�صً اأّيام كان 

من  ذهنه  يف  علق  ما  عليه  ليعيد  م�صاء 

ال�صرح يف ال�صّف. ول ن�صَي اأنه وفادًيا كانا 

التي  الب�صاتني  يتقا�صمان رغيف اخلبز يف 

عمال يف قطف ثمارها �صيًفا لتاأمني ثمن 

طاملا  الذي  رفيقه  فادي  والدفرت.  الكتاب 

نام على و�صادته، وا�صتودعه اأ�صراره، وحمل 

يقف  لأنه  الآن  يقتله  فهل  معه همومه. 

خلف املرتا�س قبالته!

- اأما زلَت هناك! مَل مْل تئ بعد! نادى 

حارث ب�صوت ي�صبه البكاء.

�صوب  وم�صى  ف���ادي،  ق��ال  اأن���ذا.  ه��ا   -

حارث. وعندما و�صل اإليه، عانقه، وبكى 

فوق كتفه مثله.

ا. قال فادي. - اإّن يديك لباردتان جدًّ

- ما كان اأغناين عن هذا العمل الب�صع 

اإىل  واأنا مري�س، لول حاجتي  اأقوم به  الذي 

بع�س املال اأ�صرتي به الدواء لأبي.

تابع  َح��ّرى،  زف��رًة  ح��ارث  اأطلق  وبعدما 

قتال،  جولة  اآخ��ر  يف  اأب��ي،  اأُ�صيب  يقول: 

بر�صا�صة قّنا�س لعني وهو عائد من العمل، 

اأاأترك  اليوم.  حتى  الفرا�س  طريح  زال  وما 

اأحمل  اإين  يجوعون!...  واأخ��وت��ي  وال��ديَّ 

واأقوم باحلرا�صة ما داموا يدفعون  ال�صالح، 

يل ما ي�صرتي لنا رغيف اخلبز وحّبة الدواء.

اإط��الق  وب���داأ  القتال  ان��دل��ع  ل��و  وم���اذا   -

الر�صا�س؟

اأقتل  اأفعل. قد  - �صاعتئٍذ ل اأعرف ماذا 

واحدة على  ر�صا�صة  اأطلق  اأن  قبل  نف�صي 

جرياين واأهل مدينتي.

- اإنك ترتف برًدا. قال فادي وهو يخلع 

�صرتته وُيلب�صها حارًثا.

اأن  نار... يكاد دمي  اإ�صعال  اأفّكر يف   -

يتجّمد.

ممنوع  النار  اإ�صعال  اأّن  يعّلموك  اأمل   -

على اخلفري يف اأثناء نوبة احلر�س!

اإىل  وتعليماتهم  وتعاليمهم  ليذهبوا   -

اجلحيم.

اإنتبْه  امل�صري...  وبئ�َس  اجلحيم  اإىل   -

لبندقّيتي. �صاأعود بعد قليل.

حارث،  عهدة  يف  بندقّيته  ف��ادي  وت��رك 

مبقعد  وع���اد  القريبة،  امل��در���ص��ة  وق�صد 

فوق  وجمعها  اأخ�صابه،  قّطع  مك�صور 

وب�صط وحارًثا  الناَر،  واأعَمَل فيها  بع�صها، 

الدفء يف عروق  دّب  فوقها حتى  اأيديهما 

ج�صديهما.

- اأمعك �صيء يوؤَكل؟ اإين اأت�صّور جوًعا. 

قال حارث.

- لدّي رغيف وقليل من الزيتون... طعام 

ا من جيب  فقراء. قال فادي، واأخرج كي�صً

بينه  الأر�س  وب�صطه على  وفتحه،  �صرواله، 

ها يف  وبني حارث؛ فاأخذ الأخري لقمة ود�صّ

فمه: »واأنت؟ األ تاأكل؟«.

- ل �صهّية يل لأن احلزن ميالأ قلبي.

ا وقد توّقف عن  ؟ �صاأل حارث مهتمًّ - ممَّ

م�صغ لقمته.

- لقد اأ�صعُت مم�صًطا مليًئا باخلرطو�س. 

كيف اأ�صعته، اأين؟ ل اأعلم. ومتى عرف 

وغّرمني  عاقبني،  ب��الأم��ر،  املحور  قائد 

الثمن.

- ل تغتّم. خْذ هذا بدًل منه.

ميّد  اأن  قبل  باملم�صط  يده  ح��ارث  وم��ّد 

اإذا  يعاقبونك  األ  »واأنت،  برتّدد:  يده  فادي 

اكت�صفوا اأمرك!«.

- قائد املحور قريبي، ولن ينالني منه اأذى.

فادي  اأحّب  الرغيف،  على  اأتيا  وبعدما 

اأن يلقي نظرة على �صالح حارث؛ فدفعه 

الأخري اإليه. وعندما تناوله فادي، ظّن اأنه 

غري ملّقم. �صغط على الزناد، انطلق منه 

ا�صتعلت  وللحال  الف�صاء.  يف  ن��ارّي  ر�صق 

اجلبهة. واأكرُث ما انهمر الر�صا�س، فعلى 

النار  األ�صنة  حيث  الأّول  الر�صق  م�صدر 

حارث  اأ�صيب  اأن  وكان  بعد.  تخمد  مل 

اإ�صابة بالغة يف �صدره؛ ف�صقط على الأر�س 

مغت�صاًل بدمه.

األله! لت�صاعْدنا يا رّب. �صرخ فادي،  - يا 

يتبنّي  اأن  حم���اوًل  رفيقه  ف��وق  وانحنى 

مكان الإ�صابة.

- فادي... ل ترتكني، اأرجوك.

- اأنا هنا. معك... يا اإلهي ماذا اأفعل؟

فادي...  يا  اأموت  اأنا  يحرتق...  �صدري   -

اأموت.

ت�صّجْع،  الكالم...  هذا  مثل  تُقْل  ل   -

ا، اأرجوك. قال وبكى. وابَق حيًّ

- اأترْكني، واجُن بنف�صك.

اإىل  �صاأحملك  متوت.  اأدعك  لن  ل،   -

مكان اآمن حيث تلقى العناية الالزمة.

الأر���س،  اإىل  وانحنى  ف��ادي،  قال  هكذا 

به  نه�س  ثم  كتفه،  ف��وق  ح��ارًث��ا  ورف��ع 

ما خطا  لكْن  اخللف.  اإىل  مبتعًدا  وهمَّ 

خطوَتني، حتى اأُطلق باّتاهه ر�صق نارّي؛ 

وكتفه.  ظهره  يف  ر�صا�صتان  فاأ�صابته 

»اآه«! َزَحَر فادي وهو يخّر على ركبَتيه ل 

حول له ول قّوة. 

- هل اأ�صابوك؟ �صاأل حارث قلًقا.

وراء  ما  اإىل  مًعا  نزحف  هلّم  باأ�س.  ل   -

البناء.

ال��زح��ف،  ي�صتطع  مل  ف����ادي  ل��ك��ن 

�صبكا  �صاعتئٍذ  ا�صتطاع.  ح��ارث  ول 

نحوه،  رفيَقه  منهما  كّل  و�صّد  اأيديهما، 

ولبثا ينتظران ق�صاء الله وقَدره.

يف تلك اللحظة ذكر فادي اأّمه، ومتّنى 

اأن يالقي وجهها بعدما ي�صّلم اللَه اأمانته. 

من  املغفرة  وطلب  بيته،  ناحية  نظر  ثم 

هذا  ياأتيهم  اأن  ي�صتطيع  لن  لأنه  اأخوته 

كما  واحلليب  والكعك  باخلبز  ال�صباح 

كّل �صباح. وعندما نفذت اأ�صّعة ال�صم�س 

يتفّقدون  النا�س  وخ��رج  الغيوم،  بني  من 

متاجرهم، وجدوا طفَلني منطرَحني على 

الرتاب متعانقني، لكنهما كانا جّثتني 

باردتني ل حياة فيهما.              

يكتبها:

العميد الركن اإميل منذر
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ع�سكري... يف لبا�س مدين

الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  اإىل  واحُدنا  ينتمي 

ًدا  وج�سَ وقلًبا  عقًل  وي�سبح،  يته  بكلِّ

للجي�ش  ملًكا  والوع��ًي��ا،  ووع��ًي��ا  ودًم��ا 

بالن�سبة  اجلي�ش  وي�سبح  لنف�سه،  ولي�ش 

اإلينا مهنة وق�سية وعقيدة ور�سالة وعائلة 

كبرية...

على  م�سريّي  تاأثري  ذات  معادلٌة  تلَك 

حياة كل منا نحن مع�سر الع�سكريني، 

اذ ال ت�جد مهنة اخرى يف احلياة متتلك 

ما  ويف  ال�سلح،  مهنة  غري  �ساحبها 

ميتلك  ال��ذي  ه�  فاالإن�سان  ذل��ك  ع��دا 

بها.  ويتحكم  عليها  وي�سيطر  مهنته 

يف جميع املهن االأخرى ميكن ب�سه�لة 

والعائلة  واحل��ي��اة  العمل  ب��ني  الف�سل 

مل��اذا؟ الأن  وامل��ن��زل، ام��ا يف اجلي�ش ف��ل، 

بها  ينخرط  حياة  ثقافُة  الع�سكريَة 

وت�سكل  وج���ده،  �سمة  لت�سبح  واحُدنا 

ما  يعي�سها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ه�يته  ل��ه 

تبقى له من ن�سيب العمر، ه�يٌة وطنية 

تتجاوز فردانيته لت�سمل عائلته واقربائه 

وا�سدقائه وحمّبيه، فت�سفي عليهم عبق 

لديهم  وتخلق  اجلي�ش  وحمبة  ال�طنية 

الثقافة  هذه  اىل  باالنتماء  �سادًقا  �سع�ًرا 

ال�طنية النبيلة. 

يكتب  الع�سكرية  اله�ية  ه��ذه  يف 

االإ�سم واملذهب فقط!

االإ�سم: »�سهيد«، املذهب: »لبناين«.

منا  كٍل  له�ية  َدْين  املحدِّ هذين  بني 

الع�سكريني،  نحن  حي�اتنا  تتحرك 

االإ�سم  بني  وجدانيٌة  علقٌة  حتكمها 

اأن  االأول  باجتاهني،  علقٌة  واملذهب، 

كل  لبنان،  اأج��ل  من  �سهيٌد  واح��دن��ا 

ابنائه  ب��ني  مت��ي��ي��ٍز  دون  م��ن  ل��ب��ن��ان، 

اأجل  من  اأن  الثاين  واالجت��اه  ومناطقه، 

نحن  ال���اح��د،  لبنان  ح�����س��ًرا،  لبنان 

معادلة  �سهداء.  كلنا  الع�سكري�ن 

د مفه�مني عظيمني  الكرامة هذه جت�سّ

وال�فاء  لل�طن  االإنتماء  حتمية  اولهما 

الدائم  اال�ستعداد  وثانيهما  ح�سًرا  له 

هذا  �سرف  اأجل  من  بالذات  للت�سحية 

ال�طن وابنائه.

الذهبية  الكلمات  جن��د  هنا  م��ن 

�سرف  اجلي�ش:  �سعار  ع  تر�سَّ التي  الثلث 

– ت�سحية – وفاء. وبهذه الفل�سفة نفهم 
والرتباء  ال�سباط  من  رفاقنا  ا�ست�سهاد 

اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف  واالف��راد 

دون  من  الفئات  خمتلف  عن  ودفاًعا 

وال��ف��داء،  الت�سحية  م�ست�ى  يف  متييز 

على  اجلي�ش  حاجز  �سهداء  واآخ��ره��ا 

مدخل مدينة الهرمل.

فاإًذا، نحن ع�سكري�ن يف ه�يتنا ولي�ش 

هذه  ولكن  فقط،  الع�سكرية  تنا  بزَّ يف 

ه�يتنا،  من  يتجزاأ  ال  جزًءا  ت�سبح  ة  البزَّ

يف  الطبيعية  بحالته  واح��ُدن��ا  فيغدو 

لبا�ٍش  يف  ا�ستثنائية  وبحالة  مرقط  لبا�ٍش 

مدين، حتى النا�ش املحيطني بنا، تعلق 

املرقط،  لبا�سنا  يف  �س�رُتنا  اذهانهم  يف 

مدين  بلبا�ش  احدنا  ي�ساهدون  وعندما 

ما  الي�م«،  مدين  »�س�  بعف�ية  يعّلق�ن 

يف  تك�ن  اأن  الطبيعي  االأم��ر  اأن  يعني 

واأن  وال���ف��اء  والت�سحية  ال�سرف  لبا�ش 

اإال حالة م�ؤقتة  ة املرقطة لي�ش  َخْلع البزَّ

حتت�ينا  احلد  هذا  اإىل  نعم  وا�ستثنائية. 

ننخرط  العمق  وبهذا  الع�سكرية  املهنة 

بها.

لبا�ش  م�ساألة  لي�ست  امل�ساألة  ولكن 

فقط، بل ابعد من ذلك بكثري، فما اريد 

ة  ق�له على الرغم من كل احرتام للبزَّ

الع�سكرية  اله�ية  اإن  املدنية ومرتديها، 

ه عنها يف  التي يحملها الع�سكري، واملن�َّ

االإثنني  َدين  املحدِّ ذات  الكلم،  مطلع 

الدائمة  ه�يته  �ستبقى  واملذهب،  االإ�سم 

لل�سهادة  اإ�ستعداده  العظيمني:  بُبعَدْيها 

ذلك  لبنان،  ال�حيد  مذهبه  اجل  من 

او  م�ؤقًتا  الع�سكرية  ته  بزَّ خلع  �س�اء 

يف  م�س�ؤواًل  او  متقاعًدا  وا�سبح  نهائًيا 

ال�طن،  خدمة  جماالت  من  اآخر  جمال 

الع�سكري )على اختلف رتبته(  اأن  اإذ 

الع�سكرية  ه�يته  فاإن  تقاعد  ل�  حتى 

حينذاك  و�سيبقى  ة.  البتَّ تتقاعد  لن 

ول�  املرقط  بلبا�سه  النا�ش  اذهان  يف  ُيرى 

ات املدنية  مل يعد يرتديه قط! واناقُة البزَّ

الر�سمية اأو العادية، االإيطالية اأو املحلية، 

ته املرقطة  لن تنجح يف تغيري �س�رته ببزَّ

ها  يف اذهان النا�ش ووجدانهم بعد اأن لب�سَ

بع�سهم  عند  ت�سل  قد  ط�يلة  اأع���اًم��ا 

يجري  الذي  دَمه  اأن  كما  االأربعني.  اإىل 

ما  وه�  ا  اي�سً ا�سبح مرقًطا  قد  يف عروقه 

امل�قف  ك��ان  مهما  تغيريه  ي�ستحيل 

وامل�قع واملن�سب.

العميقة  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ه��ذه 

الذين  اجلي�ش،  رجال  ُي�سقل  وال�سادقة 

ع �سعار  يحر�س�ن القيم الثلث التي تر�سِّ

ف�احُدهم  بدمائهم،  ويفدوَنها  اجلي�ش 

يتهاون  وال  ي�ساير  وال  ي�ساوم  وال  ال يخاف 

وال يرتاجع امام اأحد على ح�ساب القيم 

ال�طنية، الأّنه ال يخاف امل�ت الذي كان 

مدًى  على  راَف��َق��ه  اأن  بعد  معه  ت�سالح 

يف  عا�سها  التي  املخاطر  زمن  من  ط�يل 

اإ�سمه  والإن  الط�يلة،  الع�سكرية  حياته 

الع�سكرية  ه�يته  بطاقة  يف  »�سهيد« 

لبنان  ل�طنه  اإال  يعمل  لن  وه�  الدائمة. 

اجلغرافيا  اختلف  على  لبنان  كل 

جميع  ي��ع��رف  فه�  وال��دمي���غ��راف��ي��ا. 

ن���اح��ي ه��ذا ال���ط��ن ورواب��ي��ه، واأن��ه��اره 

ٍة  وياألفها، وه� �سديٌق لكل ملَّ و�س�اقيه 

وع�سريٍة تعي�ش فيه، وه� يعرف عاداتهم 

وت��ق��ال��ي��ده��م وه��م���م��ه��م وخم��اوف��ه��م 

واأحلمهم واآمالهم ويفهمها، بل يدرك 

وي�ساركهم  ال�طني  وجدانهم  عمق 

فيه.

وه�  مدين،  بلبا�ش  الع�سكري  ه�  هذا 

االأَوىل باأن يرعى �س�ؤون ال�طن وم�اطنيه!

بقلم:

العقيد الركن ح�سن جوين 

كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان





�صودف يف يوم من �لأيام، �أن 

�لتقى عامل بجاهل يف جمل�س 

فكان  �حل��ك��م��اء،  �أح����د 

بال�صكاوى  عا�صًفا  �للقاء 

مب�صاعر  ملتهًبا  �ملتبادلة، 

حتى  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة،  �حل�صد 

من  يقفز  �حل��ك��ي��م  ك���اد 

�لز�ئرين  هذين  ويطرد  عر�صه 

على  خوفه  ل��ول  �لثقيلني، 

�لر��صخة  ومكانته  �صمعته 

بني �أهله وبني قومه.

ح����اول  ب������دء،  ذي  ب������ادئ 

��صتي�صاح  �حل��ذق  �حلكيم 

و�صووؤن  �أحو�له  عن  ز�ئر  كّل 

فكانت  �ملختلفة،  حياته 

ردود كليهما بارد ة، حائرة، 

مت��اًم��ا  تعك�س  م��ب��ه��م��ة، 

�لتي  وجهيهما،  ق�صمات 

دللت  عليها  �رت�����ص��م��ت 

لي�س  و�ل���ت���وت���ر،  �لن���زع���اج 

طبيعتني  م��ن  لكونهما 

وق��د  ف��ح�����ص��ب،  خمتلفتني 

ق�����ص��ًر� يف ح�����ص��رة  �ل��ت��ق��ي��ا 

لأنهما  ا  �أي�صً بل  �حلكيم، 

ن�صيبيهما  عن  ر��صيني  غري 

يف �حلياة.

كلمات قليلة، حاول من 

تلطيف  �حلكيم  خاللها 

�لأج����و�ء ب��ني �لث��ن��ني، عّله 

تخطي  ت��دري��ًج��ا  ي�صتطيع 

�مل���وق���ف �حل�����رج، وه����ذ� ما 

�ل�صيء،  بع�س  �ل�صيفني  �أر�ح 

مبا�صرة  ع��ل��ى  و�صجعهما 

�لكالم كيفما �تفق لهما.

�حلياة  �أن  �أرى  �جلاهل:   -

على  �لأ���ص��ا���س  يف  م��ف��ط��ورة 

�ل��ظ��ل��م، وغ��ي��اب �ل��ع��د�ل��ة 

و�مل�صاو�ة بني بني �لب�صر.

ر�أي  ه���و  ه���ذ�  �ل���ع���امل:   -

و�قعًيا  �أظّنه  ول  �ملت�صائمني، 

على �لإطالق، فالأمر يتعلق 

يقول  �أل  �لإن�����ص��ان،  بجهد 

�مل��ث��ل:« من ج��ّد وج��د و من 

زرع ح�صد«؟

ك��الم��ك  �جل����اه����ل:   -

ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ك��ث��ري من 

�أنا  و�لتعجرف،  �ل�صتكبار 

وبطاقاتي  نهار  ليل  �أع��م��ل 

�أ�صتطيع  وبالكاد  كّلها، 

و�ل��ذّل عن  �جل��وع  �صبح  ثني 

عائلتي،  �أف���ر�د  �إىل  �لت�صلل 

عليك  ت��در  مهنتك  فيما 

�أنهاًر� من �لذهب، وما جتنيه 

�أجنيه  ل  ق��د  و�ح���د،  بنهار 

يف  �لعد�لة  فاأين  �لعمر  طو�ل 

ذلك كّله؟

ت�صمح  كيف  �ل��ع��امل:   -

بينك  ب��امل��ق��ارن��ة  لنف�صك 

�لرزق  �إىل  ت�صعى  �أنت  وبيني؟ 

حجر،  من  وهما  ب�صاعديك 

�أما �أنا فاأ�صعى �إليه بعقلي وهو 

من �لروح.

تك�صب  �أن��ت  �جل��اه��ل:   -

و�لتنظري  بالإ�صارة  �لوفري  �ملال 

ل  ق�صايا  ح���ول  ب��ع��د،  ع��ن 

�لإن�صان  حاجات  �إىل  مت��ّت 

بل هي من  ب�صلة،  �لأ�صا�صية 

ل  و�ل��رف��اه��ي��ة  �ل���رف  قبيل 

على  فاأح�صل  �أنا  �أما  �أكرث، 

لقمة �لعي�س بعد طول عناء، 

وع��رق  �لقلب  ب��دم  مغم�صة 

�جلبني.

لأنه�س  �أعمل  �أنا  �لعامل:   -

�جلمود  �صبات  من  بالب�صرية 

طريق  لها  و�أن���ري  و�ل��ظ��الم، 

من  فكم  و�لإب���د�ع،  �لعلم 

وجففت  عقلي  ع�صرت  مّرة 

ك�صف  �صبيل  يف  �أع�صابي 

�أو �إجناز �خر�ع، يعود  م�صاألة 

عليها باخلري �لعميم.

�أن��ك  يكفي  �جل��اه��ل:   -

مًعا،  و�ل�صهرة  باملال  حظيت 

�جلميع  ي��درك  كما  وهما 

م�صدر �ل�صعادة ور�حة �لبال.

كالمك  �صّح  لو  �لعامل:   -

يف  كّلهم  �لأث��ري��اء  لكان 

�أن  تعلم  �أل  �صعد�ء،  �لأر���س 

�مل���ال يف غ��ال��ب �لأح���ي���ان، 

ه��ّم  م��ال��ك��ه  ع��ل��ى  يجلب 

�لنا�س  غ���رية  وه���ّم  ت��دب��ريه 

�ل�صهرة  �ألي�صت  ثم  وبغ�صهم؟ 

ل�صاحبها  د�ئ��م  قلق  مدعاة 

ومبنزلة  �لف�صل؟  من  خوًفا 

وتنقله  ر�أي��ه  يف  حلريته  قيود 

وطرق عي�صه �ملختلفة؟

�لذي  �جل��د�ل  هذ�  حماأة  يف 

مل يخل من �لتجريح ومل يوؤدِّ 

�حلكيم  قرر  نتيجة،  �أي  �إىل 

�لأم��ور  ح�صم  �ل�صديد  ب��ر�أي��ه 

متّهال!  �لأخو�ن  �أيها  قائاًل: 

حتتمل  ك��ل��ي��ك��م��ا  �آر�ء 

�خلطاأ و�ل�صو�ب يف �آن، ولكن 

و��صتمعو�  �لأ�صا�س،  �إىل  لنعد 

�إىل كالمي جيًد�:

�أر�د  ق��د  �ل��ل��ه  �أن  ت�����ص��ّورو� 

جهالء  كلهم  �لنا�س  خلق 

�لعقلية و�جل�صدية  وبالقدر�ت 

حينذ�ك  ي�صّح  �أل  نف�صها، 

باإن�صان  �لب�صرية  �خت�صار 

و�ح�����د؟ ث���م ك��ي��ف ل��ه��ذه 

�لب�صرية �أن تتطور وتخطو �إىل 

�لأمام؟

�لله قد خلقهم  �أن  وت�صّورو� 

وبالقدر�ت  علماء  جميًعا 

عينها، هل يعود هناك من 

�أو  �لعامل  لهذ�  ميزة  �أو  ف�صل 

ذ�ك على غريه.

ل��و خلقت  ��ا  �أي�����صً وت�����ص��ّورو� 

�لنا�س على مقايي�س �جلمال 

�جلمال  قيمة  م��ا  نف�صها، 

حينها؟

�إًذ�، �أ�صا�س �لوجود يقوم على 

و�لتناف�س،  �لتنوع  ق��اع��دة 

�حلياة  يف  دوره  ي���وؤدي  وك��ّل 

ويتكامل  غريه  �إىل  ويحتاج 

معه، و�أخرًي� ل تن�صو� حتمية 

مع  �لنا�س  بني  �لأدو�ر  تبادل 

تعاقب �لأجيال.

ويف  �ل�����رج�����الن،  ���ص��م��ت 

عالمات  �ملّرة  هذه  �صمتهما 

�أن  بعد  و�ل��ر���ص��ى،  �لقناعة 

�حلكيم  كلمات  �أ�صابت 

فيهما مقتاًل.

يكتبها: 

العقيد دانيال احلداد

ق�ص�ص 

وعرب
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اأوجه احلديث الداخلي

وا�ضًحا  معنى  حتديد  ال�ضعدب  م��ن 

ل���ل���ح���دي���ث م����ع ال���ن���ف�������س، ل��ك��ن 

االخت�ضا�ضيني النف�ضيني يعتربونه جتربة 

واعية و�ضرورية للتعامل مع الذات والغري.

الطفولة  اأعوام  منذ  التجربة  هذه  تبداأ 

اأحياًنا  االأط��ف��ال  يقيم  حيث  االأوىل، 

داخلًيا  حواًرا  الّلعب،  اأثناء  يف  ا  وخ�ضو�ضً

لي�ضت  ظاهرة  وه��ي  م�ضموع.  ب�ضوت 

املحّفزات  اإحدى  باعتبارها  مب�ضتغربة، 

مع  التاأقلم  على  امل�ضاعدة  الطبيعّية 

املحيط اخلارجي.

الدرا�ضات  ترّكز  الكبار،  اىل  بالن�ضبة 

الداخلي،  احل��وار  فائدة  على  احلالية 

على  وذل��ك  بالكلمات،  التفكري  اأو 

وتاأمني  العالقة،  امل�ضاكل  حّل  �ضعيد 

وتعّلم  للم�ضتقبل،  والتخطيط  احلوافز، 

اللغات واال�ضتفادة من االأخطاء.

العاديني،  االأ�ضخا�س  اإىل  بالن�ضبة  هذا 

وج��ود  ح��ال  يف  يتغرّي  امل��ف��ه��وم  لكن 

احلديث  يّتخذ  هنا  النف�ضّية.  االأمرا�س 

ما  وه���و  خم��ت��ل��ًف��ا،  منحى  ال��داخ��ل��ي 

بعني  اآخ��ذي��ن  الح��ًق��ا،  اإل��ي��ه  �ضنتطرق 

االخت�ضا�ضيني  مالحظات  االع��ت��ب��ار 

النعكا�ضات  وتف�ضريهم  النف�ضيني 

احلديث الداخلي مبختلف اأبعاده.

النوع  يعترب هذا  االأ�ضحاء،  اإىل  بالعودة 

ال�ضمت  من  الرغم  على  احلديث،  من 

اأكرث  على  ملحة  �ضرورة  يغّلفه،  الذي 

يف  فتمكن  اأهميته،  اأم��ا  �ضعيد.  من 

التجارب  خيوط  مللمة  على  مقدرته 

الذي  االأم��ر  الوعي،  ن�ضيج  عرب  احل�ضّية 

يقّربنا من معرفة ذواتنا على نحو اأعمق 

اأنف�ضنا  ملعرفة  القول:  هنا  ومن  واأو�ضع. 

علينا التحاور معها.

الكلمات الأوىل

الرو�ضي  النف�ضاين  االخت�ضا�ضي  كان 

اأبعاد  ى  تق�ضّ من  اأول  فيغو�ضتكي  ليف 

الع�ضرينيات  فخالل  الداخلي.  احلديث 

االأط��ف��ال  اأن  راأى  امل��ا���ض��ي،  ال��ق��رن  م��ن 

مع  يجرونها  التي  االأحاديث  ي�ضتعيدون 

للتحّدث  مفرداتها  وي�ضتخدمون  ذويهم 

قيامهم  خالل  ا  وخ�ضو�ضً اأنف�ضهم،  مع 

هذا  فاإن  راأيه  وح�ضب  جديدة.  بتجارب 

الّلغة،  اإتقان  من  ميّكنهم  احلديث، 

القلق  عنهم  ويبعد  تركيزهم،  ويقّوي 

اأجراها  التي  التجارب  ونتيجة  واخلوف. 

اأّك��د  االأط��ف��ال،  من  جمموعات  على 

�ضريع  هو  الداخلي  االأطفال  حديث  اأن 

امل��دّون��ة  امل��الح��ظ��ات  ي�ضبه  ومقت�ضب 

ينطبق  وه��ذا  الكتب.  هوام�س  على 

عادة  اأنهم  علًما  الكبار،  على  اأحياًنا 

ما ي�ضهبون يف حوارهم الداخلي ح�ضب 

مقت�ضيات احلاجة.

الرثثرة الداخلية بني املا�سي وامل�ستقبل

ال�ضبعينيات،  م��ن��ذ  اأن����ه  ال���اّلف���ت 

مت��ّك��ن ب��ع�����س ال��ب��اح��ث��ني م��ن مللة 

جماعات  عقل  يف  ال�ضارحة  االأفكار 

اإليهم  طلبوا  بعدما  املتطّوعني،  من 

حلظة  بخاطرهم  يجول  ما  كل  تدوين 

ن�ضخات  عن  النتائج  واأ�ضفرت  بلحظة. 

املرافقه  الدماغّية  الرثثرة  عن  م�ضّجلة 

ثرثرة  وه��ي  احلياتية.  االأو���ض��اع  ملعظم 

االإن�ضان  تخدم  لغايات  العقل  يفرزها 

وحتقق م�ضلحته، ومنها، تفعيل االنتباه 

مبا  النف�س  وتذكري  امل�ضاعر،  وتهدئة 

امل�ضاعب  وال�ضمود يف وجه  يجب عمله، 

عند احلاجة.

اإىل ذلك، دّلت الّتجارب على اأن احلوار 

وينقلنا  املا�ضي  اإىل  يعيدنا  الداخلي 

الروؤية  �ضفافية  ليوؤمن  امل�ضتقبل  اإىل 

من  ���ض��رورًي��ا  يجعله  وه��ذا  وو�ضوحها. 

وبالتايل  الزمن،  عرب  العقل  تنّقل  اأجل 

االإبقاء على التوا�ضل بني جميع مراحل 

االأمريكي  االخت�ضا�ضي  وكان  احلياة، 

الذي  االأمل  عن  عرّب  قد  �ضكوت  كلود 

يوّلده نق�س هذا التوا�ضل، وذلك على اأثر 

دماغية.  بجلطة  االإ�ضابة  من  تعافيه 

رحلة

يف الإن�سان
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ماذا يعني احلديث مع النف�س؟

و�سيلة م�ساعدة على التعاطي مع الكثري

من �س�ؤون احلياة

من املعروف اأننا جميًعا نتحدث مع اأنف�سنا، على مدى مراحل العمر، نقيم ح�اًرا �سامًتا تتخّلله 

اأحياًنا كلمات م�سم�عة تقارب التمتمة.

و�سيلة  ويعتربونه  الداخلي،  باحلديث  احل�ار  الن�ع من  ي�سف�ن هذا  النف�سي�ن  الخت�سا�سي�ن 

م�ساعدة على التعاطي مع الكثري من �س�ؤون احلياة. هذا يف حال عدم تخّطيه حدود املعق�ل.

ماذا يعني احلديث مع النف�س وملاذا يعطى هذا القدر من الأهمّية؟



تلت  التي  اخلم�ضة  االأ�ضابيع  فخالل 

بوح�ضة  �ضعر  امل�ضت�ضفى،  من  خروجه 

غريبة �ضببها عدم مقدرته على التحاور 

وقد عرّب  الزمن.  والتنقل عرب  نف�ضه  مع 

عن ذلك بقوله: »كان عقلي م�ضّمًرا يف 

حلظة وجودي. مل اأمتكن من ا�ضتعرا�س 

ب�ضاأن  القلق  وال  املا�ضية،  االأح����داث 

امل�ضتقبل. لقد كان �ضعوًرا مريًعا«.

الك�ر�س الداخلي والأمرا�س النف�سية

الذكر  االآنفة  الفوائد  من  الرغم  على 

يكون  قد  اأنه  اإاّل  النف�س،  مع  للحديث 

يف بع�س االأحيان موؤ�ضًرا على وجود مر�س 

�ضبيل  فعلى  العالج.  ي�ضتوجب  نف�ضي 

املثال، اإن الرتكيز على تكرار احلديث 

االأليمة،  للتجارب  امل��راف��ق  ال�ضامت 

للقلق  امل��راف��ق��ه  ال��ع��وار���س  م��ن  يعترب 

االخت�ضا�ضيني  اأن  واملعروف  واالكتئاب. 

خطورة  مدى  ت�ضخي�س  من  يتمكنون 

من  مر�ضاهم  ل��دى  واالكتئاب  القلق 

الداخلية.  اأحاديثهم  مراقبة  خ��الل 

ترتّدد  التي  ال�ضوداوية  املقاطع  فاجرتار 

ت�ضّكل  العقول،  يف  ب�ضمت  اأ�ضداوؤها 

الهدف  النف�ضيني،  للمعاجلني  بالن�ضبة 

الذي ي�ضعى اإليه العالج.

و�ضعوا  ق��د  االخت�ضا�ضيون  وك���ان 

على  املعنيني  ت�ضاعد  اإ�ضرتاتيجيات 

فيها  يبداأون  التي  اللحظات  اإىل  التنّبه 

الوجه  ذي  ال��داخ��ل��ي  احل��دي��ث  اج���رتار 

ال�ضلبي، وحماولة اإ�ضكاته اأو حتويله اإىل 

االأفكار  تبداأ  فعندما  اإيجابي.  حديث 

ب�ضالح  ال���ذات  مبحاربة  االكتئابية 

باإمكان  ي�ضبح  الت�ضاوؤم  الذاتي  احل��وار 

اأ�ضحاب العالقة التدّرب على مقاومتها 

يعيد  ب�ضكل  النف�س  اإىل  التحّدث  عرب 

اإليها الثقة والطماأنينة.

ب��ال��ق��ل��ق  االإ����ض���اب���ة  ه����ذا يف ح����ال 

واالك���ت���ئ���اب. ول��ك��ن م����اذا ب�����ض��اأن 

م��ر���س ال��ت��وح��د؟ 

امل���ك���ت���ئ���ب���ون 

ي�ضطرون اإىل تعّلم 

اأ�ضاليب الإ�ضكات 

احل����وار ال��داخ��ل��ي 

ال��������ذي ي����وؤج����ج 

اك���ت���ئ���اب���ه���م، 

م�ضكلة  لكن 

م��ر���ض��ى ال��ت��وّح��د 

ت�����ك�����م�����ن يف 

ع���ج���زه���م ع��ن 

ت�ضطري هذا احلوار 

وا���ض��ح،  ب�ضكل 

وهذا ما يحول دون تاأقلمهم يف املجتمع، 

وحّل م�ضاكلهم العالقة.

امل�ضابني  ف���اإن  ث��ان��ي��ة،  ن��اح��ي��ة  م��ن 

كاالكتئاب  خطرية،  نف�ضّية  باأمرا�س 

يجدون  ال�ضخ�ضية،  وانف�ضام  احلّدين  ذي 

التي  املفردات  م�ضدر  متييز  يف  �ضعوبة 

نابعة  ويعتربونها  عقولهم،  يف  تت�ضكل 

يت�ضبب  الذي  االأمر  خارجي.  م�ضدر  من 

واأحياًنا  ب��ال��ذه��ان، 

ال�ضمعية،  الهلو�ضة 

خلل  اإىل  يعود  وهذا 

الر�ضائل  توا�ضل  يف 

ال���دم���اغ���ي���ة ب��ني 

منطقتني دماغيتني 

لهذه  �ضتني  خم�ضّ

ح��ال  يف  ال���غ���اي���ة. 

ك����ه����ذه ي���ك���ون 

ال���ع���الج ب���االأدوي���ة 

امل��ن��ا���ض��ب��ة ����ض���رورة 

ق�ضوى.

ال�سمت الداخلي  يطم�س معامل الذات

ع��ن��د ح�����ض��ول ال���ذه���ان وال��ه��ل��و���ض��ة 

ويت�ضاءلون  املعنيون  ي�ضّطرب  ال�ضمعّية، 

التي  املعلومات  وحقيقة  م�ضدر  ع��ن 

يح�ضل  العك�س  لكن  يتلّقونها. 

فهوؤالء  ليمة،  ال�ضّ العقول  اأ�ضحاب  مع 

اأ���ض��وات  اإىل  الف��ت  ب�ضكل  ي��رت��اح��ون 

ذواتهم، كونها توؤكد وجودهم.

وكانت الدرا�ضة التي ن�ضرتها منذ فرتة 

اأ�ضارت  قد  االأمريكية،  العلوم  جملة 

احلوار  لوجود  الطبيعي  الهدف  اأن  اإىل 

الداخلي هو تاأكيد ال�ضعور بالذات. ففي 

فقرة  عقولنا  ت�ضّطر  نعي�ضه،  يوم  كل 

يعني  وه��ذا  حياتنا.  ق�ضة  من  جديدة 

اأننا كب�ضر نعتمد على دميومة حديثنا 

ولواله،  حياتنا،  ملراحل  املرافق  الداخلي 

الزمن،  بحركة  ارت��ب��اط  كل  لفقدنا 

وهو ما يح�ضل للم�ضابني باآفات دماغية 

�ضبق واأ�ضرنا اإليها، وي�ضلبهم الن�ضوة التي 

توؤمنها حركة الفكر وجتواله النا�ضط.

كثريون،  يخو�ضها  التي  التجربة  هذه 

عقلي،  ت�ضليل  هو  الوجود  اأن  توؤكد 

وعندما  العقل،  ثرثرة  حتوكها  اأ�ضطورة 

ت�ضمت هذه الرثثرة، ينتفي الوجود، فاإىل 

اأي حٍد ي�ضح هذا القول؟

يبقى اجلواب يف حوزة العلم.

اإعداد:

غري�س فرح
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تعريفه 

ب�����داي�����ًة، ع������ّرف ال���دك���ت���ور ح��ن��ا 

احلاالت  من  اأنه  على   »Migraine«�ال

املعروفة واملنت�شرة يف العديد من دول العامل 

وبني �شريحة وا�شعة من النا�س، وهو عبارة 

وحادة  األيمة  متكررة،  �شداع  نوبة  عن 

و72  م��ع��دودة  دق��ائ��ق  ب��ني  ت���راوح مدتها 

جزء  ع  تو�شّ عن  ناجتة  اأك��ر،  اأو  �شاعة 

ي�شبب  للراأ�س.  اخلارجية  ال�شرايني  من 

االأح��ي��ان  معظم  يف  الن�شفي  ال�شداع 

اأوجاًعا متتد من العني اإىل ن�شف الراأ�س، 

وهي غالًبا على �شكل نب�س، تنتقل من 

جهة اإىل اأخرى، ويرافقها غثيان اأو تقيوؤ 

وانزعاج من ال�شوء وال�شجيج.

�أ�سبابه

اإّن الغالبية العظمى من املر�شى يعانون 

النوبات بعد عمر ال�18 �شنة، وهي ت�شتمر 

وراث��ي  املر�س  وه��ذا  العمر،  اأوا���ش��ط  حتى 

عائلي بالدرجة االأوىل، والن�شاء معر�شات 

وذلك  الرجال،  من  اأك��ر  به  للإ�شابة 

ب�شبب التقلبات الهرمونية يف اأثناء العادة 

اأّن تقلبات املناخ، وقلة  ال�شهرية. كما 

ق  وتن�شّ  »stress« وال�  االأكل  وقلة  النوم 

ال�شداع  اإىل  ت��وؤدي  قد  القوية،  ال��روائ��ح 

التغذية  طريقة  وك��ذل��ك  الن�شفي، 

فالبع�س يعانون هذا ال�شداع اإثر تناولهم 

ال�شوكوال، اأو الفريز، والبي�س والكحول اأو 

عند تناول وجبة ثقيلة.

�شنوات  ال�6  عمر  من  ا،  اأي�شً واالأطفال 

معّر�شون  واالإن���اث(،  )الذكور  فوق  وما 

العوار�س  اأّن  ال�شقيقة غري  بداء  للإ�شابة 

التي ي�شعرون بها خمتلفة عن تلك التي 

البطن،  يف  اأمل  منها:  البالغون،  ها  يح�شّ

اإىل  باالإ�شافة  العينني  ويف  الراأ�س  يف  ثقل 

حالة من الدوار. 

�أنو�عه

ال�»Migraine« اأنواع، ي�شيف الدكتور 

حنا، فهناك ال�شداع الن�شفي امل�شحوب 

باالأورة )Avec Aura( اأو الهالة وهو الذي 

و60   20 بني  مبا  النوبة  قبل  فيه،  تظهر 

اأو  تنميل  االآتية:  اال�شطرابات  دقيقة، 

خدر ن�شفي ووجع فوق العني، يظهر على 

�شكل وم�شات، بريق، خطوط، اأو انعدام 

الروؤية.

النموذجي  الن�شفي  ال�شداع  ا  اأي�شً وجند 

الذي يتطور ب�شرعة من دون هالة وهو من 

احلاالت االأكر رواًجا.

القاعدي  الن�شفي  ال�����ش��داع  وه��ن��اك 

غالًبا  ال��ذي   »Migraine Basillaire«

ما تتقاطع عوار�شه مع عوار�س النزيف 

�شديًدا  ع��ادًة  االأمل  يكون  اإذ  الدماغي، 

تقيوؤ،  هلو�شة،  �شياع،  وي�شاحبه  ا  وناب�شً

�شحوب وتعّرق وبرودة يف االأطراف و�شواًل اإىل 

االزرقاق وفقدان الوعي. وغالًبا ما نلحظ 

الراأ�س  بروز االأوعية الدموية ال�شطحية يف 

ا. اإّن هذه احلالة من  ونتنبه لنب�شها اأي�شً

ياأوي  وجتعله  املري�س  قوى  تنهك  االأمل 

بعيًدا عن  الفرا�س يف غرفة مظلمة  اإىل 

ال�شو�شاء وقد ت�شل يف معظم االأحيان اإىل 

�شرورة اإ�شعافه اإىل امل�شت�شفى.

ال��ذي  امل��ري�����س  على  يجب  ه��ن��ا،  م��ن 

ذكرها،  االآنف  العوار�س  من  باأّي  ي�شعر 

وال  ع�شوائية  بطريقة  االأدوية  تناول  عدم 

للأمل  وامل�شكنة  منها  امل��خ��درة  �شيما 

�شي�شبح  واإال  طبيب،  و�شفة  دون  م��ن 

 Migraine«�بال للإ�شابة  عر�شة  اأكر 

Chronique«. يف احلالة االأخرية ت�شبح 
النوبات )من اأّي نوع كانت(، متكررة 

الأك��ر  ي��دوم  ق��د  ب��اأمل  وم�شحوبة  ج��ًدا 

ي�شبح  وبالتايل،  ال�شهر.  يف  يوًما   15 من 

ر�أ�سي«...  �آالم  �أحتمل  �أعد  »مل 

»ال ميكنني �لعمل، فعيناي بالكاد 

»�أ�سعر  فتحهما«...  �أ�ستطيع 

بالغثيان من �سدة �ل�سد�ع«...

 La( �ل�سـقـيقــة  د�ء  �إّنــه 

�ل�ســـد�ع  �أو   )Migraine
�لن�سفي �لذي يحد من قدرة �ملرء 

على �لعمل و�الأد�ء �ل�سليم، حيث 

�أمًلا  لي�س  ي�سببه  �لذي  �الأمل  �إّن 

ميكن جتاهله، وهو �أحياًنا ي�ستمر 

الأيام.

هذ�  عــن  ــر  �أك لال�ستف�سار 

كان  ــج«،  ــزع �مل ــس  ــر� ـــ»�مل �ل

للجي�س لقاء مع �إخت�سا�سي �الأمر��س �لع�سبية 

)Neurologue( �لدكتور جورج حنا، �لذي 

�سرح لنا �أ�سباب �لـ»Migraine«، عو�ر�سه، 

�سبل �لوقاية منه و�أحدث عالجاته...

طب

و�صحة
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ذلك الأمل 

الذي 

ينهك �صاحبه 

وي�صل قدراته

�ل�سد�ع �لن�سفي: هل تنجح حقن �لبوتوك�س يف �لق�ساء عليه؟



العلج �شعًبا ويحتاج املري�س لوقٍت اأكر 

للتماثل لل�شفاء.

ت�سخي�سه وعالجه

ت�شخي�س  اأّن  اإىل  حنا  الدكتور  ي�شري 

 »Migraine ال�»

ي�شتند اإىل الفح�س 

حيث  ال�����ش��ري��ري 

ي���ق���وم ال��ط��ب��ي��ب 

املري�س  با�شتجواب 

ل���ل���ب���ح���ث ع��ن 

وقبل  امل�شببات. 

العلج  اإىل  اللجوء 

ل  يف�شّ ب��االأدوي��ة، 

العلقة  م��راق��ب��ة 

تكرار  وت��رية  بني 

واأ�شبابها،  النوبات 

ف���ع���ن���د ت���ف���ادي 

ميكن  االأ�شباب 

احتمال  من  احلّد 

هنا،  من  النوبة. 

يجب على املري�س 

ج��ي��ًدا  ي��ع��ي  اأن 

قبل  ب��ه  ي�شعر  م��ا 

وخللها  ال��ن��وب��ة 

وبعدها. 

الدكتور  ويلفت 

من  اأّن  اإىل  حنا، 

ي�����ش��ي��ب��ه ���ش��داع 

ن�شفي مرة اأو مّرتني 

يف ال�شنة فهو لي�س 

مبري�س. فال�شداع 

ي�شبح  ال��ن�����ش��ف��ي 

���ا ي��ح��ت��اج  م���ر����شً

عندما  ل��ل��ع��لج 

ي�شاب به ال�شخ�س 

اأي  دورّي��ة،  بطريقة 

ال�شهر  يف  م��ّرت��ني 

االأ�شبوع  يف  مّرة  اأو 

م��ث��ل، وه���و ال��ذي 

ت���������دوم ن���وب���ت���ه 

م�شحوبًة  ط��وي��ل 

باالأعرا�س التي �شبق وحتدثنا عنها، واإال 

فاإننا نكون اأمام اأمل عادّي يف الراأ�س )قد 

حتمله،  ميكن  ولكن  الأ�شهر  ي��دوم 

ومتابعة ممار�شة احلياة الطبيعية(.

لها  ي��ك��ون  ال��ت��ي ال  اأم����ا احل����االت 

فعلجها  وث��اب��ت��ة،  وا�شحة  م�شببات 

االأّول،  يق�شي  اأ�شا�شيني:  مبداأين  يعتمد 

باحلّد من عدد النوبات مع اإبعاد فرتات 

ح�شولها، وهو علج يعمل على اخلليا 

ويدوم  »ال�شرع«(،  )كاأدوية  الدماغية 

اأ�شهر، باالإ�شافة اإىل العلج  اأقلها 6  ملّدة 

باأدوية االأع�شاب وم�شادات االأمل، حلاالت 

ال�»migraine« املتقّدمة.

�شدة  م��ن  التخفيف  ال��ث��اين،  ويعتمد 

اإّنه  املوؤملة.  االأعرا�س  ومن  النوبة وحدتها 

تكراًرا،  االأق��ل  ال�شداع  حلاالت  علج 

عند  املري�س،  يتناول  اأن  يكفي  حيث 

بداية ال�شعور بعوار�س النوبة، دواًء من فئة 

ال�  بعلج  خا�شة  وهي   »Triptans« ال� 

»Migraine« فقط.

�لعالجات �حلديثة

الدكتور  ي�شري  احلديثة،  العلجات  يف 

ال���  ب��ح��ق��ن  اإىل ع���لج م��ت��ق��ّدم  ح��ّن��ا 

اأو  اأ�شهر  ل���6  مفعوله  ي��دوم   »Bottox«

حًل  يكون  احل��االت  معظم  ويف  اأكر 

جذرًيا، يختفي االأمل بعده كلًيا. احلقن 

تتوّزع  نقطة   31 يف  يتم   »Bottox«�بال

 Les muscles« اجلبني  ع�شلت  على 

اأ���ش��ف��ل  ع�����ش��لت   ،»temporaux
 Les muscles cervicaux –« الدماغ 

اأعلى  وع�شلت   »paravertébraux
.»Les muscles trapèzes« االأكتاف

باعتماد  حنا  الدكتور  ين�شح  واأخ��رًيا، 

وال�شهر  البدانة  عن  بعيدة  حياة  نوعية 

الريا�شة  ممار�شة  اإىل  وال�شجيج،  الطويل 

ال�شداع  اأّن  اإىل  اأ�شار  واإذ  دائ��م.  ب�شكل 

للخطر،  املر�شى  حياة  يعّر�س  ال  الن�شفي 

قال اإّنه ي�شبب �شرًرا كبرًيا يف جودة احلياة 

اأيام  خ�شارة  وي�شبب  الطبيعي،  وم�شارها 

واقت�شادية،  مادية  خ�شائر  وبالتايل  عمل 

ففي درا�شات اأجريت يف اأمريكا، تبنّي اأّن 

الدولة تخ�شر 13 مليون دوالًرا �شنوًيا نتيجًة 

الإ�شابة املواطنني بداء ال�شقيقة.

اإعداد:

روجينا خليل �ل�سختورة
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كوب  �سنوات(   5( �سامر  يحمل 

على  حمتوياته  وي�سكب  احلليب 

اإّياه  موؤّنبة  والدته  ت�سرخ  الطاولة؛ 

فريد بال�سحك ب�سوت عاٍل. تهّدد بال�سرب والق�سا�ص في�سحك ب�سوت 

اأعلى. قد يبدو هذا ال�سلوك غري معقول بالن�سبة اإىل الكثريين ولكّنه يف 

الواقع موجود يف املجتمع، وي�سّكل م�سدر معاناة لعدد من الأمهات.

الإمتثال  ويرف�سون  فا�سح،  ب�سكل  الت�سّرف  �سغارنا  ي�سيء  عندما 

لتوجيهات ذويهم، ول ياأبهون للق�سا�ص فهناك حكًما 

لذلك،  وجيهة  اأ�سباب 

فما هي هذه الأ�سباب؟

ال�سلوك ال�سيئ 

قد يكون تعبرًيا عن 

حاجات اأو �سعف

الق�سا�ص
لي�ص العالج املالئم

عوامل التمّرد لدى ال�سغار

النف�س  علم  يف  الإخت�صا�صية  ت�صري 

وجود  اإىل  القّزي  اإنغريد  ال�صيدة  العيادي 

»التمّرد«  اإىل  ال�صغار  تدفع  عوامل  عّدة 

على  اأب��رزه��ا  وت�صرح  الت�صّرف،  و���ص��وء 

ال�صكل الآتي:

الأهل: انتباه  ال�سديدة يف لفت  • الرغبة 
الوالدة  فتجيب  الهاتف،  جر�س  ي��رن 

لتدخل يف حديث طويل مع �صديقاتها. 

غ�صب  نوبة  )3�صنوات(  �صالح  يبداأ  هنا 

ا�صتفزاز  اإىل  يعمد  ثم  األعابه،  فريمي 

اأخيه الأكرب فيجّره اإىل عراك بالأيدي. 

اإىل  وتتوّجه  حديثها  الوالدة  تنهي  هنا 

�صالح بالتوبيخ والتاأنيب.

الت�صّرف  اأن  اإىل  اإنغريد  ال�صيدة  ت�صري 

اإل  هو  ما  �صالح  به  ق��ام  ال��ذي  ال�صيىء 

الأط��ف��ال  ي�صتعملها  ناجحة  و�صيلة 

بهم.  ل��اله��ت��م��ام  ذوي��ه��م  ل���ص��ت��دراج 

نحن  ك��ه��ذه،  ح���الت  »يف  وت�صيف: 

ال�صيىء  ال�صلوك  بتجاهل  الأهل  نن�صح 

على  يح�صل  مل  باأنه  الولد  ي�صعر  كي 

اإىل  يدفعه  ما  منه،  امل��رج��ّوة  النتيجة 

الوالدين  على  املقابل  يف  تكراره.  عدم 

اأن ميدحا الطفل عندما يكون ح�صن 

واحلنان  الدعم  له  يقّدما  واأن  ال�صلوك، 

عندما ل يتوّقع ذلك.

ال�سلطة: • النزاع على 
اأن  الوالد من مرمي )6 �صنوات(  يطلب 

تدخل اإىل غرفتها وترتدي مالب�س النوم، 

بطريقة  طلبه  ي��ك��ّرر  ذل��ك،  فرتف�س 

يلجاأ  ب�صّدة.  الرف�س  فت�صّر على  �صارمة، 

دون  م��ن  ولكن  تاأنيبها،  اإىل  ال��وال��د 

ب�صرب  ويقوم  اأع�صابه  فيفقد  ج��دوى، 

ويزداد عناد  �صوًءا  الو�صع  الطفلة، فيزداد 

الطفلة ورف�صها.

تو�صح ال�صيدة القّزي اأن الت�صّرف ال�صيىء 

الذي قامت به مرمي ناجت عن حماولتها 

من  ال�صلطة  وانتزاع  بالقرار  التحّكم 

والدها. ويف حالة كهذه، ل ياأبه الطفل 

للق�صا�س ول حتى لل�صرب.

يف  الدخول  بعدم  الأه��ل  نن�صح  لذلك 

حتّدي النزاع وراء الرغبة يف ربح معركة 

الطفل  اإعطاء  الأف�صل  واإمنا  ال�صيطرة، 

خيارات متنحه بع�س ال�صعور بال�صيطرة 

تنازلت.  اأي  الأه��ل  يقّدم  اأن  دون  من 

لني ارتداء مالب�س النوم  مثاًل: »هل تف�صّ

ة، اأم العك�س؟«.  ومن ثم قراءة ق�صّ

مبتغاهم،  على  الأه��ل  يح�صل  هنا 

�صنع  يف  �صاهمت  اأنها  الطفلة  وت�صعر 

على  اإيجاًبا  ذل��ك  فينعك�س  ال��ق��رار، 

الطرفني. 

الأهل: • الإنتقام من �سلطة 
اإىل  �صنوات(   8( ليزا  جل�صت  اإن  ما 

مائدة الطعام حتى �صرخت منزعجة »ل 

اأحب هذا الطعام، فمذاقه �صيئ للغاية«. 

غ�صبت والدتها وطلبت منها ال�صكوت، 



مفهوم  غري  كالًما  الطفلة  فتمتمت 

طاولة  وحتوّلت  ا�صتيائها،  عن  معرّبة 

الطعام اإىل �صاحة للمعركة. 

ليزا  �صلوك  اأن  القّزي  ال�صّيدة  توؤكد 

�صلطة  من  لالنتقام  حماولة  اإل  هو  ما 

الأهل  يربح  »عندما  وت�صيف:  والدتها، 

اإىل  الأطفال  ي�صعى  ال�صلطة،  معركة 

الو�صائل  خمتلف  م�صتخدمني  النتقام 

»ملعاقبة« الأهل وجرح م�صاعرهم. هنا، 

توبيخ  يف  بالرغبة  الأه��ل  معظم  ي�صعر 

ومعاقبته،  ال�صلوك  ال�صيىء  الطفل 

الرغبة،  هذه  بكبت  نن�صحهم  لكننا 

املوقف.  لتجاوز  الوّدي  ال�صلوك  واعتماد 

جتاهلت  ق��د  ل��ي��زا  وال���دة  ك��ان��ت  فلو 

انتقادات الطفلة، وغرّيت دّفة احلديث، 

لكان انق�صى الأمر من دون احلاجة اإىل 

امل�صادات الكالمّية.

الالزمة:  املهارات  اإىل  الطفل  •افتقار 
يف ���ص��ب��اح ك��ل ي���وم ي��ب��داأ رال���ف )5 

ل  اأن��ه  م�صّرًحا  بالتذّمر  نهاره  �صنوات( 

اأن يرتدي مالب�صه مبفرده. فتبادله  يريد 

والدته التاأّفف مبثله، ثم تر�صخ مل�صيئته 

وت�صاعده يف ارتداء ثيابه.

اإنغريد  ال�صي�دة  ت�صري  الإط�����ار  ه��ذا  يف 

الالزمة  للمهارات  الأولد  افتقار  اأن  اإىل 

بع�س  يف  الت�صّرف  ���ص��وء  اإىل  يدفعهم 

الأحيان.

امل��ه��ارات  اإىل  يفتقر  ال���ذي  ف��ال��ول��د 

الإجتماعية، قد يلجاأ اإىل �صرب رفاقه. 

لذلك نن�صح الأهل بعدم انتقاد الأطفال 

عمل  يف  الكفاءة  عدم  يظهرون  حني 

جهودهم  على  ت�صجيعهم  واإمن��ا  م��ا، 

مهاراتهم  تنمية  يف  وم�صاعدتهم 

اجل�صدية والإجتماعية.

•ن�سوء حاجات جديدة للطفل:
باملحادثة  �صنوات(   10( �صريين  تتلّهى 

مع �صديقاتها على الإنرتنت متجاهلة 

فتغ�صب  متتالية،  مل��رات  والدتها  ن��داء 

لتبداأ   ،Ipad ال�  جهاز  و»ت�صادر«  الوالدة 

الفتاة بالبكاء املرير. 

الأط��ف��ال  اأن  ال��ق��ّزي  ال�صيدة  تو�صح 

ي�صّبون  امل��راه��ق��ة  قبل  م��ا  مرحلة  يف 

والعالقات  الأ�صدقاء  على  اهتماماتهم 

الإجتماعية، لذلك يجدر بالأهل مراقبة 

بينهم  وم�صاريع  اأحاديث  من  ي��دور  ما 

وبني اأ�صدقائهم، بدًل من تاأنيبهم على 

التوا�صل  �صبكات  على  الوقت  اإ�صاعة 

يق�صدون  ل  هنا  ف��الأولد  الإجتماعي. 

عدم الطاعة واإمنا هم يختربون مرحلة 

احلّيز  الأ���ص��دق��اء  فيها  يحتل  ج��دي��دة 

ويت�صّببون  اهتماماتهم  من  الأك��رب 

باإلهائهم، لذا ينبغي معاجلة هذه الأمور 

بروّية. 

بع�س  يف  اأن��ه  اإنغريد  ال�صيدة  وتلفت 

املراهقة  �صن  يف  الولد  يقوم  قد  الأحيان 

تعليماتهما  التزام  وعدم  والديه  بتحّدي 

رفاقه  عمًدا يف ح�صور 

التاأثري  بغية  وذل���ك 

بهم والظهور اأمامهم 

مب��ظ��ه��ر الإن�������ص���ان 

القوي، �صاحب القرار. 

ويف هذه احلالة، يجب 

معاجلة  الأه��ل  على 

ال�����ص��ل��وك على  ه���ذا 

م��غ��ادرة  بعد  ان��ف��راد، 

الت�صديد  مع  الرفاق، 

ع��ل��ى ع��واق��ب ع��دم 

اأو  الأه������ل  اح������رتام 

خمالفة تعليماتهم.

ال�صلوك  يعرّب  »عندما  بالقول:  وتختم 

ف��اإن  �صعف،  اأو  ح��اج��ة  ع��ن  ال�صيىء 

الق�صا�س«.  ل  الدعم  يكون  عالجه 

يف  نرتاخى  اأن  يعني  ل  »ه��ذا  وت�صيف: 

تربية اأطفالنا بل ينبغي اعتماد ال�صرامة 

الوّدي  باحلوار  وا�صتبدالها  ال�صرورة،  عند 

بناء عائلة  بغية  دائمة  ب�صورة  والتفاهم 

ذوي  منفتحني  اأطفال  وتن�صئة  �صعيدة 

اكتفاء عاطفي واجتماعي«. 

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط
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الريو ما زالت ترق�ص ال�سامبا

امل��دارج  يف  املتفّرجني  ماليني  احت�شد 

مل�����ش��اه��دة م��ه��رج��ان ال�����ش��ام��ب��ا، ال��ذي 

ريو  مدينة  يف  اأي���ام،  ثالثة  مل��دة  ا�شتمّر 

لعنا�شر  وك��ان  الربازيلية.  جانريو  دي 

�شرف  لل�شامبا  رو�شو«  »بلفورد  مدر�شة 

له  اخ��ت��اروا  بعر�ض  االإح��ت��ف��االت،  ب��دء 

عنواًنا م�شتوحى من مرور خم�شة عقود 

اجلنوبيني  الكوريني  هجرة  تاريخ  من 

االإفتتاحي  العر�ض  و�شهد  الربازيل.  اإىل 

املمثل  هوليود  لنجم  للمهرجان ح�شوًرا 

ال�شينما  عامل  وجوه  اأحد  �شميث،  ويل 

عرو�ض  مب�شاهدة  لي�شتمتع  جاء  ال��ذي 

فيها  وارت��دى  احلما�شة،  عليها  طغت 

الراق�شون اأزياء باألوان خمتلفة.

ال�شوارع  مئات  االح��ت��ف��االت  عّمت 

الربازيلية،  املدينة  اأنحاء  من  املتفرقة 

امل�شماة  االإ�شتعرا�ض  �شاحة  وك��ان��ت 

الربازيلي  �شّممها  التي  »ال�شامبادروم« 

اأو�شكار نيماير، وبنيت العام 1984، تعج 

بامل�شاهدين بالرغم من احلرارة املرتفعة، 

يف  امل�شاركني  بع�ض  نقل  اإىل  اأدى  م��ا 

الكرنفال، من راق�شني وعازيف طبول اىل 

امل�شت�شفيات ب�شبب ا�شابتهم باإرهاق.

اإن الكرنفال مل يخل  ويقول امل�شوؤولون 

حيث  االج��ان��ب،  بع�ض  م�شاركة  من 

البالد  زاروا  �شائح  األ��ف   700 نحو  �شارك 

خالل املهرجان، بزيادة 2 باملئة عن العام 

املا�شي، مع العلم اأن فنادق الريو كانت 

تتوقع هبوًطا يف ن�شبة االإ�شغال عن العام 

املا�شي من 93 باملئة اىل 85 باملئة وذلك 

وحدات  لكن  اجلرمية،  تف�شي  ب�شبب 

يف  االأم��ن  حلفظ  انت�شرت  ال�شرطة  من 

خمتلف االأحياء.

م��ه��رج��ان  اأول 

الريو  يف  لل�شامبا 

 1723 العام  كان 

مهاجرون  نظمه 

ب����رت����غ����ال����ي����ون 

جزر  من  و�شكان 

للربازيل،  جم��اورة 

التقاليد  �شمن  م��ن  ادخ��ل��وا  ح��ي��ث 

اأي   ،»entrudo«�ال مهرجان  الربازيلية 

اليوم.  ال�شامبا  مبهرجانات  يعرف  ما 

جتّمع  عن  كناية  هو  املهرجان  وهذا 

ال��ربازي��ل��ي��ة،  ال�����ش��وارع  يف  للمواطنني 

ي��ح��م��ل��ون خ��الل��ه اأوع���ي���ة م��ن امل��ي��اه 

املاأكوالت،  واأحياًنا  بالوحل  املمزوجة 

االأقنعة.  يرتدون  وه��م  بها  ويرتا�شقون 

يف  احل�شود  ه��ذه  نّظمت   1800 وال��ع��ام 

اإليهم  اإن�شّم  بحيث  ال�شنوي،  املهرجان 

االمرباطور مع جمموعة من  بعد  ما  يف 

 1840 العام  من  واإبتداًء  االأر�شتقراطيني. 

وذاع  املهرجانات،  هذه  ت�شتهر  ب��داأت 

�شيتها حول العامل.

اأو�سكار 2014:

كايت بالن�سيت اأف�سل ممثلة

»ال�شيزار«  اأكادميية  كانت  بعدما 

»االأوالد  فيلم  ت  وخ�شّ جوائزها،  وّزعت 

وغيوم اإىل املائدة« بخم�ض جوائز، اإجّتهت 

اإىل هوليوود ملتابعة  ال�شينما  اأنظار عامل 

وقائع حفل توزيع جوائز االأو�شكار، الذي 

جرى يف م�شرح »دولبي« )لو�ض اأجنل�ض(. 

بجائزة  فازت  التي  بالن�شيت  كايت 

ثاين  بيتها  اإىل  حملت  ممثلة،  اأف�شل 

بعدما  التمثيلية  م�شريتها  يف  اأو�شكار 

ك��ان��ت ف���ازت ب��واح��دة ع��ن دوره���ا يف 

�شكور�شيزي.  مارتن  للمخرج  »الطيار« 

بجدارة  اجلائزة  بالن�شيت  وا�شتحّقت 

اآلن،  وودي  جازمن«  »بلو  يف  دوره��ا  عن 

ا  وهو الفيلم الذي قّدمت فيه اأداء مده�شً

على  ه�شتريية  ام��راأة  �شخ�شية  جم�شًدة 

قلياًل  تذّكر  الع�شبي  االإنهيار  حافة 

ببالن�ض دوبوا يف م�شرحية »عربة تدعى 

رغبة« لتني�شي ويليامز.

يف الالئحة الكاملة للجوائز ما ياأتي:

- اأف�شل فيلم: »12 عاًما من العبودية«.

ماثيو  رئي�ض:  دور  يف  ممثل  اأف�شل   -

ماكونهي.

كايت  رئي�ض:  دور  يف  ممثلة  اأف�شل   -

بالن�شيت.

جاريد  م�شاعد:  دور  يف  ممثل  اأف�شل   -

ليتو.

لوبيتا  م�شاعد:  دور  يف  ممثلة  اأف�شل   -

نيونغو.

- اأف�شل فيلم حتريك: »متجّمد«.

»جاذبية«  �شينماتوغرافيا:  اأف�شل   -

)اإميانويل لوبيزكي(.

»غات�شبي  مالب�ض:  ت�شميم  اأف�شل   -

العظيم« )كاثرين مارتن(.

حول العامل

العدد 90346

من ال�سامبا 

اىل �ساكريا... مروًرا بالأو�سكار

ح�ساد مده�ص 

د تناق�سات املجتمعات يج�سّ



من  ق��دًم��ا   20« وث��ائ��ق��ي:  اأف�����ش��ل   -

النجومية« )مورغان نيفيل(.

- اأف�شل وثائقي ق�شري: »ال�شيدة بالرقم 

.»6

- اأف�شل »editing«: »جاذبية«.

»اجل��م��ال  اأج��ن��ب��ي:  فيلم  اأف�����ش��ل   -

الكبري« باولو �شورنتينو(.

- اأف�شل ترّبج وت�شريحات: »داال�ض بايرز 

كلوب«.

»جاذبية«  اأ�شلية:  مو�شيقى  اأف�شل   -

)�شتيفن براي�ض(.

- اأف�شل اأغنية اأ�شلية: let it go )فيلم 

»متجّمد«(.

- اأف�شل اإديتينغ لل�شوت: »جاذبية«.

- اأف�شل خلط اأ�شوات: »جاذبية«.

- اأف�شل موؤثرات ب�شرية: »جاذبية«.

ال�شا�شة: »12 عاًما  اقتبا�ض يف  اأف�شل   -

من العبودية« )جون ريديل(.

- اأف�شل �شيناريو اأ�شلي: »هي« )�شبايك 

جونز(. 

�ساكريا تغني لأطفال حفاة

وتريد اجناب ع�سرة

يف  بجولة  ���ش��اك��ريا  الفنانة  ق��ام��ت 

كولومبيا ال تت�شمن حفالت مو�شيقية 

ب������ل اأع������م������ااًل 

خ���ريي���ة ب��اإ���ش��م 

جمعيتها »بيي�ض 

 » �ض ل�شو ي�شكا د

احلافية(  )االأقدام 

امل���خ�������ش�������ش���ة 

حيث  ل��الأط��ف��ال، 

م�شاعداتها  اأدت 

مدر�شة  اإنقاذ  اإىل 

ك��ان��ت م��ه��ّددة 

ب����ال���������ش����ق����وط 

م���ن���ط���ق���ة  يف 

ك���ارت���اخ���ي���ن���ا 

املرفئية.

تاأتي  م��ا  ون����ادًرا 

املغنية التي تعي�ض 

�شريكها،  م���ع 

اإىل  بيكيه،  جريار  القدم  كرة  العب 

مع  املرة  هذه  اأتت  لكنها  كولومبيا، 

ابنها ميالن، وا�شتقبلت بحفاوة.

ويف هذا البلد الذي ي�شهد نزاًعا داخلًيا 

منذ ن�شف قرن تقريًبا، ت�شاهم جمعية 

املوؤ�ش�شة  �شاكريا 

العام 1997 واملمولة 

م�����ن ع����ائ����دات 

املغنية االإعالنية، 

م��دار���ض  ف��ت��ح  يف 

وت�شاعد  ج��دي��دة، 

النزاعات  �شحايا 

امل�شّلحة.

اأن  املعلوم  وم��ن 

����ش���اك���ريا ت��ق��وم 

قالت  وهي  كثرية.  اإن�شانية  بن�شاطات 

ال�شاد�شة من  لوالدتها عندما كانت يف 

مهمة  لتنفيذ  العامل  اإىل  »اأتيت  العمر: 

حم���ددة«، وف��ق م��ا ذك��ر وال��ده��ا وليام 

مبارك اللبناين االأ�شل.

اإجناب  يف  رغبتها  البوب  جنمة  وتبدي 

اأو 10، وذلك بعد عام فقط من  9 اأطفال 

اإجنابها طفلها االأول ميالن من رفيقها 

جنم فريق بر�شلونة جريار بيكيه، وذلك 

بهما  خا�ض  قدم  كرة  فريق  لتكوين 

حيث اإنها حامل بطفلهما الثاين.

ال�شديد  حّبها  عن  �شاكريا  واأعلنت 

لبيكيه، ما يدح�ض االإ�شاعات االأخرية 

التي طالت هذا الثنائي الريا�شي-الفني.

العربية،  ���ش��اك��ريا  ج���ذور  اأن  وي��ب��دو 

تفّكر  جعالها  اللبناين،  وانتماءها 

�شند  االأوالد  ب��اأن  العرب  ن�شاء  بطريقة 

حلمها  حتقيق  ب��اأن  واأق���ّرت  للعائلة. 

ا، لكنها متحّم�شة  �شيكون مرهًقا جدًّ

يعّد  ال��ذي  بيكيه  اأج��ل  من  لتحقيقه 

الأنه  اإ�شتثنائًيا،  »حدًثا  اإليها  بالن�شبة 

اأنها  مع  اإل��ي��ه«،  تعّرفت  رج��ل  اأف�شل 

عنه  ب��ال��ق��ول  ت�����ش��ت��ط��رد 

»ب��ي��ك��ي��ه غ���ّي���ور ج����ًدا، 

ت�شوير  من  منعني  ولذلك 

ال��ك��ل��ي��ب��ات م��ع رج���ال، 

وعلّي ت�شوير الكليبات مع 

ن�شاء من االآن و�شاعًدا«.

اإعداد:

انطوان �سعب
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ق�سم  رئي�س  بو�ست�سري«،  »با�س  التقني  امل�ست�سار  ك�سف 

اأمنية  ثغرة  وج��ود   »DoubleThink« �سركة  ل��دى  التقنية 

الت�سغيل  نظام  على  اآب«  »وات�س  الفوري  الرتا�سل  تطبيق  يف 

بالو�سول  الأخرى  للتطبيقات  ال�سماح  �ساأنها  من  »اأندرويد«، 

وقراءتها.  بامل�ستخدم  اخلا�سة  الدرد�سة  حمادثات  جميع  اإىل 

حمادثات  اإىل  للو�سول  اتبعها  التي  الطريقة  تفا�سيل  ن�سر  وقد 

»وات�س اآب« على مدونته مو�سًحا اأن تطبيق »وات�س اآب« لنظام 

بامل�ستخدم  اخلا�سة  املحادثات  جميع  بتخزين  يقوم  »اأندرويد« 

على بطاقات الذاكرة اخلارجية »اإ�س دي« )SD(، ما ميّكن 

التطبيقات الأخرى من الو�سول اإليها طاملا يوجد اإذن بذلك من 

قبل امل�ستخدم )العديد من التطبيقات تطلب و�سوًل كامًل اإىل 

اجلهاز(. وبذلك، ميكن للتطبيقات امل�سبوهة الو�سول اإىل قاعدة 

بيانات حمادثات »وات�س اآب«. ولتاأكيد ذلك، قام بو�ست�سري ببناء 

تطبيق مرافق لأغرا�س الختبار، وعمل على �سحب قاعدة بيانات 

»وات�س اآب« من ذاكرة الهاتف اخلارجية.

وبح�سب بو�ست�سري، فاإن هذا اخللل ل ُيعترب عيًبا اأمنًيا يعاين منه »وات�س اآب«  واإمنا 

هو م�سكلة يف البنية التحتية اخلا�سة بنظام الت�سغيل »اأندرويد«. 

يذكر اأن »وات�س اآب«، التي اأ�سحت تعمل حتت مظلة �سبكة التوا�سل الجتماعي 

»في�سبوك«، بداأت يف الن�سخ الأخرية من تطبيقها، بت�سفري قاعدة بيانات املحادثات 

ولكن   ،»SQLite« البيانات  قواعد  حمرك  بوا�سطة  فتحها  ميكن  ل  بحيث 

بو�ست�سري اأكد اأنه متّكن من فتحها عرب حّمركات قواعد بيانات اأخرى.

اإعداد: رميا �ضليم �ضوميط

ال��ه��وات��ف  م�ستخدمو  ي��ع��اين 

�سحن  انتهاء  �سرعة  من  الذكّية 

اإىل  ي�سطرون  حيث  البطارية، 

ا�ستخدام  حال  يف  الأقل  على  يوميًا  مرة  اجلهاز  �سحن 

اآن��دروي��د  مل�ستخدمي  ميكن  ل��ذا  ب��ك��رة.  اجل��ه��از 

املجاين،   DU Battery Saver تطبيق  من  ال�ستفادة 

والذي يعمل على حت�سني اأداء بطارية اجلهاز وتخفيف 

ال�سغط عنها كي تدوم لفرتة اأطول.

زر  على  وبال�سغط  البطارية،  حول  املعلومات  بع�س  تظهر  التطبيق،  تثبيت  بعد 

Optimize ينتقل امل�ستخدم اإىل �سا�سة حتتوي على الكثري من اخليارات، فيختار 
املنا�سب منها كي يحافظ على �سحن البطارية. وميكن اختيار املزيد من اخليارات 

من التبويبات املوجودة يف الأ�سفل مثل معرفة الوقت اللزم لإنتهاء عملية ال�سحن.

�ضناعة الأ�ضلحة

www.army-technology.com
ي������ن������ق������ل 

ه�����ذا امل���وق���ع 

ملت��سّف�حي����ه، 

اجل�����دي�����د يف 

�����س����ن����اع����ة 

الأ���س��ل��ح��ة يف 

دول  خمتلف 

كما  ال��ع��امل، 

حديثة  ع�سكرية  م�ساريع  يعر�س 

اخلا�سة  اخل��دم��ات  اأخ��ب��ار  ويغّطي 

بالقطاع الع�سكري.

خدمات 

دوت كوم
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�ضور جمانية

www.picjumbo.com
املجانية  ال�سور  مئات  يوّفر  موقع 

وت�سمل  العالية  باجلودة  تتمّيز  التي 

موا�سيع خمتلفة.

تعليم وترفيه للأطفال

www.funbrain.com
موقع خا�س بالأولد، يجمع ما بني التعليم والرتفيه، 

وي�سمل عّدة موا�سيع من بينها احل�ساب والقراءة اإ�سافة 

اإىل الطرائف والألعاب امل�سّلية.

تطبيق يحفظ 

بطارّية الهاتف

ثغرة يف

 »whatsapp«

ت�ضمح 

ب�ضرقة حمادثات 

امل�ضتخدم

درو�س حلماية ال�ضبكات

http://www.isecurity.org

جمموعة   isecurity موقع  يوّفر 

طريقة  ت�سرح  العربية  باللغة  درو�س 

حماية ال�سبكات من الخرتاقات، 

من  جمموعة  على  يحتوي  كما 

زي��ادة  اإىل  تهدف  التي  التطبيقات 

م�ستوى احلماية عند امل�ستخدمني.



قواعد 

التغذية

لي�س ما ن�صعه على ب�صرتنا هو احلل للح�صول 

التاأثري  له  ناأكله  ما  لأّن  م�صرقة،  ب�صرة  على 

يف  حتًما  وي�صاعد  ب�صرتنا  �صّحة  على  الأكرب 

احل�صول على وجٍه ن�صٍر طبيعيًّا.

تناويل الكوالجني مع 

وجباتك اليومّية!

طعامنا �صّر اإ�صراقة 

ب�صرتنا ون�صارتها

م�صوار اجلمال

الطبيعي  الغراء  الكوالجني  ي�شّكل 

واأن�شجته  اجل�شم  اأع�شاء  يربط  ال��ذي 

يعتمد  التي  امل��ادة  فهو  ببع�ض،  بع�شها 

يف  وت��دخ��ل  االأن�����ش��ج��ة  ن�����ش��ج  عليها 

والع�شالت  واملفا�شل  االأوت���ار  تركيب 

تتناق�ض   .)%75 بن�شبة  واجللد)  وال�شعر 

هذه املادة مع التقّدم بالعمر بن�شبة %1،5 

اجل�شم  قدرة  الأّن  ال�25،  عمر  بعد  ا  �شنويًّ

بطيئة  ت�شبح  الربوتني  هذا  اإنتاج  على 

وقليلة، االأمر الذي ينعك�ض �شلًبا على 

ملم�ض  خ�شونة  ف��اإّن  وبالتايل  مرونته؛ 

ال�شعر،  وجفاف  وح�شا�شّيتها،  الب�شرة 

االأق��دام،  وت�شّققات  االأظافر،  وه�شا�شة 

واالنتفاخ والهاالت ال�شوداء حول العيون، 

يف  مكاًنا  لها  تاأخذ  الداكنة،  والبقع 

م�شوار جمالنا.

العوامل املوؤدية اىل نق�س الكولجني

مادة  اإنقا�ض  يف  عوامل  ع��ّدة  ت�شاهم 

يذكر  ومنها  اجل�شم،  من  الكوالجني 

االخت�شا�شّيون التغّيات الهرمونّية التي 

تتولد مع التقدم بال�شّن، والعوامل البيئّية 

ال�شم�ض  الأ�شعة  التعّر�ض  كرثة  واأهّمها 

لتلّوث  والتعّر�ض  البنف�شجّية،  فوق  ما 

اعتماد  االأخ���رى،  العوامل  وم��ن  اجل��ّو. 

)التدخني،  �شّحي  غ��ي  حياة  اأ�شلوب 

التي  املتوازنة  غي  الغذائّية  االأنظمة 

الدهون يف  وتراكم  الوزن  زيادة  اإىل  توؤدي 

امل�شروبات  تناول  اإىل  باالإ�شافة  اجل�شم، 

الغنّية بالكافيني امل�شّر بالب�شرة(. كما 

امل�شتمّر  والقلق  الدائم  التوّتر  ي�شّكل 

ع�شالت  الرت��خ��اء  اأ�شا�شّيان  م�شببان 

ا وم�شاكل الب�شرة عموًما. اجللد خ�شو�شً

كبية  مالّية  مبالغ  امل��راأة  تنفق  وقد 

ال��ت��ي تزعم  ع��ل��ى ���ش��راء ال��ك��رمي��ات 

با�شتطاعتها  اأّن  العاملّية  امل��ارك��ات 

توفي مادة الكوالجني للب�شرة، من دون 

يوؤّكد  اإذ  نتائج ملمو�شة؛  احل�شول على 

ال  الكوالجني  ماّدة  اأّن  االخت�شا�شّيون 

اجللد،  طريق  عن  امت�شا�شها  ميكن 

خالل  من  اإّما  يتّم  عليها  احل�شول  واأّن 

حقنها مبا�شرًة يف اجللد على يد طبيٍب 

التي  االأطعمة  خ��الل  من  اأو  خمت�ّض، 

الكوالجني  اإنتاج  على  اجل�شم  حت�ّض 

الطبيعي.

كيف نعّو�س النق�س؟

واخت�شا�شّيو  التجميل  خ��رباء  ين�شح 

بكرثة  امل���اء  ب�شرب  والتغذية  اجل��ل��د 

وامل�شروبات  الكحول  عن  وباالبتعاد 

الليمون  ع�شي  وبا�شتهالك  الغازّية 

وحليب  واللنب  االأخ�شر  وال�شاي  الطازج 

اأطعمًة  باعتبارها  منها،  ب��داًل  ال�شويا 

مم���ت���ازًة ل��ل��وج��ه وغ��ن��ّي��ًة مب�����ش��ادات 
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االأك���������ش����دة وف����ّع����ال����ة يف 

الب�شرة  م�شاكل  م��ع��اجل��ة 

)ح��ب ال�����ش��ب��اب، االأك��زمي��ا 

عن  تنتج  التي  واالحمرار...( 

تراجع مادة الكوالجني.

اأهّمّية  على  ه��وؤالء  ي�شّدد  كما 

وفول  واحلم�ض  كالعد�ض  احلبوب  تناول 

ال�شويا، واحلبوب الكاملة )خبز القمحة 

التي  البّني(  االأرّز  املعكرونة،  الكاملة، 

ت�شاعد من خالل االألياف املوجودة فيها 

وتخلي�ض  اله�شم،  عملّية  اإمت��ام  على 

فيه،  املنت�شرة  ال�شموم  م��ن  اجل�شم 

وبالتايل اإىل اإ�شفاء عالمات الراحة على 

مالمح الب�شرة. 

دور اخل�صار امللّونة

الداكنة  الورقّية  اخل�شروات  تعمل 

من  وال�شلق،  وال�شبانخ  كامللوخّية 

احلديد  م���ادة  على  اح��ت��وائ��ه��ا  خ��الل 

حتفيز  على  املتعددة،  والفيتامينات 

بناء  واإع���ادة  الكوالجني  م��ادة  اإن��ت��اج 

اخلاليا.

ويوؤدي كّل من البندورة والتوت واخليار 

به  ي�شتهان  ال  دوًرا  الثوم،  اإىل  باالإ�شافة 

الثوم  يحتوي  اإذ  اخل�شو�ض،  هذا  يف  ا  اأي�شً

اإنتاج  يعيد  الذي  الكربيت  عن�شر  على 

على  بذلك  فيعمل  التالفة،  اخلاليا 

تعمل  حني  يف  التجاعيد،  من  الوقاية 

حت�شني  على  ال��ت��وت  كما  ال��ب��ن��دورة 

�شّحة الب�شرة من خالل ترطيبها وجعل 

اأن�شجتها ناعمًة ومرنة. اأّما اخليار، فهو 

ال يفيد الب�شرة عرب و�شع �شرائح منه على 

باحتوائه على  يتمّيز  بل  العينني فقط، 

جتعله  التي  امل��اء  من  كبية  كمية 

كما  الب�شرة.  لرتطيب  متاًما  منا�شًبا 

الكيوي  بتناول  االإخت�شا�شيون  ين�شح 

والكرز والبطيخ واملانغا والبطاطا احللوة 

وترطيبه  اجللد  حماية  �شاأنها  من  الأن 

ا.  اأي�شً

ُيجمع  ���ش��ب��ق،  م��ا  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

االخت�شا�شيون على اعتبار زيت الزيتون 

ا الإغناء الب�شرة على  البكر م�شدًرا رئي�شً

امل�شبعة  غي  ال��ده��ون  من  اأن��ه  اعتبار 

التي تعمل كال�شحر على تغذيتها من 

الداخل واخلارج.

والتي   3 باالأوميغا  الغنّية  االأطعمة  اأما 

حتتوي على االأحما�ض الدهنية االأ�شا�شّية 

مظهر  حت�شني  على  فتعمل  للج�شم، 

اجللد وزيادة مرونته. ومن هذه االأطعمة 

كال�شلمون  البحرية  الثمار  نذكر، 

النّيئة  رات  واملك�شّ وال�شردين،  والتونة 

كاجلوز.

ا ... والأ�صرتوجني اأي�صً

ب�شرتها  على  امل��راأة  اإطاللة  تتوقف  ال 

يكون  اأن  املهّم  من  فقط،  ووجهها 

اأّك��دت  وقد  ا.  اأي�شً متنا�شًقا  ج�شمها 

ال��ت��وازن  ان��ع��دام  اأّن  حديثة  درا���ش��ات 

يف ن�����ش��ب��ة ه���رم���ون االأ����ش���رتوج���ني يف 

نق�شاًنا(،  اأو  )زي����ادة  له ج�شمها 

عالقة مبا�شرة بالعديد من 

اأمرا�ض  ا  االأمرا�ض، خ�شو�شً

التنا�شلي،  اجل��ه��از 

وال������ق������ل������ب 

وال�����ش��رط��ان 

اإىل  باالإ�شافة  والرحم(،  )الثدي 

للكال�شيوم  العظام  فقدان 

مقّدمة  ي�شّكل  ال��ذي  االأم���ر 

له�شا�شتها.

امل�شوؤول  الهرمون  فاالأ�شرتوجني هو 

املراأة،  عند  التنا�شلي  اجلهاز  تطّور  عن 

احل�شول  فر�شة  الطبيعة  لنا  اأتاحت  وقد 

تزيد  التي  االأطعمة  بع�ض  عرب  عليه 

احتوائها  خ��الل  من  طبيعًيا  االأن��وث��ة 

ع��ل��ى »االأ���ش��رتوج��ي��ن��ات ال��ن��ب��ات��ّي��ة« 

امل���واد  وه���ي  )Phytoestrogen(؛ 

الكيميائية الطبيعّية التي توؤدي وظيفة 

م�شابهة لوظيفة هرمون االأ�شرتوجني يف 

ج�شم املراأة.

يف  النباتّية  االأ���ش��رتوج��ي��ن��ات  ت��وج��د 

االأغ���ذي���ة ال��غ��ن��ّي��ة ب��االأل��ي��اف ك��ب��ذور 

وف��ول  البي�شاء  الفا�شولياء  ال��ك��ّت��ان، 

من  ال�شومر  ع�شبة  تزيد  كما  ال�شويا. 

وكذلك  اجل�شم،  يف  االأ�شرتوجني  اإدرار 

الغنّية  االأغ��ذي��ة  من  )وهما  الهندباء 

من  كل  يعمل  بينما   )Eبالفيتامني

ال�شو�ض، بذور ال�شم�شم، والبطاطا احللوة 

والكال�شيوم  واحلديد  بالفو�شفور  الغنّية 

على رفع م�شتوياته.

اأما الرّمان والتفاح وبذور العنب فتعمل 

وهو  الربوج�شرتون  ه��رم��ون  رف��ع  على 

لفرتة  املرافقة  االأعرا�ض  خلف�ض  اأ�شا�شي 

)املعّزز  والربوالكتني  الطمث،  انقطاع 

هذا  يف  وامللفت  االأم(.  حليب  الإنتاج 

التي  العديدة  الدرا�شات  اأّن  اخل�شو�ض 

بنيت على اأ�شا�شها هذه اال�شتنتاجات 

خطر  تقّلل  االأطعمة  هذه  اأّن  اأظهرت 

االإ�شابة ب�شرطان الثدي.

وت�شمح الريا�شة اإىل حدٍّ بعيد 

اأنوثة،  امل��راأة  ج�شد  زي��ادة  يف 

على  امل��راأة  ق��وام  يحتوي  اإذ 

ا  بع�شً تتطلب  ع�شالت 

الريا�شية  التمارين  م��ن 

لتقويتها ومنع ترّهلها.

اإعداد:

ليال �صقر الفحل
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بروتني مملكة النبات

يعرف �لفطر بامل�شروم �أو ع�ش �لغر�ب �أو 

عي�ش �لغر�ب، ويعود �شبب ت�شميته هذه 

�أن  و�إىل  �خلبز  رغيف  ي�شبه  كونه  �إىل 

�لغر�ب كان يتغّذى عليه. وعلى �لرغم 

�لنباتية،  �ململكة  �إىل  ينتمي  �أنه  من 

يكّون  ال  فهو  نباًتا  لي�ش  �لفطر  �أن  �إاّل 

بل  �لكلوروفيل  مادة  طريق  عن  غذ�ءه 

حتليل  بها  ي�شتطيع  م��و�د  طريق  عن 

�لتي  �لع�شوية  �مل��و�د  من  �ل�شليلوز  مادة 

يف  ا  �أ�شا�شً �لفطر  ويعتمد  عليها.  يزرع 

حياته على �مت�شا�ش �ملو�د �لغذ�ئية من 

يف  �لتحّلل  يف  �الآخذة  �أو  �حلّية  �لنباتات 

�لبيئة �ملحيطة.

�شاق  من  ع��اًدة  �لفطر  ج�شم  يتكّون 

ب���دًء� من  �أل���و�ن خمتلفة  ول��ه  وق��ّب��ع��ة، 

و�ملرّقط،  و�لز�هي  �ل�شاحب  �الأبي�ش حتى 

وتتنوع  جمياًل.  �شكاًل  يعطيه  مما 

�لتي  �لبيئة  تنّوع  مع  �لفطر  �أ�شكال 

على  ينمو  �الأن��و�ع  فبع�ش  فيها،  ينمو 

�الأرّز  ق�ّش  �الآخر على  و�لبع�ش  �الأخ�شاب 

كما  متحّللة.  ع�شوية  م��و�د  على  �أو 

�لذي  �جلو  وفق  �لفطر  �أ�شكال  تتباين 

�جلو  يف  ينمو  فبع�شها  ف��ي��ه،  تعي�ش 

�لد�فىء،  �جلو  يف  �الآخ��ر  و�لبع�ش  �لبارد 

وهناك �أنو�ع تنمو مو�شمًيا و�أخرى تنمو 

�الأماكن  �ىل  ونظًر�  �لعام.  م��د�ر  على 

�ملختلفة وللظروف �لبيئية �ملتنوعة �لتي 

�لكثرية  �أنو�عه  فاإن  �لفطر،  ينمو فيها 

تختلف �ختالًفا كبرًي�، فمنها ما هو 

�شالح لالأكل ومنها ما هو �شام.

الفطر ال�سالح للأكل والفطر ال�سام

لالأكل  �ل�شاحلة  �لفطر  �أن��و�ع  تتمّيز 

بن�شبة عالية من �لربوتني، كما حتتوي 

بع�ش  وعلى  هامة  فيتامينات  على 

�شهلة  �أنها  ومعروف  �ملعدنية.  �الأم��الح 

غذ�ئًيا كاماًل  وتعترب مكّماًل  �له�شم 

�ل�شاحلة  �الأن���و�ع  ه��ذه  وم��ن  للج�شم. 

و�الآجاريك�ش  �ملحاري  نذكر،  لالأكل 

و�ل�شامبينيون  و�ل�شيني  و�ل�شيتاكي 

ور�أ���ش  و�لنفاث  �لع�شل  وفطر  �لفرن�شي 

و�للحية  �ل�شنوبر  و�ل�شوالري�ش وفطر  �لقرد 

��شتخد�ًما  �الأنو�ع  هذه  و�أكرث  �لبي�شاء. 

�الأن��و�ع  من  يعّد  �ل��ذي  �ل�شيني  �لفطر 

�ملحّببة يف معظم دول جنوب �شرق �آ�شيا، 

ي�شّكل  �ل��ذي  �لفرن�شي  و�ل�شامبينيون 

�إنتاج �لفطر  �إنتاجه �أكرث من 35% من 

ال  �أن���ه  فيه  �شك  ال  ومم��ا  �ل��ع��امل.  يف 

�الأن��و�ع  هذه  �أح��د  زر�ع��ة  �أثناء  ميكن 

�شاحلة  �أخرى غري  �أنو�ع  تنمو معها  �أن 

�لبذور من  �إذ� كانت  ا  لالأكل، خ�شو�شً

م�شدر موثوق به.

�ل�شاّمة  �الأن��و�ع  �أم��ا 

من �لفطر فمعظمها 

 )Amanita( ينتمي �إىل جن�ش �الأمانيت

وهي تنت�شر يف معظم �أنحاء �لعامل. هذه 

�أمانيتني  �ألفا  �ل�شم  �الأنو�ع حتتوي على 

)Alfa Amanitin( �لذي ي�شيب �لكبد 

�ل�شامة  �أهم �الأنو�ع  وي�شّبب �ملوت، ومن 

 A.و  Amanita rhalloides نذكر: 

.A. vernaو A.ocreataو virosa
هناك �الآالف من �أنو�ع �لفطر �ل�شامة، 

ملعرفة  نظرية  طريقة  من  هناك  ولي�ش 

بالتحليل  �إاّل  �ل�شام  غ��ري  م��ن  �ل�شام 

�ل�شكل  على  و�الإعتماد  �لكيميائي، 

فقط غري كاف ملعرفته.

فالفطور �لربّية تت�شابه من حيث �للون 

�حلكم  ميكن  ال  وبالتايل  و�ل�شكل، 

من  �شام  غري  �أو  �شام  باأنه  �أحدها  على 

مكان  �أو  �شاقه  ط��ول  �أو  ل��ون��ه  خ��الل 

�لو�شيلة  �لعملّية  تبقى �خلربة  بل  منّوه، 

وغري  �ل�شام  �لفطر  بني  للتمييز  �لوحيدة 

�لفطر تكون  �أنو�ع من  �ل�شام. وهناك 

ز�ل  طبخت  ف��اإذ�  ط��ازج��ة،  وه��ي  �شامة 

�أن  حيث  مت��اًم��ا  وبالعك�ش  �شّمها 

هناك �أنو�ع �إذ� طبخت �أ�شبحت �شاّمة. 

من  �لفطر  جمع  بعدم  ين�شح  لذلك 

تباع  �لتي  باالأ�شناف  و�الإكتفاء  �لرب�ري 

�أنا�ش  جمعها  �أو  بانتاجها  يقوم  و�لتي 

خمت�شون.

ب�شيطة  بح�شا�شّية  �ل�شام  �لتاأثري  يبد�أ 

�لفطر،  تناول  من  �شاعة   12 بعد  وتقيوؤ 

بقيمته  ي�ساهي  الزراعي  الفطر 

الغذائية اللحوم من حيث ارتفاع 

دفع  مما  فيه،  الربوتينات  ن�سبة 

البع�ض اإىل ت�سميته باللحم النباتي 

ال��دول  بع�ض  الفقراء.  حلم  اأو 

و�سوريا  م�سر  ا  وخ�سو�سً العربية 

تقّدًما  ت�سّجل  واملغرب  واجلزائر 

الفطر  زراع��ة  تقنّيات  يف  ملحوًظا 

وحتّقق ارتفاًعا م�ستمًرا يف حجم الإنتاج.

اأما يف لبنان فتواجه هذه الزراعة منذ اأكرث من 

ع�سر �سنوات نك�سة كربى...

موا�سم 

وخريات

فوائده عظيمة 

وعائداته كبرية

ملاذا يتعرث اإنتاج الفطر يف لبنان؟
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�حلاالت  يف  و�لوفاة  �الإغماء  يحدث  ثم 

طة بعد فرتة تر�وح بني 3 و5 �أيام.  �ملتو�شّ

الإنتاج العاملي للفطر

تعترب �أمريكا �ل�شمالية وهولند� وفرن�شا 

و�ملك�شيك  وت�شيلي  وبريطانيا  و�ل�شني 

ع�شرة  �أكرب  وماليزيا  و�أندوني�شيا  و�لهند 

وتعترب  �ل��ع��امل.  يف  للفطر  منتجة  دول 

ونظًر�  له.  ��شتخد�ًما  �لدول  �أكرث  �أملانيا 

حل  يف  كثرًي�  ي�شاهم  �لفطر  �أن  �إىل 

يف  يزرع  فهو  �لربوتيني،  نق�ش  م�شاكل 

�شمن  م�شر  و�أولها  �الأو�شط  �ل�شرق  دول 

لل�شباب،  �ل�شغرية  �الإنتاجية  �مل�شروعات 

و�ملز�رع �ل�شغرية و�الأ�شر �ملنتجة.

�لعربية  �ل���دول  �أك���رث  م�شر  وتعترب 

و�لتي  للفطر  �حلديثة  �لزر�عة  يف  تقّدًما 

�ملغرب  تاأتي  �أخرى  عربية  دول  يف  تنت�شر 

�ملز�رع  بع�ش  فيها  حيث  طليعتها،  يف 

�حلديثة �لتي تنتج كميات كبرية منه 

و�ل�شعودية  و�شوريا )450 طن(  )1200 طن( 

هذه  وتهتم  طن(.   500( و�الأردن  و�جلز�ئر 

�لعلمية  �لبحوث  باإجر�ء  حالًيا  �ل��دول 

و�لتطبيقية على �لفطر. �أّما بالن�شبة �ىل 

ر�شمية حول  �إح�شائيات  لبنان فما من 

هناك  بل  �لزر�عي،  �لقطاع  هذ�  �إنتاج 

ا من قبل  ت�شاوؤالت تطرح �ليوم وخ�شو�شً

حول  و�مل�شتثمرين  �ملمّولني  من  ع��دد 

م�شاريع  بع�ش  ��شتمر�رية  عدم  �أ�شباب 

�إنتاج �لفطر يف لبنان.

الأهمية الغذائية للفطر وفوائده 

ال�سحّية

جافة  م��و�د   %47 على  �لفطر  يحتوي 

على  حتتوي  �جلافة  و�مل��ادة  م��اء،  و%53 

�أل��ي��اف  و%8  ده���ون  و%47  ب��روت��ني   %35

�لكل�شيوم  )مثل  معدنية  م��و�د  و%10 

و�ل�شوديوم و�ملنغنيز و�ملغنيزيوم و�لفو�شفور 

و�لنحا�ش  و�لزنك  و�حلديد  و�لبوتا�شيوم 

و�ليود وغريها(. و�لفطر �شهل �له�شم وهو 

كما  �ل�شاّرة،  غري  �ملقّويات  �أف�شل  من 

�أنه يخّف�ش كمية �لكول�شتريول يف �لدم 

ب.  فيتامني  ملجموعة  هام  م�شدر  وهو 

قيمته  ب�شبب  عليه  �لطلب  �زد�د  وقد 

�لغذ�ئية �لعالية.

 يقّوي �لفطر جهاز �ملناعة عند �الإن�شان، 

ويعترب �لعلماء �أن تناوله ب�شكل منتظم 

ويحميها  �جل�شم  �شحة  على  يحافظ 

�لدر��شات  بّينت  كما  �الأم��ر����ش  من 

حاالت  يف  ويو�شف  للج�شم  ط  من�شّ �أنه 

�إىل  �ملعادن.  ونق�ش  و�الإره��اق  �ل��دم  فقر 

من  لل�شموم  طارد  فالفطر  ذلك  جانب 

�جل�شم ومنظم لوظائف �أع�شائه ب�شكل 

�شحيح كما �أنه يقّلل �لت�شاق �ل�شفائح 

فر�ش  م��ن  �لتقليل  يعني  م��ا  �لدموية 

تكّون �جللطات، كذلك مينع �لفطر 

تاآكل خاليا �الأن�شجة وتلفها ويقي من 

�أمر��ش �ل�شيخوخة.

اإنتاج الفطر يف �سوريا

�نت�شرت زر�عة �لفطر ب�شكل و��شع يف 

�الأخرية،  �خلم�ش  �ل�شنو�ت  خالل  �شوريا 

ويعترب  كزر�عة منزلية وجتارية مهمة. 

بزر�عة  �خلبري  رفعت عطا�لله  �ملهند�ش 

�لفطر �أن هذه �لزر�عة تعطي عائًد� مادًيا 

جيًد� وميكن �إقامتها يف �ملنازل، و�أنها 

�لعامل  به  يقوم  �آخ��ر  عمل  �أي  تعّوق  ال 

بخرب�ت  �إنتاج  عملية  وهي  �ملوظف،  �أو 

�شالح  حممد  ��ح  وي��و���شّ  .%100 حملية 

لزر�عة  �خللطات  جتهيز  على  �مل�شرف 

مزروعة  مرّبًعا  مرًت�   150 كل  �أن  �لفطر 

�لفطر  بالفطر تعطي حو�ىل 40 طًنا من 

�لطازج �شنوًيا.

الو�سع الراهن

لإنتاج الفطر يف لبنان

يف  لبنان  يف  �لفطر  زر�عة  قطاع  و�جه 

نتيجة  ة كربى  �الأخرية نك�شً �ل�شنو�ت 

توّقف عدد كبري من م�شاريع �الإنتاج يف 

��شطر  لبنان. فقد  مناطق خمتلفة من 

�لفردية  �لفطر  م��ز�رع  من  كبري  عدد 

ويعود  �لعمل،  عن  �لتوقف  �إىل  �ل�شغرية 

�الإمل��ام  ع��دم  �أب��رزه��ا،  �أ�شباب  �إىل  ذل��ك 

�لتقني و�لفني �لكايف مب�شتلزمات هذه 

وعدم  �الإن��ت��اج،  مر�حل  �ل��زر�ع��ة خ��الل 

و�لت�شدير  للت�شويق  منا�شبة  �آليات  تو�فر 

�ملعرفة  عدم  �إىل  باالإ�شافة  و�لت�شنيع، 

وكيفية  و�لتجهيز�ت  �ملعّد�ت  مب�شادر 

ع��م��ل��ه��ا، و�ل��ك��ل��ف��ة �ل��ع��ال��ي��ة ل��ب��ذور 

�لكومبو�شت �مل�شتوردة. 

معاجلته،  ميكن  �لو�شع  هذ�  لكن 

ويف هذ� �الإطار يقدم خمت�شون �ملقرتحات 

�الآتية:

�لكومبو�شت  الإنتاج  معمل  �إقامة   -1

ق�ش  من  هي  �الأول��ي��ة  م��و�ده  �أن  علًما 

�لقمح �ملحلي.

)�مل��و�د  �لبذور  الإنتاج  خمترب  �إقامة   -2

�الأولية هي حبوب �لقمح(.

من  �الإنتاج  ل�شر�ء  موؤ�ش�شة  �إقامة   -3

�ملنتجني �ل�شغار وجتميعه وت�شويقه.

هذه �لعنا�شر، يف حال تو�فرها ميكن 

معظم  على  �لفطر  زر�ع���ة  تعّمم  �أن 

�شكان �لقرى مهما كانت �الإمكانات 

تتيح  فهي  وبالتايل  متو��شعة،  �ملادية 

من  كبرية  الأع��د�د  عمل  فر�ش  خلق 

�ملو�طنني.

اإعداد:

د. ح�سني حمود

اجلامعة اللبنانية - كلية الزراعة
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كّبة ال�سمك

• املكّونات:
- فيليه �صمك: ن�صف كيلو

- برغل ناعم: كوب و ن�صف.

- ب�صل: عدد 2.

- بر�ض حام�ض: ملعقة كبرية.

- بر�ض ليمون: ملعقة �صغرية.

- نعناع ياب�ض: ملعقة �صغرية.

- كزبرة ياب�صة: ن�صف ملعقة �صغرية.

- كمون ناعم: ملعقة �صغرية.

- بهار حلو: ملعقة �صغرية.

- قرفة ناعمة: ر�صة.

- بهار ال�صمك: ملعقة �صغرية.

- ملح: ح�صب الرغبة.

ال�سمك: • ح�سوة كّبة 
• املكونات: 

- ب�صل: عدد 3.

- جوز اأو كاجو مطحون خ�صن: ن�صف 

كوب.

- بر�ض حام�ض وليمون: ملعقة �صغرية. 

- كمون ناعم: ملعقة �صغرية.

- ع�صفر: ملعقة �صغرية.

- عقدة �صفراء: ملعقة �صغرية.

- كزبرة ياب�صة: ملعقة �صغرية.

- زيت نباتي: ربع كوب.

- ملح: ح�صب الرغبة.

• طريقة حت�سري احل�سوة:
النار،  على  النباتي  الزيت  يحمى   -

ناعًما  املفروم  الب�صل  اإليه  ي�صاف  ث��ّم 

وعندما يذبل ي�صاف اإليه اجلوز املطحون 

املتنوعة  البهارات  مع  الكاجو(  )اأو 

وبر�ض الليمون واحلام�ض وامللح، وتقلب 

املكّونات حتى تن�صج.

مك:  ال�سّ • طريقة حت�سري كّبة 
بوا�صطة  ال�صمك  فيليه  يطحن   -

ي�صبح  حتى  الكهربائية  املاكينة 

الب�صل  يو�صع جانًبا، يطحن  ثّم  ناعًما 

كذلك حتى ي�صبح ناعًما.

ملّدة  باملاء  ينقع  ثم  الربغل  يغ�صل   -

خم�ض دقائق وي�صّفى.

الفيليه  مي��زج  ج��ان��ب��ّي،  وع���اٍء  يف   -

والبهارات  والربغل  الب�صل  مع  املطحون 

املتنوّعة وبر�ض الليمون واحلام�ض وامللح، 

حتى  باليد  جيًدا  املكونات  وتدعك 

ت�صبح كالعجينة.

للحرارة  مقاوم  زجاجي  وعاء  يدهن   -

بالزيت النباتي، ثم تو�صع ن�صف كمّية 

حتى  باليد  وت�صغط  بداخله  العجينة 

ت�صبح م�صّطحة. 

- ت�صكب احل�صوة فوق العجينة وتوّزع، 

املتبقّية من  الكمّية  فوقها  ت�صاف  ثم 

وتدهن  وت��وّزع،  مك  ال�صّ فيليه  عجينة 

عرب  وتزّين  النباتي،  الزيت  من  بقليٍل 

مترير �صوكة فوقها.

- يدخل الوعاء املقاوم للحرارة اإىل فرن 

حرارته 190 درجة ملدة 18 دقيقة.

�أطايب 

�ل�شيف

• ال�صيف ري�صار خمت�ض
يف الأطباق الفرن�صية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�ض«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�سناف 

مميزة مع ال�سيف

ري�سار اخلوري

اإعداد:

ليال �سقر الفحل

العدد 100346

كّمونة البندورة

• املكّونات: 
- برغل ناعم: كوبان.

- جوز مطحون ناعم: كوب واحد، 

كامل: 3 حبات.

- زيت زيتون: ن�صف كوب.

- بندورة حمراء: عدد 5.

- ب�صل: عدد واحد.

- حبق اأخ�صر: حفنة �صغرية.

- كّمون ناعم: ملعقة �صغرية.

رّب احلّر(: ح�صب  )اأو  - فلفل حاّر 



ن�شيحة ال�شيف

يعترب الربغل اأو حبوب احلنطة املجرو�صة، غذاًء كاماًل وبدياًل 

لالأرز. والربغل نوعان، الربغل الأبي�ض وهو من حبوب احلنطه 

الكاملة.  احلنطه  حبوب  من  امل�صنوع  الأ�صمر  والربغل  )املق�صورة(،  املكررة 

ا يف �صوريا، لبنان،  ي�صتعمل الربغل يف بالد حو�ض البحر الأبي�ض املتو�صط خ�صو�صً

الأردن وغريها من الدول العربية.

الربغل م�صدر غني بالفيتامينات اإذ يحتوي على الفيتامينني B و E ال�صرورّيني 

التنا�صلي كالعجز  اأمرا�ض اجلهاز  ا  والوقاية من الأمرا�ض، خ�صو�صً لنمو اجل�صم 

والذي  الدهون  من  اخل��ايل  النباتي  الربوتني  ي�صّم  اأّن��ه  كما  والعقم.  اجلن�صي 

املعادن  ن�صبة من  ا على  اأي�صً الربغل  وال�صرايني. يحتوي  القلب  اأمرا�ض  يقي من 

الأن�صجة  التئام  وامل�صاعد على  والأع�صاب،  الدماغ  ل�صالمة  ال�صروري  كاملنغنيز 

ينّظم  ال��ذي  واملاغنيزيوم  ال��دم،  وتخّث 

م�صتوى الكال�صيوم يف اجل�صم، بالإ�صافة 

اإىل احلديد والفو�صفور...

خ�ساف

• املكّونات:
ليرت  املكّثف:  الدين  �صراب قمر   -

واحد.

- خوخ جمّفف: كوب واحد.

- م�صم�ض جمفف: كوب واحد.

- زبيب اأحمر: ن�صف كوب.

- زبيب اأ�صود: ن�صف كوب.

- �صنوبر: ربع كوب.

- لوز مق�صور: ن�صف كوب.

- ف�صتق حلبي: ن�صف كوب.

- عود قرفة: عدد 2.

- ماء الزهر والورد: ح�صب الرغبة.

التح�سري:  • طريقة 
والف�صتق  املفجّفة  الفواكه  تنقع   -

احللبي واللوز املق�صور باملاء كلٌّ على 

حدة.

قمر  ع�صري  م��ن  ك���وب  ي����ذّوب   -

اأكواب من  املكّثف يف ثالث  الدين 

وماء  القرفة  عودا  اإليه  ي�صاف  ثّم  املاء، 

وامل�صم�ض  اخلوخ  وكمّية  وال��ورد  الزهر 

والأ���ص��ود،  الأحمر  الزبيب  املجّففني، 

ال�صنوبر، اللّوز املق�صور، الف�صتق احللبي 

وحتّرك وتقّدم.
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الرغبة.

- نعناع اأخ�صر: للزينة.

- ب�صل اأخ�صر: للزينة.

- ملح: ح�صب الرغبة.

التح�سري: • طريقة 
بوا�صطة  ال��ب��ن��دورة  ح��ب��ات  تهر�ض   -

الب�صلة  وت��ف��رم  الكهربائي،  اخل��الط 

الأخ�صر  احلبق  اأوراق  وتقطع  ناعًما، 

ناعًما.

- يغ�صل الربغل باملاء وي�صّفى.

ال��ربغ��ل  كمية  تخلط  وع���اء  يف   -

الب�صلة  املطحونة،  البندورة  املغ�صول، 

الفلفل  الناعم،  الكّمون  امل��ف��روم��ة، 

احلار )اأو رّب احلّر(، اجلوز املطحون، زيت 

الزيتون وامللح.

التقدمي:  • طريقة 
وعاء  يف  البندورة  كّمونة  ت�صكب   -

الكاملة  اجلوز  بحّبات  وتزّين  التقدمي 

الأخ�صر  والب�صل  الأخ�صر  النعناع  واأوراق 

وتقدم.

خّبيزة باحلم�ص

• املكّونات:
- خبّيزة: ن�صف كيلو.

- حّم�ض م�صلوق: كوب واحد.

- زيت زيتون: ن�صف كوب.

- ب�صل عدد 2.

- ثوم: 6 ف�صو�ض.

- ع�صري حام�ض: ن�صف كوب.

- حام�ض للزينة.

ة. - بهار اأبي�ض: ر�صّ

ة. - ملح: ر�صّ

التح�سري:  • طريقة 
- تقطع حبتا الب�صل اإىل جوانح، وتقلى 

بزيت الزيتون ال�صاخن، ثم ت�صاف اإليها 

واحلّم�ض  خ�صًنا،  املهرو�صة  الثوم  ف�صو�ض 

اأو  )كاملة  اخلبيزة  واأع��ن��اق  امل�صلوق 

مقطوعة اإىل ن�صفني(.

- يخلط املزيج على نار هادئة وميّلح، 

وع�صري  الأب��ي�����ض  البهار  اإل��ي��ه  وي�صاف 

احلام�ض ويرتك على النار حتى ين�صج.

التقدمي: • طريقة 
التقدمي،  وع��اء  يف  املزيج  ي�صكب   -

ويزّين ب�صرحات احلام�ض.

معلومة

ال�صيف  ين�صح  الكهربائّية،  املاكينة  يف  البهارات  رائحة  من  للتخّل�ض 

ري�صارد اخلوري بطحن قليل من اخلبز املحّم�ض فيها.



على الهواء مبا�شرة

قائد  قهوجي  ج��ان  العماد  برعاية 

�شامل  الركن  بالعميد  اجلي�ش، ممثاًل 

قيادة  نّظمت  املغاوير،  فوج  قائد  روكز 

 Raid des« الأرز  اإغ��ارة  �شباق  اجلي�ش 

 )ski Randonné( يف التزلج »Cèdres
وال�شري بال� »Raquette« مب�شاركة فرق 

الأمنية  والأجهزة  اجلي�ش  من  ريا�شية 

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  وفريق 

حمليني  ريا�شيني  جانب  اإىل  لبنان، 

جامعات  خمتلف  من  وف��رق  ودول��ي��ني، 

املجتمع  عن  وممثلني  ومدار�شه  لبنان 

املدين واجلمعيات.

مواكبة  اعتادت  التي  الإعالم  و�شائل 

العام،  هذا  بقوة  ح�شرت  �شنوًيا،  ال�شباق 

وكان الالفت النقل املبا�شر على الهواء 

بريوت«  »هوا  برنامج  جنما  توله  الذي 

و�شربل  ن�شر  �شنا  اأم(  اأف  فامي  )اإذاع��ة 

�شعادة، بحيث بثت ر�شائل �شوتية غطت 

وقائع ال�شباق مبا�شرة.

الدعوة  وجهت  قد  ن�شر  �شنا  وكانت 

اأيام من  قبل  الهواء  امل�شتمعني عرب  اإىل 

ال�شباق للم�شاركة، ما رفع من م�شتوى 

رداءة  الرغم من  والإقبال على  احلما�شة 

الطق�ش.

بني رومية وتنورين 

م�شوقة  رح��ل��ة  وت��ن��وري��ن  روم��ي��ة  ب��ني 

وفق  وامل��رح  احلما�شة  من  اأج���واء  و�شط 

و�شنا  �شعادة  �شربل  الإعالميني 

�شخ�ش   200 رافقهم  اللذين  ن�شر 

اللبنانية  املناطق  جميع  من 

ومن خمتلف الطوائف، جمعهم 

واح���د ه��و دع��م اجلي�ش  ه��دف 

�شاكرين  جانبه،  اإىل  والوقوف 

التي  الفريدة  الريا�شية  املبادرة  هذه  له 

الوطن  اأبناء  بني  التول�شل  روح  ج�شدت 

احل�شا�شة.  الأمنية  الظروف  رغم  الواحد 

جميل  ل�شيء  »اإن���ه  ق���ال:  وباخت�شار 

لليلة  املغاوير  جانب  اإىل  نكون  اأن 

كاملة«.

املغاوير  فوج  ثكنة  يف  كان  التجمع 

يف رومية ظهر ال�شبت من 8 اآذار املن�شرم 

ال��ب��ا���ش��ات لنقل  ال��ف��وج  ح��ي��ث ج��ه��ز 

امل�شاركني �شعوًدا ونزوًل، وقد بلغ عددهم 

2000 م�شارك، وجتدر الإ�شارة اإىل اأن ن�شبة 

عدد املدنيني من بينهم تخطت ال� %80، 

فرق  الإغ��ارة  يف  �شارك  اللبنانيني  واإىل 

ال�شوي�شرية،  الربيطانية،  من اجلن�شيات 

والفرن�شية، والوليات املتحدة.

الإيجاز وال�شهرة

كما  الو�شول  عند  امل�شاركون  جتّمع 

تنورين،  اأرز  منطقة  يف  ال��ع��ادة  ج��رت 

الفوج  عنا�شر  ا�شتقبالهم  يف  وك��ان 

الحتياجات  جميع  لهم  اأمنوا  الذين 

واأعطوهم الإر�شادات الالزمة.

اإىل ذلك، دعي املتبارون حل�شور الإيجاز 

احلور،  الفوج يف مطعم  قائد  قدمه  الذي 

العميد  رّح��ب  الوطني  الن�شيد  فبعد 

الركن روكز باحل�شور قائاًل:

معنا  بوجودكم  فخور  اليوم  »اجلي�ش 

ا يف مثل هذه الظروف التي مير  وخ�شو�شً

بها بلدنا احلبيب لبنان، واإمنا ذلك يدل 

على الإرادة القوية التي يتمتع بها �شباب 

لبنان و�شاباته، على اأمل اأن تنجلي هذه 

كالأمل  نا�شعة  وت�شبح  ال�شوداء  الغيمة 

الذي اأراه يف عيونكم اليوم.

ومازح قائد الفوج احل�شور قائاًل »نحنا 

ب�ش  ال�شنة،  هيدي  �شوي  تعبناكم  �شح 

كون مغوار لنهار مع اجلي�ش بتحرز«.

من  وثائقي  فيلم  عر�ش  مت  ذلك  بعد 

اإعداد مديرية التوجيه يف اجلي�ش اللبناين 

حيث  امل�شالك  واأن��واع  بال�شباق  ع��ّرف 

ال�شروحات  روكز  الركن  العميد  قدم 

اجلي�ش  قائد  با�شم  و�شكر  ال��الزم��ة، 

امل�شاركني  جميع  قهوجي  ال��ع��م��اد 

متمنًيا لهم مت�شية نهار �شيق وممتع، 

يقيمه  الذي  القروي  الع�شاء  اإىل  ودعاهم 

الفوج يف اأرز تنورين.

»منحب نعي�ش مثل الع�شكر«

حدث  جمرد  الأرز  اإغ��ارة  �شباق  يعد  مل 

وا�شًحا  تعبرًيا  يج�شد  ان��ه  ب��ل  ريا�شي 

وع��ن  ب�شعبه،  اجل��ي�����ش  ع��الق��ة  ع��ن 

حيث  بينهما،  والتاآلف  التاآخي  روح 

ا  اأر�شً واملدنيون  الع�شكريون  ت�شارك 

واحدة ولّفتهم �شماء واحدة حتت عنوان 

واحدة  لعملة  وجهان  و�شعبه  »اجلي�ش 

هي الوطن«.

من  م��وؤل��ف  ف��ري��ق   ،»Fling fish«

يعربون  ودمي���ري...  غري�ش  �شتيفاين، 

اليوم  »نحنا  قائلني:  �شعادتهم  ع��ن 

حدث 

ريا�ضي

العدد 102346

�إغارة 

2000 م�شارك يف »كون مغوار لنهار« ووقائع ال�شباق بثت مبا�شرة على الهواء�لأرز

جبال لبنان وللمرة ال�شاد�شة على التوايل احت�شنت امل�شاركني يف �شباق اإغارة الأرز، الذي نظمته قيادة اجلي�ش، 

حيث رك�ش املت�شابقون ل�شاعات قبل اأن ي�شلوا اإىل غابة اأرز ب�شري. وقد �شكل املتناف�شون جمموعات موؤلفة 

من ثالثة مت�شابقني اأو اأكرث تبارت للح�شول على املراكز الأوىل، واجتازت �شل�شلة اجلبال من اأرز تنورين اإىل 

اأرز ب�شري، مروًرا بجبال حدث اجلبة، ح�شرون وبقاع كفرا.



مغاوير للمرة الأوىل، ونحنا منحب نعي�ش 

مثل الع�شكر، وبالفعل انده�شنا كتري 

فالتنظيم والن�شباط ي�شودان على الرغم 

لي�ش  اأمر  امل�شاركني،  عدد  كثافة  من 

بال�شهل ب�ش املغاوير قّدا وقدود«.

ال�شباق  يف  م�شاركته  اأن  يعترب  حممد 

�شرف »لأنو لطاملا كنت اأمتنى اأن اأذوب 

يف هذه البدلة الع�شكرية واأن اأتعرف اإىل 

حياة املغوار احلقيقية واأعي�شها«.

اأما املعاون اأول املتقاعد حيدر الذي خدم 

يف اجلي�ش طوال ثالثني عاًما فقد اأتى به 

»اليوم  يقول:  اجلبال،  قمم  اإىل  احلنني 

عم  وقلبي  الع�شكر  لأي���ام  ح��ّن  ع��م 

ال�شبق  م�شافة  وميكن  اأك��ر،  يكرب 

كرمال  اأنا  ب�ش  لعمري  بالن�شبة  طويلة 

اجلي�ش مب�شي العمر كلو«.

الحتاد  رئي�ش  �شالمة  �شربل  الأ�شتاذ 

اللبناين للتزلج الذي التقيناه يف ال�شهرة، 

الحتاد  بني  م�شتمر  التعاون  اأن  يوؤكد 

هكذا  اإجناح  اأجل  من  اجلي�ش  وقيادة 

اأ�شبح  ن�شاطات، ويقول »اإن فوج املغاوير 

ن�شاطات  لهكذا  املحرفني  م�شاف  يف 

التزلج  ريا�شة  تنظيم  جمال  يف  ا  خ�شو�شً

وال�شري يف اجلبال.

اأح��د  ك��ان  اإليهم  حتدثنا  م��ن  اآخ��ر 

وقد  الربيطاين،  الفريق  يف  امل�شاركني 

ال�شغري  البلد  ه��ذا  نحب  »نحن  ق��ال: 

ون�شهد لهتمامه الكبري ب�شيوفه«.

امل�شلك والنتائج

�شباق طويل  فئات:  ال�شباق ثالث  �شم 

كلم   30 متو�شط  و���ش��ب��اق  ك��ل��م   40

و�شباق ق�شري مل�شافة 18 كلم. ولقد قام 

الذي  امل�شلك  بتاأريف  الفوج  ع�شكريو 

ما  طوله،  على  التاأكد  نقاط  وزع��ت 

اأتاح تزود كل فريق احلاجات ال�شرورية 

لإكمال ال�شباق من مياه وطعام، بينما 

للتدخل  جاهًزا  الأحمر  ال�شليب  كان 

عند احلاجة.

وبعد جمهود م�شاعف بذله الريا�شيون 

ب�شبب رداءة الطق�ش، جتمع الوا�شلون يف 

النقاط املحددة، ومع و�شول الفريق الأخري 

انتقل اجلميع اإىل غابة الأرز حيث اأقيم 

اجلوائز  وتوزيع  النتائج  اإعالن  احتفال 

على الفائزين.

وجاءت النتائج على النحو الآتي:

• 18 كلم:
- الع�شكريون:

وزين  الأولن بالل خالد  حل اجلنديان 

العابدين الب�شتاين واجلندي نزار امل�شطفى 

يف املركز الأول. وحل كل من اجلنديني 

ومعهما  عليق  وعليق  عبدالله  خالد 

يف  طالب  عمر  خدماته  املمددة  املجند 

املركز الثاين. اأما املركز الثالث فكان 

ال�شيخ  وابراهيم  امل�شري  اأحمد  للعريفني 

ومعهما اجلندي حممود اأحمد.

- املدنيون:

يف  حّل  اللبنانيني  امل�شاركني  بني  من 

�شالح  فادي  �شليم،  �شامر  الأول  املركز 

من�شور،  فريد  الثاين  ويف  عربي.  وم��روان 

لريو طانيو�ش وجاد �شديد. اأما يف املركز 

رعيدي،  �شوقي  من  كل  فحل  الثالث 

�شكري نخول، واإميل خريالله.

- على �شعيد الأجانب:

 André ع��ب��ي��د،  احل���ج  رام����ي  ح���ّل 

يف   Alexandre Ritterو  Emmanuel
 Pierre الثاين  املركز  ويف  الأول.  املركز 

 Pierreو  Olivier Calamyو  Dejeux
الثالث  املركز  ويف   .Henry Aubry
 Birو  Nhemhafuk Ram Krishna

.Bal Pandayو Batadur Tamang
- الإناث:

يف املركز الأول نورا دياب، مادلني غجر 

وهيلني اأبو �شمرا. يف املركز الثاين هيام 

ويف  حلو،  ومايا  ع��زام  جومانا  اخل��وري، 

مالكون،  �شاندرا  ماري  الثالث  املركز 

كارول عقل ومرينا عقل.

الع�شكريات  الإن��اث  �شعيد  على  اأما 

لودي  الرقيب  الأول  املركز  فقد حّلت يف 

والرقيب  حب�شي  مريا  الرقيب  يعقوب، 

الثاين  املركز  ويف  جربايل،  كري�شتال 

اآيات  اأول  واملالزم  احلواط  نان�شي  املالزم 

�شلح.

• 30 كلم:
- الع�شكريون:

عبد  اأول  الرقيب  الأول  املركز  يف  حل 

والعريف  اأمهز  عبا�ش  الرقيب  ال��رزاق، 

ال��ث��اين  امل��رك��ز  امل��ب��ي�����ش. ويف  اأك����رم 

ال�شدراوي  و�شمري  �شلهب  اجلنديان حجر 

ال��رزاق  عبد  خدماته  امل��م��ددة  واملجند 

الثالث الرقيب ح�شني  اأويظة. يف املركز 

ا�شماعيل واجلنديان اأحمد العلي وبا�شم 

حمادي.

- املدنيون:

كالباكاليان  اأفيد�ش  �شو،  ليند�ش 

�شفيق  الأول.  املركز  يف  �شباعي  ومارك 

يف  عقلة  و�شربل  عقلة  ج��واد  غ��زال��ة، 

بطر�ش  اأ�شدوريان،  واأ�شدور  الثاين،  املركز 

املركز  يف  طنو�ش  بو  ومي�شال  طنو�ش  بو 

الثالث.

• 45 كلم:
حل يف املركز الأول النقيب عطية اأبو 

اأبو  ول��واء  عي�شى  عدي  واجلنديان  حيدر 

علي  الرقيب  الثاين  املركز  يف  غو�ش. 

واجلندي  �شرايا  هادي  العريف  بكر،  اأبو 

روميو خملوف. ويف املركز الثالث الرقيب 

زور  اأب��و  ح�شام  اجلندي  طلي�ش،  حممد 

واجلندي يزبك زيدان.

�إعد�د:

الرقيب �شامر حميدو
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ريا�ضة 
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الذكرى ال�سنوية 

لتاأ�سي�س املجل�س الدويل للريا�سة الع�سكرية

لت�أ�سي�س  ال�سنوية  الذكرى  مبن��سبة 

الع�سكرية،  للري��سة  ال��دويل  املجل�س 

ج�ن  ال��ع��م���د  اجلي�س  ق���ئ��د  وب��رع���ي��ة 

للري��سة  الع�يل  املركز  نّظم  قهوجي، 

الع�سكرية �سب�ق رك�س مل�س�فة 5 كلم 

اإنطالًق� من ثكنة ميالد النداف )فوج 

اإىل  و�سواًل  عم�سيت(   – البحر  مغ�وير 

احلديقة الع�مة يف جبيل.

املركز  ق�ئد  اإىل ج�نب  الن�س�ط،  ح�سر 

ب�لوك�لة  الع�سكرية  للري��سة  الع�يل 

العقيد جورج الهد ممثاًل ق�ئد اجلي�س، 

االأمنية  االأج��ه��زة  ق���دة  ع��ن  ممثلون 

لبن�ن  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  وق��وات 

وفوج االإطف�ء، واأمني ع�م اللجنة االأوملبية 

اللبن�نية العميد املتق�عد ح�س�ن ر�ستم، 

الري��سية  االإحت�����دات  ع��ن  ومم��ث��ل��ون 

اللبن�ين،  االأحمر  وال�سليب  اللبن�نية 

وعم�سيت،  جبيل  بلديتي  ورئي�سي 

يف  والرمي  الري��سة  �سب�ط  اإىل  ب�الإ�س�فة 

اجلي�س.

وغ�ب عن هذا الن�س�ط العميد الركن 

اأ�سد اله��سم ق�ئد املركز الع�يل للري��سة 

لدى  لبن�ن  بعثة  ورئي�س  الع�سكرية 

الع�سكرية  للري��سة  ال���دويل  املجل�س 

بلجيك�   – بروك�سل  يف  وجوده  ب�سبب 

التنفيذي  املكتب  اجتم�ع�ت  حل�سور 

للمجل�س املذكور.

ع��ّداء   1300 ح��واىل  ال�سب�ق  يف  �س�رك 

واالأج��ه��زة  اجلي�س  قطع  م��ن  وع����ّداءة 

الري��سية،  واالأندية  واالإحت���دات  االأمنية 

واملدار�س،  اجل�مع�ت  طالب  اإىل  اإ�س�فًة 

املوؤقتة  املتحدة  وعن��سر من قوات االأمم 

يف لبن�ن.

وقد ج�ءت النت�ئج على النحو االآتي:

الرجال: الع�سكريني  • فئة 
- العريف بالل عوا�سه من اللواء االأول 

يف املركز االأول.

مديرية  من  مرت�  نقوال  اأول  املع�ون   -

املخ�برات يف املركز الث�ين.

اللواء  م��ن  ���س��وي��دان  علي  اجل��ن��دي   -

ال�س�بع يف املركز الث�لث.

ال�سيدات: الع�سكريني  • فئة 
املديرية  من  يعقوب  ل��ودي  الرقيب   -

املركز  يف  الداخلي  االأمن  لقوى  الع�مة 

االأول.

املديرية  م��ن  فح�س  منى  الرقيب   -

املركز  يف  الداخلي  االأمن  لقوى  الع�مة 

الث�ين.

املديرية  من  حب�سي  م��را  الرقيب   -

املركز  يف  الداخلي  االأمن  لقوى  الع�مة 

الث�لث.

:)UNIFIL( الرجال الع�سكريني  • فئة 
الكتيبة  �سينغ من  CPL ج��سفر   -

الهندية يف املركز االأول.

- PTE ه�رجيت �سينغ من الكتيبة 

الهندية يف املركز الث�ين.

من  فيت�لي�س  ن��ي��ق��وال���س   WO2  -

الكتيبة الفرن�سية يف املركز الث�لث.

– 19 �سنة(: • فئة املدنيني )ذكور 16 
- ب��ه���ء ���س���ل��ح م��ن ن����دي االإي��ل��ي��ت 

للرك�س يف املركز االأول.

االإيليت  ن����دي  م��ن  اأ���س��ع��د  ح�سن   -

للرك�س يف املركز الث�ين.

 – - جورج حداد من املدر�سة املركزية 

جونية يف املركز الث�لث.

– 19 �سنة(: • فئة املدنيني )اإناث 16 
املدر�سة  م��ن  ق��رط��ب���وي  ج��و  ���س���رة   -

املركزية - جونية يف املركز االأول.

- دين� مكي )غر منت�سبة اإىل اأي ن�دي 

/ حرة( يف املركز الث�ين.

 – الر�سل  - مري�م عوي�سة من مدر�سة 

جونية يف املركز الث�لث.

– 39 �سنة(: • فئة املدنيني )رجال 20 
االإيليت  ن���دي  م��ن  �سم�س  توفيق   -

للرك�س يف املركز االأول.

االإيليت  ن���دي  من  غ���زاري���ن  ي��وري   -

للرك�س يف املركز الث�ين.

االإيليت  ن����دي  م��ن  اأ���س��ع��د  مو�سى   -

للرك�س يف املركز الث�لث.

– 39 �سنة(: • فئة املدنيني )�سيدات 20 
- األ���ني م��رع��ب م��ن ن����دي االإي��ل��ي��ت 



تواجه فريق� اجلي�س وال�سداقة للمو�سم الث�ين على التوايل يف 

لل�س�الت،  القدم  لبن�ن لكرة  مل�س�بقة ك�أ�س  النه�ئية  املب�راة 

التي اأقيمت على ملعب جممع الرئي�س اميل حلود الري��سي، حيث ف�ز ال�سداقة على 

الث�ين من بني 24  اجلي�س بنتيجة 3×2. وبذلك، يكون اجلي�س قد حّل يف املركز 

فريًق� م�س�رًك�.

وك�ن الفريق�ن قد التقي� يف نه�ئي املو�سم امل��سي، يف مب�راٍة حملت اإث�رة كبرة، 

ومل حت�سمه� �سوى ركالت الرتجيح حيث ف�ز اجلي�س بنتيجة 9-8 بعد تع�دلهم� 

4-4 يف الوقتني االأ�سلي واالإ�س�يف.

2014، حّل   -2013 للمو�سم  لل�س�الت  القدم  االأوىل يف كرة  للدرجة  لبن�ن  بطولة  ويف 

فريق اجلي�س يف املركز الث�لث من بني 12 فريق م�س�رك.
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للرك�س يف املركز االأول.

االإيليت  ن���دي  من  م�سري  ف��رح   -

للرك�س يف املركز الث�ين.

- تين� ب�نو�سي�ن )غر منت�سبة اإىل 

اأي ن�دي / حرة( يف املركز الث�لث.

وما  �سنة   40 )رج��ال  املدنيني  فئة   •
فوق(:

عرب  جمعية  م��ن  مكي  علي   -

لبن�ن يف املركز االأول.

ن�دي  من  اإزمريلي�ن  اإمي�نويل   -

االإيليت للرك�س يف املركز الث�ين.

- ميالد اأبي غ�من من ن�دي االإيليت 

للرك�س يف املركز الث�لث.

وما  �سنة   40 )�سيدات  املدنيني  فئة   •
فوق(:

االإيليت  ن���دي  م��ن  ط��راد  اول��غ���   -

للرك�س يف املركز االأول.

االأنطونية بعبدا  - مراي مطر من 

يف املركز الث�ين.

- ب��رب���رة اأغ���ج��ن��ي���ن م��ن ن���دي 

االإيليت للرك�س يف املركز الث�لث.

اأ�سغر عّداء: • فئة 
االإيليت  ن���دي  من  بلدي  -�سريف 

للرك�س )ع�سر �سنوات(.

اأكرب عّداء: • فئة 
االإيليت  ن���دي  عطوي  الله  ن�سر   -

للرك�س )83 �سنة(.

الهد  جورج  العقيد  �سّلم  اخلت�م  يف 

للف�ئزين،  وامليدالي�ت  ال��ك��وؤو���س 

عربون  تذك�رية  دروع  اإىل  اإ�س�فًة 

بلديتي  م��ن  لكّل  وتقدير  �سكر 

االأحمر  وال�سليب  وعم�سيت  جبيل 

اللبن�ين.

بطولة اجلي�س 

يف ال�سطرجن 

العادي

م�سابقة 

كاأ�س لبنان 

يف كرة القدم 

لل�ساالت

وبطولة الدرجة 

االأوىل للمو�سم 

الريا�سي 

2014 –2013

ن���ّظ���م امل���رك���ز 

الع�يل للري��سة الع�سكرية بطولة اجلي�س يف ال�سطرجن الع�دي التي اأقيمت يف جمّمع 

جم�ل  اأول  املالزم  حّل  حيث  روكز،  م�ر   – الع�سكري  الري��سي  حلود  اإميل  الرئي�س 

ال�س�مية من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز االأول، تاله املع�ون اأول مروان �سربل من 

مو�سيقى اجلي�س يف املركز الث�ين، والنقيب اأ�س�مة جوهر من فوج االأ�سغ�ل امل�ستقل يف 

املركز الث�لث.

الكلية احلربية

تتقدم على جامعتي 

بريوت العربية 

 AUCEو

خ��ست الكلية احلربية عدًدا من املب�ري�ت الودية يف األع�ب: كرة القدم لل�س�الت، 

كرة القدم، كرة ال�سلة، كرة الط�ولة والكرة الط�ئرة التي نظمته� ج�معة بروت 

وقد تفوقت الكلية على اجل�معة يف كرة  الدبية على مالعبه�.  – فرع  العربية 

القدم )3×1(، كرة ال�سلة )30×36(، والكرة الط�ئرة )2×1(، بينم� خ�سرت يف كرة 

القدم لل�س�الت )2×1( وحّلت يف املركزين الث�ين والث�لث يف كرة الط�ولة.

التي  امل�سغرة  القدم  كرة  يف  ودية  مب�راة  يف  احلربية  الكلية  �س�ركت  كذلك، 

نظمته� ج�معة AUCE على مالعبه� وف�زت على االأخرة بنتيجة 6×5.



اجلندي حرب يلعب كرة الطاولة حملًيا ودولًيا

الع�يل  املركز  من  حرب  اأحمد  اجلندي  �س�رك 

للري��سة الع�سكرية يف ك�أ�س ال�سفر )Top 8( يف 

�سع�دة، وحّل يف  عني   – املون ال�س�ل  اأقيم على ملعب  الذي  الط�ولة  كرة 

املركز ال�س�د�س من بني 8 م�س�ركني.

 6 بني  من  الرابع  املركز  يف  وحّل  الدولية  قطر  بطولة  يف  �س�رك  كم� 

م�س�ركني عن فئة فردي رج�ل، ويف املركز ال�16 من بني 32 م�س�رك عن 

فئة زوجي رج�ل.

اأبراهام اأنطوين قابرليان بطل لبنان للمدار�س الأرمنية يف كرة الطاولة 

اأحرز اأبراه�م اأنطوين، اإبن العميد نظرت ق�برلي�ن، ولل�سنة الث�لثة على 

بطولة  يف  االأول  املركز  التوايل، 

لبن�ن للمدار�س االأرمنية يف كرة 

 2013 للع�م   )LEVAM( الط�ولة 

– 2014، موؤكًدا عزميته وم�ستواه 
الع�يل. ويجدر ب�الإ�س�رة، اأّن اأبراه�م 

الع�يل  املركز  يف  تدريب�ته  يت�بع 

والتدريب  الع�سكرية،  للري��سة 

اخل��س يف ن�دي الهومنتمن الذي 

ينتمي اإليه.

علي اأبو دروي�س يفوز بربونزية �سباق الأندية الأوروبية لل�سباحة يف فرن�سا

ب�س�م  اأول  الرقيب  اإبن  ف�ز علي 

اجلنوب،  منطقة  من  دروي�س  اأبو 

ال�50  �سب�ق  الربونزية يف  ب�مليدالية 

االوروبية  االأندية  بطولة  يف  م��رًتا 

مدينة  يف  اأقيم  ال��ذي  لل�سب�حة 

اللوفر – فرن�س�.

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

ريا�ضة

العدد 106346

اجلي�س

ي�سارك 

يف ت�سفيات ريا�سية 

يف لعبة التجذيف

اأق��ي��م��ت يف ح��و���س م��رف���أ 

يف  ري��سية  ت�سفي�ت  بروت، 

التجذيف من تنظيم االإحت�د 

ال��ل��ب��ن���ين ل��ل��ع��ب��ة، ���س���رك 

�سب�ق  يف  واأحرز  اجلي�س  فيه� 

الرج�ل  فئة  عن  االأرغوميرت 

النت�ئج  م��رت(   2000 )م�س�فة 

االآتية:

الوزن املفتوح: • عن 
القزي  ط�نيو�س  اجلندي   -

للري��سة  الع�يل  املركز  من 

الع�سكرية يف املركز االأول.

اأول م�رون اخلوري  - الرقيب 

للري��سة  الع�يل  املركز  من 

الع�سكرية يف املركز الث�ين.

خدم�ته  امل��م��ددة  املجند   -

م�جد عبود من اللواء الت��سع 

يف املركز الث�لث.

الوزن اخلفيف: • عن 
- الرقيب ابراهيم عبود من 

فوج املغ�وير يف املركز الث�ين.

دورة ريا�سية 

يف كرة امل�سرب للقدامى

�س�رك فريق اجلي�س يف دورة ري��سية يف كرة 

احلريري  جمّمع  نّظمه�  للقدامى  امل�سرب 

الري��سي – �سيدا يف ق�عته، وقد حّل املع�ون 

اجلي�س يف  مو�سيقى  الدقدوقي من  م�سطفى 

املركز اخل�م�س من بني 25 م�س�رًك�.

�سباق رك�س على ملعب 

اجلامعة اللبنانية – احلدت

�س�رك فريق اجلي�س يف �سب�ق رك�س مل�س�فة 

 – اللبن�نية  اجل�معة  ملعب  على  كلم   10

احلدث واأحرز ع�سكريوه النت�ئج االآتية:

• عن فئة 20 - 34 �سنة:
االأول يف  اللواء  العريف بالل عوا�سة من   -

املركز االأول.

احلر�س  ل��واء  من  عي�سى  عمر  العريف   -

اجلمهوري يف املركز الث�ين.

اللواء  من  غريزي  ع�سمت  اأول  اجلندي   -

احل�دي ع�سر يف املركز الث�لث.

• عن فئة 35 - 39 �سنة:
مديرية  م��ن  م��رت���  ن��ق��وال  اأول  امل��ع���ون   -

املخ�برات يف املركز االأول.

- الرقيب و�س�م يزبك من اللواء اخل�م�س يف 

املركز الث�ين.

- الرقيب اأول م�لك ن�سر من اللواء اخل�م�س 

يف املركز الث�لث.

• عن فئة 40 - 44 �سنة:
- املع�ون اأول علي ط�ه� من اللواء ال�س�بع 

يف املركز االأول.

مربوك







بنتيجة ال�سحب بالقرعة فاز من بني 

مئات امل�ساركني يف م�سابقة »اجلي�ش« 

ال�سنوية، كل من:

)الرقم  احلجريي  هيثم  املعاون   -1

التدخل  فوج   ،)9290650 الع�سكري 

 300،000( الأوىل  اجلائزة  الثاين، 

ل.ل.(. 

)الرقم  العبدو  عي�سى  املعاون   -2

 - الدعم  لواء   ،)9120864 الع�سكري 

الثانية  اجلائزة  للدروع،  امل�ساد  فوج 

)200،000 ل.ل.(.

الهاتف:  )رقم  �سركي�ش  خلود   -3

الثالثة  اجل��ائ��زة   ،)70/014969

)100،000 ل.ل.(.

�سعيب،  �سامر  املتقاعد  العريف   -4

اجلائزة  بعلبك،  الفاكهة-  جديدة 

الرابعة )100،000 ل.ل.(.

ال�سويفات،  النادر،  فايز  فدوى   -5

اجلائزة اخلام�سة )100،000 ل.ل.(.

لواء   ، دي��ب،  دانيال  العريف   -  6

اجلائزة  الهند�سة،  ف��وج   - الدعم 

ال�ساد�سة )100،000 ل.ل.(.

اللواء  زريق،  اأول خ�سر  العريف   -7

ال�سابع - الكتيبة 73، اجلائزة ال�سابعة 

)100،000 ل.ل.(.

• ال�سوؤال الأول:
متى تاأ�س�ست مدر�سة �أمن وحماية 

�ل�سخ�سيات؟

يف 2011/12/1.

الثاين: • ال�سوؤال 
بيار  �ل��ر�ئ��د  ��ست�سهد  ت��اري��خ  �أي  يف 

ب�سعالين و�ملعاون �بر�هيم زهرمان؟

يف 2013/2/1.

الثالث: • ال�سوؤال 
�للبناين  �جلي�ش  يف  �أن�سىء  �سنة  �أي  يف 

مكتب �لقانون �لدويل �لإن�ساين وحقوق 

�لإن�سان؟

�سنة 2009.

الرابع: • ال�سوؤال 
ما هي �لدول �لتي تتاألف منها جمموعة 

�لربيك�ش؟

وجنوب  ال�سني،  الهند،  رو�سيا،  الربازيل، 

اأفريقيا.

• ال�سوؤال اخلام�ش:
�لذي  �لع�سكريني  فريق  يتاألف  ممن 

كلم  �ل���30  �سباق  يف  �لأوىل  باملرتبة  فاز 

�سمن �إغارة �لأرز 2013؟

�إقر�أ 

جملتك
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جلي�ش للعام 2013
ج م�سابقة ا

نتائ

الأ�سئلة والأجوبة

عبد  العريف  مزهر،  جورج  اأول  املالزم 

ال�ساتر علم الدين، واجلندي اأحمد العلي.

ال�ساد�ش: • ال�سوؤال 
منطقة  يف  �ل�سحي  �لنادي  �فتتح  متى 

�ل�سمال؟

يف 2013/3/15.

ال�سابع: • ال�سوؤال 
ما هي �ل�سند�ت �حلكومية؟

مديونية  �سك  هي  احلكومية  ال�سندات 

لالإقرتا�ض  كو�سيلة  احلكومة  ت�ستخدمه 

احلكومة  وتتعهد  العام.  الإنفاق  لغر�ض 

ترّد  واأن  فائدة  ال�سند  حلامل  تدفع  اأن 

تاريخ  حلول  عند  لل�سند  الإ�سمية  القيمة 

الإ�ستحقاق.

الثامن: • ال�سوؤال 
�سم�ش  ن�سري  �لفنان  تويف  �سنة  �أي  يف 

�لدين؟

�سنة 1983.

التا�سع: • ال�سوؤال 
�أن�ساأ »مدينة  �جلي�ش  �ألوية  لو�ء من  �أي 

�ملد�همة« �لتي ت�ستخدم للتدريب؟

لواء امل�ساة ال�سابع.

العا�سر: • ال�سوؤال 
�أول  كان  �ل��رو�د  من  لبناين  �سينمائي 

مهرجان  �إىل  لبنانًيا  فيلًما  �أو�سل  من 

»ك���ان« �ل���دويل ول��ه ع��دة �أف���الم عن 

�جلي�ش �للبناين من هذه �لأفالم »بر�عم 

نو�ر«. من هو؟

جورج ن�سر.

• ال�سوؤال احلادي ع�سر:
حملت  �لذي  �ل�سهيد  �ل�سابط  هو  من 

من  �ملتخرجني  �ل�سباط  دورة  �إ���س��م��ه 

�لكلية �حلربية يف �لأول من �آب 2013؟

النقيب ال�سهيد ح�سام بو عرم.

الثاين ع�سر: • ال�سوؤال 
قائد ع�سكري و�سيا�سي فييتنامي هزم 

فرن�سا و�لوليات �ملتحدة، لقب ب� »جرن�ل 

�ل�سعب«، تويف يف �لعام 2013. من هو؟

اجلرنال »فو نغوين جياب«.
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�شم: ......................................................................................................................................     الهاتف: ...............................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................................

م�شابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها »اجلي�س« 

لقرائها وتخ�ش�س للفائزين فيها جوائز مالية 

قيمتها اربعماية الف لرية لبنانية، توزع 

بوا�شطة القرعة على اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات وتر�شل 

ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« -  

»م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 20 ني�شان 2014.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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1- اإحدى اأركان اجلي�ش اللبناين، �سياج الوطن، ال�سجاع.

2- وطننا احلبيب، عا�سمتنا العزيزة، مرتفًعا، نوتة مو�سيقية.

3- يبتدع، مطربة خليجية، اأقيم باملكان، �سمني.

4- يعلو رقبته، يعربون، مرفاأ يف جنوب اأو�سرتاليا.

5- �سطل، خادم الدعوة وال�سيافة، يتمّرنون، مرتفع الثمن.

6- مدينة �سينية كانت العا�سمة، تقام يف املالعب، تكّلم ب�سوت 

منخف�ش.

مت  �سابًقا  اجلنوبية  كوريا  رئي�ش  م�سلوقة،  �سوقه  توؤكل  نبات   -7

اكت�ساف اإبرة يف رئته 2011.

8- خ�سوًعا وانقياًدا لـ، �سحب، كد�ش من القمح.

ام الوجه، يخدعونهم، م�سحوق للغ�سيل. 9- ح�سن وب�سّ

وحان  وطــاب  الثمار  اأدركــت  ــدار،  ال يف  املقيم  الأمــر،  يف  ف�سل   -10

قطافها.

11- اأخو الأب.

12- ممثل اأمريكي راحل، من الألقاب، قامة الرجل.

13- مدينة بلجيكية، اأكل الطعام.

ا على ال�سراب، �سمة لالإبل. 14- رقد، جمال�سً

15- رتبة ع�سكرية، منطقة يف رومانيا.

16- ي�ستعمل مع ال�سعرت، الكبري يف العمر، دولة اآ�سيوية.

17- الظن به، قائد فرقة مو�سيقية، راأى.

18- عمالق، الرّي، ت�ستعمل للروؤو�ش.

19- خداع، يحدد النظر اإىل، الوفاق، ينظر.

20- �سيًدا �سجاًعا، اأ�سابه وخاجله، فّهمه الكالم م�سافهة.

21- بحر، عامل طبيعة اإنكليزي، حرب، خلط ال�سيء بال�سيء.

1- دولة عربية، دولة اأوروبية، دولة عربية.

يف  القادر  اأير�ش،  بوين�ش  اجلنوبية عا�سمتها  اأمريكا  يف  دولة  قلب،   -2

عمله.

3- �ساعر اإنكليزي راحل، كاتب و�ساعر اإنكليزي راحل.

4- ك�سبه املال، عا�سمة اأفغان�ستان، للندبة، �سوت النعام، من اأ�سماء 

احلية.

5- اأمريكي اخرتع الدبو�ش امل�سبك للمالب�ش والأزرار، �سحاب، نكمل 

ال�سيء، طويل.

عن  مال  للتاأوه،  اجلر�ش،  يقرع  ال�سهور،  اأحد  وخليقته،  طبيعته   -6

وعدل.

7- حجر كرمي، بانت من بعيد، جماعات، رجع الفيء.

8- طالب، خ�سب بالأجنبية، 

قــــائــــد قــــرطــــاجــــي لــّقــب 

بال�ساعقة.

اليدين،  مّد  قدر  اإىل،  دنا   -9

ــل،  ــات ــق يــحــتــمــي خــلــفــه امل

عا�سفة بحرية.

10- ولية اأمريكية، خمرج اإذاعي وم�سرحي لبناين راحل.

11- مدينة بلجيكية، يف العود، مرفاأ فرن�سي، اإ�سم �سابق ل�سريلنكا.

يف  للحملة  تهّياأ  �سعف،  من  متايل  راحلة،  هندية  وزراءة  رئي�سة   -12

احلرب.

13- جيل من النا�ش، قا�ّش، اإرتاب، ممثلو دولهم يف اخلارج.

14- الفرحون وامل�سرورون، امرباطور روماين ا�ستهر با�ستبداده.

15- اأحد بروج احلظ، ترفع �سوتها بالبكاء، �سقل ال�سيف، م�سجًرا.

اأغ�سان م�ستقيمة، �سمك  16- يخ�سني، مدينة م�سرية، �سمري مت�سل، 

بحري.

اأمريكي  واأديــب  كاتب  اأمريكية،  مدينة  باناما،  يف  قمة  اأعلى   -17

راحل من اأ�سل    اإنكليزي.

18- فيل�سوف فرن�سي راحل، نتقدمهم يف اجللو�ش اأمامهم.

و�سحايف  �ساعر  بــديــًنــا،   -19

لبناين راحل، بلدة يف اجلنوب.

�ــســّر،  فــرنــ�ــســي،  مــرفــاأ   -20

»ال�ساهنامه«  اأبطال  اأ�سهر 

للفردو�سي، عا�سمة توغو.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

اأول ح�شني �شالمة • املوؤهل 
لواء امل�ساة اخلام�ش.

• املوؤهل اأول هيثم حرب
فوج امل�ساد للدروع.

اأول نعيم فواز • املعاون 
اللواء اللوج�ستي.

• روال داود
�ساحل علما - جونية.
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�سعبة احلل�سهلة احلل

احلل بني يديك

اليابان

الربتغال

احلان

اأنظار

اأ�سواء

بولونيا

باراغواي

باخ

برامز

بزق

تايوان

تولوز

جورنال

جنوى

جرير

ح�سد

ح�سة

دانوب

دراجة

دنيا

زميل

زنوبيا

زيلندة

�ساحة

�سمر

�سوي�سرا

�سطرجن

�سم�ش

�ساكريا

�سالح

�سائغ

�سك

طاهر

طبيب

عنيد

عن�سر

عوا�سف

غ�سنفر

غرينادا

فرن�سا

ق�ش

كانون الأول 

لو�ساكا

ن�سرين

نيويورك

هولندا

وا�سنطن

و�ساطة

ورديان

يخت
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• فرانت�س فانون:
عامل نف�ساين 

واجتماعي فرن�سي 

)1925-1961(. ت�سّكل 

كتاباته دفاًعا �سارًخا 

�سد الإ�ستعمار.

• جيوليو رومانو:
فنان اإيطايل )1499-

1546(. ر�سام ومهند�ش 

معماري. تلميذ رافائيل 

املف�سل. متّيز فّنه 

بالتاأّنق والر�ساقة والقوة.

• بيوتر ت�شايكوف�شكي:
مو�سيقي رو�سي 

)1840-1893(. له اوبرا 

و�سمفونيات وباليه، 

منها »بحرية البجع«، 

و»ك�سارة البندق«.

قامو�س �شغري

العدد 112346

6

5

3

9

1

6

4

2

3

3

9

7

5

3

9

7

6

7

5

4

9

9

3

2

1

2

5

1

7

7

1

4

8

6

6

5

4

2

9

1

8

2

9

5

5

7

1

8

2

4

6

7

9

6

3

8

1

1

6

5

9



ة
ثي
ال

 ث
د
ا
ع
�أب

  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  

هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك على 

نقطة حمددة 

يف و�سطها،  

على اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، حماوًل 

اأن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية الأبعاد 

التي �ستظهر 

اأمامك. 
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يتذكرون  امل�ش�ؤومة،  الداخلية  احلرب  فرتة  يف  عا�ش�ا  ممن  اللبناين،  املجتمع  يف  كثريون  يزال  ال 

ويالتها، ويح�شن�ن حتليل نتائجها، كما اأّن هناك من �شمع عن ب�شاعات تلك احلرب الفتنة، واإن 

مل يكن قد الم�س اأخطارها ب�شكل مبا�شر، اإذ لي�س من اإن�شان متابع يف الداخل واخلارج، اإاّل وتلّقى 

اأخبارها، وكّ�ن االآراء ح�لها، وا�شتخل�س العرب والن�شائح، ناقاًل ذلك اإىل االآخرين، حمذًرا اإياهم من 

مغّبة ال�ق�ع بها جمدًدا، كائنة ما كانت االإغراءات ال�شخ�شية، اأو املي�ل واالأهداف.

حّر،  دميقراطي  كيان  اإلغاء  يف  تاأثري  من  لها  ملا  الفتنة،  اإحداث  يف  االأوىل  الغاية  االإ�شرائيلي  للعدّو 

مكّ�نات  بني  ممكن  امل�شرتك  العي�س  اأن  على  ال�ا�شح  الدليل  ويعطي  العن�شري،  كيانه  يناق�س 

املجتمع كائن ما كانت مذاهبها واجتاهاتها الفكرية، طاملا اأنها م�حدة االآراء ح�ل اأ�ش�س ال�طن 

ود�شت�ره وق�انينه، مع حتديد كلٍّ من عدوه و�شديقه.

ولالإرهاب الغاية الثانية يف اإحداث تلك الفتنة، من خالل عدم االإميان باإمكانية احلياة مع االآخر، 

واالإعرا�س ال�ا�شح وال�شريح عن مبادىء احلرّية والدميقراطية، بدليل نزعته اجلاحمة اإىل تغليب الراأي 

على االآخرين بالعنف والقمع واالإكراه، كما اأّن جل�ءه اإىل االأ�شاليب امللت�ية، واخلاليا ال�شرية، يعرّب 

عن اأّنه يبيت ن�ايا خبيثة خلدمة اأهدافه التخريبية.

�س والعمالة للعدّو، وبالتفجريات املتنقلة التي حت�شد امل�اطنني  تتمّثل حماوالت الفتنة بعمليات التج�شّ

االأبرياء، وتنال من االأمن واالإ�شتقرار، وتهّدد االإقت�شاد وتدفع امل�اطن اإىل فقدان الثقة مب�ؤ�ش�شاته وهيئاته 

بني  الثقة  فقدان  والنتيجة هي  واالإتهامات،  لل�شك�ك  العنان  اأنها تطلق  واالأهلية، كما  الر�شمية 

العماد  هي  التي  ال�طنية  ال�حدة  من  والنيل  بينهما،  القائم  الت�شامن  وتهديد  املجتمع،  مكّ�نات 

ا يف التعديات على امل�اطنني خطًفا و�شلًبا، ون�شر ال�شائعات  االأول لل�طن. وتتمثل حماوالت الفتنة اأي�شً

واالأكاذيب، يف حماولة لتاأكيد ف�شل امل�ؤ�ش�شات يف �شبط االأو�شاع.

اأّما امل�اجهة فهي تكمن يف متا�شك املجتمع، والتاأكيد على ت�شامنه، وال�ئام االإن�شاين بني عائالته، 

وحتكيم العقل يف اإدارة �ش�ؤونه ال�شيا�شية، مع االإ�شتفادة من التجارب ال�شابقة، �ش�اء يف داخل ال�طن اأو 

يف خارجه، كذلك االإقتناع باأن تنّ�ع االإجتاهات وتعّدد االآراء يجب اأن يكّ�نا عن�شرّي حتفيز ودفع اإىل 

الأمام، ال تقاتاًل واإلغاًء لالآخر، واأن اأج�اء احلرية ومبادىء الدميقراطية يف جمتمعنا، هي م�شاحة م�شيئة 

للتعبري عن الراأي واملطالبة باحلق�ق واقرتاح احلل�ل، ال فر�شًة لّلج�ء اإىل لغة ال�شالح والف��شى.

�شات ال�شاهرة على اأمن ال�طن و�شالمة امل�اطن، ويف طليعتها  ال�شمانة يف كّل ذلك تتمّثل بعمل امل�ؤ�شّ

م�ؤ�ش�شة اجلي�س، هذا اجلي�س الذي خربت قيادته االأخطار التي تتهدد ال�طن، كائنة ما كانت امل�شادر 

واالأ�شاليب، والذي مل يتاأخر عنا�شره يف ي�م من االأيام عن القيام بال�اجب كاماًل حفاًظا على ا�شتقرار 

اأواًل، وتاأكيًدا ملثالية وحدتها ال�طنية ثانًيا، وتعبرًيا عن حتمية الت�شحية بالعرق والدم دفاًعا  البالد 

عن الغايات النبيلة، يف كل االأح�ال والظروف.

لقد ا�شتطاع اجلي�س درء الفتنة عن ال�طن خالل ال�شن�ات االأخرية، وهي من اأ�شعب املراحل التي مّر 

بها تاريخنا احلديث، و�شينجح يف ذلك حا�شًرا وم�شتقباًل بالتاأكيد، الأنه �شاحب عقيدة ور�شالة، والأنه 

االأكرث الت�شاًقا باأبناء �شعبه، وتعبرًيا عن اآمالهم وتطلعاتهم.

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

الّت�صدي للفنت
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