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موؤمتر

زار نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�صتاذ 

مكتبه،  يف  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  مقبل،  �صمري 

اخلطة  ونتائج  البالد  يف  الأمنية  الأو�صاع  البحث  وتناول 

الأمنية  الأجهزة  مع  بالتعاون  اجلي�ش  ينّفذها  التي  الأمنية 

واخلطوات املقبلة لرت�صيخ الأمن والإ�صتقرار. 

والدرا�صات  البحوث  نّظم مركز  رئي�ش اجلمهورية،  برعاية 

الرابع  الإقليمي  املوؤمتر  اللبناين،  اجلي�ش  يف  الإ�صرتاتيجية 

يف  املرتقب  »ال�صتاتيكو  حول  مونرو،  اأوتيل  يف  عقد  الذي 

املحتملة:  والت�صويات  املتغريات  �صوء  يف  الأو�صط  ال�صرق 

�صرعية اأنظمة احلكم وركائز النظام الإقليمي اجلديد«. 

انتهت  ميدانًيا:  كلمته  قال  باليقني،  ال�صك  اجلي�ش  قطع 

اجلرار...  على  واحلبل  وللبقاع  لطرابل�ش  الأمن  اللعبة، 

واخلطف  والتفخيخ  التكفري  ع�صابات  يف  الكبرية  الروؤو�ش 

اأو  حًيا  اجلي�ش  قب�صة  يف  بع�صها  مك�صوفة،  باتت  وال�صرقة 

ميًتا، والبع�ش الآخر له دور ياأتي، ويوم قريب.
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ا�ستقباالت 

الوزير
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�سفراء لدى الوزير مقبل

ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع �سمري مقبل، 

يف  بورا  ال�سيدة كاترين  اليونان  �سفرية  الريزة،  يف  يف مكتبه 

اللقاء  وخالل  اجلديد.  مبن�سبه  لتهنئته  بروتوكولية  زيارة 

جرى البحث يف العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها 

ال �سيما على ال�سعيد الع�سكري. وقد اأبدت ال�سفرية ا�ستعداد 

بالدها مل�ساعدة اجلي�س ودعمه.

باويل  باتري�س  ال�سيد  الفرن�سي  ال�سفري  مقبل  الوزير  وا�ستقبل 

زيارة  يف  البرو�س،  اأوليفييه  العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه 

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  عر�س  تخللها  بروتوكولية 

وال �سيما امل�ساعدات الع�سكرية التي تقدمها فرن�سا للبنان.

اأنان  ال�سيد  تركيا  جمهورية  �سفري  مقبل،  الوزير  زوار  ومن 

اأوزيلديز، �سفري العراق الدكتور رعد االآلو�سي، �سفرية الفيليبني 

فاهرينغر،  اور�سوال  ال�سيدة  النم�سا  �سفرية  روي��ز،  ليا  ال�سيدة 

التهنئة  الزائرون  قّدم  وقد  نايار.  اأنيتا  ال�سيدة  الهند  و�سفرية 

االأو�ساع يف  اأفق تناولت  واأجروا جولة  لدولته مبن�سبه اجلديد، 

لبنان واملنطقة، باالإ�سافة اإىل العالقات الثنائية.

كذلك، ا�ستقبل الوزير مقبل، يف مكتبه يف الوزارة، نظريته 

راأ�س وفد ع�سكري، يف  ال�سيدة روبريتا بينوتي على  االإيطالية 

وامللحق  مورابيتو  جيو�سيبي  ال�سيد  االإيطايل  ال�سفري  ح�سور 

الع�سكري  التعاون  مو�سوع  املجتمعون  وبحث  الع�سكري. 

اجتمع وزير الدفاع، يف مكتبه يف الريزة، بح�سور نائب رئي�س 

مارون  الركن  العميد  اجلي�س  قيادة  يف  للتخطيط  االأركان 

يف  العاملة  املتحدة  لالأمم  التابعة  املنظمات  وفد  مع  حتي، 

لبنان، والذي �سّم ال�سيد ماونتني من�سق االأمم املتحدة واملمثل 

من  وفريًقا  لبنان،  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  لربنامج  املقيم 

ومفو�سّية  اليونيفيل  عن  وممثلني  مكتبه،  يف  العاملني 

الالجئني وهيئة مراقبة الهدنة.

بعد اللقاء، قال الرئي�س مقبل:

يف  املتح�دة  االأم�م  منظ�ّمات  ل��دور  عاًما  ا  عر�سً »اأجرينا 

ا يف ظل الو�س�ع الذي ي�سود  لبنان يف املرحلة الراهن��ة، خ�سو�سً

البالد«.

ا اإىل تعزيز ما ي�سمى بتعاون  اأي�سً اأن البحث تطرق  واأ�سار اإىل 

ح�سن  موؤكًدا  االأمني  االإ�ستقرار  لتاأمني  الع�سكري  امل��دد 

االإيجابية  والنظرة  ومتانتها  واليونيفيل  اجلي�س  بني  العالقة 

الدفاع  ووزارة  املتحدة  االأمم  والتن�سيق بني منظمات  للتعاون 

يف اإطار احلوار اال�سرتاتيجي القائم بينهما.

وزير الدفاع الوطني

يبحث مع وفد دويل 

تاأمني امل�ساعدات 

للنازحني

�سفرية 

اليونان

ال�سفري 

الفرن�سي

ال�سفري  

الرتكي
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االإيطالية  الكتيبة  توؤديه  الذي  وال��دور  ولبنان،  اإيطاليا  بني 

العاملة يف اإطار قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف اجلنوب.

مقبل،  �سمري  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  التقى 

امل�سنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  ال��وزارة،  يف  مكتبه  يف 

يف اجتماع اأمني �سّم قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، مدير 

اللواء  العام  االأمن  عام  مدير  فا�سل،  اإدمون  العميد  املخابرات 

عبا�س ابراهيم، مدير عام قوى االأمن الداخلي العميد ابراهيم 

ب�سبو�س ورئي�س فرع املعلومات العميد عماد عثمان.

...ويرتاأ�س اجتماًعا للقادة الأمنيني

وزير الدفاع وقائد اجلي�س

بحثا نتائج اخلطة الأمنية

�سفري 

العراق

�سفرية

الهند

وزيرة 

الدفاع 

الإيطالية 

على 

راأ�س وفد 

ع�سكري

�سفرية 

لفيليبني ا

�سفرية

النم�سا

الوطني  الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  زار 

االأ�ستاذ �سمري مقبل، قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

البالد  يف  االأمنية  االأو�ساع  البحث  وتناول  مكتبه،  يف 

بالتعاون  اجلي�س  ينفذها  التي  االأمنية  اخلطة  ونتائج 

االأمن  املقبلة لرت�سيخ  االأمنية واخلطوات  االأجهزة  مع 

واالإ�ستقرار يف خمتلف املناطق اللبنانية. 





ا�ستقباالت 

القائد

7 العدد 347

قائد اجلي�س ي�ستقبل �سفراء

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

يرافقه   christian clages ال�سيد  اأملانيا  دول��ة  �سفري  ال��ريزة، 

و�سفري   ،Uwe Brettschnieder املقدم  الع�سكري  امللحق 

يرافقه   David Hale ال�سيد  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

 Antonio رئي�س مكتب التعاون الدفاعي االأمريكي العقيد

وال�سفري   ،Tom Fletcher ال�سيد  بريطانيا  و�سفري   ،Banchs
.Patrice Paoli الفرن�سي ال�سيد

والعالقات  العامة  االأو�ساع  البحث يف  اللقاءات  وجرى خالل 

الثنائية بني لبنان وكل من الدول املذكورة.

�سربل  ال�سيد  روما  يف  لبنان  �سفريي  اجلي�س،  قائد  وا�ستقبل 

عبد  ال�س��يد  ال�س��عودية  العربي��ة  اململك��ة  ويف  اإ�س��طفان 

ال�س�تار عي�سى.

�سفري دولة اأملانيا

�سفري الوليات املتحدة الأمريكية

ال�سفري الفرن�سي

�سفري لبنان يف اململكة العربية ال�سعودية

ال�سفري الربيطاين

�سفري لبنان يف روما



...ورئي�س اأركان اجليو�س الفرن�سية

الفرن�سية  اجليو�س  اأرك��ان  رئي�س  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

الت�سلح  عام  مدير  نائب  يرافقه   Gratien Maire اجل��رال 

 Jean- Christophe اجلرال  االأدنى  وال�سرق  اأفريقيا  ل�سوؤون 

رئا�سة  لدى  اخلا�سة  االأرك��ان  رئي�س  وم�ساعد   Cardamone
تناول  وقد   .Frederic Parisot العقيد  الفرن�سية  اجلمهورية 

ا  خ�سو�سً البلدين،  جي�سي  بني  التعاون  عالقات  البحث 

الفرن�سية يف تنفيذ اخلطة اخلم�سية لت�سليح  الدولة  م�ساهمة 

اجلي�س، والهبة ال�سعودية املقّدمة له، باالإ�سافة اإىل �سوؤون تتعلق مبهمات الوحدة الفرن�سية العاملة �سمن قوات ال�»يونيفيل«.

ا�ستقباالت 

القائد

العدد 8347

...ووزيرة 

الدفاع الإيطالية

الدفاع  وزي��رة  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

ال�سفري  ح�سور  يف  وفد،  مع  بينوتي  روبريتا  ال�سيدة  االإيطالية 

االإيطايل ال�سيد جيو�سيبي مورابيتو. وتناول البحث العالقات الثنائية بني جي�سي البلدين ومهمة الوحدة االإيطالية العاملة يف 

ال�»يونيفيل«.

...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة...ورئي�س اأركان الدفاع الغاين

الغاين  الدفاع  اأركان  رئي�س  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

تطوير  �سبل  البحث  وتناول   ،Mathew Quashie االأم��ريال 

عالقات التعاون بني جي�سي البلدين، ومهمة الوحدة الغانية 

العاملة �سمن قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات 

االأمم املتحدة املوؤقتة اجلرال باولو �سيرّيا، وبحث معه يف االأو�ساع 

والن�ساطات  االإج���راءات  تعزيز  و�سبل  اجلنوبية  احل��دود  على 

امليدانية امل�سرتكة للحفاظ على ا�ستقرار هذه املناطق.

...وامللحقني الع�سكريني الرو�سي والأمريكي

ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  ج��ان  العماد  ا�ستقبل 

امللحق الع�سكري الرو�سي اللواء رافيل كورما�سوف وامللحق 

وعر�س   NaThan Mann الرائد  االأمريكي  الع�سكري 

وجي�سي  اللبناين  اجلي�س  بني  التعاون  عالقات  معهما 

بلديهما.

امللحق الع�سكري الرو�سي
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...والرئي�س الأ�سبق 

ال�سيخ اأمني اجلمّيل

ا�ستقبل قائد اجلي�س، رئي�س اجلمهورية االأ�سبق ال�سيخ اأمني 

اجلمّيل وعر�س معه التطورات الراهنة يف البالد.

...ونواًبا

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، النواب ال�سادة: زياد القادري، ندمي 

اجلمّيل، قا�سم عبد العزيز، خالد زهرمان ون�سال طعمة. 

وتناولت اللقاءات االأو�ساع الراهنة، وكان تركيز على الو�سع 

االأمني يف البقاع وال�سمال واالإجراءات التي يتخذها اجلي�س.

النائب زياد القادري

امللحق الع�سكري الأمريكي

النائب ندمي اجلمّيل

النائب قا�سم عبد العزيز

النائبان خالد زهرمان ون�سال طعمة



ا�ستقباالت 

القائد
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...ووزراء

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، وزير الطاقة واملياه ال�سيد 

اأرثور نظريان وبحث معه �سوؤوًنا عامة.

كما ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ال�سابق االأ�ستاذ فايز غ�سن.

...والقا�سي ريا�س بو غيدا

...ووفًدا من م�سايخ طائفة املوّحدين الدروز

...واأمني عام املجل�س الأعلى اللبناين ال�سوري

...وعائلة النقيب ال�سهيد اليا�س اخلوري

قا�سي  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

التحقيق الع�سكري االأول ريا�س بوغيدا وبحث معه يف ال�سوؤون 

الق�سائية.

ا�ستقبل قائد اجلي�س وفًدا من م�سايخ طائفة املوّحدين الدروز 

اجلهود  على  الوفد  اأثنى  وقد  العامة.  االأو�ساع  البحث  وتناول 

عن  الفتنة  ل��درء  اجلي�س  يبذلها  التي  اجل�سام  والت�سحيات 

هذه  يف  االأهلي  �سلمه  وم�سرية  وحدته  على  واحلفاظ  الوطن، 

املرحلة ال�سعبة من تاريخه.

اللبناين  االأعلى  املجل�س  عام  اأمني  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

ال�سوري االأ�ستاذ ن�سري خوري، وجرى البحث يف التطورات االأخرية 

على احلدود اللبنانية- ال�سورية.

اليا�س  ال�سهيد  النقيب  عائلة  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

ال�سهيد  النقيب  ب�سجاعة  قهوجي  العماد  ن��ّوه  وقد  اخل��وري، 

الذي  االإرهابي  العمل  يف  التحقيقات  متابعة  موؤكًدا  ورفيقه، 

ا�ستهدفهما يف منطقة الهرمل لك�سف جميع املتوّرطني فيه 

واإحالتهم على العدالة.

الوزير اأرثور نظريان

الوزير ال�سابق فايز غ�سن





املهمات  تالئم  حديثة  باأ�سلحة  اجلي�س  جتهيز  اإط��ار  يف 

اجل�سام التي يقوم بها عقدت خالل االآونة االأخرية اجتماعات 

لبنان  الدولية لدعم  الذي تعقده املجموعة  للموؤمتر  متهيدية 

يف حزيران املقبل يف روما.

ففي وزارة الدفاع الوطني، اجتمع قائد اجلي�س العماد جان 

واأع�ساء   Tom Fletcher ال�سيد  الربيطاين  بال�سفري  قهوجي، 

الربيطانية  امل�ساعدات  برنامج  على  العليا  االإ�سراف  جلنة 

القيادة.  �سباط  كبار  من  عدد  اإىل  اللبناين،  للجي�س  املقّررة 

التي  وتلك  الربامج،  من  املنجزة  املراحل  املجتمعون  وعر�س 

واالأولويات  بناء على احلاجات  املقبلة  الفرتات  �ستكتمل يف 

واالتفاقيات املوقعة بني اجلانبني.

واأع�ساء   Fletcher ال�سفري  بجهود  اجلي�س  قائد  اأ�ساد  وقد 

ال�سفري  ع��رّب  كما  ال��ربن��ام��ج.  تنفيذ  متابعة  يف  اللجنة 

وعزم  اللبنانية،  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  تقديره  الربيطاين عن 

خمتلف  يف  لها  الدعم  تقدمي  موا�سلة  على  بالده  �سلطات 

املجاالت.

وزارة اخلارجية  روما، عقد موؤمتر دعم اجلي�س يف مبنى  ويف 

الذي  للموؤمتر  متهيًدا  اخل���رباء،  م�ستوى  على  االإيطالية 

حزيران  �سهر  يف  والدفاع  اخلارجية  وزراء  م�ستوى  على  يعقد 

املتحدة  الواليات  من  وا�سعة  دولية  مب�ساركة  وذلك  املقبل، 

االأمريكية، رو�سيا، ال�سني، فرن�سا، بريطانيا، االإحتاد االأوروبي، 

االأمم املتحدة، ال�سعودية وعدد من املنظمات.

تراأ�س الوفد الع�سكري اللبناين رئي�س االأركان اللواء الركن 

وليد �سلمان، الذي األقى كلمة اأ�سار فيها اإىل »التحديات التي 

�سبط  اإىل  االإره��اب  مكافحة  من  اللبناين،  اجلي�س  تواجه 

ال�»يونيفيل«  والتعاون مع  الداخل  االأمن يف  احلدود ومهمات 

يف  ا  خ�سو�سً تتمثل  التحديات  هذه  اأن  واأك��د  اجلنوب«.  يف 

مواجهة االإرهاب الذي عانى منه لبنان، وبات ي�سكل خطًرا 

حدود  ا�ستقرار  على  احلفاظ  يف  تتمثل  كما  �ساماًل،  عاملًيا 

و�سون وحدته  االأهلي فيه،  ال�سلم  لبنان اجلنوبية ويف حماية 

وا�ستقالله. و�سيادته 

مي�سال  االإيطالية  للخارجية  العام  االأم��ني  اعترب  ب��دوره، 

يف  اأ�سا�سًيا  عن�سًرا  ي�سكل  اللبناين  »اجلي�س  اأن  فالن�سيزي، 

بل  اللبناين  ال�سعب  فقط  يخدم  ال  الذي  اللبناين  االإ�ستقرار 

املنطقة باأ�سرها والدول ال�سديقة مبا فيها اإيطاليا«.

ن�ساطات 

القيادة
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ت�سليح اجلي�س: اجتماع يف الريزة واآخر يف روما

اإعداد: نينا عقل خليل

اجتماع اأمني يف الريزة

لبحث امل�ستجدات الأمنية

م��ك��ت��ب  يف  ع���ق���د 

العماد  اجلي�س  ق��ائ��د 

الريزة  يف  قهوجي  جان 

اجتماع اأمني، �سّم اإىل جانب قائد اجلي�س كاًل من مدير 

اإبراهيم ب�سبو�س،  اللواء  الداخلي باالإنابة  عام قوى االأمن 

عام  ومدير  قرعة،  ج��ورج  اللواء  الدولة  اأم��ن  ع��ام  ومدير 

االأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم، ومدير املخابرات العميد 

العميد  املعلومات  �سعبة  ورئي�س  فا�سل،  اإدم��ون  الركن 

عماد عثمان.

البالد،  يف  االأمنية  امل�ستجدات  املجتمعون  عر�س  وقد 

ال�سرقية  احل���دود  وع��ل��ى  طرابل�س  مدينة  يف  ا  خ�سو�سً

االأجهزة  بني  التن�سيق  تعزيز  التوافق على  ومّت  وال�سمالية، 

الع�سكرية واالأمنية، واتخاذ �سل�سلة من االإجراءات لفر�س 

االأمن واال�ستقرار يف خمتلف املناطق اللبنانية، �سمن اإطار 

خطة عمل م�سرتك.



يف ح�سور قائد اجلي�س العماد 

جان قهوجي وعدد من كبار 

ال�سباط، نّفذ فرع مكافحة 

االإره�������اب وال��ت��ج�����س�����س يف 

ب���اال����س���رتاك مع  اجل��ي�����س 

القوات اجلوّية، مناورة قتالية 

يف االأماكن االآهلة.

عمليات  امل���ن���اورة  ت��خ��ّل��ل 

اإن����زااًل  ���س��م��ل��ت،  خمتلفة 

مواكبة  الطوافات،  بوا�سطة 

القب�س  اإل���ق���اء  �سخ�سية، 

ع���ل���ى ق���ائ���د جم��م��وع��ة، 

ت��ف��ج��ري ع���ب���وات ن��ا���س��ف��ة، 

املتو�سطة  باالأ�سلحة  رمايات 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  واخل��ف��ي��ف��ة، 

حقل  م��ن  الطبي  االإخ����الء 

املعركة.

قهوجي  ال��ع��م��اد  ن���ّوه  وق���د 

»ب���ال���ك���ف���اءة ال��ق��ت��ال��ي��ة 

ل��ل��وح��دات امل�����س��ارك��ة يف 

يف  التن�سيق  وح�سن  املناورة، 

االأهمية  موؤكًدا  بينها«،  ما 

الق�سوى للتدريب النوعي الذي 

من �ساأنه تعزيز قدرة الوحدات 

مواجهة  على  الع�سكرية 

خم��ت��ل��ف االإح���ت���م���االت، 

بحرفية  مهماتها  وتنفيذ 

عالية«.

قائد اجلي�س يفتتح ثكنة �سقور 

القمم للمغاوير يف اللقلوق

اف��ت��ت��ح ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��ع��م��اد ج��ان 

التابعة  القمم«  �سقور  »ثكنة  قهوجي 

وجال  اللقلوق  منطقة  يف  املغاوير  لفوج 

ن�ساطات  على  واط��ل��ع  اأق�سامها  يف 

الوحدات املتمركزة فيها.

ودعا قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

خالل اجتماعه بال�سّباط والع�سكريني 

االأمن  ل�سبط  الكاملة  »اجلهوزية  اإىل 

اأنحاء  خمتلف  يف  االإره��اب  ومكافحة 

ال�سريع  للتدخل  واالإ�ستعداد  ال��ب��الد، 

واحلازم ملعاجلة اأي حادث اأمني طارئ«.

لن  »اجلي�س  اأن  اجلي�س  قائد  واأك��د 

حماية  يف  الوطني  دوره  ع��ن  يتخلى 

امل�سرتك  والعي�س  االأهلي  ال�سلم  م�سرية 

يف  و�سيبقى  ال��واح��د،  الوطن  اأبناء  بني 

خدمة جميع اللبنانيني مبعزل عن اأي 

تطّور داخلي اأو خارجي«.

وخ���ت���م ال���ع���م���اد ق��ه��وج��ي داع���ًي���ا 

الوعي  م��ن  »م��زي��د  اإىل  الع�سكريني 

الدقيقة  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف  وال��ي��ق��ظ��ة 

على  م�سدًدا  لبنان«،  بها  مي��ّر  التي 

االأنظمة  والتزام  واالن�سباط  »املناقبية 

واجباته��م ومهماتهم  اأداء  والقوانني يف 

الع�س��كرية«.
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... ويح�سر مناورة قتالية يف الأماكن الآهلة

لفرع مكافحة الإرهاب والتج�س�س







ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 16347

رئي�س الأركان ي�ستعر�س الأو�ساع العامة و�سوؤون املوؤ�س�سة مع زّواره

ا�ستقبل رئي�س االأركان اللواء الركن 

ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  �سلمان،  وليد 

العزيز، خالد  قا�سم عبد  ال�سادة:  النواب 

زهرمان ون�سال طعمة. ومّت تداول �سوؤون 

تتعلق باالأو�ساع الراهنة.

وا�ستقبل رئي�س االأركان نائب حاكم 

عنداري  �سعد  الدكتور  لبنان  م�سرف 

تهم  خمتلفة  موا�سيع  يف  معه  وبحث 

ا�ستقبل  كما  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

نائب رئي�س احلزب التقدمي االإ�سرتاكي 

االأ�ستاذ دريد ياغي وعر�س معه االأو�ساع 

العامة.

ا، وفًدا من كلية الدفاع  وا�ستقبل اأي�سً

الوطني امللكية االأردنّية برئا�سة العقيد 

ال��رك��ن زي��د ���س��اري احل��م��ادن��ة، واآخ��ر 

واالأرك��ان  القيادة  كلية  �سباط  من 

امل�سرية يتقّدمه العميد عالء حامد طه 

ال�سنهوتي.

�سلمان،  الركن  اللواء  التقى  كم�ا 

وف������ًدا م���ن راب���ط���ة ق���دام���ى ال��ق��وى 

التي  االأم���ور  يف  معه  بحث  امل�سّلحة 

 النائب قا�سم عبد العزيز

الدكتور �سعد عنداري

وفد من �سباط كلية القيادة والأركان امل�سرية

 النائبان خالد زهرمان ون�سال طعمة

وفد من كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنّية

وفد من رابطة قدامى القوى امل�سّلحة



...ويتفّقد الكلية احلربية 

ومنطقة جبل لبنان

ولواء الدعم

الكلية  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء  االأركان  رئي�س  تفّقد 

على  واطلع  اأق�سامها  يف  جال  حيث  الفيا�سية  يف  احلربية 

ن�ساطاتها و�سري التدريب فيها. ثم اجتمع بتالمذة ال�سباط يف 

واملدرّبني،  الفغايل  �سربل  الركن  العميد  الكلية  قائد  ح�سور 

ونقل اإليهم توجيهات قائد اجلي�س العماد جان قهوجي. 

و�سدد اللواء الركن �سلمان يف كلمته على »اأهمية احلفاظ 

يف  الكلية،  بلغته  ال��ذي  العايل  االأكادميي  امل�ستوى  على 

جمايل العلوم الع�سكرية والثقافية، ودورها االأ�سا�سي يف اإعداد 

الوطنية  والتن�سئة  والنزاهة  بالكفاية  املتمّيزين  ال�سّباط 

ال�سليمة«.

كذلك، تفّقد اللواء الركن �سلمان كاْل من منطقة جبل 

م�سدًدا  والع�سكريني  بال�سباط  واجتمع  الدعم،  ولواء  لبنان 

ملواكبة  والتدريب  اجلهوزية  م�ستوى  »رف��ع  على  اأمامهم 

ا  املهمات االأمنية التي تنفذها الوحدات العمالنية، وخ�سو�سً

واأكد  وال�سرقية«.  ال�سمالية  احلدود  وعلى  طرابل�س  مدينة  يف 

رئي�س االأركان اأن »قرار اجلي�س احلازم هو مكافحة االإرهاب 

والت�سدي للفتنة، ومالحقة العابثني مب�سرية االأمن واالإ�ستقرار 

اإىل اأي جهة انتموا«. 
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عائلة ال�سهيد اليا�س اخلوريوفد من م�سايخ طائفة املوحدين الدروز

جتّمع  م��ن  واآخ���ر  املتقاعدين،  تهّم 

مدينتنا«. »ال�سويفات 

والتقى رئي�س االأركان وفًدا من م�سايخ 

اأعرب عن  الذي  الدروز  املوحدين  طائفة 

ت�سامنه مع املوؤ�س�سة الع�سكرية، كما 

ا�ستقبل عائلة ال�سهيد اليا�س اخلوري.





كلمة رئي�س اجلمهورية

الرئي�س  كلمة  مقبل  ال��وزي��ر  األ��ق��ى 

ا  و»خ�صو�صً باحل�صور  فرّحب  �صليمان، 

ال�صفر  م�صقات  حتملوا  الذين  الأ�صدقاء 

املوؤمتر  يف  للم�صاركة  لبنان  اىل  وجاءوا 

»اإن  ق��ائ��ًا:  وت��اب��ع  اإجن��اح��ه«.  بهدف 

اإنعقاد هذا املوؤمتر يف ظل التحديات التي 

الكبرية  وتاأثرياتها  املنطقة  تعي�صها 

على قيمها وتاريخها وح�صارتها، ميثل 

قيمة  ت�صكل  التي  للحرية  جت�صيًدا 

كما  اللبنانية،  القيم  �صلم  يف  م�صافة 

يدعونا جمدًدا اإىل تاأكيد جمموعة من 

بهوية  التم�صك  مقدمها:  يف  الثوابت، 

على  واحلر�س  العربي،  وانتمائه  لبنان 

للدول،  الداخلية  بال�صوؤون  التدخل  عدم 

الدولية،  ال��ق��رارات  اإل��ت��زام  جانب  اإىل 

جمال  يف  احل���دود  اأق�صى  اإىل  وال��ت��ع��اون 

حماربة الإرهاب«.

كلمة قائد اجلي�س

من جهته، عر�س العماد جان قهوجي 

يواجهها  التي  للتحديات  كلمته  يف 

م�ؤمتر

اإعداد: با�سكال معو�س بو مارون

انطوان �سعب
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املوؤمتر الإقليمي حول 

ال�ستاتيكو املرتقب يف 

ال�سرق الأو�سط 

ت�سابك امل�سالح 

والت�سويات 

وحماربة الإرهاب

فندق  يف  عقد  املن�سرم  ني�سان  و12   9 بني 

الرابع حول  مونرو - بريوت، املوؤمتر الإقليمي 

»ال�ستاتيكو املرتقب يف ال�سرق الأو�سط يف �سوء 

املتغريات والت�سويات املحتملة: �سرعية اأنظمة 

احلكم وركائز النظام الإقليمي اجلديد«.

العماد  اجلمهورية  رئي�س  رعاه  الذي  املوؤمتر 

البحوث  مركز  نّظمه  �سليمان،  مي�سال 

اللبناين.  اجلي�س  يف  الإ�سرتاتيجية  والدرا�سات 

وقد ح�سر الفتتاح نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

الوطني �سمري مقبل ممثلاً رئي�س  الدفاع  وزير 

رئي�س  ممثلاً  بزي  علي  والنائب  اجلمهورية، 

ال�سباب  ووزي��ر  ب��ري،  نبيه  النواب  جمل�س 

والريا�سة عبد املطلب احلناوي ممثلاً رئي�س جمل�س الوزراء متام �سلم، قائد اجلي�س العماد جان 

وبلدان  لبنان  من  اأكادمييني  باحثني  اإىل  وديبلوما�سية،  وع�سكرية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  قهوجي، 

عربية واإقليمية ودولية ومن منظمات دولية. 



تداعيات  ج���ّراء  م��ن  واجلي�س  لبنان 

»ما  اأن  اإىل  لفًتا  الإقليمية،  الأزم��ات 

امل��وؤمت��ر  يف  ع��ام  قبل  اجلي�س  ب��ه  وع��د 

�صاحة  لبنان  جعل  منع  جلهة  الثالث، 

اإجنازاته  يف  اليوم  يتحّقق  لاإرهابيني، 

املتوا�صلة على هذا ال�صعيد«.

الرغم  »على  قهوجي،  العماد  واأ�صاف 

يقدمها  التي  الكربى  الت�صحيات  من 

اجلي�س من خرية �صباطه وجنوده الذين 

فهو  وحده،  لبنان  اأجل  ي�صت�صهدون من 

من  الإره��اب��ي��ني  ماحقة  يف  ي�صتمر 

م�صاركة  على  نعول  ونحن  هوادة.  دون 

ال�صديقة للعمل مًعا يف معركتنا  الدول 

العامل  نعي�س كما  لأننا  الإره��اب،  �صد 

اأجمع، هذا اخلطر الكبري«.

لبنان  »اإن  قائًا:  اجلي�س  قائد  وتابع 

�صوريا  يف  الأحداث  ارتدادات  اليوم  يعاين 

ومعاجلة  اإليه،  ال�صوريني  النازحني  واأزمة 

هذه الق�صية اخلطرية بعدما تخطى عدد 

النازحني املليون نازح، حتتاج اإىل ت�صافر 

جهود جميع املعنيني يف لبنان واخلارج، 

للم�صاعدة على حّلها، لأنها اكرب من 

لوحدها.  موؤ�ص�صة  اأو  �صخ�س  يحّلها  اأن 

خال  من  اأثبت  اللبناين  اجلي�س  اإن 

وحدته ومتا�صكه، حر�صه على ا�صتقرار 

من  نوع  اأي  نحو  اجن��راره  ومنع  لبنان، 

اأنواع الفتنة. وقد بداأنا يف ظل احلكومة 

اجلديدة وقرارها ال�صيا�صي الوا�صح، تنفيذ 

وال�صمال لوقف  اأمنية يف طرابل�س  خطة 

الإ�صتباكات ومنع الإنقاب المني«.

كلمة العميد الركن خالد حماده

م��دي��ر م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��درا���ص��ات 

خالد  ال��رك��ن  العميد  الإ�صرتاتيجية 

حماده عر�س يف كلمته املعطيات التي 

وياأتي يف مقدمها  املوؤمتر  ارتكز عليها 

وال�صيا�صي  الع�صكري  ال�صراع  م�صتقبل 

جنيف،  يف  املفرت�صة  والت�صوية  �صوريا  يف 

املفاو�صات حول امللف الإيراين وتداعياته 

والإ�صطفافات  الدولية،  العاقات  على 

الطريق  خريطة  وم�صتقبل  اجل��دي��دة 

واإ�صكالية  م�صر،  يف  الدميوقراطية  نحو 

بني  النا�صئة  ال�صيا�صية  الأنظمة  �صرعية 

الروؤية  هذه  اإّن  املدين.  والقانون  ال�صريعة 

تواكبها �صمات وعوامل:

الأطراف  ين  الباردة  احلرب  اإ�صتمرار   -

يف  تهديًدا  تنعك�س  التي  الإقليمية 

الأمن وخ�صارة يف الإقت�صاد وتعني ا�صتمرار 

لبنان  يف  والتوّج�س  الاا�صتقرار  ح��ال 

يف  الطائفي  الت�صرذم  وا�صتمرار  و�صوريا، 

العراق، وا�صتمرار الإ�صطرابات يف اليمن.

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اإحياء دور  اإعادة   -

من  للخروج  ملمو�س  وجهد  م�صر  يف 

كما  طويل  �صكون 

يف �صابق الأيام حلماية 

الأم������ن ال���ع���رب���ي يف 

م�صرقه ومغربه.

وت���رية  اإرت����ف����اع   -

الإرهاب التي اأخرجت 

ما يف اأعماق املجتمع 

من طبائع ونزعات.

تفّكك  اإ�صتمرار   -

التقليدية  العاقات 

املجتمعات  داخ����ل 

الواحدة والدفع باجتاه 

اي��دي��ول��وج��ي��ة ت��ه��ّدد 

ال�صعور الوطني.

اأنه  الإعتقاد  كّر�س  اأوروبي  اإنكفاء   -

مل يبق لأوروبا دوًرا تلعبه يف اأي اأزمة دولية 

معقدة.

 – العربي  ال�صام  مفاو�صات  تعّث   -

الإ�صرائيلي وا�صتمرار الإ�صتيطان.

بنياًنا  هناك  اأّن  بالتاأكيد  وختم 

يختلف  العربية  النخب  اأنتجته  فكرًيا 

موؤ�ص�صات  على  هيمن  الذي  ذلك  عن 

منذ  الغرب  يف  ال�صيا�صات  و�صنع  البحث 

اإىل  حتّول  والذي  املا�صي  القرن  منت�صف 

حلم اإقامة اأنظمة حكم اإ�صامية، واأّن 

عاملية  قوة  يكّون  اأن  يف  الغرب  ج��دارة 

ميكن  ل  و�صيا�صية  وقيمية  فكرية 

وتتاءم،  بل  باحل�صبان،  تاأخذ  اأن  اإّل 

والرتاكم  والإقت�صاد  الدميوغرافيا  مع 

ت�صّكل  التي  القيم  ومنظومة  العلمي 

مبجملها نقاط القوة يف العامل العربي.

افتتاح اجلل�سة العامة

للموؤمتر  الإفتتاحية  العامة  اجلل�صة 

والدرا�صات  البحوث  مركز  مدير  اأداره��ا 

خالد  ال��رك��ن  العميد  الإ�صرتاتيجية 

الأو�صط  »ال�صرق  بعنوان  وكانت  حماده 

يف ال�صيا�صة الدولية: بني ت�صابك امل�صالح 

واإرادة ال�صراكة«. 

األقى  اللبناين،  الوطني  الن�صيد  بعد 

العميد الركن حماده كلمة الفتتاح 

الباردة  »احلرب  اىل  بالإ�صارة  وا�صتهلها 

ف�صاء  خلق  اإىل  بنهايتها  اأف�صت  التي 

وعدم  ال�صيا�صي  ال�صطراب  من  هائل 

واأ�صفرت  الأهلية،  واحل��رب  الإ�صتقرار 

وانهيارها  الدولّية  العاقات  تدمري  عن 

ا على  وانهيار الأنظمة التي قامت اأ�صا�صً

ال�صرق  اأ�صحى  وبالتايل  ال��ت��وازن،  ذل��ك 

اأي  من  لاإنفجار  قابلية  اأكث  الأو�صط 

وقت م�صى«.

»اأن  حماده  الركن  العميد  واأو���ص��ح 

العربي هما  العامل  البارزتني يف  ال�صمتني 

وغياب  الكربى  القوى  م�صالح  ثبات 

ال�صاحة  على  الر�صمي  العربي  الفعل 

اإىل  العربي  ال��وط��ن  ح��ّول  م��ا  ال��دول��ّي��ة، 

كفاعل  وغّيبه  جيو�صيا�صية،  �صاحة 

»تعّث  اأّن  اإىل  ملّمًحا  ا�صرتاتيجّي«، 

م�ؤمتر
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الوليات املتحدة يف حتقيق الدميقراطية 

واإحجام  واأفغان�صتان  يف كّل من العراق 

ب��دور  الإ���ص��ط��اع  ع��ن  العربية  ال���دول 

لقوى  الفر�صة  اإتاحة  اإىل  اأّدى  م�صوؤول، 

دولية واإقليمية مللء الفراغ«. 

اإىل  ح��م��اده  ال��رك��ن  العميد  واأ���ص��ار 

العربية  وال��ث��ورات  التغيريات  »موجة 

جيو�صرتاتيجًيا  ُبعًدا  اكت�صبت  التي 

اخلريطة  يف  تاأثريها  يف  متّثل  مهًما 

يرتبط  وم��ا  املنطقة  يف  اجليو�صيا�صية 

عك�صته  وما  العامل،  م�صتوى  على  بها 

ن�صًقا  زال��ت،  وم��ا  الإحتجاج  حركات 

م���ن ال��ت��ف��اع��ات داخ����ل ال��ن��ظ��ام��ني 

بوؤرة  تعدُّ  منطقٍة  يف  والإقليمي  ال��دويل 

اجليو�صيا�صي  موقعها  لأهمية  لاأزمات 

واجليواقت�صادي«.

يف  ك�صريك  اإي���ران  »دور  اإىل  وت��ط��ّرق 

ولحًقا  العراق  �صيا�صية يف  اإر�صاء عملية 

اأفغان�صتان  يف ترتيب ان�صحاب اآمن من 

من  متتد  منطقة  يف  الإ�صتقرار  وتوفري 

عن  متحدًثا  املتو�صط«،  اإىل  اأفغان�صتان 

تليد  م��ا���سٍ  ل�صتعادة  مو�صكو  �صعي 

وازن،  دويّل  كاعب  دوره��ا  لتكري�س 

الأ�صود،  البحر  على  مواقعها  وتر�صيخ 

املفاو�صات  يف  الأج��ل  طويل  دور  وفر�س 

ب�صاأن اإيران و�صوريا وزيادة الفر�س ل�صتعادة 

مكانتها يف املتو�صط«.

»اأن  اإىل  حماده  الركن  العميد  ولفت 

ويف  اأفريقيا  معظم  يف  حا�صرة  ال�صني 

واأن  الو�صطى،  اآ�صيا  جمهوريات  ك��ّل 

اأنه  الكثرية  اأزماتها  يف  اأثبتت  اأوروب��ا 

ال�صياقات  ع��ن  اخل���روج  ميكنها  ل 

و�صعت  هكذا  »اأنه  معترًبا  املوجودة«، 

فر�صّية ال�صرق الأو�صط يف ال�صيا�صة الدولية 

جتارب  من  لا�صتفادة  النقا�س  دائرة  يف 

وال��ولي��ات  الرو�صي  الإحت���اد  م��ن  خ��رباء 

والإحت��اد  وفرن�صا  الأمريكية  املتحدة 

الأوروبي وجمهورية م�صر العربية«.

كلمة الدكتور فيتايل ناومكني

يف  ال�صرقّية  ال��درا���ص��ات  معهد  مدير 

الرو�صية  الأكادميّية 

ل��ل��ع��ل��وم ال��دك��ت��ور 

ف��ي��ت��ايل ن��اوم��ك��ني 

رّحب باحل�صور و�صكر 

تنظيم  على  القّيمني 

امل����وؤمت����ر ورّك������ز يف 

النقاط  على  كلمته 

الآتية: 

اه��ت��م��ام  اإزدي�����اد   -

رو�صيا باملنطقة وبداية 

منو دورها على امل�صرح 

الإقليمي يف حّل بع�س 

الإقليمية  امل�صاكل 

ك���ال���ق�������ص���اء ع��ل��ى 

والإتفاق  ال�صورية  الكيماوية  الأ�صلحة 

املتعلقة  الأزم��ة  ت�صوية  حول  اإي��ران  مع 

وتنظيم  ال��ن��ووي  الإي����راين  ب��ال��ربن��ام��ج 

احلكومة  ب��ني  جينيف  م��ف��او���ص��ات 

ال�صورية واملعار�صة. 

يف  مب�صر  عاقتها  رو�صيا  حت�صني   -

على  والإبقاء  ال�صنة  من  الثاين  الن�صف 

الأ�صا�صيني يف  تركيا كاأحد �صركائها 

مع  حوارها  اأثمر  بينما  الأو�صط،  ال�صرق 

الريا�س حول عدد من الق�صايا الإقليمية 

والدولية. 

- تاأثري الأزمة الأوكرانية تاأثرًيا �صلبًيا 

والعوا�صم  مو�صكو  بني  التعامل  على 

الغربية يف املنطقة. 

حالة  القرم  جزيرة  �صبه  اأّن  اىل  واأ�صار 

ا�صتثنائية، اإذ مّت ان�صمامها اإىل اأوكرانيا 

امل�صتقلة من دون اأخذ راأي ال�صكان بعني 

الذي  القانون  اإلغاء  مّت  كما  الإعتبار. 

الرو�صية  اللغة  با�صتعمال  ي�صمح  كان 

القومي  التمييز  �صيا�صة  ب��داأت  كما 

ي�صكلون  كانوا  الرو�س  اأن  مع  ا،  اأي�صً

النتائج  اأما  تقريًبا.  القرم  �صكان  ثلثي 

املرتقبة لأزمة القرم فهي: 

رو�صيا  بني  التعاون  م�صتوى  اإنخفا�س   -

التي  العقوبات  ظل  يف  وبخا�صة  والغرب 

والإحت���اد  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  فر�صتها 

الأوروبي.

مبادىء  عن  مو�صكو  تخلي  ع��دم   -

وثوابت �صيا�صتها اخلارجية.

بالتدخل  م��و���ص��ك��و  رغ��ب��ة  ع���دم   -

ع�صكرًيا يف الأزمة الداخلية الأوكرانية 

اأما  فيدرالية.  دولة  ت�صبح  اأن  ورغبتها 

دخول اأوكرانيا يف حلف �صمال الأطل�صي 

فتعتربه رو�صيا خطًرا على اأمنها القومي. 

ومنحهم  القرميني  اأم���ور  ترتيب   -

حقوقهم القومية �صوف يدفع العاقات 

الرو�صية الرتكية اإىل الأمام. 

- اأما يف ال�صرق الأو�صط، فما زالت رو�صيا 

تدعو اإىل العتماد على احلوار وامل�صاحلة 

الوطنية كو�صيلة لت�صوية كل النزاعات 

اأحد  الإره��اب  يف  ترى  وهي  واخلافات، 

املخاطر الرئي�صة على اأمنها القومي. 

تدرك  و�صعًبا  حكومًة  رو�صيا  اإن   -

قدمت  ولقد  ال�صوري  ال�صعب  ماأ�صاة  مدى 

مو�صكو م�صاعدة مالية لكّل من لبنان 

اإن�صانية  م�صاعدات  تر�صل  وهي  والأردن 

اأعمال  يف  ت�صرتك  كما  ال�صوريني  اىل 

املجموعة الدولية لدعم لبنان. 

املاأزق  قلًقا حيال  تبدي  مو�صكو  اإن   -

ال�صام  مفاو�صات  اإل��ي��ه  و�صلت  ال��ذي 

الفل�صطينية وحيال ا�صتمرار الإ�صتيطان 

مو�صكو  موقف  اأم��ا  القد�س.  وتهويد 

�صوريا،  يف  الكردي  الذاتي  احلكم  من 

اإليه  ي�ص�ل  ح��ّل  اأي  بقبول  فيتمثل 

الأكراد. 

بداأت  املنطقة  اأهمية  ان  قائًا  وختم 

تزداد بالن�صبة اىل مو�صكو اإذ بداأت تزاول 
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م�صاحلها  عن  للدفاع  ن�صيطة  �صيا�صة 

الإ�صرتاتيجية. 

كلمة ال�سفري فريديريك هوف

اخلارجية  ل��وزي��رة  ال�صابق  امل�صت�صار 

يف  الإنتقالية  للمرحلة  الأم��ريك��ي��ة 

اأ�صاد  ه��وف  فريديريك  ال�صفري  �صوريا 

اإىل  وتطّرق  اللبناين،  اجلي�س  مبوؤ�ص�صة 

يف  اأعلنها  التي  اأوباما  الرئي�س  عقيدة 

خطابه للجمعية العامة لاأمم املتحدة 

وحده  الوقت  اأّن  وقال   .2013 ايلول   24 يف 

كفيل للحكم على اإ�صتمرارية عقيدة 

على  القائمة  هذه  اخلارجية  ال�صيا�صة 

مبا  وذّك���ر  ن�صبًيا.  متاأرجحة  اأ�ص�س 

ميكن  »ل  راي�س:  �صوزين  اإليه  اأ�صارت 

اأن  �صاأنها،  عظم  مهما  واح��دة  ملنطقة 

ت�صتنفدنا خال 24 �صاعة يف 7 اأيام. لذا، 

للرتّيث  الوقت  حان  باأنه  الرئي�س  ارتاأى 

الراهن  للو�صع  ت�صّورنا  تقييم  واإع��ادة 

موانع  اأو  قيود  اأي  عن  بعيًدا  املنطقة  يف 

مهما كانت«. 

الإ�صتبعاد  م��ن  بالرغم  اأن��ه  واأ���ص��اف 

يف  رحاها  ت��دور  ح��رب  لن�صوب  الكّلي 

ال�صرق الأو�صط وتوّرط القوات الأمريكية، 

الإقليمية  ل��ل��رتّددات  ميكن  اأّن��ه  اّل 

حكم  ف�صل  ع��ن  الناجمة  كتلك 

لوا�صنطن  تثبت  اأن  �صوريا  يف  احلكومة 

اأو  عنها  اخلطر  هذا  درء  ي�صتحيل  باأنه 

منعه. 

الرئي�س على اجلمعية  رّد  اأتى  وهكذا 

التي  ال�صيا�صة  ه��ي  ه��ذه  العمومية، 

�صاأّتبعها خال ما تبقى يل من عهدي 

الرئا�صي:

1- الت�صّدي لاعتداءات اخلارجية.

من  للطاقة  ح��ّر  ان�صياب  �صمان   -2

جميع مناطق العامل.

3- تفكيك �صبكات الإرهاب.

اأو  انت�صار  الت�صاهل يف مو�صوع  4- عدم 

ا�صتعمال اأ�صلحة الدمار ال�صامل.

لكن لي�صت هذه فقط امل�صائل الأربع 

واإمن��ا  اأم��ريك��ا،  تعاجلها  التي  املهّمة 

اإر�صاء  يف  م�صلحتنا  متاًما  نعي  نحن 

الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  والزده����ار  ال�صام 

بتعزيز  ن�صتمر  و�صوف  افريقيا،  و�صمال 

وتعّلمنا  الإن�صان.  وحقوق  الدميقراطية 

ميكن  ل  اأن��ه  مفاده  العراق  من  ا  در�صً

ن�صر الدميقراطية بالقّوة بهذه ال�صهولة. 

الأه��داف  هذه  ترجمة  ميكن  لكن، 

الواقع عندما  اأر�س  اأف�صل على  ب�صكل 

نتعاون مع املجتمع الدويل. 

ك���ذل���ك ح�����ّدد ال��رئ��ي�����س اأوب���ام���ا 

عليهما  يرّكز  �صوف  اللتني  امل�صاألتني 

القريب  يف  الأمريكيون  الدبلوما�صّيون 

ايران  ملف  متابعة  وهما:  األ  العاجل، 

العربي-الإ�صرائيلي.  وال�صراع  ال��ن��ووي 

لبع�س  ي��ك��ون  ق��د  راأي�����ه،  وب��ح�����ص��ب 

الخرتاقات تاأثري حقيقي وايجابي على 

اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقتي 

باأ�صرهما. واأ�صاف: »نحن ل ن�صعى اإىل اأي 

على  ونحرتم  النظام  �صعيد  على  تغيري 

الإيراين باحل�صول  ال�صعب  �صواء حق  حّد 

على الطاقة النووية ال�صلمّية«. 

يتطّرق  مل  التي  امل�صاألة  اأّن  هوف  وراأى 

بالتزام  تتعّلق  �صراحًة  اليها  الرئي�س 

دول��ة  وج���ود  ودع���م  الإ�صرائيلي  الأم���ن 

يهودية. واأ�صاف اأن الوليات املتحدة �صوف 

تبقى ملتزمة بحق ال�صعب الفل�صطيني 

بالعي�س باأمن وكرامة يف دولة م�صتقّلة. 

تعّمد  اأوب��ام��ا  الرئي�س  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

ال�صراع  م�صاألة  يف  ط��رف  اأخ��ذ  ت��ف��ادي 

�صوف  اأن��ه  واأو���ص��ح  م�صر.  يف  ال��داخ��ل��ي 

تعزز  التي  البّناءة  العاقة  على  يحافظ 

كاإتفاقية  الرئي�صة  اأمريكا  م�صالح 

مكافحة  على  والعمل  ديفيد  كامب 

�صتتعاون  املتحدة  الوليات  واإّن  الإرهاب، 

على  معنا  تعمل  التي  احلكومات  مع 

مل  واإن  حتى  الأ�صا�صية  اأهدافنا  حتقيق 

العاملية  املعايري  بنظرنا،  ُتاقي،  تكن 

املن�صودة.

رغبة  بنفي  ماحظاته  الرئي�س  وختم 

يف  دورها  عن  بالتخلي  املتحدة  الوليات 

حقوق  وحماية  الوح�صية  الأعمال  وقف 

تكن  مل  لو  حتى  الأ�صا�صية،  الإن�صان 

امل�صالح الأمريكية على املحّك. 

فاإّن  ال�صوري،  بال�صاأن  يخت�س  ما  اأما يف 

يتعدى ت�صجيل نقاط يف م�صاألة  املو�صوع 

الكيماوية،  الأ�صلحة  ح��ول  الإت��ف��اق 

الأمريكية  لاأحادية  حمدودية  وهناك 

خال  من  التغيري  اإم��ك��ان  يف  و�صّك 

عملية ع�صكرية اأمريكية. 

وفريق  الرئي�س  اأن  ال�صخ�صي،  راأيي  اإّن 

واجلهد  الوقت  تركيز  ي��ري��دان  عمله 

على ما مُيكن حتقيقه باإمكاناتهم 

التحالفات  الناجتة عن  التعقيدات  دون 

اإمكان  اأّن  راأي��ي،  ويف  ال�صراكات.  اأو 

حتقيقه  مُيكن  جديد  اإهتمام  اإدخال 

اأو مبني على  من خال عمل جماعي 

ُي�صاهم  فاإن ذلك رمبا  �صراكة،  عاقة 

يتجاوز  مبا  الإهتمام  دائ��رة  تو�صيع  يف 

الرئي�س  من  �صخ�صًيا  املعروفة  املجموعة 

والتي يثق بها.

كلمة ال�سفرية اأجنلينا اإيخهور�ست

�صفرية  اإيخهور�صت  اأجنلينا  ال�صفرية 

رّك��زت يف  لبنان،  الأوروب���ي يف  الإحت���اد 

الأوروب���ي  الإحت���اد  دور  على  كلمتها 

ك��اع��ب ع��امل��ي، وع��ل��ى ال��ت��ح��دّي��ات 

لفتًة  الأوروبية  القارة  يف  والأمن  وال�صام 

ل  لبنان  يواجهه  الذي  »التحدي  اأّن  اإىل 

مثيل له من حيث الدميوغرافيا والأمن 

وال�صيا�صة والإقت�صاد«.

واأ�صارت اىل اأّن على اجلميع اأن يكونوا 

على بّينٍة بالأن�صطة اجلارية يف العا�صمة 

بروك�صيل، فهي جتري على خلفية ما 

يحدث يف اأوكرانيا. فاملنطقة تعاين من 

وال��دول  كبرية.  ومالية  اإقت�صادية  اأزم��ة 

ا�صتقرار  على  حت��ّث  كلها  الأوروب��ي��ة 

منطقة اليورو و�صامتها.

يزال يف  العاملي ل  الإقت�صاد  اأّن  واأ�صافت 

يف  الإقت�صادية  الأزمة  لكّن  جّيد،  و�صع 

اأوروبا لن تنتهي بعد. فقد اقتنعت الدول 

اإىل  يحتاج  العامل  ب��اأن  اليوم  الأع�صاء 

احتاد متما�صك ومتني. فالإحتاد الأوروبي 

ي�صطلع بالق�صايا العاملية الكبرية على 

م�ؤمتر
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الفقر  مكافحة  كيفّية  ق�صية  نحو 

اليوم  وهو  النووي،  والنت�صار  املناخ  وتغرّي 

اأهل ملواجهة اأي اأزمة بالأدوات والو�صائل، 

وام��راأة  رجل  اآلف  �صبعة  اليوم  فقوامه 

مدنيني وع�صكريني على الأر�س موزعني 

على ثاث قارات، تن�صق عملياتها مع 

الأمم املتحدة والإحتاد الأفريقّي وجامعة 

الدول العربية. 

الإحت��اد  اأن  اىل  اإيخهور�صت  واأ���ص��ارت 

م�صرتك  لدفاع  �صعيه  وبفعل  الأوروب���ي 

يوّفر  اأن  ي�صتطيع  خارجية،  ول�صيا�صة 

امل�صتوى  وعلى  املجاورة  ال��دول  يف  الأم��ن 

اجل��وار  يف  ال��ي��وم  يح�صل  وم��ا  ال��ع��امل��ي. 

اجل��ن��وب��ّي ���ص��اأن امل��واط��ن��ني الأوروب��ي��ني 

ما  ال�صرق،  اىل  بالن�صبة  �صّيان  والأم��ر 

ي�صتدعي احلاجة اإىل خلق حلول جديدة 

اأو  اجلنوب  يف  �صواء  امل�صتجدة  للتحديات 

يف ال�صرق. 

الإحت��اد  دع��م  اإيخهور�صت  واأك���دت 

قائلة:  جانبه  اإىل  ووقوفه  لبنان  الأوروبي 

»نحن نحيي اجلي�س اللبناين وقوى الأمن 

الداخلي على كل العمل الذي يقومون 

البلد  هذا  ا�صتقرار  املحافظة على  يف  به 

هذا  دعمنا  يف  �صن�صتمر  ونحن  ووحدته، 

اليوم،  التي حت�صل  الأعمال  البلد. وهذه 

اإمنا جُت�صد خطوة اإيجابية لدعم اجلي�س 

نقف  اأننا  زلنا نكرر  وما  قلنا  اللبناين، 

اإىل جانبكم«.

كلمة ال�سيد اإمانويل بون 

ل�صوؤون  الفرن�صي  الرئي�س  م�صت�صار 

املتحدة  والأمم  الأو�صط  وال�صرق  اأفريقيا 

حتييد  اإىل  دع��ا  ب��ون  اإم��ان��وي��ل  ال�صيد 

ال�صورية،  الأزم��ة  عن  اللبناين  اجلي�س 

�صليمان  الرئي�س  فرن�صا  دعم  موؤكًدا 

من  لبنان  لأن  الع�صكرية،  واملوؤ�ص�صة 

الأولويات الأ�صا�صية لفرن�صا يف املنطقة.

ال�صيا�صي  الإتفاق  »اأّن  اإىل  بون  واأ�صار 

�صروري جًدا«، م�ص��دًدا على اإ�ص��رار فرن�صا 

�صانحة  فالفر�ص�ة  التوافق،  �صروط  على 

يف  لأحد  م�صلح�ة  ول  كبرية  والتوترات 

الهبة  اأن  اإىل  لفًتا  التوترات،  تاأجيج 

مع  تتوافق  اللب�ناين  للجي�س  ال�صعودية 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  دعم  يف  طموحاتنا 

اأن  على  و�صدد   ،1701 القرار  اأ�صا�س  على 

ثاثة  بقيمة  ال�صعودية  مع  �صراك�تنا 

بايني دولر لدع�م اجلي��س اللبن�اين ه�ي 

دليل حر�س اململكة وفرن�صا على دعم 

هذه املوؤ�ص�صة التي هي رمز وحدة لبنان«.

كلمة ال�سفري اأ�سرف حمدي 

العربية يف لبنان  �صفري جمهورية م�صر 

التحدّيات  اإىل  ت��ط��ّرق  حمدي  اأ���ص��رف 

ال�صرق  منطقة  بها  متّر  التي  واملتغرّيات 

الأو�صط واأهمها: 

والأم��ن��ي،  ال�صيا�صي  الإ�صتقرار  ع��دم 

اإنت�صار ظاهرة الإرهاب والتطرف، تنامي 

اإ�صتمرار  والطائفية،  املذهبية  ال�صراعات 

ال�صراعات ال�صيا�صية وامليدانية باملنطقة 

والإقت�صادية  الأمنية  اآث��اره��ا  واإم��ت��داد 

والإجتماعية لدول اجلوار وتنامي ظاهرة 

اجليو  بال�صراعات  املنطقة  وتاأّثر  النزوح، 

واإ�صتمرار  الكربى،  القوى  بني  �صيا�صية 

وتنامي  الفل�صطينية،  الق�صية  ت�صفية 

الدول  �صوؤون  يف  عربية  غري  اأطراف  نفوذ 

العربية.

تتّم  التحدّيات  تلك  مواجهة  اأّن  وراأى 

من خال تكثيف اجلهود للتو�صل اىل 

الإقليمية  لل�صراعات  �صيا�صية  حلول 

الدول  موؤ�ص�صات  على  واحلفاظ  الراهنة 

املجتمعي،  ن�صيجها  ووح���دة  العربية 

واحللول  الأجنبية  التدخات  ورف�س 

العربية  الأنظمة  وا�صتجابة  الع�صكرية، 

ملطالب �صعوبها بالتغيري واحلرية.

م�صر  يف  ال��و���ص��ع  خ�����سّ  م��ا  يف  اأم����ا 

م�صر  اأن  ف��راأى  اخلارجية،  و�صيا�صتها 

املامح،  مكتمل  كياٍن  نحو  تتجه 

موؤهل ل�صتعادة الدور الريادي الذي تفر�صه 

علينا حقائق التاريخ واجلغرافيا وُمدرك 

وال�صيا�صية  الإق��ت�����ص��ادي��ة  للتحديات 

وللم�صالح املتعلقة بالأمن الوطني.

بحلفاء  �صت�صتعني  م�صر  اأن  واأ���ص��اف 

فكرًيا  مت�صابهني  عليهم،  ُيعتمد 

وثقافًيا، يقفون �صًفا واحًدا اأمام حتدّيات 

اأ�صا�س  على  والتمييز  والإرهاب  التطرف 

اإىل  واأ���ص��ار  مذهبي.  اأو  ديني  اأو  عرقي 

�صعيد  على  اأمت��ت��ه��ا  ال��ت��ي  اخل��ط��وات 

تكون  بحيث  الد�صتورية  الإ�صتحقاقات 

موؤ�ص�صات  بناء  ا�صتكملت  قد  م�صر 

الدولة احلديثة املبتغاة يف اأ�صهر معدودة.

وختم بالتاأكيد على دعم م�صر لبنان، 

ا،  وجي�صً وحكومة  وموؤ�ص�صات  دول���ًة 

وبالتاأكيد على ا�صتعدادها لاإ�صطاع 

من  اللب�نانيون  ي�ن�صده  ال��ذي  ب��ال��دور 

وا�صتقرار  اأم��ن  على  للحفاظ  القاهرة 

الد�صتورية  الإ�صتحقاقات  واإمتام  الباد، 

واإمكانات  قدرات  وتعزيز  موعدها،  يف 

واأداءه  ب����دوره  ن��ع��ت��ز  ال�����ذى  اجل�����ي�����س 

وت�ص�حياته.

تو�سيات جمموعات العمل الأوىل

حول  متحورت  الأوىل  العمل  جمموعة 

العامل  يف  احلكم  اأنظمة  تطّور  »م�صار 

ال�صريعة  بني  تتوزع  ال�صرعّية  العربي: 

ال�صعبية«،  والتعبريات  املدين  والقانون 

و»مرتكزات احلوكمة والُفر�س املتاحة 

ال�صيا�صّية  الأنظمة  يف  املواطنة  لتحقيق 

اجلديدة«.

: الإجتاهات العامة للنقا�س: اأولاً

1- ق�صية العاقة بني الدولة واملجتمع.

ال��دول  يف  ال�صيا�صي  امل�صار  تعّث�ر   -2

العربية.

ال���دول  بع�س  يف  التغيري  ق�صية   -3

العربية.

4- ق�صية الإطار الد�صتوري والقانوين.

23 العدد 347



ا: التو�سيات: ثانياً

للدرا�صات  عربية  جمعية  اإن�صاء   .1

مراكز  اإق��ام��ة  وت�صجيع  الد�صتورية 

والعاملية  العربية  الد�صاتري  تر�صد  بحثية 

وحتّولتها.

�صحيحة  د���ص��ت��وري��ة  ُن��ظ��م  ب��ن��اء   .2

للعملية  لزًم����ا  ��ا  اأ���ص��ا���صً ب��اإع��ت��ب��اره��ا 

الد�صاتري  بتفعيل  ب��دًءا  الدميقراطية 

وجعلها وثائق مرجعية للنقا�س العام.

وتدعيم  املختلف  بالآخر  الإعرتاف   .3

والتنوع  التعدد  حترتم  جمتمعية  ثقافة 

مع  التعبري،  حرية  وتاأكيد  والإختاف 

ب�صبب  التمييز  اأ�صكال  كل  جت��رمي 

اأو  الطائفة  اأو  اللون  اأو  العرق  اأو  اجلن�س 

املذهب اأو الو�صع الإجتماعي.

خال  من  املواطنة  مبداأ  تاأكيد   .4

الإجتماعية  التن�صئة  اأدوات  خمتلف 

وعرب ال�صيا�صات العامة. 

لتكري�س  الازمة  التدابري  اإتخاذ   .5

الفئات  جت���اه  الإي��ج��اب��ي«  »التمييز 

جمتمع  ك��ل  ظ�����روف  وف��ق  املهم�صة 

عربي.

من  ال�صعبية  امل�صاركة  تدعيم   .6

خال قوانني اإنتخابية عادلة مع مراعاة 

التمثيل الن�صبي واإن�صاء هيئات م�صتقلة 

لإدارة الإنتخابات والإ�صراف عليها.

العابرة  التنظيمات  اإن�صاء  ت�صجيع   .7

ل��اإن��ت��م��اءات ال��ط��ائ��ف��ي��ة وامل��ذه��ب��ي��ة 

والعرقية.

وتعزيز  امل��دين  املجتمع  دور  تفعيل   .8

مع  وكذلك  وال��دول��ة،  بينه  ال�صراكة 

املنظمات الدولية. 

9. �صمان حرية الإعام املرئي وامل�صموع 

واملطبوع والإلكرتوين وتاأكيد ا�صتقاله 

عن �صلطة الدولة وهيمنة املال.

والإهتمام  الإن�صان  يف  الإ�صتثمار   .10

بجيل ال�صباب. 

حقوق  واحرتام  القانون  دولة  اإر�صاء   .11

الن�صان.

وتفعيل  م�صتدامة  تنمية  حتقيق   .12

م�صاركة ال�صباب واملراأة. 

لإ�صتقال  خا�س  اهتمام  اإعطاء   .13

�صلطات  بني  الف�صل  اإطار  �صمن  الق�صاء 

الدولة. 

مبعايري  موؤ�ص�صاتية  قواعد  اإر�صاء   .14

الفجوة  �صّد  اأجل  من  اإحرتافية  مهنية 

بني املواطن والدولة.

بني  منتظمة  ���ص��ات  اإق���ام���ة   .15

البحث  ومراكز  القرار  �صنع  موؤ�ص�صات 

ال�صيا�صات  تر�صيد  اأجل  من  والتفكري 

العامة يف خمتلف املجالت.

16. اإن�صاء مكاتب تابعة لرئا�صة الدولة 

لتلقي مقرتحات املواطنني. 

تو�سيات جمموعة العمل الثانية 

الو�صع  على  رك��زت  املجموعة  ه��ذه 

اجل��ي��و���ص��رتات��ي��ج��ي ال��ع��رب��ي ال��راه��ن 

م�صار  متغرّيات:  لثاث  يخ�صع  ال��ذي 

املفاو�صات )5+1( مع اإيران حول الربنامج 

وان��ط��اق   2 جنيف  ن��ت��ائ��ج  ال���ن���ووي، 

وُم�صتقبل  �صوريا  يف  ال�صيا�صية  العملية 

يف  الدميقراطّية  نحو  الطريق  خارطة 

العربي،  للعامل  اجلديد  الت�صّكل  م�صر، 

توّفر  مع  والإقت�صاد  الأم��ن  يف  الأولويات 

اإرادة التغيري لدى ال�صعوب واإرادة ال�صراكة 

لدى الدول املوؤثرة.

يف امللف النووي الإيراين:

تهدف  اإي��ران  اأن  على  املوؤمترون  اإتفق 

اإىل  النووية  التقنية  اقتنائها  وراء  من 

الدفاع عن نف�صها يف مواجهة الأخطار 

اخلارجية املحتملة، ف�صًا عن حتقيق 

ال��ع��ّزة ال��وط��ن��ي��ة وال��زع��ام��ة يف ال��ع��امل 

الإ�صامي.

اأما يف مو�صوع حوافز الإتفاق ومعوقاته، 

الرئي�س  جميء  اأن  اإىل  املوؤمترون  فلفت 

واإرادت��ه  الرئا�صة  �صّدة  اإىل  روحاين  ح�صن 

حزمة  من  اقت�صادًيا  اإي��ران  ت�صّرر  بوقف 

اقتناع  اإىل  اإ�صافة  القا�صية،  العقوبات 

بامل�صار  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س 

ونيته  امل�صاألة  ه��ذه  حلل  الديبلوما�صي 

الثانية،  وليته  اإجناز خارجي يف  حتقيق 

اأمور عّززت فر�صة الو�صول اإىل اتفاق. 

التفاق،  بعد  ما  ملرحلة  ورات  الت�صّ ويف 

انق�صم املوؤمترون بني من يرى اأن التفاق 

�صي�صّهل حّل الق�صايا اخلافية بني اإيران 

ومن  املنطقة،  الإقليمية يف  الدول  و�صائر 

الإيراين يف  النفوذ  �صيعّزز  الإتفاق  اأن  يرى 

مقابًا  ت�صّدًدا  ي�صتدعي  مما  املنطقة، 

للنفوذ  املمانعة  الإقليمية  ال��دول  من 

اإىل مزيد من  الأم��ور  يدفع  الإي��راين مبا 

التاأّزم.

يتبع  اأن  �صرورة  على  املوؤمترون  و�صّدد 

حثيث  واإقليمي  دويل  جهد  الإت��ف��اق 

خالية  منطقة  الأو�صط  ال�صرق  لإع��ان 

وتطبيق  ال�صامل  ال��دم��ار  اأ�صلحة  م��ن 

هذه  اإنت�صار  منع  معاهدة  مندرجات 

دول  جميع  على  وملحقها  الأ�صلحة 

املنطقة من دون ا�صتثناء.

يف املو�سوع امل�سري: 

راأى املوؤمترون �صرورة ا�صتكمال خريطة 

الطريق للو�صول مب�صر نحو الدميقراطية 

وحتقيق العدالة والتنمية والتزام الد�صتور 

والقوانني املرعية الإجراء مبا فيها �صمان 

وقد  وحرياتهم.  امل�صريني  �صامة جميع 

التي  التحديات  حجم  املوؤمترون  ناق�س 

املرحلة  يف  و�صعًبا  حكومة  م�صر  تواجه 

الإنتقالية.

اإ���ص�����رار  امل��وؤت�����م��ر  اأع�����ص��اء  واإذ لح��ظ 

ق��ط��اع��ات وا���ص��ع�����ة م���ن ال�����ص��ع��وب 

اأهمية  على  العربي�ة  واحل��ك��وم��ات 

واملتوقعة  الراهنة  العقبات  م�صر  جت�اوز 

ال�صيا�صي  دوره��ا  ممار�صة  اإىل  لعق��ود 
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والإ�صامي  العربي  والثق�ايف يف حميط�ها 

�صعب  رغبة  املوؤمت�رون  ثّمن  والإفريقي، 

م�صر يف تثبيت دعائم حكم دميقراطي 

كيفية  حول  اآراوؤهم  وتباينت  م�صتقل، 

التعاطي مع حركة الإخوان امل�صل�مني. 

اأولوي�ة مكافحة الإرهاب  اإذ راأى البع�س 

هم  الإخ���وان  واإن  م�صر،  تعانيه  ال��ذي 

امل�صاركة  ع��ن  اأنف�صهم  اأق�����ص��وا  م��ن 

يف  امل�صاركة  رف�صهم  بعد  ال�صيا�ص�ية 

البع��س  �صّدد  فيما  الإنتق�الية،  املرحلة 

الآخر على �صرورة ال�صعي اإىل توافق وطني 

الإنق�ص�امات  واحتواء  اجلميع  ي�صمل 

املجتمع  وا�صعة من  �صرائح  اإق�صاء  وعدم 

ال�صيا�صية  الأح���زاب  بعمل  وال�صماح 

تخّليها  �صرط  الدينية  القاعدة  ذات 

العمل  اأ���ص��ول  والتزامها  العنف  ع��ن 

الدميقراطي ال�صليم.

الإقليمية  الأط���راف  امل��وؤمت��رون  ودع��ا 

ال�صيادة  اح���رتام  اإىل  ك��اّف��ة  وال��دول��ي��ة 

اأك��رب  ج��ه��ود  وب���ذل  مل�صر  الإقليمية 

مل�صاندتها يف اخلروج من اأزماتها الراهنة 

حتديات  مواجهة  على  وم�صاعدتها 

الدميقراطية  نحو  الإن��ت��ق��ال  مرحلة 

والعدالة الإجتماعية. 

يف املو�سوع ال�سوري:

العمل  ���ص��رورة  على  امل��وؤمت��رون  اأك��د 

العنف  دوام���ة  لإي��ق��اف  ال�صبل  ب�صتى 

والإقتتال يف �صوريا، والإمتناع عن مترير 

بيئة  لإيجاد  اإليها،  وامل�صّلحني  الأ�صلحة 

للخروج  ال�صوري  احلوار  ت�صتاأنف  منا�صبة 

من الأزمة الراهنة.

من  الأزم��ة  ا�صتمرار  اأن  املوؤمترون  وراأى 

الدولة  م�صري  يهدد  ل  �صيا�صي  حل  دون 

جميع  ا  اأي�صً يهدد  بل  فح�صب،  ال�صورية 

من  ويفاقم  باملخاطر،  املنطقة  دول 

وحمنتهم  ال�صوريني  الاجئني  م�صكلة 

واآثارها ال�صلبية واخلطرة على ال�صتقرار 

الجتماعي وال�صيا�صي للدول امل�صيفة. 

باأهمية  ال�صياق  هذا  يف  املوؤمترون  ونّوه 

الثقة  بروح  جنيف  مفاو�صات  ا�صتئناف 

واجلدية وتفعيلها بغية التو�صل اىل ذلك 

احلل. 

تو�سيات جمموعة العمل الثالثة

جمموعة العمل الثالثة متحورت حول:

اإقليمي  وزن  العربي:  اخلليج  دول   •
اإقت�صادية  منظومة  اإىل  اإ�صتند  را�صخ 

جتاذبات  مع  وتعاي�س  ُم�صتقّرة  اأمنية 

اإقليمية ودولّية.

• الدور الإقليمي اجلديد لدول اخلليج: 
الأولويات ال�صيا�صية والأمنية والإقت�صادية 

الإقليمّية  واملتغرّيات  التحدّيات  �صوء  يف 

والدولّية.

اخلليج  دول  حكومات  �صرعية   •
وا�صتدامتها: اإ�صتخدام دول اخلليج ثروات 

اإقت�صاديات  لبناء  لديها  والغاز  النفط 

التعليمي،  امل�����ص��ت��وى  ورف����ع  ح��دي��ث��ة 

ال��دول  لوائح  تت�صّدر  وه��ي  الإجتماعي 

املانحة مل�صاعدة الإقت�صاديات الإقليمية.

العلقات بني دول اخلليج واإيران:

يجدر بدول اخلليج اأن ت�صعى ل�صم ايران 

�صاملة،  اإقليمية  اأمنية  هيكلية  اإىل 

يبدو  الإ�صرتاتيجية  ه��ذه  حتقيق  واإن 

اأ�صهل عليها من التعويل على الوليات 

املتحدة. 

الإنق�سامات داخل دول اخلليج:

امل�صائل  اإن دول اخلليج منق�صمة على 

على  مبدئًيا  مّتفقة  وهي  الإ�صرتاتيجية 

التناغم  وعلى  الإن��دم��اج  اإىل  احلاجة 

الإجتماعي والإقت�صادي وعلى ال�صيا�صات 

بينها،  ما  يف  متناف�صة  وهي  اخلارجية. 

اأمن  اإىل  دائًما  الأولوية  تعطي  اأنها  غري 

اأنظمتها وتراكم الثوات. 

الثغرات داخل دول جمل�س التعاون اخلليجي:

القطري��ة:   – ال�صعودية  املناف�صة   -

الإقليمي  الفراغ  ت�صعى قطر من خال 

من  امل��زي��د  وك�صب  نفوذها  زي���ادة  اإىل 

جًوا  اأح��دث  مما  جانبها،  اإىل  احللفاء 

من عدم الثقة داخل دول جمل�س التعاون 

اخلليجي. 

عن  ُعمان  عربت  ُعمان:  �صلطنة   -

الذي  الأمر  اإيران،  مع  بالتوا�صل  رغبتها 

فهم  قّلة  ب�صاأن  التبا�س  حالة  اإىل  اأدى 

دول  يف  �صركائها  قلق  ُعمان  �صلطنة 

اخلليج. 

التغيري  اخلليج  دول  دعمت  �صوريا:   -

احلا�صل يف �صوريا كما وقفت اإىل جانب 

املعار�صة والثورة. 

دول اخلليج يف العامل العربي الأ�سمل:

التغيريات  اخلليج  دول  معظم  تقاوم 

الإق��ل��ي��م��ي��ة، وه���ي اأح����د ال��اع��ب��ني 

ال��ع��رب��ي على  ال��ع��امل  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ني 

ال�صعيدين ال�صيا�صي والإقت�صادي، فاإحتاد 

من  اأك��رب  بنفوذ  يحظى  ال�صّت  ال��دول 

الدول ال�صتة ع�صرة العربّية الأخرى. 

دول اخلليج وم�سالح الأمن العربي:

جامعة  وُت�صعف  اخلليج  دول  تهّم�س 

حال  يف  اإّل  تتجاهلها  اأو  العربّية  الدول 

متازمة  ولكنها  ل��ه��ا،  م��اءم��ت��ه��ا 

وال�صيا�صّية  الثقافّية  اخل��ي��ارات  م��ع 

ة العربية.  والإ�صرتاتيجيًّ

م�ستقبل اململكة العربية ال�سعودية:

تواجه  ال�صعودية  العربية  اململكة  اإّن 

ا  اأي�صً زال��ت  ما  وه��ي  كثرية،  حت��دّي��ات 

مبدى  يكمن  فدورها  فريدة  موؤّثرة  دولة 

الإي��رايّن  النفوذ  ملواجهة  اإليها  احلاجة 

وتاأمني الإ�صتقرار يف �صمال اأفريقيا واإعادة 

بناء �صوريا. 

 م�ستقبل جمل�س التعاون اخلليجّي: 

�صوًطا  اخلليجّي  التعاون  جمل�س  قطع 

من  بالرغم  م�صائل  جملة  يف  كبرًيا 

عليه،   حمدودة  ورقابة  تغطية  ممار�صة 

معّينة  نخبة  تديرها  التي  املوؤ�ص�صة  وهذه 

وتعطي  الأم��ن  مب�صاألة  دوًم��ا  من�صغلة 

الأولوّية للنظام والأمن الإقليمي.
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البيئة التي تهّدد دول اخلليج:

يفوق  الدميوغرايف:  التوازن  اإختال   -

املواطنني  عدد  الوافدين  الأ�صخا�س  عدد 

اخلليجيني يف عدة بلدان. 

- الأمن الغذائّي واملائّي.

- الطائفّية، التدخل اخلارجي والإ�صام 

ال�صيا�صّي. 

التنمية الإقت�صادّية: تنويع الإقت�صاد   -

املواطنني  وحتفيز  العمل  فر�س  وتوفري 

القطاع  العاملة يف  القوى  اإىل  لاإن�صمام 

اخلا�س. 

- ع���ائ���دات ال��ن��ف��ط: ال��ت��ح��ولت يف 

التكنولوجيا واأ�صواق الطاقة قد توؤدي اإىل 

تراجع مداخيلها.

اإن  املتحدة:  ال��ولي��ات  مع  العاقة   -

اليوم،  املتحدة  ال��ولي��ات  م�صالح  تبّدل 

التزاماتها  تقييم  اإعادة  اإىل  يوؤدي  ورمبا 

جتاه حلفائها يف اخلليج. 

التو�سيات: 

العامة  الدبلوما�صية  يف  الإن��خ��راط   -

وعرب  العرب  بني  العاقات  والتوا�ص��ل: 

اخلاطئة  باملفاهيم  حمفوفة  اخلليج 

واأ�صك�ال التحّيز و�ص��وء الفهم.

املفاهيم  هذه  جت��اوز  ال�صروري  من  لذا 

اخلاطئة. 

للطوارىء:  تخطيط  متارين  اإج��راء   -

ومتو�صطة  قليلة  �صيناريوهات  ثّمة 

احلدوث/ واأخرى متو�صطة وعالية التاأثري 

يجب الإحتياط منها. 

باإيران  الرتحيب  دبلوما�صية  اعتماد   -

الإقليمّي  الإيرايّن  الإندماج  بلورة  لإعادة 

والعاملّي. 

ت�صدد  اأن  يجب  الطائفية:  -حماربة 

على  ونخبها  اخلليجية  الإعام  و�صائل 

الهوية والإنتماء القومي.

كلمة العميد الركن خالد حماده 

اخلتامية

الركن  العميد  قال  املوؤمتر،  ختام  يف 

حماده:

مبا  اجليوبوليتيك  علم  حقائق  اإّن 

املتمثلة  القوة  لنقاط  حتديد  من  تعنيه 

والثقل  وامل�����ص��اح��ة  اجل��غ��رايف  ب��امل��وق��ع 

ون�صيف  الإقت�صادية،  وامل��وارد  ال�صكاين 

الأو���ص��ط،  ال�����ص��رق  منطقة  يف  عليها 

التاريخ.

الإجتماعية  والروابط  القيم  منظومة 

توؤكد اإ�صتمرار املنطقة كنقطة جاذبة 

لل�صراع الدويل. 

حقائق  جتاهلت  ال�صابقة  احلقبة 

املنطقة  مع  وتعاطت  اجليوبوليتيك 

ح�صًرا من خال جزئيات اأحدثت توتًرا 

يف  وي��اأت��ي  وفهمها  مقاربتها  �صياق  يف 

الديني  التنّوع  اجلزئيات  هذه  مقدمة 

الدور الإقليمي والأمن  والعرقي ونظريات 

اجلزئي، هذه مرحلة اإ�صتنفذت اأهدافها 

تتمكن  ومل  م�صدود  اإىل حائط  وو�صلت 

من تقدمي اأي جديد. 

هذه  ال��ت��اري��خ،  ت�صنع  اجلغرافيا  اإن 

واإن  بال�صاحية  تتمتع  تزال  ل  املقولة 

حكًما  حتدث  الكمّية  الرتاكمات 

تغيريات نوعية. 

�صنوات يف  اأربع  ما نحاول تقدميه منذ 

مركز البحوث هو اإ�صفاء ال�صمولية على 

للمنطقة،  البحثية  مقارباتنا  جميع 

فاأمن اأي جزء منها ل ميكن اأن يخ��رج 

مبفه��وم�ه��ا  الأم��ن  منظ��ومة  عن 

املنط��قة  واإقت���صاد  ال�صامل  الكلي 

حق��ائق  ي��راعي  اأن  اإل  ميكن  ل 

ميكن  ول  ال�صيا�صية  اجل��غرافيا 

اأو  املنطقة  من  جزء  لأي  اأدوار  اإجت�راح 

احلقائق  وجتاهل  عليها  تبعات  اإلقاء 

والإق��ت�����ص��ادي��ة  ال��دمي��غ��راف��ي��ة  الرقمية 

اجلماعي  والاوعي  التاريخية  والذاكرة 

العربي. 

اإحياء بع�س  رمبا هناك �صرورة لإعادة 

املفاهيم التي حجبتها املرحلة ال�صابقة 

العربي  القومي  وياأتي يف طليعتها الأمن 

والإقت�صادية  الأمنية  جوانبه  بكافة 

يف  بحاجة  نحن  ورمبا  واجليو�صيا�صية، 

اأنف�صنا  تقدمي  اإع��ادة  اإىل  العربي  العامل 

ك�صاحة  ولي�س  اإ�صرتاتيجي  كفاعل 

جيو�صيا�صية«. 

بتوزيع  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  واإخ��ت��ت��م��ت 

الركن  والعميد  اجلي�س  قائد  ممثل 

ال�������ص���ه���ادات على  خ���ال���د ح���م���اده، 

امل��اليني  الراعني  وبتك��رمي  امل�صاركني 

والإعاميني.
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مو�ضوع 

اإعداد:الغالف

الهام ن�صر تابت
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قطع اجلي�س ال�صك باليقني، قال كلمته ميدانًيا: انتهت اللعبة، الأمن لطرابل�س وللبقاع واحلبل 

على اجلرار...

بع�س »الأمراء« املزعومني فهم الر�صالة وودع حماور القتل، البع�س الذي مل ي�صتوعب اأن لعبة 

املوت يف �صاحات الفقراء وبيوتهم انتهت، مّت التعامل معه مبا يالئم، ففهم.

يف  بع�صها  مك�صوفة،  باتت  وال�صرقة  واخلطف  والتفخيخ  التكفري  ع�صابات  يف  الكبرية  الروؤو�س 

قب�صة اجلي�س حًيا اأو ميًتا، والبع�س الآخر له دور ياأتي، ويوم قريب.

بالدم واحلزم واحلكمة

ثمة  اأن  �سمعوا  الذين  طرابل�س  اأه��ايل 

مدينتهم  عن  تفرج  �سوف  اأمنية  خطة 

�ساورتهم  العنف،  �سجن  يف  املعتقلة 

�سوف  اأنهم  �سريًعا  ي�سدقوا  ومل  �سكوك 

الرقاد  ويودعون  اآمنة  منازل  يف  يبيتون 

على اجلمر. لكن الآتي كان قريًبا. وها 

قد و�سل واأو�سح، بالدم واحلزم واحلكمة، 

اأنه �سيحمي اأمن املواطنني، ويعيد احلياة 

اإىل مدينتهم.

خمتلًفا،  الكابو�س  كان  البقاع،  يف 

خطف،  ���س��واري��خ،  مفخخة،  �سيارات 

�سرقات خمدرات... واحتقان يكاد ي�سل 

اإىل الإقتتال.

ب�سعة اأيام عقب انطالقها يف طرابل�س، 

بداأت اخلطة الأمنية يف البقاع، بعد اأن 

�سرب اجلي�س بيد من حديد من حاولوا 

اإعاقته...

تقريًبا:  واح���د  امل�سهد  وه��ن��اك  هنا 

بالدعاء  ويعت�سمون  يهللون  مواطنون 

لكي يكون ما يرونه باأم العني حقيقة 

ويف  يتبخر...  حلًما  ل  الآت��ي��ة،  الأي���ام 

خلفية امل�سهد، قلة من حمرتيف العنف 

والقتل توؤازرهم قلة اأخرى من املنتفعني 

اأو املخدوعني، لكنهم مل يعودوا قادرين 

على الظهور.

يكن  اأمل  بالأم�س؟  ولي�س  اليوم  مل��اذا 

كل  تعرثت  وكيف  ج��اه��ًزا،  اجلي�س 

اخل��ط��ط ال��ت��ي ر���س��م��ت واأق����رت خ��الل 

ال�سنوات املا�سية؟

وج��اًدا،  جاهًزا  اجلي�س  كان  بالطبع 

اجلواب  حتمل  وجرحاه  �سهدائه  ودم��اء 

ال�سايف.

ومل  حلظة،  ي��رتدد  ومل  يوًما،  يتاأخر  مل 

كان  ما  اإمنا  الت�سرف،  اأو  التقدير  ي�سئ 

ثمة  زال  ما  تنفع  اأن  وحدها  لإجراءاته 

من يحّر�س املتقاتلني وميولهم مباليني 

الدولرات، ويوؤمن لهم الغطاء. اإًذا �سحب 

اجلي�س  مبقدور  فبات  ال�سيا�سي،  الفتيل 

ويفكك  الأمنية،  ال�سواعق  يعطل  اأن 

فعله،  يتقن  ما  وه��ذا  والعقد،  الأل��غ��ام 

وبا�ستعداد  عالية  مبناقبية  مدفوًعا 

للت�سحية غري حمدود.

اآخر اأيام القتتال يف طرابل�س

املا�سي  اآذار  من  الأخري  الأ�سبوع  خالل 

العنف  اأ�سرية  تزال  ما  طرابل�س  كانت 

والقتتال، وفيما كانت وحدات اجلي�س 

الأمن للجميع:

من طرابل�س 

اإىل البقاع 

»واحلبل على اجلرار«...



�سبط  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اإج��راءات��ه��ا  تنفذ 

واأعمال  النريان  واإ�سكات م�سادر  الو�سع 

القن�س، اأ�سيب اأربعة ع�سكريني بجروح 

خمتلفة. اجلي�س دهم اأماكن مطلقي 

النار يف القبة و�سارع الأمريكان – جبل 

حم�سن، و�سارعي البّقار والريفا، و�سبطت 

ع�سكرية  واأع���ت���دة  ذخ��ائ��ر  وح���دات���ه 

م��ت��ن��وع��ة. خ���الل ت��ل��ك ال��ف��رتة ب��رزت 

اتهامات يف حق اجلي�س تّدعي التعر�س 

وعمر  الأطر�س  عمر  املوقوفني  لكرامة 

جوانية من خالل حلق ذقنيهما، لكن 

قيادة اجلي�س ردت مو�سحة اأن الأول كان 

القب�س عليه  األقى  الذقن عندما  حليق 

عليه  وتنطبق  دين،  رجل  لي�س  والثاين 

قوانني ال�سجون. يف الوقت عينه كانت 

وحدة من اجلي�س تفكك عبوة يف حرم 

يف  اللبنانية،  اجلامعة   – العلوم  كلية 

حملة القبة – طرابل�س )2014/3/24(.

ر�صائل وردود

ي�ستقالن  ملثمان  اأقدم  اآذار   27 �سباح 

دراجة نارية يف حملة البولفار – طرابل�س، 

حربي  م�سد�س  من  النار  اإط��الق  على 

باجتاه املوؤهل فادي جبيلي خالل توجهه 

اإ�سابته  اإىل  اأدى  ما  عمله،  مركز  اإىل 

بجروح خطرية ما لبث اأن ا�ست�سهد متاأثًرا 

ب���ه���ا. ب����دا ه��ذا 

مبثابة  الع��ت��داء 

اجلي�س  اإىل  ر�سالة 

ال�������ذي ب��ا���س��رت 

وحداته ا�ستعدادها 

لالنت�سار الوا�سع يف 

طرابل�س والبقاع.

امل��ت�����س��ررون من 

ت��وق��ف الق��ت��ت��ال 

وواأد الفتنة، حاولوا 

توجيه  جديد  من 

ر�سائل القتل. ففي 

حني اغتيل املوؤهل 

الأم����ن  ق����وى  يف 

بطر�س  ال��داخ��ل��ي 

البايع يف طرابل�س، 

 ، )2 0 1 4 /3 /2 8 (

فجر اإرهابي نف�سه 

للجي�س  بحاجز 

اأدى  يف عر�سال، ما 

واإ�سابة  ع�سكريني  ثالثة  ا�ست�سهاد  اإىل 

اآخرين بجروح خمتلفة )2014/3/29(.

اغتيال  بني  ربطت  التي  اجلي�س  قيادة 

اجلبيلي  ف��ادي  اجلي�س  يف  اأول  امل��وؤه��ل 

بطر�س  الداخلي  الأم��ن  قوى  يف  واملوؤهل 

التي  الإره���اب���ي���ة  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ب��اي��ع 

يف  قالت  عر�سال،  يف  احلاجز  ا�ستهدفت 

اليوم  اأنها  »تعرف  اإنها  اأ�سدرته،  بيان 

�ستكون  م�سى،  وق��ت  اأي  م��ن  واأك���رث 

ب�سط  من  اجلي�س  ملنع  لالإرهاب  عر�سة 

�سلطة الدولة وواأد الفتنة، لكنها توؤكد 

ا�ستمرارها يف مكافحته ويف  يف املقابل، 

مالحقة الإرهابيني«. واأكدت يف البيان 

نف�سه عزمها على تنفيذ اخلطة الأمنية 

مهما واجه اجلي�س من �سعوبات، ومهما 

و�سهداء...  ت�سحيات  من  ذلك  كلفه 

حم���اولت  جميع  اأن  ع��ل��ى  و����س���ددت 

لعرقلة  ب��الأم��ن  والعابثني  الإره��اب��ي��ني 

اإجراءات اجلي�س لن تنجح...

الأول من ني�صان:

ل كذب بل حقيقة �صاطعة

ع�سية  باتوا  جهتهم،  من  املواطنون 

البدء بتطبيق اخلطة الأمنية على جمر 
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ي�سيع  البع�س  ك��ان  كثرية.  واأ�سئلة 

م�سلحو  قا�سية.  معركة  عن  اأخ��ب��اًرا 

اأدوات  كانوا  اأنهم  ي�سعرون  ال�سوارع 

املحاور  قادة  عنهم.  اجلميع  تخلى  وقد 

عن  غابوا  والثبور  بالويل  ه��ددوا  الذين 

قيادة  اأكدت  املقابل  يف  والنظر.  ال�سمع 

الأول  يف  ب��داأت  التي  اخلطة  اأن  اجلي�س 

من ني�سان باتت واقًعا ميدانًيا. فا�ستناًدا 

اإىل قرار جمل�س الوزراء بداأ اجلي�س تنفيذ 

و�سملت  طرابل�س،  يف  الأمنية  اخلطة 

حواجز  واإقامة  دوريات  ت�سيري  الإجراءات 

ودهم اأماكن تواجد املطلوبني مبوجب 

ا�ستنابات ق�سائية، حيث اأوقفت وحداته 

يف  املوقوفني  عدد  بلغ  وقد  منهم.  عدًدا 

موقوًفا   75  )2014/4/1( نف�سه  التاريخ 

ال�سورية  التابعية  من  ا  �سخ�سً  27 بينهم 

والفل�سطينية، كما مّت �سبط 91 دراجة 

ع��دد  اإىل  ن���اري���ة 

م���ن ال�����س��ي��ارات 

امل�����خ�����ال�����ف�����ة، 

من  وك���م���ي���ات 

والذخائر  الأ�سلحة 

والأعتدة  احلربية 

ال���ع�������س���ك���ري���ة 

امل����ت����ن����وع����ة. يف 

ال��ي��وم ال��ت��ايل بلغ 

ع����دد امل��وق��وف��ني 

 14 ب��ي��ن��ه��م   33

وذخائر  اأ�سلحة  �سبط  ومّت  ال�سوريني،  من 

واأعتدة، اإىل �سيارات ودراجات نارية.

اأ�سفرت عن توقيف  الإجراءات نف�سها 

تنفيذ  لبدء  الثالث  اليوم  يف  ا  �سخ�سً  17

بالإ�سافة  طرابل�س،  يف  الأمنية  اخلطة 

انت�ساره  تابع  اجلي�س  اأ�سلحة.  �سبط  اإىل 

الد�سم  اأزال  حيث  املدينة  اأحياء  لي�سمل 

الطريق  تقطع  كانت  التي  واملتاري�س 

اأكرث من  بني �سفتي �سارع �سوريا طوال 

�سنتني.

�سقطت التح�سينات الكبرية واملتاري�س 

اأمام الآليات الع�سكرية وناقالت اجلند 

تواكبها  ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي  واجل���راف���ات 

واأكد  التغطية.  لها  وتوؤمن  املروحيات 

التي  املرجعية  اأن��ه  جديدة  مرة  اجلي�س 

الأحياء  اأهايل  املواطنون.  عندها  يلتقي 

وجبل حم�سن على  الفقرية يف طرابل�س 

ال�سواء تنف�سوا اأخرًيا، و�سعروا اأن الكابو�س 

الذي اأم�سك بخناق املدينة وحاول تغيري 

وجهها، بات من املا�سي.

اأن��ا���س  الع�سكرية  احل���واج���ز  ق���رب 

على  التحية  يلقون  احلياة،  اإىل  يعودون 

قبل  كانوا  اآخرين  وعلى  الع�سكريني، 

يف  القاطنني  »الأع����داء«  قليلة،  اأي���ام 

والتقى  املتاري�س  تهاوت  الأخرى.  اجلهة 

اأهل اجلبل واأهل التبانة برعاية اجلي�س. 

م�سهد موؤثر مل يكن الكثريون قادرين 

بل  ال�سرعة،  بهذه  يحّل  تخيله  على 

عقارب  اإع���ادة  يحاول  ظل  البع�س  اأن 

اأوقف  الوراء. ففي 2014/4/7  اإىل  ال�ساعة 

الرحمن  املدعو عمار علي عبد  اجلي�س 

»امل�سوؤول عما يعرف مبحور جبل حم�سن 

حجي  ح�سن  ج��الل  واملدعو  الريفا،   –
 – الربانية  مبحور  يعرف  عّما  امل�سوؤول 

خمزين  وحداته  ودهمت  حم�سن،  جبل 

الربانية.  وحارة  حم�سن  جبل  يف  اأ�سلحة 

�سباح اليوم التايل، اأقدم بع�س الأ�سخا�س 

الطرقات يف حملة  على قطع عدد من 

ال��زاه��ري��ة و���س��وق��ي اخل�����س��ار وال��ق��م��ح يف 

طرابل�س بالإطارات امل�ستعلة، احتجاًجا 

الدهم. تدخلت قوة من  على عمليات 

اجلي�س وعملت على تفريق املحت�سدين 

واإعادة فتح الطرقات، وقد اأوقفت خالل 

بنادق  ثالث  حليازتهما  �سخ�سني  ذلك 

وقيادتهما  وذخائر،  وم�سد�سني  حربية 
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�سيارتني من دون اأوراق قانونية. يف الوقت 

�سملت  التي  املداهمات  ا�ستمرت  عينه 

البداوي  �سقي  حملة  يف  لالأ�سلحة  خمزًنا 

ح��ارة  يف  املطلوبني  م��ن  ع��دد  وم��ن��ازل 

منهم  واحد  توقيف  مت  كما  الربانية، 

و�سودرت كمية من الأعتدة الع�سكرية.

فم�ساء  ع��ك��ار،  يف  ردوا  الإره��اب��ي��ون 

2014/4/8، »تعر�ست اآلية تابعة للجي�س 

لكمني  عكار   – القموعة  منطقة  يف 

اإطالق  على  اأقدموا  م�سلحني،  قبل  من 

ما  باجتاهها،  حربية  اأ�سلحة  من  النار 

واإ�سابة  ورقيب،  ا�ست�سهاد �سابط  اإىل  اأدى 

رتيب اآخر بجروح«.

متكنت   )2014/4/9( �ساعات  خالل 

�سل�سلة عمليات دهم  بعد  قوى اجلي�س 

ومطاردة من توقيف املدعو براء الكك 

عرث  فيما  الع��ت��داء،  يف  املتورطني  اأح��د 

على املدعو علي طالب وهو مطلق النار 

بعد  هامدة  جثة  اجلي�س،  عنا�سر  على 

اإقدامه على النتحار...«.

املدينة تلفظ جاّلديها

ت�سّيع  اجلي�س  ق��ي��ادة  كانت  بينما 

القموعة،  يف  �سقطا  اللذين  �سهيديها 

فتح عدد من املطلوبني يف طرابل�س النار 

ماللته  اإحدى  وا�ستهدفوا  اجلي�س  على 

بقذيفة �ساروخية. رّد اجلي�س بحزم �سديد 

بجرم  مطلوًبا  فاأوقف  اإج��راءات��ه،  وتابع 

اإطالق النار على دورية للجي�س يف حملة 

الربانية واآخرين يف القبة قاما باعتداءات 

عر�س  �سالة  ودهم  مذهبي،  طابع  ذات 

وم���������س����ت����ودًع����ا 

ل����الأ�����س����ل����ح����ة 

واأوقف  واملتفجرات 

����س���اح���ب���ه���م���ا. 

ت��اب��ع��ت ال��ق��وات 

ال���ع�������س���ك���ري���ة 

ت��داب��ريه��ا و���س��ط 

الإرت����ي����اح ال��ت��ام 

لأب����ن����اء امل��دي��ن��ة 

ال����ذي����ن خ���ذل���وا 

وردوا  امل��ح��ر���س��ني 

املوؤ�س�سة  باحت�سان 

يف  اجلي�س  اأوق��ف  وبينما  الع�سكرية. 

قيامه  ب�سبب  ا  �سخ�سً الربانية  احل��ارة 

التبانة  يف  حم��الت  اأ���س��ح��اب  بتهديد 

على خلفية طائفية، ومطلوًبا يف جبل 

حم�سن )2014/4/9(، اأقدم املدعو ح�سام 

اإلقاء  على  اآخرين  مع  بالإ�سرتاك  دايخ 

ر�سده  فتم  التبانة،  يف  ي��دوي��ة  رم��ان��ات 

خالل  ال��دوري��ة  تعر�ست  وق��د  وتوقيفه. 

عملية التوقيف لإطالق نار، فا�ستبكت 

واأعتدة  اأ�سلحة  و�سبطت  امل�سلحني  مع 

املطلوب  توقيف  مّت  كما  ع�سكرية، 

حممود قا�سم ويف حوزته عدد من قذائف 

يحاول  البع�س  )2014/4/10(. ظل  الهاون 

اأطلقت  الوراء،  اإىل  والعودة  الفو�سى  اإثارة 

الجتماعي  التوا�سل  دعوات عرب مواقع 

يوم  �سالة  بعد  م�سريات  يف  للم�ساركة 

�سائعات  �سرت   .2014/4/11 يف  اجلمعة 

كثرية، ظن البع�س اأن طرابل�س �ست�سهد 

اإىل  �ستعود  الفو�سى  واأن  غ�سب«  »ي��وم 

الدعوة،  يلبوا  مل  املواطنون  �سوارعها. 

اأبلغ  واجلي�س  اأ�سحابها،  اآم��ال  فخيبوا 

من يعنيهم الأمر اأن اخلطة �ستنفذ ومن 

امل�سوؤولية.  فليتحمل  عرقلتها  يحاول 

اأري�س  عمر  املدعو  ت�سليم  ذلك  اأعقب 

واأحد  توقيف  مذكرات  بعدة  املطلوب 

اإىل  نف�سه  امل��ح��اور،  ق��ادة  واأخ��ط��ر  اأب���رز 

خمابرات اجلي�س )2014/4/14(. وهكذا 

واملطلوبون  واملحّر�سون  امل�سلحون  توارى 

مو�ضوع 

الغالف

العدد 32347



عن الأنظار، واأكدت املدينة اأنها تلفظ 

حياتها  �سنع  وتعيد  خارًجا،  جالديها 

موقع  بيان  تكون.  اأن  ت�ستحق  كما 

من اأنباء باب التبانة، قال: بعدما حتولت 

الأ�سباح...  مدينة  ي�سبه  ما  اإىل  املنطقة 

مل�سلحة  اإل  يوًما  تعمل  مل  قلة  ب�سبب 

بني  املطلوبني  نخرّي  فاإننا  زعمائها... 

ت�سليم اأنف�سهم اأو الرحيل.

ويف معر�س ر�سيد كرامي الدويل، كان 

بن�سخته  للكتاب  ال�سنوي  امل��ع��ر���س 

الأربعني، يعيد اإىل الأذهان �سورة طرابل�س 

والثقافة  ال��ع��ل��م  م��دي��ن��ة  احلقيقية، 

مدينة  ا  اأي�سً كانت  واإن  والتعاي�س... 

الفقراء، »واأم الفقراء«.

اإىل البقاع:

جمرمون خطرون يف قب�صة العدالة

يف طرابل�س اأوقف اجلي�س ال�ستباكات 

عمليات  ونفذ  والد�سم  املتاري�س  واأزال 

اأمنية  املهمة  كانت  البقاع  يف  ده��م. 

بدرجة اأوىل هدفها الق�ساء على التعديات 

القب�س  واإلقاء  وال�سرقة،  اخلطف  واأعمال 

على »روؤو�س كبرية« اأ�سحابها متورطون 

ويف  �سواريخ  واإطالق  �سيارات  تفخيخ  يف 

والقوى  واجلي�س  املواطنني  على  تعديات 

الأمنية.

قد  اجلي�س  ق��ي��ادة  كانت  اآذار   18 يف 

�ستعزز  الع�سكرية  الوحدات  اأن  اأعلنت 

ال�سمايل  البقاع  مناطق  يف  انت�سارها 

عر�سال  منطقتي  ا  وخ�سو�سً احل��دودي��ة 

على  �ستعمل  واأنها  داخلها،  ويف  واللبوة 

فتح جميع الطرقات )التي قطعت عدة 

مرور  لتاأمني  البلدتني  هاتني  بني  مرات( 

املواطنني، واحلفاظ على الأمن وال�ستقرار 

يف املنطقة. وهذا ما ح�سل.

بعد اأيام )2014/3/27( متكنت مديرية 

الإرهابي  مكان  حتديد  من  املخابرات 

عر�سال.  بلدة  يف  الأطر�س  �سامي  اخلطري 

اجلي�س  دورية  على  النار  اأطلق  الأطر�س 

البلدة،  يف  وج��وده  مكان  دهمت  التي 

لحًقا  ت��ويف  حيث  باملثل  عليه  ف��ردت 

قيادة  بيان  بها.  اأ�سيب  بجروح  متاأثًرا 

الإرهابي  اأن  اأو�سح  اجلي�س حول احلادثة 

�سيارات  جتهيز  بجرم  مطلوب  القتيل 

مفخخة، واإطالق �سواريخ وقذائف هاون 

واحتجاز  لبنانية،  وب��ل��دات  ق��رى  على 

مواطنني، وامل�ساركة بقتل اأربعة مدنيني 

وادي  يف  ع�سكريني  وقتل  راف��ع  وادي  يف 

حميد )عر�سال(، والتخطيط ل�ستهداف 

اأحد ال�سباط بعبوة نا�سفة.

ويف 2014/4/7 اأوقفت قوة من اجلي�س يف 

منطقة الهرمل كاًل من: زكريا ح�سني 

نا�سر الدين حممد جهاد �سم�س، وعبا�س 

عبد الله دند�س، املطلوبني مبوجب عدة 

مذكرات توقيف، والذين اأقدموا بتاريخ 

2014/4/4 على اإطالق النار باجتاه دورية 

الداخلي  الأم��ن  لقوى  وخمفر  للجي�س 

بحوزتهم  �سبطت  وق���د  ال��ه��رم��ل.  يف 

والأعتدة  والذخائر  الأ�سلحة  من  كمية 

ح�سي�سة  م��ن  وك��م��ي��ة  الع�سكرية 

مديرية  اأوقفت  نف�سه  اليوم  يف  الكيف. 

املخابرات كاًل من: ح�سني فوؤاد �سم�س، 

وح�سن علي عالم واأجمد ح�سني دند�س، 
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رمي  على   2014/4/5 بتاريخ  لإقدامهم 

قنبلتني يدويتني باجتاه مركز تابع لقوى 

الهرمل،  �سرايا  مبنى  يف  الداخلي  الأمن 

بهدف حترير موقوفني.

وقد بادر الأ�سخا�س املذكورون اإىل اإطالق 

النار على الدورية ما اأدى اإىل اإ�سابة اأربعة 

توقيف  مت  ولحًقا  بجروح.  ع�سكريني 

مع  ي�سكلون  اآخرين  اأ�سخا�س  خم�سة 

املوقوفني الثالثة ع�سابة قامت بعمليات 

على  ن��ار  واإط���الق  ال�سالح  بقوة  �سلب 

القوى الأمنية، و�سدرت بحق اأفرادها عدة 

مذكرات توقيف.

منوذًجا  كانت  هذه  الدهم  عمليات 

الالحقة،  الأي��ام  يف  ح�سلت  التي  لتلك 

كانوا  الذين  البقاعيني  ارتياح  و�سط 

للخطر  عر�سة  املا�سية  الأ�سهر  ط��وال 

واخلطف وال�سرقة و�سواهما من اجلرائم.

ففي عر�سال )2014/4/9( اأوقفت قوة من 

اجلي�س حممد عبد احلميد قا�سم وهو اأحد 

املطلوبني اخلطرين و7 م�سلحني اآخرين 

موجودين  كانوا  ال�سورية  التابعية  من 

معه يف مكان توقيفه. وقا�سم من اأخطر 

ال�سيارات.  تفخيخ  جرائم  يف  املطلوبني 

كما اأوقف اجلي�س )2014/4/10( مطلوًبا 

يف بريتال واآخر يف حور تعال. ودهم منازل 

اأ�سلحة  �سبط  حيث  املطلوبني  من  عدد 

يف  ليوقف  م�سروقتني،  و�سيارتني  واأعتدة 

اليوم التايل مطلوًبا يف جمدلون.

ت����وق����ي����ف����ات 

والتدابري  اجلي�س 

ال���ت���ي ات��خ��ذه��ا 

اأرخ���������ت ج�����ًوا 

م�����ن الأم���������ان 

والط���م���ئ���ن���ان، 

ولق��اه��ا الأه��ايل 

بالرتحيب.

اجلي�س  وح��دات  نفذت  ني�سان   12 يف 

عن  اأ�سفرت  ال�سراونة  حملة  يف  حملة 

وهو  هناك،  املطلوبني  اأخطر  توقيف 

الأ���س��ل  ال�����س��وري  ال��ع��ب��دي،  خ�سر  علي 

معروف  وهو  اللبنانية  اجلن�سية  وحامل 

من  ب��اأك��رث  ومطلوب  ال�ساعر،  بعلي 

ا�سمه  ارتبط  وقد  توقيف.  مذكرة   200

فدية  لقاء  وخليجيني  لبنانيني  بخطف 

مالية، اإ�سافة اإىل ارتكابه اأعمال �سلب 

واعتداء على اجلي�س.

مديرية التوجيه اأو�سحت يف البيان الذي 

ا�سمه  اأن  ال�سعار،  توقيف  حول  اأ�سدرته 

»ارتبط بالكثري من اأعمال 

والإع���ت���داء على  اخل��ط��ف 

القوى الأمنية«. وهو ا�سرتك 

م��ع »ع�����س��اب��ت��ي امل��وق��وف��ني 

عبا�س جعفر وعلي امل�سري يف 

وخليجيني  لبنانيني  خطف 

بقوة ال�سالح، والإفراج عنهم 

مقابل فدية مالية«. واأ�ساف 

�سارك  ال�سعار  اأن  البيان 

يف  جعفر  ع��ب��ا���س  ع�سابة 

للجي�س  دورية  الإعتداء على 

والذي   ،)2014/4/13( رباق  يف 

واإ�سابة  ع�سكريني   4 ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى 

يف  �سارك  كما  بالغة.  بجروح  �سابط 

الأمن  لقوى  دوريات  ا�ستهدفا  اعتداءين 

ا�ست�سهد  حيث  بعلبك  يف  ال��داخ��ل��ي 

بنتيجتهما عدد من الع�سكريني...«.

ولحظت و�سائل الإعالم اأنها املرة الأوىل 

هذه  يف  ده��م  اأع��م��ال  فيها  تنفذ  التي 

عيارات  اأ�سوات  �سماع  دون  من  املحلة 

نارية وقذائف »اآر. بي. جي«.

و�سملت اأعمال الدهم منازل مطلوبني 

ال�سراونة حيث عرث  الر�سمية يف  واملدر�سة 

اجلي�س على حمولة �ساحنة من احلبوب 

املخدرة.

ال�سراونة،  دهم  فيه  مت  الذي  الوقت  ويف 

دهمت بلدة دار الوا�سعة )غرب بعلبك(. 

كما اأوقفت دورية للمخابرات، املطلوب 

حميد  وادي  حاجز  على  الأطر�س  اأحمد 

امل�ستبه بتورطه يف تفخيخ �سيارات. بعد 

يومني من ذلك كان اجلي�س يوقف 12 

م�سلًحا �سورًيا يف جرود عر�سال. 

املهمة م�ستمرة و»احلبل على اجلرار«.

اأ�صبوع... ا�صبوعان

اخلطة  ك��ان��ت  ني�سان  منت�سف  يف 

يف  الثالث  اأ�سبوعها  دخلت  قد  الأمنية 

البقاع،  يف  الثاين  واأ�سبوعها  طرابل�س 

واحل�سيلة: يف طرابل�س ارتياح تام وخروج 

مناطقهم،  من  املحاور  لقادة  جماعي 

بينما املدينة ت�ستعيد حياتها ووجهها. 

حتررهم  عن  يعربون  النا�س  البقاع  يف 

اخلطف  فاأيام  والإره���اب،  اخل��وف  من 

املا�سي.  من  باتت  والتعديات  وال�سرقة 

اأكرث  وبينهم  املئة  قارب  املوقوفني  عدد 

املطلوبني خطورة. الطرقات التي انعدمت 

اأ�سهر  م��دة  لياًل  امل��رور  حركة  عليها 

ا�ستعادت حركتها، وكذلك املوؤ�س�سات 

من  اأكرث  مرافق.  من  و�سواها  التجارية 

20 �سيارة م�سروقة متت ا�ستعادتها نتيجة 

اجلي�س  بها  ي�سطلع  التي  الإج���راءات 

وتعاون  بتن�سيق  الأمنية  القوى  وخمتلف 

تامني...

فهنيًئا  الأم��ام،  اإىل  ت�سري  احلياة  اإنها 

لالآمنني، والق�سا�س للمجرمني، وجلي�سنا 

العافية والتقدير.

مو�ضوع 

الغالف
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الذكرى  ملنا�سبة 

والثالثني  ال�ساد�سة 

لوجودها يف لبنان، 

اأق����ام����ت ق����وات 

امل��ت��ح��دة  الأمم 

امل��وؤق��ت��ة اإح��ت��ف��الاً 

ال��ع��ام  م��ق��ّره��ا  يف 

ح�سر  الناقورة.  يف 

العميد  الإحتفال 

جانبيه  حم��م��د 

احلكومة  ق  من�سّ

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��دى 

ه������ذه ال����ق����وات 

مم����ث����الاً ق���ائ���د 

اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد 

جان قهوجي، القائم باأعمال البعثة كارن ت�ساليان، ممثلون عن القوات امل�سّلحة 

اللبنانية واأجهزة اأخرى وروؤ�ساء بلديات و�سخ�سيات، اإىل جانب جنود ميّثلون الوحدات 

امل�ساهمة يف ال�»يونيفيل«.

الزهر على  اأكاليل  وال�سيد ت�ساليان  العميد جانبيه  وقد و�سع ممثل قائد اجلي�ش 

الن�سب التذكاري ل�سهداء ال�»يونيفيل« الذين �سقطوا يف جنوب لبنان منذ العام 1978. 

للعنا�سر  الباهر  العمل  »بف�سل  اأّن��ه  فيها  اأك��د  كلمة  ت�ساليان  ال�سيد  واألقى 

الع�سكريني واملدنيني والتعاون الفّعال مع اجلي�ش اللبناين، جنحنا يف احلفاظ على 

وقف الأعمال العدائية بني الأطراف ويف تعزيز احرتام اخلط الأزرق«.

وقال: »اإين اأتقدم بال�سكر من الزمالء يف اجلي�ش اللبناين الذين رغم احلاجة املتزايدة 

ا لنا، فهم باحرتافيتهم  ا ممتازاً اإليهم يف مناطق اأخرى من البالد، ل يزالون �سريكاً

و�سجاعتهم وتفانيهم م�سدر فخر لبالدهم«. وراأى اأن »الدعم الدويل للجي�ش اأ�سا�سي 

على  وم�ساعدته  لبنان  دعم  الدويل  املجتمع  »بالتزام  ا  مرّحباً  ،»1701 القرار  لتنفيذ 

تطوير قدرات اجلي�ش اللبناين، من خالل جهود املجموعة الدولية لدعم لبنان واحلوار 

الإ�سرتاتيجي«. 

جي�شنا

اإعداد:

نينا عقل خليل
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اإجتماع ثالثي يف الناقورة

لبحث اخلروقات الإ�سرائيلية

اجتماع  ال��ن��اق��ورة  راأ����ش  يف  عقد 

الأمم  ق���وات  ق��ائ��د  برئا�سة  ث��الث��ي 

�سيرّيا،  باولو  اجلرنال  املوؤقتة  املتحدة 

ح�سره عن اجلانب اللبناين وفد من 

احلكومة  من�سق  برئا�سة  ال�سباط 

الركن  العميد  الدولية  القوات  لدى 

وق���د مّت خ��الل  حم��م��د ج��ان��ب��ي��ه. 

الإجتماع مناق�سة احلوادث املتعّلقة 

الآون��ة  يف  ح�سلت  التي   1701 بالقرار 

اللبناين  اجلانب  وا�ستعر�ش  الأخرية، 

اخلروقات الإ�سرائيلية الربّية والبحرية 

اجلوية  الغارة  خا�سة  وب�سورة  واجلوية 

على جنتا، وحادثة ق�سف منزلني يف 

كفركال، وطالب بوقف اخلروقات 

وباإزالة  الإ�سرائيلية،  والإ�ستفزازات 

املحاذية  الإ�سرائيلية  الرمي  حقول 

للخط الأزرق. 

�سيرّيا  اجل��رنال  اأك��د  جهته،  من 

الإ�ستقرار،  على  احل��ف��اظ  »���س��رورة 

ومنع اأي حادث تكتي من اإ�ستدراج 

على  ا  م�سدداً ح��رب«،  اإىل  اجلانبني 

وا�سح  ب�سكل   1701 القرار  »ال��ت��زام 

اجلي�ش-  قيادة  وكانت  ودق��ي��ق«. 

بيان  يف  اأعلنت  قد  التوجيه  مديرية 

اأ�سدرته بتاريخ 2013/3/26 اأّن »دورية 

راجلة تابعة للعدو الإ�سرائيلي قوامها 

اخلط  خرق  على  اأقدمت  ا  عن�سراً  13

مقابل  وردة  خّلة  منطقة  يف  الأزرق 

بلدة عيتا ال�سعب احلدودية مل�سافة 20 

اللبنانية. وعلى  الأرا�سي  داخل  ا  مرتاً

الأثر اإتخذت وحدات اجلي�ش املنت�سرة 

الدفاعية  الإج����راءات  املنطقة  يف 

الدورية املعادية،  املنا�سبة يف مواجهة 

التي عادت وان�سحبت باجتاه الأرا�سي 

املحتلة«.

قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة 

حتتفل مبرور

36 �سنة 

على وجودها 

يف لبنان



اأق�������ام�������ت 

م�����دي�����ري�����ة 

ال����ت����وج����ي����ه 

اح�����ت�����ف�����الاً 

م��ق�����س��ف  يف 

ك��ل��ي��ة ف���وؤاد 

�سهاب للقيادة 

والأركان، مبنا�سبة تخريج الدفعة الأوىل لدورة �سابط التوجيه للعام احلايل، 

ا من خمتلف وحدات اجلي�ش. والتي تابعها 21 �سابطاً

الكلية  قائد  وح�سره  قان�سو،  علي  العميد  التوجيه  مدير  الإحتفال  تراأ�ش 

ال�سباط  قطع  وقادة  واأ�ساتذة  املدّربون  وال�سباط  مّكه  علي  الركن  العميد 

املتخّرجني.

للعميد  وكلمة  املتخّرجني،  ال�سباط  اىل  ال�سهادات  ت�سليم  احلفل،  تخّلل 

اإىل  اإياهم  ا  داعياً الدرو�ش«،  من  الإ�ستفادة  »على  ال�سباط  فيها  حّث  قان�سو 

»املحافظة على ما اكت�سبوه من معارف وو�سعها يف خدمة وحداتهم«.

ثقته  يكت�سب 

ب��ن��ف�����س��ه وث��ق��ة 

الآخ�����ري�����ن ب���ه، 

�ساأن  م��ن  وي��رف��ع 

ج��ي�����س��ه وب���ل���ده، 

�سنو  ف��اجل��ي��و���ش 

قادتها.

ل���ذا اأو���س��ي��ك��م 

ب������اأن مت���ار����س���وا 

اأع����م����ال����ك����م 

وم���ه���م���ات���ك���م 

والإخال�ش،  والتفاين  اجلدّية  مبنتهى 

مدركني  العلم،  طريق  يف  جتهدوا  واأن 

الظالم،  يف  القابعة  املعرفة  اأن  ا  دائماً

هي اأ�سبه ب�سجرة ل تثمر ول يوؤمل منها 

تكونوا  اأن  واجباتكم  من  واأن  اخلري، 

القدوة ال�ساحلة ملروؤو�سيكم، واأن ت�سهروا 

يتطّلعون  فهم  معارفهم،  تطوير  على 

ي�ستطيعون  موثوق،  كمرجع  اإليكم 

الأوق����ات  خمتلف  يف  اإل��ي��ه  ال��رك��ون 

والظروف«.

اجلي�ش  قائد  »با�سم   : ق��ائ��الاً وختم 

العماد جان قهوجي اأهنئكم مبنا�سبة 

واأن��ّوه  الواعد،  اليوم  هذا  يف  تخّرجكم 

ال��دورة.  فرتة  طوال  املبذولة  بجهودكم 

حما�سة  ب��ك��ّل  ال��ع��ط��اء  على  ث��اب��روا 

كّلما  ودم  بعرق  تبخلوا  ول  واندفاع، 

دعا الواجب، فباأمثالكم يفخر اجلي�ش 

وي�سان الوطن«.

بتخريج  احلربية  الكلية  احتفلت 

 .)46 )الدفعة  �سرية  اآم��ر  دورة  �سباط 

العميد  الكلية  قائد  الحتفال  ح�سر 

ممثالاً  الفغايل  من�سور  �سربل  الركن 

قائد اجلي�ش، �سباط من اأجهزة القيادة 

الكلية  �سباط  اإىل  اجلي�ش،  ومن قطع 

وال�سباط املدرّبني من خارج مالكها.

ال�سباط  ت�سّلم  الح��ت��ف��ال،  تخّلل 

املتخّرجني �سهاداتهم من قائد الكلّية 

الذي تبادل الدروع التذكارية مع طليع 

التذكارية  ال�سورة  التقاط  وقبل  الدورة. 

يف  وامل�ساركة  التذكاري  الن�سب  اأم��ام 

باملنا�سبة،  احتفاء  كوكتيل  حفل 

كلمة  الفغايل  الركن  العميد  األقى 

امل�سوؤوليات  »اإن  فيها:  قال  باملتخّرجني 

يف  اجلي�ش  عاتق  على  امللقاة  اجل�سام 

من  تتطّلب  الدقيقة،  املرحلة  ه��ذه 

ا ويف مقدمهم اأنتم،  الع�سكريني جميعاً

الوطنية،  وثوابتها  املوؤ�س�سة  مبادئ  التزام 

والتزام قيم الإن�سباط واملناقبية ونكران 

الآمال،  هذه  قدر  على  فكونوا  ال��ذات، 

لتبقى موؤ�س�ستكم حمط ثقة اللبنانيني 

يحيط  ما  خ�سم  يف  اأن��ظ��اره��م،  وقبلة 

بالوطن من اأخطار وحتديات، �سواء تلك 

التي ميّثلها العدو الإ�سرائيلي والإرهاب، 

لبنان،  على  دائ��م��ان  خ��ط��ران  وه��م��ا 

الأح��داث  عن  الناجمة  التحديات  اأو 

من  يتطلب  ما  وهذا  �سوريا،  يف  اجلارية 

وحدات اجلي�ش املزيد من ال�سهر واجلهد 

وحماية  احلدود  ا�ستقرار  على  للحفاظ 

املواطنني، وملنع اأي حماولة لنقل ال�سراع 

مب�سرية  والإخ���الل  ال��وط��ن،  داخ��ل  اإىل 

ال�سلم الأهلي، وا�ستهداف �سيغة العي�ش 

امل�سرتك بني اأبناء جمتمعنا الواحد«.

ال��دورة  خ��الل  تلقيتم  »لقد  واأ���س��اف: 

والأ���س��ال��ي��ب  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  الكثري 

ل  العلمي  التح�سيل  لكّن  والتقنيات، 

يقت�سر على هذه الدورة اأو �سواها فح�سب، 

فاملطلوب منكم بذل املزيد من اجلهد 

ال�سخ�سي، اإذ اإّن ال�سابط املثّقف الواعي، 
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تخريج دورة »اآمر �سرية«

...ودورة 

»�سابط 

توجيه«



برئا�سة  الأردنية  امللكّية  الوطني  الدفاع  كلية  من  ع�سكري  وفد  قام 

العقيد الركن زيد �ساري احلمادنه، بزيارة تدريبية اإىل لبنان.

يف  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأركان  رئي�ش  بلقاء  زيارته  الوفد  ا�ستهل 

حول  ملحة  تابع  حيث  الإيجاز  قاعة  اإىل  بعدها  لينتقل  ال��ريزة،  يف  مكتبه 

اجلي�ش اللبناين وعقيدته القتالية ونظام التدريب املتبع لديه، يف ح�سور نائب 

رئي�ش الأركان للعمليات العميد الركن علي حّمود وعدد من ال�سباط.

البحوث  مركز  والأرك��ان،  للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  كلية  الوفد:  زار  كما 

والدرا�سات الإ�سرتاتيجية، وقطاع جنوب الليطاين، حيث تعّرف اإىل مهمات 

ا جولت �سياحية ثقافية، وحفالت تكرمي  اأي�ساً كل منها. وكانت للوفد 

اأقامتها القيادة على �سرفه.

يتقّدمه  امل�سرّية  والأركان  القيادة  كلية  �سباط  من  لوفد  كان  كذلك، 

العميد عالء حامد طه ال�سنهوتي زيارة مماثلة تخّللها عدد من اللقاءات واجلولت.

ا�ستهّلت الزيارة بلقاء مع رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �سلمان يف مكتبه، اأعقبه اآخر يف قاعة الإيجاز يف ح�سور نائب 

رئي�ش الأركان للعمليات العميد الركن علي حّمود وجلنة من ال�سباط.

ويف وقت لحق، زار الوفد الكلية ااحلربية، كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان، معهد التعليم، مركز البحوث والدرا�سات 

الإ�سرتاتيجية وقطاع جنوب الليطاين، حيث تعّرف اإىل تاريخ كل من هذه الوحدات واأ�ساليب التعليم والتدريب املّتبعة فيها. 

واختتمت الزيارة بجولت على املعامل ال�سياحية والأثرية يف لبنان.

يف  اأقيم  احتفال  اللبناين، يف  اجلي�ش  ت�سّلم 

قيادة اللواء اللوج�ستي يف كفر�سيما، 180 اآلية 

نوع »هامفي« وكمّية من الر�سا�سات والبنادق 

هبة  الأمريكية  ال�سلطات  قّدمتها  احلربية 

مل�سلحة اجلي�ش. 

العميد  الإحتفال  ح�سر 

كرجيان  مانويل  الركن 

ن��ائ��ب رئ��ي�����ش الأرك�����ان 

ق��ائ��د  مم��ث��الاً  للتجهيز 

اجل��ي�����ش ال���ع���م���اد ج��ان 

قهوجي، ال�سفري الأمريكي 

ووفد   David Hale ال�سيد 

م��ن ال�����س��ف��ارة وع���دد من 

ال�سباط.

كتاب  كرجيان  الركن  العميد  تال  وقد 

فيه عن  اأعرب  العماد قهوجي،  با�سم  �سكر 

تقديره »للدعم املتوا�سل الذي تقّدمه الوليات 

املتحدة الأمريكية للجي�ش، وم�ساندة جهوده 

يف مكافحة الإرهاب، واحلفاظ على ا�ستقرار 

بها  متر  التي  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف  لبنان 

املنطقة«.

كلمة  الأمريكي  ال�سفري  األقى  كذلك، 

اجلي�ش  ق��ي��ادة  اإىل  بالتعزية  فيها  ت��وّج��ه 

منطقة  يف  ع�سكريني  ثالثة  با�ست�سهاد 

ا عن تقدير �سلطات بالده للدور  عر�سال، معرّباً

حماية  �سبيل  يف  اجلي�ش  يوؤديه  الذي  الوطني 

ا عزمه على الإ�ستمرار يف تعزيز  لبنان، وموؤكداً

قدراته اللوج�ستية والقتالية.

جي�شنا
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اجلي�ش ت�سّلم 180 اآلية 

»هامفي« ور�سا�سات

وبنادق اأمريكية 

...وطوافتني

جديدتني 

R44II  من نوع

RAVEN II

مبوجب  وذلك   ،R44II - RAVENII نوع  من  جديدتني  طوافتني  اجلوّية  القوات  ت�سّلمت 

اإتفاقية موّقعة مع �سركة »ROBINSON« امل�سّنعة ل��ه��ذه الطواف��ات يف ال��ولي��ات املتح��دة 

الأمريكية.

زيادة قدرات  ا، بغية  �سريعاً لو�سعها قيد اخلدمة  الطوافات  العمل على جتميع هذه  بو�سر  وقد 

ال�سرب املخ�س�ش لتدريب تالمذة ال�سباط الطّيارين يف مدر�س��ة الق��وات اجلوية، وتنفيذ عمليات 

ا�ستطالع. 

زيارات تدريبية: 

�سباط اأردنّيون وم�سرّيون يف لبنان



املركزي  الع�سكري  ال��ن��ادي  يف  اأقيم 

ال�سهادات  ت�سليم  حفل  امل��ن��ارة،   –
يف  الفائزين  للع�سكريني  واملكافاآت 

الفرن�سيتني  والثقافة  اللغة  م�سابقة 

بالتعاون  جرت  والتي  اخلام�سة،  لل�سنة 

الفرن�سية،  وال�سفارة  اجلي�ش  قيادة  بني 

ا من خمتلف  ا ورتباء واأفراداً و�سملت �سباطاً

الوحدات والقطع الع�سكرية.

دريد  الركن  العميد  الإحتفال  ح�سر 

قائد  ممثالاً  التعليم  مدير  الدين  زه��ر 

ال�سفري  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

وامللحق   Patrice Paoli ال�سيد  الفرن�سي 

 ،Olivier Labrosse العقيد  الع�سكري 

و�سباط  ال�سفارة  اأع�ساء  من  ع��دد  اإىل 

ومدعّوين.

الدين  زهر  الركن  العميد  األقى  وقد 

حجم  اأن  فيها  راأى  باملنا�سبة،  كلمة 

وم�ستوى  امل�سابقة  ه��ذه  على  الإق��ب��ال 

اجلدّية والإهتمام الذي رافقها، ف�سالاً عن 

املتبارون،  حّققها  التي  املمّيزة  النتائج 

هي تاأكيد على موا�سلة م�سرية التعاون 

وال�سفارة  اللبناين  اجلي�ش  بني  الثقايف 

التي  اللغة  جمال  يف  �سّيما  ل  الفرن�سية، 

التعاون  لهذا  الأوىل  الدعامة  ت�سّكل 

واإحدى الأدوات الرئي�سة لتحقيق اأهدافنا 

امل�سرتكة.

وقال: »لقد كان ال�سعب اللبناين عرب 

ا يف اكت�ساب العديد  الع�سور ول يزال، رائداً

الكثري  تفّوق  بل  ال�سعوب،  لغات  من 

على  ومفّكرين،  اأدباء  من  اأبنائه،  من 

نظم  يف  ال�سعوب،  تلك  يف  اأمثالهم 

بلغتها  الناطقة  وال��درا���س��ات  املوؤلفات 

الأ�سلية. اأّما ال�سبب يف ذلك، فيعود اإىل 

بني  و�سل  ك�سلة  اجلغرايف  لبنان  موقع 

الفكري  الإب��داع  واإىل  والغرب،  ال�سرق 

الدائم  وميله  اللبناين،  لل�سعب  والثقايف 

اإىل الإنفتاح واحلوار على ح�سارات العامل 

واملعروف  الثابت  من  ك��ان  واإذا  �ستى. 

لدى اجلميع اإملام اللبنانيني بالعديد من 

اللغة  اأن  ا  اأي�ساً الثابت  من  فاإن  اللّغات، 

اللغات  هذه  طليعة  يف  تاأتي  الفرن�سية 

ا  ر�سمياً املعتمدة  الثانية  اللغة  اإنها  بل  ل 

بعد اللغة العربية، وذلك على الرغم من 

والتغرّيات  واملوا�سالت  الإت�سالت  ث��ورة 

الكبرية التي �سهدها ع�سرنا الراهن«.

اأن  التاأكيد  من  بد  ل  »هنا  واأ�ساف: 

على  الفرن�سية  اللغة  ت��ق��ّدم  ا�ستمرار 

لبنان  يف  الأجنبية  اللغات  من  �سواها 

اأمر  والع�سكري،  املدين  ال�سعيدين  على 

اإىل عدة عوامل،  ي�ستند  و�سروري  طبيعي 

ا من انتماء البلدين للبيت املتو�سطي  بدءاً

ا  م��روراً الفرنكوفونية،  ال��دول  وملنظمة 

�سعبيهما  بني  التاريخية  بالعالقات 

والتي بلغت اأوجها يف املراحل التي رافقت 

ما  ا  اآخ��راً ولي�ش  ا  واأخ��رياً لبنان،  ا�ستقالل 

قيم  من  ال�سديقني،  ال�سعبني  يجمع 

لها  كان  م�سرتكة،  اإن�سانية  وتقاليد 

الدور الأ�سا�ش يف ن�سج �سبكة متينة من 

الروابط الثقافية والإجتماعية وال�سيا�سية 

وغريها«.

وت��اب��ع: »يف ال��وق��ت ال��ذي ن��وؤك��د فيه 

الثقايف  التعاون  موا�سلة  على  عزمنا 

الدوؤوب يف  و�سعينا  ال�سعد،  على خمتلف 

الفرن�سية  اللغة  تلقني  اإىل  الإط��ار،  هذا 

لأكرب �سريحة من الع�سكريني، كتابةاً 

ا لأغوارها احل�سارّية  ا، و�سرباً ا وتعبرياً ونطقاً

ل  التاريخ،  اأعماق  يف  جذورها  ال�ساربة 

ي�سعنا اإل التنويه بالدور املمّيز الذي توؤّديه 

ا على وحدة  ال�سلطات الفرن�سية، حفاظاً

به  وال��ن��اأي  وا�ستقالله،  و�سيادته  لبنان 

لها  تتعر�ش  التي  اخلطرية  الأزمات  عن 

املنطقة العربية يف هذه املرحلة الدقيقة 

اإّل التنويه  من تاريخها، كما ل ي�سعنا 

للجي�ش  الدعم  توفري  يف  القوّية  باإرادتها 

ا،  وتدريباً ا  وجتهيزاً ا  ت�سليحاً اللبناين، 

والأمنية  الدفاعية  قدراته  تعزيز  بهدف 

لتمكينه من القيام بواجباته الوطنية 

على اأكمل وجه«.

العماد  اجلي�ش  قائد  »باإ�سم  وختم: 

وال�سكر  بالتحية  اأتوّجه  قهوجي،  جان 

على   Patrice Paoli ال�سفري  �سعادة  اإىل 

جهوده الكبرية لتطوير عالقات التعاون 

واأتوّجه  ال�سديقني،  وجي�سينا  بلدينا  بني 

ا بال�سكر والإمتنان اإىل جميع اأع�ساء  اأي�ساً

الذي  الفرن�سيني  املدّربني  واأخ�ش  ال�سفارة، 

ا  ا واإ�سرافاً �ساركوا يف اإجراء امل�سابقة، اإعداداً

الع�سكرّيني  اأهنىء  كذلك  ا،  وتقييماً

للجميع  ا  متمنياً بامل�سابقة،  الفائزين 

دوام التوفيق والتقدم«.

بدوره، األقى ال�سفري Paoli كلمة �سكر 

»اهتمامها  على  اجلي�ش  قيادة  فيها 

بن�سبة  واأ�ساد  الفرن�سية،  باللغة  الدائم 

يف  للع�سكريني  العالية  امل�����س��ارك��ة 

امل�سابقة، ومب�ستوى اإملامهم بركائز هذه 

اللغة واأبعادها الثقافية«.

واجلوائز  ال�سهادات  وّزع��ت  ذلك،  بعد 

على الفائزين، ثم دعي احل�سور اإىل حفل 

تبادل اأنخاب احتفاء باملنا�سبة.
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�سهادات ومكافاآت للفائزين يف م�سابقة اللغة والثقافة الفرن�سيتني



نّظم املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة 

درب  جمعية  م��ع  بالتعاون  ب��الأل��غ��ام 

اجلبل وال�سليب الأحمر اللبناين لقاءاً يف 

ح�سره  املغاوير  فوج  يف  املحا�سرات  قاعة 

التي  والأندية  اجلمعّيات  عن  ممّثلون 

تعنى بريا�سة امل�سي.

بداية، الن�سيد الوطني اللبناين، ثم األقى 

رئي�ش جمعية درب اجلبل كرمي اجل�سر 

اللبناين  اجلي�ش  فيها  �سكر  كلمة 

وقّدم  املواطنني،  ب�سالمة  اهتمامه  على 

ومهماتها،  اجلمعّية  تاريخ  حول  ا  اإيجازاً

درب  م�سلك  التزام  �سرورة  على  ا  م�سّدداً

بتنظيفه  اجل��ي�����ش  ق���ام  ال���ذي  اجل��ب��ل 

وحتديده لهواة ريا�سة امل�سي.

املركز  لرئي�ش  بعدها، كانت كلمة 

بالألغام  املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين 

ثّمن  ع�سيمي،  عماد  الركن  العميد 

فيها »مبادرة جمعية درب اجلبل لإقامة 

املعرفة حول  تزود  اأجل  الن�ساط من  هذا 

خم��اط��ر الأل���غ���ام«. و���س��ّدد على »وع��ي 

احل�سور وحكمتهم يف التعاطي مع هذه 

الآفة اخلطرة«، ثم �سكر القّيمني على 

العميد  املغاوير  فوج  وقائد  الن�ساط  هذا 

ا�ست�ساف  ال��ذي  روك��ز  �سامل  ال��رك��ن 

اللقاء.

ثم األقى املقدم بيار بو مارون من املركز 

بالألغام  املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين 

الألغام  فيها »م�سكلة  حما�سرة عر�ش 

يف لبنان ودور املركز يف معاجلة امل�سكلة 

والإجنازات التي حققها لغاية تاريخه«. 

الإداري ماري عبد  األقت املقدم  بدورها، 

والتوعية  الإع��الم  ق�سم  رئي�سة  امل�سيح 

املركز حما�سرة،  يف  الألغام  من خماطر 

واأ�سكال  الألغام  اأن��واع  فيها:  عر�ست 

ال�سليم  الت�سّرف  التحذيرية،  الإ�سارات 

الإبالغ  كيفية  اخلاطئة،  واملعتقدات 

الناجتة  والإ�سابات  م�سبوه  ج�سم  عن 

عن الألغام.

يف اخلتام، قّدم ممّثل ال�سليب الأحمر 

ا  �سرحاً �سعالن  قا�سم  ال�سيد  اللبناين 

حول كيفية القيام باإخالء �سحي عند 

الإ�سابة بلغم وتقدمي الإ�سعافات الأولية 

ال�سرورية للم�ساب.

ث��م مّت ت��ب��ادل ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��ارّي��ة، 

�سباط  نادي  يف  كوكتيل  حفل  وجرى 

اجلبل  درب  اأقامته جمعية  املغاوير  فوج 

باملنا�سبة.

األقى  �ستورا،  يف  م�سابكي  اأوتيل  ويف 

حما�سرات  �سل�سلة  املركز  من  �سباط 

ح���ول ال��ت��وع��ي��ة م��ن خم��اط��ر الأل��غ��ام 

املوظفون  ح�سرها  العنقودية،  والقنابل 

الدامناركي  املجل�ش  ل��دى  العاملون 

�سرح  خاللها  ومّت   ،)DRC( لالجئني 

والتعّرف  الألغام  عن  الناجمة  املخاطر 

الدالة  والإ�سارات  واأنواعها  اأ�سكالها  اإىل 

على وجودها، بالإ�سافة اإىل طرق الوقاية 

من خماطرها.

جي�شنا
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حما�سرات حول التوعية 

والإخالء ال�سحي مل�سابي الألغام

القيادة تدعو املواطنني للتقّيد بالإر�سادات والتوجيهات  املتعّلقة بالألغام والقنابل العنقودية

مواطنني  تعّر�ش  ا�ستمرار  اإىل  ا  نظراً

األغام  اإنفجار  ع��ن  ناجمة  لإ���س��اب��ات 

م�سبوهة  واأج�����س��ام  عنقودّية  وقنابل 

التوجيه  تذكر قيادة اجلي�ش - مديرية 

املذكورة  الذخائر  باأّن  ا  املواطنني عموماً

ه��ي م��ت��ع��ّددة الأ���س��ك��ال والأح��ج��ام 

خمتلفة  بطرق  مم��ّوه��ة  تكون  وق��د 

الأرا���س��ي  بع�ش  يف  ا  ع�سوائياً ومنت�سرة 

بالإر�سادات  للتقيد  وتدعوهم  الزراعية، 

الآتية:  والتوجيهات 

الأم��اك��ن  الإق�����رتاب م��ن  1- ع���دم 

امل�سبوهة.

والأ�سالك  التحذير  اإ�سارات  التزام   -2

اأو  اإجتيازها  حماولة  وع��دم  ال�سائكة 

نزعها.

وال��ق��ن��اب��ل  الأل���غ���ام  مل�����ش  ع���دم   -3

والذخائر  امل�سبوهة  والأج�سام  العنقودية 

غري املنفجرة، او العبث بها.

4- عدم �سلوك الطرقات غري الآمنة، 

والتزام الطرقات املعبدة.

عدم  لأن  احليطة  قواعد  ال��ت��زام   -5

وجود دلئل اأو اإ�سارات ل يعني عدم وجود 

الألغام.

اأي  م�سادفتهم  عند  وتدعوهم  كما 

اإب�الغ  اىل  غريب  ج�س��م  اأي  اأو  لغم 

املركز  اأو  ع�سكري  م��رك��ز  اأق��������رب 

بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين 

اأو   05/956143 ال��ه��ات��ف  رق��م��ي  على 

قيادة  هاتف  رقم  على  اأو   05/956193

اجلي�ش 1701.



اللبناين  امل��رك��ز  رئ��ي�����ش  ا�ستقبل 

العميد  ب��الأل��غ��ام  املتعّلقة  ل��الأع��م��ال 

ال���رك���ن ع��م��اد ع�����س��ي��م��ي، اخل��ب��ري 

الأوروبي يف  الإحتاد  لدى بعثة  الع�سكري 

يرافقه   Pierre Desjeux العقيد  لبنان 

عدد من امللحقني الع�سكريني من دول 

الإحتاد الأوروبي.

قّدمها  اإي��ج��ازات  اإىل  الوفد  وا�ستمع 

ال�سباط روؤ�ساء الأق�سام يف املركز، عر�سوا 

ومهّمته  ق�سم  ك��ل  ع��م��ل  خ��الل��ه��ا 

واإجنازاته �سمن املعايري الوطنّية والدولية 

بالإ�سافة  بالألغام،  املتعّلقة  لالأعمال 

برنامج  يواجهها  التي  ال�سعوبات  اإىل 

واخلطة  ل��ب��ن��ان،  يف  الأل��غ��ام  معاجلة 

 .2020 العام  اإىل  متتد  التي  امل�ستقبلية 

ميكن  التي  امل�ساريع  عر�ست  كما 

لالإحتاد الأوروبي دعمها.

ك��ذل��ك ا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����ش امل��رك��ز 

الإق��ل��ي��م��ي ل��الأع��م��ال 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأل���غ���ام يف 

بو  بيار  امل��ق��دم  النبطية 

التقني  امل�ست�سار  م��ارون، 

امل�ساعدات  جمعية  لدى 

ال�����س��ع��ب��ي��ة ال��رنوج��ي��ة 

ال�سيد  لو���ش  يف   )NPA(

وعر�ش   Roland Evans
م��ع��ه ���س��ري ال��ع��م��ل يف 

يف  ج��ال  كما  امل��رك��ز. 

القنابل  م��ع��اجل��ة  ور����ش 

ب��ل��دات:  يف  ال��ع��ن��ق��ودي��ة 

دبل،  اجلبل،  عيتا  حول، 

جمدل زون، طريحرفا ودير قانون - راأ�ش 

فرق  تنظيفها  على  تعمل  التي  العني 

من اجلمعية املذكورة.

جلمعية  التقني  امل�ست�سار  زار  كذلك، 

الدامناركية  الكن�سية  امل�ساعدات 

يف  ال��رئ��ي�����ش  امل���رك���ز  يف   )DCA(

 ،Jorgen Bach ال�سيد  كوبنهاغن 

بلدتي  يف  عنقودية  قنابل  تنظيف  ور�ش 

معاجلتها  على  يعمل  وتبنني  �سّديقني 

فريق من اجلمعية املذكورة.
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اجتماعات تتابع تطّور العمل يف نزع الألغام

�سحب التومبول ال�سنوي 

يف موؤ�س�سة الإقت�ساد

اأعلنت موؤ�س�سة الإقت�ساد اأنه اأجري بتاريخ 2014/2/11 يف مركزها الرئي�ش يف بدارو، 

ال�سيد  فاز  وقد  اأخرى.  وجوائز   2014 موديل  ريو«  »كيا  �سيارة  على  التومبول  �سحب 

جورج اليا�ش ابراهيم بال�سيارة وت�سّلمها يف ح�سور ال�سّباط املعنيني. كذلك، ت�سّلم 

الرابحون الآخرون جوائزهم وكانت على النحو الآتي:

- طقم طناجر تقدمة موؤ�س�سة القت�ساد للجندي حبيب اغناطيو�ش.

كاميليا  املدنية  للموظفة  القت�ساد  موؤ�س�سة  تقدمة  جلو�ش  غرفة   -

اجلمّيل.

- Tread mill تقدمة موؤ�س�سة القت�ساد للرقيب اأول مهدي �سم�ش.
- جمموعة اأدوات كهربائية تقدمة موؤ�س�سة القت�ساد لالآن�سة لني عوده 

ا ل�سندوقها. التي قّدمت بدورها هدّيتها ملوؤ�س�سة الإقت�ساد دعماً

لطفي  اأول  للجندي   Tapirama تقدمة  دولر   600 بقيمة  �سجادة   -

الرتكي.

- تلفزيون تقدمة Home Plus للمجّند املمددة خدماته خلدون بري�ش.

- بندقية »Pump Action« تقدمة »Josons« لل�سيد علي ابراهيم.

- »I-Pad« تقدمة موؤ�س�سة القت�ساد لل�سيدة اإميان بندر.

- »Mini Laptop + DVD« تقدمة �سركة �سّنو لل�سيدة رول غندور.

- هاتف خلوي + DVD تقدمة �سركة ب�سارة و�سركة �سّنو للرائد عماد 

اخلوري.

املمّددة  املجّند  من  لكل  القت�ساد  موؤ�س�سة  تقدمة  متوينية  �سلة   -

خدماته ا�سماعيل ملحم واملعاون املتقاعد حممد جهاد �سكرية.



املجيد،  الف�سح  عيد  مبنا�سبة 

نّظمت موؤ�س�سة املقدم املغوار ال�سهيد 

فوج  مع  بالتعاون  العاقوري  �سبحي 

لأبناء  ا  ترفيهياً ا  يوماً البحر  مغاوير 

�سهداء  واأب��ن��اء  ال��ف��وج  ع�سكريي 

وذلك  وعائالتهم،  اللبناين  اجلي�ش 

يف ثكنة الفوج يف عم�سيت. �سارك 

الفن  الن�ساط عدد من وجوه  يف هذا 

اأ�سفى  حيث  والإع���الم  واملجتمع 

ا�سكندر  �سربل  الكوميدي  املمثل 

الذين  الأط��ف��ال  بني  امل��رح  ا من  ج��واً

كما  ط��ف��ل،   400 ع���دده���م  ف���اق 

ح�سور  عي�سى  طوين  للممثل  كان 

وقع  وعلى  امل�ساركني.  بني  ممّيز 

ي��رج��ع« دخل  رح  »ل��ب��ن��ان  اأغ��ن��ي��ة 

ال�ساحة  اإىل  عطّيه  جوزيف  الفنان 

بالأطفال  ت  غ�سّ التي  اخلارجية 

للتقاط  ا  جميعاً وتهافتوا  واأهلهم، 

ا من  ال�سور مع عطّيه الذي اأدى عدداً

اجلي�ش  اإىل  حتّية  املعروفة  اأغانيه 

اللبناين و�سهدائه.

وثائقي  فيلم  عر�ش  احلفل  تخّلل 

ل من النقيب املغوار ر�سا  و�سرح مف�سّ

�سعد عن فوج مغاوير البحر واملهّمات 

تدريب  وكيفّية  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

اأفراده. كما كان فيلم وثائقي ثاٍن 

�سبحي  ال�سهيد  املقدم  موؤ�س�سة  عن 

التي  ب��الإجن��ازات  ال��ع��اق��وري ع��ّرف 

قائد  األقى  ثم  املوؤ�س�سة.  بها  قامت 

الركن  املقدم  البحر  مغاوير  ف��وج 

فيها  اأثنى  كلمة  م�سطفى  حممد 

على ت�سحيات الفوج و�سهدائه ووّجه 

ال�سهداء،  اإىل جميع عائالت  حتّية 

مل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن  ا  موؤّكداً

ولن تن�سى من �سّحوا باأرواحهم لأجل 

لبنان. كما �سكر موؤ�س�سة العاقوري 

وقّدم  رئي�ستها،  ب�سخ�ش  وجهودها 

لها درع الفوج عربون �سكر وتقدير.

ال���ي���وم ال��ط��وي��ل ت��خ��ّل��ل��ه ع��ر���ش 

بحرية  ورحلة  لالأطفال  م�سرحية 

وعرو�ش  ال��ف��وج،  ق���وارب  م��ن  على 

هدايا  وت��وزي��ع  قتالية  ع�سكرية 

على الأطفال تقدمة »جمعية حياة 

املحبة« التي ت�سّلمت كتاب �سكر 

من قيادة اجلي�ش.

قد  املوؤ�س�سة  وك��ان��ت 

الأعياد،  ملنا�سبة  وّزع��ت 

األ���ف هدية  م��ن  اأك���ر 

وفوج  املغاوير  ف��وج  لأولد 

عنا�سر  واأولد  امل��ج��وق��ل 

م���دي���ري���ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

اجلي�ش.

من  ا  �سخ�ساً  350 ح���واىل  ل��ّب��ى 

ال�سهداء  الع�سكريني  عائالت 

)خدمة  املعّوقني  والع�سكريني 

فوج  م��ن  ومتقاعدين(  فعلية 

حكمت  ال�سيدين  دعوة  املغاوير 

مظلوم واإيلي فرح اإىل حفل غداء 

تكرميي مبنا�سبة عيد الف�سح، 

 ALPHENIC مطعم  يف  وذلك 

– غزير.
الفوج  ق��ائ��د  الإح��ت��ف��ال  ح�سر 

روك��ز  �سامل  ال��رك��ن  العميد 

العماد  اجل��ي�����ش  ق��ائ��د  مم��ث��الاً 

ج���ان ق��ه��وج��ي ال���ذي األ��ق��ى 

ك��ل��م��ة ب��امل��ن��ا���س��ب��ة وق���ّدم 

الدعوة  ل�ساحبي  الفوج  درع 

كما  وتقدير،  �سكر  عربون 

من  �سكر  كتاب  �سّلمهما 

قيادة اجلي�ش.

جي�شنا

العدد 42347

مكتب القانون الدويل 

الإن�ساين يحا�سر 

يف عدة مدار�ش

يف  الإن�ساين  ال��دويل  القانون  مكتب  رئي�ش  األقى 

زيادة  نعيم  الركن  العميد  للعديد  اجلي�ش  اأركان 

حما�سرات حول مفاهيم واأ�س�ش اأخالقيات احلروب، 

وذلك لطالب املرحلة الثانوية يف كل من مدار�ش: 

بريوت احلديثة - بئر ح�سن، احلكمة - برازيليا وثانوية الراهبات النطونيات – غزير.

وقد اأعرب القّيمون على هذه املدار�ش عن �سكرهم قيادة اجلي�ش على هذه اخلطوة ملا فيها من 

توعية وتوجيه لطالبهم.

يوم ترفيهي لعائالت الع�سكريني ولأولد �سهداء اجلي�ش

يف فوج مغاوير البحر

... وغداء على 

�سرف عائالت 

الع�سكريني ال�سهداء 

والع�سكريني املعّوقني



يف اإطار مهمة حفظ الأمن التي تنفذها قوى اجلي�ش، �سبطت 

ا لل�سالح يف عيدمون – عكار، واأوقفت العديد  هذه القوى خمزناً

من املطلوبني واملتوّرطني يف عمليات خمّلة بالأمن. ويف ما يلي 

 – اأعلنته قيادة اجلي�ش  وفق ما  التدابري  اأ�سفرت عنه هذه  ما 

مديرية التوجيه يف �سل�سلة بيانات اأ�سدرتها بتواريخ خمتلفة:

الطريق اجلديدة: • ا�شتباكات يف حملة 
بتاريخ 2014/3/23، »اندلعت ا�ستباكات بالأ�سلحة اخلفيفة 

والقذائف ال�ساروخية يف احلي الغربي خلف املدينة الريا�سية يف 

وفر�ست  اجلي�ش  من  قوى  تدخلت  الأثر  وعلى  بريوت،  مدينة 

اإىل طبيعته، كما  الو�سع  واأعادت  ا حول املنطقة،  اأمنياً ا  طوقاً

توقيف  بغية  امل�سبوهة  لالأماكن  مداهمة  بعمليات  قامت 

امل�سبوهني واإحالتهم اإىل الق�ساء املخت�ش«.

• توقيف ع�شابة �شرقة:
يف  املخابرات  مديرية  من  دورية  »اأوقفت   ،2014/3/25 بتاريخ 

حملة فيطرون اللبناين �سليمان علي حممود دروي�ش، لإقدامه 

مع اآخرين على ت�سكيل ع�سابة قامت بعدة عمليات �سرقة 

�سملت منازل وكنائ�ش يف منطقتي جبيل وك�سروان.

عن  توقيف  مذكرات  ثالث  بحقه  �سادرة  دروي�ش  واملدعو 

قا�سي التحقيق يف ال�سمال بجرم التهديد وال�سرقة وال�سلب«.

اأ�شلحة: • �شبط 
وجود  توافر معلومات حول  »وبناء على  بتاريخ 2014/3/28، 

كمية من الأ�سلحة والذخائر خمباأة يف خمرطة عائدة للمدعو 

ابراهيم عارف مق�سود يف بلدة عيدمون – عكار، دهمت قوة 

املذكور، وعرت فيه على خمزن �سالح  من اجلي�ش املكان 

يحتوي على ما يلي: قاذف اآر. بي. جي عدد 1، قذائف »اآر بي 

جي« عدد 6، رمانات دفاعية عدد 2، بندقية كال�سنكوف 

عدد 4، بندقية قنا�سة عيار 7،62 ملم عدد 1، منظار قنا�سة 

عدد 4، منظار عادي عدد 2، م�سد�ش حربي عدد 2، ر�سا�ش »ب. 

ك. �ش« عدد 1، ر�سا�ش »دو�سكا« عدد 1، هاون 60 ملم عدد 

2، اأ�سطون هاون عيار 120 ملم قيد الت�سنيع عدد 1، لغم م�ساد 

لالأ�سخا�ش عدد 1، بالإ�سافة اإىل كمية من الذخائر والأعتدة 

الع�سكرية املختلفة، ومواّد ت�ستعمل لت�سنيع املتفجرات.

باإ�سراف  املو�سوع  يف  التحقيق  الع�سكرية  ال�سرطة  تولت  وقد 

الق�ساء املخت�ش«.

الربية: • �شبط احلدود 
اإط��ار  ويف   ،2014/3/31 بتاريخ   

اأوقف  الربية،  احلدود  �سبط  مهمة 

حاجزا اجلي�ش يف وادي عجرم ووادي 

اأ�سدرته  )بيان  عر�سال   – حميد 

القيادة بتاريخ )2014/3/31(، ثالثة 

ال�سورية  التابعّية  من  اأ�سخا�ش 

بي  جيب  نوع  �سيارة  ي�ستقلون 

اأم X5، ملحاولتهم دخول الأرا�سي 

دون  وم��ن  �سرعية  غري  بطريقة 

اأوراق ثبوتية، و�سبطت بحوزتهم 

اخلفيفة.  الذخائر  من  كمية 

لبناين  مواطن  توقيف  مت  كما 

اأوراق  دون  من  نارية  دراجة  يقود 

نوع  بندقيتان  وبحوزته  ثبوتية، 

»كال�سينكوف««.

اأ�سدرته  بيان  يف  التوجيه  مديرية  قالت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

بتاريخ 2014/4/3: »اأقدم ثالثة اأ�سخا�ش من التابعية ال�سورية 

المتثال  وع��دم  الفرار  حماولة  على  نارية  دراج��ة  ي�ستقلون 

عر�سال،   – وادي حميد  للجي�ش يف حملة  تابع  لعنا�سر حاجز 

على الرغم من اإنذارهم عدة مرات، ما ا�سطر عنا�سر احلاجز 

واإ�سابة  اأحدهم  النار، حيث جنم عن ذلك مقتل  اإطالق  اإىل 

الإثنني الآخرين بجروح«.

• تفكيك عبوة:
وجود  عن  زهرمان  حامت  املدعو  »اأف��اد   ،2014/4/5 بتاريخ 

ج�سم م�سبوه فوق اإطار �سيارته نوع »هوندا اأكورد« املركونة 

قّوة من  توّجهت  الفور  عكار. وعلى   – ال�سيخ طابا  �سهل  يف 

ا  طوقاً وفر�ست  املكان  اإىل  الع�سكري  اخلبري  برفقة  اجلي�ش 

اأنه قنبلة يدوية معّدة  ا حوله. وبعد الك�سف عليه تبنّي  اأمنياً

للتفجري، حيث عمل اخلبري الع�سكري على تعطيلها ونقلها 

ا. وقد توّلت ال�سرطة  اإىل مكان اآمن لي�سار اإىل تفجريها لحقاً

الع�سكرية التحقيق باإ�سراف الق�ساء املخت�ش«.

• توقيف مطلوبني:
اتخذتها  التي  الأمنية  التدابري  وبنتيجة   2014/4/7 بتاريخ   

اآذار  اللبنانية خالل �سهر  وحدات اجلي�ش يف خمتلف املناطق 

ا من جن�سيات  املن�سرم، »اأوقفت هذه الوحدات نحو 1115 �سخ�ساً

خمتلفة، بع�سهم مطلوب للعدالة مبوجب مذكرات توقيف، 

تتعلق  متعددة،  وخمالفات  جرائم  لرتكابه  الآخر  والبع�ش 

�سرعية،  اإقامات  دون  من  اللبنانية  الأرا�سي  داخل  بالتجوال 

احلدود،  عرب  ب�سائع  وتهريب  بها  والجتار  املمنوعات  وحيازة 

اأوراق  دون  من  نارية  ودراج��ات  �سيارات  قيادة  اإىل  بالإ�سافة 

نارية  دّراج��ة   69 �سيارة،   197 امل�سبوطات  �سملت  وقد  ثبوتية، 

اإىل  بالإ�سافة  م���ازوت،  و�سهريج 

والذخائر  الأ�سلحة  من  كميات 

املتنوعة  الع�سكرية  والأع��ت��دة 

واملخدرات واملواد املهربة. مت ت�سليم 

امل��وق��وف��ني م��ع امل�����س��ب��وط��ات اإىل 

املراجع املخت�سة لإجراء الالزم«.

ا خالل اآذار متفّرقات اأمنية: توقيف 1115 �سخ�سً
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املالزم اأول ال�شهيد

جو فرفور

والقرى  عكار  يف  الزواريب  بلدة  وّدعت 

والبلدات املحيطة بها املالزم اأول ال�شهيد 

اجلموع من  تقاطرت  فرفور، حيث  جو 

خمتلف املناطق م�شاركة قيادة اجلي�ش 

والعائلة يف املاأمت.

اأكف  على  حممواًل  النع�ش  انطلق 

االإ�شت�شفائي  اليو�شف  مركز  من  الرفاق 

يف حلبا، وتقّدم موكبه حملة االأكاليل 

واالأو�شمة ورفاق ال�شالح الذين اأدوا التحية 

مو�شيقى  من  ثلة  وعزفت  الع�شكرية، 

العميد  ح�شور  يف  امل��وت  حل��ن  اجلي�ش 

قائد  ممثاًل  كنعان  ميالد  ال��رك��ن 

من  ووف��د  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

كبار ال�شباط.

اإىل  املوكب يف م�شار طويل  انطلق  ثم 

له  فكانت  ال��زواري��ب.  بلدة  م�شقطه 

حمطات تكرمي ووداع يف حلبا وال�شيخ 

وم��ن��ي��ارة،  ط��اب��ا  ال�شيخ  وح��ك��ر  ط��اب��ا 

االأرز  ون��ر  ال���ورود  بر�ش  ا�شتقبل  حيث 

منزله  اإىل  و���ش��واًل  املفرقعات،  واإط���الق 

العائلي يف الزواريب التي زّينت بال�شرائط 

للجي�ش  املوؤيدة  والالفتات  وال�شور  البي�ش 

واحلاملة عبارات احلزن والوداع.

اأدم��ى قلوب  ال���وداع االأخ��ر ال��ذي  هو 

الذين مل  والرفاق،  والعائلة  البلدة  اأهايل 

يتقبلوا اأبًدا وفاة املالزم اأول جو وهو االإبن 

واالأقارب  والزمالء  الرفاق  فرفع  الوحيد. 

ال���ن���ع�������ش ع��ل��ى 

حلظة  يف  االأكف 

ب��اح��ة  يف  م���وؤث���رة 

العائلي،  م��ن��زل��ه 

و����ش���ط ���ش��ي��ح��ات 

الوالد  ودم��وع  االأم 

واالأخ��ت  املفجوع 

وت�شفيق  الوحيدة 

ال�شبان.

ك��ن��ي�����ش��ة  ويف 

ال����ق����دي���������ش����ن 

ب��ط��ر���ش وب��ول�����ش 

لراحة  ال�شالة  ت��راأ���ش  االأرثوذوك�شية، 

من�شور  با�شيليو�ش  املرتوبوليت  نف�شه 

من  لفيف  وعاونه  عكار  اأبر�شية  راعي 

ر�شمية  �شخ�شيات  ح�شور  يف  الكهنة، 

وفاعليات  واجتماعية  وع�شكرية 

ورجال دين.

من�شور  املطران  األقى  االإجن��ي��ل،  وبعد 

ال�شهيد،  مزايا  عن  فيها  حتّدث  عظة 

وقال »م�شيحيون وم�شلمون يت�شاركون 

يعلنون  بذلك  وه��م  وداع��ك،  يف  اليوم 

عاهدوا  الذين  بن  من  واأن��ت  حمبتك 

�شرف  فنلت  واملوت  احلياة  على  بلدهم 

هذه  على  بدمك  وختمت  ال�شهادة، 

العهدة التي اأقمتها مع الوطن ف�شدقت 

ال  اجل��ب��ال  وق��م��م  وتفعله  قلته  م��ا  يف 

ي�شكنها غر الن�شور«.

كنعان  للعميد  كلمة  كانت  ثم 

التي  ال��ن��ك��راء  اجل��رمي��ة  »اإن  ف��ق��ال: 

البطل  �شهيدنا  ب��االأم�����ش  ا�شتهدفت 

بواجبهم  قيامهم  اأثناء  يف  ورفاقه  جو 

مفاعيلها  يف  تنف�شل  ال  الع�شكري 

ت�شتهدف  التي  االإرهابية  االأعمال  عن 

اجلي�ش واملواطنن على حد �شواء. وتعترب 

قيادة اجلي�ش اأن القائمن بهذا االإعتداء 

خانة  يف  ج��ه��اًرا  اأنف�شهم  و�شعوا  ق��د 

االإنتماء  ركائز  عن  واخل��روج  االإره��اب 

الوطني والعي�ش امل�شرتك وال�شلم االأهلي، 

وهي توؤكد اليوم اأكر من اأي وقت م�شى 

واالإج��رام  االإره��اب  اآفة  مكافحة  على 

من دون هوادة ومهما كانت الت�شحيات 

حتى اقتالع هذا اخلطر من جذوره«.

بدوره، األقى ال�شيخ مالك جديدة كلمة 

قال فيها: »اأنت �شهيد املوؤ�ش�شة االأعز اإىل 

هذا  وعماد  الوطن  فخر  اجلي�ش  قلوبنا 

ح�شدت يد الغدر �شتة �شهداء ان�شموا اإىل رفاق دفعوا ال�شريبة 

مثلهم، وافتدوا الوطن واأمنه بدمائهم. فقبيل بدء تنفيذ اخلطة 

ارهابي  اعتداء  من  لأكرث  اجلي�ش  تعّر�ش  اأثنائها  ويف  الأمنية 

بهدف اإعاقته وثنيه عن تنفيذ مهماته.

ا�شت�شهد  حيث   2014/3/27 بتاريخ  كان  الأول  الإعتداء 

قبل  من  نار  لإطالق  تعّر�شه  جراء  من  جبيلي  فادي  املوؤهل 

ابراهيم احلاج ح�شن واملجندان املمددة خدماتهما  اأعقبه اجلندي حممود  اإىل مركز عمله.  اأثناء توجهه  – طرابل�ش يف  البولفار  م�شّلحني يف حملة 

ح�شني �شهيل همدر وعبد القادر حممد العويك الذين ا�شت�شهدوا من جراء التفجري الإرهابي الذي ا�شتهدف حاجز اجلي�ش يف منطقة عر�شال بتاريخ 

.2014/3/29

ويف 2014/4/8، ا�شت�شهد املالزم جو فرفور والرقيب فوزي عبد علي اإثر تعّر�شهما لإطالق نار من قبل م�شّلحني يف منطقة القموعة – عكار.

وقد اأقامت القيادة مرا�شم تكرمي لل�شهداء قبل ت�شليم جثامينهم اإىل عائالتهم، حيث نقلوا اإىل بلداتهم و�شّيعوا يف ماآمت ر�شـمية و�شعبية حا�شدة.

�شهدا�ؤنا

اإعداد:

نينا عقل خليل
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قيادة اجلي�ش ت�شّيع ال�شهداء يف احتفالت مهيبة



امل�ؤهل ال�شهيد فادي جبيلي

يف   1974/1/1 م��وال��ي��د  م���ن   -

احلدادين ق�شاء طرابل�ش – حمافظة 

ال�شمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���وع   -

.1997/7/15

اجلي�ش  مو�شيقى  ع���داد  م��ن   -

مف�شول اإىل مديرية التوجيه.

- حائز:

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
من  اللبناين  االإ�شتحقاق  و�شام   •

الدرجة الرابعة الربونزي.

• و�شام التقدير الع�شكري.
• و�شام مكافحة االإرهاب.

• تنويه قائد اجلي�ش خم�ش مّرات.
• تهنئة قائد اجلي�ش 10 مرات.

االأرك���ان  رئي�ش  نائب  تهنئة   •
للعمليات.

• تهنئة قائد مو�شيقى اجلي�ش.
- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

االإ�شت�شهاد  بعد  اأعلى  لرتبة  رقي   -

اجلرحى،  و�شام  احلرب،  و�شام  ومنح 

وتنويه  الع�شكري  التقدير  و���ش��ام 

العماد قائد اجلي�ش.

املوؤهل ال�شهيد

فادي جبيلي

ب��اب  حم��ل��ة  يف 

الرمل يف طرابل�ش، 

���ش��ّي��ع��ت ال��ق��ي��ادة 

واأب����ن����اء امل��ح��ل��ة 

ال�شهيد  امل��وؤه��ل 

ف�����ادي ج��ب��ي��ل��ي. 

الت�شييع  وا�شتهل 

ب��اإق��ام��ة م��را���ش��م 

م�شت�شفى  اأم���ام  لل�شهيد  ال��ت��ك��رمي 

وفد  ح�شور  ويف  احلكومي،  طرابل�ش 

اأدت  حيث  ال�شالح،  ورفاق  ال�شباط  من 

وال�شرطة  اجلي�ش  مو�شيقى  من  ثلة  له 

الع�شكرية التحية والت�شريفات.

جثمانه  على  ال�����ش��الة  اإق��ام��ة  وب��ع��د 

الطاهر، األقى ممثل نائب رئي�ش جمل�ش 

وقائد اجلي�ش  الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء 

فيها:  قال  يزبك كلمة  توفيق  العقيد 

الأي  يخ�شع  لن  وكعادته،  اجلي�ش  »اإن 

اأي  اأو  هناك،  اأو  هنا  من  ياأتي  تهديد 

يطال  جبان،  اإجرامي  اأو  اإرهابي  عمل 

بالواجب  قيامهم  اأثناء  الع�شكرين 

الذي  الوعد  هو  هذا  تنقالتهم.  اأثناء  اأو 

اأطلقته قيادة اجلي�ش منذ �شنوات، وترجم 

الت�شحيات،  بحجم  الواقع،  اأر�ش  على 

التي قدمها جنودنا على امتداد م�شاحة 

البالد، �شهًرا متوا�شاًل، و�شهداء وجرحى، 

وحدة  عن  ذوًدا  الطاهرة  اأرواحهم  بذلوا 

بن  امل�شرتك  العي�ش  و�شيغة  ال��وط��ن 

االإره��اب  ع�شابات  مواجهة  يف  اأبنائه، 

واالإجرام، التي توا�شل العمل على تدمر 

الذات  تدمر  كان  ولو  حتى  املجتمع، 

�شبياًل اإىل ذلك«.
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البلد. جئنا نقول باإ�شم �شاحب ال�شماحة 

مفتي اجلمهورية، قطع الله يد االإجرام 

حيث كان ويد الغدر حيث كان وقطع 

ا  االإرهاب حيث كان، وخ�شو�شً يد  الله 

اإذا توجهت اإىل جي�شنا اللبناين«.

املالزم اأول ال�شهيد

ج� فرف�ر

 ،1992/8/18 م��وال��ي��د  م��ن   -

ق�شاء  ط��اب��ا،  ال�شيخ  حكر  يف 

عكار.

ب�شفة  اجل��ي�����ش  يف  ت��ط��ّوع   -

من  اع��ت��ب��اًرا  ���ش��اب��ط  تلميذ 

.2010/10/25

- رقي لربية مالزم اإعتباًرا من 

.2013/8/1

الثاين  امل�شاة  ل��واء  ع��داد  من   -

ع�شر – الكتيبة 21.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه  ح��ائ��ز   -

اجلي�ش وتهنئته عدة مّرات.

- عازب.

درا�شية  دورات  ع��دة  ت��اب��ع   -

وتدريبية.

بعد  اأع���ل���ى  ل��رت��ب��ة  رق����ي   -

احلرب،  و�شام  ومنح  االإ�شت�شهاد، 

التقدير  و���ش��ام  اجل��رح��ى،  و���ش��ام 

قائد  العماد  وتنويه  الع�شكري 

اجلي�ش.



الرقيب اأول ال�شهيد

فوزي ابراهيم عبد علي

ك��ذل��ك، ���ش��ّي��ع ال��رق��ي��ب 

ابراهيم  ف��وزي  ال�شهيد  اأول 

عيتيت  بلدة  يف  علي  عبد 

تقّدمه  �شور، مباأمت حا�شد   –
عليق  ن�شري  الركن  العقيد 

الوطني  الدفاع  وزي��ر  ممثاًل 

عن  ممثلون  وح�شره  اجلي�ش،  وق��ائ��د 

من  كبر  وعدد  االأمنية  االأجهزة  قادة 

الفعاليات واالأهايل ورفاق ال�شالح.

اأم��ام  م��ن  الت�شييع  موكب  انطلق 

وجاب  البلدة  �شاحة  يف  ال�شهيد  منزل 

رفاقه  اأك��ف  على  حممواًل  �شوارعها 

من  فرقة  عزفته  الذي  املوتى  حلن  على 

اجلي�ش اللبناين.

التحية  اجلي�ش  من  ثلة  اأدت  اأن  بعد 

الركن  العقيد  األ��ق��ى  الع�شكرية، 

املوؤ�ش�شة  اأكد فيها: »اأن  عليق كلمة 

الت�شحيات  م�شرة  �شتوا�شل  الع�شكرية 

تاريخ  م��ن  الع�شيبة  املرحلة  ه��ذه  يف 

ال��ب��الد«. وق���ال: »ق��د ت��ت��ن��ّوع امل��واق��ع 

وال�شاحات لكن االأخطار نف�شها تالزم 

رجالنا يف كل مكان، واالأيادي العبثية 

املجرمة هي نف�شها تعمل بال كلل على 
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�شهدا�ؤنا

الع�شكرين  كما  املواطنن  ا�شتهداف 

العي�ش  و�شيغة  الوطن  وحدة  من  للنيل 

من  ا  اأي�شً وللنيل  اأبنائه  بن  امل�شرتك 

درع  ت�شكل  التي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

ال�شعب ومعقد اآماله«.

ال�شهداء اجلنود 

حممود احلاج ح�شن

ح�شني همدر

وعبد القادر العويك

طليا  بلدات  واأه��ايل  القيادة  وّدع��ت 

وح��ارة  جبيل  يف  وب�شتليدا  البقاع  يف 

اجلندي  م��ن  زغ��رت��ا، ك��اًل  ال��ف��وار يف 

املجند  ح�شن،  احلاج  حممود  ال�شهيد 

ال�شهيد  واملجند  همدر  ح�شن  ال�شهيد 

ا�شتقبلتهم  حيث  العويك،  القادر  عبد 

ح�شود �شعبية عند مداخل بلداتهم.

وق���د م��ث��ل كل 

م������ن ال���ع���ق���ي���د 

حممد  املهند�ش 

والعقيد  �شميطلي 

خليل  ال���رك���ن 

والعقيد  خ��ل��ي��ل 

وزير  يزبك  توفيق 

الوطني  ال��دف��اع 

يف  اجلي�ش  وق��ائ��د 

ال�����ش��ه��داء،  وداع 

باملنا�شبة  كلمة  منهم  ك��ّل  واأل��ق��ى 

واإخال�شهم  ال�شهداء  مبزايا  منوهن 

اأن  م��وؤك��دي��ن  وال��وط��ن،  للموؤ�ش�شة 

قّدمها  التي  الباهظة  ال��دم  »�شريبة 

اجلندي ال�شهيد حمم�د 

ابراهيم احلاج ح�شن

يف   1990/9/9 م��وال��ي��د  م��ن   -

بعلبك،  ق�����ش��اء  ���ش��م�����ش��ط��ار، 

حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2013/7/30

ال�شاد�ش  امل�شاة  لواء  - من عداد 

– الكتيبة 63.
قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة  ح��ائ��ز   -

اجلي�ش مرة واحدة.

- عازب.

بعد  اأع���ل���ى  ل��رت��ب��ة  رق����ي   -

احلرب،  و�شام  ومنح  االإ�شت�شهاد، 

التقدير  و���ش��ام  اجل��رح��ى،  و���ش��ام 

قائد  العماد  وتنويه  الع�شكري 

اجلي�ش.

الرقيب ال�شهيد 

ف�زي ابراهيم

عبد علي

 – �شور  يف   1982/10/20 مواليد  من   -

ق�شاء �شور – حمافظة اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2011/5/9.

- من عداد لواء امل�شاة الثاين – الكتيبة 

.21

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد املنطقة.

- عازب.

- رقي لرتبة اأعلى بعد االإ�شت�شهاد ومنح 

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

الع�شكري وتنويه العماد قائد اجلي�ش.



كر،  رفاق  وقبلهم  االأبطال،  �شهداوؤنا 

وحفاًظا  االأه��ل��ي  ال�شلم  مل�شرة  �شوًنا 

وا�شتقالله،  و�شيادته  الوطن  وحدة  على 

اجلي�ش  اأن  على  القاطع  الدليل  هي 

يده  واأن  امل�شاعب...  اأم��ام  ينحني  ال 

يعتدي  جمرم  اأو  اإرهابي  كل  �شتطال 

على الع�شكرين واملواطنن.

نقل  وقبيل  اجلي�ش  ق��ي��ادة  وك��ان��ت 

لهم  اأقامت  بلداتهم،  اإىل  اجلثامن 

امل�شت�شفى  اأم���ام  ال��ت��ك��رمي  م��را���ش��م 

ح�شور  يف  بدارو،  يف  املركزي  الع�شكري 

اجلي�ش  قائد  ممثاًل  ال�شباط  من  وفد 

لهم  اأدت  وق��د  قهوجي.  ج��ان  العماد 

وال�شرطة  اجلي�ش  مو�شيقى  م��ن  ثلة 

كما  والت�شريفات.  التحية  الع�شكرية 

اأو�شمة احلرب واجلرحى  جرى تقليدهم 

وال��ت��ق��دي��ر ال��ع�����ش��ك��ري م��ن ال��درج��ة 

الربونزية.

- من مواليد 1991/6/22 يف برج 

الرباجنة.

من  اإعتباًرا  خدماته  مّددت   -

.2010/11/3

ال�شاد�ش  امل�شاة  لواء  - من عداد 

– الكتيبة 63.
قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه  ح��ائ��ز   -

اجلي�ش وتهنئته.

- عازب.

بعد  اأع���ل���ى  ل��رت��ب��ة  رق����ي   -

احلرب،  و�شام  ومنح  االإ�شت�شهاد 

التقدير  و���ش��ام  اجل��رح��ى،  و���ش��ام 

قائد  العماد  وتنويه  الع�شكري 

اجلي�ش.

- من مواليد 1989/2/1 يف حارة 

الفوار – زغرتا.

من  اإعتباًرا  خدماته  مّددت   -

.2012/11/29

ال�شاد�ش  امل�شاة  لواء  - من عداد 

– الكتيبة 63.
- عازب.

بعد  اأع���ل���ى  ل��رت��ب��ة  رق����ي   -

احلرب،  و�شام  ومنح  االإ�شت�شهاد 

التقدير  و���ش��ام  اجل��رح��ى،  و���ش��ام 

قائد  العماد  وتنويه  الع�شكري 

اجلي�ش.

املجّند املمّددة خدماته

ال�شهيد ح�شني �شهيل همدر

املجّند املمّددة خدماته

ال�شهيد عبد القادر الع�يك

اجلندي علي �شفر

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي علي 

�شفر الذي تويف بتاريخ 2014/3/9.

يف   1989/2/6 م��وال��ي��د  م��ن   -

بعلبك، حمافظة  ق�شاء  بدنايل، 

البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2009/2/7

اللوج�شتي-  اللواء  عداد  من   -

مكتب املحروقات.

- حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش 

ثالث مرات وتهنئته مرتن.

- متاأهل وله ولد واحد.
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اللبناين  اجلي�ش  قائد  ق��ال 

»اإّننا  قهوجي  ج��ان  العماد 

�شبكات  �شوكة  ك�شر  ا�شتطعنا 

�ش الإ�شرائيلية واخلاليا الإرهابية، باإلقاء القب�ش على  التج�شُّ

اأكرث من 85% من امل�شاركني يف التفجريات التي ا�شتهدفت 

واأهدافهم،  هّوياتهم  ويعرف  املتوارين  حتّركات  ير�شد  اجلي�ش  اأّن  واأّكد  اللبنانية«.  الأمنية  والقوى  اجلي�ش 

واأماكن اإقاماتهم، وكيفية متويلهم، ويعمل على توقيفهم.

كالم العماد قهوجي جاء يف تقدميه لكتاب الإعالمي هيثم زعيرت ال�شادر حديًثا، بعنوان: »زلزال املو�شاد«... 

حرب(،  اأنطوان  )قاعة  – بريوت  الأوني�شكو  ق�شر  يف  توقيعه  حفل  اأُقيم  والذي  العدالة«،  قب�شة  يف  »العمالء 

العماد  الركن جهاد فر�شان ممثال  والعقيد  الروحية  الطوائف  والنّواب وروؤ�شاء  الوزراء  بح�شور عدد كبري من 

وهيئات  جمعيات  وروؤ�شاء  ر�شميني  وم�شوؤولني  وع�شكريني  اأمنيني  وقادة  ق�شاة  اإىل  الإحتفال،  راعي  قهوجي 

اقت�شادية ونقابية وحزبية واإعالمية... 

كتاب 

اإعداد:وق�ضية

جان دارك اأبي ياغي

العدد 52347

قائد اجلي�ش يرعى 

توقيع كتاب

الإعالمي 

هيثم زعيرت

»زلزال املو�شاد« 

يف ق�شر الوني�شكو

القائد يف تقدمي الكتاب:

اخليانة »اأو�شخ« التهم

بدايًة الن�شيد الوطني اللبناين، وتقدمي 

قراأ  الذي  العا�شي  حممد  الإعالمي  من 

قهوجي  العماد  كلمة  من  مقتطفات 

يف مقدمة كتاب »زلزال املو�شاد«، ومما 

جاء فيها:

لبنان  يف  الع�شكرية  �شة  املوؤ�شّ اإّن 

الإ�شرائيلي  العدو  ِقبل  من  ُم�شتهدفة 

ِقبل  وم��ن  �شية،  التج�شّ �شبكاته  عرب 

اخلاليا الإرهابية، ولكن هذا لن ُيثنينا 

عن ال�شتمرار يف تفكيك ال�شبكات، 

اأفرادها  واإحالة  اخلاليا  تلك  وتوقيف 

على الق�شاء املخت�ص ...

لقد اأوقفت مديرية املخابرات يف اجلي�ص 

�ص  التج�شّ �شبكات  العديد من  اللبناين 

معلومات  اأ���ش��ا���ص  على  الإ�شرائيلية 

والأدلة  بالوثائق  ذلك  َت  ُثبِّ وقد  اأكيدة، 

واملعطيات التي ُتدينهم.

من  ل�شُت  باأّنني  ال��ق��ول  وب��اإم��ك��اين 

بتوقيف  يق�ومون  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص 

جمال  من  هناك  كان  اإذا  ما  �شخ�ص 

كان  اإذا  ا  خ�شو�شً ب��رباءت��ه،  لل�شك 

فهذا  الع�شكري،  ال�شلك  يف  �شابًطا 

لي�ص بالأمر ال�شهل، وقد اتخذُت قرارات 

يف هذا املو�شوع، لأّن هذا ال�شابط ل ميّثل 

ميّثل  بل  عائلته،  حتى  ول  �شة،  املوؤ�شّ

�شخ�شه فقط، فَمْن يخرج عن وطنه هو 

�شة  موؤ�شّ اأو  منطقة  اأو  طائفة  لأي  خائن 

ا  خ�شو�شً العمالء  مع  تهاون  ول  انتمى، 

الع�شكرية  �شة  باملوؤ�شّ امل�ص  حاولوا  اإذا 

ال�شامنة لل�شلم الأهلي وال�شتقرار.

وق�ش�شها  التهم،  »اأو�شخ«  اخليانة  اإّن 

لي�شت جديدة يف اجليو�ص، لكن اخرتاق 

طبيعي  غري  اأم��ر  الع�شكرية  �شة  املوؤ�شّ

ومعيب.

اإّن اجلي�ص يتمّتع باجلهوزية الكاملة 

ولن  اإ�شرائيلي،  اع��ت��داء  اأي  على  للرد 

عن  ي�شكت  ولن  تهديد،  لأي  يخ�شع 

ع��دواين  عمل  وك��ل  ا���ش��ت��ه��داف،  اأي 

له  الت�شّدي  و�شيكون  باملثل،  �شُيقابل 

حق  من  ُم�شتمّدة  اجلي�ص  فقّوة  فورًيا، 

ك باأر�شه و�شيادته الوطنية  لبنان بالتم�شّ

ا وب��ح��ًرا وج���ًوا، وم��ن واج��ب اجلي�ص  ب��رًّ

فاخلروقات  ال�شيادة،  هذه  عن  الدفاع 

باأوجهها  الإ�شرائيلية  والع���ت���داءات 

�ص  التج�شّ �شبكات  ومنها  امل��ت��ع��ّددة، 

العميلة، ُتعترب خرًقا للقرار الدويل 1701، 

يف الوقت الذي يلتزم فيه لبنان ال�شرعية 

بني  امل�شرتك  والعمل  والتن�شيق  الدولية، 

اجلي�ص وقّوات الطوارئ الدولية...

بها  ا�شطلع  التي  الأ�شا�شية  املهّمة  اإّن 

اجلي�ص يف الآونة الأخرية، هي مكافحة 

الإرهابية  اخلاليا  وتفكيك  الإره��اب، 

الق�ش�اء  اإىل  املت��وّرط��ني  وت�ش��ليم 

املخت�ص.

ُيقاتله  اأو  اأح���ًدا  ُي��الِح��ق  ل  واجلي�ص 

ب�شبب  اإّنا  ومعتقداته،  اأفكاره  ب�شبب 

العتداءات التي يرتكبها �شد املواطنني 

من  لبنان  ي�شهده  وم��ا  والع�شكريني، 

يرف�شها  وانتحارية،  اإرهابية  عمليات 

اللبنانيني، هي عمليات طارئة  جميع 

على بيئتنا اللبنانية. هذه املهّمة �شعبة، 

التهاون،  عدم  على  ُم�شّممون  لكننا 

وقد رفع اجلي�ص منذ مّدة درجة جهوزيته 

ا ملالحقة هذه  اإجراءاته خ�شو�شً وكّثف 

كل  على  اخل��ن��اق  وت�شييق  اخل��الي��ا، 

جمموعة م�شتبه بها، وهو يوا�شل القيام 

ا بعد ك�شف النقاب عن  بذلك خ�شو�شً

واإلقاء  الإرهابية،  ال�شبكات  العديد من 

خطورتهم  تفوق  اأ�شخا�ص  على  القب�ص 

ت�شّور اجلميع.

لبنان  ب��ه��ا  مي��ر  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  اإّن 

ا�شة، وتوجب علينا  واملنطقة �شعبة وح�شّ

اجلي�ص  يكون  واأْن  وامل�شوؤولية،  احل��ذر 

ولي�ص  عليه،  امُلعّلقة  الآم��ال  قدر  على 

املعنية،  ال��دول  ُكّل  اأّن  الب�شيط  بالأمر 

واجلي�ص  لبنان  ل�شتقرار  دعمها  توؤكد 

ال��دول  من  العديد  اأن  كما  اللبناين، 

�شة  م م�شكورة، م�شاعدات اإىل املوؤ�شّ تقدِّ

الع�شكرية، وكان اآخرها من اململكة 

العربية ال�شعودية.

لكن املفارقة اأّن هذا الهتمام العربي 

تعزيز  يف  وال��رغ��ب��ة  باجلي�ص،  وال����دويل 

القوى  بع�ص  بتحامٍل  ُي��واج��ه  ق��درات��ه، 

الداخلية يف لبنان على اجلي�ص ، علًما 

اأثبتت يف كل  الع�شكرية  �شة  املوؤ�شّ باأّن 
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اأمن  حفظ  هي  عقيدتها  اأّن  املراحل 

لبنان وا�شتقراره. لذا نطلب اأمرين:

- اأوًل: على ال�شيا�شيني اأْن يخّففوا من 

حّدة اخلطاب ال�شيا�شي، لأّننا تعبنا ونريد 

فرتة راحة، والع�شكر بحاجة اإىل تدريب 

واإعادة جتهيز وتنظيم.

- ثانًيا: على الدولة اأْن تقوم بواجباتها 

نبخل  لن  لأّننا  والع�شكر،  جتاه اجلي�ص 

من اأجل حفظ الأمن وال�شتقرار بالدماء 

واجلهد.

�شبكات  �شوكة  ك�شر  ا�شتطعنا  لقد 

�����ص الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة واخل��الي��ا  ال��ت��ج�����شُّ

اأكرث  على  القب�ص  باإلقاء  الإرهابية، 

التفجريات  امل�شاركني يف  من 85% من 

الأمنية  والقوى  اجلي�ص  ا�شتهدفت  التي 

حتّركات  ير�شد  واجلي�ص  اللبنانية 

واأهدافهم،  هّوياتهم  ويعرف  املتوارين 

واأماكن اإقاماتهم، وكيفية متويلهم، 

ويعمل على توقيفهم.

اإن لالإعالم دوًرا كبرًيا يف ن�شر التوعية 

بني املواطنني، واإماطة اللثام عن العديد 

اأ�شا�شي  الهامة، وهو �شريٌك  الق�شايا  من 

لبنان،  يف  وال�شتقرار  الأم��ن  حفظ  يف 

هيثم  ال�شحايف  كتاب  ف���اإّن  ول��ذل��ك 

يف  »العمالء  املو�شاد«...  »زل��زال  زعيرت 

هامة،  وثيقة  ي�شّكل  العدالة«،  قب�شة 

كثرية  تفا�شيل  عن  النقاب  تك�شف 

مل�شلحة  �ص  التج�شُّ �شبكات  توقيف  يف 

ك�شفتها  وال��ت��ي  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  ال��ع��دو 

عن  ف�شاًل  اللبناين،  اجلي�ص  خمابرات 

تلك ك�شفتها اأجهزة اأمنية اأخرى.

اأمني عام احتاد املحامني العرب

املحامني  »احتاد  عام  اأمني  حتّدث  ثم 

فقال:  زي���ن،  عمر  ال��دك��ت��ور  ال��ع��رب« 

»زل���زال  ذات���ه  بحد  الكتاب  »ع��ن��وان 

العدالة«،  املو�شاد«... »العمالء يف قب�شة 

يطرح األف �شوؤال و�شوؤال، ويثري يف النفو�ص 

جتاه  فقط  لي�ص  الغ�شب،  من  عا�شفًة 

الو�شائل  باأحِط  يعملون  الذين  املو�شاد 

واأحقِرها مل�شلحة حكامهم الغا�شبني، 

قطٍر  كل  يف  فظائَع  من  ارتكبوه  وما 

الذين  العمالء  هوؤلء  جتاه  واإنا  عربي، 

و�شعبهم  و�شمائرهم،  اأنف�شهم  باعوا 

اخليانَة  ولب�ش��وا  بخ�ص،  بثمن  وبالدهم 

عاًرا يالحقهم اإىل القرب.

قب�شة  يف  ه��م  ال��ذي��ن  العمالء  ه���وؤلء 

بف�شل  اإليها  الطريق  يف  اأو  ال��ع��دال��ة، 

هم  الأم��ن��ي��ة...  وق��وان��ا  البطل  جي�شنا 

التاريخ  وعند  الله،  وعند  ال�شعب،  عند 

والوطن، ل ديَن لهم ول مذهَب ول هوية، 

ول �شفَة، اإل اخليانة...

�شاته  وموؤ�شّ للجي�ص  ُي�شهد  واأ���ش��اف: 

قيادة واأفراًدا، وللقوى الأمنية اإىل جانبه، 

بتحقيق هذه الإجنازات الكبرية، رغم 

باأْن  نطالب  التي  املحدودة  الإمكانات 

ويف  ال�شلطة  اأولويات  من  دعمها  يبقى 

لأّن  العظيم،  �شعبنا  اهتمام  طليعة 

اجلي�ص �شّمام الأمان وال�شتقرار.

ثم توّجه اإىل املوؤلف بالقول:

ت�شبح  ل  »ك��ي  قلت  كما  �شحيح 

العمالة وجهة نظر« وقد تكون كذلك 

الذي  الو�شع  يف  �شيما  ل  البع�ص  عند 

و�شعف  القيم،  انهيار  من  فيه،  نحن 

الرتبية الوطنية، وما تتخّبط  فيه الأمة 

حتى  وم��ذاب��ح،  واح���رتاب  انق�شام  م��ن 

الأوىل  الق�شية املركزية  ن�شينا فل�شطني 

لكن  الإ�شرائيلي.  العربي-  ال�شراع  يف 

وجهة النظر هذه مهما انحرفت ومهما 

فيها  واأف�شد  املو�شاد،  ت�شليل  بها  ا�شتبدَّ 

القيم الإن�شانية، فال بد من اأْن ت�شتيقظ 

يومًيا  »اإ�شرائيل«  ترتكبه  مما  وتّتعظ 

لها جبني  ي��ن��دى  وم��ذاب��ح  م��ن جم���ازر 

الإن�شانية... 

املرحلة  يف   – فعاًل  ُيقِلق  ما  واأ�شاف: 

على  ال��ع��م��الء  فقط  لي�ص  احل��ا���ش��رة، 

تراجعنا  اإّن��ا  ارتباطاتهم،  اختالف 

والأمة،  الوطن  بق�شايا  اللتزام  يف  نحن 

وحلم  فل�شطني  ق�شية  طليعتها  ويف 

الوحدة...

»زلزال املو�شاد« يدح�ش العمالة

زعتري  هيثم  الإع��الم��ي  حت���ّدث  ث��م 

ا  داح�شً اأبوابه،  فعر�ص  الكتاب،  موؤّلف 

باأّنهم  الإيحاء  العمالء  بع�ص  حماولت 

حيث  م���زدوج«،  »عميل  ب��دور  يقومون 

مبادئهم  احلقيقة هم عمالء خانوا  يف 

اأق�شى  اإن����زال  وي�شتحقون  ووط��ن��ه��م 

�ش��درت  َمْن  ا  خ�شو�شً بهم،  العقوبات 

بحقه��م اأحك��ام اإع��دام وجاهي��ة وما 

زالت تنتظر التنفي��ذ.

على  اإ�شاءة  هو  املو�شاد«،  »زلزال  وقال: 

توجيه �شربة قا�شية وقا�شمة جًدا لظهر 

الأج��ه��زة  ِقبل  م��ن  الإ�شرائيلي  ال��ع��دو 

والوطنية  الر�شمية  اللبنانية  الأمنية 

�ص اإ�شرائيلية،  بتوقيف 141 �شبكة جت�شّ

الأرا���ش��ي  على  ومت���رح  ت�شرح  ك��ان��ت 

جن�شيات  م��ن  واأف���راده���ا  اللبنانية، 

ومن  و�ش��ورية،  وفل�شطينية  لبنانية 

طوائ��ف ومناط��ق خمتلف�ة. 

اجلي�ص  ق��ائ��د  اإىل  بال�شكر  وت��وّج��ه 

على  قهوجي  ج��ان  العماد  اللبناين 

اأّن  اإىل  م�شرًيا  للكتاب،  مقدمة  و�شع 

اإ�شاءة على جانب هام  هو  العمل،  هذا 

مما يقوم به العدو الإ�شرائيلي �شد اأهلنا 

ي�شعى من خالل عيونه  وبيئتنا، حيث 

بيننا ، اإىل حماولة زرع الفتنة والتفرقة. 

اأّن العديد من  و�شتك�شف الأيام املقبلة 

فيها  نتقاذف  التي  والأح��داث  الق�شايا 

التهامات، خّطط لها العدو الإ�شرائيلي 

وجرى تنفيذها باأيٍد حملية... 

وجوه  احلفل  ه��ذا  يف  اجتمعت  وق��ال: 

املجتمعني  نرّية متّثل �شورة م�شّغرة عن 

فيهما  مب��ا  والفل�شطيني  ال��ل��ب��ن��اين 

اأّن  لتوؤكد  وان��ت��م��اءات،  ط��وائ��ف  م��ن 

العدو  هو  جميًعا  لنا  واحًدا  عّدًوا  هناك 

مركزية  ق�شية  هناك  واأّن  الإ�شرائيلي، 

واحدة، هي الق�شية الفل�شطينية«.

اأْن  ال�شيا�شيني  على  متّنى  اخلتام  ويف 

قذائفهم،  اإط��الق  عن  قلياًل  يكّفوا 

اجلي�ص  اأم��ام  والعبوات  الأل��غ��ام  وو�شع 

دعمه،  يريدون  ل  كانوا  ف��اإذا  الوطني، 

تنفيذه  اإعاقة  عن  يكّفوا  اأْن  فعليهم 

مهماته...

زعيرت  هيثم  الإعالمي  وّقع  ذلك  بعد 

كتابه للح�شور. 



يف 

اإعداد:ثكناتنا

ندين البلعة خريالله

العدد 54347

من خمترٍب �شغري اإىل �شبه

معهٍد بفروٍع متعّددة

ق�سم اللغة الإنكليزية يف اجلي�ش:

باب اإىل فر�ش ثمينة وكل الت�سهيالت م�ؤّمنة

قليل�ن هم من �سمع�ا عن خمتربات اللغة الإنكليزية يف اجلي�ش اللبناين، هذا الق�سم الذي بداأ 

الع�سكرية.  املراكز  خمتلف  على  فروعه  تت�ّزع  لّلغة،  معهٍد  �سبه  الي�م  واأ�سبح  �سغرًيا،  خمترًبا 

تخّرج�ا  )مّمن  والع�سكريني  ال�سباط  ولكن 

وحتى   1984 العام  منذ  احلربية  املدر�سة  من 

تكلي  مارون  الأ�ستاذ  يعرف�ن  الذين  الي�م(، 

اجلي�ش،  يف  الإنكليزية  اللغة  ق�سم  مدير 

والذي يُعترب م�ؤ�س�ش هذا الق�سم ومطّ�ره، هم 

بالآلف. 

اللغة الإنكليزية يف اجلي�ش

اللغة  اأن  تكلي  الأ���س��ت��اذ  ي�����س��رح 

بالعامل  الت�سال  �سلة  هي  الإنكليزية 

يتيح  الذي  اجلديد  الأفق  وهي  احلديث، 

تطّور  كل  على  الإطالع  للع�سكريني 

م�سدره.  من  مبا�سرة  العامل  يف  حا�سل 

حاجيات  معظم  اأن  ع��ل��ى  وي�����س��ّدد 

ال�سناعية  واملعدات  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

والآل��ي��ات  والأ���س��ل��ح��ة  والتكنولوجية 

وامليكانيكية  الإلكرتونية  والأجهزة 

واأجهزة التاأليل، هي �سناعة اأجنبية، ما 

للتعّرف  الإنكليزية  اللغة  اتقان  يحّتم 

اإىل تفا�سيل ت�سغيلها. 

كما اأن معرفة هذه اللغة �سرورية من 

ومهمات  درا�سية  دورات  متابعة  اأج��ل 

واأفراد  ر�سمية خارج لبنان ل�سباط ورتباء 

ال�سحيح  التوا�سل  اأج��ل  ومن  اجلي�ش، 

واملحا�سرات  امل��وؤمت��رات  خ��الل  واملفيد 

متابعة  اإمكان  اإىل  بالإ�سافة  الدولية، 

داخل  واملعاهد  اجلامعات  يف  الدرا�سة 

لبنان وخارجه.

اللغة يف  اأهمية هذه  ذلك،  اإىل  ُي�ساف 

التوا�سل مع الدول الأجنبية واجلمعيات 

املتحدة  الأمم  وب��خ��ا���س��ة   ( ال��دول��ي��ة 

العمال  وم��ع  جهة،  من  واليونيفيل( 

جهة  من  لبنان  يف  الأجانب  وال�سّياح 

اأخرى.

تاأ�سي�ش مت�ا�سع وطم�ح كبري!

اللغة  ق�����س��م  اف��ت��ت��ح   1984 ال���ع���ام 

بفريق  احلربية  املدر�سة  يف  الإنكليزية 

�سّيدَتني  م��ن  ت��اأّل��ف  متوا�سع  ع��م��ٍل 

متعاقدين  اأ�ساتذة  واأربعة  اأمريكّيَتني 

اأربعة اآخرين  بدوام جزئي، بالإ�سافة اإىل 

بدوام كامل ومن بينهم الأ�ستاذ مارون 

تكلي، وهم كانوا اأ�سا�ش خمترب اللغة 

الأول.

على اأثر تفجري ال�سفارة الأمريكية يف 

لبنان العام 1984، غادرت الأمريكّيتان 

اللغة  ق�سم  م�سوؤولية  و�سّلمتا  لبنان 

الإنكليزية اإىل الأ�ستاذ تكلي، فتحّول 

ر�سالته  اإىل  احلني  ذلك  منذ  الق�سم  هذا 

به  الإنتقال  قّرر  حيث  ال�ساغل  و�سغله 

اإىل خارج املدر�سة احلربية ليطال جميع 

املراكز الع�سكرية.

ا�ستمّر التن�سيق مع ال�سفارة الأمريكية 

امل�ساعدات  ع��ن  امل�سوؤولة  خ��الل  م��ن 

الأمريكية للجي�ش اللبناين يف ال�سفارة، 

والعام  اأنطونيو�ش.  نوفل  ريتا  ال�سيدة 

1988 اأ�سيف خمترب ثاٍن يف احلربية، وبداأ 

العمل على حتقيق خمتربات اإ�سافية يف 

مراكز ع�سكرية اأخرى.

بني العامني 1988 و2000 مّت حتقيق اأربعة 

قاعدَتي  من  كل  يف  اإ�سافية  خمتربات 

بريوت ورياق اجلّويَتني، ويف قاعدة جونية 

الع�سكرية  ال�سحة  مدر�سة  ويف  البحرية، 

يف ب�����دارو. ك��م��ا ا���س��ت��ح��دث��ت ث��الث 

يف،  توزعت   2003 العام  اأخ��رى  خمتربات 

مدر�سة الرتباء )بعلبك(، مدر�سة مديرية 

ومع  )رومية(.  املغاوير  وفوج  املخابرات 

نهاية العام 2012 مّت حتقيق خمتربات يف 

مع�سكر عرمان )ال�سمال(، لواء احلر�ش 

اجلمهوري )بعبدا( وثكنة بنو بركات 

)�سور- موقع اجلنوب(.

جتهيزات على م�ست�ى الأهمية

للغة  م��رك��ًزا  ع�سر  اأح��د  جتهيز  مّت 

كتًبا  تت�سّمن  مبختربات  الإنكليزية 

حديثة  ت��دري��ب  وم�ستندات  وم��ع��دات 

الأمريكية  ال�سفارة  ومتطورة بدعم من 

يف لبنان، وبالتن�سيق مع مكتب الدفاع 

الأمريكي يف ال�سفارة ومديرية التعليم يف 

اجلي�ش، بهدف حت�سني م�ستوى اللغة يف 

املوؤ�س�سة الع�سكرية.

مقعًدا   30 من  خمترب  كل  يتكّون 

ب��ح��ي��ث ي��ب��ل��غ ع���دد ال��ط��الب ال��ذي��ن 

خمتلف  يف  �سنوًيا  ال����دورات  يتابعون 

عدد  ر  ُيقدَّ طالب.   2000 حواىل  املراكز، 

الأ�ساتذة ب� 30 اأ�ستاًذا ع�سكرًيا و12 اأ�ستاًذا 

مدنًيا، وهذا العدد يتزايد عاًما بعد عام. 

يقومون  الذين  الع�سكريون  الأ�ساتذة 

لتعليم  دبلوم  على  حائزون  بالتدري�ش 



الدفاع  معهد  من  الإنكليزية  اللغة 

الوليات  يف  الأمريكي  للجي�ش  التابع 

دورات  ويتابعون  الأمريكية،  املتحدة 

متقّدمة ب�سورة منتظمة كل �سنَتني يف 

املعهد نف�سه.

بغية تنظيم دورات باللغة يف خمتلف 

مديرية  ب��ني  التن�سيق  ي��ت��ّم  امل��راك��ز، 

الإنكليزية  اللغة  وق�سم  التعليم 

والقطع الع�سكرية امل�سوؤولة عن ال�سباط 

ال��دورات.  يتابعون  الذين  والع�سكريني 

كما ت�ستقبل املختربات كل الراغبني 

بتح�سني م�ستواهم يف اللغة الإنكليزية 

طوال اأيام الأ�سبوع، وب�سورة دائمة. تفتح 

ال�ساعة  حتى  اأبوابها  املختربات  ه��ذه 

ال��دوام  وميتّد  الظهر،  بعد  من  الثانية 

من  يوَمني  يف  اخلام�سة  ال�ساعة  حتى 

جمال  اإت��اح��ة  بهدف  وذل��ك  الأ�سبوع، 

مهما  ع�سكري،  لكل  الدرو�ش  متابعة 

كان وقته �سّيًقا.

المتحانات واملتابعة

بتنظيم  الإنكليزية  اللغة  ق�سم  يقوم 

�سباط  ملختلف  دوري����ة  ام��ت��ح��ان��ات 

اجلي�ش، بالإ�سافة اإىل امتحانات متابعة 

اإلزامية لكل فّنيي  واأخرى   )upgrade(

الرتباء  باقي  اأّم��ا  والبحرية.  ال��ط��ريان 

توؤّهلهم  فيخ�سعون لمتحانات  والأفراد 

ملتابعة دورات يف اخلارج، وبح�سب حاجة 

مهّماتهم،  ومتطلبات  اخت�سا�سهم 

لّلغة الإنكليزية.

احلربية  الكلية  �سباط  تالمذة  اأّم��ا 

خمتلف  يف  مكّثف  ملنهاج  فيخ�سعون 

بينها  ومن  ومدنية(  )ع�سكرية  امل��واد 

لها  �ش  ُيخ�سَّ بحيث  الإنكليزية،  اللغة 

الثالث.  ال�سنوات  خالل  �ساعة   190 نحو 

فهم يتابعون الدرو�ش ملدة ثالث �ساعات 

كل  تق�سم  اأ�سبوعًيا.  مّرَتني  متتالية 

بح�سب  فئات  ع�سر  اإىل  ت�سع  من  �سنة 

�سعيف،  )م��ب��ت��دئ،  ال��ل��غ��وي  امل�ستوى 

الفئات  من  ولكل  متقدم(،  متو�سط، 

الكتاب  وم�ستندات خا�سة من  كتب 

اإىل الكتاب  رقم /1/ )م�ستوى مبتدئ( 

ويتابع  متقدم(.  )م�ستوى    /34/ رقم 

الطالب املنهاج املعّد من قبل ق�سم اللغة 

يعتمد  وال��ذي  اجلي�ش،  يف  الإنكليزية 

والو�سائل  وامل�ستندات  الكتب  على 

اللغة  ملعهد  التابعة  وال�سمعية  الب�سرية 

الإنكليزية يف اجلي�ش الأمريكي.

برامج لتط�ير امل�ؤهالت

اأهمية  على  تكلي  الأ���س��ت��اذ  ي�سّدد 

الع�سكريون  يتابعها  التي  ال����دورات 

اللغة  م�ستوى  حت�سني  يف  �ساهمت  والتي 

الإنكليزية يف اجلي�ش من ن�سبة 10٪ اإىل 

الو�سع  اأن  اإىل  وي�سري   .٪70 اأو   60 حواىل 

الأمني واملهمات امل�ستمّرة توؤّثر �سلًبا من 

حيث �سيق الوقت، اإذ ميكن اأن ت�سل 

هذه الن�سبة اإىل 90٪ يف حالت ال�سلم.

ويف جمال الإمكانات املتاحة للطالب 

خمتربات  حتتوي  املراكز،  خمتلف  يف 

كمبيوترات  على  الإنكليزية  اللغة 

اللغوية،  ال��ربام��ج  ب��اأح��دث  جم��ه��زة 

وي��ت��واج��د يف ك��ل م��رك��ز م���دّرب لغة 

مل�ساعدة الطالب. كما تت�سّمن برامج 

اأجل  امتحانات من  الكمبيوتر مناذج 

�ش برامج للفئات  حتديد امل�ستوى، وُتخ�سَّ

الخت�سا�سات  معظم  يف  امل��ت��ق��دم��ة 

اإىل  بالإ�سافة  بحرية(  جوية،  )م�ساة، 

حما�سرات تتناول موا�سيع عامة، واأخرى 

خا�سة  وه��ي  الدولية  العمليات  ح��ول 

 English skills for( بال�سباط الأركان

 staff officers for Multinational
.)operations

على  ��ا  اأي�����سً الكمبيوترات  حت��ت��وي 

التعبريية  للم�سطلحات  ق��ام��و���ش 

 Idioms Expressions and phrasal(
لقواعد  كتاب  اإىل  بالإ�سافة   )verbs

 Grammar for( الإنكليزية  اللغة 

 .)the American language course
بها  ُج��ه��زت  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  اأن  كما 

الكمبيوترات توؤهل الطالب لأن يخترب 

امل�ستوى  امتحان حتديد  بوا�سطة  م�ستواه 

اإىل  وال�ستماع   ،)Placement test(
م�ستواه  تنا�سب  �سوتية  ت�سجيالت 

وم�ساهدة   ،)Listening skills( اللغوي 

والقوية  املتو�سطة  للفئات  فيديو  برامج 

.)Video activity books(

متابعة  ��ا  اأي�����سً ل��ل��ط��الب  ومي��ك��ن 

 IMI- Interactive( خا�ش  برنامج 

يتيح   )Multimedia Instruction
لهم م�ساهدة �سور وفيديو، وقراءة ن�سو�ش 

�سماعها  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  اإنكليزية 

ال�سور،  اأو  بها  اخلا�ش  الفيديو  وم�ساهدة 

واإع���ادة  ب�سوته  امل��ح��ادث��ات  وت�سجيل 

اإىل  بالإ�سافة  الت�سحيح،  بغية  �سماعها 

والقواعد  املفردات  على  متارين  اإج��راء 

 Vocabulary and Grammar(

وجمل  كلمات  وكتابة   )exercises
 .)writing skills( ون�سو�ش وت�سحيحها

حت�سني  يف  الطالب  ي�ساعد  ذل��ك  كل 

ق��راءًة  الإنكليزية  اللغة  يف  موؤهالته 

اخل�سوع  دون  من  حتى  وكتابًة  ولفًظا 

لدورة بدوام ثابت. فكل الربامج متاحة 

اأمام من يطلبها وهو ي�ستطيع احل�سول 

عليها من دون اأي مقابل.

تركيب و�سيانة فردية

اأربع  مب�ساعدة  تكلي  الأ�ستاذ  يقوم 

اللغة  ق�سم  اإدارة  يف  معه  ع�سكريني 

املختربات  كل  برتكيب  الإنكليزية، 

ق�سَمني:  يف  عملهم  ويقع  امل�ستحدثة. 

امل��خ��ت��ربات  متابعة  يف  الأول  ي�سمل 

واأعطالها واإ�سالحها مبا�سرًة من دون اأي 

تاأجيل، والثاين يتمّثل يف حتديث الربامج 

وتوزيعها على خمتلف املختربات يف كل 

املراكز. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن جتهيزات 

ولكن  قدمية  مازالت  املختربات  بع�ش 

تلّبي  لكي  حتديثها  على  العمل  يتّم 

احلاجات الدرا�سية للطالب.

55 العدد 347



ب��ال��ل��غ��ة  ���س��غ��ف��ه  ج���ان���ب  اإىل 

اإىل ر�سالة  الإنكليزية، الذي حتّول 

جتدر  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  مع 

تكلي  م��ارون  الأ�ستاذ  اأن  اإىل  الإ���س��ارة 

حائز:

- دبلوم طريان- كندا.

- دبلوم تعليم طريان- كندا.

فنية-  اإلكرتونيك  هند�سة  دبلوم   -

كندا.

الإنكليزية-  اللغة  تعليم  دبلوم   -

اأمريكا.

من  التعليمية  املعاهد  اإدارة  دبلوم   -

الدرجة املمّيزة جًدا- اأمريكا.

- دبلوم تعليم لغة اإنكليزية لأهداف 

حمّددة- اأمريكا.

 Seneca College تهنئة   -

ب�سفة  ال��ت��خ��ّرج  ب��ع��د   Canada
ممتاز- كندا.

مرتني   Toronto Airways تهنئة   -

بعد التخّرج ب�سفة ممتاز- كندا.

الأم��ريك��ي  اجل��ي�����ش  م��ن  تهنئة   -

كاأف�سل مدير معهد تعليم- اأمريكا.

يف 

ثكناتنا
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نحّث  اأن  الأ�سا�سي  »هّمنا 

على  و�سابط  ع�سكري  كل 

خالل  م��ن  اللغوية  م��وؤه��الت��ه  تطوير 

اإت��اح��ة كل  اأو م��ن خ��الل  ال�����دورات، 

وو�سعها  ال�سلة  ذات  واملعلومات  الربامج 

الإح��ت��ف��اظ  ميكنه  ح��ت��ى  ي��دي��ه  ب��ني 

يقول  امل��ن��زل«،  يف  وا�ستخدامها  بها 

اللغة  ق�سم  يعترب  الذي  تكلي  الأ�ستاذ 

حلًما  اللبناين  اجلي�ش  يف  الإنكليزية 

ورف�ش  حياته  له  كّر�ش  حقيقة،  اأ�سبح 

يف �سبيل حتقيقه مغريات كثرية خارج 

يف  بالراحة  و�سعوره  ملهنته  حّبه  الوطن. 

�سعادته،  م�سدر  لعائلته،  وحّبه  عمله، 

وهو  لبنان.  يف  وبقائه  ر���س��اه  واأ���س��ا���ش 

عليها  يح�سل  التي  »اجلائزة«  اأن  يعترب 

الع�سكري اأو ال�سابط من خالل حت�سني 

م�ستواه باللغة الإنكليزية، هي الفر�سة 

ملتابعة الدورات يف اخلارج.

م�ساريع قيد التط�ير

ي�سعى  اأن��ه  اإىل  تكلي  الأ�ستاذ  يلفت 

و�سهادات  تقدير  �سهادات  ل�ستحداث 

يف  ا�ستعمالها  الطالب  تخّول  معادلة 

يف  رغبته  ح��ال  يف  والكليات  املعاهد 

بتطوير  يرغب  كما  درا�سته.  متابعة 

ال��ت��ح��ادث  ال��ع�����س��ك��ري��ني يف  ق�����درات 

العمل  خالل  من   )Speaking skills(

يف  متطّورة  ودرو���ش  جديدة  طريقة  على 

 Conversation lessons( املجال  هذا 

فالطالب   ،)to practice speaking
اأن  التي ميكن  الأخطاء  يخجلون من 

يرتكبوها خالل التحاور بالإنكليزية.

وقد و�سع الأ�ستاذ تكلي برناجًما وجدوًل 

ويت�سّمن   2022 العام  اإىل  ميتّد  زمنًيا 

وتلك  بالأ�ساتذة،  اخلا�سة  الدورات  كل 

اخلا�سة للطالب، بالإ�سافة اإىل املعدات 

والكتب املتوافرة وتلك املطلوبة.

بريد  مركز  لكل  �ش  ُخ�سِّ ذل��ك،  اإىل 

التوا�سل  بوا�سطته  ي��ت��م  اإل���ك���رتوين 

ترتبط  ال��ت��ي  امل���راك���ز  خم��ت��ل��ف  ب��ني 

 )FTP( Intranet ب�سبكة  ب��دوره��ا 

تطوير  على  وُيعمل  للقيادة.  التابعة 

اللغة  بق�سم  خا�ش  اإل��ك��رتوين  موقع 

كل  ليت�سّمن  اجلي�ش  يف  الإنكليزية 

ال�سلة،  ذات  التدري�سّية  وامل��واد  الربامج 

فت�سبح متاحة للجميع اأونالين.

وث��م��ة خ��ط��ة ل��رتك��ي��ب 9 خم��ت��ربات 

ج��دي��دة يف ك��ل م��ن امل��راك��ز الآت��ي��ة: 

قاعدة  كفر�سيما،  اللوج�ستي-  اللواء 

�سهاب  ف��وؤاد  كلية  اجلوية،  القليعات 

للقيادة والأركان، وزارة الدفاع الوطني- 

الكرنتينا،  الأول-  املدفعية  فوج  الريزة، 

ثكنة مرجعيون- اجلنوب، فوج مغاوير 

املجوقل-  ال��ف��وج  عم�سيت،  ال��ب��ح��ر- 

وفوج  �سيدا،  اجلنوب-  غو�سطا، منطقة 

احلدود الربية الثاين- راأ�ش بعلبك.

اقرتاحات

بع�ش  تكلي  م��ارون  الأ�ستاذ  يقرتح 

يف  الإنكليزية  اللغة  لتطوير  احللول 

�سعيد  على  املتوافرة  الإمكانات  ظّل 

دورات مكثفة  افتتاح  اأبرزها:  اجلي�ش، 

الخت�سا�سات،  بح�سب  خا�سة  واأخ��رى 

ا�ستعمال  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ا���س��ر  ت�سجيع 

خمتلف  جتهيز  دائمة،  ب�سورة  املراكز 

زي��ادة  احلديثة،  بالتقنيات  القاعات 

واملحا�سرات  وامل��وؤمت��رات  الأبحاث  عدد 

ب��ال��ل��غ��ة الإن��ك��ل��ي��زي��ة ومب�����س��ارك��ة 

احلوافز  زيادة  على  والعمل  �سني،  متخ�سّ

خ��ارج  حما�س��رات  مهم��ات،  )دورات، 

لبنان...(.

فيقرتح  الأ���س��ات��ذة  �سعيد  على  اأم���ا 

ال�سمعية  التقنيات  ك��ل  ا�ستعمال 

اأ�ساليب  تنويع  امل��ت��واف��رة،  والب�سرية 

التدريب خالل احل�سة الواحدة وا�ستعمال 

الأمثلة والتمارين التطبيقية، ا�ستعمال 

خالل  دائمة  ب�سورة  الإنكليزية  اللغة 

على  الطالب  وت�سجيع  التدريب  ف��رتة 

ا�ستعمالها من دون اأي ترّدد اأو خوف من 

ارتكاب الأخطاء، التطّرق اإىل موا�سيع 

الطالب  حياة  منط  من  وقريبة  حديثة 

وخرباتهم املهنية، والعمل على مواكبة 

عاملًيا  املّتبعة  واملناهج  الربامج  حتديث 

من اأجل تطوير طرق تعليم اللغات.

مدير ق�شم اللغة الإنكليزية يف اجلي�ش





ت�ؤدي البحرية الأملانية منذ العام 2006 دوًرا م�ؤثًرا 

ال�قت  يف  اأدت  وهي  اللبنانية.  احلدود  حماية  يف 

الق�ات  تدريب  جمال  يف  الأ�سا�سي  الدور  نف�سه 

البحرّية  لتمكني   1701 القرار  مع  بالإن�سجام  الأهداف  و�سع  مت  وقد  اللبنانية.  البحرية 

القيام  اأع�ام، حان وقت  �سبعة  بعد مرور  ال�سيادّية.  املهمات  تنفيذ جميع  اللبنانّية من 

بتقرير م�ؤّقت.

بهذه ال�سط�ر يبداأ النقيب البحري الأملاين بيار �س�بيي التحقيق الذي اأجراه ح�ل التعاون 

بني البحريتني اللبنانية والأملانية والذي نن�سر يف ما يلي اأبرز ما جاء فيه.

م�ساركة يف املهمات

�إطار  يف  �لبحرّية  �لعملّيات  بد�ية  منذ 

لبنان،  يف  �مل�ؤقتة  �ملتحدة  �لأمم  ق����ت 

ي�ًما   33 �ل�  حرب  عقب  ��ستجدت  �لتي 

قر�ر  �أ�سا�س  وعلى  ولبنان،  ��سر�ئيل  بني 

جمل�س �لأمن �لرقم 1701، ي�سارك �جلي�س 

�لبحرية  �لقّ�ة  يف  �ل�قت  ط����ل  �لأمل��اين 

بطلب   ،)Maritime Task Force(

كلفت  وقد  �للبنانية.  �حلك�مة  من 

�لبحرية  �لق��ت  �لق�ة مبهّمة دعم  هذه 

�لإقليمية  �ملياه  مر�قبة  يف  �للبنانية 

�لإم��ك��ان��ات  وحت�سني  ب��ن��اء  يف  كما 

�للبنانّية، علًما  �لبحرّية  لتاأمني �حلدود 

�أبدت  �لإحتادية  �لأملانية  �جلمه�رية  �أن 

�لبحرّية  �لق��ت  لدعم  ا  خا�سً �هتماًما 

ة. �للبنانية يف بناء �إمكاناتها �خلا�سّ

ي�ستند �لتعاون من جهة �إىل م�ساركة 

�ملتحدة  �لأمم  ق��ت  �لأملانية يف  �لبحرية 

�إىل  �أخ��رى  جهة  ومن  لبنان،  يف  �مل�ؤقتة 

وز�رة  �ملمّ�لة من  �لثنائّية  �لتعاون  بر�مج 

�لإرتباط  �سابط  �أن  بحيث  �خلارجية، 

بريوت  يف  �لأمل��اين  �خلارجي  �لتمثيل  يف 

ينّظم بر�مج �لتدريب و�لدعم.

قائد �ملهّمة �لأملانية يف �سياق �لعمليات 

�لبحرّية يف ق��ت �لأمم �ملتحدة �مل�ؤقتة يف 

لبنان ه� �مل�س�ؤول �حل�سري عن �لتدريب، 

حتّقق  �لإرتباط،  �سابط  مع  وبالتن�سيق 

ب��ر�م��ج  م��ن  �ل��ع��دي��د  يتحّقق  و���س���ف 

�لفنية  �ملتابعة  تاأمني  و�سيتم  �لت�سليح، 

مب�ساعدة  �مل�ساريع  جلميع  �ل��ازم��ة 

قائد  �أركان  من  �أملانيني  �سابطني  من 

بالإ�سافة   )CTG( �ملهمات  جمم�عة 

�لأمل��ان��ي��ة.  �ل��ت��دري��ب  ف���رق  بع�س  �إىل 

�سن��ت  �ل�����س��ب��ع  يف  ن�����س��اأت  ك��ذل��ك 

متينة  وثقة  �سد�قة  عاقات  �لأخ��رية 

و�إن منح  �للبنانّية،  مع �لق��ت �لبحرية 

�ل�س��حل  خلفر  �سابقني  مركبني  لبنان 

ومركب حماية، يظهر مدى ح�سن روؤية 

�مل�ساهمة �لأملانية ومتا�سكها.

بعد �أن دّمرت �سبكة �لر�د�ر �ل�ساحلية 

�لقدمية �سنة 2006، �أ�سهمت �جلمه�رّية 

ر�د�رّي��ة  حمطات  ت�سع  بناء  يف  �لأملانية 

ت���سل  تقنية  وزودتها  ومتطّ�رة،  جديدة 

�أ�سهمت  ذل��ك  �إىل  بالإ�سافة  حديثة، 

يف  �لأ�سا�سي  �ملقر  يف  مركزقيادة  باإن�ساء 

بريوت، كما �أن ق�سًما من هذه �مل�ساعدة 

كان عبارة عن تدريب �لعنا�سر �لعاملة 

يف هذه �ل�سبكة يف �أملانيا.

�ملّتحدة  �لأمم  ق����ت  مهّمة  �إط��ار  يف 

هذ�  متابعة  جت��ري  لبنان  يف  �مل���ؤق��ت��ة 

عنا�سر  قبل  من  �لتدريب  من  �لق�سم 

�لبحر  يف  �أم��ا  �لأر�����س،  على  �ل��ت��دري��ب 

�لبحرّية  �لدولّية  �لقً��ت  وحد�ت  فتت�له 

�لعاملة يف لبنان.

من  �للبنانّية  �لبحرية  متكني  �إن 

ت�سّلم جميع �ملهمات �ملن�طة بها د�خل 

على  �أب��ًد�  يقت�سر  ل  �لإقليمية،  �ملياه 

�لر�د�ر  �سبكة  بناء  يف  �لناجح  �مل�سروع 

تدري�س  يجري  بل  وح�سب،  �ل�ساحلّية 

�للبنانّية على  �ملر�كب  وتدريب ط��قم 

مكافحة �لأ�سر�ر.

وي�سيف �لتحقيق:

و�لإن���ز�ل  �ل��دورّي��ات  مر�كب  ت�سارك 

�للبنانّية د�ئًما مع وحد�ت �لق�ة �لبحرية 

يف ق��ت �لأمم �ملتحدة �لعاملة يف لبنان 

يف �لتمارين �لتي تق�م بها هذه �لأخرية، 

ويف �ملناور�ت �لبحرّية، ويف متارين �لبحث 

و�لإنقاذ. �إىل جانب هذ� �لتدريب ت�سهم 

�لبحرّية �لأملانّية يف تن�سئة �جليل �جلديد 

من �ل�سباط �لبحريني �للبنانيني، فيجري 

يف  �ل�سباط  �لتامذة  تدريب  جهة  من 

مّرة  مبعدل  ج�نيه  يف  �لبحرّية  �ملدر�سة 

تعاون 

و�صداقة

�لعدد 58347

التعاون اللبناين – 

الأملاين يف حتقيق 

ملجلة اأملانية

لدينا �سمعة مميزة 

عند �سركائنا  اللبنانيني
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�ملجالت  م��ن  �لعديد  على  �أ�سب�عًيا 

جهة  وم��ن  وعملًيا،  نظرًيا  �لبحرّية، 

لبناني�ن  �سباط  تامذة  ي�سارك  �أخرى 

يف دورة �لتدريب �لبحري يف �أملانيا يف �إطار 

ول  �لع�سكرّية.  �لتدريبية  �مل�ساعد�ت 

�لإلتز�م  على  �لرتكيز  يدفعنا  �أن  يجب 

�لأملاين بتدريب �لق��ت �لبحرّية �للبنانية 

باقي  م�ساركة  عن  �لإنتباه  �سرف  �إىل 

ل�لها  و�لتي  �لعاملة،  �لدولّية  �ل�حد�ت 

�لتكتيكية  �لتدريبات  حتّققت  ملا 

م�ساركة  ا  و�أي�سً �لر�د�رية،  �ملر�كز  مع 

�لتامذة �ل�سباط على �ل�سفن.

�لبحرية  �لعملّيات  مت��اري��ن  ت��ت���زع 

لبنان  يف  �مل�ؤقتة  �ملتحدة  �لأمم  لق��ت 

يف  ي��ق��ع  ب���ري  �لأول  م��رك��زي��ن،  ع��ل��ى 

�لناق�رة، و�لثاين بحري على منت �لبارجة 

�لرب�زيلية.

�لتن�سيق  لتح�سني  �لت�زيع  هذ�  يهدف 

و�خلارجية،  �لد�خلية  �لتمارين  بني 

من�سب  �أمل���اين  ب��ح��ري  �سابط  وي�سغل 

ما  وهذ�  �لتدريبات  �مل�س�ؤول عن  �ل�سابط 

جمالت  يف  �لأمل��اين  �لقيادي  �ل��دور  ي��ربز 

�لتدريب.

التط�يرات

�ل��ت��ع��اون  ع��ل��ى  �أع�������م  �سبعة  ب��ع��د 

�أ�سبح  �للبنانًية  �لبحرية  مع  �لتدريبي 

�إليه  لنا  ت��سّ ما  تقييم  �ملنا�سب  من 

�ملهّمة  �لنقاط  بع�س  وتعريف  �ل��ي���م، 

تقييم  �سك  دون  ميكننا  للم�ستقبل. 

�ل�ساحلّية  �ل��ر�د�ر  �سبكة  بناء  م�سروع 

جًد�  ناجح  ق�سم  باأنه  عليها  و�لتدريب 

من هذ� �لتعاون، فلقد ح�سلت �لبحرية 

�للبنانية من خال هذ� �لق�سم على �أد�ة 

متكنها من مر�قبة مياهها �لإقليمية 

ب�سكل كامل ومن دون فج��ت، وعلى 

للمحافظة  ود�ئمة  م�ؤكدة  قدرة 

على هذه �ل�سبكة.

وه���ك���ذ� �أ���س��ب��ح��ت �ل��ق����ت 

وبالإرتباط  �للبنانية  �لبحرية 

�أخ���رى،  ب��ح��رّي��ة  �سلطات  م��ع 

مت��ل��ك �مل��ع��ل���م��ات �ل��ازم��ة 

منطقة  يف  م��رك��ب  ك��ل  ع��ن 

بذلك  وت�ستطيع  م�س�ؤوليتها، 

�ل�سفن  جميع  ومتييز  تعريف 

�لتي  �ل�سيد  ومر�كب  �لتجارّية 

كما  �ملرعية،  �لق��نني  تلتزم  ل 

�لبحرية  �لق��ت  باإمكان  بات 

مر�كب  ومب�ساعدة  �للبنانّية 

�تخاذ  لها،  �لتابعة  �ل��دورّي��ات 

�أي دخ�ل  �لإجر�ء�ت �لازمة �سد 

غريبة  ملر�كب  به  م�سّرح  غري 

�للبنانّية.  �لإقليمّية  �ملياه  �إىل 

مبكافحة  يتعلق  م��ا  يف  �أم���ا 

تهريب �لأ�سلحة عرب �لبحر، فقد 

�لتزمت �لق��ت �لبحرّية �للبنانّية �ملعيار 

�لأ�سا�سي ملف��سّية �لبحرّية يف ق��ت �لأمم 

�ملتحدة �مل�ؤقتة يف لبنان.

�ل�ساحلّية،  �ل���ر�د�ر  �سبكة  جم��ال  يف 

تتمّتع �لبحرّية بعنا�سر ذوي خربة عالية 

وتدريب جّيد، لدرجة �أّنه ميكن �إقامة 

ي�ستطيع  دور�ت تدريبية م�ستقلة. وهنا 

�إىل  خط�ة  �لرت�جع  �لتدريبي  �لتعاون 

�ل�ر�ء بحيث يقت�سر �لرتكيز يف �مل�ستقبل 

تدريب  �إن  �لإ�ست�ساري.  �ملر�قب  دور  على 

�ل��قع  يف  يتطّلب  �لبحرّية  �ل���ح��د�ت 

جهة  من  فباإمكاننا  خمتلفة،  نظرة 

�ملجالت  من  �لعديد  يف  تقّدم  ماحظة 

)مثًا فرق �لبحرية ملكافحة �لأ�سر�ر(، 

�لتدريبات  ع��ن  ينتج  �ل��ت��ق��ّدم  وه���ذ� 

�لعديدة �جليدة لل�سباط يف �خلارج وعن 

�لتدريبات �ملقامة يف لبنان يف �إطار ق��ت 

�لأمم �ملتحدة �مل�ؤقتة... من جهة �أخرى 

�إىل  �للبنانّية  �لبحرّية  ق��درة  ت�سل  مل 

�مل�ست�ى �لازم بعد، لت�ستطيع �ملحافظة 

�لتدريب  م�ست�ى  حت�سني  ب��الأح��رى  �أو 

مكافحة  جمال  يف  ا  خ�س��سً بنف�سها، 

�لأ�سر�ر و�حلر�ئق، �لذي يحتاج �إىل تدريب 

مكّثف ود�ئم جلميع �لعنا�سر. �سحيح 

بجن�د  تتمّتع  �للبنانّية  �لبحرّية  �أن 

ولكن عدم  ومتحّم�سني،  مدّربني جيًد� 

�لكبرية  �ملر�كب  على  �لط��قم  ثبات 

�إىل  د�ئًما  ي�ؤديان  �لتدريب  وهيكلّية 

وهكذ�  �خل��ربة،  ذوي  �لعنا�سر  تكبيل 

ي�سبح من �ل�سعب نقل �لقدر�ت و�ملعرفة 

و�ملحافظة عليها ب�سكل كاف.

مر�كب  حت��ّم��ل  ق���درة  تقييم  عند 

�لدورّيات �لكبرية، �أي تلك �لتي متلك 

�لبحرّية  �لإع��رت����س  عملّيات  �إط��ار  يف 

)MIO( �لقدرة على �لبقاء ل�قت ط�يل 

ا �حلاجة للتدريب  يف �لبحر، ف�سنجد �أي�سً

يف �مل�ستقبل.

يف  �لأملانّية  �مل�ساهمة  �عتبار  ميكننا 

تدريب �ل�سباط ناجحة، عندما يبد�أ عدد 

�للبنانية  �لبحرّية  يف  �ملتدربني  �ل�سباط 

ونقل  تط�ير  و�إن  م�ستقبًا.  بالت�ساعف 

ا عامل ل  �لكفاءة بني �لثقافات ه� �أي�سً

�لروؤيا  �لإ�ستهانة به، فه� يفتح  ميكن 

باإهتمام  يناق�س  كما  �أخ��رى،  لآف��اق 

�ل�سباط  �لتامذة  ناحية  من  وحي�ّية 

�لقيادة  فّن  مبجالت  يتعلق  ما  كل 

بالقيادة  �خلا�سة  �لتدريبّية  وباحل�س�س 

�لد�خلّية.

التحديات

مر�قبة  من  بتمكينه  يتعلق  ما  يف 

تقدًما  لبنان  �أح��رز  �لإقليمية،  مياهه 

�لبحرّية  ع��ل��ى  ذل���ك  م��ع  م��ل��ح���ًظ��ا. 



من  �لكثري  م��ع  �لتعامل  �للبنانّية 

من  �ل��ت��ي  �مل�ستقبل،  يف  �ل��ت��ح��دي��ات 

خالها ميكن �حل�س�ل على جمالت 

جديدة للتعاون �لثنائي.

�للبنانّية  �لبحرّية  �أن  ندرك  �أن  علينا 

�ل��ق����ت  م��ن  م�ستقًا  ق�سًما  لي�ست 

�ملقاتلة وفق �ملفاهيم �ملحلّية، هذ� يعني 

�أنها يف ما يخ�س �لتم�يل تعتمد �عتماًد� 

تاًما على ح�س�لها ول� على ق�سم �سغري 

من �لتم�يل �ملخ�س�س للجي�س.

دول��ة  ل��ب��ن��ان  �أن  �ل��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 

على  ويعتمد  �ساحلّية، 

ملم��سة،  بحرّية  م�سالح 

لبنان  يف  �لبحري  فال�عي 

ا  و�أي�سً �لعام  �لقطاع  )يف 

�سعيف  �لأم��ن(  �أجهزة  يف 

خط�ط  �إن  م���ا.  ح��د  �إىل 

�ل�قت  يف  �ملعل�مة  �ملعارك 

�حلايل جتري �أحد�ثها فقط 

ما،  حد  �إىل  �لياب�سة  على 

م��س�ع  �ملثال  �سبيل  وعلى 

�س�ريا  م��ن  �لاجئني  لتدفق  �لت�سدي 

ب�سبب �حلرب �لأهلية فيها.

ا  وهكذ� تعاين �لبحرّية �للبنانّية نق�سً

ل بدوره مب�سكلة  حاًد� يف �لتم�يل، �ملت�سّ

�أنظمة �ملر�كب �ملت��فرة، وبنق�س  تن�ع 

يف خمزون قطع �لتبديل وحمدودّية �لقدرة 

�إىل  ي���ؤدي  مما  �لأعطال،  �إ�ساح  على 

تر�جع يف قدرة حتمل �ملر�كب و�ل�سبكة 

فمن  وب��ال��ت��ايل  �ل�ساحلية.  �ل��ر�د�ري��ة 

ا يف  �مل�ستقبل دعمها خ�س��سً �ل�سرورة يف 

�ملجالت �لتقنّية و�لل�ج�ستية.

�للبناين   – �لأمل���اين  �لتعاون  �إط��ار  يف 

�ل��ث��ن��ائ��ي، ت��ق��ام در������س����ات لإن�����س��اء 

 Electronic( �إل��ك��رتون��ي��ك  م�سغل 

جتهيز  �إىل  ي��ه��دف   ،)Workshop
�ل��ق����ت �ل��ب��ح��رّي��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ّي��ة مب����د 

ومعد�ت، لت�ستطيع �لقيام بالت�سليحات 

�مل�سروع  ه��ذ�  بنف�سها.  �لإلكرتونية 

عنا�سر  وحت�سري  تدريب  ا  �أي�سً ي�سمل 

لت�سليمهم  �أملان  مدربني  فريق  يد  على 

ت�س�ر  وهناك  لحًقا.  �لتدريب  �أعمال 

غرف  تدعيم  ميكننا  �أنه  للم�ستقبل 

فّني  بعن�سر  لبنان  يف  �لأملانية  �لتدريب 

كهربائي.

م�ساكل  ح���ّددت  �آخ��ر  �سعيد  على 

وهي  �لهيكلّية،  �للبنانّية  �لبحرّية 

فهذه  �لعنا�سر،  تط�يع  على  �ل��ق��درة 

�سعيد  ع��ل��ى  �إل  حت���ّل  ل  �مل�سكلة 

لقد  ع��ام.  ب�سكل  �مل�سلحة  �ل��ق����ت 

يف  �ملا�سي  يف  �لأمل���اين  �لتمثيل  �أ�سهم 

�إب���د�ء  خ��ال  م��ن  �ملع�سلة  ه��ذه  ح��ّل 

تعديات  لإجر�ء  و�لإقرت�حات  �لن�سائح 

تنظيمّية، وبالفعل فقد �سّكلت �لق��ت 

�لبحرّية �للبنانّية �لي�م جلنة متخ�س�سة 

وميكن  �لهيكلّية.  �لتغيري�ت  تتابع 

كثب  ع��ن  �لعملية  ه���ذه  م��ت��اب��ع��ة 

وت�سكيل حقل مهمات م�ستقبلي �آخر 

يف �إطار �لتعاون �لتدريبي.

حتدًيا  و�لإنقاذ  �لبحث  قطاع  ي�سّكل 

�لبحرية  �ل��ق����ت  ت�سّلم  وج��ه  يف  �آخ��ر 

�ل�سيادّية،  مهماتها  جميع  �للبنانية 

�لطري�ن  منظمتي  يف  كع�س�  فلبنان 

ملزم  �لدولية،  و�لبحرية  �ل��دويل  �مل��دين 

و�لإنقاذ  �لبحث  منطقة  و�سمان  تاأمني 

�لإقليمية.  مياهه  حتى  تتخطى  �لتي 

�لإ�سهام  �للبنانية  �لبحرّية  وباإمكان 

بعد  بحاجة  ولكّنها  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 

�أجل  من  و�سيطرة  قيادة  هيكلّية  �إىل 

�سيناري�هات  قيادة  على  �لقدرة  حتقيق 

�لعمل  ز�ل  وم��ا  معّقدة.  و�إن��ق��اذ  بحث 

�أن  رغم  بد�ياته،  يف  �جل�ّية  �لق��ت  مع 

�لبحرّية  �لق�ى  وباإمكان  قائمة  �جله�د 

يف  �مل�ؤقتة  �ملتحدة  �لأمم  لق��ت  �لتابعة 

لبنان، ومن خال مروحياتها �ملت��فرة، 

جمال  يف  �لتدريب  وحت�سني  تكثيف 

�لبحرية  �ل��ق����ت  لتمكني  �ل��ب��ح��ث، 

�لق��ت �جل�ّية  �لعمل مع  �للبنانية من 

�للبنانّية يف هذ� �ملجال �ملهم.

يف  �لدعم  �لأملانّية  �لبحرّية  باإمكان 

�لن�سائح  تقدمي  خال  من  �ملهمة  هذه 

لاإنقاذ  تن�سيق  و�إقامة مركز  و�خلرب�ت 

�لبحري )MRCC( وتط�ير طرق �لقيادة 

و�لت���سل بني �ل�حد�ت.

راأي وخال�سة

�أمل��ان��ي��ا  ج��م��ه���رّي��ة  �إن 

�إهتماًما  تبدي  �لإحت��ادي��ة 

لبنان  قدرة  لتمتني  و��سًحا 

�لبحرّية، و�مل�ساريع �ملزدوجة 

و�لتدريبات �ملكثفة خال 

�ملا�سية  �أع������م  �ل�سبعة 

لل�ج�د �لأملاين مل تتمكن 

م�سرتكة  �أعمال  بناء  من 

مبنّية على �ل�سد�قة و�لثقة 

�لبحرية  �لق��ت  مع  �ملتبادل  و�لإح��رت�م 

بال�قت  �أ�سبح  بل  وح�سب،  �للبنانّية 

عينه دور وم�هبة �لقيادة �لأملانية يف �إطار 

�لتدريب معروًفا ومقدًر�.

ي�سمح  �لآن  حتى  �ملحرز  �لتقدم  �إن 

برتكيز �لنظر على تكثيف �لتدريبات 

بعيًد� من عمليات �لإعرت��س �لبحرية، 

��ستام  من  �لبحرية  �لق��ت  لتمكني 

يادّية يف مياهها �لإقليمّية  مهماتها �ل�سّ

�لتدريبات  ا  خ�س��سً م�ستمر،  ب�سكل 

�لتقنية �لتي يجب حت�سينها وتكثيفها 

من �أجل �لإبقاء على جه�زية عالية يف 

�ل�سياق  هذ�  يف  �لر�د�ر.  ومر�كز  �ملر�كز 

يف  مهم  دور  ��ستام  �أملانيا  ت�ستطيع 

تنعم عند  �لأملانية  �لبحرية  لأن  �ل�سرق، 

وتقدير  ب�سمعة  لبنان  يف  �سركائها 

ممّيزين، وكما �أنه با�ستطاعتها تاأدية 

دور مف�سلي يف هذ� �ملجال يف �مل�ستقبل.

تعاون 

و�صداقة

�لعدد 60347

النقيب �شوبيي

ك���ان �ل��ن��ق��ي��ب �ل��ب��ح��ري 

�لبحرية  �لألغام  مكافحة  مركب  قائد  �س�بيي  بيار 

�لأمم  ق��ت  مهمة  يف  �سابًقا  �سارك  كما  ه�مب�رغ. 

 N7�ل� من�سب  �سغل  حيث  لبنان  يف  �مل�ؤقتة  �ملتحدة 

�لبحرية  �ل��ق����ت  ل��دى  �لتدريب  عن  م�س�ؤوًل  فكان 

�للبنانّية من مت�ز حتى ت�سرين �لأّول 2013.





احلرب البديلة يف الغرب والو�سائل املتاحة يف لبنان

يتزايد احلديث يف الفرتة الراهنة عن الدور املطلوب من القوات 

اأن ظهرت  اإزاء ت�صاعد حّدة التهديدات يف العامل بعد  اخلا�صة 

الغرب  دول  العاملي.  الإرهاب  انت�صار  وبعد  املقاومة  احلركات 

ملواجهة  جديدة  و�صيلة  ا�صتحداث  من  بد  ل  اأنه  اأدركت  التي 

القوات  فيها  تنفذ  التي  البديلة  احلرب  اعتمدت  الإره��اب، 

اخلا�صة عمليات نوعية اأثبتت فعاليتها يف احلّد من املظاهر 

اليوم  تعتمد  ال��دول  هذه  الإره��اب.  مكافحة  ويف  الإجرامية 

للكوارث  �صريعة  ا�صتجابة  لتنفيذ  ا  اأي�صً اخلا�صة  القوات  على 

الطبيعية وت�صهيل عمليات الإنقاذ.

�صابق خلطر  اأي وقت  اأكرث من  اليوم  لبنان  حملًيا، يتعر�ض 

ال�صطرابات الأمنية والهجمات الإرهابية التي ترتدي الطابع 

اجلي�ض  يف  اخلا�صة  الوحدات  اأ�صهمت  وقد  والطائفي،  املذهبي 

الإرهابية،  اجلماعات  من  الكثري  على  الق�صاء  يف  اللبناين 

وهي واجهت وتواجه بفعالية خمططات التخريب والتفجري.

بف�صل التقدم التكنولوجي  تعتمد دول الغرب نظام ت�صليح 

الإمكانات  حيث  من  كثرًيا  تختلف  حرب  وا�صراتيجيات 

التي  تلك  عن  والب�صرية  والتكنولوجية  والإقت�صادية  املادية 

يعتمدها اجلي�ض اللبناين يف حربها �صّد الإرهاب. والتي تتمثل 

بناء  العمالين،  الإنت�صار  التكتية،  التدخل  مبجموعات 

التوا�صل مع  اإىل  بالإ�صافة  امل�صتمرة،  التدريب  وبرامج  القدرات 

العام لكي ي�صهم يف مكافحة  الراأي  وتاأهيل  املجتمع املدين 

الإرهاب.

حتديات  عر�ض  حمانا(  )موقع  العاكوم  �صمري  اأول  املالزم 

اأن��واع  ع��ّدد  كما  امل�صتجدة،  ومفاهيمها  احلديثة  احل��رب 

اخلفيفة  الر�صد  وطائرات  اخلفية  ومنها  امل�صتقبلية  الأ�صلحة 

الأ�صا�صية  احلروب  لأن��واع  وتطّرق  طيار،  دون  من  التي  وتلك 

كالنووية وال�صاملة... بينما عر�ض النقيب �صربل احلا�صباين 

يجب  التي  واملوا�صفات  اخلا�صة  القوات  ت�صنيف  النقل(  )فوج 

واتقان  البدين  التدريب  م�صتوى  ارتفاع  من  بها  تت�صم  اأن 

كما  والتخفي...  والإ�صتطالع  والهجوم  القتال  تكتيكات 

الوحدات  نفذتها  خا�صة  عمليات  عن  الأمثلة  بع�ض  ذكر 

املتحدة  ال��ولي��ات  كتدخل  العامل  يف  الأجنبية 

الأمريكية لتحرير الكويت من غزو العراق يف اأثناء 

ال�صحراء«(.  )»عا�صفة   1991 العام  اخلليج  حرب 

القوات  دور  احلا�صباين  النقيب  عر�ض  كذلك 

اخلا�صة يف العامل، والذي يرتكز على مهمات عديدة 

منها الإغاراة على نقاط العدو والإ�صرتاك يف عمليات الإنقاذ 

والبحث بالإ�صافة اإىل مهمات الإ�صتطالع الإ�صرتاتيجية...

دور القوات اخلا�سة

�صرورة  على  ب��دوره  �صّدد  النقل(  )ف��وج  ح��داد  اأنطوان  املقدم 

حت�صري القوات اخلا�صة يف اجلي�ض اللبناين وجتهيزها بطريقة 

متّكنها من التدخل يف خمتلف الظروف، اإذا ما اأردنا التماهي 

مبهمات القوات اخلا�صة العاملية يف احلرب احلديثة. كذلك، 

القوات  ت�صملها  التي  والقطع  ال��وح��دات  ح��داد  املقدم  ع��ّدد 

اخلا�صة يف اجلي�ض اللبناين، متوقًفا عند اأبرز اإجنازاتها. 

الأ�صا�صية  املقومات  النقل(  )فوج  عبدو  ريت�صارد  املقدم  و�صرح 

التمويل،  م�صادر  الب�صري،  العن�صر  وهي:  خا�صة،  قوات  لبناء 

التي  العوامل  عن  حتّدث  كما  والتدريب.  التجهيزات  تاأمني 

تلك  على  العاملية  اخلا�صة  القوات  عمل  اإ�صقاط  دون  حتول 

اللبنانية على الرغم من اأهمية دورها واعتماد قيادة اجلي�ض 

ا يف مواجهة التهديدات غري التقليدية. ولحظ  عليها خ�صو�صً

الوحدات  هذه  بها  قامت  التي  للمهمات  عميًقا  حتلياًل  اأن 

يظهر عدم تطابق الدور الذي ت�صطلع به مع قدراتها احلقيقية 

يف  معاجلتها  ينبغي  �صعف  نقاط  لربوز  املجال  يف  يف�صح  مما 

امل�صتقبل. 

مع  اأنه  فاعترب  النقل(  )فوج  فرج  داود  الركن  العقيد  اأما 

التكتية  الأه���داف  حتقيق  يف  اخلا�صة  ال��ق��وات  م�صاركة 

من  الأخرية  هذه  تدخل  مفهوم  تغري  الوطنية  والإ�صرتاتيجية 

اأداة ثانوية، اإىل اأداة حا�صمة يف حفظ الإ�صتقرار الوطني والدويل، 

عاملًيا  املتعاونة  اخلا�صة  القوات  من  �صبكة  بناء  اإىل  م�صرًيا 

الركن  العقيد  اعترب  كما  امل�صرتكة.  التهديدات  ملواجهة 

يرتاح  وطني  رمز  اللبناين  اجلي�ض  يف  اخلا�صة  القوات  اأن  فرج 

الدولة...  هيبة  فر�ض  على  بقدرته  ويثقون  لوجوده  املواطنون 

وذلك بف�صل الدور الذي اأّدته وتوؤّديه.

اأخرًيا خل�ض البحث اإىل القول اإنه وعلى الرغم من التطابق يف 

تطور مفهوم القوات اخلا�صة ومهماتها حملًيا وعاملًيا، اإل اأنه 

ل ميكن املقارنة بينها ب�صبب التفاوت الكبري يف القدرات... 

تنفيًذا خلطة التدريب والتعليم للعام 2014 قّدم �سباط من فوج النقل وموقع 

حمانا بحًثا ع�سكرًيا يف الكلية احلربية حول »دور القوات اخلا�سة يف العامل على 

يف  اخلا�سة  القوات  على  ذلك  اإ�سقاط  واإمكان  احلديثة  احلرب  حتديات  �سوء 

ة. اجلي�ش اللبناين«، بح�سور �سباط من خمتلف الوحدات اخلا�سّ

القوات اخلا�سة وحتديات احلرب احلديثة

بحث 

اإعداد:ع�سكري

ليال �سقر الفحل

العدد 62347





يزداد القلق يف اإ�سرائيل ومعها الوكالة 

ذات  اال�سرتاتيجية  وال��دوائ��ر  اليهودية، 

 – الدميوغرافية  التغريات  من  ال�سلة، 

داخل  يف  احلا�سلة  املت�سارعة  الثقافية 

�سيما  وال  االإ�سرائيلي،  اليهودي  املجتمع 

ب�سبب االرتفاع احلاد يف ن�سبة املتدينني 

ارتفاع  ب�سبب  خا�ص  وب�سكل  عموًما، 

ن�سبة االأ�سوليني املتطرفني »احلريدمي«. 

هذا  اأن  اعتبار  من  القلق  ه��ذا  وينبع 

العلماين،  املجتمع  �سيهدد  االرت��ف��اع 

االقت�ساد  على  مبا�سرة  و�سينعك�ص 

وق��درة  النمو  حيث  م��ن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

اخلارجية  ال�سيا�ستني  وعلى  االإن��ت��اج، 

طبيعة  اإىل  ذلك  ويعود  للدولة.  واالأمنية 

حياة  منط  لديهم  الذين  »احل��ري��دمي« 

ويعي�سون  كلًيا،  خمتلفني  وتفكري 

حتوالت  ت�سهد  مغلقة  جمتمعات  يف 

اإ�سرائيل  »اأر���ص  تقد�ص  داخلية  ثقافية 

االن�سحاب  عدم  اإىل  وتدعو  الكاملة« 

ذلك  تف�سل  وه��ي  منها.  ج��زء  اأي  من 

اال�سرائيلي،  ال�سعب«  »وح���دة  على 

مع  تعاملها  ح��ول  ت�����س��اوؤالت  وت��ط��رح 

واالإخ��اء  االن�سحاب  �سياق  يف  االأوام���ر 

ويذكر  الدولة.  موؤ�س�سات  عن  ال�سادرة 

تنفيذ  خال  خا�سة  حاالت  حدثت  اأنه 

خطة االن��ف�����س��ال ع��ن ق��ط��اع غ��زة يف 

�سيف العام 2005، رف�ص فيها جنود من 

اأوامر  تنفيذ  الديني   – ال�سهيوين  التيار 

ع�سكرية باإخاء م�ستوطنات ان�سياًعا 

لفتاوى اأ�سدرها حاخامون يف هذا التيار.

اإع��ف��اء  ق�سية  ت��رز  ال�سياق  ه��ذا  يف 

املدار�ص  ط��اب  من  العظمى  الغالبية 

من  احل��ري��دي��ة  )الي�سيفوت(  الدينية 

اخلدمة الع�سكرية، وكانت اإ�سرائيل قد 

رئي�ص  وكان  اإن�سائها.  منذ  ذلك  اأقرت 

احلاخامني اآنذاك ا�سحق هرتزوغ – وهو 

قد   - االأ�سبق  الدولة  رئي�ص  هرتزوغ  والد 

كتب ر�سالة اإىل رئي�ص الوزراء جاء فيها 

»اإن الي�سيفوت حتتاج اإىل عناية خا�سة 

الأنها البقية الباقية من موؤ�س�سات التوراة 

روح  اإن  لليهود.  النازيني  مذبحة  بعد 

ال�سعب اليهودي ذاتها متوقفة على بقاء 

بتعبئة  ولو  ان�سغلوا  فاإذا  الطاب.  هوؤالء 

ب�سيطة فاإن اال�سطراب �سيقع بينهم«. 

 1948 العام  لهوؤالء  تاأجيل  اأول  وك��ان 

اأثناء احلرب العربية االإ�سرائيلية. والعام 

1949 اأ�سدر بن غوريون قراًرا ب�سفته وزيًرا 

ا للوزراء-  للدفاع اإىل جانب كونه رئي�سً

بتمديد االإعفاء من اخلدمة الع�سكرية. 

ثم اأ�سدر قراًرا اآخر )1951( جاء فيه »قررت 

اأن اأعفي طاب الي�سيفوت من اخلدمة 

الع�سكرية االإلزامية، وهذا القرار ينطبق 

فقط على الطاب امل�ستمرين يف درا�سة 

نافذ  مازال  وهو  الي�سيفوت«،  يف  التوراة 

اليوم، على الرغم من كل  اإىل  املفعول 

جانب  من  تغيريه.  اأو  الإلغائه  املحاوالت 

وروؤ���س��اء  ف��اإن زعماء »احل��ري��دمي«  اآخ��ر 

»الي�سيفوت« من جهتهم يحتجون باأن 

اأهم من اخلدمة  الدينية، هي  درا�ستهم 

يف اجلي�ص، بل هم يقولون اإن ما ي�سيب 

هو  اإمنا  لهم،  مفيدة  ا�سياء  من  اليهود 

ال��ذي  ال��درا���س��ة، وك��ذل��ك  ه��ذه  ب�سبب 

م�ساندة  واإن  ا�سرائيل.  �سكان  ي�سيب 

الذي جعل  الرب  م�ساندة  تعني  الدار�سني 

ا�سرائيل تنت�سر بحروبها، وهذا ياأتي من 

كما  الرحمة  بعني  لليهود  الرب  نظرة 

درا�ستهم  باأن  ا  اي�سً ويعتقدون  يقولون. 

وال�سدقة  ال�ساة  من  اأف�سل  هي  الدينية 

ب�سبب  واأنه  االأخ��رى،  اخلريية  واالأعمال 

املمكن  م��ن  ي��ك��ون  ال��درا���س��ة  ه���ذه 

االآخرين  ولليهود  وعوائلهم  للدار�سني 

»احلريدمي«  ويدعي  اجلنة.  يدخلوا  اأن 

باأن الدرا�سة الدينية هي التي متنع العدو 

اإ�سرائيل،  على  واالإنت�سار  االإعتداء  من 

يختلفون  ال  الدينية  الدرا�سة  واأن طاب 

كثرًيا عن الدبابات وال�سواريخ. ويقولون 

لي�ص  الدرا�سة  هذه  يدر�ص  من  كل  اإن 

ولي�ص  اجتماعية،  م�سوؤولية  عليه 

احل�سول على  اأجل  يعمل من  اأن  عليه 

طاب  اأن  بلة  الطني  يزيد  ومما  ال��رزق. 

ه��وؤالء،  ال�سهيونية  غري  »الي�سيفوت« 

يربون على فكرة اأن دولة اإ�سرائيل، هي 

الدول  كبقية  واأنها  �سرعية،  غري  دولة 

لي�ص  اليهودي  اإىل  بالن�سبة  االأجنبية 

لها قد�سية على االإطاق. وعندما �سئل 

اخلدمة  عدم  �سبب  عن  الطاب  هوؤالء 

ال  باأنهم  منهم   %60 اأج��اب  اجلي�ص  يف 

بالدولة. مع  يعرتفون  ال  الأنهم  يخدمون 

اإىل  تنتمي  »ي�سيفوت«  هناك  ذل��ك 

يف  طابها  يخدم  الدينية  ال�سهيونية 

اجلي�ص ت�سمى »توراه اأوماخاه« )التوراة 

والعمل(، وهي تخلط الدرا�سة الدينية مع 

التدريب على املهن واحلرف.

يف  اأخ����رًيا  ���س��در  اخللفية  ه��ذه  على 

االهمية  منتهى  يف  كتاب  اإ�سرائيل 

بعنوان »بني القلن�سوة والبريية – الدين، 

وتناول  اإ�سرائيل«،  يف  واجلي�ص  ال�سيا�سة 

مو�سوع  ابرزها  من  مهمة  مو�سوعات 

داخل  الدينية  والتجليات  االأ�س�ص  تزايد 

نهاية  يف  اأن��ه  اإذ  االإ�سرائيلي،  اجلي�ص 

من  الت�سعينيات  وبداية  الثمانينيات 

اأبناء  لدى  ترتاجع  ب��داأت  املا�سي  القرن 

االأ�سكنازية  العليا   – الو�سطى  الطبقة 

وي�سف  اجل��ي�����ص.  يف  ال��ت��ج��ن��د  ح��واف��ز 

»اأزم��ة  باأنها  احل��ال��ة  ه��ذه  ال��ك��ت��اب، 

االإ�سرائيلي  اجلي�ص  يف  اأحدثت  معنوية« 

ُبعدين:  يف  الب�سرية  ال��ق��وى  يف  ا  نق�سً

القوى  يف  نق�ص  ح��دث  االأول،  البعد  يف 

احتياجات  حيث  من  النوعية  الب�سرية 

مب�ستوياته  واالرت��ق��اء  اجلي�ص  تفعيل 

انتقل  ال��ذي  الوقت  يف  وذل��ك  القتالية، 

اأكرث فاكرث  االعتماد  اإىل  فيه اجلي�ص 

واالأ�سلحة  املتطورة  التكنولوجيا  على 

جنود  وج��ود  ت�ستوجب  التي  الذكية 

ق�ضايا 

اإعداد: �إح�ضان مرت�ضى�إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

العدد 64347

�لأزمة �ملعنوية يف �جلي�ش �لإ�ضر�ئيلي: جتلياتها وتد�عياتها



ع��اٍل.  وتكنولوجي  تعليمي  مب�ستوى 

اجلنود  يف  نق�ص  ن�ساأ  الثاين،  البعد  ويف 

لانخراط  والدافع  احلافز  لديهم  الذين 

منطلقات  من  الع�سكرية  اخلدمة  يف 

قيمية ومعيارية وايديولوجية. ومن اأجل 

�سد النق�ص يف البعد االأول جلاأ اجلي�ص اإىل 

للجنود،  املالية  املكافاآت  تقدمي  حل 

من خال دفع رواتب حم�سنة اأو اإعطاء 

تكنولوجية  ملوا�سيع  درا���س��ي��ة  منح 

الثاين،  البعد  م�ستوى  على  اأما  معينة. 

فقد جلاأ اجلي�ص اإىل حل يتمثل يف زيادة 

اجتماعية  جمموعات  على  االعتماد 

الو�سطى  الطبقة  اأبناء  جانب  اإىل  اأخرى 

وهي جمموعات  االأ�سكنازية،  العليا   –
املوؤمني�ن  القوميني  املتدينني  ال�سبان 

بال�سهيوني��ة.

بداية  منذ  اأن��ه  اإىل  الكتاب  وي�سري 

ويف  املا�سي،  ال��ق��رن  م��ن  الت�سعينيات 

اأثارت قلق  موازاة »االأزمة املعنوية« التي 

اجلي�ص  يف  الب�سرية  القوى  �سعبة  قيادة 

يف  ملمو�ص  ارتفاع  يرز  بداأ  االإ�سرائيلي، 

الع�سكرية  باخلدمة  االلتحاق  حوافز 

الديني.   – ال�سهيوين  التيار  اأبناء  لدى 

ومت التعبري عن هذا الدافع املتزايد لدى 

جميع  يف  الدينية   – ال�سهيونية  اأبناء 

يرز  ب��داأ  التي  املعنويات«،  »م��وؤ���س��رات 

العلمانيني.  املجندين  لدى  انخفا�سها 

وهذه املوؤ�سرات هي:

1. املعنويات العالية للتجند يف اجلي�ص.

يف  للتطوع  ال��ع��ال��ي��ة  امل��ع��ن��وي��ات   .2

الوحدات القتالية النخبوية.

اخلدمة  ملوا�سلة  العالية  املعنويات   .3

الع�سكرية حتى نهايتها.

4. املعنويات العالية للو�سول اإىل 

رتبة �سابط.

العمليات  خال  العالية  املعنويات   .5

القتالية.

اإىل  لانتقال  العالية  املعنويات   .6

اإنهاء  بعد  الدائمة  الع�سكرية  اخلدمة 

فرتة اخلدمة االإلزامية.

عن  التعبري  اأن  ال��ك��ت��اب  يف  وج���اء 

املعنويات العالية لدى اأبناء ال�سهيونية – 

كل  يف  املتزايد  بروزهم  اإىل  اأدى  الدينية 

واحدة من مراحل خدمتهم الع�سكرية، 

يف  الظاهرة  ه��ذه  ب��روز  اإىل  ا  اأي�سً واأدى 

االنخفا�ص  خلفية  وع��ل��ى  االإع����ام. 

العلمانيني،  معنويات  يف  امل��ت��وا���س��ل 

�سبان  لدى  االأيديولوجية  املعنويات  برزت 

»القلن�سوات املزرك�سة«. ووفق الكتاب 

التيار  اأيديولوجية  »مبوجب  فاإنه  ا  اي�سً

يف  اخلدمة  ف��اإن  الديني،   – ال�سهيوين 

مدنًيا  واجًبا  لي�ست  االإ�سرائيلي  اجلي�ص 

ا«.  اأي�سً دينية  فري�سة  هي  واإمنا  وح�سب 

ازداد عدد املعاهد  وعلى �سوء ذلك، فقد 

الع�سكرية  للخدمة  التي متهد  الدينية 

طالب   700 فيها  يتعلم  معاهد   6 من 

يتعلم  معهًدا   34 اإىل   ،1997 العام  فقط 

فيها 1600 طالب �سنوًيا العام 2008.

املا�سي  القرن  من  الت�سعينيات  ومنذ 

من  جنود   5 اإىل   3 بني  ما  هناك  ب��ات 

م�سار  �سنوًيا  ينهون  الدينية  ال�سهيونية 

التدريبات يف كل من اأهم فرق النخبة، 

االأرك���ان  هيئة  »�سرية  اب��رزه��ا  وم��ن 

اأهم  الهامة« )�سيريت مطكال(، وهي 

وحدة  ويف  اجلي�ص،  يف  كوماندو�ص  وحدة 

يف  مهمتها  تنح�سر  التي  »���س��ال��داغ«، 

اأرا�سي  يف  ا�ستطاع  عمليات  تنفيذ 

حزب  رئي�ص  ه����وؤالء،  وب��ني  »ال���ع���دو«. 

بينيت.  نفتايل  ال��ي��ه��ودي«،  »البيت 

يف  »غ����والين«،  ال��ل��واء  اأ�سبح  ك��ذل��ك 

ال�سهيونية  اأب��ن��اء  معقل  ال��ف��رتة،  ه��ذه 

اللواء  هذا  يف  فرق  وهناك  الدينية.   –
الذين  اجلنود  من  غالبية  فيها  توجد 

ذلك،  على  عاوة  التيار.  لهذا  ينتمون 

»هاآرت�ص«  �سحيفة  و�سفته  �سابط  قال 

اال�سرائيلية باأّنه عايل امل�ستوى يف اجلي�ص 

بالتهديد  ال�سعور  �سعف  اإن  االإ�سرائيلي، 

الذي ينعك�ص يف املجتمع االإ�سرائيلي هو 

واحد من االأ�سباب الوجيهة التي كانت 

على  االإقبال  يف  احلاد  الهبوط  هذا  وراء 

على  الع�سكرية،  باخلدمة  االلتحاق 

الع�سكرّية  امل�سادر  ولفتت  زعمه.  حد 

اأن  اإىل  ال�سحيفة،  بح�سب  اأبيب،  تل  يف 

املعطيات الر�سمّية للعام 2008 بينت اأن 

اإىل  و�سلت  اجلي�ص  يف  املنخرطني  ن�سبة 

ن�سبة اأّقل من 70 باملئة، حيث اأعرب 67 

باملئة فقط عن رغبتهم يف االن�سمام اإىل 

الوحدات القتالّية يف اجلي�ص االإ�سرائيلّي. 

احلاد  الهبوط  هذا  ال�سحيفة  وو�سفت 

القتالّية  للوحدات  املتجندين  ن�سبة  يف 

اإىل  انخفا�ص  ب��اأّن��ه  خ��ا���ص،  ب�سكل 

اأنه  اإىل  الفتًة  م�سبوق،  وغري  احل�سي�ص 

ت�سرين  ب�سهر  اخلا�سة  التجنيد  دورة  يف 

2013، اعرب 70.3% من  الثاين )نوفمر( 

لالتحاق  ا�ستعدادهم  عن  املجّندين 

 %79 مقابل  وذلك  القتال�ية  بالوحدات 

يف الفرتة املوازية لها من ال�سنة ال�سابقة، 

 10 بن�سب�ة  انخف�ا�ص  وج�ود  م�وؤّكدة 

الفائتة.  ال��ث��اث��ة  االأع����وام  يف  ب��امل��ائ��ة 

اإّنه  العرّية  ال�سحيف�ة  قالت  كذل�ك، 

اإىل  ت�سي�ر  التي  املعطيات  جانب  اإىل 

حوافز  وانخفا�ص  املعنوية«  »االأزم����ة 

اخلدمة يف الوحدات 

هناك  ال��ق��ت��ال��ي��ة، 

يف  انخفا�ص  ��ا  اأي�����سً

التجند  يف  ال��رغ��ب��ة 

اإذ  امل�ساة،  لوحدات 

الن�سبة  انخف�ست 

من 48 باملئة اإىل 43 

باملئة.

65 العدد 347

و�ضفت �ضحيفة هاآرت�ش �لهبوط �حلاد يف ن�ضبة �ملتجندين للوحد�ت �لقتالّية 

ب�ضكل خا�ش، باأّنه �نخفا�ش �إىل �حل�ضي�ش وغري م�ضبوق، لفتًة �إىل �أنه 

يف دورة �لتجنيد �خلا�ضة ب�ضهر ت�ضرين �لثاين 2013، �عرب %70.3 

من �ملجّندين عن ��ضتعد�دهم لاللتحاق بالوحد�ت �لقتالية مقابل %79

 يف �لفرتة �ملو�زية لها من �ل�ضنة �ل�ضابقة





اأدوات القرار

الأو�سط  ال�سرق  يف  البرتولية  الإكت�سافات  ع�سر  بداية  مع 

القرار  اأ�سحاب  بيد  الرئي�سة  الأدوات  من  والغاز  البرتول  اأ�سبح 

ازدياد اعتماد دول  اأن  اأهداف �سيا�سات دولهم، كما  لتحقيق 

دول  اقت�سادات  واعتماد  والغاز  البرتول  الطاقة من  العامل على 

املنطقة على �سادراتها منها، زادت اأهمية خطوط نقل البرتول 

اإىل �سرايني  والغاز، والتي حتّولت من جمّرد و�سيلة نقل للوقود، 

لتحقيق  وم�ساومة  �سغط  وو�سائل  احلاكمة،  للأنظمة  حياة 

اأهداف ال�سيا�سة اخلارجية. وبذلك حتّول مّد تلك اخلطوط اىل 

و�سيلة رئي�سة لزيادة نفوذ الدولة والنظام احلاكم على امل�ستويني 

الإقليمي والعاملي. و�سار بالتايل من املنطقي اأن تتحّول خطوط 

نقل البرتول والغاز اإىل اأهداف رئي�سة لأي قوى تريد ال�سغط على 

حاكم، اأو اإ�سقاط نظام حكم...

اأنابيب الطاقة 

»�سرايني الطاقة اجلديدة« كما ي�سميها البع�ض، هي اأنابيب 

حيث  يوم،  بعد  يوًما  طوًل  تزداد  والتي  القاّرات،  العابرة  الغاز 

�سطح  على  منها  الكيلومرتات  ع�سرات  اإ�سافة  يومًيا  يتم 

كوكب الأر�ض. وهذه الأنابيب �سارت مبثابة »حبال ال�سّرة« 

للعديد من الدول وبخا�سة لدول غرب اأوروبا، وقد بداأت بالنت�سار 

ال�سمالية  اآ�سيا  ه�ساب  يف  �سرًقا 

اأنها  كما  و�سهولها.  والو�سطى 

املا�سية  ال�سنوات  خلل  و�سلت 

اإىل اأمريكا اللتينية.

وب��ي��ن��م��ا ت���ت�������س���ارع ال�����دول 

امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة ع��ل��ى ام���ت���داد 

�سراء  بعقود  للفوز  »الأورا���س��ي��ا«، 

يربز  املنتجة،  ال���دول  م��ن  ال��غ��از 

للتحّكم  اآخ��ر  نوع  من  �سراع 

ال�سرتاتيجية،  ال�سلعة  بهذه 

م���ن خ���لل ال��ت��ح��ّك��م مب���رور 

الطاقة اجلديدة  واأع�ساب  �سرايني 

واملتجّددة عرب اأرا�سيها.

لقد اأ�سبح الغاز الطبيعي امل�سال يف ال�سنوات الأخرية اأحد اأهم 

م�سادر الطاقة النظيفة املطلوبة يف معظم اأنحاء العامل، وعلى 

الرغم من اأن اأكرب م�ستهلك لهذه املادة هو الوليات املتحدة 

واأوروبا واآ�سيا، فاإن دوًل قليلة تقوم باإنتاجها.

لقد منت القوة املحّركة ل�سناعة الغاز الطبيعي امل�سال خلل 

العقد الأخري من القرن احلايل ب�سكل كبري، لكن الطلب 

العاملي على هذه املادة يت�ساعف كل ع�سر �سنوات تقريًبا. 

احتياط الغاز وا�ستهالكه عاملًيا

النفط  عن  البديلة  الطاقة  م�سادر  اأحد  هو  الطبيعي  الغاز 

القليلة  العالية  الكفاءة  ذات  املحروقات  من  وهو  )البرتول(، 

الكلفة والقليلة النبعاثات امللّوثة للبيئة، ويعترب من موارد 

الطاقة املهّمة لل�سناعات الكيماوية.

الطبيعي  الغاز  من  املوؤكد«  »�سبه  العاملي  الحتياط  ويقّدر 

 190 بنحو   2013 العام  اح�سائيات  وفق  امل�سادر،  لبع�ض  ا�ستناًدا 

تريليون م3. ويقّدر امل�سروف ال�سنوي باأكرث من 3.3 تريليونات 

م3. لذلك يرّجح اأن كمّيات الغاز املتوافرة يف العامل تكفيه 

حلواىل 60 �سنة قادمة بوترية امل�سروف ال�سنوي حالًيا. 

ت�سري تقديرات مطلع العام 2013 للحتياط العاملي من الغاز 

درا�سات 

اإعداد: د. اأحمد عّلوواأبحاث

عميد متقاعد
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اآ�سيا  قارتي  الثالثة، وبخا�سة يف  الألفية  بداية  العامل منذ ما قبل  ي�سهد 

واأوروبا، ما ي�سميه خرباء وحمّللون اإ�سرتاتيجيون »حرب الغاز العاملية«. 

ن�سوب  اقرتاب  مع  ب�سدة  ا�ستعرت  قد  احلرب  هذه  اأن  هوؤلء  ويالحظ 

احتياطيات النفط يف عدة مناطق من العامل، واأي�سا مع تزايد العتماد 

العاملي على الغاز الطبيعي كاأحد اأهم م�سادر الطاقة النظيفة.

حرب اأنابيب 

الغاز العاملية

بني امل�سالح 

الإقت�سادية 

والهيمنة 

ال�سيا�سية



درا�سات 

واأبحاث

العدد 68347

حقائق  )ك��ت��اب  الطبيعي 

ال�����س��ادر ع��ن وكالة  ال��ع��امل 

الإحتادية  رو�سيا  اأن  اإىل  المريكية(،  املركزية  املخابرات 

مليار مرت مكعب(،  و800  تريليون   47( الأوىل  املرتبة  تقع يف 

اإيران )33 تريليون و610 مليارات مرت مكعب(، فقطر  تليها 

من:  كل  ثّم  ومن  مكعب(،  مرت  مليار  و200  تريليون   25(

تركمان�ستان، الوليات املتحدة المريكية، اململكة العربية 

ال�سعودية، المارات العربية املتحدة، فنزويل، نيجرييا، اجلزائر، 

العراق، وال�سني.

في�سع  و2013،   2010 بني  ما  الغاز  من  العامل  ا�ستهلك  اأم��ا 

و900  الوىل )689 مليار  املرتبة  الأمريكية يف  املتحدة  الوليات 

مليون م3(، تليها رو�سيا )457 مليار 200 مليون م3(، فالحتاد 

الوروبي )443 مليار 900 مليون م3( لتاأتي من ثم اإيران، ال�سني، 

اليابان، اململكة العربية ال�سعودية، كندا، اململكة املتحدة، 

املانيا، اإيطاليا والهند.

�سراع الأنابيب بني �سركات الإنتاج ودول العبور

لتمديد  اخلطط  من  عدد  و�سع  احل��ايل،  القرن  مطلع  منذ 

قيد  ي��زال  ل  ما  ومنها  تنفيذه،  ب��داأ  ما  منها  الغاز،  اأنابيب 

لتعزيز  اخلطوط  هذه  بع�ض  بتنفيذ  رو�سيا  قامت  التخطيط. 

والبع�ض  البعيد.  املدى  الأوروب��ي، على  الطاقة  �سوق  يف  موقعها 

الآخر قام الأوروبيون والأمريكيون بدعمه كخيار ا�سرتاتيجي 

للحد من هيمنة الرو�ض على �سوق الطاقة الأوروبي والعاملي. 

ال�سني  تبّنتها  الغاز  لنقل  خطوط  م�ساريع  هناك  وكذلك 

ح�ساباتها  تختلط  مقاربات،  اإط��ار  يف  وباك�ستان،  والهند 

القت�سادية باعتباراتها ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية البعيدة املدى.

الرو�سية:  • الأنابيب 
�سمال  اإىل  الغاز  لنقل  اخلطوط  من  عدد  بناء  رو�سيا  با�سرت 

اأوروبا وجنوبها، كما اإىل منطقة البلقان وتركيا. واأبرز هذه 

اللذين  اجلنوبي«،  و»ال�سيل  ال�سمايل«  »ال�سيل  اخلطوط خّطا 

يتجهان اإىل اأوروبا عرب بحر البلطيق والبحر الأ�سود.

ال�سيل ال�سمايل الذي افتتح يف 2011 )نورد �سرتمي (، يّتجه عرب 

بحر البلطيق نحو اأملانيا مبا�سرة بطول 1224 كلم، ويت�سّكل 

م3  مليار   27.5 التمريرية  منهما  كل  طاقة  اأنبوبني،  من 

كل  اإىل  غازها  نقل  من  رو�سيا  �ستتمّكن  وبوا�سطته  �سنوًيا. 

وبولندا  وفرن�سا  وبريطانيا  وبلجيكا  وهولندا  الدامنارك  من 

وت�سيكيا، ودول اأخرى انطلًقا من اأملانيا، و�سيوّزع الغاز على 

نحو 26 مليون منزل يف اأوروبا.

اأما ال�سيل اجلنوبي )�ساوث �سرتمي(، فانطلق يف حزيران 2007، 

كم�سروع م�سرتك بني �سركتي »ايناي« الإيطالية و»غازبروم« 

الرو�سية، لنقل الغاز الرو�سي اإىل جنوب اأوروبا وو�سطها عرب البحر 

الأ�سود وبلغاريا. 

وي��ب��ل��غ ط���ول ه���ذا اخل���ط 900 

ك��ي��ل��وم��رت، وت�����س��ل ط��اق��ت��ه 

مرت  مليار   63 اإىل  التمريرية 

مكّعب �سنوًيا. وكان من املقّرر 

اإجنازه قبل نهاية العام 2013 وهو 

املناف�ض  الرو�سي  امل�سروع  ميّثل 

خلط »نابوكو«.

الرتكية: نابوكو واخلطوط  • خط 
خ��ط »ن��اب��وك��و« ه��و م��ب��ادرة 

الوليات  من  مدعومة  اأوروب��ي��ة 

املتحدة الأمريكية تهدف لك�سر الهيمنة الرو�سية على �سوق 

الغاز يف اأوروبا، بداأت العام 2002، من خلل مد اأنبوب لنقل الغاز 

من منابعه يف اآ�سيا الو�سطى والقوقاز باجتاه الأ�سواق الأوروبية، 

بعيًدا من الأرا�سي الرو�سية.

�ستاء  يف  واأوكرانيا  رو�سيا  بني  ن�سبت  التي  الغاز،  اأزمة  خلل 

اأوروبا،  يف  و�سيا�سية  اإعلمية  �سجة  اأحدثت  والتي   ،2006 العام 

�ساع على نحو وا�سع م�سطلح ال�ستخدام ال�سيا�سي للغاز، واأن 

رو�سيا لديها �سلح فّعال لل�سغط على الغرب، وبالتايل ل بد من 

تقلي�ض العتماد الأوروبي على الوقود الأزرق الرو�سي.

تبني  الأوروبية  املفو�سية  قررت  التطّور،  ذلك  خلفية  على 

عرب  اأوروب��ا  اإىل  والقوقاز  الو�سطى  اآ�سيا  من  الغاز  نقل  م�سروع 

تركيا، من خلل خط اأنابيب عرف بخط »نابوكو«.

تعرّث  من  الآن  حتى  حدث  ما  فاإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

رو�سيا،  حيال  اأوروبي  انق�سام  عن  ك�سف  اخلط،  هذا  بناء  يف 

وقد تاأكد هذا النق�سام يف دعم املفو�سية الأوروبية، وعدد من 

اأقطار اأوروبا، مل�سروع نابوكو، بينما �ساهمت دول اأوروبية اأخرى، 

اأملانيا  وتبّنت  »ال�سيل اجلنوبي«،  اإيطاليا، يف خط  يف مقدمها 

خط »ال�سيل ال�سمايل« لتاأمني م�ساحلها الغازية »مع الرو�ض«.

من  ينطلق  اأنابيب  خط  مبّد  »نابوكو«،  م�سروع  يق�سي 

واأوزبك�ستان  كازاخ�ستان  هي  الو�سطى،  اآ�سيا  يف  دول  ثلث 

حتى  قزوين  بحر  ق��اع  يف  غرًبا  ميتد  ثم  وتركمان�ستان، 

اخلط  ويوا�سل  تركيا.  ثم  جورجيا،  اإىل  ومنها  اأذربيجان، 

حيث  والنم�سا  وهنغاريا  ورومانيا  بلغاريا  اإىل  م�ساره  ذلك  بعد 

حمطات التجميع والتوزيع.

يف  نابوكو  خط  عبور  اتفاقية  توقيع  جرى   ،2011 حزيران  يف 

اأرا�سي الدول الأوروبية الأربع �سابقة الذكر، اإ�سافة اإىل تركيا.

امل�ساركة يف  والعراق عزمهما على  واأعلنت كل من م�سر 

ا عن رغبتها يف الن�سمام اإليه. امل�سروع الذي اأعلنت اإيران اأي�سً

باأن  نابوكو،  عن  امل�سوؤولون  اأعلن  ذاته،  العام  من  اآب  ويف 

غاز  �سحنة  اأول  واأن   ،2013 العام  تبداأ  �سوف  اخلط  بناء  عملية 

�سوف تتدفق فيه العام 2017، و�ستكون من حقل غاز �ساه دينز 

يف اأذربيجان، ما يعني اأن دول اآ�سيا الو�سطى لن تكون �سمن 
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النطلقة الأوىل مل�سروع نابوكو. 

وتبلغ الطاقة التمريرية الكلّية 

املفرت�سة لهذا اخلط 31 مليار مرت 

مكعب �سنوًيا، وهو الأكرب بني 

ثلثة خطوط من املقرر اأن ت�سّدر 

الو�سطى  اآ�سيا  الطبيعي من  الغاز 

الأو�سط،  ال�سرق  ورمب��ا  والقوقاز، 

اإىل الأ�سواق الأوروبية عرب تركيا. 

والباك�ستانية: ال�سينية  • اخلطوط 
الغاز  لنقل  كبري  م�سروع  برز 

وباك�ستان  اأفغان�ستان  من  كل  اإىل  تركمان�ستان  من 

والهند، عرب خط )TAPI( الذي يحظى بدعم الوليات املتحدة، 

باعتباره بديًل عن م�سروع مماثل كانت اإيران تعتزم اإقامته 

مع الدول الثلث.

ا، خط اأنابيب الغاز بني ال�سني  ويف اإطار اخلطوط الآ�سيوية اأي�سً

واآ�سيا الو�سطى، الذي يبلغ طوله 1833 كلم. و�سيتيح هذا اخلط 

ت�سدير 40 مليار مرت مكّعب من الغاز الطبيعي اإىل ال�سني على 

مدى 30 عاًما. 

ال�سراع على الغاز ملاذا؟

ال��دول  واف��ق��ت   ،1997 الأول  ك��ان��ون  م��ن  ع�سر  احل���ادي  يف 

ال�سناعية الكربى، يف كيوتو - اليابان، على اتفاقية خف�ض 

عند  اجل��وي  الغلف  يف  الدفيئة  للغازات  الكّلي  النبعاث 

م�ستوى يحول دون اإحلاق �سرر بالنظام املناخي العاملي، واجتهت 

الدول الكربى اإىل العتماد بقوة على الطاقة املتولدة من الغاز 

بدًل من النفط. 

ولكن، وعلى عك�ض اأوروبا التي اجتهت نحو الزيادة يف حجم 

وارداتها من الغاز، فان الوليات املتحدة الأمريكية رف�ست اأن 

توّقع على التفاقية، بل �سعت ملنع اأوروبا من تقييم وارداتها 

الغازّية باليورو بدًل من الدولر، حتى ل يتحّول هذا الأخري اإىل 

جمرد عملة عادية.

املقّد�سة«  »احلرب  بداأت  التاريخ  ذلك  منذ  اأنه  البع�ض  يرى   

جتتاح   2004 العام  »امللّونة«  الثورات  وب��داأت  الغاز،  اأجل  من 

لحتكار  اأبخازيا  رو�سيا  اجتاحت  بينما  اأوروبا،  بلدان  بع�ض 

وذلك  الأوروبي(،  ال�ستهلك  من   %30( اأوروبا  اإىل  الغاز  ت�سدير 

الآخر  اجلانب  ويف  وبيلرو�سيا.  اأوكرانيا  اأنابيب  خطوط  عرب 

�سعت الوليات املتحدة اإىل جلب الغاز من تركمان�ستان واآ�سيا 

الو�سطى اإىل اأوروبا عرب م�سروع خط اأنابيب »نابوكو«.

العام 2009 وّقعت �سركة »غاز بروم« الرو�سية اتفاًقا مع الدولة 

الغاز يف العامل،  النيجريية �ساحبة تا�سع اأكرب احتياطي من 

بقيمة 2،5 مليار دولر لبناء م�سايف غاز واأنابيب نقل وحمطات 

توليد طاقة فيها، وذلك بهدف ت�سدير الغاز نحو اأوروبا بوا�سطة 

خط اأنابيب ميّر يف ليبيا و�سوًل اإىل اأوروبا عرب اإيطاليا التي وافق 

املئة من �سركة  50 يف  وزرائها )برل�سكوين( على بيع  رئي�ض 

بعد  اأنه مت عزله  واملفارقة  لرو�سيا،  الإيطالية  البرتولية  »اإيني« 

ذلك. 

»مقطوعة نابوكو«

اأن  »ال�سدف«،  قبيل  من  يكن  مل  اأنه  املحّللني  بع�ض  يرى 

نيجرييا  يف  املتطّرفة  الإ�سلمية  حرام«  »بوكو  جماعة  تبداأ 

ال�سمالية اأوىل عملياتها الرهابية يف ال�سنة ذاتها التي وّقعت 

ما  وهو  النيجريية،  احلكومة  مع  عقدها  بروم«  »غاز  فيها 

جعل اأمر اإن�ساء خط الأنابيب هذا م�ستحيًل.

تون�ض  رئي�ض  علي  بن  الرئي�ض  طرد  اأن  البع�ض  يرى  كذلك 

اأغلق  قد  برل�سكوين  وعزل  الليبي  النظام  واإ�سقاط  ال�سابق، 

خط »اأفريكان �سرتمي« على رو�سيا، وكان رد رو�سيا باإغلق 

جورجيا يف وجه اأمريكا، التي اأغلقت نيجرييا يف وجه الرو�ض. 

امل�سروع  هذا  نابوكو«  »مقطوعة  تعزف  املتحدة  فالوليات 

الطموح الذي يرمي اإىل ا�ستخراج الغاز من رابع اأكرب اإحتياطي 

عرب  اأوروب��ا  نحو  مبا�سرة  وت�سديره  )تركمان�ستان(،  العامل  يف 

املرور عرب رو�سيا، وهي ا�سرتاتيجية  حو�ض بحر قزوين من دون 

اجلمهوريات  حترير  يريد  الذي  الأطل�سي  �سمال  حللف  حيوية 

ال�سوفياتية ال�سابقة واأوروبا من النفوذ الرو�سي.

رّدت رو�سيا على م�سروع نابوكو با�سرتاتيجية ذات م�سارات 

فبداأت  امل�سروع،  هذا  تنفيذ  اإيقاف  حماولة  اأجل  من  متعّددة 

باإثارة نقا�ض حول ال�سفة القانونية لبحر قزوين. فالقانون الدويل 

واللتزامات  احلقوق  يخ�ض  ما  يف  والبحر  البحرية  بني  يفّرق 

بحًرا،  املائي  امل�سّطح  كان  فاإذا  عليه،  املطّلة  للدول  النا�سئة 

�ساطىء  طول  ح�سب  ثرواته  تتقا�سم  به  املحيطة  ال��دول  ف��اإن 

كل منها، اأما اإذا كان احلو�ض بحرية فاإن الدول املحيطة به 

تتقا�سمه وثرواته بالت�ساوي.

على هذا ال�سا�ض تبّنت رو�سيا تعريف حو�ض قزوين على اأنه 

بحرية تتجّدد مياهها بوا�سطة نهر »الفولغا« الرو�سي، والقانون 

الدويل مينحها حق ال�ستفادة بالت�ساوي مع باقي الدول املحيطة 

باحلو�ض. وهكذا واإىل اأن يتم العرتاف بقزوين »كبحر«، ل 

يحق لرتكمان�ستان اأو اأذربيجان اأو غريها اإن�ساء حقول نفط اأو 

غاز على ال�ساحل القزويني من دون موافقة الرو�ض. 

الغاز  و�سراء  بيع  احتكار عقود  نحو  رو�سيا  كذلك اجتهت 

خط  �ستمد  التي  الدول  جميع  مع  وحتديًدا  الو�سطى،  اآ�سيا  يف 

نابوكو بالغاز، كرتكمان�ستان واأوزبك�ستان. 

الهدف من نابوكو

ما هو الهدف من نابوكو، وما اجلدوى من اإن�ساء خط اأنابيب 

حتى  له  تتوافر  ل  و  م�سادره،  كل  رو�سيا  جّففت  غاز،  لنقل 



اجلغرافيا ليمّر فيها؟ 

اأن  امل��ح��ل��ل��ني  ب��ع�����ض  ي���رى 

هجومية،  ا�سرتاتيجية  وحلفاوؤها  اعتمدت  املتحدة  الوليات 

للرد على كل العراقيل الهادفة لإجناح امل�سروع فم�سوا قدًما 

ثانًيا،  الغاز  البحث عن  اأول ثم  الأنابيب  يف م�سروع بناء خط 

املاأثور »لقد اتخذت قراري فل  بالقول الأمريكي  وذلك عمًل 

ت�سّو�ض علي باحلقائق والوقائع«.

ا�سرتاتيجًيا  �سغًطا  ي�سّكل  امل�سروع  على  الإ�سرار  اأن  كما 

دائًما على رو�سيا، ما دفعها اإىل تلبية حاجات اأوروبا من الغاز.

حتّولها  من  �ست�ستفيد  التي  تركيا  مطامح  برزت  كذلك 

�سيعود  نابوكو  اأن  عن  ف�سًل  الغاز،  اأنابيب  خط  عقدة  اإىل 

ا  اأي�سً و�سي�ساعدها  630 مليون دولر،  �سنوي يبلغ  عليها بعائد 

الحتاد  اإىل  الن�سمام  بهدف  اأوروبا  مع  اجلارية  املفاو�سات  يف 

الرتكي من  املوقف  ماهية  فهم  الأوروب��ي. من هنا ميكن 

ثم  وم�سر  ليبيا  اإىل  تون�ض  من  املنطقة،  يف  اجلارية  الأح��داث 

بني  احت��اد  عن  عبارة  نابوكو  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة  �سوريا، 

بدعم  ورومانية  وتركية  وبلغارية  ومن�ساوية  اأملانية  �سركات 

امريكي.

نابوكو وال�سرق الأو�سط 

توافر  عدم  اأن  الدرا�سات،  ومراكز  ال�سرتاتيجيني  بع�ض  يرى 

بالغاز  تعوي�سه  �سيتم  نابوكو  الآ�سيوي خلط  الغاز 

حتى  املتوافرة  املعلومات  تدل  حيث  املتو�سطي، 

يف  الأغنى  هو  املتو�سطي  احلو�ض  اأن  على  الآن 

الأغنى  الدولة  �ستكون  �سورية  واأن  بالغاز،  العامل 

من  القادمة  الأنابيب  ط��رق  وعقدة  مب��وارده��ا، 

ال�سرق. وكذلك الأمر بالن�سبة اإىل خط الأنابيب 

العراق  عرب  كليهما(،  )اأو  القطري  اأو  الإي��راين 

�سببه  املنطقة  يف  الدائر  وال�سراع  فلبنان.  و�سوريا 

�سوريا  وبخا�سة  الإقليم  دول  بع�ض  رف�ض  الرئي�ض 

العربية،  ال��دول  بع�ض  لإرادة  الن�سياع  واي���ران، 

اإجناز هذا  وتركيا يف  املتحدة  والوليات  والأوروبية 

امللف وفق اإرادة وم�سالح الدول الغربية وخمّططات 

اأنابيبها، ووقوفها يف اجلهة املوؤيدة مل�ساحلها اول، 

وللم�سالح الرو�سية املتحالفة معها، ثانًيا.

اإنه الإقت�ساد...

الطبيعي،  الغاز  موارد  بزمام  الإم�ساك  اأن  وا�سًحا  بات  لقد 

القوة  معايري  من  اأ�سيًل  ج��زًءا  اأ�سحى  ومم��رات��ه،  واأنابيبه 

اجليو�سيا�سية يف عامل اليوم. 

احلايل  ال��دويل  ال�سراع  اآل��ي��ات  تك�سف  اأخ��رى  جهة  من 

على  تقوم  �سريورة  وفق  يت�سكل  اجلديد  العاملي  النظام  اأن 

منظومات القوة القت�سادية والهيمنة الع�سكرية التي ترتكز 

على حجر اأ�سا�ض هو الطاقة ب�سكل عام وعلى الغاز الطبيعي 

ب�سكل خا�ض، ومن هنا ميكن فهم اآليات التناف�ض وال�سراع 

بني املحورين الرو�سي والأمريكي و�سريورتها التي ت�سي باقرتاب 

تبّدل النظام العاملي من هيمنة القطب الواحد اإىل نظام اآخر 

متعدد الأقطاب.

هذا  اأن  على  املنطقة،  ت�سهدها  التي  الوقائع  تدل  كذلك 

والتجاذب  لل�سراع  م�سرًحا  قادمة  ل�سنوات  �سي�سّكل  القليم 

اجليو�سيا�سي العاملي، واأن دول املنطقة تدور يف حلقة من العنف 

اإمكانات هائلة من  التي حتتوي  وبخا�سة تلك  والهتزازات 

على  الغربي  الرتكيز  معنى  اإدراك  ميكن  هنا  ومن  الغاز. 

على  املهم  اجليو�سرتاتيجي  مبوقعها  املرحلة،  هذه  يف  �سوريا 

اآ�سيا من خلل  الواعدة، فهي مفتاح  وثرواتها  املتو�سط  البحر 

ال�سني،  اإىل  تركمان�ستان  عرب  اإي��ران  من  ميتد  ال��ذي  اخلط 

و�سوريا  العراق  عرب  اإي��ران  من  ميتد  قد  والذي  املقرتح،  واخلط 

�سبب  هنا  ورمب��ا  اجلديد(.  احلرير  )طريق  ولبنان  البحر  اإىل 

اخللف ومربط النزاع والتدّخلت الدولية الغربية، وال�ستباك 

الإقليمي من اخلليج اإىل تركيا، وحتى رو�سيا اأي�سا التي تعترب 

الرو�سية  المرباطورة  قالت  كما  مو�سكو«  �سوريا»بوابة  اأن 

�سلطتها هذا  وبيد  بحرها  ويف  اأر�سها  ففوق  الثانية،  كاترين 

املفتاح.

املراجع:

en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas  

www.eia.gov/naturalgas
https://www.cia.gov/library/publications
www.noonpost.net/content/786 
www.aljazeera.net
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من  ا�ستلهامها  مت  »نابوكو«،  ت�سمية 

مقطوعة مو�سيقية اأوروبية، تدعى »اأوبرا 

اأ�سل ت�سمية »نابوكو«

التا�سع  )القرن  فريدي«  »جيوزيبي  الإيطايل  للمو�سيقي  نابوكو« 

ع�سر(. وت�ستلهم اأوبرا »نابوكو« قيمة التم�سك بالتعاليم الدينية 

الواردة  الق�س�ض  اإحدى  من  انطلًقا  اأجلها،  من  للموت  وال�ستعداد 

خلل  اليهود  تاريخ  من  جزء  عن  حتكي  والتي  القدمي  العهد  يف 

دّمر  الذي  605–562 ق.م(  ر  ن�سّ الثاين)نبوخذ  نابوكو  امللك  حكم 

معبد �سليمان القدمي و�سبى اليهود اإىل بابل، واأجربهم على عبادة 

واخلنوع،  العبودية  التحرر من  اإىل  ترمز  املقطوعة  وهذه  بابل.  اآلهة 

واعتمادها ت�سمية مل�سروع الأنابيب اإ�سارة اإىل الرغبة يف التحرر من 

الو�ساية الرو�سية يف جمال الغاز.







دور التحالف الأملاين – الفرن�سي يف اإحياء الدور لأوروبي

متّكنت هذه »الأوروبا اجلديدة«، الأكرث تو�سًعا ومتا�سًكا، 

القومي  الأمن  )م�ست�سار  بريجن�سكي  زبغنيو  تعبري  ح�سب 

لدى الرئي�س الأمريكي جيمي كارتر واأحد اأهم �سقور احلرب 

عن  الناجمة  القدمية  الأوروب��ي��ة  النظرة  دفن  من  ال��ب��اردة( 

معاهدة فر�ساي وعن موؤمتر يالطا، وحتولت اإىل كيان حديث 

ومتني ذي اأهداف وم�ساع »فوق قومية« ي�سم حواىل 450 مليون 

�سقف  ويعي�سون حتت  عاٍل  يتمتعون مب�ستوى معي�سي  ن�سمة 

الدميقراطية.

وقد اأرجع الكثري من املراقبني جناح هذه اخلطوة الأوروبية 

�سكل  الذي  املتني  الفرن�سي   – الأملاين  التفاهم  اإىل  العمالقة 

يوا�سل  حيث  الباردة،  احلرب  بعد  الأوروبية  املرحلة  عنوان 

املحرك الأملاين – الفرن�سي دفع القاطرة الأوروبية على �سكة 

هذا  جعلت  التي  الهامة  املحطات  من  بالعديد  مروًرا  الوحدة 

املتحدث  والل�سان  الأوروب��ي  لالإحتاد  الناب�س  القلب  التعاون 

الفرن�سي  التقارب  �سكل  وقد  واأهدافه.  تطلعاته  عن  واملعرب 

الأملاين دفعة اإيجابية لدور اأوروبا يف النظام العاملي اجلديد الذي 

الكثريون على كونه  وراهن  الباردة،  اأعقاب احلرب  ن�ساأ يف 

تخرج  ال��دي  الزجاجة  عنق 

املظلة  حتت  من  اأوروبا  عربه 

الأحادية  ونظام  الأمريكية 

القطبية.

ال�سيا�سيون  املراقبون  �سّبه 

هذه العالقة »ب�سهر الع�سل« 

بقوة  املطروح  ال�سوؤال  ولكن 

التحالف  هذا  يبقى  هل  هو: 

املتغريات  وج��ه  يف  ���س��ام��ًدا 

والتطورات الدولية والإقليمية 

��ا مع  امل��ت�����س��ارع��ة خ�����س��و���سً

التغيري الهام يف ميزان القوى 

الأوروبية مل�سلحة اأملانيا، ومع 

يف  النظر  وجهات  اختالف 

الأوروبية  الق�سايا  من  العديد 

والعاملية؟

الفرن�سية  الزعامة 

التقليدية

اأوروب����ا  وج���دت ف��رن�����س��ا يف 

املثلى  ال��و���س��ي��ل��ة  امل���وح���دة 

الغابرة  اأجم��اده��ا  ل�ستعادة 

حدودها  يتجاوز  الذي  ودوره��ا 

عظمى  ك��ق��وة  الإقليمية 

على م�سرح ال�سيا�سة العاملية. كما اعتربت اأن توحيد اأوروبا 

هو بداية التخل�س من الت�سلط »الأجنلو – �ساك�سوين« على 

احل�سارة  غزت  التي  »الأمركة«  مظاهر  ومن  الأوروبية  القارة 

فرن�سا  اىل  بالن�سبة  املوحدة  اأوروبا  اإن  اأو�سح،  الأوروبية. مبعنى 

الفرن�سية  الأ�سهم  تعومي  يعيد  ما  فرن�سا،  تقودها  اأوروب��ا  هي 

كقوة عاملية تناف�س الوليات املتحدة على النفوذ داخل حدود 

القارة الأوروبية، فما دامت باري�س هي التي �ستقود اأوروبا فاإنها 

يف الوقت نف�سه �ستعيد لفرن�سا العظمة التي ما زال الفرن�سيون 

ي�سعرون اأنها قدر اأمتهم اخلا�س. انبثقت هذه النظرة الفرن�سية 

الفرن�سية  الزعامة  لدى  التوهمي  الهو�س  من  املوحدة  لأوروب��ا 

بالفكرة القائلة اإن فرن�سا ل تزال قوة عاملية، وهي با�ستغالل 

حتالفها مع اأملانيا يف بناء اأوروبا، تعزز حرية اختيارها وقدرتها 

ال�سريك  باعتبارها  املتحدة  ال��ولي��ات  على  التاأثري  على 

امل�سالح  منظومة  على  احلفاظ  على  على  وقدرة  ثقة  الأكرث 

بالتوازنات  املحكوم  ا�ستقرارها  وعلى  اأوروبا،  يف  الأمريكية 

الدقيقة التي اأر�ساها النظام العاملي اجلديد. ل �سك اأن فرن�سا 

بعد  الأوروبية  الدول  الذي عا�سته معظم  الفراغ  ا�ستفادت من 

فربيطانيا  الأوروبية،  بالزعامة  لتطالب  الباردة  احلرب  نهاية 

اإعداد: املالزم اأول با�سل احلجار

من كتيبة احلرا�سة واملدافعة عن مطار رفيق احلريري الدويل
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ال�سرقية  اأوروب���ا  يحكم  من 

ي�سيطر على منطقة القلب

من يحكم منطقة القلب ي�سيطر 

على جزيرة العامل

من يحكم جزيرة العامل ي�سيطر 

على العامل كله

)هارولد ماكايندر(

جنحت اأوروبا بعد نهاية احلرب الباردة يف جتاوز مرحلة الفراغ الإ�سرتاتيجي واجليوبوليتيكي الذي جنم عن 

�سبابها،  الراغبة يف جتدد  العجوز،  القارة  ال�سوفياتي. وطوت بذلك  الإحتاد  الإ�سرتاكي بزعامة  املع�سكر  انهيار 

�سفحة طويلة من تاريخها كانت خالله خط التما�س الأطول والأكرث التهاًبا وتاأثًرا طوال مرحلة احلرب الباردة. 

كما متكIنت اأوروبا من »ه�سم« تركة الإحتاد ال�سوفياتي الثقيلة املتمثلة مبجموعة الدول القومية املتم�سكة 

بتمايزها القومي والعرقي والبعيدة كل البعد عن التجربة الدميقراطية. وجتاوزت تاريخها الذي خطت احلروب 

معظم �سطوره من اأجل ا�ستكمال عملية التوحيد ال�سيا�سي والإقت�سادي والإجتماعي، يف احتاد م�سرتك »فوق 

قومي«.

العالقات الأملانية الفرن�سية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة
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ارت�ست لنف�سها - ول تزال 

العزلة  ثوب   - اليوم  حتى 

الأوروب���ي،  حميطها  عن 

وحتولت اإىل ذيل للقوة والقرار الأمريكيني. اأما اأملانيا فكانت 

ل تزال ته�سم اأو ت�ستوعب الق�سم ال�سرقي بعد الوحدة وت�سهره 

مع  الثقة  ج�سور  اأن  كما  املتميزة،  هويتها  فيه  وت��زرع 

تهدمت  اأن  بعد  الإن�ساء  قيد  كانت  الأوروب��ي��ني  �سركائها 

الفكرة  على  فرن�سا  ا�ستولت  لذلك  النازي.  ما�سيها  نتيجة 

اإدراكها  مع  ولكن  اخلا�س،  مبفهومها  و�سقلتها  الأوروبية 

من  الأوروبية  القارة  تزعم  ت�ستطيع  ل  باأنها  املرة  احلقيقة 

اأملانيا وبالتحديد الدينامية الإقت�سادية الأملانية التي  دون دعم 

�سكلت عامل اجلذب الأول للدول الأوروبية اإىل اأوروبا املوحدة 

حتت الزعامة الفرن�سية.

لدى  قبوًل  البداية  يف  لأوروبا  الفرن�سية  الزعامة  فكرة  لقت 

لها  �سمن  النووي  ال�سالح  فرن�سا  امتالك  اأن  ا  خ�سو�سً اأملانيا 

موقع  اإىل  بالإ�سافة  الغربية،  اأوروبا  داخل  ا�سرتاتيجًيا  تفوًقا 

الدول  اإح��دى  باعتبارها  الأم��ن  جمل�س  داخ��ل  القوي  فرن�سا 

اخلم�س املتمتعة مبمار�سة حق الفيتو الذي اأك�سبها مكانة 

تدرك  اأملانيا كانت  اأن  العاملي. كما  ال�سعيد  حمرتمة على 

النعرات  اإىل ظهور  يوؤدي  اأن  اأوروبا ميكن  لزعامة  �سعيها  اأن 

ال��راق��دة  التاريخية  امل��خ��اوف  بعث  واإىل  الأوروب��ي��ة  القومية 

ح�سا�سية  حيث  اأوروبا،  على  م�سيطر  اأملاين  دور  من  املتوج�سة 

ال�سعوب الأوروبية جتاه الأملان مل تنطفىء بعد وجرح احلروب مل 

الفرن�سية  الزعامة  اأملانيا  لذلك اعتربت  اأثره.  ويختفي  يندمل 

اأوراق  بوا�سطتها  برلني  �ستحيي  التي  اخلال�س  خ�سبة  لأوروب��ا 

فيه  ت�ستمر  الذي  الوقت  يف  والأخالقية،  التاريخية  اعتمادها 

جهة  من  الأوروبية  املخاوف  اإثارة  دون  من  التطوري  مب�سارها 

وامتعا�س الوليات املتحدة من جهة اأخرى. فلو اأن الأملان �سعوا 

تزال طرية  ل  وهي  لنعوها  الأوروبية  الوحدة  تزعم حركة  اإىل 

العود. ومن اأجل تاأكيد زعامتها لأوروبا لعبت فرن�سا مبهارة 

الورقة الرو�سية لت�سكل بالتايل عاماًل �ساغًطا على الوليات 

املتحدة وبالتايل اإجبارها على الإعرتاف بها كزعيمة للقارة 

معار�ستها  عدم  وتكراًرا  م��راًرا  اأعلنت  فباري�س  الأوروب��ي��ة. 

وجود منطقة نفوذ رو�سية يف اأوروبا ال�سرقية كما اأنها عار�ست 

عالنية فكرة تو�سيع الإحتاد الأوروبي نحو ال�سرق.

 – الأمل��ان��ي��ة  بالعالقات  املتحكمة  امل��ع��ادل��ة  ه��ذه  ظلت 

الآنية  وامل�سالح  الدقيقة  التوازنات  حتكمها  التي  الفرن�سية، 

لكال الطرفني، �سارية املفعول اإىل حني ظهور تغريات �سيا�سية 

حملت  فقد  والعاملي.  الأوروبي  امل�سهد  على  وجيوبوليتيكية 

كقوة  اأوروب��ا  يف  وفاعل  جديد  اأمل��اين  دور  ب��وادر  التغريات  هذه 

اإقليمية تزاحم فرن�سا على زعامة القارة وميكن اأن ت�سكل 

يف امل�ستقبل القريب قوة عاملية ولو جزئًيا.

نحو اأملانيا اأوروبية اأو اأوروبا اأملانية؟

بعد  والإجتماعي  الإقت�سادي  وتطورها  اأملانيا  توحيد  �سكل 

احلرب الباردة تغيرًيا جذرًيا ومت�سارًعا ملالمح ال�سيا�سة الأوروبية 

يف التاريخ املعا�سر. فلم تعد اأملانيا تكتفي بكونها ال�سريك 

الأ�سغر �سًنا لفرن�سا �سيا�سًيا بينما هي الأقوى اإقت�سادًيا والأكرث 

م�ساهمة مادًيا يف دعم املوؤ�س�سات الأوروبية. وقد �سكلت هذه 

ال�سيا�سة  ل�سانعي  احلقيقة اجليوبوليتيكية اجلديدية �سدمة 

التلقائي  اأملانيا  حتول  وح�سرة  بقلق  راقبوا  الذين  الفرن�سية 

قد  احلالية  اأملانيا  اأن  اإذ  اأوروب��ا.  يف  الأوىل  القوة  اإىل  والطبيعي 

اأ�سبحت قادرة وم�ستعدة لو�سع روؤيتها اخلا�سة وت�سورها ب�ساأن 

�سكل اأوروبا وم�ستقبلها والإف�ساح علًنا عن نواياها ب�سفتها 

على  تطرب  اأملانيا  تعد  ومل  تابعة،  ولي�ست  لفرن�سا  �سريكة 

لرتاجع  مهدت  التي  العوامل  اأبرز  اأما  الفرن�سية.  الأنغام  وقع 

الأوروبية  الزعامة  �سدة  على  الأملاين  الدور  وبروز  الفرن�سي  الدور 

فنلخ�سها بالآتي:

تعاين  التي  فرن�سا  لقوة  احلقيقية  احل��دود  اأملانيا  اإدراك   .1

الع�سكرية غري  موؤ�س�ساتها  اأن  الإقت�سادي، كما  ال�سيق  من 

والأمريكية )هذا ما  الأملانية  كفوءة جًدا مقارنًة بنظريتها 

الفرن�سية  وامل�ساهمات  الثانية  اخلليج  حرب  بو�سوح  اأظهرته 

اأوروبية  قوة  اإىل  حتولت  ففرن�سا  بالتايل  فيها(.  الع�سكرية 

متو�سطة املدى ل ت�ستطيع حتى حماية م�ساحلها احليوية يف 

تدور يف فلكها فكيف حتمي  التي كانت  الأفريقية  الدول 

اأوروبا من اأي خطر يتهددها اإقت�سادًيا وع�سكرًيا؟

2. حتولت اأملانيا اإىل دولة »غري موؤذية« ولكن يف الوقت نف�سه 

»حم�سنة« بف�سل احل�سور الع�سكري الأمريكي على اأرا�سيها 

الذي منحها �سهادة ح�سن �سلوك اأمام جريانها. وبف�سل ذلك 

املن�سوية حديًثا  الو�سطى  اأوروبا  ا�ستيعاب  اأملانيا من  متكنت 

جذبها  من  ومتكنت  الدميقراطي  الراأ�سمايل  اجل�سم  اإىل 

حتفزه  الذي  الإقت�سادي  والتحرر  التجدد  بوا�سطة  فلكها  اإىل 

ا�ستثمارات اأملانية �سخمة واقت�ساد ديناميكي منفتح.

3. �ساهمت امل�ساحلة الأملانية – البولندية التي متت برعاية 

الوليات املتحدة الأمريكية يف تاأكيد الدور الريادي لأملانيا يف 

كول  هلموت  الأملاين  امل�ست�سار  عليه  اأطلق  ما  وهذا  ال�سرق، 

البولندية.   – الأملانية  التجارة  يف  الإنفجاري  التو�سع  تعبري 

من  حت�سيله  يف  النازية  جحافل  ف�سلت  ما  اإن  قيل  حتى 

اإقت�سادها  بدعم  منه  الأملانية  الديبلوما�سية  متكنت  بولندا 

اأهميتها  فاقت  البولندية   – الأمل��ان��ي��ة  فامل�ساحلة  احل��ي. 

اجليوبوليتيكية انهيار �سور برلني وتوحيد البالد.

الأوروب���ي  الإحت���اد  تو�سع  من  الإيجابي  الأمل���اين  املوقف   .4

والدول  البلطيق  ودول  بولندا  انتماء  اأملانيا  تبنت  حيث  �سرًقا 

الإ�سرتاكية �سابًقا اإىل الإحتاد الأوروبي يف مقابل موقف فرن�سي 

تعار�س  اأن  فاإما  �سر:  اأهونهما  خطوتني  اأمام  حائر  مت�سلب 



التو�سع �سرًقا وتفقد عندها تاأييد هذه الدول من جهة، ودعم 

حظوظها  تفقد  وبالتايل  اأخ��رى،  جهة  من  املتحدة  الوليات 

وال�سرقية  الو�سطى  اأوروبا  يف  مميز  ومبوقع  الأوروبية  بالزعامة 

التي اعتربها هارولد ماكايندر »منطقة القلب« يف اأوروبا. واأما 

اأن تقبل التو�سع الأوروبي نحو ال�سرق، والذي �سوف يوؤدي ل حمالة 

وقوته من  تاأثريه  ي�ستمد  الدور  الأملاين. فهذا  الدور  اإىل رجحان 

ثالثة اعتبارات حا�سمة: اأولها املوقع اجلغرايف لأملانيا يف قلب 

الإحتاد الأوروبي يف حال تو�سعه �سرًقا، وثانيها متانة اقت�سادها 

الأمريكي  الإقت�ساد  بعد  العامل  يف  الثالثة  املرتبة  يحتل  الذي 

يف  الفاعلة  وجالياتها  ال�سكاين  الثقل  وثالثها  والياباين، 

والأ�سل  الرتاث  وحدة  عن  ف�ساًل  الو�سطى،  اأوروب��ا  دول  معظم 

والثقافة. واأكرب دليل على ذلك العالقات الأملانية النم�ساوية، 

فبعد اأن كان الإندماج مع النم�سا )الأن�سلو�س( مطلًبا اأملانًيا 

اأ���س��ب��ح  يف ع��ه��د ه��ت��ل��ر، 

وامل�سري  اأملانيا  مع  التماهي 

امل�سرتك حاجة من�ساوية.

الأمل����اين  ال��ن��ف��وذ  ب���رز   .5

كبري  ب�����س��ك��ل  وت���ط���ور 

خ���الل الأزم������ات امل��ال��ي��ة 

حيث  اليورو،  �سربت  التي 

برلني  حكومة  ا�ستغلت 

ك��ون��ه��ا امل��م��ول الأك���رب 

امل��ايل  الإن���ق���اذ  لعمليات 

والبنك املايل لأوروبا واملمول 

الإحت��اد  لأج��ه��زة  الرئي�سي 

من  وم�ساريعه،  الأوروب����ي 

ف�سلت  م��ا  حتقيق  اأج���ل 

ودهائه  ب�سمارك  حنكة  اأو  احلربية  هتلر  اآل��ة  تنفيذه  يف 

ال�سيا�سي، األ وهو ن�سر النفوذ الأملاين يف اأوروبا بالطريقة الناعمة 

)soft way( وما يتبعها من تدخل يف ال�سوؤون الداخلية ومترير 

�سيا�سات التق�سف وخطط الإنقاذ والتمويل.

اأعادت هذه ال�سيا�سات الأملانية املخاوف الأوروبية اإىل الظهور 

الأوروبية  الوحدة  اإ�سكالية  الذي يطرح  املحوري  ال�سوؤال  واأبرزت 

اجلديدة: هل نحن اأمام اأملانيا اأوروبية اأم اأوروبا اأملانية؟

خطة الإنقاذ الفرن�سية

�سيفقد  الأملاين  الدور  تطور  اأّن  فرن�سا  على  خافًيا  يكن  مل 

اأجله  من  ن�ساأ  الذي  الهدف  البلدين  بني  امل�سرتك  التحالف 

وفق وجهة نظرها، وهو متهيد الطريق اأمام زعامتها لأوروبا. 

بل اأنها انها راأت اأن تطور هذا الدور �سيوؤدي اإىل زيادة تهمي�س 

والذوبان  الإ�سمحالل  بعوار�س  اأ�ساًل  امل�ساب  الفرن�سي  ال��دور 

الطبيعية  التاريخ  اأمام حركة  الوقوف  ا�ستحالة  ا مع  خ�سو�سً

وديناميتها التي تق�سي برجوع اأملانيا الدولة الفيديرالية الأوىل 

ب�سرعة  تتحرك  اأن  فرن�سا  على  لزاًما  كان  لذلك  اأوروب��ا.  يف 

�سعيد  على  خ�سائرها  من  للحد  امل�ستويات  جميع  على 

الأملاين.  الدور  منو  ت�سارع  نتيجة  والدولية  الإقليمية  امل�ساحة 

من  للفكاك  اجلنوبية  اأوروبا  على  الفرن�سي  الرهان  فكان 

تفر�سها  التي  املالية  وال�سيا�سات  الإقت�سادية  التق�سف  حالة 

الأملانية  للهيمنة  امل�ساد  اجلديد  التحالف  هذا  ولكن  اأملانيا. 

ولد ميًتا فهو جمع دوًل ل توحدها الروؤية اأو ال�سيا�سة امل�سرتكة 

بل التذمر امل�سرتك. من جهة اأخرى فاإن برلني لي�ست ق�سرية 

النظر اإىل احلد الذي يجعلها ت�ستثري عداوة كل الدول الأوروبية 

الدعم  غياب  اأن  ال��دول  هذه  اإدراك  مع  ا  خ�سو�سً اجلنوبية، 

الرحمة  واإن كان م�سروًطا، يعني ر�سا�سة  الأملاين،  الإقت�سادي 

واخلروج الكامل من املنظومة الأوروبية. لذلك مل تكن هذه 

ا�سرتاتيجًيا  لتقامر  ال��دول 

فرن�سا  م���ع  واق��ت�����س��ادًي��ا 

امل�ستقرة.  وغ��ري  ال�سعيفة 

من هنا فاإن هذا التحالف 

ال��ف��رن�����س��ي امل�����س��اد ل��ل��دور 

احل��دود  يتخط  مل  الأمل���اين 

ت�ستطيع  فما  التكتية، 

الدول  لهذه  تقدميه  فرن�سا 

ل��ت��ع��وي�����س��ه��ا  ي��ك��ف��ي  ل 

ع���ن ت���راج���ع ع��الق��ات��ه��ا 

وم��ع جميء  اأمل��ان��ي��ا...  مع 

اإىل احلكم  فرن�سوا هولند 

�سماء  ت��ل��ب��دت  فرن�سا  يف 

البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات 

مريكل  اأجنيال  اإ�سرار  مع  ا  خ�سو�سً واملواجهة  التباعد  بغيوم 

الديون  ق�سية  من  موقفها  وثبات  الإقت�سادية  �سيا�ستها  على 

الأوروبية عامة واليونانية ب�سكل خا�س.

ويف حني طلب احلزب الإ�سرتاكي الفرن�سي عرب وثيقة ر�سمية 

الأملاين  اليمني  مع  مواجهة  يف  الدخول  هولند  اإىل  اأ�سدرها 

اليمني  رف�س  الإقليمي،  طموحه  وجلم  اندفاعاته  من  للحد 

الي�سار  �سغوطه  واأجربت  اأملانيا،  مع  التباعد  �سيا�سة  الفرن�سي 

وتاأكيد  لأملانيا  املناوئة  الوثيقة  من  التن�سل  على  احلاكم 

اتخذ  وقد  اخلالفات.  حلل  الأملاين   – الفرن�سي  التعاون  �سرورة 

اليمني الفرن�سي هذا املوقف لي�س من اأجل عيون مريكل بل 

لأنه، ككل القوى اليمينية يف اأوروبا يحمل م�سوؤولية تراجع 

احليوية الإقت�سادية الأوروبية ومعدلت النمو اإىل نظام الرفاهية 

الإجتماعية الذي ي�سكل العبء الأكرب على اأوروبا من خالل 

جذب املهاجرين، وبالتايل تتالقى نظرتهم الإ�سرتاتيجية مع 

املالية  والرقابة  التق�سف  ل�سيا�سات  املحبذة  الأملانية  النظرة 

75 العدد 347



عالقات 

دولية

العدد 76347

منح  على  القيود  وفر�س 

الإق����ام����ات وا���س��ت��ق��ب��ال 

املهاجرين.

ولد  الذي  التاريخي  الوعي  نتيجة  الفرن�سيون  اأدرك  كذلك 

 – اأي نك�سة للتحالف الأملاين  اأن  من رحم حربني عامليتني، 

الفرن�سي عرب خنق اأملانيا وحرمانها من جمالها احليوي، �سوف 

يرجع حلم الوحدة الأوروبية خطوات عمالقة اإىل الوراء، و�سوف 

يجعل فرن�سا وحيدة و�سعيفة بني ثالثة عوامل مفرت�سة تتنازع 

املحيطات  امل�سالح. فعرب  فتات  ولو حتى على  وتتقاتل  الأدوار 

املتحدة  الوليات  تدنو  و�سيطرتها،  جلربوتها  خ�سعت  التي 

اأو  الربيطاين  النموذج  وفق  لكن  موحدة  باأوروبا  ترغب  التي 

اأزماتها  مع  التعامل  يف  �سبابية  الأفكار،  م�سو�سة  الكندي: 

وعلى  البو�سنة.  اأو  اليوغو�سالفية  الأزمة  غرار  على  الداخلية 

احلدود ال�سرقية ين�سط الربكان الرو�سي حتت اجلليد منتظًرا 

الو�سطى  اأوروبا  يف  التقليدي  نفوذه  ل�ستعلدة  املنا�سبة  اللحظة 

اإقليمية  قوة  كونها  رو�سيا  تعدو  ل  بدونه  وال��ذي  وال�سرقية، 

 – الأمل��اين  املوقف  ذلك  على  دليل  واأكرب  احلجم.  متو�سطة 

اأوكرانيا احلالية ومن  اأزمة  واملتماهي من  امل�سرتك  الفرن�سي 

اأ�سبحت ال�سوكة يف اخلا�سرة الرو�سية واأي  و�سع جورجيا التي 

التطلعات  �سيحيي  الفرن�سي   – الأملاين  التحالف  لهذا  �سرب 

بالقرب  اأما  اأوروب��ا.  جتاه  النائمة  اجليوبوليتيكية  الرو�سية 

مع  التحالف  انهيار  فور  �سينتهي،  التي  اأملانيا  فهناك  منها 

اأوروبا.  مع  الذاتي  متاهيها  امل�سرتك،  الأوروبي  والعمل  فرن�سا 

مل�ساحلها  وت�سدًدا  قومية  اأكرث  تعريًفا  تتبنى  �سوف  وبالتايل 

وبالطبع على ح�ساب اجلارة الهرمة فرن�سا.

لكل هذه الأ�سباب ال�سالفة الذكر، وعلى الرغم من تراجع 

عليه  كانت  مبا  مقارنة  الفرن�سية   – الأملانية  العالقات 

�سابًقا، ل بد من ا�ستمرار التعاون بني البلدين. فاأوروبا تبنيها 

من  تاريخية  بعد، لعتبارات  وقتها  يحن  وتقودها، مل  برلني 

جتربها  �سعف  حالة  يف  املتحدة  الوليات  دخول  ولعدم  جهة، 

اأما  اأخرى.  اأوروبا من جهة  واحدة على  دولة  ت�سّيد  على قبول 

اأوروبا تقودها فرن�سا فهي وهم. ولكن احلقيقة الدامغة التي 

اأوروبا اجلديدة معمودية ال�سيا�سة الدولية،  تاأكدت بعد دخول 

تغليب  اأج��ل  من  التحالف  ه��ذا  اإىل  حتتاج  اأوروب���ا  اأن  هي 

م�ساحلها الفوق قومية على اخلالفات الآنية والآتية.

املراجع:

- رقعة ال�سطرجن الكربى لزيغبينو بريجن�سكي.

- www.CNAS.org
- www.Al<okatel.com
- The Golf conflict 1990 – 1991
By Laurena Freedman.





ا�ستغفال اأو ا�ستفادة؟

على  التوا�صلي،  الإعالم  ظاهرة  اأّثرت 

واأوجـهها.  احلــيــاة  نــواحــي  خمتلــف 

الفن  مـــدار  يف  باأ�صـره  الــعــامل  واأ�ــصــبــح 

القادم  اجلـديد،  التكنولوجي 

 Facebook موقـعي  رحـــم  من 

وTwitter. وما اأتى بعدهما من 

الإجتماعي  التوا�صل  �صركات 

ـــتـــكـــرت خـــدمـــات  ـــي اب ـــت ال

املكتوبة  الرتا�صل  وتطبيقات 

ــمــوعــة، مــثــل خــدمــات  ــص ــ� وامل

 »Skype«و  »WhatsApp«الـ

وغريها   »Candy crush«و

الكثري )بالآلف(، عملت من 

خالل �صروط ال�صتخدام و�صيا�صة 

فر�صتها  ــي  ــت ال اخلــ�ــصــو�ــصــيــة 

اأو  امل�صتخدم  »ا�صتغفال«  على 

ال�صتفادة من عدم متّكنه من 

فهم ما بني ال�صطور، اإما ب�صبب 

ب�صبب  اأو  ال�صتخدام  �صروط  قــراءة  عدم 

هذه  ت�صعى  باآخر  اأو  وب�صكل  اللغة. 

با�صتخدام  العمالء  اإغراء  اإىل  ال�صركات 

باأهم  املتاجرة  مقابل  جماًنا  التطبيق، 

ـــو عــالقــاتــهــم،  ــيء ميــلــكــونــه وه ــص �

ومرا�صالتهم وبياناتهم ال�صخ�صية. 

اإدمــان  من  ت�صتفيد  �صركات  وثّمة 

فت�صّوق  الإنــرتنــت  على  امل�صرتكني 

خالل  مــن  ملنتوجاتها 

كما  التطبيقات،  بع�ض 

تعمل على اإدخال البع�ض 

عملية  يف  كــ�ــصــركــاء 

يدخلون  هوؤلء  الت�صويق. 

ــح  ــرب ــة ال ــغــي ــة ب ــب ــع ــل ال

يف  يتّم  الربح  اأن  علًما  ال�صريع،  املــادي 

اإىل  الدعوة  اإر�صال  الأول عند  الإجتاهني: 

الأخري  قبول  اإثر  والثاين  اآخر  م�صتخدم 

لهذه الدعوة. 

و�صط ظروف اإقت�صادية �صعبة يف لبنان، 

النقد  �صندوق  وفق  و�صلت  بطالة  ون�صبة 

هــذه  تــالقــي  ــئــة،  امل يف   42 اإىل  الــــدويل 

قبول كثريين.  الإفرتا�صية«  »الوظائف 

الربح  الوظائف  هذه  اأّمنت  واإن  لكن 

على  قادرة  هي  فهل  لأ�صحابها،  املادي 

وهل  للوظائف؟  الأخـــرى  املــزايــا  توفري 

ي�صبه  ما  اإىل  »املوّظفون«  هوؤلء  يتحّول 

ثّمة  اإفرتا�صي؟  عامل  مع  تتعاطى  اآلت 

اأ�صئلة كثرية قد تطرح هنا.  

الهاتف  ثورة  اإنطالقة   2007 العام  �صهد 

والتحّول   )Smart Phone( الــذكــي 

من  بدًل  البيانات  ات�صالت  عامل  نحو 

كربيات  و�صعت  الــهــاتــف،  اتــ�ــصــالت 

للح�صول  العاملية  الت�صالت  �صركات 

هذه  من  ــر  اآخ اأو  ب�صكل  ة  ح�صّ على 

ال�صوق، ول �صّيما اأن �صركات الت�صالت 

الأركان  الذي يربط  الفقري  العامود  هي 

الأربعة لعامل �صوق الت�صالت واملعلومات 

بتقدميها  ــالت  ــص ــ� ــالإت ف ـــدة.  اجلـــدي

يف  املتمّثلة   »Broadband«الـ خلدمات 

 ،)4G( والرابع   )3G( الثالث  اجليلني 

 »wifi« �صبكات  خــالل  ومــن 

مبثابة  اأ�صبحت  للبيانات، 

هذه  لأطــراف  الرئي�ض  املحّرك 

اأربعة  بــني  مــا  ــط  ــراب وال ال�صوق 

اأطراف:

ال�صركات  هو  الأول  الطرف 

الذكي  الهاتف  جلهاز  امل�صّنعة 

 »Samsung«و »Apple« ومنها

الثاين  الطرف  اأما   .»Nokia«و

اأن�صاأت  التي  ال�صركات  فهو 

املتنّقلة،  الأجهزة  تلك  اأنظمة 

باأنظمة   »Apple« اأهمها ومن 

باأنظمة   »Samsung«و  ،IOS
 »Blackberry«و ،»Android«

ويتمّثل   .»RIM« بــاأنــظــمــة 

التي  الــ�ــصــركــات  يف  الــثــالــث  ــطــرف  ال

ت�صّم  �صل�صلة متاجر متخ�ص�صة،  اأن�صاأت 

ومن  التطبيقات،  من  الآلف  مئات 

ومتجر   »Apple« متجر  املتاجر  تلك 

كل  ي�صم  الــذيــن   »Google Play«

تطبيق.  األف   800 عن  يزيد  ما  منهما 

التطبيقات  مــطــّورو  ــوؤلء  ه اإىل  ي�صاف 

خ�صبة  بيئة  وجدوا  مّمن  باملاليني  وهم 

�إقت�صاد 

اإعداد:ومال
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الأرباح باملاليني عرب 

�صبكات التوا�صل الإجتماعي

اأين اأهمية الدور والوظيفة 

يف العامل الإفرتا�سي؟

البطالة، الربح ال�سريع، مواقع التوا�سل 

الإجتماعي، ثالثة عنا�سر رئي�سة اأوجدت 

نوًعا جديًدا من الوظائف الإلكرتونية غري 

التقليدية اأو رمبا الإفرتا�سية اإذا �سّح التعبري. 

يف لبنان واإ�سوة بباقي الدول، اإنخرط البع�ض يف 

ممار�سة هذه الوظائف عرب �سبكات التوا�سل 

الإجتماعي، حمققني اأرباًحا طائلة وبفرتة 

زمنية ق�سرية. لكن ما هي املحاذير التي ترتّتب 

على ذلك؟ 



لالبتكار والتطوير ) الألعاب، البطاقات 

الـــربيـــديـــة، املـــحـــادثـــات، الــرتجــمــة، 

احتياجات  كل  لتلبية  القامو�ض،...( 

الإن�صان احلالية وامل�صتقبلية.

ال�صركات  فقوامه  الرابع  الطرف  اأما 

التي ا�صتفادت من هذه البيئة وابتكرت 

ــيــاجــات  تــطــبــيــقــات حتـــاكـــي احــت

اليومية،  الت�صالت  خلدمات  امل�صتخدم 

ومن اأهمها خدمات وتطبيقات الرتا�صل 

الـ  خدمات  مثل  وامل�صموعة،  املكتوبة 

وغريها   »Skype«و  »WhatsApp«

الكثري.

عن  �ــصــادرة  اإح�صائية  اآخــر  وبح�صب 

 17 من  اأكــر  هناك   »WhatsApp«

العامل  م�صتوى  على  يومًيا  ر�صالة  مليار 

بها،  الــتــ�ــصــّرف  الــ�ــصــركــة  ت�صتطيع 

 »Viber« منها يف كل من  اأقل  وبعدد 

تطبيقات  من  وغريهما  و»�صكايب« 

وغري  املجانية  الجتماعي  التوا�صل 

املجانية. 

من  الكثري  اأن  اإىل  البع�ض  وي�صري 

الــتــوا�ــصــل  لتطبيقات  امل�صتخدمني 

اأهم  بني  من  اأنه  يعلم  ل  الجتماعي، 

�صروط ا�صتخدام التطبيقات اأن ال�صركة 

ت�صتطيع ال�صتفادة من كل املحتويات 

اأو  ن�صرها  ميكنها  وبالتايل  ال�صخ�صية 

تقدميها لأي جهة.

اإت�سل بي لأربح من جيبك!

»وظيفة«  ابتكار  مّت  الإطــار،   يف هذا 

بحيث  الذكية،  الهواتف  عرب  اأخــرى 

 »Cash In« خدمة  يف  امل�صرتك  يحّدد 

تكلفته  يدفع  املال  من  اإ�صافًيا  مبلًغا 

ويراوح هذا  كل من يقوم بالت�صال به، 

املبلغ بني ب�صعة �صنتات وع�صرة دولرات 

للدقيقة الواحدة. وبذلك فاإن اأي مت�صل 

املبلغ  يدفع  اخلدمة  هذه  يف  بامل�صرتك 

بهذا  الإت�صال  اإجــرائــه  مبجّرد  املحدد 

امل�صرتك، علًما اأن املت�صل �صي�صتمع اإىل 

ر�صالة حتذير تخربه بالتكلفة الإ�صافية 

ميكنه  وبالتايل  اخلط،  يفتح  اأن  قبل 

الإقفال من دون اأن يخ�صر اأمواله. اأما اإذا 

مّتت املكاملة فهو �صيدفع مبلًغا اإ�صافًيا 

ن�صفه  ويذهب  امل�صرتك  ن�صفه  يتقا�صى 

كان  لو  مــاذا  لكن  لل�صركة.  الآخــر 

املكاملة؟  ــراء  اإج اإىل  م�صطًرا  ال�صخ�ض 

راغبة  اأم  �صترتّدد  هل  كلبنان  بلد  ويف 

مكاملتهم  يف  اأولدهــا  اإىل  بالإطئمنان 

وماذا  اإ�صافية؟  مبالغ  ذلك  واإن كّلفها 

وما  اإىل حبيبته؟  التحّدث  اأراد عا�صق  لو 

هو تاأثري اإنخراط املادي بال�صخ�صي؟... 

تربح  اأيــن  من  اإ�صافية،  اأ�صئلة  ثّمة 

على  املاليني  ت�صرف  التي  ال�صركات 

مل�صتخدميها  تقدمها  التي  منتجاتها 

جني  اإىل  التحّول  ــر  اأث هو  ومــا  جمــانــًا؟ 

جهد  اأي  دون  من  الإنرتنت  عرب  الأموال 

�صخ�صي، على ال�صباب الذين هم يف عمر 

الإنتاج والإبتكار...

الوظيفة والذات 

الإجتماع  علم  يف  الدكتور  يو�صح 

للدكتوراه(  العايل  )املعهد  ال�صيا�صي 

هو  العمل  اأن  �صبع  مي�صال  الدكتور 

تراتبية  واأ�صا�ض  الإن�صان  وجــود  اأ�صا�ض 

ودور  مركز  اإن�صان  فلكل  املجتمع. 

الإطار  يحدّده  املركز  بعمله.  يرتبطان 

ذاتها.  بحدِّ  الوظيفة  هو  والدور  الوظيفي 

نتيجة  واملراكز  الأدوار  هذه  تغرّيت  وقد 

جتاري  اإىل  زراعــي  من  املجتمع  لتطور 

املعا�صر  املجتمع  اإىل  و�صوًل  ف�صناعي 

القائم على التوا�صل، بحيث من ال�صعب 

اأن يكون ثّمة عمل خارج اإطار التوا�صل 

الإلكرتوين. وهذا اأدى اإىل ظهور جمالت 

ووظائف جديدة وتقلي�ض اأخرى، وبالتايل 

اإنح�صرت الرتاتبية اإىل حدًّ كبري واأ�صبح 

الدور اأهم من املركز يف العمل اجلديد.

وي�صيف الدكتور �صبع: »توؤدي التقنيات 

الذين  فالأ�صخا�ض  دوًرا مزدوًجا،  اجلديدة 

الكا�صف  اأو  الو�صيط  بعمل  يقومون 

عمل  ــاب  اأرب اأ�صبحوا  العمل،  ملجالت 

هذه  مكت�صفو  لديهم  يعمل  جـــدد، 

احلقيقي  العمل  رّب  لكن  الوظائف، 

التي  الإلكرتونية  الو�صائل  وهو  خفي، 

ت�صمح بهذا التوا�صل وت�صّجل اأرباًحا غري 

اخليالية  الأرقــام  بع�ض  وت�صجل  مرئية. 

مثاًل 850 األف دولر اأمريكي �صنوًيا من 

 »Candy Crash« عمليات  خــالل 

 ،)Facebook مــوقــع  على  )تطبيق 

اإ�صتعمال  خالل  من  دولر  مليون  و2،4 

الإنرتنت يف العامل...«.

من  ياأتي  تطور  كل  اأن  اإىل  اأ�صار  واإذ 

ا�صتنباط  وكل  حلول،  ا�صتنباط  خالل 

يخلق م�صكالت، فاإن م�صكالت هذا 

التطور يف كونها متاأتية من عمليات 

اإفرتا�صية اأكر منها واقعية.

ال�صريع  التحّول  وتــرية  تابعنا  ما  واإذا 

التجاري  التبادل  الأمــوال،  نقل  عامل  يف 

التوا�صل  اأن  ندرك  ــزواج...  وال والتعارف 

ما  األغى  جديًدا  واقًعا  بات  الإلكرتوين 

ي�صمى باملوؤ�صـ�صات، وهو �صيوؤدي اإىل حتّول 

والرتبوية  والتعليمية  الثقافية  البنية  يف 

يف املجتمع.

وتناول �صبع دور العمل يف حتقيق الذات، 

يربحون  الذين  الأ�صخا�ض  اأن  واعترب 

متباهني  كبري،  جهد  دون  من  ــوًل  اأم

ب�صذاجة الآخرين، جتعلهم هذه النزعة 

التي  ال�صركات  اأمام  �صذًجا  ذاتهم  بحّد 

الواقع  يف  لأنهم  مل�صلحتها،  يعملون 

فهم  ذواتهم،  يحّققون  ول  يتطّورون  ل 

عندهم  ولي�ض  توا�صلية  اأدوات  جمــّرد 

ح�ّض الإبتكار ول الإبداع. وبالتايل فاإن 

بروز  عند  يتخطاهم  ما  �صرعان  الوقت 

تقنيات جديدة للتوا�صل...
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جي�ش العلم 

والثقافة
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الإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  يف  اإج��ازة 

والدبلوما�سية  للعميد الركن 

الطّياراأحمد الهادي 

اأحمد  ال��ط��ّي��ار  ال��رك��ن  العميد  ن��ال 

اإجازة  اجلوية،  القوات  قيادة  الهادي من 

يف الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدبلوما�سية 

من اجلامعة اللبنانية الكندية.

ماج�ستري تنفيذية يف اإدارة 

الأعمال للمقدم بيار ف�سول 

ف�سول  خطار  بيار  املقدم  نال 

اجلمهوري،  احل��ر���س  ل��واء  م��ن 

اإدارة  يف  تنفيذية  ماج�ستري 

الآداب  جامعة  من  الأع��م��ال 

والعلوم والتكنولوجيا يف لبنان 

.AUL

�سهادة يف اجلراحة العامة 

للنقيب الطبيب

ح�سام خ�سر اأبرت

حاز النقيب الطبيب ح�سام خ�سر اأبرت 

العامة  اجلراحة  يف  الإخت�سا�س  �سهادة 

اخلريية  املقا�سد  جمعية  م�ست�سفى  من 

الإ�سالمية يف بريوت. 

ما�سرت يف اإدارة الأ�سول املالية 

للمالزم الإداري هادي الرّبي 

حاز املالزم الإداري هادي اأنطوان 

الع�سكري  ال��ن��ادي  م��ن  ال���ّري 

املركزي، ما�سرت يف اإدارة الأعمال 

اإدارة  اإخت�سا�س  يف  الإداري  والعلم 

جامعة  م��ن  امل��ال��ي��ة،  الأ����س���ول 

القدي�س يو�سف يف بريوت.

اإجازات يف اإدارة الأعمال وامليكانيك لع�سكريني

م���ن���ح���ت اجل���ام���ع���ة 

الأم����ريك����ي����ة ل��ل��ع��ل��وم 

يف  اإج���ازة  والتكنولوجيا 

للعريف  الأع���م���ال  اإدارة 

جوزيف عبد الأحد �سوكي 

م����ن اأرك��������ان اجل��ي�����س 

للتجهيز.

ك�������م�������ا م����ن����ح����ت 

وال��ع��ل��وم  الآداب  ج��ام��ع��ة 

لبنان  يف  والتكنولوجيا 

الإخت�سا�س  يف  اإجازة   AUL
امل��م��ددة  للمجّند  نف�سه 

عبد  خالد  �سادي  خدماته 

العايل  املركز  من  اخلالق 

للريا�سة الع�سكرية. 

املديرية  منحت  كذلك، 

املهني  للتعليم  ال��ع��ام��ة 

يف  فنية  اإج�����ازة  وال��ت��ق��ن��ي 

امليكانيك  اخ��ت�����س��ا���س 

ال�سناعي  الإن��ت��اج  ف��رع   –
نحلة  حممد  علي  للمعاون 

من القوات البحرية. 





بقلم:

حممد �سلمان

بطاقة

 ملونة
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لكل قلم: مدد.

ولكل كلمة: مدى.

ولكل ق�ضية: مدار.

ففي املدد: غزارة ونوعية العطاء.

ويف املدى: �ضعة و�ضمولية االنت�ضار.

باملبادئ  للق�ضية  انت�ضار  امل��دار:  ويف 

والثوابت.

يف احلوار لغة املنطق.

ويف الت�سامح لغة الوفاق.

ويف امل�ساحلة لغة التغلب على االفرتاق.

ويف التجارب لغة االتعاظ من االأخطاء.

ال قيمة وال دراية وال اأوزان تعلو القيم 

التاريخ  علم  يف  اللبنانية  والقمم 

بني  الدائم  واحل��وار  التكوين  واأ�ضاله 

الثقافات واحل�ضارات العاملية يف لبنان.

م�ستوى  على  والتحديث  والتطوير  البناء 

اأماكن  يف  مواطن  كل  م�سوؤولية  هو  الوطن 

قدراته  وف��ق  والعمران،  والعلم  العمل 

واخت�سا�سه واخال�سه يف خدمة وطنه.

امليدانية،  والتعبئة  املعنوي  التوجيه 

لكل  امل�����ض��ت��دام  النهج  ي�ضكالن 

ال��ذي  اجلي�ش  يف  وف��رد  ورت��ي��ب  �ضابط 

النوعية  واملعجزات  االجن��ازات  يحقق 

ينال  وال���ذي  االإره����اب،  مكافحة  يف 

الع�ضكريني  امللحقني  من  التقدير 

هذه  عن  لبنان،  يف  واالأجانب  العرب 

اللبناين  لل�ضعب  الثمينة  املكا�ضب 

وال�ضعب  االأر�ش  يف احلفاظ على وحدة 

واملوؤ�ض�ضات.

 

لبنان قرية يف خريطة يف علم الكون، لكنه 

قارة يف علم التاريخ.

يف العلوم الع�ضكرية اأن الروح املعنوية 

ي�ضكالن  للجي�ش،  امليداين  واحل�ضور 

واملظّلة  ل��الإره��اب،  وال���واأد  ال��ردع  ق��وة 

الهّدامة  الفو�ضى  عبثية  من  الواقية 

للدولة.

التاريخ لي�س �سفحات لال�ستظهار ال�سعري 

وحاًل لكلمات متقاطعة.

ا  كمًّ بزيادتها  لالنت�سارات  �سجلٌّ  هو  بل 

ونعمل  نتداركها  الأخطاء  ومعرفة  ونوًعا، 

على حموها.

الطفولة  ذكريات  دون  من  الذاكرة 

من  واحلياة  �ضدئة،  اأوعية  وال�ضباب، 

دون اإرادة فاعلة وعمل خاّلق، جفاف 

يف االأيام وجفاء يف العالقات.

اليائ�سون �سحايا االإحباط،

اإىل  الو�سول  يف  الت�سرع  �سحايا  والالهثون 

ال�سهرة،

واملرتددون، �سحايا ال�سياع يف اتخاذ القرار 

ال�سائب.

الزميل حممد �سلمان 

يف ذمة الله...

من امل�ست�سفى حيث كان 

ي�سارع املر�س واالأمل، 

بعث لنا بخط يده هذه 

ال�سفحة، وهي كانت 

على االأرجح 

اآخر ما كتبه.

حتية لروحك 

اأّيها الزميل...







من

القلب

�مل�ؤهل �أول بريدي ن�صر

لواء امل�شاة الثاين

يف ذكرى

 النقيب ال�شهيد اليا�س اخلوري

ربيع ع��ض

مبنا�شبة ا�شت�شهاد

املالزم اأول جو فرفور
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يا اليا�س �شو بقلك بذكرى الأربعني

احللوين  لعيونك  ا�شتقنا  بقلك   

عاخلد غافية  لب�شمة  ا�شتقنا 

�شنني  جبل  م��ن  اأن��ق��ى  ولقلب   

اجلد عند  اجلد  للكالم  ا�شتقنا 

اليا�شمني  فوق  �شهد  يقطر  ولتم   

والكد  هالتعب  لفكرك  ا�شتقنا 

ولعلمك اخلالك تدخل عالعرين  

ل��ب�����ش��ت ب��دل��ة ب��ت��ل��ي��ق، وع��ّل��ق��د

بنجوم تلمع عال�شمال وعاليمني  

وب�����ش��ي��ف ح�����دود ل��ل��ع��دال��ة حد 

تفدي الوطن بالدم وق�شمت اليمني   

تنمد ال���غ���در  اإي�����د  ���ش��ف��ت  ومل����ا 

ل��ق��ت��ل ودب�����ح ن���ا����س م�����ش��امل��ني   

وم��رت��د  م��ل��ح��د  جم���رم  ب�شخ�س 

ك��اف��ر ب�����ش��رع ال����دين وال��دي��ن   

�شد ح��زام��و  وه��وي  تتحدى  ق��ررت 

التنني  تتواجه  رحمك  وحملت   

ارت��د اليا�س  ي��ا  ندهلك  العا�شي 

ت�شرين  من  العمر  ربيع  اإرح��م   

ون��د �شبيه  متلك  اأن���ا  ج��اوب��ت 

خلقانني ب��ه��الأر���س  تنينا  م��ا   

بترند  م��ا  اإن���ت  الطبيعة  عا�شي 

مابلني  ع��ال��ده��ر  ع��ا���ش��ي  واأن����ا   

بينهد م��ا  هاجل�شر  وع��اج��ث��ت��ي 

للطيبني  ت�شل  ب���دا  م���ّي  وه���ل   

ال��ت��ن��ني ق���رب ول��ه��ب ح��ق��د وم��د 

انت هجمت وطفيت نار املجرمني  

و�شد  قلعة  وقفت  وقفت  بوجهو  ملا 

عالظاملني انت�شر  واحل��ق  ربحت   

املا ن�شد وال�شما �شرخت من بابها 

موؤمنني يا  وزغ��ردوا  ال�شهيد  زفو   

بتنعد م��ق��د���ش��ة  ال�����ش��ه��ي��د  روح 

ر�شالة عظيمة عالأر�س مابتعي�س  

بتخلد بجنات رب العاملني 

اأ�شعب حلظة بها الدين وقت املغيب

مّل������ا ق����ال����وا اإب�����ّن�����ا احل��ب��ي��ب

بيجيب ما  الزمان  متلو  �شرخ  بّيو 

ن�شيب ب��ال�����ش��ه��ادي  ط��ل��ع��ل��ن��ا 

بيغيب م��ا  جنمك  »ج���و«  ي��ا  ل 

امللك اأنت  وال�شهيد،  البطل  انت 

ا�شمك وحملنا  جراحنا  مللمنا 

�شورتك وحطينا  قلوبنا  �شلنا 

متلك اللي  الأبطال  برتوح  هيك 

ي����ا ه���ال���ب���ط���ل ال���ل���ي ب���دّم���ك

دل�����ت�����ن�����ا دم�������ع�������ة اأم��������ك

اإغتني ف��ي��ك  ك��ن��ت  ال��ل��ي  اأن���ا 

بتغني ع��ن��ك  ال����دين  ك��ن��وز  ل 

الهني عهالقلب  حرقتنا  م��ن 

ل��و ت��ن��زل دم��ع��ة ع��ج��م��رة ول��ع��اين

ان���ك���وي���ت ب���ن���ار اق������وى م��ّن��ي

زع��ل��ن��ا ن��ح��ن��ا وف���رح���ت اجل��ن��ة

م���ا ر���ش��ي ي��رتك��ك ب��ه��ا ال���دين

القمر جنب  ي�شكنك  تا  اأخدك 

الب�شر ه��ي��ك  ت��زع��ل  م��ا  وق��ّل��ك 

احلجر وبكيت  قلوبنا  ل��ّوع��ت 

»ج������و« ي����ا ن�����ور ع���ي���ون اأم����ك

وال������رتاب ال���ل���ي روي���ت���و ب��دّم��ك

بل�شما وجروحنا  وحمبة  جمد  فّرخ 

عّمما ع��الأج��ي��ال  قدا�شي  ريحة 

ف���ل���ي���ت ط���ل���ع���ت ع��ال�����ش��م��ا

�شما ا���ش��م��ك  م���ا  ك���رت  وم����ن 

راي��������ات امل���ج���د ت���غ���ّ� ا���ش��م��ا
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مغدور راح  البطل  اّن��و  عرفنا  مّل��ا 

وطن مك�شور قربان عمدبح  �شار 

واإّمو بحرقتا ت�شلي من قلب �شبور

بطل من عكار وخّيو بطل من �شور

ورح يبقى يلمع بعتمة ليل م�شحور

الع�شور بكل  م��ر  بطل  اأج��م��ل 

عال�شدور وو���ش��ام  عاجلبني  ت��اج 

حتى كل دقة تقول »جو« والدم يفور

ه���ي���ك ب��ت�����ش��ت�����ش��ه��د ال��ن�����ش��ور

ك����ت����ب����ت امل������ج������د ����ش���ط���ور

ع���ل���ى م��ع��ن��ى ك��ل��م��ة ف��خ��ور

ق�شور ول  مال  بدي ل  ما  وبوجودك 

ول كلمة بتو�شف حرقة قلب مقهور

ال���دم���ع ب��ع��ي��ن��ي��ن��ا ����ش���ار ب��ح��ور

م��ع��ذور وب��ي��ق��ول  اجل��م��ر  بي�شرخ 

ن�����ار ج�����رح ب���ال���ق���ل���ب حم��ف��ور

وال�������رب ف���ي���ك ����ش���ار م�����ش��رور

م���الك ب���ني اخل��اط��ئ��ني م��اأ���ش��ور

جن���م���ة ت�������ش���ّوي ع��ل��ي��ن��ا ن���ور

زور ب�شهادة  ان�شلب  امل�شيح  حتى 

من�شور ��ر  ع��ال�����شّ ط��ل��ع��ت  ب�����س 

مندور لل�شهادي  خلقت  ياللي 

ف��������������ّرخ و����������ش���������ار زه���������ور

وري��ح��ت��و ����ش���ارت ع��ط��ر وب��خ��ور

الدهور عمدى  مبحبينك  ت�شفع 

م�شهور ال��ك��ون  ب��ك��ل  و���ش��رت 

وجم�����دك غ��ط��ى ك���ل امل��ع��م��ور

و�����ش����ار ا����ش���م���ا »ج�����و ف���رف���ور«

اإال  يوازيه  ال  اأب،  اأو  زوج  اأو  اإبن  ا�شت�شهاد  عند  االأهل  وجع 

ا اأهل اأو اأبناء واخوة. غياب  وجع رفاق ال�شهيد، فهم له اأي�شً

ال�شهداء حفر كثرًيا من االأمل يف وجدان رفاقهم، وعدد كبري منهم عبرّ عن ذلك يف 

ها، فعذًرا. ر�شائل و�شلت اإىل »اجلي�س«، ي�شيق املجال بن�شرها كلرّ

املجد واخللود ل�شهدائنا االأبرار، ولعائالتهم طول البقاء...

روح ال�شهيد

باأقالم الرفاق

اأ�شعب حلظة





حجم الظاهرة

ر�سمية  اإح�ساءات  وال  م�سوحات  ال  املبداأ،  يف 

ظاهرة  عن  وا�سحة  �سورة  تعطي  اأن  ميكن 

تزويج  اأدق،  مبعنى  اأو  لبنان،  يف  املبكر  ال��زواج 

من  �سارت  التي  الق�س�ص  ظل  ففي  القا�سرات. 

م�سح  �سوى  يوجد  ال  ال��زواج،  هذا  عن  يومياتنا 

يتيم اأجرته اإدارة االإح�ساء املركزي بالتعاون مع 

منظمة »اليوني�سف« عن »اأو�ساع الن�ساء واالأطفال يف لبنان«، 

والذي يعود اإىل العام 2009. ولكن، ماذا بعد خم�ص �سنوات؟ وماذا 

التي �سارت بطالتها  الق�س�ص  وبع�ص  ال�سوري  النزوح  بعد طفرة 

قا�سرات؟ ال تكفي هنا الق�س�ص التي تخرج م�سادفة اإىل العلن 

لتقدير حجم الظاهرة، فالق�س�ص املختبئة اأكرث بكثري.

ا االآن. وما بني 2009 و2014، ثمة  امل�سح، على اأهميته، يبدو ناق�سً

فارق �سا�سع على االأرجح يف االأرقام، حيث ترتفع حاالت الزواج 

اأ�سر النازحني ال�سوريني واالأ�سر اللبنانية  املبكر، وال �سيما عند 

التي تعاين الفقر املدقع. لكن، قبل الدخول يف تفا�سيل امل�سح 

يف ما يخ�ص هذه الق�سية، ثمة ما يجب التذكري به: االإعالن 

العاملي حلقوق االإن�سان الذي يوؤكد اأن »من حق كل اإن�سان اأن 

يوافق على زواجه ب�سكٍل كامل ال اإكراه فيه، مع االعرتاف 

باأن القبول ال يكون كاماًل وال اإكراه فيه عندما يكون اأحد 

الطرفني املعنيني غري نا�سج وغري قادر على اتخاذ قرار يتعلق 

باختيار �سريك العمر«. اإىل االإعالن العاملي، �ستاأتي املادة 16 من 

اتفاقية »الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة«. تلك 

االأطفال،  زواج  من  احلماية  يف  احلق  على  �سراحة  تن�ص  التي 

قانوين،  اأث��ر  اأي  زواج��ه  اأو  الطفل  خلطوبة  يكون  »ال  بحيث 

وتتخذ جميع االإجراءات ال�سرورية، مبا يف ذلك الت�سريعي منها، 

لتحديد �سن اأدنى للزواج وجلعل ت�سجيل الزواج يف �سجل ر�سمي 

اأمًرا اإلزامًيا«.

هذا التذكري يفرت�ص اأن يكون يف ر�سم الدولة اللبنانية التي 

تناق�ص نف�سها يف موا�سع كثرية، لعل اأهمها حتديد �سن معينة 

لالنتخابات، اإذ ال يجوز ملن مل يبلغ الثامنة ع�سرة من عمره اأن 

القانونية،  باالأهلية  يتمتع  بب�ساطة ال  الأنه  ميار�ص هذا احلق 

معظمها  يبيح  التي  الطوائف  باأيدي  ال��زواج  �سن  يرتك  فيما 

تزويج القا�سر، يف �سن البلوغ اأحياًنا. اأي يف �سن التا�سعة. وهذا 

يعني  فهو  �سيًئا،  عنى  اإن 

يبقى  ال  وك���ي  ان��ف�����س��اًم��ا. 

مطلوب  قائمًا،  االنف�سام 

برفع  تقوم  اأن  الدولة  »م��ن 

الطوائف  وعلى  ال��زواج،  �سن 

مبا  تلتزم  اأن  احلال  هذه  يف 

تقول  كما  الدولة«،  تفر�سه 

املحامية ليلى عوا�سة.

اإدارة  اأجرته  الذي  امل�سح  ويف 

االإح�ساء املركزي والذي تناول 

عّينة من 7560 امراأة، ميكن 

بالن�سبة  احل�سور  هذا  نرى  اأن 

قبل  تزّوجن  لفتيات  املئوية 

ب��ل��وغ��ه��ن ���س��ن اخل��ام�����س��ة 

قبل  تزّوجن  واأخريات  ع�سرة، 

ي�سري  االأوىل،  الفئة  اإىل  بالن�سبة  ع�سرة.  الثامنة  �سن  بلوغهن 

اإجراء  اللواتي يبلغن )يف وقت  الن�ساء  اأن »2.1% من  اإىل  امل�سح 

اإىل 49 عاًما قد تزوجن قبل �سن 15 عاًما«، يف  امل�سح( من 15 

حني تزوجت »13،4% من الن�ساء اللواتي يبلغن )حينها( من 

20 اإىل 49 عاًما قبل �سن 18 عاًما«. ومن خالل درا�سة للفئتني 

الن�ساء يف  و20 49، »هناك 16،7% من  للن�ساء 15 49  العمريتني 

عمر 45 49 عاًما تزوجن قبل بلوغهن 18 عاًما، مقارنة ب�%6،1 

من الن�ساء اللواتي يبلغن 20 اإىل 24 عاًما«. هذا يعني اأن �سن 

زواج الفتيات ارتفع باملقارنة مع ال�سابق، ولكّن هناك عدًدا 

كبرًيا من الفتيات القا�سرات يتزوجن اأو يتم تزويجهن بعمر 

مبكر، ومن خالل امل�ساهدة العيانية للفرتة التي تلت تاريخ 

امل�سح املذكور، ميكن توقع اأن عمر الزواج لدى الفتيات عاد 

اإىل االنخفا�ص جمدًدا. 

يف �صواحي العا�صمة والأطراف

بح�سب  املبكر؟  ال��زواج  من  االأعلى  الن�سبة  تركزت  اأي��ن   

امل�سح، فاإن الن�سبة االأعلى ملن تزوجن قبل �سن الثامنة ع�سرة 

تركزت يف �سواحي العا�سمة »حيث بلغت الن�سبة 10،5%، يليها 

جبل لبنان 7،7%«، فيما �سجل لبنان ال�سمايل الن�سبة االأعلى 

بالن�سبة اإىل املتزوجات ما قبل 15 عاماً، »حيث بلغت الن�سبة 

الفتيات  وحماية  »الفقر  منها  اأ�سباب،  االأم��ر  ولهذا   .»%3،3

اال�ستقرار  عدم  فرتات  يف  اال�ستقرار  اإىل  واحلاجة  االأ�سرة  و�سرف 

الفتيات خلطر  تعر�ص  االجتماعي. وكل هذه عوامل مهمة 

الزواج يف �سن الطفولة«.

االأم على  تاأثري م�ستوى تعليم  اإ�سافية هنا، وهي  ثمة نقطة 

املتزوجات يف عمر  اأن »ن�سبة  الدرا�سة  تبنّي  اإذ  ال�سغريات،  زواج 

اأقل من 18 عاًما من اأ�سل جمموع الن�ساء يف عمر 20 49 عاًما، 

ق�ضايا 

اإعداد:اجتماعية

جان دارك ابي ياغي

العدد 90347

الآونة  يف  لبنان  يف  لفت  ب�صكل  برزت  القا�صرات  زواج  ظاهرة 

الأخرية، ما ي�صّكل انتهاًكا وا�صًحا لالإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، 

ويخالف اأب�صط القواعد التي يجب اأن يقوم عليها الزواج.

ينتهك حقوق االإن�سان 

والعنف اأبرز تبعاته

زواج القا�صرات: 

وجه من وجوه الإجتار بالب�صر
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للواتي  و%23،1  اأميات،  اأمهاتهن  كانت  ملن   %19 بني  تتدرج 

تابعت اأمهاتهن م�ستوى تعليمًيا ابتدائًيا و9،8% و2% لدى من 

تلقت اأمهاتهن م�ستوى تعليمًيا متو�سط وثانوًيا وجامعًيا«.

الزواج املبكر والعنف الأ�صري

بعيًدا عن الن�سب املئوية، ال بد من التطرق اإىل خماطر هذا 

الزواج وما �سيرتتب عليه، اإذ ي�سري امل�سح اإىل اأن »تبعات الزواج 

املبكر ح�سول العنف، اإذ يوؤدي الفارق يف العمر بني الزوج والزوجة 

رفع  اإىل   - �سنوات  ع�سر  عن  االأحيان  بع�ص  يف  يزيد  وال��ذي   -

»ميل  فهي  الكربى  الطاّمة  اأما  االأ�سري«.  العنف  احتماالت 

من  باأن  االعتقاد  اإىل  مبكر  عمر  يف  تزوجن  اللواتي  الن�ساء 

ت�سري  االإطار،  ويف هذا  زوجته«.  الزوج  ي�سرب  اأن 
ً
اأحيانا  املقبول 

للزوج  باأن  يعتقدن  لبنان  يف  الن�ساء  من   %9،7 اأن  اإىل  النتائج 

احلق يف �سرب زوجته، »وقد كان اإهمال الزوجة الأوالدها من 

اأهم االأ�سباب التي تعطي الزوج هذا احلق، حيث بلغت الن�سبة 

اأخرى،  اإىل  منطقة  من  يختلف  املوؤ�سر  هذا  اأن  على   .»%7،4

حيث اإن »ربع الن�ساء يف حمافظة لبنان ال�سمايل يعتقدن باأن 

ق�ساءي  يف  اأما  كان.  �سبب  الأي  زوجته  �سرب  يف  احلق  للزوج 

لبنان، فالن�سب منخف�سة جًدا يف ما  والهرمل، وجبل  بعلبك 

يتعلق بهذا املوؤ�سر«. ورمبا، قد يف�سر هذا االأمر ما يح�سل اليوم 

يف �سمال لبنان حتديداً، حيث ترتفع ن�سب الزواج املبكر. 

 

تزويج القا�صرات يندرج يف جرائم الجتار بالب�صر

الدولة  اأن  كما  واملجتمع،  املواطنني  حماية  الد�ستور  التزم 

 14 لكن  الطفل،  حلقوق  الدولية  االتفاقية  وقعت  اللبنانية 

املبكر،  وال��زواج  االغت�ساب  ب�سبب  �سنوًيا  مُينت  طفلة  مليون 

�سباط   / )فيينا  بالب�سر  لالجتار  الدويل  املوؤمتر  نتائج  بح�سب 

2014(. هذه الن�سبة جتعل احلديث عن اأهمية حماية القا�سرات 

التعليم  الفتاة  حرمان  م�ساألة  تتخطى  املبكر  ال��زواج  من 

واحًدا من  القا�سر ميثل  زواج  اأن  الذات وغريه.. ذلك  وحتقيق 

اأب�سع اأ�سكال العنف واأخطرها.

زواج القا�صرات بني ال�صرع والقانون

الفتاة  »اأهلية«  �سن معّينة حتدد  اللبنانية  القوانني  لي�ص يف 

ا يف ظل عدم وجود مفهوم موحد بني �سن الر�سد  للزواج، خ�سو�سً

القانونية املطبقة بح�سب القوانني املدنية، و�سن الزواج املطبقة 

اللبنانية  القوانني  ففيما  ال�سخ�سية.  االحوال  قوانني  بح�سب 

تقّر بعدم اأهلية كل فتاة دون ال�18 عاًما اللتزام العقود )قانون 

موجبات وعقود( او للرت�سح واالنتخاب )قانون االنتخاب( او حتى 

قيادة ال�سيارة )قانون ال�سري(، ما من قانون يحدد �سًنا معينة لزواج 

اللبناين، فكيف  ا لدى امل�سرتع  الذي يربز تناق�سً الفتاة، االمر 

يعد كل فتاة دون ال�18«قا�سًرا«، لكنها »اأهل« الإن�ساء اأ�سرة؟! 

اللبنانية  املراأة  ل�سوؤون  الوطنية  الهيئة  �سّر  اأمني  ي�ساأل  من هنا 

فادي كرم »ملاذا يتغا�سى امل�سرتع عن زواج القا�سر التي مل تبلغ 

�سن ال�18، وال يقوم بواجب حمايتها؟«. ويرى اأن »انكفاء الدولة 

عن واجب حماية القا�سرات من الزواج املبكر ميثل خمالفة 

الدولة لد�ستورها وللمواثيق الدولية املربمة من قبلها«. يف اإ�سارة 

اإىل اأن الد�ستور التزم حماية املواطنني واملجتمع، كما ان الدولة 

اللبنانية وقعت االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، التي راأت ان 

كل �سخ�ص مل يبلغ ال�18 عاًما ي�سمى طفاًل، ف�ساًل عن توقيعه 

معاهدة منع االجتار بالب�سر.

»كفى عنف وا�صتغالل«

ت�سري مديرة منظمة »كفى عنف وا�ستغالل« زويا روحانا اإىل 

اأنه »من املمكن ت�سنيف الكثري من حاالت الزواج املبكر 

كحاالت االجتار باالأ�سخا�ص«، ا�ستناًدا اإىل املادة 586 من قانون 

النواب  جمل�ص  اأقره  الذي  باالأ�سخا�ص،  االجتار  جرمية  معاقبة 

اللبناين العام 2011. فهذه املادة تعّرف االجتار بالب�سر باأنه يجري 

اإيجاد  اأو  احتجازه  اأو  ا�ستقباله  اأو  نقله  اأو  �سخ�ص  اجتذاب  عرب 

ماأوى له، اإما بوا�سطة التهديد بالقوة اأو ا�ستعمالها، واإما بهدف 

ا�ستغالله اأو ت�سهيل ا�ستغالله من االآخرين، اال اأن الالفت اأن 

ت على اعتبار اأن »اجتذاب املجني  الفقرة التالية من املادة ن�سّ

املاأوى له لغر�ص  اأو تقدمي  اأو احتجازه  اأو ا�ستقباله  اأو نقله  عليه 

اال�ستغالل بالن�سبة اإىل من هم دون �سن الثامنة ع�سرة، اجتاًرا 

باالأ�سخا�ص، حتى لو مل يرتافق ذلك مع ا�ستعمال اأي من الو�سائل 

املذكورة اأعاله )التهديد بالقوة اأو ا�ستغالله(«. وطاملا اأن هناك 

العديد من املراجع التي ميكن من خاللها مكافحة ظاهرة 

باالأ�سخا�ص  االجتار  جرمية  معاقبة  )قانون  القا�سرات  تزويج 

واالتفاقيات الدولية حلقوق الطفل وغريها(، ملاذا ال تزال القوانني 

اللبنانية تعطي الغطاء ال�سرعي حلاالت الزواج املبكر؟

حماية القا�صرات

القا�سية  لبنان  جبل  يف  اال�ستئنافية  العامة  املحامية  تقول 

اأرليت تابت، »اإن مو�سوع حماية القا�سرات من الزواج املبكر 

هو مو�سوع �سائك، نظًرا اإىل طبيعة النظام الطائفي يف لبنان، 

ونظًرا اإىل االختالف الكبري يف حتديد �سن الزواج بني الطوائف 

هذا  على  �سلطة  اي  من  موحدة  رقابة  وجود  وعدم  واملذاهب، 

االمر«، وت�سيف: »اإن االختالف احلا�سل هو نتيجة تعدد قوانني 

ا  االأحوال ال�سخ�سية والت�سابك يف تطبيقها وتنفيذها، وخ�سو�سً

عند وجود اختالف يف الدين بني الزوجني«. 

اإىل  ت�سعى  املدين  املجتمع  جمعيات  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  يبقى 

القيام بحملة ن�سر للحد من هذه الظاهرة عرب التوعية على 

التجارب م�ساوئه وخماطره  اأثبتت  والذي  املبكر  الزواج  خماطر 

ا. على الن�ساء خ�سو�سً







خوف وخيبة �أمل

دفاع  باأنه  الغ�ضب  الباحثون  يعّرف 

�ضعور  مواجهة  يف  النف�س  عن  تلقائي 

الأم��ل.  خيبة  اأو  الأمل  او  باخلوف  ق��وي 

عندما ي�ضعر الطفل باأنه مهّدد يلجاأ اإىل 

ك�ضر  الذي  اأخ��اه  ي�ضرب  فهو  الهجوم. 

له لعبته، وي�ضرخ يف وجه والدته لأنها مل 

تكن عادلة يف عقابها له، وي�ضاغب يف 

ال�ضف لأن املعّلمة اأحرجته اأمام رفاقه.

يف  م��ّرًرا  بالغ�ضب  ال�ضعور  يكون  قد 

اأ�ضلوب  اأما  »الهجوم«،  حالت  معظم 

معاجلته،  يجب  ما  فهو  عنه  التعبري 

بتعليم  الأه���ل  اخل���راء  ين�ضح  لذلك 

غ�ضبهم  على  ال�ضيطرة  طرق  اأولده��م 

بع�س  وي��ق��ّدم��ون  ب���ّن���اءة،  ب��اأ���ض��ال��ي��ب 

هذا  بلوغ  يف  ت�ضاعد  التي  الإقرتاحات 

الهدف.

مو�جهة �لغ�ضب بالهدوء

قادًرا  ي�ضبح  الطفل  اأن  اخلراء  يوؤّكد   

يف ال�ضنوات الدرا�ضية الأوىل، على حتّمل 

الكيميائّية  وامل��واد  الأدرينالني  تدّفق 

ج�ضمه  يف  »ت��ت��ع��ارك«  ال��ت��ي  الأخ����رى 

ي�ضّب  اأن  دون  بالغ�ضب من  ال�ضعور  عند 

هذه  يف  الآخ��ري��ن.  على  بعنف  غ�ضبه 

املرحلة، يجب على الأهل التزام الهدوء 

نوبة  اأي  مواجهة  يف 

عن  ����ض���ادرة  غ�ضب 

بهدف  وذل��ك  الطفل 

البتعاد  على  تدريبه 

ال��ف��ع��ل  ردود  ع����ن 

وال�ضتعا�ضة  الع�ضبّية 

ع��ن��ه��ا ب��ال��ت��ف��ك��ري 

ي�ضاعد  الذي  املنطقي 

النف�س  ت��ه��دئ��ة  يف 

العنف  م��ن  ب��ع��ي��ًدا 

بالآخرين  والإ����ض���رار 

املنزل.  مبقتنيات  اأو 

ن��ف�����ض��ه،  ال���وق���ت  يف 

الإخت�ضا�ضّيون  يو�ضح 

ل  ال��ه��دوء  ال��ت��زام  اأن 

للطفل  ال�ضماح  يعني 

بالتمادي يف ردود فعله. فالعنف ممنوع 

ما  واإذا  التخريبّية.  الأعمال  وكذلك 

يف  ال�ضرب  اإىل  االلجوء  الطفل  ح��اول 

ردعه  الأهل  على  الغ�ضب،  موجة  اأثناء 

عن طريق التحّدث اإليه بلهجة ر�ضينة 

والإ�ضرار على موقفهم من دون انفعالت 

اأو �ضراخ. فالأهل الذين يواجهون غ�ضب 

اأولدهم بال�ضراخ اإمنا يعّززون اإح�ضا�ضهم 

مزيد  اإىل  بالتايل  ويدفعونهم  باخلطر 

من الت�ضّرفات العدائية. كذلك يوؤّكد 

اخلراء اأن الأهل املعتادين على ال�ضراخ 

�ضيًئا  مثاّل  يقّدمون  اإمّنا  املنزل  يف 

ه��وؤلء  يتبّنى  و���ض��وف  لأولده����م، 

الأ�ضلوب نف�ضه يف مرحلة املراهقة 

اأو رمّبا قبل ذلك.

�لإعرت�ف بامل�ضاعر �ل�ضلبّية

طفلهم  الأهل  ي�ضاعد  عندما 

ال�ضلبّية  امل�ضاعر  حت��دي��د  يف 

ي�ضبح  الغ�ضب  اإىل  اأّدت  التي 

على  ت��دري��ب��ه  ب��اإم��ك��ان��ه��م 

مثًل،  بهدوء.  عنها  التعبري 

لأنه  اأخاه  ي�ضرب  الذي  الطفل 

حزين  طفل  هو  لعبته  له  ك�ضر 

يف  ي�ضرخ  ال��ذي  والولد  اللعبة،  خل�ضارة 

التي عاقبته هو طفل ي�ضعر  والدته  وجه 

يتعّرف  اأن  اإًذا  ال�ضروري  فمن  بالغنب. 

الطفل اإىل م�ضاعره الداخلّية، واأن يعتاد 

على التعبري ال�ضفهي عّما ي�ضعر به، اإذ اأن 

التعبري  يخ�ضون  وللأ�ضف،  الأولد،  بع�س 

وعدم  مب�ضاعرهم  الإ�ضتهزاء  من  خوًفا 

الإخت�ضا�ضّيون  ين�ضح  لذلك  تفّهمها. 

والإ�ضغاء  الطفل  م�ضاعر  باحرتام  الأهل 

غري  ب��دت  )واإن  خماوفه  اإىل  باهتمام 

على  والعمل  اإليهم(  بالن�ضبة  م��ّررة 

تهدئتها.

�عتماد �لأ�ضاليب �لبّناءة يف حل 

�مل�ضكلة

والتخّل�س  الغ�ضب،  م�ضدر  حتديد  بعد 

يبداأ  له،  املرافقة  ال�ضلبّية  امل�ضاعر  من 

ت�ضاعد  التي  احللول  اإيجاد  على  العمل 

يف عدم تكرار اخلطاأ. وهنا دور الأهل يف 

اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  على  الأطفال  تدريب 

�ضّب  بدًل من  لعلج م�ضاكلهم  بّناءة 

غ�ضبهم على الآخرين. مثًل، ميكن 

لعبته  ك�ضرت  ال��ذي  ال��ول��د  ين�ضح  اأن 

لة بعيًدا عن متناول  بو�ضع األعابه املف�ضّ

اأخيه ال�ضغري، مع الإيعاز اإىل الأخ الأ�ضغر 

له  وال�ضماح  اأخيه  اإىل  الإعتذار  بوجوب 

ال�ضرر  األعابه كتعوي�س عن  مب�ضاركة 

الذي �ضّببه له.

تربية 

اإعداد:وطفولة

رميا �ضليم �ضوميط

العدد 94347

الهدوء والتعاطف واالحتواء

�أ�ضلحة فّعالة يف مو�جهة �لطفل �لغا�ضب

قدرتهم  عدم  عن  �لأطفال  لدى  �ل�ضلوكّية  �مل�ضاكل  معظم  تن�ضاأ 

على �ضبط �نفعالتهم ول�ضيما �ل�ضعور بالغ�ضب، و�ل�ضبب �أن معظم 

�مل�ضاعر  فهم  يف  �أولده��م  م�ضاعدة  يف  دورهم  يجهلون  �لأهايل 

�لتعبري عنها بطرق  �لتي تختلج يف د�خلهم وتدريبهم على  �ل�ضلبّية 

بّناءة. فال�ضيطرة على �لغ�ضب هي عملية تربوية تبد�أ مع �لطفل منذ 

�ضنو�ت �لطفولة �لأوىل وتر�فقه يف �ملر�حل �لالحقة.





ح�����ش��ل��ت ���ش��رك��ة ك���وري���ة امل��ن�����ش���أ 

معر�ض  منتج�ت  اأف�شل  ج���ئ��زة  على 

اإلكرتوني�ت امل�شتهلك يف ال�ض فيغ��ض، 

 Moneual اأو Babble البتك�ره� جه�ز

الذي ي�شمح مبراقبة الطفل عن بعد عرب 

االأجهزة الذكية.

هذا اجله�ز م�شّمم ملراقبة ح�لة بك�ء 

على  وتطبيًق�  يد  �شوار  وم��زّود  الطفل، 

نربة  حتليل  ي�شتطيع  حيث  اله�تف، 

مر�ض  اأو  )ج��وع  �شببه  ومعرفة  البك�ء 

اجله�ز  يو�شع  ان��زع���ج(.  اأو  ح�جة  اأو 

ويحلل  يلتقط  حيث  ال�����ش��ري��ر،  ق��رب 

ح�ش�بية  م��ع���دالت  طريق  ع��ن 

م�شبقة التح�شري، فري�شل اإ�ش�رات 

جه�ز  على  امل��وج��ود  للتطبيق 

ال��ه���ت��ف اخل������ض ب���ل��وال��َدي��ن، 

وت��ظ��ه��ر االأل�����وان ب��ع��ده��� على 

ال�ش��شة لتحّدد نوع البك�ء.

 LED ال�شوار يعتمد على تقنية

اجت���ه���ت  يف  يهتّز  يجعله  م��� 

الطفل.  بك�ء  بح�شب  ثالثة 

اجلديد  االبتك�ر  ه��ذا  ويتمّيز 

الطفل  يحّبه�  اأغ���ٍن  اختي�ر  ب�إمك�ن 

دون  من  التطبيق  ا�شتخدام  عرب  وذلك 

احل�جة اإىل زي�رة غرفته اأو �شريره، ويحفظ 

بك�ء  ح���الت  بكل  ك���م��اًل  �شجاًل 

الطفل وحرارة الغرفة.

م�ش�فًرا،  ال��وال��َدي��ن  اأح��د  ك���ن  واإذا 

ه�تفه  على  �شوته  ي�شّجل  اأن  ميكنه 

الطفل  ي�شتمع  لكي  للجه�ز  وير�شله 

اإليه. و�شيتوافر اجله�ز ب�شعر 300 دوالر.

اب����ت����ك����رت ال�����ش��رك��ة 

ال���ف���رن�������ش���ي���ة ال��ن������ش��ئ��ة 

»كوليربي« فر�ش�ة اأ�شن�ن مو�شولة 

نوعه�.  م��ن  االأوىل  ه��ي  ب���الإن��رتن��ت، 

ابتك�ر  »اإع���دة  اإىل  ال�شركة  وتهدف 

العن�ية ب�الأ�شن�ن« من خالل تنظيمه� 

بطريقة اأذكى.

ا�شت�شع�ر  جه�ز  الفر�ش�ة  هذه  تت�شّمن 

التي ال تزال موجودة  املواد  ير�شد كمية 

على اأ�شن�ن امل�شتخدم، وت�شّجل معطي�ت 

للفرد  �ش�حمة  تنظيفه�  عملية  عن 

اأغفل تنظيف  اإذا ك�ن قد  مبعرفة م� 

وب�لت�يل  ينبغي،  كم�  االأم�كن  بع�ض 

� لالأه�يل ب�لت�أكد من  فهي ت�شمح اأي�شً

ب�شكٍل  اأ�شن�نهم  نظفوا  اأوالده��م  اأن 

هذه  ك��ل  ال��ف��ر���ش���ة  وتنقل  �شحيح. 

�ض للهواتف  املعطي�ت اإىل تطبيق خم�شّ

الذكية.

اأول فر�ش�ة ذكية  اأنه�  ت�شرح ال�شركة 

عن  م�شتخدمه�  تخرب  اإل��ك��رتون��ي��ة 

التنظيف  وطريقة  ال�شحية  ال��ع���دات 

�شليمة  لثة  على  للحف�ظ  ال�شليمة 

واأ�شن�ن قوية، ورمب� قد تغني يف امل�شتقبل 

ط�مل�  االأ�شن�ن  طبيب  اإىل  الذه�ب  عن 

ا�شتخدامه�  على  ال�شخ�ض  يح�فظ 

�شعر  و���ش��رياوح  التعليم�ت.  بح�شب 

الفر�ش�ة بني 99 و 200 دوالر.

تكنولوجيا

اإعداد:الع�رص

ندين البلعة خريالله

العدد 96347

نّظف اأ�سنانك بذكاء!

دخلت ال�شني يف �شب�ق ف�ش�ئي مع االأمريكيني من خالل اختب�رات تقوم به� ح�لًي� مركبة اأ�سرع من ال�سوت

على مركب�ت ط�ئرة تفوق �شرعته� �شرعة ال�شوت بع�شرة اأ�شع�ف، وهي تكنولوجي� 

غري متوافرة يف اأي مك�ن يف الع�مل اإاّل لدى اأمريك�.

يف ح�ل ا�شتخدمت هذه التكنولوجي� الأغرا�ض ع�شكرية، ف�إنه� تتيح للدولة التي 

اأي  يف  تريده  الأي هدف  جًدا  �شريعة  �ش�روخية  �شرب�ت  توجيه  القدرة على  متلكه� 

مك�ن يف الع�مل.

وك�نت ال�شني قد اأجرت التجربة على مركبته� هذه يف الت��شع من ك�نون الث�ين 

احل�يل، موؤّكدة اأن البحوث العلمية والتج�رب التي جتريه� ال ت�شتهدف اأي دولة وال اأي 

هدف يف الع�مل. اأم� الوالي�ت املتحدة فمن جهته� ك�نت قد اأنفقت اأكرث من 200 

مليون دوالر خالل الع�م 2013 على ثالثة م�ش�ريع خمتلفة تهدف اإىل تطوير املركب�ت 

التي تخرتق �شرعة ال�شوت والتي توفر لالأمريكيني تفوًق� ع�شكرًي� كبرًيا.

راقبي طفلك عن بعد بهاتفك الذكي



عن  »ب�ن��شونيك«  �شركة  اأعلنت 

اجلديدة،  ال��وج��وه  لتمييز  جديد  نظ�م 

الق�نون  تطبيق  عن  امل�شوؤولني  ي�ش�عد 

ويقوم  الزح�م.  يف  الوجوه  اإىل  ب�لتعرف 

اإىل  ب�لتعرف   WV- ASF900 نظ�م 

املحفوظة  ال�شورة  على  بن�ًء  االأ�شخ��ض 

وت�شتطيع  البي�ن�ت،  قواعد  خمتلف  يف 

بنية الفيديو الذكية مع�جلة اأكرث من 

1000 وجه يف الث�نية.

 »Face Pro« تتيح  اأخ��رى،  جهة  من 

لتمييز  النظ�م  هذا  من�ش�ت  اإحدى  وهي 

ف�ئق  بحث  اإج��راء  ومط�بقته�،  الوجوه 

الفيديو  يف  ال��ظ���ه��رة  لتلك  ال�شرعة 

 i- Pro ك�مريات  طريق  عن  امل�شّجل 

 Face Pro وت�شتطيع  ب�ن��شونيك.  من 

ت�شل  فعلية  مع�جلة  ق��درة  تدعم  التي 

اإىل 20 ك�مريا لكل م�شتخدم، تخزين 

ماليني ال�شور امللتقطة للوجوه، والبحث 

عن وجه مط�بق يف غ�شون ثواٍن معدودة.

ب�الإ�ش�فة اإىل ذلك، ت�شمح هذه التقنية 

تق�رير  اإعداد  برامج  ب��شتخدام  املذهلة 

اإىل  امل��ت��ط��ورة،  واجلن�ض  العمر  حتليل 

حمفزات  حت��دي��د  على  ال��ق��درة  ج���ن��ب 

وذلك  الوجوه،  تط�بق  عن  مرنة  اإن��ذار 

ب��شتخدام ك�مريات الفيديو مب��شرًة...

عن   »BMW« ���ش��رك��ة  ك�����ش��ف��ت 

عرب  ت�شري  القي�دة  ذاتية  جديدة  �شي�رة 

كم�  املتعّرجة،  والطرق�ت  املنعطف�ت 

�شب�ق،  م�شم�ر  يف  االن��دف���ع  ميكنه� 

تدّخل  دون  من  بحركته�  والتحّكم 

ال�ش�ئق.

التي  املعّدلة  ال�شي�رة  ه��ذه  ت�شتخدم 

والفئة  »كوبيه«  الث�نية  للفئة  تنتمي 

رادار  جه�ز  كوبيه«،  »غ��ران  ال�ش�د�شة 

ب�ملوج�ت  ا�شت�شع�ر  واأجهزة  درج��ة،   360

يف  ت�ش�عده�  وك�مريات  ال�شوتية  فوق 

البيئة  مع  والتكّيف  طريقه�  ا�شت�شع�ر 

املحيطة.

االإط����������ر  ويف 

عر�شت  ع��ي��ن��ه، 

 »BOSH« شركة�

امل�����������ش�����ه�����ورة 

من  مبنتج�ته� 

املنزلية  االأج��ه��زة 

ال��ك��ه��رب���ئ��ي��ة 

وق�����ط�����ع غ���ي����ر 

ال���������ش����ي�����رات، 

الهواتف  ت�شتخدم  جديدة  تكنولوجي� 

ال�شي�رة  توجيه  عملية  يف  ال��ذك��ي��ة 

اأوتوم�تيكًي� اإىل مك�ن وقوفه�.

اأن  ال�شي�رات  �شن�عة  �شرك�ت  وت�أمل 

يف  والتحّكم  اال�شت�شع�ر  خ��شَتي  ت�شهم 

معدالت  خف�ض  يف  اآلًي�،  ال�شي�رات  قي�دة 

يقوده�  التي  ب�ل�شي�رات  احلوادث مق�رنة 

الب�شر.
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�سيارات »تقود نف�سها«

طابعات ت�سنع احللوى

نظام لتمييز الوجوه

االأبع�د  ثالثّيَتي  ط�بعَتني  عن  االأمريكية   »3D Systems« �شركة  ك�شفت 

ت�شتخدم�ن الطع�م يف عملهم�، وت�شتطيع�ن �شنع اأ�شك�ل من ال�شوكوالتة واملواد 

ال�شكرية ي�شعب تنفيذه� ب�الأ�ش�ليب التقليدية.

اأح�دية  مواد  �شنع  على  مهم�ته�  وتقت�شر  ال�شغرية  الط�بعة  هي  جيت«  »�شيف 

�شتطرح  ملونة.  مواد  �شنع  فيمكنه�   »Chef Jet Pro« وهي  االأكرب  اأّم�  اللون، 

ه�ت�ن الط�بعت�ن يف االأ�شواق، ولكن ميكن اأن يحّد �شعرهم� من مبيع�تهم� حيث 

يقّدر �شعر الن�شخة االأولية بخم�شة اآالف دوالر، وي�شل �شعر االأكرب اإىل ال�شعف.

بنكه�ت  ال�شكرية  امل��واد  اأو  ال�شوكوالتة  ب��شتخدام  الطبع  االآلت�ن  ت�شتطيع 

اأو  الكعك  و�شعه� على  الفوتوغرافية ميكن  ال�شورة  متعّددة، لطبع �شور »بجودة 

اأ�شطح اأخرى«.







ما هي الأحالم؟

تراودنا  تخيالت  �سل�سلة  هي  الأحالم 

البا�سا،  الدكتور  يقول  نومنا،  خللالل 

وهناك كثري من النظريات التي تف�سر 

رائد  فرويد  �سيجموند  فبح�سب  حدوثها، 

و�سيلة  هي  الأحللالم  النف�سي،  التحليل 

رغباتها  لإ�سباع  النف�س  اإليها  تلجاأ 

التي  تلك  ا  خ�سو�سً املكبوتة  ودوافعها 

ففي  الواقع.  يف  �سعًبا  اإ�سباعها  يكون 

الأحالم يرى الفرد اأّن دوافعه قد حتققت 

غالًبا  ولكن  موقف،  اأو  حدث  �سورة  يف 

مموهة  احللم  يف  الرغبات  تكون  ما 

نف�سه  احلللامل  يعي  ل  بحيث  خمفية  اأو 

معناها، لذلك فاإّن الكثري من الأحالم 

�سبيًها  واملنطق،  املعنى  من  خالًيا  يبدو 

اأحالم  عك�س  على  املجانني  بتفكري 

اليقظة التي تكون منطقية جًدا.

اإىل  اإنلل�للسللان  مللن  الأحللللالم  تختلف 

بها  مللّر  التي  التجارب  باختالف  اآخللر 

عن  تعبري  اأّنها  اإذ  حياته،  يف  منا  كّل 

والتجارب  واخللللرات  واحلا�سر  املا�سي 

احللم  لكّن  حزينة.  اأو  كانت  �سارة 

ويت�سّمن  واحلا�سر  املا�سي  يتخطى  قد 

توؤّثر  غالبيتها،  ويف  م�ستقبلًيا.  تَوّجًها 

الأحالم كثرًيا يف مزاج النا�س نظًرا اإىل 

حقيقتها و�سدقها.

 كيف نحلم؟

مرحلة  يف  قائاًل:  با�سا  الدكتور  �سرح 

املنتجة  بالأعمال  الإن�سان  يقوم  الوعي 

وذللللللك يلللكلللون عللللللادًة يف 

فياأتي  الليل،  يف  اأما  النهار، 

وعندما  والنوم.  الراحة  وقت 

يكون النوم �سليًما وكافًيا 

الإن�سان فيحلم  يرتاح ذهن 

مبعدل 5 اإىل 6 مرات كّل 90 

دقيقة تقريًبا. واحللم ُيظِهر 

حقيقته  يف  الللفللكللر  واقلللع 

اأن  ميكننا  ول  امللللجلللردة، 

ال�سليم  النوم  اأهمية  ُننِكر 

يف نطاق الفكر، ففي احللم 

ندّون معلومات ل متحى اأبًدا، 

وجند حلوًل مل�ساكل نعي�سها 

احللم  وقد يكون  الواقع.  يف 

ا عما نعي�سه اأو نفتقده  تعوي�سً

فالطاقة  الوعي.  و�سعية  يف 

منا  تعلِّ الكامنة  الروحية 

ت�سري  اأو  ح،  تلمِّ اأو  تنبهنا،  اأو 

برموز  وق�سايانا  مواقفنا  اإىل 

انتباهنا.  ت�سرتعي  اأن  يجدر 

اأحالمنا  فنا  تعرِّ وهللكللذا، 

ما  وواقع  �سخ�سيتنا  بحقيقة 

ت�سبح  لذلك  عليه.  نحن 

حلمك،  ما  يل  »ُقللْل  عبارة: 

اأنللت،« �سحيحة  اأُقللْل لك ما 

اإىل حد كبري. 

وي�سري البا�سا اإىل اأّن تف�سري احللم يرتبط 

باحلامل ذاته، فاإذا ما راأى ع�سرة اأ�سخا�س 

ر احللم بع�سرة تاأويالت  حلًما واحًدا، ُف�سِّ

خمتلفة اأو متنوعة، والواقع اأّن احللم قد 

ذكريات  اإىل  تعود  رمللوز  على  ينطوي 

قدمية قابعة يف الالوعي.

ملاذا نتذكر اأو ل نتذكر؟

بينما  اأحالمنا  اأحياًنا  نتذكر  ملللاذا 

اأ�رسار

اإعداد:النوم

روجينا خليل ال�شختورة
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لها؟  نتعر�ض  التى  ال�شغوط  من  خمرج  اأنها  اأم  حياتنا؟  يف  لنا  يحدث  مبا  الأحالم  تت�شل  هل 

وما مدى ارتباطها بطريقة نومنا؟ وهل يدّل تذكرنا للحلم اإىل اأننا مننا ب�شكل جيد اأم العك�ض؟

لالإجابة عن هذه الأ�شئلة و�شواها، كان للـ»اجلي�ض« لقاء مع الدكتور اليا�ض البا�شا، ع�شو يف 

النوم  لطب  الأمريكية  و»الأكادميية  الع�شبي«،  واجلهاز  الدماغ  جلراحي  الربيطانية  »اجلمعية 

ال�شايف« واخت�شا�شي يف معاجلة م�شاكل النوم وا�شطراباته.

الأحالم 
عامل من الرموز 

والر�شائل...

وعلى احلامل 

اأن يفهم!



يجيب  اأخللرى؟  اأحياٍن  يف  نتذكرها  ل 

تذكرنا  اإذا  بالقول:  البا�سا  الدكتور 

اأحالمنا ب�سهولة، فهذا يعني اأّننا نعاين 

لالإ�ستيقاظ  عر�سة  اأكرث  ونكون  الأرق 

يكون  ل  وبالتايل  النوم،  خالل  اجلزئي 

الدرا�سات  اأظهرت  وقد  عميًقا.  نومنا 

كللثللرًيا  يللحلللللمللون  مللن  اأّن  احلللديللثللة 

كثرًيا  يتاأثرون  اأحالمهم،  ويتذكرون 

وال�سوء،  باملوؤثرات اخلارجية كال�سو�ساء 

ما  وهلللذا  نللومللهللم،  مللن  في�ستيقظون 

الأحللداث  تذّكر  عقولهم  على  ي�سّهل 

اأّما  النوم.  خالل  راأوها  التي  والتفا�سيل 

الذين  اأحالمهم فهم  من ل يتذكرون 

الذين  واأولللئللك  عميق،  نللوم  يف  يغطون 

يبذلون الكثري من اجلهد خالل النهار. 

كّم  مللع  الإنلل�للسللان  ي�ستيقظ  فعندما 

على  امللقاة  ال�ساغطة  امل�سوؤوليات  من 

الأحالم،  تذّكر  عليه  ي�سعب  عاتقه، 

ا اأّنها ت�سّكل يف غالبية الأحيان  خ�سو�سً

تللذّكللرهللا  ي�سعب  عللابللرة  ذكللريللات 

نتذكر  ملللاذا  العادية.  الأوقللات  يف  حّتى 

تعود  اأخللرى  م�ساألة  تلك  الكوابي�س؟ 

اإىل القلق الذي ت�سببه تلك الكوابي�س 

ويرتك اأثًرا وا�سًحا يف نفو�سنا.

اأخطاء �شائعة

ل  الأحلللالم  بلللاأّن  البع�س  اعتقاد  اإًذا 

النا�س  فجميع  �سائع.  خطاأ  اأبًدا،  تزوره 

بع�سهم  على  ي�سعب  ولكن  يحلمون 

يف  تفا�سيلها  وا�ستعادة  اأحالمه  تذّكر 

اليوم التايل.

بّينت  الللبللا�للسللا:  الللدكللتللور  وي�سيف 

ا اأّن �سعوبة تذّكر الأحالم  الدرا�سات اأي�سً

ب�ساعة  ا  اأ�سا�سً مرتبطان  �سهولتها  اأو 

فَمن  ال�ستيقاظ.  وطريقة  ال�ستيقاظ 

ي�ستيقظ يف و�سع طبيعي من دون �سماع 

عليه  ي�سهل  ال�سجة  اأو  الهاتف  رنللني 

الذي  ذاك  من  اأكللرث  اأحللالملله  تذّكر 

ي�ستيقظ فجاأة ب�سبب موؤّثرات خارجية.

اأحالمنا،  م�سار  يف  التحّكم  عن  اأمّا 

احللم  مع  اجل�سم  يتفاعل  قد  فيقول: 

فمن  حقيقية.  اأحللداثلله  اأّن  لللو  كما 

يوؤّدي عماًل ما، قد ينجح يف  باأّنُه  يحلم 

تاأديته على نحو اأف�سل. مثاًل من يحلم 

اآلة مو�سيقّية، قد ينجح  اأّنه يعزف على 

فعاًل بالعزف يف الوعي.

حتفيز  على  احللم  ي�ساعد  كذلك، 

الللتللعللّلللملليللة. ففي  قللللدرات النلل�للسللان 

الدماغ  ي�سرتجع  واحللم،  النوم  مرحلة 

ويحفظ  يومًيا  املرتاكمة  املعلومات 

الذين  الأولد  فللاإّن  لذلك،  منها.  املهّم 

القدرة  يكت�سبون  اأطللول  وقًتا  ينامون 

على تذّكر املعلومات وا�ستيعابها ب�سورة 

لنمّو  مفيد  النوم  اأّن  ا  خ�سو�سً اأ�للسللرع، 

العقل ون�سوجه.

ويف ال�سياق عينه، يو�سح نقطًة اأخرية: 

ثّمة اأ�سخا�س يحلمون احللم ذاته مّرات 

عديدة وب�سورة متكررة، فيحلمون مثاًل 

باأّنهم يرك�سون من دون معرفة الوجهة، 

ويالحقهم،  يراقبهم  ما  اأحللًدا  بللاأّن  اأو 

فال  اإمتحاناتهم...  يعيدون  اأنهم  اأو 

معّيًنا  واقًعا  د  جت�سّ الأحالم  اأّن  يف  �سّك 

ال�سور  وا�سحة، هذه  وتنطوي على ر�سائل 

يف  ب�سيط  لتعديل  ميكن  فهمناها  اإذا 

الأمور،  م�سار  ي�سحح  اأن  اليومية  احلياة 

اإ�ست�سارة  الأمر  يتطّلب  اأخرى  اأحيان  ويف 

اإخت�سا�سيني لفهم هذه الر�سائل والعمل 

مبقت�ساها.
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من اأقدم ال�صناعات 

الغذائية

 ي��ع��ت��ر ح��ف��ظ الأغ���ذي���ة 

ال�شم�س  اأ�شعة  ب�إ�شتخدام 

ال�شن�ع�ت  اأقدم  من  املب��شرة 

الإن�ش�ن  ك�ن  وقد  الغذائية 

التقنية  هذه  يعتمد  القدمي 

كمية  ل��ه  ت��واف��رت  كّلم� 

غذائية  �شلعة  م��ن  كبرية 

ال�شنة.  ف�شول  من  ف�شل  يف 

الت�ريخية  امل��راج��ع  وت��وؤك��د 

برعوا  القدم�ء  امل�شريني  اأن 

الف�كهة  ثم�ر  جتفيف  يف 

وال��رّم���ن  وال��ت��ني  ك�لعنب 

ظهر  ب��ع��د  م���  يف  وال��ب��ل��ح. 

حيث  ال�شن�عي  التجفيف 

من  ب��دًل  الأف���ران  ت�شتخدم 

اأ�شعة ال�شم�س. 

التجفيف  عملية  ت��ق��وم 

الرطوبة  ن�شبة  خف�س  على 

معنّي  ح��د  اإىل  الأغ��ذي��ة  يف 

منع  اأو  اإب��ط���ء  اإىل  ي��وؤدي  م� 

ال��ن�����ش���ط���ت امل��ي��ك��روب��ي��ة 

الكيمي�ئية  والتف�عالت 

الأغذية  ف�ش�د  ت�شّبب  التي 

الغذائية.  قيمته�  وف��ق��دان 

وتعتمد طرق التجفيف على 

بطريقة  احل���رارة  ا�شتخدام 

كمية  تنخف�س  حتى  م��� 

الرطوبة يف اخل�ش�ر والف�كهة 

تقريًب�،   %  10 و   4 بني  م�  اإىل 

ال�شلبة  امل���دة  م�شتوى  ورف��ع 

)�شّكري�ت  فيه�  املوجودة 

-70 حواىل  اإىل  واأحم��س( 

80% من وزنه� النه�ئي.

اأ�صعة ال�صم�س اأو الأفران؟

يتمّيز التجفيف الطبيعي 

اأ�شعة ال�شم�س عن  بوا�شطة 

بكونه  ال�شن�عي  ذل���ك 

و�شهل  ال��ك��ل��ف��ة،  قليل 

عيوبه  اأه��م  اأم���  التنفيذ، 

التحّكم  ع��دم  يف  فتتمّثل 

النه�ئية  ال��رط��وب��ة  بن�شبة 

وتعّر�شه�  املجّففة  للم�دة 

من  مكّون�ته�  بع�س  لفقد 

والندى،  وللغب�ر  الفيت�مين�ت 

ب�لإ�ش�فة اإىل تغرّي لونه�.

ال�شن�عي  التجفيف  اأم���� 

تعرف  خ��شة  اأفران  يف  فيتم 

متعّددة  وه��ي  ب�ملجّفف�ت 

التجفيف  ويتمّيز  الأ�شك�ل. 

التجفيف  ع��ن  ال�شن�عي 

الإن��ت���ج  ب��ج��ودة  الطبيعي 

قيمته  وارت��ف���ع  ون��ظ���ف��ت��ه 

ذلك  من  والأه��م  الغذائية، 

وقت  اأي  يف  اإجرائه  اإمك�ن 

م���ن ال�����ش��ن��ة وخ����الل م���ّدة 

ق�شرية.

الأهمية الإقت�صادية لتجفيف 

الفواكه

يعتر التجفيف من اأرخ�س 

طرق حفظ الفواكه واخل�ش�ر 

الإنت�ج  تك�ليف  لنخف��س 

احل�جة  وع���دم  والتو�شيب 

اأن  كم�  ح�فظة،  م��واد  اإىل 

تخّف�س  التجفيف  عملية 

الغذائية  املواد  نقل  تك�ليف 

اأقل  وتخزينه� كونه� ت�شبح 

الأهمّية  وترز  وحجًم�.  وزًن� 

خ��س  ب�شكل  الإقت�ش�دية 

الفواكه يف  يف ح�ل جتفيف 

اأن كلفة هذه  البيت حيث 

منخف�شة  املنزلية  ال�شن�عة 

الدخل  رف��ع  يف  ت�شهم  وه��ي 

الوطني والفردي.

فوائدها كثرية ولكن...

ال��ف��واك��ه  ب��ت��ن���ول  ين�شح 

بن�ش�ط  القي�م  قبل  املجّففة 

على  لح��ت��وائ��ه���  ج�����ش��دي 

موا�سم 

اإعداد: د. ح�صني حمودوخريات

كلية الزراعة - اجلامعة اللبنانية
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احتوائها على كمّية  فاإىل جانب  ال�صتاء«،  املجّففة هي »خبز  الفواكه 

عالية من ال�صعرات احلرارية حتوي عدًدا كبرًيا من املعادن والفيتامينات 

التي يحتاجها للقيام بن�صاط ج�صدي. لكن  وتناولها يزود اجل�صد الطاقة 

الفواكه  تناول  بعدم  ين�صحون  التنف�س  يف  مزمنة  م�صاكل  يعانون  من 

لتح�صني  ي�صاف  الذي  الكربيت  اأوك�صيد  ثاين  لأن  املكربتة،  املجّففة 

لونها ميكن اأن يوؤدي اإىل نوبات ربو والتهاب يف الق�صبات الهوائية.

الفواكه املجّففة

 م�صدر مهم للمعادن والطاقة ولكن...

حذار الإفراط يف تناولها



ال�شّكر.  من  مرتفع  تركيز 

املجّففة  ف�لفواكه  كذلك، 

ت�ش�عد  التي  ب�لألي�ف  غنّية 

الإم�ش�ك  ح���لت  ع��الج  يف 

على  احل��ف���ظ  يف  وت�����ش��ه��م 

ي�ش�ف  �شليم.  معوي  ن�ش�ط 

ن�شبة  ارت���ف����ع  ذل���ك  اإىل 

املجّففة  الفواكه  يف  املع�دن 

��� ال��ف��و���ش��ف���ت  وخ�����ش��و���شً

والكل�شيوم  والبوت��شيوم 

 A وفيت�مين�ت  واملغنزيوم 

والأح��م������س  واحل���دي���د   Bو

اجلوز  يف  )امل��وج��ودة  الدهنية 

رات( واحليوية ل�شحة  واملك�شّ

القلب.

الفواكه  اأ���ش��رار  اأب���رز  اأم��� 

بعملية  فتت�شل  املجّففة 

يتم  والتي  ذاته�  التجفيف 

اأوك�شيد  اإ�ش�فة  بع�شه�  يف 

اللون  لتح�شني  ال��ك��ري��ت 

ث���ين  ي���وؤدي  اأن  مي��ك��ن  اإذ 

اأوك�����ش��ي��د ال��ك��ري��ت ل��دى 

مزمنة  م�ش�كل  يع�نون  من 

ربو  نوب�ت  اإىل  التنف�س،  يف 

الق�شب�ت  يف  ال��ت��ه���ب  اأو 

تفقد  ذل��ك  واإىل  الهوائية، 

عملية  اأث���ن����ء  ال��ف��واك��ه 

 C ال��ت��ج��ف��ي��ف ف��ي��ت���م��ني

ال�شعرات  عدا  فيه�،  املوجود 

التي  ج��ًدا  الع�لية  احل��راري��ة 

 5 بني  م�  اإىل  وت�شل  حتتويه� 

و 7 اأ�شع�ف الكمية املوجودة 

ال��ط���زج��ة.  ال���ف���واك���ه  يف 

ف�مل�شم�س املجّفف يحوي 238 

100 غرام  �شعرة حرارية لكل 

حتتوي  الذي  الط�زج  بخالف 

ال���ك���م���ي���ة 

 48 منه  نف�شه� 

���ش��ع��رة ح��راري��ة ف��ق��ط. من 

ا�شتهالك  ي�شتح�شن  هن� 

التي  اأي  الع�شوية  الفواكه 

من  جتفيف  بعملية  م��ّرت 

ح�فظة،  م��واد  اإ�ش�فة  دون 

وم���راع����ة ع���دم الإف�����راط يف 

الكمية.

خطوات عملية التجفيف 

الطبيعي

ينبغي  التجفيف  لنج�ح 

لأ�شعة  الثم�ر  تعري�س  قبل 

ال�شم�س مراع�ة م� يلي:

الن��شجة  الثم�ر  جني   -1

فقط، لأن جتفيف ثم�ر غري 

ج�فة  مواد  اإىل  يوؤدي  ن��شجة 

رديئة الطعم.

2-غ�شل الثم�ر، وهو �شروري 

اأو  لإزالة الأو�ش�خ ويتم ب�لنقع 

ب��شتخدام »ر�ش��ش�ت« املي�ه.

ع���دًة  الثم�ر،  تقطيع   -3

منه�  الكبرية  تقطيع  يتم 

وتنزع البذور.

وذلك  الفرز،   -4

متج�ن�شة  م�دة  اإنت�ج  بهدف 

ومت�ش�وية يف الن�شج.

الثم�ر  تع�مل  ال�شلق،   -5

امل�شّخن  ب�مل�ء  اأو  امل�ء  ببخ�ر 

ل��درج��ة ق��ري��ب��ة م��ن درج��ة 

حتتويه  م�  لإت��الف  الغلي�ن 

ت�شّبب  اأنزمي�ت  من  الثم�ر 

تغرّيات غري مرغوبة يف امل�دة 

املجّففة من حيث اللون.

حم�ليل  يف  ال��غ��م�����س   -6

ق���ل���وي���ة، ت��غ��م�����س ث��م���ر 

والدّراق  ك�خلوخ  الف�كهة 

ال�شودا  من  قلوي  حملول  يف 

بعد   %10 برتكيز  الك�وية 

الغط�ء  لإزال��ة  )وذل��ك  غليه 

اأو  ب�لثمرة  املحيط  ال�شمعي 

والإ�شراع  ق�شرته�  لت�شقيق 

بعملية التجفيف(.

املحلول  يف  الثم�ر  تغم�س 

تغ�شل  ثم  واحدة  دقيقة  ملّدة 

اآث�رال�شودا  لإزال��ة  مّرات  عّدة 

الك�وية.

تعري�س  وهي  الكرتة،   -7

ثم�ر الف�كهة اإىل بخ�ر غ�ز 

الكريت  اأوك�����ش��ي��د  ث���ين 

اللون  على  املح�فظة  بهدف 

واإتالف الأنزمي�ت واملح�فظة 

.C و A على فيت�مين�ت

جتفيف العنب والتني

من  والتني  العنب  جتفيف 

التجفيف  عملي�ت  اأك��ر 

اجلوار.  ودول  لبن�ن  يف  �شيوًع� 

ي�شكالن  ال�شنف�ن  وه��ذان 

ج�����زًءا م��ه��ًم��� م���ن امل��ون��ة 

التقليدية. يف م� خ�س العنب 

الأ�شن�ف  ا�شتعم�ل  ل  يف�شّ

وتتم  ال��ب��ذور،  اخل���ل��ي��ة م��ن 

العملية وفق الآتي:

الت�مة  العن�قيد  اخ��ت��ي���ر 

اأجزاء  اإىل  وتقطيعه�  الن�شج 

العن�قيد  ن�����ش��ر  ب���مل��ق�����س، 

يف  التجفيف  ط���ول��ة  ع��ل��ى 

العنب  �شجريات  بني  احلقول 

ال�شم�س  لأ�شعة  لتعري�شه� 

ومن  اأي����م،   8 مل��دة  املب��شرة 

الأج��زاء  لتعري�س  قلبه�  ثم 

الأخرى لل�شم�س وملدة 12 يوًم�، 

يف  العن�قيد  تو�شع  ذلك  بعد 

يف  وتخّزن  خ�شبية  �شن�ديق 

معّر�س  غري  مقفل  مك�ن 

وقبل  ال��ه��وائ��ي��ة.  للتي�رات 

اأعن�ق  تنزع  الزبيب  تعبئة 

العن�قيد ومتّرر حبوب العنب 

خمتلفة  غرابيل  يف  املجففة 

درج���ت  اإىل  ال��ث��م���ر  لف�شل 

بح�شب حجمه�.

تقطف  ال��ت��ني،  لتجفيف 

وتن�شر  ال��ن������ش��ج��ة  ال��ث��م���ر 

لأ�شعة  م��ع��ّر���س  م��ك���ن  يف 

ثم  جت���ف،  ح��ت��ى  ال�شم�س 

جتمع وتخّزن.

تق�شي  ث�ني�ة  طريقة  وثمة 

اإىل  الن��شجة  الثمرة  بف�لق 

لأ�شعة  تع�ري�شه�  ثم  ن�شفني 

ال�شم�س املب���شرة حتى جتف، 

اجل��فة  الثم��ر  ت��وؤخ��ذ  ث��م 

بتعري�شه�  تليينه��  ويع��د 

قبل  ال�ش�خن  امل����ء  لبخ�ر 

خ�شبية  �شن�ديق  يف  �شغطه� 

اأو �شف�ئح.
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�أطايب 

اإعداد:�ل�شيف

ليال �صقر الفحل
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• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�شية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �شفحات 

»اجلي�ص«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�صناف 

مميزة مع ال�صيف

ري�صار اخلوري

• املكّونات:
ز )اأو فيليه(: كيلو ون�شف. - �شمك لقُّ

- اأرز ب�شماتي اأو اأمريكي: كوبان.

- مكعب مرقة ال�شمك: عدد 3.

- ب�شل: عدد 3 )مقّطعة جوانح وواحدة 

مفرومة ناعًما(.

- ع�شري حام�ص: ن�شف كوب.

- �شنوبر: ن�شف كوب.

- كّمون: ملعقتان �شغريتان.

- بهار حلو: ربع ملعقة �شغرية.

- بهار اأبي�ص: ربع ملعقة �شغرية.

- ملح وفلفل اأ�شود: ح�شب الرغبة.

- حام�ص: للزينة.

- زيت زيتون: ربع كوب.

• طريقة التح�صري:
الزيتون وامللح  - ُيدَهن ال�شمك بزيت 

واخل��ارج،  الداخل  من  الأ�شود  والفلفل 

ثم ُيلّف بورق الأملينيوم وُيخبز يف فرن 

)للّقز(  �شاعة  ن�شف  ملدة   
ْ
 350 حرارته 

وملدة 10 دقائق للفيليه.

وُيغّطى  ج��ّي��ًدا  ال�شمك  �ص  ُيف�شَّ  -

ويرتك يف مكان دافئ.

)معّدل  ال�شمك  مكعبات  ُتذوَّب   -

ليرت ماء �شاخن لكل مكّعَبني(.

ي�شاف  ثم  املفرومة  الب�شلة  تقلى   -

الرز بعد غ�شله ونقعه ملدة ربع �شاعة 

اإىل  ت�شاف  وت�شفيته.  الفاتر  امل��اء  يف 

مرقة  من  اأكواب  اأربعة  والب�شل  الأرز 

احللو،  البهار  الغار،  ورق��ة  ال�شمك، 

وامللح.  ال��ك��ّم��ون  الأب��ي�����ص،  البهار 

على  وترتك  جّيًدا  املكونات  حتّرك 

نار هادئة حتى تن�شج.

وتقلى  النار،  على  الزيت  ُيحّمى   -

يقلى  جانًبا،  وتو�شع  ال�شنوبر  حبات 

املقالة  يف  جوانح  اإىل  املقّطع  الب�شل 

نف�شها حتى ي�شبح لونه بنًيا.

• �صل�صة ال�صيادّية: 
• املكّونات:

- طحني: ملعقة واحدة.

- زبدة: ملعقة واحدة.

- مرقة ال�شمك: كوبان.

- كمون: ر�شة.

- ورق غار: عدد 1.

- ع�شري حام�ص: ح�شب الرغبة.

- ملح وفلفل اأ�شود: ح�شب الرغبة.

• طريقة التح�صري:
ملعقة  اإليها  وُت�شاف  الزبدة  ُت��ذوَّب   -

ك جّيًدا حتى تتما�شك. الطحني، وحُترَّ

ال�شمك  مرقة  من  كوبان  ُي�شاف   -

بالإ�شافة اإىل ع�شري احلام�ص، الكمون، 

الفلفل الأ�شود، ورقة الغار، امللح وع�شري 

ك اخلليط من دون توقف  احلام�ص وُيحرَّ

حتى تكّثف ال�شل�شة.

• طريقة التقدمي:
- يف وعاء جانبي، تو�شع جوانح الب�شل 

�ص،  املف�شّ ال�شمك  كمّية  ثّم  املقلية 

وتر�ّص اإىل جانبها كمية الأرز املطبوخ، 

الطبق  وي��زّي��ن  ال�شل�شة،  ت�شكب 

بال�شنوبر.

�صلطة ال�صمندر امل�صوي

مع الربوكويل

• املكّونات: 
- كرمب: حبتان.

- �شمندر: حبتان.

- بروكويل: حبة واحدة.

- بندورة كرزية: 10 حّبات.

- ب�شل اأخ�شر: ن�شف كوب مقّطع.

- زيتون: 5 حّبات منزوعة النواة.

- تونا معّلبة: علبة واحدة.

- خّل بل�شمّي: ربع كوب.

- زيت زيتون: ن�شف كوب.

- خردل ديجون: ملعقة.

ة. - اأوريغانو: ر�شّ

- ملح: ح�شب الرغبة.

- فلفل اأ�شود: ح�شب الرغبة.

�صيادية ال�صمك



ال������روك������ويل ن��ب��ات 

القرنبيط،  ف�شيلة  م��ن 

و�شفات  ع���ّدة  يف  ي��دخ��ل 

املعتمدة  ال�شلطات  ويف 

ب�شعرات  يتمّيز  لأنه  الغذائية  احلميات  يف 

حرارّية قليلة، فكوب واحد من الروكويل 

امل�شلوق يحتوي على 40 �شعرة حرارية فقط.

من  العظام  يقي  مّما  الكال�شيوم،  من  عالية  ن�شبة  على  الروكويل  يحتوي 

ا على البوتا�شيوم الذي يعّزز �شّحة الدماغ، واملاغنيزيوم الذي  الرتّقق، ويحتوي اي�شً

ي�شاعد على تنظيم معّدل �شغط الدم. بالإ�شافة اإىل الزنك وال�شيلينيوم اللذين 

يرتبطان مبا�شرة بتعزيز املناعة يف اجل�شم، وفيتامني C الذي يبعد خطر الأمرا�ص 

تقي  التي  الأك�شدة  مب�شادات  كذلك  غني  الروكويل  املعدية.  والفريو�شات 

من ال�شرطانات املختلفة )القولون، الثدي، الرو�شتات، املثانة، 

احلنجرة( عند الأ�شخا�ص الذين يتناولونه ب�شكل م�شتمّر.
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�صوربة ال�صمك

• املكّونات:
- �شمك لّقز: ن�شف كيلو.

- زيت زيتون: ربع كوب.

- ب�شل: عدد 3.

- جزر مرو�ص: عدد 1.

- ثوم: 5 ف�شو�ص.

- كّرات: عدد2.

- �شمار: عدد 1.

- بندورة: عدد 4.

وحام�ص،  ليمون  ق�شر  مطّيبات:   -

بقدون�ص، نعناع، ورق غار.

- مرقة ال�شمك: 8 اأكواب.

- ملح وفلفل اأ�شود: ح�شب الرغبة.

- باغيت خبز حمّم�ص ومقّطع: عدد 1.

• طريقة التح�صري: 
اإىل  وُتقّطع  جّيًدا  الأ�شماك  ف  ُتنظَّ  -

ح وي�شاف  طة احلجم، ثم متلَّ قطع متو�شّ

اإليها الفلفل الأ�شود وتو�شع يف وعاء مقاوم 

للحرارة مع قليل من زيت الزيتون وتو�شع 

يف الفرن ملدة 30 دقيقة )ميكن ا�شتخدام 

كالقريد�ص  ال�شمك  من  اأن���واع  ع��ّدة 

واملحار وغريها(.

- يف مقالة جانبية ُتقلى كمية الب�شل 

نار  على  الزيتون  بزيت  واجل��زر  امل��ف��روم 

متو�شطة حتى يحمّر الب�شل.

- ي�شاف الكرات املقطع وراأ�ص ال�شمار 

املقّطع وتقّلب املكونات ملدة 5 دقائق.

وُت�شاف  وُتفرم  البندورة  حّبات  ر  ُتق�شَّ  -

اإىل املزيج وترتك ملدة 8 دقائق.

ال�شمك  مرقة  تو�شع  اآخ��ر،  ق��در  يف   -

باقة  مع  ال�شابق  املزيج  اإليها  وُي�شاف 

زيت  م��ن  ط��ع��ام  وملعقتي  املطيبات 

الزيتون وترتك ملدة 15 دقيقة.

ف النار، وُت�شاف �شرائح ال�شمك  - ُتخفَّ

مع  ين�شج  حتى  جّيًدا  احل�شاء  وُيطهى 

اإ�شافة الفلفل الأ�شود وامللح.

• طريقة التقدمي:
التقدمي  �شحن  يف  ال�شوربة  ُت�شكب   -

وُت��ن��ر ف��وق��ه��ا ق��ط��ع اخل��ب��ز امل��ق��ّط��ع 

واملحّم�ص.

التح�صري: • طريقة 
باملاء  وُينقع  وير�ص  الكرمب  ر  ُيق�شّ  -

ملدة  ملعقَتي ع�شري حام�ص  املمزوج مع 

خم�ص دقائق ثم ُي�شّفى.

دقائق  ملدة خم�ص  الروكويل  ت�شلق   -

د يف وعاء ماء وثلج. ثم ُت�شّفى وترَّ

ع حّبتا ال�شمندر املغّلفَتني بورق  - تو�شَ

اأو  �شاعة  ملدة  وترتك  الفرن  يف  الأملينيوم 

ع. ر وُتقطَّ حتى تن�شج ثم تق�شَّ

- ُت�شّفى التونا جّيًدا.

ثم  املرو�ص  الكرمب  ُي�شفَّ  وعاء  - يف 

الكرزية  والبندورة  والروكويل  ال�شمندر 

التونا،  اإليها  ُت�شاف  الأخ�شر،  والب�شل 

الأوريغانو، امللح، الفلفل الأ�شود، الزيتون 

البل�شمي،  اخلّل  كمية  النواة،  املنزوع 

زيت الزيتون وخردل ديجون.

م. - ُتخلط املكّونات جّيًدا وُتقدَّ

فوائد 

الربوكويل

ن�صيحة 

ال�صيف

ين�شح ال�شيف ري�شار اخلوري عند �شراء الروكويل بانتقاء تلك 

اأطرافها بالإ�شفرار.  التي تتمّيز باأوراق �شديدة اخل�شار وبتجّنب تلك التي بداأت 

كما ي�شّدد على �شرورة نقع الروكويل باملياه النظيفة ملّدة 15 دقيقة على الأقّل، 

وذلك للتخّل�ص من الأتربة العالقة بها. 

زهرات  وباإ�شافة  امل��اء  بت�شخني  ري�شار  ال�شيف  ين�شح  �شلقها،  يخ�ّص  ما  ويف 

نار  على  دقائق  خم�ص  ملّدة  اإليها  الروكويل 

هادئة، ومن ثم رفعها وت�شفيتها ونقعها 

مبا�شرًة بوعاء يحتوي على املاء والثلج 

لإيقاف عملية الطهي.





اإ�صت�صافت الربازيل اأ�صبوع املو�صة يف �صاو باولو-الربازيل، املخ�ص�ص 

للأزياء يف اأمريكا اجلنوبية. و�صاركت العار�صة الربازيلية جيزيل 

باند�صن يف عر�ص ت�صكيلة »كلوت�ص« )clutch( اجلديدة. ففي 

الـ33 من العمر، ما زالت باند�صن ت�صّع جماًل وتاألًقا واإثارًة. وبعد 

عطلة يف كو�صتاريكا ق�صتها مع عائلتها، عادت اىل العمل، 

فيما  املن�صة،  على  واأطّلت 

كرة  لعــب  زوجها  كــان 

القدم توم برادي يتابعها بني 

احل�صور. وين�صلت  كيت  الربيطانية  املمثلة  قالت 

من  مزيد  على  احل�صول  تتمنى  كانت  اإنها 

�صغوط  مــع  التعامل  يف  مل�صاعدتها  الــدعــم 

ال�صهرة املبكرة. وو�صفت الفنانة احلائزة جائزة 

الأو�صكار، جتربتها يف هوليوود باأنها »جمموعة 

من ال�صدمات الواحدة تلو الأخرى«.

اعتربت  بي.بي.�صي،  �صبكة  مع  مقابلة  ويف 

وين�صلت )38 عاًما( اأنه »لي�ص من ال�صهل خو�ص 

هذا امل�صتوى من ال�صهرة ب�صرعة«.

وين�صلت  فيه  �صاركت  �صينمائي  فيلم  واأول 

 heavenly( كريت�صرز«  »هيفينلي  كــان 

creatures( العام 1994، وكان عمرها يف ذلك 
احلني 17 عاًما.

وبعد اأدوارها يف »�صني اآند �صين�صبيلتي« )sin and sensibility(، و»جود اآند 

هاملت«، حازت �صهرة عاملية يف الفيلم ال�صهري »تايتانيك« العام 1997.

وقالت وين�صلت اإنها كانت �صت�صعر بخوف كبري لو علمت اآنذاك ما تعلمه 

الآن عن �صناعة ال�صينما. وذكرت اأنها كانت تعي�ص يف �صقة �صغرية �صمال 

لندن، وفجاأًة مل تعد ت�صتطيع الذهاب ل�صراء زجاجة حليب بالقرب من بيتها. 

ليطلعوها  نف�صها،  بالتجربة  مّروا  اأ�صخا�ص  لو كان هناك  وين�صلت  ومتّنت 

على ما كان �صيحدث لها، وهو ي�صبه »اجناب 55 طفًل الواحد تلو الآخر«.

اأعـــلـــنـــت �ـــصـــركـــة » 

 epic( ريكوردز«  ابيك 

(لل�صطوانات   records
»ا�ــصــكــايــب«  بــعــنــوان  ــا  ــوًم ــب األ اأن 

اأّلفها  اأغــان  ثماين  ي�صم   )escape(

مايكل جاك�صون، �صي�صدر منت�صف 

اأيار احلايل بعد خم�ص �صنوات تقريًبا على وفاة ملك البوب. 

وبعد اطلعها على اأر�صيف اأربعة عقود خا�صة بجاك�صون، اختارت ال�صركة 

ثماين اأغان كان انتهى من ت�صجيل كلماتها.

وطلبت »ابيك ريكوردز« بعد ذلك من منتجني ا�صفاء »طابع ع�صري اأكرث« 

على املو�صيقى مع املحافظة على جوهر �صخ�صية مايكل جاك�صون.

ليتي�سيا كا�ستا 

)laetitia casta(

من �سمع!

د�ـــصـــنـــت املــمــثــلــة 

ليتي�صيا  الفرن�صية 

ـــا متـــثـــال  ـــت ـــص كـــا�

ميثلها  الــذي  ال�صمع 

غريفان  متحف  يف 

اإلبا�ص  ومّت  باري�ص.  يف 

التمثال ثوًبا من ت�صكيلة امل�صمم روبرتو 

ارتدته  ملا  مطابقة  ن�صخة  هو  كافايل، 

كان  مهرجان  افتتاح  خلل  كا�صتا 

متثال  وو�صع   .2011 العام  ال�صينمائي 

بيت  ــراد  ب متاثيل  جانب  اىل  كا�صتا 

وجورج كلوين وغاندي و�صلني ديون.

اإعداد:

انطوان �سعب

حول

العامل
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األبوم جديد مللك البوب مايكل 

)Michael Jackson( جاك�سون

كيت وين�سلت )kate winslet(: ال�سهرة املبكرة كاإجناب 55 طفل

جيزيل باند�سن )Gisele bundchen( يف اأ�سبوع املو�سة

فاي�سبوك يرف�ض حذف 

اإعلن »حلوة روح«

توّقع منتج فيلم »حلوة 

اأن  ال�صبكي  حممد  روح« 

حتقيق  الــفــيــلــم  يــوا�ــصــل 

اإيــــــرادات مــرتــفــعــة نــظــًرا 

اجلماهريي  الإقــبــال  اىل 

م�صاهدته.  على  الكبري 

وكـــانـــت جمــمــوعــة من 

ــنــتــقــديــن قـــد وجــهــت  امل

موقع  اإدارة  اىل  ــة  ــال ــص ر�

بحذف  مطالبًة   )facebook( »فاي�صبوك« 

اأنه  الإعلن الرتويجي للفيلم، حتت ذريعة 

يخد�ص احلياء، فجاء رد اإدارة املوقع بالرف�ص 

انت�صر  الذي  املقطع  حذف  عن  والإمتناع 

ب�صرعة الربق.





بداأ العب كرة القدم الهولندي 

اآري��ن روب��ن، ال��ذي ول��د يف مدينة 

ال��ث��اين من  ب��ودمي )23 ك��ان��ون 

الكروية  م�سريته   ،)1984 العام 

الهولندي  غرونينغن  ن��ادي  مع 

العام  حتى  معه  ولعب   ،)2000(

الفرتة  تلك  يف  �سارك  وقد   ،2002

اإىل  انتقل  بعدها  م��ب��اراة.  ب���46 

نادي بي. اأ�س اآينهوفن وبقي معه 

حتى العام 2004، م�سارًكا ب�56 مباراة وم�سجًل 17 هدًفا، قبل 

اأن ين�سّم اإىل �سفوف نادي ت�سل�سي االإنكليزي حتى العام 2007 

تاريخ التحاقه بنادي ريال مدريد االإ�سباين، الذي دام �سنة واحدة 

ليلتحق من ثم بنادي بايرن ميونيخ االإملاين )2008(.

ما  غالًبا  اأنه  مع  واجلناح،  الهجوم  مركزي  يف  روبن  يلعب 

اإمكانات  نظًرا المتلكه  االأمين،  اجلناح  يلعب يف مركز 

بقوة  ي�سّدد  الذي  اللعب  الكبار.  اللعبن  مراوغة  عالية يف 

دفاع  رقابة  من  االإف��لت  ميكنه  الي�سرى،  قدمه  بوا�سطة 

اخل�سم ب�سكل غريب بف�سل �سرعته الفائقة.

يواجه روبن م�سكلة تكمن يف تعّر�سه امل�ستمر للإ�سابات، 

تعاقد  وعندما  الزجاجي«.  ب�»اللعب  �سابًقا  و�سف  لذلك 

نادي ريال مدريد معه بحواىل 24 مليون يورو، مل يفّكر رئي�س 

النادي باإجراء فحو�سات طبية له، ومن ثم ظهرت نتيجة هذا 

اأخرى،  تلو  الإ�سابة  الهولندي  اللعب  تعّر�س  فقد  االإهمال، 

وتبّن اأنه يعاين م�ساكل ما بن الركبة وال�ساق، اإال اأنه ما لبث 

اأن �سفي الحًقا.

»البافاري«  النادي  مع  روبن  برز 

ان��ت�����س��ارات  اىل  او���س��ل��ه  ح��ي��ث 

متتالية ما زالت تتواىل. وجماهري 

وتخ�سه  ب��ه،  متعّلقة  ال��ب��اي��رن 

مبعظم هتافاتها يف امللعب، فهو 

ميكن  ال  للنادي  دع��م  عن�سر 

االإ�ستهانة به.

امل��ن��ت��خ��ب  م���ع  م�����س��ريت��ه  يف 

11 هدًفا.  �سّجل خللها  مباراة،   42 روبن يف  �سارك  الهولندي، 

وبعد اأن ف�سل منتخب بلده يف التاأهل اىل كاأ�س العامل )2002(، 

�سارك الأول مرة يف بطولة االأمم االأوروبية )2004(، فقّدم مباريات 

كبرية ومميزة، من بينها واحدة مع املنتخب الت�سيكي. ويف 

البطولة نف�سها �سّجل روبن هدًفا م�سريًيا للمنتخب الهولندي 

اأمام فريق ال�سويد، وذلك عن طريق �سربة جزاء. 

مباريات  �ست  وخلل   ،2006 العام  العامل  كاأ�س  ت�سفيات  يف 

يف  للم�ساركة  تاأهل  الذي  بلده  ملنتخب  هدفن  روبن  �سّجل 

كاأ�س العامل.

اأداًء  فقّدم   2008 العام  االأوروبية  االأمم  بطولة  روبن يف  و�سارك 

جيًدا، وكذلك االأمر يف كاأ�س العامل �سنة 2010، وبطولة االأمم 

االأوروبية �سنة 2012.

يف   2007 العام  اإيلريت  بريناديت  من  متزوج  روبن  اأن  يذكر 

والد  ويعد  لوكا.  يدعى  واحد  اإبن  ولديهم  غرونينغن،  مدينة 

روبن، هان�س، وكيل اأعماله.

اإعداد:

انطوان �صعب

جعبة 

املالعب
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اآريني روبن: عمالق »بافاري«

الكرة  العب  األقاب  من  الكبري«...بع�ض  »املراوغ  الزجاجي«،  »الالعب 

ميونيخ  بايرن  �صفوف  يف  حالًيا  جنمه  يتاألق  الذي  روبني  اآريني  الهولندي 

مدعوًما بهتافات اجلماهري...







ريا�ضة 

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

العدد 116347

العميد الركن اأ�شد الها�شم 

يف الجتماع الأول لأع�شاء 

املكتب التنفيذي للمجل�س الدويل للريا�شة الع�شكرية

التنفيذي  الأول لأع�ضاء املكتب  بلجيكا الجتماع   – بروك�ضل  عقد يف 

اأ�ضد  الركن  العميد  فيه  �ضارك  الذي  الع�ضكرية  للريا�ضة  الدويل  للمجل�س 

لدى  لبنان  بعثة  ورئي�س  الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل  املركز  قائد  الها�ضم، 

من  عويدات  جودت  الركن  والعقيد  الع�ضكرية،  للريا�ضة  الدويل  املجل�س 

مديرية املخابرات.

اإدارية  قرارات  عّدة  اإىل  اخلتام  لوا يف  وتو�ضّ موا�ضيع   عّدة  املجتمعون  ناق�س 

ومالية وا�ضرتاتيجية وريا�ضية، منها امل�ضادقة على روزنامة الن�ضاطات املعدلة 

الثاين  الإجتماع  خالل  اتخذت  التي  القرارات  على  وامل�ضادقة   ،2014 للعام 

للمجل�س الدويل للريا�ضة الع�ضكرية للعام 2013 الذي عقد يف جنوب افريقيا. 

بطولة  يف  والن�ضاب  القو�س  ريا�ضة  اإدراج  على  التنفيذي  املكتب  وافق  كما 

العامل الع�ضكرية للعام 2015 التي �ضتقام يف كوريا اجلنوبية.

املركز العايل للريا�شة 

الع�شكرية يحرز كاأ�س بطولة 

اجلي�س يف كرة القدم لل�شالت

بح�ضور قائد املركز العايل للريا�ضة 

اأ�ضد  ال��رك��ن  العميد  الع�ضكرية 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  الها�ضم 

ج���ان ق��ه��وج��ي، اأق��ي��م��ت امل��ب��اراة 

كرة  يف  اجلي�س  لبطولة  النهائية 

بني   ،2014 للعام  لل�ضالت  ال��ق��دم 

واملركز  اللوج�ضتي  ال��ل��واء  فريقي 

وقد  الع�ضكرية،  للريا�ضة  العايل 

الأخ���ر بكاأ�س  ف��وز  اأ���ض��ف��رت ع��ن 

البطولة بنتيجة 7×6.

لواء امل�شاة الأول يت�شدر 

�شباقي الـ 4 كلم

األعاب  يف  اجلي�س  بطولة  افتتحت 

للعام  والبدل  الطرق  و�ضباقات  القوى 

كلم(   4( الطرق  ال  ب�ضباق   2014

ال���ذي خ��ا���ض��ه ال��ع�����ض��ك��ري��ون من 

خمتلف قطع اجلي�س ووحداته، من 

اأمام ثكنة ميالد النداف - امل�ضلك 

الرببارة.   - املن�ضف  باجتاه  البحري 

اللقاء  يف  ف��ري��ًق��ا   32 ت�ضابق  فقد 

الت�ضنيف  يف  بينهم  من  وحّل  الأول 

املركز  يف  الأول  امل�ضاة  لواء  الإجمايل، 

يف  اخلام�س  امل�ضاة  ل��واء  تبعه  الأول، 

اجلمهوري  احلر�س  ولواء  الثاين،  املركز 

الثاين،  اللقاء  ويف  الثالث.  املركز  يف 

لواء  ا  اأي�ضً فاز  حيث  فريًقا   31 ت�ضابق 

لواء  تاله  الأول،  باملركز  الأول  امل�ضاة 

امل�ضاة اخلام�س يف املركز الثاين، واللواء 

اللوج�ضتي يف املركز الثالث.

للقاء  الإف�����رادي  الت�ضنيف  يف  اأم���ا 

حممود  حمزة  العريف  حّل  فقد  الأول، 

ح�ضني  العريف  تاله  الأول،  املركز  يف 

بالل  والعريف  الثاين،  املركز  يف  قي�س 

من  وه��م  الثالث  امل��رك��ز  يف  عوا�ضه 

فاز  الثاين،  اللقاء  ويف  الأول.  امل�ضاة  لواء 

الأول،  باملركز  عوا�ضه  بالل  العريف 

اللواء  من  �ضويدان  علي  اجلندي  تبعه 

والعريف  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف  ال�ضابع 

حمزة حممود يف املركز الثالث.



����ض���م���ن ال���ن�������ض���اط���ات 

ينظمها  ال��ت��ي  الريا�ضية 

لألعاب  اللبناين  الحت���اد 

القوى للعام 2014، اأقيمت على ملعب 

لبنان  بطولتا  اجلمهور  �ضيدة  مدر�ضة 

لخرتاق ال�ضاحية )املفتوحة والفئات 

ف��ري��ق اجلي�س  وق��د ح��ّل  ال��ع��م��ري��ة( 

فيهما يف املركز الأول من بني 8 فرق 

م�ضاركة.

ففي بطولة لبنان املفتوحة )م�ضافة 

من  اأحرز  عداء   30 �ضارك  مرت(،   8000

املركز  عي�ضى  عمر  العريف  بينهم، 

العريف  الثاين  املركز  يف  تبعه  الأول، 

الثالث  امل��رك��ز  ويف  ع��وا���ض��ه،  ب��الل 

العريف حمزة حممود.

ل��ب��ن��ان  ب��ط��ول��ة  اأم�����ا يف 

)م�ضافة  العمرية  للفئات 

 35 �ضارك  فقد  مرت(،   9200

حمزة  العريف  بينهم  من  حّل  عداء 

حممود من لواء امل�ضاة الأول يف املركز 

لواء  من  عي�ضى  عمر  العريف  الأول، 

الثاين،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س 

امل�ضاة  لواء  من  عوا�ضه  بالل  والعريف 

الأول يف املركز الثالث.

اجلي�س،  يف  »اأ«  املجموعة  خا�ضت 

و�ضباقات  القوى  األعاب  بطولة  و�ضمن 

متتالية  لقاءات  ثالثة  والبدل،  الطرق 

 – اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  ملعبي  على 

الأ�ضطا  يو�ضف  ثكنة  وملعب  احل��دث 

– كفر�ضيما، ت�ضمنت �ضباقات رك�س 
اإىل  مرت  و3000   ،800  ،200 م�ضافات  على 

الوثب العايل.

وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

•�ضباق 200 مرت:
امل�ضاة  لواء  من  من�ضور  ح�ضن  -املجند 

احلادي ع�ضر يف املركز الأول.

-العريف اأحمد حم�ضن من لواء الدعم 

يف املركز الثاين.

املغاوير  ن�ضار من فوج  -العريف حممد 

يف املركز الثالث.

•�ضباق 800 مرت:
-الرقيب اأول ح�ضن كركلي من فوج 

املدفعية الثاين يف املركز الأول.

امل�ضاة  لواء  ال�ضناوي من  -اجلندي خالد 

الأول يف املركز الثاين.

-اجل���ن���دي اأح��م��د ع��ل��ي م��ن ال��ل��واء 

اللوج�ضتي يف املركز الثالث.

•�ضباق 3000 مرت:
مديرية  من  مرتا  نقول  اأول  -امل��ع��اون 

املخابرات يف املركز الأول.

امل�ضاة  لواء  من  عوا�ضه  بالل  -العريف 

الأول يف املركز الثاين.

امل�ضاة  لواء  من  �ضويدان  علي  -اجلندي 

ال�ضابع يف املركز الثالث.

•رمي الكرة احلديد:
احلر�س  لواء  من  عبيد  بدري  الرقيب   -

اجلمهوري يف املركز الأول.

-اجلندي علي عبا�س من فوج املدرعات 

الأول يف املركز الثاين.

-اجلندي يو�ضف احل�ضن من لواء امل�ضاة 

اخلام�س يف املركز الثالث.

•رمي الرمح:
من  احل��الين  الرحمن  عبد  -اجلندي 

لواء امل�ضاة الأول يف املركز الأول.

لواء  من  طاليع  ماجد  اأول  -الرقيب 

امل�ضاة اخلام�س يف املركز الثاين.

امل�ضاة  لواء  من  �ضريتح  خالد  -العريف 

ال�ضابع يف املركز الثالث.

•وثب عاٍل:
لواء  من  ال��دي��راين  علي  اأول  -اجلندي 

امل�ضاة احلادي ع�ضر يف املركز الأول.

-اجلندي مهدي العيداوي من لواء امل�ضاة 

الثامن يف املركز الثاين.

امل�ضاة  لواء  من  كنعان  علي  -املجند 

الثاين يف املركز الثالث.
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اللقاء الأول يف بطولة اجلي�س لألعاب القوى للعام 2014

اجلي�س يت�شدر بطولتي لبنان لخرتاق ال�شاحية

... ويتاأّلق يف بطولة لبنان العامة للدرجة الأوىل يف املالكمة

اأحرز فريق اجلي�س للمالكمة املركز 

يف  م�ضاركة  اأندية  ع�ضرة  بني  من  الأول 

يف  الأوىل  للدرجة  العامة  لبنان  بطولة 

املالكمة للعام 2014 التي نظمها الإحتاد 

اأكادميية  قاعة  يف  للعبة  اللبناين 

املالكمة الللبنانية التابعة لالإحتاد يف 

يف  الفردية، حّل  النتائج  ويف  عرب�ضاليم. 

حممد  اجلندي  من  كّل  الأول  املركز 

امل�ضاة  ل��واء  م��ن  كلغ(   52( غملو�س 

 60( طحان  عبا�س  اأول  املوؤهل  ال�ضاد�س، 

اجلندي  الثاين،  امل�ضاة  لواء  من  كلغ( 

املركز  من  كلغ(   64( اأوندا�س  اأحمد 

العريف  الع�ضكرية،  للريا�ضة  العايل 

فوج  م��ن  كلغ(   69( عثمان  اأح��م��د 

�ضلوم  جند  اأول  الرقيب  الأول،  املدرعات 

املخابرات،  مديرية  من   ) كلغ   75(

من  كلغ(   81( ف��رح  اليا�س  اجل��ن��دي 

ربيع  اجلندي  اأم��ا  املخابرات.  مديرية 

ط���راف )ف���وق 91 ك��ل��غ( م��ن ال��ل��واء 

اللوج�ضتي فقد حّل يف املركز الثاين.



بطولة  يف  اللبناين  املنتخب  �ضارك 

 2014 للعام  امل�ضارعة  يف  اآ�ضيا  غرب 

للعبة  اللبناين  الحتاد  نظمها  التي 

طريق   – الريا�ضي  ال�ضد  ن��ادي  قاعة  يف 

 64 بر�ضيد  الثالث  املركز  واأحرز  املطار، 

نقطة، من بني خم�س دول م�ضاركة يف 

وامل�ضارعة  الرومانية  امل�ضارعة  م�ضابقتي 

احلرة.

ويف الت�ضنيف الفردي، حّل الع�ضكريون 

يف املراكز الثالثة وهم:

-يف امل�ضارعة الرومانية:

-اجلندي �ضعيد ال�ضامي )59 كلغ( من 

لواء امل�ضاة الثاين.

-املجند املمّددة خدماته علي 

املركز  من  كلغ(   66( نظام 

العايل للريا�ضة الع�ضكرية.

ك��م��ال  اأول  -ال���رق���ي���ب 

م��ن  ك��ل��غ(   71( اخلطيب 

ل��واء امل���ض��اة ال�ضابع.

-املجند املمددة خدماته حممد م�ضيك 

)75 كلغ( من فوج الأ�ضغال امل�ضتقل.

-العريف اأول اأحمد رفاعي )80 كلغ( 

من املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية.

كلغ(   85( قمحية  اأحمد  -الرقيب 

من فوج احلدود الربية الثاين.

-املجند املمددة خدماته ح�ضن ترحيني 

)98 كلغ( من لواء امل�ضاة الثاين.

املمددة خدماته ح�ضن حمية  -املجند 

احلادي  امل�ضاة  لواء  من  كلغ(   130(

ع�ضر.

•يف امل�ضارعة احلرة:
كلغ(   57( اخلطيب  زي��اد  -اجلندي 

من فوج املدفعية الأول.

-املجند املمددة خدماته جهاد عثمان 

)61 كلغ( من لواء امل�ضاة الثامن.

من  كلغ(   65( عبيد  تامر  -الرقيب 

فوج املدرعات الأول.

 70( اخلطيب  كمال  اأول  -الرقيب 

كلغ( من لواء امل�ضاة ال�ضابع.

اأحمد  علي  خدماته  املمددة  -املجند 

)74 كلغ( من القوات البحرية.

خدماته  امل��م��ددة  -امل��ج��ن��د 

حممد احلجار )97 كلغ( من 

لواء احلر�س اجلمهوري.

-اجلندي اأول وائل جعفر )125 

كلغ( من لواء امل�ضاة الأول.

ريا�ضة
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بطولة لبنان الإفرادية 

يف ال�شطرجن اخلاطف

واملالزم اأول جمال ال�شامية بطل لبنان يف ال�شطرجن العادي

�ضارك اجلي�س يف بطولة لبنان الإفرادية 

التي   2014 للعام  اخلاطف  ال�ضطرجن  يف 

مبنى  للعبة يف  اللبناين  الحتاد  نظمها 

نتائج  ع�ضكريوه  واأح��رز  �ضحيم  بلدية 

جيدة.

جمال  اأول  امل����الزم  اأح����رز  ك��ذل��ك، 

احلر�س  ل���واء  م��ن  ال�ضامية 

من  الأول  املركز  اجلمهوري 

بطولة  ت�ضفيات  يف  م�ضارًكا   55 بني 

 ،2014 للعام  العادي  ال�ضطرجن  يف  لبنان 

يف  للعبة  اللبناين  الحت��اد  نظمها  التي 

فندق غولدن توليب/غالريا – اجلناح، 

حّل  ب��دوره،   .6،5 نقاط  مبجموع  وذلك 

مو�ضيقى  من  �ضربل  م��روان  اأول  املعاون 

اجلي�س يف املركز الثالث مبجموع نقاط 

.5،5

اجلي�س ي�شارك يف بطولة كاأ�س الربيع 

للرجال وال�شيدات يف كرة الطاولة

وال�ضيدات يف  للرجال  الربيع  �ضارك اجلي�س يف بطولة كاأ�س 

للعبة  اللبناين  الحتاد  نظمها  التي   2014 للعام  الطاولة  كرة 

واأحرز ع�ضكريوه  – عني �ضعادة  على ملعب نادي املون ل�ضال 

نتائج جيدة يف البطولة التي �ضارك فيها.

... ويف بطولة غرب اآ�شيا يف امل�شارعة



�ضارك اجلي�س يف �ضباق 

كلم(   7( الثالث  برجا 

اإنطالًقا من �ضاحة الرو�س و�ضوًل اإىل ملعب ال�ضبيل، وجاءت النتائج:

-املجند املمددة خدماته علي رزق يف املركز الثاين بتوقيت 20.45 د.

-املجند املمددة خدماته ف�ضل امل�ضلماين يف املركز الثالث بتوقيت 20.53 د.

وكالهما من لواء امل�ضاة الأول.

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، نظم نادي الإيليت للرك�س �ضباًقا 

القوى  لألعاب  اجلي�س  فريق  فيه  �ضارك  كلم   10 م�ضافة  على 

مرفاأ  مدخل  قرب  من  اإنطالًقا  اجلي�س،  قطع  من  وع�ضكريوه 

وجاءت  والعودة،  البيا�ضة  باجتاه  ال�ضاحلي  الطريق  على  الناقورة 

النتائج على النحو الآتي:

-العريف بالل عوا�ضه من لواء امل�ضاة الأول يف املركز الأول بتوقيت 

33.32 د.

-العريف عمر عي�ضى من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين 

بتوقيت 33.38 د.

الثالث  املركز  يف  الأول  امل�ضاة  لواء  من  حممود  حمزة  -العريف 

بتوقيت 33.44 د.

... والبطولة العربية لل�شامبو والكورا�س والكومبات �شامبو

البطولة  اأدم��ا،   – بودا  نادي  يف  اأقيمت 

العربية لل�ضامبو والكورا�س والكومبات 

اجلي�س  فريق  فيها  �ضارك  التي  �ضامبو 

للجودو واأحرز النتائج الآتية:

•م�ضابقة ال�ضامبو:
اجلندي خالد دقو )+ 90 كلغ( من لواء 

امل�ضاة الثاين يف املركز الثاين.

ال����ك����ورا�����س  •م�ضابقة 
واجلوجيت�ضو:

-اجلندي حممد احلالين )- 90 كلغ(  

من الفوج املجوقل يف املركز الثاين.

من  كلغ(   90  +( دقو  خالد  -اجلندي 

لواء امل�ضاة الثاين يف املركز الثاين.

-العريف علي �ضومان )- 66 كلغ( من 

لواء امل�ضاة الثاين ع�ضر يف املركز الثالث.

�شباق 10 كلم لنادي الإيليت للرك�س

... و�شباق برجا الثالث مل�شافة 7كلم

بطولتا لبنان والعامل

يف املواي تاي للجي�س

... ورقم قيا�شي يف بطولة اآ�شيا 

ال�شاد�شة لألعاب القوى

اأحمد  خدماته  امل��م��ددة  املجند  اأح��رز 

للريا�ضة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  م��ن  اأون��دا���س 

الع�ضكرية امليدالية الذهبية يف م�ضابقة 

مواي بوران وزن فوق 63 كلغ، وامليدالية 

 67 وزن  تاي  م��واي  م�ضابقة  يف  الربونزية 

 – تاي  امل��واي  يف  العامل  بطولة  يف  كلغ 

تاي بوك�ضينغ التي اأقيمت يف تايالند. 

 63.5 بوزن  الذهبية  امليدالية  نال  كما 

كلغ يف بطولة لبنان للمواي تاي – تاي 

بوك�ضينغ التي نظمها الإحتاد اللبناين 

للعبة يف زحلة.

حّقق املجند املمددة خدماته نور الدين 

حديد من لواء امل�ضاة التا�ضع )مف�ضول اإىل 

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية( رقًما 

قيا�ضًيا على ال�ضعيد الوطني يف �ضباق ال� 

400 مرت خالل م�ضاركته يف بطولة اآ�ضيا 

يف  اأقيمت  التي  القوى  لألعاب  ال�ضاد�ضة 

 49.63 توقيت  م�ضجاًل  ال�ضني   - هانغزو 

ثانية.
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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 اأيار 2014.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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ال�سجاعة  والبقاع،  طرابل�س  يف  الع�سكرية  القوى  تنفذها   -1

والإقدام.

�سقلية،  عا�سمة  �سينية،  باليه  لراق�سة  الثاين  الإ�سم   -2

يعا�سدها.

3- ي�سطادونهم، اأ�ساعده، هدم.

4- حرف ن�سب، فرد، حتّركتم، دولة اأفريقية حتمل اإ�سم نهر.

5- هاج الدم، مّت�سعون ومنب�سطون يف الكالم، عمر.

6- دّق وفّت و�سحق ال�سيء.

7- مدينة بلجيكية ب�ساحية العا�سمة، �سمري منف�سل، اأحد 

ال�سهور.

8- حرف عطف، مي�سي م�سية املقّيد.

9- اأربعة طيور.

10- دولة يف اأمريكا اجلنوبية، جماعة.

11- برد، جماعة، دولة اآ�سيوية.

12- مبعنى �سّيدت البيت.

13- حرفان مت�سابهان، �سرب.

14- من اأ�سماء الذئب.

15- فيلم من بطولة حممد عو�س وحنان �سوقي.

16- يرجعون ال�سيء، اأحد ال�سهور، منا�س، حاذًقا.

17- حمطة تلفزيونية، م�سى ووّل، نعاجلهم، يحفر البئر.

18- تنت�سر، �سواعدهم، دّرة، نعام.

19- ممثل وخمرج اأمريكي اإنكليزي الأ�سل تويف 1977، اإحدى 

القارات.

20- حكي، اأحّد ال�سكني على حجر، يحثونهم على، غفل 

عن ون�سي.

21- من لوازم احلّداد، مراوغة، اإتكال على.

بطلة  هوليوودية  ممثلة  ال��ف��ولذ،   -1

فيلم »بوليت«، �ساء خلقه.

حترير  اإل  �سعى  اإنكليزي  رحالة   -2

اأفريقية. العبيد، عا�سمة 

لبناين  فنان  وافتقرت،  اإحتاجت   -3

ملحم«،  »اأب��و  ب�سخ�سية  اإ�ستهر  راحل 

داأب وعادة.

اأحلانه  م��ن  ال�سايف  ل��ودي��ع  اأغنية   -4

وكلمات مارون كرم، اأرجل.

5- دكان، غ�سن، يهجم.

6- �ساعر عبا�سي �ساحب 

»احل���م���ا����س���ة«، اإن��ت��زع 

واأخرج برفق، بداأ العمل.

اأرجنتينية  مدينة   -7

نازًل  العا�سمة،  ب�ساحية 

و�ساقًطا، ممثلة من�ساوية 

ولدت العام 1926.

على  فرن�سية  م��ق��اط��ع��ة  حت���رّي،   -8

الأطل�سي، نهر يف اإ�سبانيا.

الإ�سم  ياب�سة،  ال�سمك،  من  ن��وع   -9

الثاين ملمثل اأمريكي راحل.

وثنيت،  عطفت  ربحت،  �سد  و�سى،   -10

اإيطالية. جزيرة 

للتاأوه،  عربية،  عا�سمة  يتابع،   -11

اإ�ستاق اإل.

للتمني،  احل��د،  وجت��اوز  اإ�ستكبار   -12

الإ�سم الثاين ل�ساعر لبناين راحل.

13- ذو بركة، ناطقت وحادثت، عندي، 

مدينة م�سرية.

اأق�سى نقطة يف  14- دواء، �سد عط�سان، 

جنوب اأمريكا اجلنوبية.

اأم��ريك��ي  وف��ي��زي��ائ��ي  كيميائي   -15

حمل  ال���ذري،  الهيدروجني  اإكت�سف 

ثقيل، مرتفًعا.

اأحد  احلجل،  فرخ  م�سرية،  مدينة   -16

الوالدين، ي�سرف ويقهر.

بالكذب،  الكالم  يزّين  حاجز،   -17

دولة من جزر الأنتيل الكربى.

18- �سكا وتوّجع، اأغلب، يحمله كل 

�سخ�س.

ع��دة  ح��م��ل��ه  اإ���س��م   -19

وبولونيا،  املجر  يف  ملوك 

�سمري  اأوروب��ي��ة،  عا�سمة 

مت�سل.

20- فيل�سوف اأملاين، مرفاأ 

يف قرب�س، ح�سان.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

اليا�س احلداد • الرقيب 
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

الدين • الرقيب حممد �شرف 
القوات البحرية.

• اجلندي ماريو احلاج
جهاز اأمن املطار.

ابراهيم ملك • هنية 
امل�سيطبة - حي اللجا.
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�سعبة احلل�سهلة احلل

احلل بني يديك

ابت�سامة

برنامج

ثغر

جمهورية

دفاع

دولة

دواء

دقيق

دهر

دينونة

دجى

رحلة

ر�سائل

روزنامة

ريا�سة

رقة

زهور

زنبق

زوارق

زيت

�سيوف

�سواعد

�ساعة

�سنة

�سموع

�سبل

�سارلوت

�سط

�سرائع

�سخر

�سديق

�سدى

�سحون

طريق

طالئع

طرب

طبابة

عناكب

ع�سور

عجائب

عذب

غزال

قناطر

قرو�س

قر�ساب

قطر

قوافل

جمالت

جمد

منازل

مو�سوع

مواجهة

نقد

وقت

وا�سنطن

وردة

وار�سو.
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مارتيني: �شيمونيه   •
ر�سام اإيطايل

 .)1344 – 1282(

له جداريات 

اإمتازت  م�سهورة. 

اأعماله بالروعة 

والرقة والر�ساقة يف 

توزيع بارع لالألوان.

�شكورل: فان  • يان 
ر�سام هولندي 

 .)1562 – 1495(

زار اإيطاليا واأقام 

يف البندقية وروما. 

عاد اإل بالده 

واأدخل الفن الإيطايل 

اإل هولندا. 

بالواقعية  متّيز 

والتعبريية. ال�سمولية 

قامو�س �شغري
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها،  على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل ال 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية 

الأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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ل�صالح  بل  ال  اجلميع،  ول�صالح  اجلميع  بر�صى  وفعالية،  بزخم  االأمنّية  اخلطة  انطلقت 

بغد جديد. وا�صتب�صاًرا  وا�صتقراًرا،  اأمًنا  الوطن، 

توالت النتائج، من الّنجاح يف الت�صدي لل�صبكات االإرهابية و�صبط ال�صيارات املفّخخة، 

الداخل،  يف  باالأمن  العابثني  ومالحقة  والتهريب،  الت�صلل  اأعمال  من  احلدود  وحماية 

االأجواء  اإىل تثبيت  وال�صلب،  القتل واخلطف  �صّيما جرائم  املنظمة ال  ومرتكبي اجلرائم 

هذه  معر�ض  يف  اللبنانية  العائالت  بني  التالقي  وتر�صيخ  باالأعياد،  لالإحتفال  الهادئة 

املوؤاتي  املناخ  وتهيئة  املنا�صبة،  الظروف  تاأمني  اإىل  و�صواًل  املباركة،  الدينية  املنا�صبات 

وينبغي. الرئا�صي كما يجب  االإنتخاب  ا�صتحقاق  ملواكبة 

مل يكن هناك ما يوؤّخر تطبيق اخلطة االأمنية يف هذه املنطقة اأو تلك وفق املتطّلبات، 

واأكمل  اجلهوزية  اأمّت  يف  الع�صكرية  فالوحدات  الطارىء،  اجلديد  اأو  منها  املعروف  �صواء 

اال�صتعداد، وجنودها م�صتعّدون دائًما للبذل والت�صحية حتى ال�صهادة، اأّما توقيت املهّمات 

وكيفية تنفيذها فتخ�صع لعّدة اعتبارات، يف مقدمها التثّبت من جناح هذه املهّمات، 

اأبعد حد ممكن. اأرواح املواطنني وممتلكاتهم اإىل  واحلفاظ على 

وكاأنهم  املواطنني  مع  التعامل  فال  وفعاليته،  جدواه  احلزم  مع  احلكمة  تالزم  اأثبت 

التهاون هو االآخر  التجارب هذا االأمر، وال  اأثبتت  القيادة، وقد  اأو مطروح لدى  وارد  غرباء، 

باأ�صره. الوطن  مرّبر، الأّنه �صّد م�صلحة هوؤالء وم�صلحة 

هو  يهّمها  وما  وحتالفاتها،  باأ�صاليبها  ال�صيا�صة  عن  بعيدة  املوؤ�ص�صة  تبقى  كعادتها 

حرّية  ممار�صة  يف  املمّيزة  واالأ�صول  البالد،  يف  املعروفة  الدميوقراطية  التقاليد  احتترام 

اإليها. وما  وال�صيا�صي  والثقايف  االإجتماعي  العمل  وحرّية  التعبري، 

لوحداتها، وهذا  وال�صالح  العتاد  تاأمني  �صبيل  القيادة جهودها يف  تتابع  يف موازاة ذلك، 

باري�ض  موؤمتر  يف  وقبله  اللبناين،  اجلي�ض  بدعم  اخلا�ض  روما  موؤمتر  يف  موؤخًرا  يح�صل  ما 

اجليو�ض  كبار  من  عدد  قادة  مع  اجلي�ض  قائد  عقدها  التي  اللقاءات  من  الكثري  ويف 

حتى  فّعااًل،  و�صالًحا  حديًثا  عتاًدا  التزود  على  حتر�ض  اجليو�ض  اإن  وال�صديقة.  ال�صقيقة 

تتوزع حولنا يف كل  واملهّمات  بنا نحن  واالإحتياط، فكيف  التح�صري  ولو كان بداعي 

الفر�ض لالعتداء  ويتحنّي  �صًرا،  بنا  يرّب�ض  الذي  االإ�صرائيلي  العدّو  ا يف جوار  اجتاه، خ�صو�صً

لو  برّمته،  املجتمع  ي�صتهدف  خبيث  الإرهاب  م�صتغرب  ظهور  ظّل  يف  ا  واأي�صً والتخريب، 

وا�صتطاع. متّكن 

احلا�صر  اإّنه  والغياب،  لال�صراحة  اأخرى  ومنا�صبة  فيها،  يعمل  منا�صبة  للجي�ض  لي�ض 

والت�صحيات. امل�صاعب  الوطن مهما كانت  نداء  وتلبية  بالواجب  للقيام  الدائم 

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

اجلهوزّية الدائمة
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