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زاوية جديدة خا�سة بجنود امل�ستقبل

حتقيق ع�سكري

العاملة  الدولية  للقوات  تكرميًيا  حفًل  اجلي�ش  قائد  اأقام 

الهدنة تقديًرا جلهودهما وعملهما  لبنان وهيئة مراقبة  يف 

ون�صيد  اللبناين  الوطني  بالن�صيد  احلفل  بداأ  لبنان.  يف 

اأرواح  على  حداًدا  �صمت  دقيقة  الوقوف  ثم  »اليونيفيل«، 

الع�صكريني ال�صهداء من اجلي�ش والقوات الدولية.

نداء  لتلبية  دائمة  وجهوزّية  تّهداأ،  ال  حركة  نحل،  خلّية 

الواجب الوطني واحلفاظ على االأمن. فوج التدخل الثاين 

عالية،  بحرفية  واأخطرها  املهمات  اأ�صعب  ينّفذ  الذي 

اإن�صائه على  وب�صرعة مذهلة ومناقبية ملفتة، حر�ش منذ 

اأن يكون اأداوؤه جت�صيًدا ل�صعاره »دائًما ويّف«.

جمل�ش  رئا�صة  لدى  الكوارث  خماطر  اإدارة  وحدة  نّفذت 

ملواجهة  الوطنية  التن�صيق  جلنة  مع  بالتعاون  ال��وزراء 

الكوارث واالأزمات متريًنا ميدانًيا يف مدينة جبيل، وذلك 

خلل  الوطنية  اال�صتجابة  خلطة  العام  االإطار  �صياق  يف 

الكوارث واالأزمات على اأنواعها.
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ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 4348

وزير الدفاع الوطني

ي�ستقبل 

�سفريي اأملانيا واإ�سبانيا

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

كري�ستيان  ال�سيد  اأملانيا  دول��ة  �سفري  ال��وزارة،  يف  مكتبه  يف 

كالجر يرافقه امللحق الع�سكري املقدم اأوي بريت�سنايدر يف زيارة 

بروتوكولية. وخالل اللقاء جرى البحث يف العالقات الثنائية 

بني البلدين و�سبل تعزيزها ال �سيما يف املجال الع�سكري، كما 

اأملانيا  تقّدمها  اأن  ميكن  التي  امل�ساعدات  اإىل  التطّرق  مّت 

للجي�س اللبناين. 

كما ا�ستقبل الوزير مقبل �سفرية اإ�سبانيا ال�سيدة ميالغرو�س 

العامة  االأو���س��اع  تناولت  اأف��ق  جولة  معها  واأج��رى  هريناندو 

االإقت�سادي  ال�سعيدين  على  البلدين  بني  التعاون  وجم��االت 

�سمن  من  هي  االإ�سبانية  القوات  واإن  �سّيما  ال  والع�سكري، 

املجموعة الدولّية امل�ساركة يف قوات االأمم املتحدة املوؤقتة. 

... ويزور مطار بريوت 

قام نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل 

ووزير االأ�سغال العاّمة والنقل غازي زعيرت يرافقهما قائد قاعدة 

بريوت اجلوّية وجهاز اأمن املطار، واخت�سا�سيون، بجولة يف مطار 

بريوت ملنا�سبة البدء بتنفيذ املرحلة الثانية مل�سروع بناء املطار 

ال�سلطات املعنّية، لياأتي  وتطويره والذي ي�ستوجب تن�سيًقا مع 

متما�سًيا مع خطط القيادة لتطوير ال�سالح اجلّوي وتعزيزه. 

اللبناين  اجلي�س  »ب��دور  مقبل  الوزير  ن��ّوه  اجلولة،  ختام  ويف 

وقيادته احلكيمة«، واأ�سار اإىل اأن »تعزيز ال�سالح اجلّوي وتاأمني 

القاعدة املالئمة لهذا ال�سالح اأولوّية ت�ستحق كل االإهتمام«. 

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش

بحثا �سوؤوًنا ع�سكرية واأمنية

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

�سمري مقبل، قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

البالد  يف  االأمنية  االأو���س��اع  يف  البحث  وج��رى  ال���ريزة،  يف 

ومهمات املوؤ�س�سة الع�سكرية وحاجاتها.

ال�سفرية الإ�سبانية

ال�سفري الأملاين





قائد اجلي�ش 

ي�ستقبل �سفراء



ا�ستقباالت 

القائد
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قائد اجلي�ش 

ي�ستقبل �سفراء

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

املّتحدة  الواليات  �سفري  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف 

معه  وبحث  هيل،  دايفيد  ال�سيد  االأمريكّية 

بني  الثنائّية  والعالقات  الراهنة  التطّورات  يف 

جي�سي البلدين.

ال�سيد  الفل�سطيني  ال�سفري  ا�ستقبل  كما 

اأ�سرف دّبور مع وفد مرافق، وبحثا �سوؤوًنا تتعلق 

باأو�ساع الاّلجئني الفل�سطينيني يف لبنان.

قة اخلا�سة ملنظمة ... واملن�سّ

حظر الأ�سلحة الكيميائّية

قة اخلا�سة ملنّظمة حظر االأ�سلحة  ا�ستقبل قائد اجلي�س، املن�سّ

على   Sigrid Kaag ال�سيدة  االأو�سط  ال�سرق  يف  الكيميائّية 

متعّلقة  �سوؤوٍن  ويف  العامة  االأو�ساع  البحث يف  وجرى  وفد،  راأ�س 

بالتعاون بني اجلي�س واملنّظمة.

... واملمّثل ال�سخ�سي للأمني العام للأمم املّتحدة

ا�ستقبل العماد قهوجي، املمّثل ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم 

املتحدة ال�سيد ديريك بالمبلي، وعر�س معه االأو�ساع العامة يف 

لبنان واملنطقة.

... وقائد قوات الأمم املّتحدة املوؤّقتة

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

االأو�ساع  يف  معه  وبحث  �سيرّيا،  باولو  اجلرنال  املوؤّقتة  املّتحدة 

على احلدود اجلنوبّية ال �سّيما اخلروقات االإ�سرائيلّية املتكّررة 

لالأرا�سي اللبنانّية و�سبل معاجلتها.

ال�سفري الفل�سطيني والوفد املرافق �سفري الوليات املّتحدة الأمريكّية



اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش
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... ونواًبا

... ووزراء

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، النّواب ال�سادة: الوليد �سكرّية، ريا�س رّحال، اإميل رحمة، 

كاظم اخلري.

وتناولت اللقاءات االأو�ساع الراهنة ال �سّيما يف منطقة بعلبك - الهرمل، ويف مدينة طرابل�س 

وال�سمال عموًما، اإ�سافة اإىل اخلّطة االأمنّية التي ينّفذها اجلي�س يف طرابل�س والبقاع ال�سمايل.

وقد اأعرب الزائرون عن تقديرهم اجلهود التي يبذلها اجلي�س لطماأنة املواطنني، وتر�سيخ االأمن 

واال�ستقرار يف املناطق.

الرحيم مراد  ال�سابق عبد  والوزير  ريفي،  اأ�سرف  اللواء  العدل  وزير  قائد اجلي�س،  العماد  ا�ستقبل 

وتطّرق البحث اإىل التطّورات الراهنة.

النائب الوليد �سكرّية

النائب اإميل رحمة

النائب ريا�ش رّحال

النائب كاظم اخلري

الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد وزير العدل اللواء اأ�سرف ريفي



عقد يف نادي �سباط مقر عام اجلي�س يف الريزة، اجتماع 

ح�سره اإىل جانب قائد اجلي�س العماد جان قهوجي ورئي�س 

كبار  من  وع��دد  �سلمان  وليد  الركن  ال��ل��واء  االأرك���ان 

ال�سباط، روؤ�ساء البعثات اللبنانية يف اخلارج واملدراء يف وزارة 

كلمة  االأركان  رئي�س  األقى  بداية،  واملغرتبني.  اخلارجية 

تواجه  التي  التحديات  اإىل  اأ�سار  ثم  باحل�سور  فيها  رّحب 

االأمن  لفر�س  يتخذها  التي  واالإج��راءات  اللبناين  اجلي�س 

رئي�س  نائب  قّدم  بعدها  املناطق.  خمتلف  يف  واالإ�ستقرار 

اإيجاًزا  احلتي  مارون  الركن  العميد  للتخطيط  االأركان 

تن�سيق  وخطط  ومهماته،  اللبناين  اجلي�س  تنظيم  حول 

اجلهود الدولية لدعمه.

العميد  للتجهيز  االأرك���ان  رئي�س  نائب  عر�س  كما 

اإدارة  ح��ول  مت��ح��ور  �سرًحا  كرجيان  مانويل  ال��رك��ن 

املقدم  الدولية وجتهيز اجلي�س، يف حني حتّدث  امل�ساعدات 

واخلطة  اجلي�س  قدرات  تطوير  عن  كبارة  اأ�سرف  االإداري 

اخلم�سية املقررة اعتباًرا من العام 2013 ولغاية العام 2018.
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... وقائد القوة البحرّية الدولّية

�سمن  العاملة  البحرّية  القّوة  قائد  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

 BomBarda Walter الربازيلي  االأم���ريال  الدولّية  القوات 

.Eduardo

... وامللحق الع�سكري ال�سيني

ال�سيني  الع�سكري  امللحق  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

يف  مهّمته  انتهاء  ملنا�سبة  وداعّية  زيارة  يف   Goan Aibang
لبنان.

... والقا�سي ريا�ش اأبو غيدا

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، قا�سي التحقيق الع�سكري االأول 

ريا�س اأبو غيدا، وبحثا �سوؤوًنا ق�سائّية.

... ومدير عام اأمن الدولة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، مدير عام اأمن الدولة اللواء جورج 

�ستني. قرعة، وعر�س معه امل�ستجّدات االأمنّية والتعاون بني املوؤ�سّ

اجتماع يف الريزة مع روؤ�ساء البعثات اللبنانية

يف اخلارج



اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش
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ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، 

حركة  رئ��ي�����س  ال�����ريزة،  يف  مكتبه  يف 

االإ�ستقالل االأ�ستاذ مي�سال معّو�س.

حزب  م��ن  وف���ًدا  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

ال�سيد هاكوب  العام  اأمينه  �سّم  الطا�سناق 

خات�سريان، والنائب اأكوب بقرادونيان والوزير 

ال�سابق �سيبوه هوفنانيان.

العماد  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  ت��ف��ّق��د 

ج����ان ق��ه��وج��ي، ال���وح���دات 

مدينة  يف  املنت�سرة  الع�سكرية 

حيث  و�سواحيها،  طرابل�س 

جال يف مراكزها، واّطلع على 

ون�ساطاتها  االأمنية  مهماتها 

املختلفة.

خالل  قهوجي  العماد  نّوه  وقد 

والع�سكريني  ال�سّباط  لقائه 

وت�سحياتهم  »ب��ج��ه��وده��م 

احلياة  دورة  الإع���ادة  امل��ب��ذول��ة، 

وطماأنة  املدينة  اإىل  الطبيعية 

اأهاليها«، الفًتا اإىل »اأن اخلطة 

اجلي�س  ينّفذها  التي  االأمنية 

بالتعاون مع االأجهزة االأمنية، 

لدى  وا�سًعا  ارتياًحا  الق��ت  قد 

املواطنني، وعّززت الثقة بالدولة 

والوطن«. 

اأن  قهوجي  ال��ع��م��اد  واأّك����د 

هذه  تنفيذ  يف  م�ا�ٍس  »اجلي�س 

ا�ستكمالها«.  حتى  اخلطة 

الع�سكريني  داع��ًي��ا  وخ��ت��م 

ورفع  اجلهود  »م�ساعفة  اإىل 

واالإ�ستعداد،  اجلهوزية  م�ستوى 

ملواكبة االإ�ستحقاقات القادمة 

والتحّديات املرتقبة«.

... ورئي�ش 

حركة 

الإ�ستقلل

... ووفًدا 

من حزب 

الطا�سناق

... ووفًدا من اإدارة 

م�ست�سفى اجلعيتاوي

اإدارة م�ست�سفى اجلعيتاوي  وفًدا من  العماد قهوجي،  ا�ستقبل 

برئا�سة الدكتور بيار يارد، وعر�س معه جماالت التعاون الطّبي 

بني اجلي�س وامل�ست�سفى.

قائد اجلي�ش يتفّقد 

الوحدات الع�سكرية

يف ال�سمال

اخلطة الأمنية التي 

ينّفذها اجلي�ش

عّززت الثقة

بالدولة والوطن





ن�ساطات 

القيادة
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مبنا�شبة الذكرى الرابعة ع�شرة للمقاومة والتحرير، اأقيم احتفال 

ع�شكري رمزي يف باحة وزارة الدفاع الوطني يف الريزة، ح�شره 

رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �شلمان ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان 

قهوجي، وقادة الأجهزة والوحدات التابعة للقيادة و�شباطها، واملوظفون 

املدنيون، حيث جرت مرا�شم رفع العلم وتلوة »اأمر اليوم« الذي وجهه 

قائد اجلي�ش اإىل الع�شكريني باملنا�شبة.

واملعاهد  املناطق  قيادات  يف  احتفالت  اأقيمت  نف�شه،  الإط��ار  ويف 

والكليات واملدار�ش، والقوات اجلوية والبحرية، و�شائر الوحدات 

الكربى. هنا ن�ش »اأمر اليوم« الرقم 114. 

اأيها الع�سكريون 

حني  ال�سرف،  برفيع  موؤ�س�ستكم  حظيت  القريب،  باالأم�س 

ا  ق�ست اإرادة ممثلي االأمة بانتخاب العماد مي�سال �سليمان رئي�سً

وترحيب  عارم  وطني  اإجماع  ظل  يف  اللبنانية،  للجمهورية 

اإقليمي ودويل قّل نظريه، واليوم وبعد اأن اأوليت �سرف ت�سّلم االأمانة 

الفر�سة،  بهذه  واالعتزاز  بالفخر  اأ�سعر  اجلي�س،  قيادة  موقع  يف 

التي اأتاحت يل اأن اأكون خلًفا لفخامته يف موؤ�س�سة ت�ستند يف 

اأدائها اإىل اأ�سمى املبادئ االإن�سانية والقيم الوطنية، ويتطلع اإليها 

اللبنانيون بكثري من االحرتام والتقدير، انطالًقا من ر�سالتها 

اجلامعة، ودورها الكبري يف الدفاع عن لبنان، والذود عن وحدته 

و�سيادته وا�ستقالله. 

املثقلة  املرحلة  اإليكم يف هذه  �ساخ�سة  اللبنانيني  اأنظار  اإن 

بالتحديات، فهناك عدو على احلدود ما انفك ي�ستهدف الوطن 

باأ�سره، وهناك اإرهاب يف اأكرث من منطقة يزرع الرعب واخلوف 

يف النفو�س، لذا يجب اأال ن�سمح باأن متتد اأيادي الغدر والعمالة اإىل 

ج�سم الوطن، الذي ال يزال ينزف، وعلينا م�ساعفة اجلهود لوقف 

هذا النزف. 

اأيها الع�سكريون 

اأراين اليوم اأجّدد الق�سم الذي اآمّنا به جميًعا والتزمناه منذ بداية 

الطريق، ويف يقيني اأن الوفاء لهذا الق�سم وجت�سيده اإىل حقائق 

الذي �سنع  املوؤ�س�سة  اإرث  باحلفاظ على  واأفعال مثمرة، يكون 

كما  اجل�سام،  وت�سحياتكم  ال�سهداء  رفاقكم  دماء  بف�سل 

باالإخال�س للنهج القومي الذي اأر�سى دعائمه وحدد معامله فخامة 

والوطن،  للموؤ�س�سة  املطلق  الوالء  مقدمته،  يف  وياأتي  الرئي�س، 

والبقاء على م�سافة واحدة من اجلميع، والتزام القوانني ومعايري 

واالن�سباط،  الع�سكرية  باملناقبية  والتحلي  املوؤ�س�ساتي،  العمل 

والت�سدي بكل قوة للعدو االإ�سرائيلي واالإرهاب، والتم�سك بروح 

املقاومة يف وجه كل من يحاول التطاول على اأر�س لبنان و�سالمة 

�سعبه. واإىل جانب ذلك علينا موا�سلة البناء على ما حتقق من 

اإجنازات، متطلعني نحو امل�ستقبل بكثري من االأمل والت�سميم 

املوؤ�س�سة قدًما نحو االأمام، لتبقى هذه  على دفع م�سرية تطوير 

املوؤ�س�سة مثااًل رائًدا يحتذى. ومن موقعي اأعاهدكم اليوم، باأن ال 

اأدخر جهًدا يف �سبيل تعزيز قدرات اجلي�س عديًدا وعتاًدا وتدريًبا، 

اإ�سافة اإىل ا�ستثمار مكامن القوة لدى ال�سعب اللبناين، و�سواًل 

اإىل امل�ستوى املن�سود الذي يلبي طموحاتكم، ويوؤهلكم للقيام 

بواجباتكم الدفاعية واالأمنية على اأكمل وجه. 

اأيها الع�سكريون 

املواطنني  التفاف  ويف  موؤ�س�ساتها،  وحماة  ال�سرعية  ذراع  اأنتم 

االإرادة  من  امل�ستمد  بدوركم  الثقة  عن  تعبري  اأبلغ  حولكم 

الوطنية اجلامعة، فال تنحنوا اأمام ال�سعاب مهما ا�ستد وزرها، وال 

جتعلوا اأي انق�سام �سيا�سي ينعك�س على موؤ�س�ستكم. ت�سبثوا 

بوحدتكم التي تعمدت بدماء ال�سهداء، �سهداء اجلي�س ولبنان. 

اإىل  الوطن  عن  ت��ذودون  رج��ااًل  كنتم،  اأينما  لكم  حتية 

جانب رفاقكم يف �سائر القوى االأمنية، فهذا الوطن هو جلميع 

اأن  انتموا، وفخر لكم  اأو منطقة  روحية  اأي عائلة  اإىل  اأبنائه، 

تكونوا حماته وحماة �سعبه الذي اأثبت اأنه �سعب جدير باحلياة، 

يتما�سك يف وجه العوا�سف وال يهون اأمام املخاطر. 

اأيها الع�سكريون 

وميزان  اأدائ��ك��م  مرتكز  ت�سكل  وحدتكم  ب��اأن  ثقوا 

الوحدة  على  للحفاظ  االأك��ي��دة  ال�سمانة  وه��ي  جناحكم، 

الوطنية، فلتبَق عيونكم �ساخ�سة اإىل اجلنوب ال�ستعادة االأر�س 

التي ال تزال قيد االحتالل، واإىل الداخل لرت�سيخ االأمن واال�ستقرار 

وتوفري املناخ املالئم ملمار�سة الدميقراطية واحلريات العامة التي 

والبناء  التوافق  م�سرية  يحمي  مبا  والقانون،  الد�ستور  كفلها 

والنهو�س التي اأطلقها العهد اجلديد وحكومة الوحدة الوطنية، 

ومبا يح�سن اإرادة العي�س امل�سرتك التي اأجمع عليها اللبنانيون. 

الدولة،  هيبة  على  احلفاظ  ي�سمن  االأم��ن  توفري  اأن  اإعلموا 

العامل  اأنحاء  من  اأتوا  لكم  اأ�سدقاء  هناك  اأن  دائًما  وتذكروا 

اجلنوب،  وحماية  الدولية  القرارات  تطبيق  يف  ملوؤازرتكم  �ستى 

فتعاونوا معهم بروح االمتنان وامل�سوؤولية العالية. 

كونوا ع�سًدا ملواطنيكم، وتعاملوا معهم ب�سدر رحب يت�سع 

للجميع، وبيد بي�ساء تعطي بال مّنة وال ح�ساب، اإذ ذاك ت�سونوا 

ال�سعب  مالذ  وتبقوا  الغايل،  موؤ�س�ستكم  واإرث  ال�سهداء  اأمانة 

و�سياج الوطن.

الذكرى الرابعة ع�سرة للمقاومة والتحرير

احتفالت يف الريزة واملناطق







ا�ستقباالت 

رئي�ش االأركان

�سخ�سّيات ووفود

لدى رئي�ش الأركان 

اللواء  االأرك���ان  رئي�س  ا�ستقبل 

يف  مكتبه  يف  �سلمان  وليد  الركن 

وبحث  �سعد،  اأنطوان  النائب  الريزة، 

كما  ال��ع��اّم��ة،  االأو���س��اع  يف  معه 

الله  عبد  ال�سابق  ال��وزي��ر  ا�ستقبل 

فرحات. 

حمافظ  الح��ق  وق��ت  يف  وا�ستقبل 

جبل لبنان االأ�ستاذ فوؤاد فليفل، ومّت 

البحث يف تفعيل التعاون بني اأجهزة 

الع�سكرّية.  واملوؤ�س�سة  املحافظة 

ال�����س��وؤون  م��دي��ر  ��ا،  اأي�����سً وا�ستقبل 

وزارة  يف  والقن�سلّية  ال�سيا�سّية 

اخلارجّية ال�سفري �سربل وهبه، ووفًدا 

يتقّدمه  وال�سالم  االأم��ن  برملان  من 

وج��رى  �سعيد،  اأب���و  هيثم  ال�سفري 

البحث يف االأو�ساع العاّمة.

التاأثري  ملتقى  من  وف��ًدا  والتقى 

التعاون  اأوج��ه  يف  ال��ذي بحث  امل��دين 

وامللتقى،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني 

االإمنائية،  االأخري  برامج  بغية دعم 

بالنق�س  منها  يتعّلق  ما  �سّيما  ال 

املرتقب يف املياه يف لبنان. 

اأكادميّية  من  وفًدا  التقى  كما 

جمهورّية  يف  الوطني  للدفاع  نا�سر 

تبادل  مّت  حيث  ال��ع��رب��ّي��ة،  م�سر 

تفعيل  واإم��ك��ان  النظر  وج��ه��ات 

ال�سقيقني  اجلي�سني  ب��ني  التعاون 

على امل�ستوى االأكادميي.

النائب 

اأنطوان 

�سعد

ال�سفري 

�سربل 

وهبه

ال�سفري 

هيثم 

اأبو �سعيد

وفد من 

اأكادميّية 

نا�سر 

للدفاع الوطني 

يف جمهورّية 

م�سر العربّية
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تكرمي

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

العدد 16348

قيادة اجلي�ش تكّرم القوات الدولية العاملة وهيئة مراقبة الهدنة

الدولية  للقوات  ا  العماد جان قهوجي حفلاً تكرميياً قائد اجلي�ش  اأقام 

وعملهما  جلهودهما  ا  تقديراً الهدنة  مراقبة  وهيئة  لبنان  يف  العاملة 

نادي  يف  وذل��ك  لبنان،  يف 

ال�شباط – الريزة. 

قائد اجلي�ش: اإن وجودكم بيننا خلل اأيامنا القا�شية واملظلمة

ظّل يذّكر العامل كّله بوجود هذا البلد ال�شغري

الذي كان ي�شعر اأهله اأن اجلميع قد تخّلى عنه

اجلرنال �شيرّيا

اجلي�س  بني  التعاون  اأن  كلمته  يف  اأّكد  �سيرّيا  اجلرنال 

والقوات الدولية �سيظّل اأ�سا�س جناح تنفيذ القرار 1701، الفًتا 

م�سوؤوليته  وتكراًرا  م��راًرا  برهن  اللبناين  اجلي�س  اأن  اإىل 

الرغم  وا�ستقراره، على  لبنان  اأمن  �سمان  والتزامه  العالية 

من الظروف ال�سعبة التي ميّر بها لبنان واملنطقة، م�سيًدا 

االإ�سطرابات  فرتة  خالل  ال�سليمة  وروؤيتها  قيادته  بجهود 

التي �سهدها هذا الوطن. 

اللواء فني

من جهته، اعترب اللواء 

ت�سكيل  منذ  اأن���ه  ف��ني 

الهدنة  مراقبة  منظمة 

العام 1948، وهذه املنظمة 

اللبناين  اجلي�س  ت�ساند 

اجلنوب  يف  مهماته  يف 

وحت���ر����س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 

الأن  م��ع��ه،  ال���ع���الق���ات 

تت�ساطران  املوؤ�س�ستني 

ه���دًف���ا م�����س��رتًك��ا وه��و 

على  م�سدًدا  اال�ستقرار، 

اجلهات  موا�سلة  اأهمية 

الدعم  تقدمي  يف  الدولية 

ل��ل��ج��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين، 

اأثبت  اأن  بعد  ا  خ�سو�سً

قدرة حا�سمة يف مكافحة 

االإره�������اب وال���ن���زاع���ات 

وخري  والطائفية،  الفئوية 

دليل على ذلك العمليات 

التي قام بها يف نهر البارد 

وطرابل�س والبقاع. 

ال�شيد بلمبلي

بالمبلي  ال�����س��ي��د  اأم���ا 

فتوّجه بال�سكر اإىل قائد اجلي�س على بادرته، موؤّكًدا اهتمام 

االأمني العام لالأمم املّتحدة باأو�ساع اجلي�س اللبناين، وموا�سلة 

املجموعة الدولية تقدمي الدعم له، م�سرًيا اإىل اأن اجلهود التي 

 ،1701 القرار  وفق  الدولية  القوات  مع  بالتعاون  اجلي�س  يبذلها 

ت�سّب يف خدمة ا�ستقرار لبنان واالإقليم عموًما، كما اأثنى على 

ال�سورية،  االأزمة  انعكا�سات  لبنان من  اجلي�س يف حماية  دور 

االأمنية  التي حققها من خالل اخلطة  والنجاحات الكبرية 

التي نّفذها اأخرًيا. 



العماد قهوجي

عن  معرًبا  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  حتّدث  ثم 

عن  بعيًدا  بيننا،  الدولية  ال��ق��وات  ق��ي��ادة  ل��وج��ود  تقديره 

عائالتهم يف زمن االأعياد. واألقى الكلمة االآتية:

يف  معكم،  اللقاء  على  حر�سنا  الف�سح،  عيد  يف  »اليوم 

اإننا ممتّنون  لنقول لكم جمّدًدا،  اللبناين،  اجلي�س  �سيافة 

لوجودكم بيننا، واأنتم مت�سون االأعياد، بعيًدا عن اأهلكم 

لبنانية  عائالٍت  بني  لكنكم  واأحبائكم،  واأوالدك���م 

حتبكم وحترتمكم.

اأهاًل بهيئة مراقبة الهدنة.

اأنتم من واكبتم لبنان واملنطقة منذ العام 1948، مع بدء 

الوقت،  ووا�سلتم عملكم منذ ذلك  الفل�سطينية،  الق�سية 

ولو اأن بع�س ال�سيا�سيني يتجاهل دوركم. لكن حني ذهب 

جديد  اجتماعي  عقد  وكتابة  امل�ساحلة،  اإىل  اللبنانيون 

وكانت  الهدنة،  باتفاق  كهم  مت�سّ اأعلنوا  الطائف،  يف 

مهّمتكم جزًءا اأ�سا�سًيا من هذا العقد.

اأهاًل بالقوات الدولية.

لقاوؤنا اليوم لقاء �سكر وعرفان باجلميل. منذ اأن بداأ لبنان 

يعي�س حتت وطاأة االأحداث االإقليمية واحلروب واالإعتداءات 

عبثية،  حرب  يف  كلبنانيني  دخلنا  اأن  ومنذ  االإ�سرائيلية، 

كنتم دائًما اإىل جانبنا، تعملون من اأجل بقاء لبنان.

ومنذ  ال�سغرية.  وحروبنا  الكبرية  اأزماتنا  يف  معنا  كنتم 

حكوماتنا  اأّك��دت  اليوم،  وحتى   1978 العام  يف  و�سولكم 

املتعاقبة، احرتامها القرار 425، ثم القرار 1701، الذي تعملون 

كقّوات دولية على تطبيقه، بالتعاون 

مع اجلي�س اللبناين. وقد اأكد لبنان 

تكراًرا  مبطالبته  بكم،  مت�سكه 

بالتجديد لكم.

اأيامنا  خ��الل  بيننا  وج��ودك��م  اإن 

العامل  يذّكر  ظّل  واملظلمة،  القا�سية 

الذي  ال�سغري،  البلد  هذا  بوجود  كّله 

قد  اجلميع  اأن  اأه��ل��ه  ي�سعر  ك��ان 

تخّلى عنه.

اأ�سا�سًيا  ع��ام��اًل  دوًم���ا  كنتم  لقد 

ال���س��ت��ق��رار ل��ب��ن��ان وامل��ن��ط��ق��ة. وم��ع 

بقي  ال��ظ��روف،  وق�ساوة  االأع���وام  م��رور 

على  اإليكم،  ينظرون  اللبنانيون 

اأنكم حتملون لهم، االأمل باال�ستقرار 

�سرورًيا  لي�س  لبنان.فوجودكم  وبقاء 

مفيًدا:  و�سيبقى  كان  اإمنا  فح�سب، 

ومفيد  اأمنًيا،  ومفيد  �سيا�سًيا،  مفيد 

اجتماعًيا.

اأنتم يف هيئة مراقبة الهدنة والقوات الدولية، اأ�سبحتم جزًءا 

ا�سا�سًيا من تاريخنا منذ اال�ستقالل وحتى اليوم.

عانوا  الذين  ا،  واجلنوبيني خ�سو�سً اللبنانيني عموًما  با�سم 

الظروف ال�سيئة والظاملة، ي�سكر اجلي�س اللبناين، عملكم 

و�سهركم وت�سحياتكم، ويوؤكد ا�ستمراره يف العمل معكم 

للحفاظ على لبنان.

ع�ستم، عا�س اجلي�س، عا�س لبنان«.
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ق  ح�شر الحتفال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، اإىل جانب املن�شّ

وقائد  بلمبلي،  ديريك  ال�شيد  املتحدة  للأمم  العام  للأمني  اخلا�ش 

ورئي�ش  �شيرّيا،  باولو  اجلرنال  لبنان  يف  املوؤّقتة  املتحدة  الأمم  قوات 

وعدد  فني،  مايكل  اللواء   )UNTSO( الهدنة  مراقبة  هيئة  اأركان 

الهدنة  مراقبة  وهيئة  الدولية  والقوات  اجلي�ش  �شّباط  كبار  من  كبري 

اللبناين ون�شيد »اليونيفيل«،  بداأ احلفل بالن�شيد الوطني  والإعلميني. 

من  ال�شهداء  الع�شكريني  اأرواح  على  ا  حداداً �شمت  دقيقة  الوقوف  ثم 

اجلي�ش والقوات الدولية.





عقد يف راأ�س الناقورة )2014/5/7( اجتماع ثالثي برئا�سة قائد 

عن  ح�سره  �سيرّيا،  باولو  اجلرنال  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات 

احلكومة  ق  من�سّ برئا�سة  ال�سباط  من  وفد  اللبناين  اجلانب 

اللبنانية لدى القوات الدولية العميد الركن حممد جانبيه.

بالقرار  املتعّلقة  احل��وادث  مناق�سة  الجتماع  خالل  ومّتت 

الالزمة ملنع  والإج��راءات  الأخرية،  الآونة  التي ح�سلت يف   1701

الإ�سرائيلية  اخلروقات  اللبناين  اجلانب  وا�ستعر�س  تكرارها. 

الإ�سرائيلية  الدوريات  انتهاك  مو�سوع  على  مرّكًزا  الأخرية، 

داخل  من  ال��رع��اة  خطف  وح��ادث��ة  الأزرق،  للخط  املتكّرر 

املناطق  اللبنانيني يف  للمواطنني  والتعّر�س  اللبنانية،  الأرا�سي 

احلدودية، وحماولة منعهم من ا�ستثمار اأرا�سيهم القريبة من 

اخلط املذكور. كما طالب بوقف هذه اخلروقات واإزالة حقول 

الرمي املحاذية للخط الأزرق، وبالإن�سحاب الإ�سرائيلي من اجلزء 

اللبناين لبلدة الغجر.

بدوره، اأّكد اجلرنال �سيرّيا العمل على »تنظيف نهر الوّزاين 

من دون اإجراء اأي تغيري يف املجرى«، واعًدا »مبتابعة عدد من 

بلدة  يف  �سّيما  ل  الأزرق،  اخلط  طول  على  اخلا�سة  احل��الت 

بليدا«. وطلب من اجلانبني »اإلتزام اآلية التن�سيق والإرتباط مع 

قوات الأمم املتحدة، والتعاون التام مع هذه القوات لإزالة كل 

اأ�سباب التوتر، واملحافظة على الإ�ستقرار تطبيًقا للقرار 1701.

اأ�سدرتها  بيانات  عدة  يف  اأعلنت  قد  اجلي�س  قيادة  وكانت 

خالل الأ�سابيع املا�سية، الإنتهاكات واخلروقات الإ�سرائيلية 

املتكررة، وذلك وفق الآتي:

راجلة  دورية  »اأقدمت   2014/4/17 بتاريخ 

مزرعة  منطقة  يف  الإ�سرائيلي  للعدو  تابعة 

الأزرق  اخلط  خرق  على  احلدودية  ب�سطرة 

و�سقيقه  زه���را  ح�سن  ال��راع��ي��ني  وخ��ط��ف 

ا�سماعيل، بالإ�سافة اإىل كل من نهاد علي 

عواد ووفاء علي مو�سى وورود ح�سني زهرا اأثناء 

وعند  اخلطف.  عملية  على  اعرتا�سهن 

ال�ساعة 12:00 مّت اإطالق �سراح الن�ساء والإبقاء 

على الراعيني قيد اخلطف. وجرت متابعة 

املو�سوع بالتن�سيق مع قوات اليونيفيل«.

املديرية  اأعلنت  ال�سابق  للبيان  واإحلاًقا 

اللبناين  اجلي�س  يف  املخابرات  »مديرية  اأن 

ت�سّلمت بوا�سطة قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان عرب معرب 

ا�سماعيل  و�سقيقه  زهرا  ح�سن  اللبنانيني  املواطنني  الناقورة 

مزرعة  يف  الإ�سرائيلي  للعدو  تابعة  دوري��ة  خطفتهما  اللذين 

ب�سطرة. وقد بو�سر التحقيق معهما لك�سف مالب�سات عملية 

اخلطف.

باإطالق  الإ�سرائيلي  العدو  قوات  »قامت   ،2014/4/19 بتاريخ 

وقوع  دون  من  اخليام  �سهل  يف  مزارعني  اأربعة  باجتاه  النار 

اإىل  للجي�س  تابعة  دوري��ة  ح�سرت  ذلك  اأث��ر  وعلى  اإ�سابات. 

املكان واتخذت الإجراءات الالزمة«.

للعدو  تابعة  راج��ل��ة  دوري���ة  اأق��دم��ت   ،2014/5/1 وب��ت��اري��خ 

يف  الأزرق  اخل��ط  خ��رق  على  عنا�سر،   7 قوامها  الإ�سرائيلي 

منطقة حول – مرجعيون مقابل مركز العباد مل�سافة 20 مرًتا 

اجلي�س  وحدات  اتخذت  الأثر  وعلى  اللبنانية،  الأرا�سي  داخل 

مواجهة  يف  املنا�سبة  الدفاعية  الإجراءات  املنطقة  يف  املنت�سرة 

الدورية املعادية، التي عادت وان�سحبت عند ال�ساعة 11:50 باجتاه 

الأرا�سي املحتلة.«

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

للعدو  تابعة  حربية  زوارق  »اأق��دم��ت   :2014/5/12 بتاريخ 

راأ�س  عند  اللبنانية  الإقليمية  املياه  خرق  على  الإ�سرائيلي 

الناقورة، وقامت بتقدمي اإحدى الطفافات احلدودية م�سافة 20 

مرًتا داخل تلك املياه.

كما جاء يف بيان اأ�سدرته بتاريخ 2014/5/13: »يف خرق جديد 

لل�سيادة اللبنانية، اأقدمت جرافة تابعة للعدو الإ�سرائيلي عند 

اأتربة  جرف  على  احلدودية،  الناقورة  بلدة  قبالة   16:00 ال�ساعة 

�سمايل  اإىل  ورميها  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  داخل  من 

توجهت  الأث��ر  وعلى  اللبنانية.  الأرا�سي  داخل  الأزرق  اخلط 

دورية تابعة للجي�س اإىل املكان، ومّت التن�سيق مع قوات الأمم 

الآلية  اأوقفت  املوؤقتة يف لبنان ملعاجلة املو�سوع، حيث  املتحدة 

املذكورة عملها عند ال�ساعة 16:35.

اجتماع ثالثي يف الناقورة

لبحث الإنتهاكات الإ�سرائيلية

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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اأحيت ال�سفارة الأ�سرتالية ذكرى �سهدائها الذين ق�سوا يف لبنان خالل 

احلرب العاملية الأوىل، وذلك باحتفال اأقيم يف مدافن دول الكومنولت يف 

ق�سق�س – بريوت. 

و�سخ�سيات  اأو�سرتاليا  �سفرية  اجلي�س،  قائد  ممثل  الإحتفال  ح�سر 

اأجنبية، اإىل ممّثلني عن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان ومنظمات 

مقطوعتني  اجلي�س  مو�سيقى  من  مفرزة  عزفت  احلفل،  وخالل  اأخرى. 

.»the reveille«و »the last post« مو�سيقيتني بعنوان

ال�سفارة الأ�سرتالية اأحيت ذكرى �سهدائها



اللبناين لالأعمال  املركز  رئي�س  ح�سر 

عماد  الركن  العميد  بالألغام  املتعّلقة 

امل��رك��ز  ���س��ب��اط  م��ن  وع���دد  ع�سيمي 

 - جنيف  يف  عقدت  اجتماعات  ثالثة 

نزع  برامج  م��دراء  جانب  اإىل  �سوي�سرا، 

الألغام يف عدة دول اأجنبية وعربية.

التي  الثالثة  الإجتماعات  وحملت 

ولغاية   2014/3/30 من  اعتباًرا  عقدت 

بحيث  ع��ن��اوي��ن،  ث��الث��ة   2014/4/12

برامج  مل��دراء  الأول  الجتماع  خ�س�س 

الذخائر  لإتفاقية  والثاين  الألغام،  نزع 

اتفاقية  فتناول  الثالث  اأما  العنقودية 

ونقل  واإنتاج  وتخزين  ا�ستعمال  حظر 

الألغام امل�سادة لالأفراد.

اللقاءات  ختام  يف  املجتمعون  وتو�سل 

اإقليمًيا  م��رك��ًزا  لبنان  اعتماد  اإىل 

اإدارة  على  العربية،  باللغة  للتدريب 

بالألغام  املتعّلقة  الأع��م��ال  برنامج 

�سي�سمل  وال���ذي  اإن�سانية،  لأغ��را���س 

 IMSMA« بالإ�سافة اإىل اجليل اجلديد

اإدارة  ح��ول:  عمل  ور���س  اإقامة   ،»NG
الأع��م��ال  برنامج  وال��ن��وع��ي��ة،  اجل���ودة 

العربية  باللغة  ب��الأل��غ��ام  املتعّلقة 

...)AOP(

اجلي�س  من  وع�سكريني  �سباًطا  الفرن�سية  ال�سفارة  كّرمت 

خالل احتفال اأقيم يف ق�سر ال�سنوبر يف بريوت، ملنا�سبة الذكرى 

احلرب  خالل  ق�سوا  الذين  الفرن�سيني  للع�سكريني  ال�سنوية 

العاملية الثانية )1945/5/8(.

باتري�س  ال�سيد  الفرن�سي  ال�سفري  جانب  اإىل  الإحتفال  ح�سر 

ال��دول الأوروب��ي��ة والإحت��اد الأوروب���ي، ممثل قائد  ب��اويل، �سفراء 

ع�سكريون  ملحقون  يا�سني،  ح�سن  الركن  العميد  اجلي�س 

ال�سخ�سيات  م��ن  وجمموعة  لبنان  يف  معتمدون  اأج��ان��ب 

الدبلوما�سية والع�سكرية والإعالمية. 

الفرن�سي  ال�سفري  األقى  القوى،  وا�ستعرا�س  الوطني  الن�سيد  بعد 

ال�سيد باويل كلمة �سرح فيها معاين املنا�سبة، ثم قلّد ال�سباط 

والع�سكريني اأو�سمة وميداليات فرن�سية.

البحوث  الركن خالد حمادة مدير مركز  العميد  ُمنح  وقد 

رتبة  من  الوطني  الإ�ستحقاق  و�سام  الإ�سرتاتيجية  والدرا�سات 

�سابط تقديًرا لدوره يف التقارب الفرن�سي اللبناين وم�ساهمته يف 

اإقامة املوؤمترات الإقليمية. كما ُمنح العميد الركن �سامل 

يف  الفّعال  لدوره  تقديًرا  نف�سه  الو�سام  املغاوير  فوج  قائد  روكز 

�سريتي  التدريبات مل�سلحة  امل�سرتك على �سعيد  التعاون  تعزيز 

القتال اجلبلي، وتنظيم ن�ساط »اإغارة الأرز«.

ويف ال�سياق نف�سه، ُمنح كل من العقيد الركن الطّيار فادي 

اأبو هّلون من فوج  لبكي من القوات البحرية، واملقدم مارون 

التدخل الثالث، واملقدم البحري م�سطفى العلي والنقيب البحري 

رفيق اأبو رجيلي كالهما من القوات البحرية، ميدالية الدفاع 

الوطني الفرن�سية مل�ساهمتهم يف اإجناح زيارة املجموعة البحرية 

 Cèdre bleu« البحري والتمرين   »Jeanne dArc« الفرن�سية

2013«. كذلك، مّت تقليد املعاون اأول بول�س �سمعان من كلية 

فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان ميدالية الدفاع الوطني الفرن�سية 

تقديًرا جلهوده خالل وظيفته ك�سائق ل�سباط التعاون التقني 

الفرن�سيني لدى الكلية املذكورة والكلية احلربية. 

واختتم الإحتفال بن�سيد املوتى وو�سع اإكليل زهر على ن�سب 

يف  كوكتيل  حفل  اإىل  احل�سور  دعي  ثم  املجهول،  اجلندي 

قاعة ق�سر ال�سنوبر.

جي�شنا

ال�سفارة الفرن�سية تكّرم �سباًطا وع�سكريني لبنانيني

رئي�س املركز اللبناين لنزع الألغام ي�سارك باجتماعات جنيف

واعتماد لبنان مركًزا اإقليمًيا للتدريب باللغة العربية

العدد 20348



دكتوراه يف 

اللغة العربية 

واآدابها

للعميد الركن 

اإميل منذر

العميد  ح��از 

ال�������رك�������ن 

�سفيق  اإم��ي��ل 

�سهادة  م��ن��ذر 

واآدابها  العربية  اللغة  يف  اللبنانية  الدكتوراه 

والعلوم  الآداب  للدكتوراه يف  العايل  املعهد  من 

الإن�سانية والإجتماعية  يف اجلامعة اللبنانية.

التي  اأطروحته  منذر  الركن  العميد  ناق�س 

الف�سحى،  العربية  »ال��ل��غ��ة  ح��ول  مت��ح��ورت 

باإ�سراف  تي�سريها«  وم�ساريع  م�سكالتها 

الدكتور عبد املجيد ح�سني زراقط، ونال بنتيجة 

املناق�سة تقدير اللجنة بدرجة جيد جًدا.

زار وفد من ق�سم الطوارئ 

هانديكاب  منظمة  يف 

يف  العاملة   )HI( العاملية 

الألغام مركز  نزع  جمال 

املنظمة املذكورة يف بلدة 

حيث  ال���ب���رتون،   - ت���ول 

ا�ستمع اإىل �سرح حول �سري 

العمل والتدريب.

الوفد حقل  زار  كذلك، 

األغام يف بلدة ديربال يعمل 

من  فريق  تنظيفه  على 

واطلع  ذات��ه��ا،  املنظمة 

رئي�سه على كيفية  من 

العمل والعتاد امل�ستخدم.

اأطلق  الألغام،  خماطر  من  للتوعية  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

اجلي�س اللبناين – املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام 

الألغام  خماطر  من  للتوعية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 

حملة توعية تذكريية من خماطر الألغام والقنابل العنقودية 

والذخائر غري املنفجرة اإعتبارًا من 2014/3/31 ولغاية 2014/4/5.

�سملت احلملة ن�ساطات متعددة توّزعت على ال�سكل الآتي:

الألغام  خماطر  من  للتوعية   )SMS( اإلكرتونية  ر�سائل   -

على خطوط الهواتف املحمولة �سملت جميع املواطنني، طوال 

فرتة احلملة.

- حما�سرات لتوعية طالب املدار�س وقد �سملت: »هاي مودرن 

�سكول« - مزبود، »كولدج يونيفر�سال« – مرج علي، »مدر�سة 

ال�سرق« – داريا، »بيت احلكمة« – �سحيم، »راهبات العائلة 

ومهنية  و»ثانوية  زحلة   - ال�سرقية«  و»الكلية  املقد�سة« 

القدي�سة ترييزا للراهبات املارونيات« – حد�سيت.

- متابعة حلقات توعية تنظمها قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

بالط  و�سهل  �سمع  بلدات  )يف  مراكزها  يف  وذل��ك  لبنان  يف 

والناقورة( والتي �سملت حواىل 70 تلميًذا من خمتلف املدار�س 

املجاورة لهذه املراكز. 

حمالت  على  بالإ�سراف  يقوم  املركز  اأن  بالإ�سارة  ويجدر 

خماطر  من  للتوعية  الوطنية  اللجنة  تنفذها  التي  التوعية 

الألغام، بدعم من منظمة اليوني�سف التي ت�ستهدف املجتمع 

الأهلي يف 200 بلدة وقرية، بالإ�سافة اإىل توعية تالمذة املدار�س يف 

املناطق اللبنانية كافة والتي انطلقت منذ بدء العام الدرا�سي 

وخا�سة،  ر�سمية  مدر�سة   300 ت�سمل  اأن  اإىل  و�ست�ستمر  احلايل، 

من  لتتمكن  املحلية  املجتمعات  قدرات  بناء  بهدف  وذلك 

مواجهة امل�سكلة وتلتزم قواعد احليطة واحلذر.

احلملة الوطنية للتوعية من خماطر الألغام

والقنابل العنقودية

وفد من منظمة 

هانديكاب العاملية

يزور منطقة البرتون
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جي�س العلم والثقافة

ما�سرت يف الدبلوما�سية 

واملفاو�سات الإ�سرتاتيجية

للنقيب رجا عامر 

عامر  �سالح  رجا  النقيب  نال 

من لواء احلر�س اجلمهوري �سهادة 

ما�سرت يف الدبلوما�سية واملفاو�سات 

الإ�سرتاتيجية، من كلية العلوم 

يف  الدولية  والعالقات  ال�سيا�سية 

جامعة احلكمة. 



جي�شنا

امل�����س��اع��دات  ب��رن��ام��ج  اإط�����ار  يف 

الأمريكّية املقّررة للجي�س اللبناين، 

بني  املوؤّقتة  والإتفاقيات  والإلتزامات 

اللوج�ستي  اللواء  ت�سّلم  اجلانبني، 

وبتواريخ 16، 24، 2014/4/25، كمّية 

من الأ�سلحة احلربّية الفردية و40 اآلية 

و21  »هامفي«  ن��وع  مدولبة 

اإىل  اإ�سافة  رك��اب،  حاملة 

كمية  على  يحتوي  م�ستوعب 

من الزيوت اخلا�سة بالآليات.

ال��ق��وات  ت�سّلمت  ك��ذل��ك، 

البحرية عرب مرفاأ بريوت، ثمانية 

قطع  من  وكمية  حربّية  زوارق 

ا  اأي�سً مقدمة  لها  التابعة  البدل 

من الوليات املتحدة الأمريكية.

�سباط  الت�سليم  عملية  ح�سر 

من اجلي�س ومن مكتب التعاون 

الدفاعي الأمريكي يف لبنان.

يف  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  من  التوجيه  مديرية  ت�سّلمت 

وثائقية  اأفالم  لتح�سري  �سة  متخ�سّ ت�سوير  معدات   ،)UNDP( لبنان 

 .) CIMIC( وذلك يف اإطار التعاون الع�سكري - املدين

التابع  الت�سوير  ق�سم  مبنى  يف  جرت  التي  الت�سليم  عملية  ح�سر 

ال�سيد  الربنامج  ومدير  التوجيه  مدير  قان�سو  علي  العميد  للمديرية، 

لوقا رندا ووفد مرافق 

و�سّباط. 

واأع�����ق�����ب ذل���ك 

ح��ف��ل غ���داء اأق��ي��م 

الوفد  �س�رف  على 

يف  ال�سباط  ن��ادي  يف 

الريزة. 

نف�سه،  ال�سياق  ويف 

م�ست�سفى  ت�سّلم 

ب��ل��دة  يف  ال��ع��ن��اي��ة 

ع��ني اإب���ل، ج��ه��اًزا 

بقيا�س  ا  خا�سً طبًيا 

ال�  قبل  من  اجلهد، 

يف  وذل��ك   ،UNDP
ح�سور ممثلني عن 

ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون 

ال���ع�������س���ك���ري – 

جانب  اإىل  امل���دين، 

ال�سباط  م��ن  ع��دد 

واأهايل البلدة.

اأقيم يف بلدة كفردبيان حفل ت�سّلم مبنى مل�سلحة 

اجلي�س مّت اإن�ساوؤه وجتهيزه بتقدمة من �سركة »يل 

رو�س« بالإ�سرتاك مع بلدية كفردبيان.

العرجا ممثاًل  الركن جان  العميد  ح�سر احلفل 

من  وح�سد  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد 

الفاعليات الر�سمية وال�سعبية. 

باملنا�سبة  كلمة  اجلي�س  قائد  ممثل  األقى  وقد 

�سكر فيها »اجلهات املمّولة على مبادرتها القّيمة 

التي تعرّب ب�سكل وا�سح عن ثقة املواطن اللبناين 

بجي�سه«. ثّم �سّلم �ساحب ال�سركة ال�سيد حبيب 

العماد  اجلي�س  قائد  باإ�سم  �سكر  كتاب  ال�سدياق 

قهوجي، ودرًعا تذكارية. كما قّدم العميد الركن 

العرجا درًعا لكل من رئي�س املجل�س البلدي ال�سيد 

ال�سيد  امل�سروع  تنفيذ  على  وامل�سرف  عقيقي  جان 

بول�س ال�سامي.

العدد 22348

اجلي�س ت�سّلم اأ�سلحة واآليات

وزوارق اأمريكية

اجلي�س ت�سّلم مبنى مقدًما من �سركة 

»يل رو�س«

معدات ت�سوير من UNDP ملديرية التوجيه

وجهاز طبي مل�ست�سفى بلدة عني اإبل



من  جمموعات  مع  بالإ�سرتاك  اجلي�س  من  وحدات  قامت 

واإخماد  ومبوؤازرة طوافات ع�سكرية، مبحا�سرة  املدين  الدفاع 

احلرائق التي اندلعت يف خراج بلدات: كفر دلقو�س- زغرتا، 

بعبدا،  بط�ساي-  ع��رم��ون،   - احل�����سّ دوح��ة  عاليه،  البنيه- 

الهيكلية، معيان، كفرمتى، حارة ال�ست، الريزة، كفرجرة 

وجن�سنايا. 

اأنهت  اجلي�س،  ينّفذها  التي  الإمنائية  املهمات  اإط��ار  ويف 

اخلا�سة  املبيدات  ر�س  اأعمال  اجلوية  للقوات  تابعة  طوافات 

مبكافحة ح�سرة ال�سونة، فوق حقول القمح يف البقاع الغربي. 

وقد �سملت املهمة مناطق: كفريا، خربة قنافار، جب جنني، 

كامد اللوز وبعلول.

مع  والتن�سيق  بالتعاون  اجلي�س  من  وح��دات  و�ساركت 

وا�سعة  تنظيف  بعملية  الكبري«،  الأزرق  »حملة  جمعية 

 »2014 للعام  الكبري  الأزرق  »حملة  با�سم  اللبناين  لل�ساطئ 

وذلك اعتباًرا من العري�سة �سماًل حتى �سور جنوًبا.

وقد �سارك يف احلملة عنا�سر من خمتلف وحدات اجلي�س، 

بالإ�سافة اإىل عدد من زوارق القوات البحرية واآليات هند�سية، 

اإىل جانب جمموعات من الدفاع املدين والأندية املحلية، وعدد 

كبري من املتطّوعني املدنيني.

مواًدا  دمج  �سعيد  اأول  الرقيب  ي�ستخدم 

ع�سكرية  مات  جم�سّ �سناعة  يف  خمتلفة 

ت�سّور معارك وعمليات دهم وعمليات اإنزال 

خمتلف  يف  اللبناين  اجلي�س  ب��ط��ولت  متّثل 

من  وكاأنها  وتبدو  خا�سها،  التي  واحلروب  املعارك 

اإنتاج م�سنع متخ�س�س.

اأدق  ��م��ات ع��ل��ى  امل��ج�����سّ حت��ت��وي ه���ذه 

الع�سكرية  الآل��ي��ات  ا  خ�سو�سً التفا�سيل 

مل�ساهد  ت�سوير  وهي  والد�سم  واجلنود  واملروحيات 

حقيقية جرت خالل املعارك.
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مهمات اإمنائية واإخماد حرائق يف خمتلف 

املناطق و»حملة الأزرق الكبري للعام 2014«

�َسلِمت يداك

يا �سعيد



جي�شنا

العدد 24348

وا�سلت وحدات اجلي�س تنفيذ تدابريها 

لرت�سيخ  والبقاع  طرابل�س  يف  الأمنية 

وتوقيفهم،  املطلوبني  وتعّقب  الأم��ن 

التي  الأم��ن��ّي��ة  للخطة  تطبيًقا  وذل��ك 

الأجهزة  مع  بالتعاون  القيادة  و�سعتها 

الأمنية. 

وت�ستمر هذه الوحدات بتنفيذ عمليات 

اأوقفت  امل�سّلحني، حيث  لأماكن  دهم 

منهم،  العديد  مهماتها  تنفيذ  خالل 

مديرية  اإىل  اأنف�سهم  اآخرون  �سّلم  فيما 

املخابرات. 

دوري��ات  تعّر�ست  خمتلفة،  وبتواريخ 

تابعة للجي�س، يف اأثناء قيامها بواجبها 

مما  م�سّلحني  قبل  من  نار  اإط��الق  اإىل 

ا�سطرها اإىل الرّد باملثل ومالحقة امل�ستبه 

بهم.

• التوقيفات يف ال�سمال:
ووح��دات  امل��خ��اب��رات  مديرية  اأوق��ف��ت 

وفق  ط��راب��ل�����س،  يف  املنت�سرة  اجلي�س 

بيانات �سادرة عن قيادة اجلي�س مديرية 

التوجيه خالل الأ�سبوعني الأخريين من 

العديد  اأيار،  �سهر  ومطلع  املا�سي  ني�سان 

من املطلوبني للعدالة.

امل��خ��اب��رات يف  اأوق��ف��ت م��دي��ري��ة  فقد 

كايد  ب��الل  الفل�سطيني   2014/4/17

كايد من األوية عبد الله عّزام وهو اأحد 

لرتكابه  مذكرات،  بعدة  املطلوبني 

عدة جرائم، اأبرزها ا�سرتاكه مع اآخرين 

حملة  يف  لليونيفيل  دورية  ا�ستهداف  يف 

ا�ست�سهاد  عنها  نتج  والتي  القا�سمية، 

عدد من عنا�سر الوحدة الإ�سبانية، اإ�سافة 

وتفجريات  اإرهابية  باأعمال  قيامه  اإىل 

ونقل اأ�سلحة وقتل وحماولة قتل وتخريب 

 ،2014/4/24 يف  وخا�سة.  عامة  من�ساآت 

اأماكن  اجلي�س  قوى  دهمت 

عدد من املطلوبني للعدالة يف 

طرابل�س، حيث اأوقفت املدعو 

متوّرط  وهو  هودا،  علي  فادي 

نار  واإط���الق  رّم��ان��ات  برمي 

للجي�س،  تابعة  دوريات  على 

من  عدد  اإ�سابة  عنهما  نتج 

الع�سكريني بجروح. 

قّوة  قيام  واأثناء   ،2014/4/26 بتاريخ 

مطلوبني  ده��م  بعملية  اجلي�س  م��ن 

املدعو  اأق��دم  التبانة،  حملة  يف  للعدالة 

يدوية  رّمانة  اإلقاء  على  احلكيم  عمر 

�سبعة  اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  الدورية،  باجتاه 

بالإ�سافة  �سابطان،  بينهم  ع�سكريني 

اإىل مواطنني اثنني بجروح طفيفة. 

وقد لحقت قوى اجلي�س مطلق الرّمانة 

ومتّكنت من توقيفه يف حمّلة الزاهرية 

ا حربًيا.  و�سبطت بحوزته م�سد�سً

اأق��دم   ،2014 و5/14/   9-8-5 بتواريخ 

�سعد  عّلوكي،  زياد  املدعّوين  من  كل 

امل�سري، خالد قّوا�س، عمر حمي�س، عبد 

الله عبد القادر من�سور، عبد الله حممد 

ان حممود �سرور، علي علي  احللوة، ح�سّ

جرك�س، اأحمد خالد العبود، خالد فادي 

م�سطفى،  حممود  خالد  ال�سوري  �سبلي، 

حممد  زكريا  نحيلي،  جمال  حممد 

نا�سر  بالل  احلّجار،  طه  اأحمد  جمعة، 

العكاري، اإبراهيم اأحمد العبيد، ح�سن 

قا�سم �سيف، عمر عبد الكرمي �ساهر، 

خالد علي �سعبان و�سايد حم�سن مرق�س 

اإىل  اأنف�سهم  ت�سليم  على  ال��دوي��ه��ي، 

التحقيق  بو�سر  وقد  املخابرات،  مديرية 

معهم باإ�سراف الق�ساء املخت�س. 

اأوقفت قوى اجلي�س  وبالتواريخ نف�سها، 

بنتيجة عمليات الدهم التي نّفذتها يف 

حملة جبل حم�سن، كاًل من املدعّوين 

وال�سوريني  م�سطفى  رم�سان  م�سطفى 

هالل علي ال�سيخ وعلي ريا�س معروف، 

وجميعهم مطلوبون مبوجب مذكرات 

توقيف ل�سرتاكهم يف اأحداث طرابل�س. 

كذلك، دهمت قوة من اجلي�س خمزًنا 

لالأ�سلحة يف منطقة باب التّبانة واآخر يف 

بداخلهما  عرثت  حيث  حم�سن،  جبل 

وذخائر  ومتو�سطة  ثقيلة  اأ�سلحة  على 

عائدة لها. 

• البقاع:
بتاريخ 2014/4/20، اأقدم املدعو كمال 

عّز الدين وهو يقود �سيارة نوع »بيك اآب« 

اجتياز  على  اأجنبيتني،  لوحتني  حتمل 

اللبناين يف منطقة  اأحد حواجز اجلي�س 

باجتاه  النار  اإط��الق  اإىل  وب��ادر  عر�سال، 

النار  على  رّدوا  الذين  احلاجز  عنا�سر 

باملثل، ما اأّدى اإىل اإ�سابته بجروح. وقد مّت 

�سبط ال�سالح احلربي امل�ستخدم وكمّية 

من الأعتدة الع�سكرية والذخائر. 

مطلوب  الدين  عّز  املدعو  اأن  ويذكر 

مبوجب مذّكرتي توقيف بجرم التعامل 

ب�سدة مع عنا�سر اجلي�س. 

ح�سول  اأث���ر  وع��ل��ى   ،2014/4/24 يف 

اإ�سكال بني عدد من النازحني ال�سوريني 

يف ب��ل��دة ع��ر���س��ال، داه��م��ت ق���وة من 

اأوقفت  حيث  وجودهم  مكان  اجلي�س 

حزام  اأحدهم  مع  و�سبط  منهم،  ثالثة 

نا�سف قّدرت زنته ب�3،5 كلغ من املواد 

و7  �سغرية  حديد  قطع  مع  املتفّجرة، 

اأمتار فتيل �ساعق و�ساعق رّمانة يدوية.

ي واملالحقة، متّكنت  وبنتيجة التق�سّ

 ،2014/4/25 بتاريخ  املخابرات  مديرية 

جعفر  حممد  مرهج  املدعو  توقيف  من 

حممد  بع��سابة  ي�سمى  ما  اإىل  املنتمي 

بعّدة  مطلوب  جعفر  وامل��وق��وف  دورة. 

 2014/1/9 بتاريخ  لإق��دام��ه  م��ذك��رات 

اعرتا�س  على  اآخرين  مع  بالإ�سرتاك 

 – الأبي�س  تل  منطقة  يف  �سورية  حافلة 

مليون   25 نحو  رّكابها  و�سلب  بعلبك 

لرية لبنانية، واإقدامه بتاريخ 2014/3/17 

باجتاه  النار  اإط��الق  على  اآخ��ري��ن  مع 

اخلطة الأمنية م�ستمّرة 

ووحدات اجلي�س توقف 

مطلوبني ومرتكبي خمالفات 

وتالحق م�سّلحني
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مواطنني يف بلدة يونني.

ك��ذل��ك، اأوق���ف���ت ق���وى اجل��ي�����س يف 

املدعّوين   )2014/4/28( عر�سال  منطقة 

بّقار  ومرهج  الأعرج  الدامي  عبد  حممد 

لالإ�ستباه يف  الأول  ال�سورية؛  التابعية  من 

معه  والعثور  بالأ�سلحة  بالجتار  قيامه 

الأجنبية  العمالت  من  كمّية  على 

�سفر  ج��واز  حليازته  والثاين  واللبنانية، 

وبطاقة هوية عائدتني لأ�سخا�س اآخرين. 

كما اأوقفت قوى اأخرى يف البلدة نف�سها 

اأمون  ح�سن  وليد  املدعو   ،)2014/5/8(

حليازته كمّية من حبوب الكبتاغون. 

تابعة  دوري��ة  تعّر�ست   ،2014/4/30 يف 

للجي�س يف منطقة الرهوة – عر�سال اإىل 

م�سّلحة  جمموعة  قبل  من  نار  اإط��الق 

اأّدى  ما  املنطقة،  ج��رود  يف  لها  كمنت 

بجروح  ع�سكريني  خم�سة  اإ�سابة  اإىل 

م�سادر  على  الدورية  رّدت  وقد  خمتلفة. 

وعملت  املنا�سبة،  بالأ�سلحة  ال��ن��ريان 

عر�سال،  ج���رود  يف  مالحقتهم  على 

ودهمت اأماكن اإطالق النار. 

قوى  اأوقفت  و2014/5/12،   2 وبتاريخي 

اجلي�س يف منطقة عر�سال �سبعة اأ�سخا�س 

من اجلن�سية ال�سورية لدخولهم الأرا�سي 

كما  �سرعّية،  غري  بطريقة  اللبنانية 

اأوقفت يف عني ال�سودا- �سبعا املدعوين نور 

الدين عثمان وملك عبد الله الع�سراوي 

لل�سبب نف�سه. 

• منطقة ال�ساحية اجلنوبية: 
ا  اأي�سً الأم���ن  على  احل��ف��اظ  اإط���ار  يف 

ومالحقة مطلوبني للعدالة، اأوقفت قوى 

اجلنوبية،  ال�ساحية  منطقة  يف  اجلي�س 

علي  املدعّوين  من  كاًل   )2014/4/29(

جمال الدين، ح�سن رفيق املقداد، عبا�س 

العلي،  ع�سام  وماهر  الدين  نا�سر  علي 

املطلوبني مبوجب عّدة وثائق لإقدامهم، 

بتواريخ خمتلفة، على ارتكاب جرائم 

و�سهر اأ�سلحة باجتاه مواطنني، والإعتداء 

اأوقفت  على عنا�سر من اجلي�س. كما 

املدعو في�سل �سالح اإخليق من التابعية 

بئر  منطقة  يف  النار  لإطالقه  ال�سورية 

ح�سن. 

اأوقفت  و2014/5/14،  و6   1 وب��ت��واري��خ 

ال�ساحية  منطقة  يف  الع�سكرية  القوى 

اجلنوبية كاًل من املدعو حممد مظلوم 

وولديه علي وح�سن، حمزة ر�سيد زعيرت، 

عبا�س  الدين،  زي��ن  رام��ز  وهبي  حممد 

الدين،  زين  رامز  كرم  حجول،  �سميح 

ح�سن جميل حنون، م�سطفى ذو الفقار 

ا�سماعيل، ح�سني ح�سن طهماز، حممد 

لرتكابهم  املطلوبني  طهماز  ح�سن 

البع�س  بحوزة  �سبطت  وقد  جرائم.  عدة 

ورمانات  حربية  وبنادق  اأ�سلحة  منهم 

والأع��ت��دة  الذخائر  من  وكمية  يدوية 

الع�سكرية. 

يف  واجلناح  اجلديدة  طريق  حملتي  ويف 

ح�سن  املدعوين  اجلي�س  اأوقف  بريوت، 

وبالل  وخالد طالل خليل  �سويدان  علي 

جرائم  لرت��ك��اب��ه��م  عي�سى  حم��م��ود 

دهمت  كما  و�سرقة.  و�سلب  نار  اإطالق 

عدد  منازل  ا،  اأي�سً اجلناح  حملة  يف  قوة 

من املطلوبني للعدالة، واأوقفت املدعّوين 

طالب حممد م�سلب مطر و�سقيقه بالل 

املطلوبني بعدة جرائم. 

الوحدات  نّفذت  منا�سبات،  عدة  ويف 

�سملت  اإ�ستثنائية  تدابري  الع�سكرية 

والظرفي�ة  الثابت�ة  احل��واجز  اإق��ام��ة 

ل  واملوؤللة،  الراجلة  الدوري�ات  وت�س�يري 

الحتفالت  اأماكن  حمي�ط  يف  �سيما 

الرئي�سة  وال��ط��رق  ال��ع��ب��ادة  دور  وح���ول 

ال�سياحية  وامل��راف��ق  الت�سّوق  واأم��اك��ن 

وغريها. 

وقالت مديرية التوجيه يف بيان اأ�سدرته 

بتاريخ 2014/5/8: »يف اإطار احلفاظ على 

اجلرائم  ومكافحة  وال�ستقرار  الأم��ن 

املنّظمة على اأنواعها، وبنتيجة التدابري 

الأمنية التي اتخذتها وحدات اجلي�س يف 

�سهر  خالل  اللبنانية  املناطق  خمتلف 

 1250 نحو  الوحدات  هذه  اأوقفت  ني�سان، 

ا من جن�سيات خمتلفة، بع�سهم  �سخ�سً

مذكرات  مبوجب  للعدالة  مطلوب 

الآخر لرتكابه جرائم  والبع�س  توقيف 

بالتجوال  تتعّلق  متعددة،  وخمالفات 

داخل الأرا�سي اللبنانية من دون اإقامات 

�سرعية، وحيازة املمنوعات والإجتار بها 

بالإ�سافة  احل��دود،  عرب  ب�سائع  وتهريب 

من  نارّية  ودراج��ات  �سيارات  قيادة  اإىل 

دون اأوراق ثبوتية، وقد �سملت امل�سبوطات 

147 �سيارة، 148 دّراجة نارّية وزورقي �سيد، 

الأ�سلحة  من  كميات  اإىل  بالإ�سافة 

واملخدرات  املتنوعة  الع�سكرية  والأعتدة 

واملواد املهربة«. 

من  ق��وة  اأوق��ف��ت   2014/5/15 بتاريخ 

ال�سبالين  �سبحي  مهدي  املدعو  اجلي�س 

لإقدامه يف اأوقات �سابقة على اإطالق نار 

لعّدة مرات، واملدعو نبيل عماد مّكوك 

املمنوعات  ح��ي��ازة  ج���رم  لرت��ك��اب��ه 

مواطنني  اأوق��ف��ت  ك��م��ا  وت��ه��ري��ب��ه��ا. 

توقيفها.  مطلوب  �سيارات  لقيادتهم 

ة  ومّت ت�سليم املوقوفني اإىل املراجع املخت�سّ

لإجراء الالزم.

• �سواريخ ت�ستهدف قرى بقاعية:
بتواريخ 14، 23 و2014/4/25 و2014/5/7، 

ت��ع��ّر���س��ت ب��ل��دات ال��ل��ب��وة – ال��ب��ق��اع، 

حورتعال، بريتال، الهرمل والنبي عثمان 

ل�سقوط �سواريخ م�سدرها اجلانب ال�سوري 

اأف��ادت  ما  وف��ق  ال�سرقية،  ال�سل�سلة  اأو 

بيانات مديرية التوجيه. 

البيانات  ه��ذه  اأح���د  اأ���س��ار  ك��ذل��ك 

بتاريخ  �سورية  حربية  طائرة  قيام  اإىل 

2014/4/24، باإطالق �سواريخ على جرود 

بلدة عر�سال.



فوج 

التدخل 

الثاين



جمّلة »اجلي�ش« زارت مقر قيادة هذا الفوج يف منطقة رياق 

والتقت قائده العميد الركن املغوار ب�سام عي�سى الذي اأّكد »اأن 

رة،  الثاين ينّفذ مهمات غري مرتقبة وغري حم�سّ التدخل  فوج 

وهو يتمّيز ب�سرعة حتّرك حا�سمة حيث تدعو احلاجة داخل 

نطاق انت�ساره وخارجه«.

بداية اأو�سح العميد الركن عي�سى اأن م�سوؤولّية فوج التدخل 

جنوًبا  ميتّد  الذي  الأو�سط،  البقاع  قطاع  �سمن  تقع  الثاين 

من بلدة ال�سويري - جمدل عنجر اإىل كفرزبد �سرًقا، و�سرعني 

�سماًل وزحلة - حّزرتا غرًبا. 

الفوج؟ قيادة هذا  اإمرة  اليوم حتت  تن�ضوي  �ضرّية  •كم 
من  �سرايا،  �سبع  من  الثاين  التدخل  فوج  حالًيا  يتاألف   -

بينها اأربع �سرايا تدّخل، اإ�سافة اإىل �سرّية دعم، �سرّية مدّرعات 

و�سرّية القيادة واخلدمة.

وبالإ�سافة اإىل �سرايا الفوج، و�سعت اثنتان عمالنيتان باإمرة 

الأوىل  ق��ي��ادت��ه، 

من  م�ساة  �سرّية 

الربية  احلدود  فوج 

الثاين، منت�سرة يف 

امل�سنع،  منطقة 

الثانية  ال�سرّية  اأما 

فهي �سرّية دبابات 

من اللواء الثالث، 

م��ن��ت�����س��رة ح��ول 

 - قو�سايا  خمّيم 

كفرزبد.

تت�سابه  مبدئًيا، 

ال���ه���ي���ك���ل���ي���ة 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

الأف����واج  جلميع 

اجل��ي�����ش،  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

ول��ك��ن ال���ذي مي��ّي��زه��ا عن 

التدريب  اآلّية  البع�ش  بع�سها 

تطبعها  وال��ت��ي  امل��ع��ت��م��دة، 

فالآلّية  الفوج.  قائد  �سخ�سية 

التدخل  ف���وج  يف  امل��ع��ت��م��دة 

بالدينامية  تتمّيز  ال��ث��اين 

لذلك  احل���رك���ة،  و���س��رع��ة 

خلّية  م��ث��ل  ال���ف���وج  ي��ب��دو 

النحل، فالعمل فيه ل يهداأ، 

بداخله  ت��ت��ّم  وال��ت��دري��ب��ات 

كما  متاًما  ق�سوى،  بجدّية 

امليزة  وهذه  املهّمات.  تنفيذ 

اإعداد:

تريز من�ضور

حتقيق 

ع�سكري
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حركة  نحل،  خلّية 

ال تّهداأ، وجهوزّية دائمة لتلبية نداء الواجب الوطني واحلفاظ على 

واأخطرها  املهمات  اأ�ضعب  ينّفذ  الذي  الثاين  التدخل  فوج  االأمن. 

منذ  حر�ص  ملفتة،  ومناقبية  مذهلة  وب�ضرعة  عالية،  بحرفية 

اإن�ضائه على اأن يكون اأداوؤه جت�ضيًدا ل�ضعاره »دائًما ويّف«. 

فوج 

التدخل 

الثاين

حرفية و�ضرعة ومناقبية 

و... »دائًما ويّف« 

بني التاأ�ضي�ص والواقع الراهن 

اإمرته  وت��وىّل   ،1991/1/1 بتاريخ  الثاين  التدخل  فوج  اأن�سئ 

الدفاع  وزارة  حميط  يف  الفوج  متركز  بانو.  اأنطوان  املقدم 

الوطني، وكان ي�سّم خم�ش �سرايا تدّخل، بالإ�سافة اإىل �سرّية 

القيادة واخلدمة. 

الهدف من اإن�ساء هذا الفوج كان بناء قوة تدّخل �سريع يف 

ودوره  ومهّماته  هيكليته  تطوير  من  متّكن  وقد  اجلي�ش. 

يف  الأق��وى  الأف��واج  بني  من  اأ�سبح  حتى  الهدف،  هذا  �سمن 

اجلي�ش اللبناين.



خّولته تدريب عنا�سر من خمتلف قطع 

اجلي�ش.

وي�سيف العميد الركن عي�سى: »على 

قدر اأهل العزم تاأتي العزائم، ولدى الفوج 

والإ�سرار  بالعزمية  يتحّلون  واأفراد  �سّباط 

لكل  للت�سّدي  ال��دائ��م،  التطّور  على 

الوطن،  هذا  اأمن  على  ومعتٍد  اإرهابي 

كانت  مهما  اللبناين،  اجلي�ش  وعلى 

الظروف �سعبة ودقيقة«.

التدريبات والدورات

مركز  ال��ف��وج  يف  اأن�����س��ئ   2012 ال��ع��ام 

وقد  اأمريكي،  فريق  باإ�سراف  للتدريب 

مدتها  دورة  افتتاح  مع  زيارتنا  تزامنت 

من  ع�سكريني  لتدريب  اأ�سابيع  �سبعة 

منطقة  يف  املنت�سرة  والأف����واج  الأل��وي��ة 

فوج  وال�ساد�ش،  الثالث  )اللواءان  البقاع 

منطقة  وخمابرات  الثاين  الربية  احلدود 

التابع  الفريق  هذا  باإ�سراف  البقاع(، 

للقوات اخلا�سة الأمريكية. 

ويف الكلمة التي األقاها يف افتتاح الدورة 

�سدّد العميد الركن عي�سى على �سرورة 

باملتابعة  اجل��ّدي��ة  الع�سكريني  ال��ت��زام 

يتلّقونها  معلومة  كل  من  والإ�ستفادة 

من مدّربيهم، داعًيا اجلميع اإىل اتخاذ 

اأق�سى خطوات احليطة واحلذر، ول �سّيما 

يف اأثناء الرمايات اأو ما ي�سمى ب� رماية ال� 

بالذخرية  املناورة  وخالل   »Bing Ball«
احلّية يف حقل الرماية. كما �سّدد على 

املوكلة  املهّمات  الع�سكريني  تنفيذ 

اإليهم حتت علم اجلي�ش اللبناين ولي�ش 

حتت علم القطعة التي ينتمون اإليها. 

الفوج  قيادة  كانت  الوقت  ه��ذا  ويف 

ال�سباط  وحت�سري  اإع���داد  على  تعمل 

امل��ن��اروة  يف  امل�ساركني  والع�سكريني 

 Eager( امل��ت��اأّه��ب«  »الأ���س��د  ال��دول��ي��ة 

Lion( واملقّررة بني 25 اأيار و8 حزيران، يف اململكة الها�سمّية 
لبنان  اأن  الفوج  قائد  واأو�سح  دولة.   29 جتمع  والتي  الأردنّية، 

 ،)Cedar( »املناورة �سمن جمموعة »�سيدر �سي�سارك يف هذه 

بحيث تنّفذ عّدة عمليات يف قاعدة الأمري عبدالله بن ها�سم 

الزرقا. يبلغ عدد امل�ساركني يف هذه املناورة  الثاين يف منطقة 

60 ع�سكرًيا )30 تدخل، 15مغاوير، 15 جموقل(، ومن بينهم 

خم�سة �سباط.

اأما يف ما خ�ّش الدورات والتدريبات املتوا�سلة، فالفوج ي�سارك 

حتقيق 

ع�سكري
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الداخل  يف  �سرية  اآمر  دورة  يف 

البالد  خارج  مماثلة  واأخرى 

بالإ�سافة اإىل دورة قتال جبلي 

املغاوير،  فوج  يف  دورة  �سيفي، 

ودورة اآمر ف�سيلة متوين ونقل 

مديرية  يف  ���س��ن��دوق  واأم����ني 

يف   2 رقم  واملكتب  القوامة، 

التاأليل،  )مديرية  قطع  عّدة 

املدفعية  فوج  الهند�سة،  فوج 

فوج  الثامن،  اللواء  الثاين، 

مديرية  وال��ن��ق��ل،  الأ���س��غ��ال 

العتاد، نادي ال�سباط – الريزة، 

التعليم(.  وفوج  الإ�سارة  فوج 

الع�سكرية  ال��ط��ب��اب��ة  ويف 

يتابع ع�سكريون من الفوج 

دورة منقذ حياة اأثناء القتال.

مهّمات اأ�ضا�ضية

قائده  م�ساعد  عنها  حت��ّدث  الفوج  اإىل  املوكلة  املهّمات 

اجلمّيل،  غرغوار  جان  الركن  العقيد  الثاين  الق�سم  ورئي�ش 

كل  وحما�سة  بتفاٍن  نّفذوا  الفوج  عنا�سر  اأن  لنا  اأّكد  الذي 

اإىل  معظمهم  ا�سطر  حيث  اإليهم،  اأوكلت  التي  املهمات 

البقاء يف اخلدمة ملدة اأ�سبوعني متتاليني. 

تندرج  الثاين  التدخل  لفوج  الأ�سا�سية  املهمات  »اإن  وقال: 

حتت العناوين الآتية: 

- احلفاظ على الأمن �سمن بقعة الإنت�سار.

- �سبط احلدود اللبنانية - ال�سورية، ومنع عمليات التهريب 

على اأنواعها. 

اإىل  وت�سليمهم  املطلوبني  ده��م   -

العدالة.

وم��وؤل��ّل��ة،  راج��ل��ة  ب��دوري��ات  القيام   -

وتنفيذ كمائن ليلية.

العدو  به  يقوم  اعتداء  لأي  الت�سدي   -

الإ�سرائيلي. 

...ومهمات غري مرتقبة

الظروف ال�سعبة التي عا�سها لبنان وما 

تداعيات  من  ال�سورية  الأزمة  اإليه  اأّدت 

ونزوح فر�ست واقًعا اإ�سطر معه الفوج اإىل 

تنفيذ عّدة مهمات �سعبة وخطرة داخل 

مرتقبة  غري  كانت  املهمات  وهذه  وخارجه،  اإنت�ساره  قطاع 

دون  ومن  التام،  بالنجاح  تكلّلت  لكنها  حم�سّرة،  وغري 

ت�سجيل خ�سائر ب�سرية يف �سفوفه. 

التحركات  الإطار  هذا  يف  اجلميل  الركن  العقيد  ويذكر 

التي تخّللها حرق للدواليب وقطع للطرقات )ل �سّيما طريق 

بني  يربط  الذي  احليوي  ال�سريان  يعترب  والذي  احلدودي،  امل�سنع 

اإىل عدة ا�ستباكات بني املخّلني بالأمن  اأّدت  البلدين( والتي 

وعنا�سر الفوج، اإ�سافة اإىل تعّر�ش بع�ش املراكز الع�سكرية اإىل 

الهجوم واإطالق النار. لكن الفوج �سبط الو�سع الأمني واأوقع 

عدًدا كبرًيا من القتلى واجلرحى يف �سفوف املعتدين من دون 

اأي خ�سائر يف �سفوفه. 

�سبًبا  كانا  ع�سكرييه  وحرفية  القتالية  الفوج  كفاءة 
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مهمات  بتنفيذ  لتكليفه 

وو�سع  قطاعه،  نطاق  خارج 

كما  اإم��رت��ه  حت��ت  �سرّيتني 

الإطار  هذا  ويف  واأ�سرنا،  �سبق 

عمليات  ع���ّدة  ال��ف��وج  ن��ّف��ذ 

خميمات  يف  وتفتي�ش  ده��م 

واأوق��ف  ال�سوريني  الالجئني 

جّب  يف  خطرين  اإره��اب��ي��ني 

غّزة،  اللوز،  كامد   - جنني 

بريتال وحور تعال.

حادثة ال�ضويري

املنطقة  اأه���ايل  اأذه���ان  يف 

عائلتني  بني  ح�سلت  حادثة 

وكادت  احلايل  العام  مطلع 

الثاين  التدخل  فوج  لكن  املجاورة،  القرى  اإىل  ومتتد  تتطّور 

ح�سم الو�سع ب�سرعة. اإنها حادثة ال�سويري التي يخربنا رئي�ش 

الفرع الثالث يف الفوج املقّدم جوزاف البيطار اأنها تطّورت اإىل 

�سفوف  يف  واجلرحى  القتلى  من  عدد  خاللها  �سقط  معارك 

املتقاتلني من العائلتني، اأعاد الو�سع اإىل طبيعته وهو ما زال 

متمّركًزا لغاية اليوم يف البلدة.

اخلطة االأمنّية

التدّخل  فوج  ي�سارك  املا�سي  ني�سان  العا�سر من  اإعتباًرا من 

الثاين يف تنفيذ اخلطة الأمنّية يف منطقة البقاع، وع�سكريوه 

رون  يتح�سّ الذين  اأما  ال�سهادة.  حتى  واجبهم  لأداء  م�ستعدون 

فاإنهم  امل��ت��اأّه��ب(  )الأ���س��د  الدولية  امل��ن��اورة  يف  للم�ساركة 

واإ�سم  اجلي�ش  اإ�سم  لرفع  واملثابرة  اجلهد  كل  لبذل  م�ستعّدون 

فوج التدخل الثاين عالًيا... 

 

ت�صوير: 

اجلندي جورج فريحة 

حتقيق 

ع�سكري
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�صعار الفوج

يتاألف �سعار فوج التدخل 

الثاين من عّدة رموز، لكل 

منها دللته:

-ال�سهم: للدللة على التقّدم 

نحو الأمام.

-احلربة: ترمز اإىل الإنق�سا�ش.

-الربق: يرمز اإىل �سرعة 

التدخل. 

ويحمل ال�سعار عبارة 

»دائًما ويّف«.



اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

مناورات 

ومتارين
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اإدارة خماطر الكوارث لدى رئا�سة جمل�ض الوزراء بالتعاون مع جلنة التن�سيق  نّفذت وحدة 

الإطار  �سياق  والأزمات متريًنا ميدانًيا يف مدينة جبيل، وذلك يف  الكوارث  الوطنية ملواجهة 

العام خلطة ال�ستجابة الوطنية خالل الكوارث والأزمات على اأنواعها، وخطة ا�ستجابة ق�ساء 

كلت على �سعيد الق�ساء. جبيل التي طّورت عرب جلنة ت�سّ

للدفاع  الأعلى  للمجل�ض  العام  الأمني  برئا�سة  التن�سيق  اإىل جلنة  اإ�سافة  التمرين  �سارك يف 

اللواء الركن حممد خري، واأع�ساء اللجنة التقنية يف رئا�سة جمل�ض الوزراء، الأجهزة الأمنية 

واإدارات الق�ساء والدفاع املدين وال�سليب الأحمر اللبناين وم�ست�سفى �سيدة املعونات.

الإ�ستجابة للكوارث ومعاجلة تداعياتها

مترين حول مواجهة ت�سونامي يف جبيل

لقاء حت�سريي

يوحنا مرق�س  اأنط�س مار  لقاء يف قاعة  التمرين، عقد  قبيل 

اللواء الركن حممد خري ممثاًل كاًل من  يف جبيل، ح�ضره 

وقائد  مقبل  �ضمري  الدفاع  ووزير  �ضالم  متام  احلكومة  رئي�س 

اجلي�س العماد جان قهوجي، وال�ضفرية ال�ضوي�ضرية يف لبنان روث 

ق ال�ضوؤون الإن�ضانية واملمثل املقيم لربنامج الأمم  فلينت، ومن�ضّ

املتحدة الإمنائي رو�س ماوننت، ومدير عام النقل الرّبي والبحري 

ورئي�س  �ضويدان،  جنوى  جبيل  وقائمقام  قي�ضي،  احلفيظ  عبد 

اللبناين  الأحمر  ال�ضليب  ورئي�س  احل��ّواط،  زياد  جبيل  بلدية 

جورج كّتانه، ورئي�س مركز الدفاع املدين يف جبيل �ضكيب 

غامن، اإ�ضافة اإىل عمليات قيادة اجلي�س وقوى الأمن الداخلي 

والدفاع املدين، وال�ضليب الأحمر اللبناين.

جهوزية تامة

فيها  اأكد  كلمة  خري  اللواء  وّجه  بداية 

اأن »الهدف من وراء هذه اخلطط اأن ت�ضبح 

الناحية  من  جاهزة  واملحافظات  البلديات 

الفنية والتقنية والب�ضرية للتدّخل يف معاجلة 

ال�ضعيد  على  والأزمات  الكوارث  تداعيات 

خمتلف  يف  املحلية  القدرات  وبناء  املحلي، 

مراحل اإدارة الكوارث والأزمات، ما ي�ضاهم 

ال�ضلبية  الآث��ار  من  احلد  يف  كبري  ب�ضكل 

للكوارث«.

وذّكر اأنه »مّت ت�ضكيل جلنة وطنية بقرار 

الأم��ن  برئا�ضة  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  من 

وم�ضاركة  للدفاع،  الأعلى  للمجل�س  العام 

والإدارات  الأج��ه��زة  خمتلف  عن  ممثلن 

لبنان،  يف  والأزمات  الكوارث  باإدارة  املعنية 

الإطار  بو�ضع  اللجنة  مهمات  القرار  وحدد 

واأعّد  اأنواعها،  على  الكوارث  خالل  ال�ضتجابة  خلطة  العام 

لة لكل كارثة وخطًطا للمحافظات، مع الآلية  خطًطا مف�ضّ

الالزمة لإدارة الكوارث يف حال ح�ضولها«.

اإعداد  املكّلفة  الوطنية  اللجنة  اأن  »اإىل  خري  اللواء  واأ�ضار 

الكوارث  خ��الل  الوطنية  ال�ضتجابة  خلطة  العام  الإط���ار 

على  املحافظات  ممثلي  مع  بالتعاون  داأب��ت  قد  والأزم���ات، 

على  املناطقية  ال�ضتجابة  خلطط  العري�ضة  اخلطوط  تطوير 

للخطة  العام  الإط��ار  مع  تن�ضجم  والتي  املحافظات،  �ضعيد 

والتجهيزات  املوارد  واقع املحافظات احلايل وفق  الوطنية ومع 

املتوافرة حالًيا اأو التي �ضتوؤمن يف امل�ضتقبل«. ولفت اإىل اأّنه »منذ 

مطلع العام 2013 بداأ العمل على تطوير خطة ا�ضتجابة خا�ضة 

بق�ضاء جبيل«. 



تنويه وجهود دولية

من جهتها نّوهت ال�ضفرية 

فلينت  روث  ال�����ض��وي�����ض��ري��ة 

على  »ال���ت���دري���ب  ب��ف��ك��رة 

واحلوادث  الكوارث  مواجهة 

م��وؤك��دة  وق��وع��ه��ا  املحتمل 

اأن  ت�ضتحق  جبيل  مدينة  اأن 

حتظى بهذا الهتمام والتميز 

والهيئات  امل�ضوؤولن  قبل  من 

اإىل  م�ضرية  ترعاها«،  التي 

الباهظة  »الأك�����الف  اأن 

تو�ضح  الكوارث  للتعايف من 

يف  ال�ضتثمار  من  احلكمة 

املرونة للتكّيف مع الأو�ضاع 

الدولة  اأن  العلم  الطارئة، مع 

اليوم  حتى  قامت  ال�ضوي�ضرية 

مل�ضاريع خا�ضة  �ضوي�ضري  4،5 مليون فرنك  بامل�ضاهمة مببلغ 

بتخفي�س خماطر الكوارث يف لبنان«.

واأ�ضارت اإىل اأن »هذا التمرين خري دليل على التزام احلكومة 

خمتلف  قدرات  وتعا�ضد  الكوارث  خماطر  اإدارة  يف  اللبنانية 

هذا  حول  املدنية  واملجتمعات  واملنظمات  والإدارات  ال��وزارات 

موّحدة  منظّمة  فعل  ردة  عن  تعبري  اأن��ه  والأه��م  املو�ضوع، 

قة بن اجلميع«.  ومن�ضّ

غرفة عمليات وطنية

غرفة  لإن�ضاء  »التح�ضري  ب��دوره  ماوننت  رو�س  ق  املن�ضّ واأعلن 

مقّرهما  يكون  اأن  على  ال�ضاخن  واخلط  الوطنية  العمليات 

احلكومة  عن  ممثلن  �ضيجمع  الذي  احلكومي  ال�ضرايا  يف 

الفورية  ال�ضتجابة  �ضاعة لدعم  املدين على مدار 24  واملجتمع 

اأّنه »على الرغم من تاأّثر لبنان  قة لأي كارثة، م�ضيًفا  واملن�ضّ

ب�ضكل كبري بالأزمة ال�ضورية فقد متّكن من احلفاظ على 

امل�ضي قدًما يف مواجهة ال�ضدائد، ومع وجود اأكرث من مليون 

لجئ �ضوري«.

واإنعا�ضه كجزء  لبنان  ا�ضتقرار  اإطالق »برنامج  اأعلن  كما 

من جهود املجتمع الدويل للم�ضاعدة يف تعزيز ال�ضمود الوطني 

واملجتمعي �ضد العديد من الآثار الناجمة عن الزمة ال�ضورية«.

خطط م�ستقبلية

بدوره اأعلن رئي�س بلدية جبيل »البدء بو�ضع خطة مل�ضتقبل 

مدينة جبيل بعد 30 عاما« مو�ضًحا اأنه »منذ الآن علينا العمل 
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اأكرث  بل  وتاألًقا  جماًل  اأكرث  فقط  لي�س  ولتكون  حلمايتها 

الأوىل  �ضوى اخلطوات  لي�س  اليوم  به  نقوم  وما نحن  وقوة  اأماًنا 

املناورة  وهذه  عليه.  �ضنم�ضي  الذي  ال�ضحيح  الطريق  لبداية 

وال�ضعف  القوة  نقاط  وتقييم  واهتمام  بجدية  اأخذها  علينا 

التطبيق  عند  و�ضمولية  فعالية  اأك��رث  تكون  لكي  فيها 

الفعلي«.

اأهداف التمرين

اأب��و  خليل  الطيار  ال��رك��ن  العميد  م��ن  ك��ل  عر�س  ث��م 

التمرين  اأهداف  ا عن  والعميد جان نا�ضيف ملخ�ضً �ضليمان 

����ض���ارك���ت وح������دات م��دن��ي��ة 

وع�ضكرية يف املناورة حيث نّفذت 

الوحدات امل�ساركة

التمارين امليدانية الآتي ذكرها:

• وحدات اجلي�س: عزل وتطويق، اإن�ضاء واإدارة غرفة العمليات 
امليدانية امل�ضرتكة، اإ�ضتطالع واإنقاذ بحري.

قوى الأمن: �ضبط امل�ضالك وو�ضع خطة �ضري لالآليات والأجهزة 

امل�ضاركة يف التمرين.

و�ضول  قبل  مدر�ضة  اإخ��الء  يف  امل�ضاعدة  امل��دين:  ال��دف��اع   •
تنفيذ  املوجة،  انح�ضار  بعد  للم�ضابن  اأويل  وم�ضح  الت�ضونامي 

بحث  حمطمة،  �ضيارة  يف  حمتجزين  م�ضابن  اإنقاذ  عملية 

واإنقاذ من حتت الأنقا�س وتنفيذ عمليات اإنقاذ بحري.

قبل  مدر�ضة  اإخالء  يف  امل�ضاعدة  اللبناين:  الأحمر  ال�ضليب   •
املوجة،  انح�ضار  بعد  لالإ�ضابات  اأويل  م�ضح  الت�ضونامي،  و�ضول 

ن�ضب م�ضت�ضفى ميداين، م�ضاعفة م�ضابن حمتجزين يف �ضيارة 

من  امل�ضابن  اإ�ضتقبال  حمطمة، 

امل�ضاركة  الأج���ه���زة  خمتلف 

ونقلها اإىل امل�ضت�ضفيات.

• بلدية جبيل: حتذير املواطنن قبل و�ضول موجة الت�ضونامي، 
امل�ضالك  ت��اأم��ن  الآم��ن��ة،  الأم��اك��ن  اإىل  امل��واط��ن��ن  توجيه 

لالأجهزة  اللوج�ضتي  الدعم  تاأمن  الطرقات،  فتح  والطرقات، 

امليدانية.

الإ�ضابات  اإ�ضتقبال  اجلامعي:  املعونات  �ضيدة  م�ضت�ضفى   •
الإ�ض��عافات  وتقدمي  الطواف��ات  با�ضتخدام  اإخالوؤها  يتم  التي 

الالزم��ة لهم.



الكوارث  اإدارة  خلية  تفعيل  على  التدريب  واأولها 

الوطنية  العمليات  غرفة  بن  والتن�ضيق  والأزمات، 

امليدانية امل�ضرتكة، وبن خمتلف  والغرفة  واخللية 

الأجهزة امليدانية لتنظيم عملية ال�ضتجابة خالل 

عمليات البحث والإنقاذ بًرا وبحًرا وجًوا. 

ولفتا اإىل اأن تنفيذ هذا التمرين، وخطة ا�ضتجابة 

ق�ضاء جبيل، التي مت تطويرها عرب جلنة ت�ضّكلت 

جبيل  قائمقام  مب�ضاركة  الق�ضاء  �ضعيد  على 

الإدارات  وخمتلف  الأمنية  والأجهزة  جبيل  وبلدية 

املديرية  اإىل  بالإ�ضافة  الق�ضاء،  املوجودة يف  والوزارات 

العامة للدفاع املدين وال�ضليب الأحمر اللبناين، ياأتيان �ضمن 

�ضياق الإطار العام خلطة الإ�ضتجابة الوطنية خالل الكوارث 

والأزمات على اأنواعها.

مناورة اإنقاذية

بعدها انتقل اجلميع حل�ضور املناورة التي جرت اأحداثها بداية 

الأقد�ضن يف جبيل،  القلبن  اإخالء ملدر�ضة راهبات  يف عملية 

ثم توّجه احل�ضور اإىل منطقة امليناء مل�ضاهدة تنفيذ العمليات 

ميدانًيا، فيما متركز اأع�ضاء خلية اإدارة اأزمات ق�ضاء جبيل يف 

الغرفة املجّهزة لتن�ضيق العمليات.

بها  اخلا�س  ال�ضيناريو  كان  التي  الإنقاذية  العملية  وبداأت 

يف  ريخرت  مقيا�س  على  درجات   7 بقوة  اأر�ضية  ه�ّزة  باأن  يقول 

ال�ض��اطئ  من  كلم   200 بعد  على  املتو�ضط  الأبي�س  البحر 

�ضاطئ  اإىل  و�ضلت  التي  الت�ضونامي  موجات  تبعتها  الل�بناين، 

مدينة جبيل بعد 20 حواىل دقيقة، ونتج عنها خ�ضائر ب�ضرّية 

املراكب  يف  �ضيما  ل  الأث��ري  جبيل  ميناء  يف  واأ�ضرار  كبرية 

واملوا�ضالت  والإت�ضالت  التحتية  والبنى  ال�ضياحية  واملرافق 

والكهرباء وغريها.
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اإعداد:

تريز من�صور

العدد 36348

نّظمت اجلمعية اللبنانية لل�صفافية - ال ف�صاد 

بالتعاون مع منظمة ال�صفافية الدولية - اململكة 

املتحدة يوم القائد »Leader’s day«، الذي 

ت�صّمن ور�صة عمل حتت عنوان«نظم النزاهة 

واملوؤ�ص�صات  اجليو�ش  يف  الف�صاد  ومكافحة 

فوؤاد  كلية  يف  اأقيمت  الور�صة  االأمنية.  العامة 

قائد  ح�صور  يف  واالأرك��ان،  للقيادة  �صهاب 

العماد  ممثاًل  مكه  علي  الركن  العميد  الكلية 

واالأمن  الدفاع  برنامج  مدير  اجلي�ش،  قائد 

بريطانيا  فرع   – الدولية  ال�صفافية  منظمة  يف 

الدكتور مارك بيمن، رئي�صة اجلمعية املحامية 

�صباط  من  وعدد  �صمرا،  اأبو  ال�صاتر  عبد  ندى 

اجلي�ش، اإ�صافة اإىل عدد من اأع�صاء اجلمعية. 

الف�صاد يف قطاع 

الدفاع واالأمن

ب���ع���د ال��ن�����ش��ي��د 

الركن  العميد  األقى  اللبناين،  الوطني 

علي مكه كلمة رّحب فيها باحل�شور 

امل�شارك مقدًرا ثقته باملوؤ�ش�شة الع�شكرية 

املحوري  ال��دور  من  اإنطالًقا  اللبنانية، 

الوطنية  احلياة  يف  توؤّديه  ال��ذي  واملتمّيز 

اللبنانية.

وقال: »اإن الف�شاد كما هو معروف لدى 

اجلميع، ظاهرة خطرية ومناق�شة متاًما 

والأ�شا�شي  الأول  امل�شّبب  وهي  لل�شفافية، 

بهذه  منكوب  بلد  كّل  يف  املوارد  لهدر 

حل�شول  الأول  ال�شبب  اأنها  كما  الآف��ة، 

ولفقدان  الوطنية،  البنية  يف  الت�شّققات 

على  الأوط�����ان  م��ك��ون��ات  ب��ن  الثقة 

امل�شتوين الإجتماعي وال�شيا�شي ب�شكل 

عام.

يف  امل�شّلحة  ال��ق��وات  اإىل  وبالن�شبة 

يعترب  العموم،  وجه  على  ال��دول  جميع 

ق�شية  والأم��ن  الدفاع  قطاع  يف  الف�شاد 

حيوية وهامة على �شعيد الأمن الوطني 

هو  املنطلق  هذا  من  فالف�شاد  والعاملي، 

وتهّدد  العادين،  املواطنن  تهّم  ق�شية 

اإىل  اخلطر  هذا  يت�شّلل  عندما  اأمنهم 

تهم  ق�شية  وهي  القوات.  تلك  �شفوف 

عندما  ��ا،  اأي�����شً ك��اأف��راد  الع�شكرين 

لأخطار  عر�شة  اأنف�شهم  هم  يكونون 

تنفيذ  خالل  تظهر  وكبرية،  ج�شيمة 

العمليات الع�شكرية، ل �شيما من جراء 

ا�شتخدام معّدات ع�شكرية ذات نوعية 

�شّيئة اأو مّت �شراوؤها ب�شبب الر�شوة اأو �شرف 

النفوذ ال�شيا�شي.

الف�شاد،  ب��اأخ��ط��ار  التمعن  ح��ال  ويف 

وب�شهولة،  ب�شرعة  الإ�شتنتاج  ميكن 

من  العليا  امل�شتويات  يف  ا�شت�شراءه  اأن 

ميّكن  ق��د  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شات 

القب�شة  اإحكام  من  �شغرية  جمموعة 

القطاع  امتالك  اأن  كما  الدولة.  على 

ال��ع�����ش��ك��ري ل��ل�����ش��رك��ات والأع���م���ال 

اأي  الإقت�شاد يف  اإىل خنق  يوؤّدي  التجارية، 

بلد، حيث يجري غالًبا يف هذه احلالت، 

الأع��ت��دة  ا���ش��ت��رياد  عمليات  اإخ�����ش��اع 

الع�شكرية وت�شديرها، لدرجة منخف�شة 

والفّني،  والإداري  املايل  التدقيق  من  جًدا 

عر�شة  اأك��ر  القطاع  ه��ذا  يجعل  م��ا 

»يوم القائد«

يف كلية فوؤاد �صهاب للقيادة واالأركان



للف�شاد وبعًدا عن ال�شفافية، واأكرقدرة 

ا  وخ�شو�شً ال��دول��ة،  م���وارد  اإه���دار  على 

الع�شكري  لالإنفاق  �شة  املخ�شّ املوازنات 

على القطاع الدفاعي«.

االأمن العاملي على املحك

ا  اأي�شً »هناك  مكه:  العميد  اأ�شاف 

من  جتعل  قد  وموؤذية،  ا�شة  ح�شّ م�شاألة 

يف  ال�شفافية  وان��ع��دام  الف�شاد  ممار�شة 

وخطًرا  مهًما  عاماًل  امل�شلحة،  القوات 

يتمّثل  وهو  نف�شه.  العاملي  الأم��ن  يهّدد 

ب�شباق الت�شّلح ملجرد اإر�شاء ج�شع الأفراد، 

�شواء كانوا ع�شكريين اأم قّيمن على 

وت�شديرها،  الأ�شلحة  ت�شنيع  �شركات 

و�شع  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  ميكن  بحيث 

الأمن العاملي على املحك اأو على حافة 

الفا�شدة  الأجندات  خالل  من  الهاوية، 

حتت  تطبيقها  اإىل  ال�شعي  يتم  التي 

املبهمة  ومقت�شياته  الدويل  التعاون  �شتار 

والف�شفا�شة.

اجلي�ش اللبناين

يطبق معايري ال�صفافية

يف  ورد  »ل��ق��د  م��ك��ه:  العميد  ت��اب��ع 

منظمة  لتقرير  الرئي�شة  العناوين  اأحد 

عن  بريطانيا  فرع   – الدولية  ال�شفافية 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 

حول موؤ�شر احلكومات ملكافحة الف�شاد 

وجود   ،2013 العام  عن  الدفاع  قطاع  يف 

م�شتويات مرتفعة من خماطر الف�شاد يف 

قطاع الدفاع والأمن يف املنطقة، وهناك 

موؤ�ش��شات  يف  للف�شاد  الت�شّدي  يف  ن��درة 

الدفاع الوطنية، اأما الأداء الأ�شواأ فكان 

والتوريد  الع�شكرية  العمليات  جمال  يف 

واملخاطر املالية وال�شيا�شية. لكن، وهنا 

حالة  ف��اإن  البيا�ض،  النا�شع  الإ�شتثناء 

هي  كانت  اللبنانية  امل�شلحة  القوات 

النقي�ض ملا ذكرناه يف هذا املجال، فلقد 

الأوىل  املرتبة  اللبناين  اجلي�ض  احتّل 

ملوؤ�ش��شة  ال�شفافية  معايري  تطبيق  يف 

طبيعًيا،  ذل��ك  نعترب  ونحن  دفاعية. 

الع�شكرية  موؤ�ش�شتنا  اأن  ن��رى  كوننا 

اآف��ة  جت��اه  وتلقائًيا  داخ��ل��ًي��ا  نة  حم�شّ

الف�شاد، بالإ�شتناد اإىل توجيهات القائد، 

واإىل الإلتزام املنهجي والوا�شح مبجموعة 

والتي  والإجراءات  والأنظمة  القواعد  من 

نلّخ�ض اأهمها بالآتي: 

املوؤ�ش�شاتي  العمل  معايري  تطبيق   -

املنّظم بكل دقة واحرتاف.

العام  املال  حفظ  على  التام  احلر�ض   -

للجي�ض،  املختلفة  الأعتدة  تاأمن  عند 

والأف�شل  كلفة  الأق��ل  باعتماد  وذل��ك 

جودة.

بالقوانن  واحل���ازم  الدقيق  التقّيد   -

والأنظمة والتعليمات التي ترعى جميع 

ال�شوؤون العملياتية والإدارية واللوج�شتية.

ال��رق��اب��ة  م��راح��ل  جميع  اع��ت��م��اد   -

واتخاذ  العمل،  م��راح��ل  يف  واملحا�شبة 

التدابري العقابية ال�شريعة واملنا�شبة بحق 

اأي مرتكب اأو خمالف«.

جهودكم  نعترب  »اإننا  بالقول:  وختم 

الف�شاد  ك�شف  يف  واملتوا�شلة  امل�شنية 

معايري  تطبيق  على  والعمل  وحماربته، 

ال�شفافية يف العامل عموًما ويف منطقتنا 

��ا، مب��ن��زل��ة خ��ط��وات ج��ب��ارة  خ�����ش��و���شً

الإن�شانية،  خ��ري  �شبيل  يف  وم��ب��ارك��ة 

اآمل  وجد.  اأينما  وتقدمه  الإن�شان  ورخاء 

تعقدونها  التي  الور�شة  هذه  تتكّلل  اأن 

القائد«،  »يوم  عنوان  حتت  م�شكورين 

بالنجاح، واأن تف�شي اإىل تو�شيات مثمرة، 

كما درجت عليه العادة يف كّل ور�شة«.

اللبنانية  اجلمعية  رئي�شة  األقت  ثم 

�شمرا  اأب��و  ال�شاتر  عبد  ن��دى  املحامية 

كلمة اأكدت فيها اأن الف�شاد م�شت�شٍر 

داخل اجليو�ض ول �شّيما يف دول اأفغان�شتان 

ال�شفافية  اأن  واع��ت��ربت  واأوك��ران��ي��ا... 

تعّري مواطن ال�شعف وال�شرر الذي يلحق 

بالب�شر.

العمل حيث تناول  ور�شة  وبعدها بداأت 

 – الدولية  ال�شفافية  منظمة  من  كل 

بيمن،  م��ارك  الدكتور  بريطانيا  فرع 

موا�شيع  نوبينز،  ب��ات��ري��ك  واجل����رال 

الدفاع،  ال� 29 يف قطاع  الف�شاد  وخماطر 

والتي تندرج حتت عناوين خم�ض، وهي 

ف�شاد  خماطر  ال�شيا�شي،  الف�شاد  خماطر 

التمويل، خماطر ف�شاد املوظفن، خماطر 

ف�شاد العمليات وخماطر ف�شاد التوريد.

تخّلل ور�شة العمل نقا�شات جادة وتبادل 

على  واملدرين  امل�شاركن  بن  اخل��ربات 

ال�شواء، ل �شّيما واأن اجلي�ض اللبناين احتّل 

املن�شب الأول يف ال�شفافية بن جيو�ض دول 

املنطقة، يف حن اأن لبنان احتل املراتب 

الأخرية يف مكافحة الف�شاد.

ويف اخلتام �شدرت تو�شيات. 
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ا �ضالح �لأ�ضعف قد ي�ضتخدمه �لأقوياء �أي�ضً

�أبحاث 

اإعداد:ع�سكرية

روجينا خليل �ل�ضختورة

العدد 38348

»احلرب غري املتماثلة«

تال�ضت �حلروب �لنظامّية ب�ضكليها �لكال�ضيكي و�حلديث، ومل نعد ن�ضاهد يف �لعقدين �لأخريين 

مثل هذ� �لنوع من �حلروب ل بني �لدول �ل�ضغرى، ول بني �لدول �لكربى. فالأخرية حت�ضد مو�رد 

�ضخمة وتقنّيات متقّدمة يف �حلروب �ملحدودة، بينما تقاتل �لدول �لأ�ضغر مبو�رد حمدودة لكّنها 

تت�ضّلح باإر�دة قوّية.

�أ�ضا�ض خو�ض  �أو على  �أخرى،  �أ�ضا�ض مو�جهة جيو�ض نظامّية  بُنيت �جليو�ض �حلديثة على  لقد 

�حلرب بني جيو�ض ودول متكافئة ن�ضبيًّا. �إل �أّن �حلروب �ليوم مل تعد تقع وفق هذ� �لنموذج، فهي 

حروب بال ميد�ن ع�ضكرّي �أو منط حمدد.

�لر�ئد  من  كّل  قدمه  �لذي  �لبحث  عنو�ن  كانت  �لأو�ضط«،  �ل�ضرق  يف  �ملتماثلة  غري  و»�حلرب 

�لفوج   - �ضربا  موقع  من  �لكّيايل  �لقادر  عبد  ل  �أوَّ و�ملالزم  �لبعيني  خليل  �لنقيب  عطايا،  ح�ضني 

�مل�ضاد للدروع، وذلك يف �لكلية �حلربية ويف ح�ضور �ضباط من قطع �جلي�ض ووحد�ته.

�أهد�ف �لبحث

تكمن اأهّمّية هذا البحث 

من  ا�ستجّد  ما  على  ال�سوء  ت�سليطه  يف 

نظرّيات حول التكّيف، مع احلرب غري 

املتماثلة، ويف فهم القّوة غري املتوازنة بني 

فالأّمة  اأعمق.  ب�سكل  والأمم  ال�سعوب 

لديها  يتوافر  مبا  اإرادتها  تفر�ض  القوّية 

الأخ��رى،  ال�سعوب  على  اإمكانات  من 

نّبه  املتماثلة  غري  احلرب  ظهور  اأّن  اإل 

الدول القوّية اإىل اأّن التطّور التكنولوجي 

يف علم احلا�سوب والرقمّيات، وال�سا�سات 

البالزمّية، وعامل الت�سالت، غري كاٍف 

العن�سر  اأّن  تبنّي  كما  الن�سر.  لتحقيق 

اإذا  ال�����س��راع،  يف  فاعل  عن�سر  الب�سري 

تربز  واإدارته. من هنا  ا�ستخدامه  اأح�سن 

اجليو�ض  تنظيم  يف  التعديل  اإىل  احلاجة 

غري  احل��رب  مع  ين�سجم  مبا  احلديثة، 

اخل�سائر  من  التقليل  بهدف  املتماثلة، 

وتنفيذ املهّمات املطلوبة ب�سرعة.

النقاط  تو�سيح  اإىل  البحث  هدف  وقد 

غري  ب��احل��رب  تتعّلق  التي  الأ�سا�سّية 

الإ�سرتاتيجّيات  كتحديد  املتماثلة، 

احل��رب،  ه��ذه  مواجهة  يف  الع�سكرّية 

ال�ساحة  على  وجتاربها  تطّورها  وعر�ض 

من  اإليه  اآلت  وما  وتداعياتها،  العاملّية، 

وخ�سائ�سها...  احلرب  مبادئ  يف  تغيري 

حرب  اأه��ّم��ّي��ة  تبيان  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

التاريخي،  وتطّورها  ال�سغرى  املجموعات 

من حرب عفوّية غري منّظمة اإىل علم 

ع�سكري اإ�سرتاتيجي منّظم ومعتمد من 

قبل اأقوى اجليو�ض النظامّية.

�حلرب غري �ملتماثلة و��ضرت�تيجياتها

الف�سل  يف  ف�سلني:  اإىل  البحث  م  ق�سّ

احل��رب  ن�ساأة  الباحثون  ت��ن��اول  الأول، 

وخ�سائ�سها،  مفهومها  املتماثلة،  غري 

وظهورها وم�سرح عملّياتها.

واعترب الباحثون اأّن الطرف ال�سعيف، يف 

احلرب غري املتماثلة، ي�ستخدم املجتمع 

الإمدادات  له، ويعتمد عليه يف  كغطاء 

ب�سّن  منه  انطالًقا  ويقوم  اللوج�ستّية، 

ما  ق��ّوة،  الأك��ر  الطرف  �سّد  هجماته 

املجتمع.  داخل  العنف  بامتداد  يت�سّبب 

من هنا، فبداية هذه العملّية هي حرب 

الع�سابات ونهايتها الإرهاب الدويل كما 

غري  احلرب  نتائج  ومن  حالًيا.  يح�سل 

اأو حرب  اإبادة جماعّية  املتماثلة ح�سول 

لبنان  )جنوب  العدو  اندحار  اأو  اأهلّية 

منوذًجا(.

النظامّية  الباحثون: يف احلروب  واأو�سح 

واأدوات  و�سائل  اإىل  امل��ت��ح��ارب��ون  يلجاأ 

�سواريخ،  )مدفعّية،  ومعروفة  متماثلة 

احلرب  يف  ولكن  حربّية...(  طائرات 

وو�سائل  اأ�ساليب  ت�ستخدم  املتماثلة  غري 

خطف  ذرّي��ة،  )قنابل  خمتلفة  واأدوات 

تفخيخ،  األ���غ���ام،  ره��ائ��ن،  ط���ائ���رات، 

انتحارية(.  ا�ست�سهادية، عملّية  عملّية 

مل�سرح  حمّدد  مكان  يوجد  ل  اأنه  كما 

العملّيات، وحّتى الفرتة الزمنّية قد متتّد 

ل  احل��رب  منط  وكذلك  �سنوات،  ع��ّدة 

يقت�سر على م�سرح العملّيات داخل دولة 

معّينة بل ي�سمل م�ساحلها ورعاياها يف 

العامل باأ�سره.

�ل�ضرق �لأو�ضط بني �ملخططات 

و�حلروب

الباحثون على  رّكز  الثاين،  الف�سل  يف 

على  املتماثلة  غري  احلرب  انعكا�سات 

ال�سرق الأو�سط الذي يعود اهتمام مراكز 

اإىل  به  الغربّية  الإ�سرتاتيجّية  الأبحاث 
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عدة قرون من الزمن. واعتربوا اأّن الهدف 

من ذلك ال�سيطرة على دول ال�سرق الأو�سط 

وا�ستغالل ثرواتها واإنهاكها، وقد ظهرت 

واأ�سماء خمتلفة  ال�سياق عناوين  يف هذا 

مثل ال�سرق الأدنى، ال�سرق الأو�سط، ال�سرق 

الأو�سط اجلديد وال�سرق الأو�سط الكبري.

وتابعوا: ي�سّم ال�سرق الأو�سط الكبري 22 

اآ�سيا  دول  اإ�سرائيل، تركيا،  دولة عربّية، 

الو�سطى، دول القوقاز ومنطقة �سبه القاّرة 

وم�سائق  بحاٍر  اإىل  بالإ�سافة  الهندّية. 

وممرات واأنهار، وثروة �سخمة من النفط 

والغاز الطبيعي.

ال���روات  ه��ذه  على  ال�سيطرة  وبغية 

القوى  بع�ض  ا�ستخدمت  وا�ستغاللها، 

منها  متعددة  واأ�ساليب  و�سائل  العاملية 

احل����روب ال��ت��ق��ل��ي��دّي��ة، واحل�����روب غري 

خلق  اإطارها  يف  يندرج  التي  املتماثلة 

اجتماعي،  انق�سام  اأو  ث��ورة  ا�ستثمار  اأو 

الدولة  داخل  ديني  اأو  اقت�سادي  �سيا�سي، 

�سيا�سّية  تنظيمات  واإن�����س��اء  ال��واح��دة 

املجتمعات،  داخل  تكفريّية  اإرهابّية 

مّما يوؤّدي اإىل تفتيتها.

�لتو�ضيات

النحو  على  البحث  تو�سيات  ج��اءت 

الآتي:

ع  • على املجتمع الدويل احلّد من تو�سّ
�سيطرتها  ومنع  ال��ك��ربى  ال���دول  نفوذ 

على  كما  الأو���س��ط،  ال�سرق  دول  على 

اإىل  ال�سعي  الأو���س��ط  ال�سرق  حكومات 

اأرا�سيها  جميع  على  �سلطاتها  ب�سط 

�سيطرة  عن  خارج  اإقليم  اأّي  وجود  ملنع 

حمكوم«،  غري  »اإقليم  فوجود  الدولة. 

يتيح لقوى اأخرى فر�سة ال�سيطرة عليه، 

مع ما ي�ستتبععه ذلك من تدخل الأعداء 

والقوى اخلارجية.

• على حكومات دول ال�سرق الأو�سط اأن 
تعمل على تثقيف الأفراد وحثهم على 

والوحدة.  والتكاتف  العلمي  التح�سيل 

و�سع  احلكومات  هذه  على  اأنه  كما 

ة  خا�سّ دفاعّية،  ا�سرتاتيجّية  �سيا�سات 

وم�سرتكة من خالل اإن�ساء جمموعة يف 

املوجودة  تلك  غرار  على  الأو�سط  ال�سرق 

م��ث��ل جمموعة  ال��ك��ربى  ال����دول  ب��ني 

.)G8( الثمانية

وجعل  واحل��ّرّي��ة  الدميقراطّية  ن�سر   •
ولي�ض  املواطنة  اأ�سا�ض  على  الد�ساتري 

حّتى  العرقّية  اأو  املذهبّية  اأو  الطائفّية 

يتحّقق ال�ستقرار والزدهار.

تعي  اأن  ال�سيا�سّية  القيادات  على   •
يجب  كما  ال��ق��ائ��م،  ال��و���س��ع  خ��ط��ورة 

والت�سريحات  التحليالت  مع  التعامل 

ّية،  املتعّلقة بتفتيت ال�سرق الأو�سط بجدِّ

ومنع  احلاّدة  النق�سامات  انت�سار  لتفادي 

النتباه  حتويل  خالل  من  الأوراق  خلط 

عن املخّططني احلقيقّيني وامل�ستهدفني 

امل�ستفيدين من تق�سيم املنطقة.

الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سلطات  على   •
والإ���س��الم��ي،  العربي  ال��ع��امل  ا  وخ�سو�سً

لالأبحاث  مراكز  اإن�ساء  على  العمل 

الغذائي  بالأمن  املتعّلقة  الإ�سرتاتيجّية 

وال�سّكاين وال�سيا�سي للحفاظ على املوارد 

النفط  ا  وخ�سو�سً والقت�سادية،  الب�سرّية 

والغاز واملياه، ول�ستدراك املخاطر املتاأّتية 

من املخّططات ال�سرق اأو�سطّية امل�سبوهة 

ومكافحتها.

ا يف املناطق  • على املجتمع املدين خ�سو�سً
للجماعات  اآمًنا  م��الًذا  ت�سّكل  التي 

اأن  والإرهابّيني،  امل�سّلحة  والتنظيمات 

ينبذ مثل هذه اجلماعات التي حتمل يف 

ا  جعبها عادًة م�سروًعا اأو خمّطًطا تدمرييًّ

يخدم م�سالح دول اأجنبّية.

ال�سغرى  املجموعات  حرب  اعتماد   •
العقيدة  يف  كما  التدريب،  مناهج  يف 

وتطّورها  اأهمّيتها  وتبيان  الع�سكرّية، 

التاريخي من حرب عفوّية غري منّظمة 

منّظم  ا�سرتاتيجي  ع�سكري  علم  اإىل 

ومعتمد من قبل اأقوى اجليو�ض النظامّية. 

العربة مما ح�سل يف  ا�ستخراج  وميكن 

لبنان اإّبان حرب متوز �سنة 2006. وبالتايل 

الع�سكرّية  النفقات  التوفري يف  ميكن 

وزيادة الفعالّية يف امليدان.





تعاون م�ستمر

الع�سكرية  امل�ؤ�سـ�سة  بني  قائم  تعاون  ثّمة   •
وبنك بيبل��س، ما هي اأبرز امل�ساريع املنّفذة؟ 

- منذ �لعام 2000، �أطلق بنك بيبلو�س 

مع  ب��ال��ت��ز�م��ن  �ل�سكني،  ب��رن��اجم��ه 

�لع�سكريني  �إ�سكان  جهاز  �نطالقة 

�مل�سارف  ب��ني  م��ن  وك��ان  �ملتطّوعني. 

ا �سكنية بلغت  �ل�سّباقة �لتي مّولت قرو�سً

لغاية تاريخه 1407 قرو�س بقيمة 160مليار 

ا، وبفائدة 1.628  لرية �سّدد منها 111 قر�سً

�ملئة  يف   8 �أن  بالذكر  و�جلدير  �ملئة.  يف 

ا  قرو�سً ت�سمل  �ل�سكنية  �لقرو�س  من 

فقط،  للتمّلك  ولي�س  م�سكن  لإعمار 

ثانوًيا  يكون  قد  �مل�سكن  �أن  علًما 

�ل�سكني  �لقر�س  قيمة  �أّم��ا  ا.  رئي�سً �أو 

لبنانية،  لرية  و500 مليون   35 فرت�وح بني 

بني  ترو�ح  بن�سب  بيبلو�س  بنك  ميّولها 

90 �إىل 100 يف �ملئة يف بع�س �لأحيان، ويتّم 

و25   7 بني  متتد  زمنية  بفرتة  �لت�سديد 

�سنة. وعلى عك�س معظم �مل�سارف، ل 

�أو فو�ئد  �إ�سافية  ر�سوم  �أي  �ملدين  يتكّبد 

جزئية قبل فتح �مللف وبعده. 

خا�س  برنامج  ثّمة  ق��ائ��اًل:  وي�سيف 

وبفو�ئد  �ل�سخ�سية  �لع�سكريني  لقرو�س 

خمّف�سة بن�سبة 10 يف �ملئة على �لدولر. 

هنا،  تنتهي  ل  بيبلو�س  بنك  عرو�س 

لتالمذة  حمموًل  كومبيوتًر�  يقّدم  فهو 

�ل�سباط، عند فتح ح�ساب، ت�سّدد قيمته 

بفائدة �سفر يف �ملئة.

�لع�سكرية  �لبطاقة  �ىل  بالن�سبة  �أما 

�ل�سادرة   )Military Card( �لإئتمانية 

نح مبوجبها  �لعام 2007، فالع�سكري ميمُ

قيمة مالية تو�زي ر�تبه ثالث مر�ت، �إذ� 

كان غري موّطن يف �لبنك، �أما يف حالة 

�لتوطني، فيمكنهمُ �حل�سول على قيمة 

مالية تو�زي ر�تبه م�سروًبا بخم�سة وت�سل 

لغاية 15 مليون لرية وبفائدة �سهرية تو�زي 

يف   5 بن�سبة  ت�سدّد  وه��ي  �ملئة،  يف   1.75

�ملئة من قيمة �لر�سيد �مل�ستعمل، علًما 

�ل�سهر.  يف  دولًر�   35 هو  �لأدن��ى  �حلدِّ  �أن 

ولقد منح �لبنك لغاية تاريخه نحو 4000 

لبنانية.  لرية  مليار�ت   9 بقيمة  بطاقة 

�لنقاط  جتميع  للع�سكري  وميكن 

 Akram( برنامج«  »�أك��رم  خالل  من 

�لبطاقة،  بو��سطة  �ل�سر�ء  عند   )App
كل  مقابل  نقطة  على  يح�سل  بحيث 

جو�ئز  ع��ّدة  ذل��ك  بف�سل  نح  وميمُ دولر، 

�سفر، وح�سومات  ومنها بطاقات  قّيمة، 

�ملتاجر  كبرية يقدمها عدد كبري من 

�للبنانية... 

بنك  ي��دع��م  زوي���ن:  �ل�سيد  وي�سيف 

بيبلو�س جميع ن�ساطات �جلي�س، كما 

كبرية  مالية  مببالغ  �ملوؤ�س�سة  يدعم 

مبا�سرة...

م�ساريع

�س�ف  التي  امل�ستقبلية  امل�ساريع  عن  ماذا   •
امل�ؤ�سـ�سة  مع  بالتن�سيق  البنك  ينّفذها 

الع�سكرية؟ 

�لعاجل  �لقريب  �لبنك يف  - �سوف يزّود 

�سّيما  ول  �لآيل  �ل�سر�ف  مر�كز  جميع 

مثل  �لع�سكرية  �مل��ر�ك��ز  يف  �مل��وج��ودة 

�ل�سباط  ن��ادي  �ل��وط��ن��ي،  �ل��دف��اع  وز�رة 

�إ�سافية،  خدمات  �لك�سليك...  يف 

متّكن �لع�سكري من تخلي�س جميع 

معامالته �مل�سرفية.

���س��وف يطّبق  رق��م��ي  م�����س��روع  وث��ّم��ة 

 Mobile( �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  ع��ر 

�لقليلة  �لأ�سابيع  يف   )Application
حركة  مر�قبة  عملية  ي�سّهل  �ملقبلة، 

دفع  �إىل  �إ�سافة  �جل��اري��ة،  �حل�سابات 

للذين  �سّيما  ول  وغ��ريه��ا،  �ل��ف��و�ت��ري 

 Debit( �إعتماد  بطاقات  ميلكون 

.)Cards
بالقول:  حديثه  زوي��ن  �ل�سيد  وختم 

�مل�سرفية  بيبلو�س  بنك  »�سيا�سة  �إن 

كل  توفري  علينا  حتّتم  و�لإجتماعية 

عنا�سر  جلميع  �ل��الزم��ة  �لتاأمينات 

�لقوى �لأمنية، ول �سّيما عنا�سر �جلي�س 

للت�سحيات  ت��ق��دي��ًر�  وذل��ك  �للبناين، 

مذ�بح  على  يقدمونها  �لتي  �جل�سام 

كل  على  مفتوحة  ظ��روف  ويف  �لوطن 

للموؤ�س��سة  وت��ق��دي��ًر�  �لإح���ت���م���الت، 

�لوطنية،  �للحمة  توّفر  �لتي  �لع�سكرية 

و�لإنق�سامات  �لطائفية  تخّطت  و�لتي 

�ل�سيا�سية حلماية و�لوطن �ملو�طن«.

اإعداد:

تريز من�س�ر

اجلي�ش 

واملجتمع
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بنك بيبلو�س

قرو�س اإ�سكان الع�سكريني 

بداأت يف الـ2000 وقيمتها 

تخّطت 160 مليار لرية لبنانية

رافق بنك بيبل��س جهاز اإ�سكان الع�سكريني منذ اأنطالقته 

اإىل  �سعت  التي  ال�سّباقة  امل�سارف  من  وكان   ،2000 العام 

الربنامج  خالل  من  للع�سكريني  ال�سكنية  القرو�س  تاأمني 

الع�سكرية،  امل�ؤ�سـ�سة  مع  وممّيزة  بّناءة  تعاون  عالقة  اإر�ساء  على  البنك  ويعمل  ال�سكني. 

على  والع�ســكريني  ال�سبــاط  حياة  ت�سـّهل  م�سرفية  عرو�س  عدة  ت�فري  خالل  من  وذلك 

حدِّ �س�اء. 

)مدير  زوين  جيلبري  ال�سيد  بيبل��س  لبنك  امل�ساعد  العام  املدير  التقت  »اجلي�س«  جملة 

املنتجات وال�سرائح والت�س�يق، والإدارة امل�سرفية لالأفراد(، الذي اأكد يف حديثه حر�س البنك 

على ت�فري اخلدمات امل�سرفية باأف�سل ال�سروط للق�ى الأمنية ول �سّيما للجي�س اللبناين. 



اجلي�ش 

اإعداد:واملجتمع

الرقيب �سامر حميدو

العدد 42348

لأّن الوطن يبنيه تالحم اأبنائه

1500 م�سارك �ساروا مع املجوقل و�سعارهم »منو�سل �سوا«

اأقام الفوج املجوقل  برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، ممثاًل بالعميد الركن زياد ن�سر، 

الوطن  اأن�سار  جمعية  مع  بالتعاون  �سوا«،  »منو�سل  عنوان  حتت  و�سباًقا  �سري  مترين  اللبناين 

وبلديات املنطقة وفاعلياتها وممثلني عن الأجهزة والقوى الأمنية وفاعليات اإعالمية ومدنية.

جمع ال�سباق 1500 م�سارك من جميع املناطق اللبنانية ومتبارين من الفرق الأمريكة والفرن�سية 

التي تقوم بتدريب القوات اخلا�سة يف اجلي�ش اللبناين.

وقفة وفاء

اأر�ض الن�سور يف ثكنة غو�سطا كانت 

امل�ساركني  ال�ستقبال  ا�ستعداد  على 

الذين توافدوا اإىل ثكنة الن�سور بحما�سة 

ارت��داء  خ��ال  من  ا  خ�سو�سً متظهرت 

تعبرًيا  الع�سكرية  ال��ب��زة  معظمهم 

اجلي�ض  مع  الكامل  ت�سامنهم  عن 

وتقديرهم له.

قدم  اإّنه  يقول  عاما(   40( عيد  جوزف 

وال��ده  للم�ساركة...  اأملانيا  من  للتو 

اأم�سى  وقد  اجلي�ض  يف  ع�سكرًيا  كان 

حياته يف خدمة لبنان، »ونحنا واجلي�ض 

ج�سد واحد وروح واحدة«.

فرا�ض اإبن ال� 12 ربيًعا يقول »اأنا بحب 

واأن��ا  ال��وط��ن،  �سياج  ه��وي  الأن��و  اجلي�ض 

ودافع عن  اأعمل مغوار  اأكرب بدي  ب�ض 

وطني...«.

الثكنة  يف  بجولة  قاموا  امل�ساركون 

وتعرفوا اإىل اأماكن تدريب الع�سكريني، 

كما زاروا املتحف اخلا�ض بالفوج حيث 

�سرًحا  اجلّما�ض  ريا�ض  الرقيب  لهم  قدم 

تكرمًيا  اأن�����س��ىء  ال���ذي  املتحف  ع��ن 

تقت�سي  »وحيث  الفوج  �سهداء  الأرواح 

ج�سوًرا  اأج�سامنا  مند  ذل��ك  البطولة 

اأن يعربوا«. بعدها قامت  ونقول للرفاق 

اإكليل  بو�سع  الوطن  اأن�سار  جمعية 

ال��ت��ذك��اري  الن�سب  على  ال��زه��ر  م��ن 

ل�سهداء الفوج املجوقل يف �ساحة ال�سرف 



جان  الركن  املقدم  الفوج  قائد  برفقة 

نهرا الذي رحب بامل�ساركني.

قائد الفوج ي�سرح

�سرح  نهرا  ج��ان  امل��ق��دم  ال��ف��وج  قائد 

بالقول:  واأهدافه،  ال�سري  مترين  ماهية 

الن�ساط  هذا  خال  من  نوؤكد  اأن  نريد 

�سيغة  هو  للبنان  الوحيد  اخليار  اأن 

الطائفية. كما  ونبذ  امل�سرتك،  العي�ض 

جميع  لطلب  تلبية  جاء  الن�ساط  اأن 

اليوم،  ن�ساطنا  واأ�ساف:  الوطن.  اأن�سار 

اجلي�ض  ب��ني  امل�����س��اف��ات  لتقريب  ه��و 

لهذا  امتنان  وعربون  املدين،  واملجتمع 

ووقف  الكثري  اأعطانا  ال��ذي  ال�سعب 

وخ�ض  الظروف.  اأ�سعب  يف  جانبنا  اإىل 

العماد  اجلي�ض  قائد  ح�سرة  بال�سكر 

جان قهوجي الداعم االأول لهذا الن�ساط 

الن�ساطات املماثلة. و�سائر 

له  ���س��وا«  »منو�سل  ق��ائ��ًا:  واأو���س��ح 

قلنا  كما  وهو  معنوي،  االأول  هدفان: 

بني  احل��واج��ز  وك�سر  امل�سافة  تقريب 

الع�سكرية،  واحل��ي��اة  املدنية  احل��ي��اة 

اأما  باجلي�ض.  اللبناين  ال�سباب  وتعريف 

امل�ساركني  تعريف  فهو  الثاين  الهدف 

يتمتع  التي  الهامة  الطبيعية  باملوارد 

امل�سلك  اأن  نعرف  فكما  لبنان،  بها 

حممية  ي�سمل  �سرينا  يف  اعتمدناه  الذي 

الذي  �سربوح  �سد  اإىل  و�سواًل  كفرذبيان 

يعد من اأبرز املوارد املائية يف لبنان.

ال��ف��وج عن  اأع���رب ق��ائ��د  ويف اخل��ت��ام 

���س��ع��ادت��ه ل���روؤي���ة ه���ذا ال��ت��اح��م بني 

الفوج  اأن  واأّكد  واملدنيني،  الع�سكريني 

هيك  »مع  وق��ال:  ن�ساطاته.  يف  ما�ض 

حالنا  نقتل  اإال  فينا  ما  بحّبنا  �سعب 

دوًما  اأزماتنا  منتخطى  ونحنا  كرمالو، 

بت�سامن �سعبنا معنا«.

املغاوير املدنيون 

اأر�سية، الهبوط  جوالت هوائية واأخرى 

مالة،  حتت  من  والعبور  احلبال  على 

برفقة  م�ساركون  نفذها  ن�ساطات 

واح��د  ب�سوت  معلنني  ال��ف��وج  عنا�سر 

لبنان«،  اأجل  من  مغاوير  اليوم  »نحنا 

االإيجاز  متابعة  اإىل  ثم  من  لين�سرفوا 

ال�سهرة. واإحياء 

الفوج رّحب جمدًدا بامل�ساركني،  قائد 

املقدم  واألقى  ليلة ممتعة،  لهم  متمنًيا 

بالفوج  معرًفا  حما�سرة  �سحادة  �سايد 

عمله.  وطبيعة  ومهماته،  املجوقل 

ال�سري،  مترين  عن  اإي��ج��اًزا  قدم  كما 

ال�سيمان  عيون  من  املمتد  وامل�سلك 

حتى فاريا، حراجل، وبلدة قهمز.

واأو�سح اأن التمرين ينق�سم اإىل ق�سمني: 

 18 وم�سافته  حواجز  مع  مار�ض  االأول 
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ا  اأي�سً كم، والثاين من دون حواجز وهو 

18 كلم. وزود امل�ساركني اأرقاًما خا�سة 

يف حال حدوث اأي طارىء 

تعليمات  واأع��ط��اه��م 

ع���ن ت���داب���ري احل��ي��ط��ة 

واالأمان.

اأن�سار  جمعية  رئي�ض 

مي�سال  ال�سيد  ال��وط��ن 

من  »اليوم  ق��ال:  احل��اج 

جئنا  الطوائف  خمتلف 

البطويل  ال�سرح  هذا  اإىل 

ن��ه��و���ض  اأن  ل���ن���وؤك���د 

تاحم  ي�ستوجب  لبنان 

اجل���ي�������ض وال�����س��ع��ب، 

ول���ن���ك���ّرم ال�����س��ه��داء 

يف  اجلي�ض  م��ع  فنحن 

نحن  وال�سراء...  ال�سراء 

مع  توا�سل  على  دائًما 

اجلمعية  ومبداأ  اجلي�ض 

الأبنائه  ه��و  ال��وط��ن  اأن 

كافة«.

ب���ع���د ذل������ك ت���وج���ه 

دامت  التي  النار  �سهرة  اإىل  امل�ساركون 

فرق�سوا  االأوىل  ال�سباح  �ساعات  حتى 

وغنوا على وقع االأغاين الوطنية ومتنوا 

اأن ال تنتهي هذه الليلة مع اجلي�ض.

ال�سباق

امل�ساركون  ا�ستعد  الفجر،  بزوغ  لدى 

ا�ستعداًدا  واأعتدتهم  ماب�سهم  وارت��دوا 

ال�سابعة  ال�ساعة  وع��ن��د  ل��اإن��ط��اق، 

بدء  معلنة  االإنطاق  �سفارة  اأعطيت 

ال�سري.

ويف نهاية ال�سباق، جاءت النتائج على 

النحو االآتي:

كلم   18 �سباق   •
مع حواجز:

فئة الرجال: 

�سهوان  روب��ري   -

امل������رك������ز  يف 

بت�وقي�ت  االأول 

.1،56،47

بول�ض  كميل   -

الثاين  املركز  يف 

بتوقيت 1،58،40.

اب����راه����ي����م   -

املركز  يف  �سنتينا 

بتوقيت  ال��ث��ال��ث 

.2،19،17

ال�سيدات: فئة 

- جواهر عبود يف املركز االأول بتوقيت 

.3،20،25

الثاين  امل��رك��ز  يف  غ��امن  اأب��ي  زينة   -

بتوقيت 3،22،00.

الثالث بتوقيت  - جنوى �سو يف املركز 

.4،03،20

حواجز:  دون  من  كلم   18 • �سباق 
فئة الرجال: 

االأول  امل��رك��ز  يف  ن��ّخ��ول  ���س��ك��ري   -

بتوقيت 1،46،07.

الثاين  املركز  يف  ك���وادري  ك��رمي   -

بتوقيت 1،50،43.

الثالث  املركز  يف  م�سطفى  �سهيب   -

بتوقيت 1،52،40.

ال�سيدات: فئة 

االأول  امل��رك��ز  يف  ب��رك��ات  ل���ودي   -

بتوقيت 2،58،53.

ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  عتيق  ج��وان��ا   -

بتوقيت 2،59،20.

الثالث  املركز  يف  رزق  اأب��ي  ليليان   -

بتوقيت 3،05،50.

اجلي�ش 

واملجتمع
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خارج الثكنة

�صغرية  التعاونية  كانت  ال�صابق  »يف 

ومبيعاتها  �صربا  يف  الثكنة  داخ���ل 

حمدودة وال يوؤّمها �صوى ع�صكريو املوقع؛ 

�صّيقت  التي  االأمنية  الظروف  اأن  كما 

الع�صكريني  حتركات  على  اخلناق 

اإىل  اجلميع  دخول  دون  حالت  واملدنيني 

ال�صروري  من  كان  لذا  التعاونية؛  هذه 

ا�صتحداث فرع اأكرب للمنطقة كلها، 

وهكذا ا�صتقّر الراأي على اإخراج التعاونية 

من داخل موقع �صربا، واالأمر حتقق مع 

قرب  اجلديد  امل�صتو�صف  مبنى  اإقامة 

الطابقني  تخ�صي�ص  مّت  حيث  الثكنة، 

االأر�صي وال�صفلي للتعاونية. 

نظام العمل

حديثه  �صياق  يف  ع��ون  امل��ازم  ح  يو�صّ

جديد؛  نظام  وفق  تعمل  التعاونية  اأن 

الثامنة �صباًحا وحتى  فالدوام ميتد من 

املدنيني  ت�صتقبل  وه��ي  م�صاًء  الثامنة 

فموؤمنة  امل��واق��ف  اأم��ا  والع�صكريني، 

اأن  اإىل  وي�صري  املبنى.  اأم���ام  للجميع 

للمديرية  اإدارًيا  تابعني  20 موظًفا  حواىل 

التعاونية،  يف  يعملون  ل���اإدارة  العامة 

)يف  باأكمله  موؤلل  النظام  اأن  علًما 

وميكن  وامل�صتودعات(  ال�صوبرماركت 

الب�صاعة  دخ����ول  م��راق��ب��ة 

امل��وج��ودة وخ��روج��ه��ا بكل 

�صهولة.

ويلفت  جيًدا،  يبدو  االإقبال 

قبل  مّت  اأنه  اإىل  عون  امل��ازم 

االف��ت��ت��اح ت���وزي���ع ن�����ص��رات 

املنطقة  يف  للتعاونية  دعائية 

االأ�صعار فهي  اأما  للت�صويق لها.  واملحيط 

الأن  ال�صوق  اأ�صعار  من  اأق��ل  بغالبيتها 

التعاونيات  يف  جًدا  متدٍن  الربح  هام�ص 

ُو�صع  وق��د  ع��ام.  ب�صكل  الع�صكرية 

ع��ل��ى مدخل  ل��اإق��راح��ات  ���ص��ن��دوق 

الزبائن  خاله  من  يتوا�صل  التعاونية 

م�صتوى  حت�صني  هدفه  القّيمني،  م��ع 

ينبغي  التي  ال�صلع  ومعرفة  اخلدمات 

توافرها يف التعاونية.

الأجنحة

تعر�ص  اأجنحة  االأر�صي  الطابق  ي�صّم 

مع  ع�صكرية  واأخ���رى  مدنية  األب�صة 

ي��وج��د ج��ن��اح لبيع  ل��وازم��ه��ا؛ ك��م��ا 

واآخ��ر  وال�صم�صية،  الطبّية  ال��ن��ظ��ارات 

للهواتف اخللوية واأك�ص�صواراتها، وثالث 

خمتلف  ت�صّنع  حيث  الربازيلي  للذهب 

املوديات ح�صب الطلب.

خمتلف  فيحتوي  ال�صفلي  الطابق  اأما 

ال�صلع، من املواد الغذائية )زاوية خم�ص�صة 

واأدوات  املعّلبات  اإىل  واالأجبان(،  لاألبان 

اأن ال�صلع التي  التنظيف و�صواها، علًما 

حتمل �صعار موؤ�ص�صة االإقت�صاد )كالزيت 

واملحارم( هي باأ�صعار مناف�صة جًدا. 

قريًبا

اإىل  املازم عون  ي�صري  يف ختام حديثه 

كافيترييا  واأولها  م�صتقبلية،  م�صاريع 

وال�صندوي�صات  وامل�صروبات  القهوة  تقدم 

باأ�صعار  امل�صتو�صف  ل��رواد  اأنواعها  على 

جديدة  مواقف  اإ�صافة  )�صيتم  خمّف�صة، 

وجناح  املوؤ�ص�صة(،  حميط  يف  لل�صيارات 

جديد لاأدوات املنزلية يف الطابق االأر�صي. 

وي�صدد املازم عون على حر�ص القّيمني 

تق�ٍص  عملية  اإجراء  على  املوؤ�ص�صة  على 

امل��ح��ال  خمتلف  يف  ل��اأ���ص��ع��ار  دائ��م��ة 

اأدنى من  اأ�صعارنا  اإبقاء  الكربى، بهدف 

ال�صوق مع تاأمني عرو�صات دائمة.

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

م�ؤ�س�سات 

وخدمات
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تعاونية الإقت�صاد 

يف �صربا خرجت 

من الثكنة

املواقف موؤمنة 

والعرو�ض دائمة وكذلك 

الأ�سعار املناف�سة

ع�سو جديد ين�سم اإىل املوؤ�س�سات الفاعلة التابعة لوزارة الدفاع: تعاونية اقت�سادية يف 

�سربا فتحت اأبوابها ل�ستقبال املدنيني والع�سكريني لتوؤّمن حاجاتهم باأ�سعار مناف�سة 

ا ل تقاوم. ولتقّدم لهم عرو�سً

املالزم الإداري جورج عون مدير فرع �سربا حّدثنا ب�سغف عن هذا املولود اجلديد 

ملوؤ�س�سة الإقت�ساد والذي ي�سعى بديناميكية لتطويره يوًما بعد يوم. 



ال�ضحك  م��ن  �ضاعتني  م���دى  ع��ل��ى 

مب�ضاهدة  احلا�ضرون  ا�ضتمتع  املتوا�ضل 

كتابة  خباز  جلورج  العا�ضرة  امل�ضرحية 

خلف  تخفي  التي  واإنتاًجا،  واإخ��راًج��ا 

وجمموعة  الر�ضائل  ع�ضرات  ال�ضحكة 

من الأ�ضئلة لن جتد من يجيب عنها، 

كما  نف�ضها،  الدّوامة  نعي�ش  اأننا  مبا 

�ضيًئا من احلرب.  نتعلم  ولن  اأننا مل  لو 

ينطلق  م��وؤث��ر  اإج��ت��م��اع��ي  واق���ع  م��ن 

املمثل جورج خباز يف م�ضرحيته، حيث 

ي�ضم  للعجزة  م��اأوى  على  ال�ضوء  ي�ضلط 

حكايته  منهم  لكل  عديدة،  مناذج 

جمتمعنا،  يف  الإ�ضتهتار  تعك�ش  التي 

اإىل  الإن�����ض��ان  ه��ذا  �ضون  ع��ن  وعجزنا 

يطرح  الآخ���ر  املقلب  يف  ال���ذّل.  درج��ة 

تعلمنا  ه��ل  اأ�ضئلة:  جمموعة  خباز 

م����ن امل���ا����ض���ي؟ 

اإىل  ن�����ض��ع��ى  ه���ل 

والتح�ضر  التمدن 

وال���ت���ع���ام���ل م��ع 

باإن�ضانية؟  بع�ضنا 

الإ�ضتف�ضار  ه��ذا 

عالًقا  يبقى  ق��د 

يتاأكد  بعدما  امل�ضرحية،  نهاية  حتى 

نف�ضه،  يعيد  ال��ت��اري��خ  اأن  للم�ضاهد 

العام  يف  نتابعه  ال��ذي  العمل  ه��ذا  واأن 

لأن  عديدة،  �ضنوات  بعد  يقدم  قد   2014

نف�ضها  تعيد  للأ�ضف،  ويا  ال�ضيناريوات، 

يف لبنان اإمنا باأ�ضماء خمتلفة.

جورج  الفنان  حّيا  العر�ش،  ختام  ويف 

العماد  وقائدها  اجلي�ش  موؤ�ض�ضة  خباز 

اخلوف  ع��دم  اإىل  داعًيا  قهوجي  ج��ان 

والهجرة من لبنان طاملا هناك موؤ�ض�ضة 

كموؤ�ض�ضة  ومت�ضامنة  متما�ضكة 

يف  والنفي�ش  الغايل  تقدم  التي  اجلي�ش 

�ضكر  ثم  لبنان.  على  احلفاظ  �ضبيل 

اأجمل  تتوج  التي  ال��ع��اق��وري  موؤ�ض�ضة 

عر�ش من عرو�ش امل�ضرحية. ثم قّدم له 

القيادة عربون  درع  قائد اجلي�ش  ممثل 

امل�ضرحي  بعمله  منّوًها  وتقدير  �ضكر 

اآخ���ر من  درع  امل��م��ي��ز. ك��م��ا ك���ان 

موؤ�ض�ضة العاقوري عربون �ضكر قّدمه له 

جو العاقوري جنل املقدم ال�ضهيد.

�أن  �سنوًيا  تقليًد�  بات 

يقّدم �لفنان جورج خباز 

ا من م�سرحياته يف كل عام  يعود  عر�سً

�ملقدم  موؤ�س�سة  ن�ساطات  لدعم  ريعه 

�لعاقوري.  �سبحي  �ل�سهيد  �ملغو�ر 

 600 حو�ىل  جمع  لقاء  كان  ا  �أي�سً �ملرة  هذه 

�جلديدة  �لكوميدية  م�سرحيته  حول  مدعو 

»ناطرينو«، ح�سرها ممثل قائد �جلي�ش �لعماد 

وعدد  �لدين،  زهر  دريد  �لعميد  قهوجي  جان 

وذلك  �ملوؤ�س�سة،  و�أ�سدقاء  �ل�سباط  من  كبري 

على م�سرح �ساتو تريانو- جل �لديب.

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

وقفة وفاء

العدد 48348

»ناطرينو«

جلورج خباز 

دعًما ملوؤ�س�سة 

�لعاقوري



اإعداد:

ليال �صقر الفحل

يًدا بيد
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»كّلنا تقال«

يف وجه اال�صطهاد والطغيان... 

حيال  املدين  املجتمع  بها  يقوم  التي  املبادرات  اإطار  يف 

للإنتاج  روؤى  �صركة  دعت  لعطاءاته،  وتقديًرا  اجلي�ش 

مل�صرحّية  عر�ش  ح�صور  اإىل  ال�صهداء  الع�صكريني  عائلت 

قاعة  اجلديدة،  احلكمة  مدر�صة  م�صرح  على  تقل«  »كّلنا 

اأنطوان ال�صويري.

ح�صر العر�ش مع عائلت ال�صهداء العميد االإداري و�صام 

العط�صان ممثًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد من 

ال�صخ�صيات االإجتماعية.

امل�سرحية من بطولة يو�سف حداد، طوين عي�سى، 

جوزيف  كتابة  مهنا...  وط��وين  معتوق،  نيللي 

وّلف  ال��ذي  �سويد  جوزيف  اخل��وري  مع  ال�سرتوين، 

ال�سيناريو واحلوار واأّلف املو�سيقى، ومن اإنتاج �سركة 

�سمم  وقد  الأن��دري،  جهاد  واإخراج  للإنتاج«،  »روؤى 

الرق�س مالك العنداري، وامللب�س ماجد بو طانيو�س.

يدور العمل حول حياة القدي�سة تقل املنا�سلة التي 

اأظهر الله من خللها معجزاته، حيث �سّق اجلبل 

وت�سّلل  و�سطه  يف  لتعرب  معلول،  راأ�سها  م�سقط  يف 

مطارديها الوثنيتني...

اإ�سم  ليبقى  الظلم  وجه  يف  وا�سحة  ر�سالة  العمل 

تقل مرادًفا لل�سهادة والإميان كما يقول القّيمون 

عليه. املمثل يو�سف حداد يدعو من جهته اجلميع 

احلكام،  ظلم  اأم��ام  وليقفوا  تقل«  »ليكونوا 

ومنطق املوت... 

ال��ت��ي يبذلها  ت��ق��دي��ره اجل��ه��ود  ي��ع��رّب ع��ن  وه���و 

عن  وال���ذود  الأم��ن  حفظ  جم��ال  يف  الع�سكريون 

اأقّل هدية ميكن  اللفتة هي  الوطن قائًل: »هذه 

عربون  ال�سهداء،  الع�سكريني  لأبناء  نقّدمها  اأن 

بدمائهم  �سانوا  الذين  اآبائهم  لت�سحيات  تقدير 

وحدة الوطن وا�ستقراره«.

يف ختام العر�س الذي لقى ا�ستح�سان احل�سور، �سّلم 

العميد الإداري و�سام العط�سان كتاب �سكر با�سم 

العماد قائد اجلي�س اإىل منظمي العمل.





املوقع وامل�ساحة

ن�صف  يف  تقع  قارة  هي  �أمريكا 

وتعرف  �لغربي،  �لأر�صية  �لكرة 

من  يحدها  �جلديد،  بالعامل  ا  �أي�صً

�ل�صمايل،  �ملتجمد  �ملحيط  �ل�صمال 

ومن �لغرب �ملحيط �لهادىء، ومن 

من  �أما  �لأطل�صي.  �ملحيط  �ل�صرق 

�ملتجمد  �ملحيط  فيحدها  �جلنوب 

و�لقارة �لقطبية �جلنوبية  �جلنوبي 

)�نتاركتيكا(. �مريكا )�ل�صمالية و�جلنوبية( هي ثاين قارة 

من حيث �مل�صاحة بعد �آ�صيا )44 مليوًنا ون�صف مليون كم2(. 

�لو�صط( م�صاحة تقدر ب42 مليون 549 �لف  وهي تغطي )مع 

كلم2 �أي ما يقدر ب 8.3% من �إجمايل م�صاحة �صطح �لأر�ض، 

�أو ما يو�زي 28.4% من م�صاحة �لياب�صة. وهي �أطول ق�صم مت�صل 

من �لياب�صة من �صمال �لكرة �لر�صية �إىل جنوبها.

مييل بع�ض �جلغر�فيني �إىل �عتبار كل من �مريكا �ل�صمالية 

و�جلنوبية ك�صبه قارة، مع ��صافة �مريكا �لو�صطى �إىل �لق�صم 

�ل�صمايل من �لقارة، بينما يرى �لبع�ض �لآخر �أن كاًل منهما 

ت�صكل قارة بحد ذ�تها. تبلغ م�صاحة �مريكا �ل�صمالية نحو 

فتبلغ  �جلنوبية  �أمريكا  �أما  كلم2.  �آلف  و709  مليوًنا   24

تبلغ  بينما  كلم2،  �ل��ف  و480  مليوًنا   17 نحو  م�صاحتها 

م�صاحة �لربزخ �لو��صل بينهما )�أو ما يعرف باأمريكا �لو�صطى( 

جنوب  يف  بنما  قناة  وت�صكل  كلم2.  و780  �لًفا   523 نحو 

�ل�صمايل  �لرب  بني  �لوحيد  �ل�صطناعي  �ملائي  �لفا�صل  �ل��ربزخ 

�لع�صرين لت�صهيل �لت�صال  �لقرن  و�جلنوبي، وقد �صقت مطلع 

�صرق  بني  ما  �لبحري  و�لعبور  و�لهادىء  �لطل�صي  �ملحيطني  بني 

�لقارة وغربها من دون �للتفاف حول جنوبها، وهي تعترب من 

حرك��ة  يف  �لقارة  م�ص��توى  على  �ل�ص��رت�تيجية  �لنقاط  �أهم 

�لتجا��رة �لبحرية وعبور �ل�صاطيل �حلربية.

تاريخ القارة

�لنظريات  بع�ض  ت��ذه��ب 

و�ل���ب���ح���وث �لرك���ي���ول���وج���ي���ة 

�أن  �عتبار  �إىل  و�لن��رتوب��ول��وج��ي��ة 

�ل��ق��ارة  �صكن  �لول  �لن�����ص��ان 

�لمريكية �آتيا من قارة �آ�صيا عرب 

�آل�صكا  )ب��ني  »بريننغ«  م�صيق 

ورو�صيا( منذ ما بني 40 �لف �إىل 15 �لف �صنة قبل �مليالد. �أعقب 

ذلك هجر�ت متتابعة لقبائل �لينوك �لقطبية )�لإ�صكيمو( 

�ل�صعوب  ت�صكيل  �إىل  �أدى  ما  �مليالد،  قبل  �لول  �للف  منذ 

�ل�صلية و�لبد�ئية ل�صكان �لقارة يف �ل�صمال �لذين متددو� نحو 

مع  لالوروبني  �حتكاك  �ول  �أما  لحقة.  مر�حل  يف  �جلنوب 

�لقارة �لمريكية فريجح �أنه بد�أ حو�ىل �لقرن �لعا�صر �مليالدي 

مع �ل�صعوب �ل�صكندنافية �جلرمانية و�لفايكنغ وما يعرف 

.)Norsemen( »ب�صعوب »�لنور�ض

 )1502  -  1492( كولومبو�ض  كري�صتوف  رح��الت  �صكلت 

و�كت�صاف �لعامل �جلديد بد�ية مرحلة جديدة يف تاريخ �لقارة 

��صتعمرت  �لتي  �وروبا  وبخا�صة  �لقدمي،  �لعامل  �لمريكية مع 

قو�ها �لكربى هذ� �لعامل، مما �أدى �إىل غياب ح�صار�ت كانت 

قائمة فيه، كح�صارة �لآزتك يف �ملك�صيك و�ملايا يف �أمريكا 

�لو�صطى وح�صارة �لإنكا يف �صمال غرب �مريكا �جلنوبية. 

فتح جناح �لثورة �لمريكية يف �لوليات �ملتحدة �صد �ل�صتعمار 

�لباب على  �لعام 1776،  �ل�صتقالل  �لربيطاين وح�صولها على 

حركات  ت��و�يل  يف  تبلورت  �لقارة  تاريخ  يف  جديدة  مرحلة 

�مل�صتعمرة  �لدول  عن  و�جلنوب  �ل�صمال  يف  �لتحررو�ل�صتقالل 

يف �وروبا )��صبانيا و�لربتغال و�نكلرت� وهولند� وفرن�صا( �عتبار� 

ويعترب  �لع�صرين.  �لقرن  �لتا�صع ع�صر وحتى  �لقرن  من مطلع 

�جلرن�ل �لفنزويللي �صيمون بوليفار )1783- 1830( حمرر �لق�صم 

�لأكرب من �مريكا �جلنوبية 

)ف���ن���زوي���ال وك��ول��وم��ب��ي��ا 

اإعداد:  د. اأحمد علو

عميد متقاعد

�أبحاث 

ودر��سات
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اأمريكا عمالق جيو 

اقت�سادي و�سيا�سي وع�سكري

لكن... جنوبه يحاول نزع 

العباءة ال�سمالية الثقيلة 

للأ�سارة  اجلمع  ب�سيغة   )Americas( اأمريكا  م�سطلح  ي�ستخدم 

اجلزر  اإىل  بالإ�سافة  مًعا،  اجلنوبية  واأمريكا  ال�سمالية  اأمريكا  اأرا�سي  اإىل 

 )America( اأمريكا  لفظ  ي�ستخدم  بينما  بهما،  املحيطة  واملناطق 

بني  لكن  فقط.  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  للإ�سارة  باملفرد 

الأمريكيتني ما بينهما...



و�لبريو(  وبوليفيا  و�لإك��و�دور 

يف  �ل�صباين  �ل�صتعمار  من 

ع�صر،  �لتا�صع  �لقرن  مطلع 

معظم  �إن  �لالتينية«.  �مريكا  و��صنطن  ب�»جورج  لقب  وقد 

دول �لقارة �لمريكية هي �ليوم دول م�صتقلة وتتمتع ب�صيادتها 

بعد رحيل �ل�صتعمار �لأوروبي، ولكنها لتز�ل حتتفظ برتكة 

�صخمة ومهمة من تاريخ هذ� �ل�صتعمار تتمظهر من خالل 

�لإرث �حل�صاري �لديني و�للغات.

ال�سكان

�لأوروبية  �لهجرة  موجات  تتابع  �أدى 

�لقرن  منت�صف  منذ  �جلديد  �لعامل  �إىل 

هجر�ت  من  تبعها  وما  ع�صر،  �ل�صاد�ض 

�ل��ع��امل  ق����ار�ت  م��ن  لح��ق��ة  كثيفة 

مع  تنافر  �أو  مت��ازج  �إىل  �ملختلفة، 

�صكل  ما  �لأ�صليني،  �ل�صكان 

تكوين  يف  �لأ���ص��ا���ض  �لعن�صر 

�ملجتمعات �لأمريكية يف �ل�صمال 

�نعك�ض  ما  وهذ�  و�جلنوب.  و�لو�صط 

�لدميوغر�فية  �ملجتمعات  هذه  بنية  يف 

و�ل�صيا�صية  و�لثقافية  و�لدينية  و�للغوية 

و�لقت�صادية كما نعرفها �ليوم. 

 قدر عدد�ل�صكان يف �لقارة �لمريكية 

�ألف  و700  مليوًنا   953 بنحو  ككل، 

ما  �أي   ،2013 متوز  تقدير�ت  وفق  ن�صمة 

جمموع  من  تقريًبا   %14 نحو  ي�صكل 

�صكان �لعامل. هوؤلء يتوزعون يف 35 دولة 

ذ�ت �صيادة، 23 منها يف �لق�صم �ل�صمايل مع 

ومناطق  دوًل  �أن هناك  �لق�صم �جلنوبي. كما  و12 يف  �لو�صط، 

وحمميات تابعة لدول �خرى ماور�ء �لبحار. 

اأمريكا ال�سمالية

حيث  من  كربى  دول  ثالث  �ل�صمالية  �لقارة  �صبه  تغطي 

�مل�صاحة وعدد �ل�صكان هي: كند� )9.9 مليون كم2 ونحو 35 

مليون ن�صمة - �لعام 2013(، �لوليات �ملتحدة �لمريكية )9.6 

كم2 ونحو 318 مليون ن�صمة - �لعام 2014(، �ملك�صيك )نحو 

2 مليون كم2 ونحو  118 مليون ن�صمة - �لعام 2013(. ي�صاف 

كوبا  مثل  �لكاريبي،  �لبحر  يف  �جلزر  �لدول  جمموعة  �إليها 

و�لدومينيكان  �لباهاما�ض  وجامايكا،  وهاييتي  وتاهيتي 

وتوباغو وغريها. كذلك تعترب جزيرة  وباربادو�ض  وبورتوريكو 

�لمريكية  �لر��صي  �صمن  من  للد�منارك  �لتابعة  غرينالند 

�ل�صمالية.

اأمريكا الو�سطى

وهي:  �مل��وز«،  »جمهوريات  با�صم  معروفة  دول   7 تت�صمن 

غ��و�ت��ي��م��ال، ب��ل��ي��ز، ه��ن��دور����ض، ���ص��ل��ف��ادور، ن��ي��ك��ار�غ��و�، 

مليون   45 نحو  �صكانها  عدد  ويبلغ  وبنما.  كو�صتاريكا 

�ل�صمالية  �مريكا  �صكان  عدد  ي�صبح  وبذلك  ونيف،  ن�صمة 

نحو 557 مليون ن�صمة.

�لالتينية«  »�مريكا  با�صم  وتعرف  �جلنوبية  �مريكا  �أما 

ن�صمة  مليون   400 يقارب  ما  ت�صم  �صيادة  ذ�ت  دولة   12 فت�صم 

�لأرجنتني، كولومبيا،  �لرب�زيل،  وهي:   )2014 �لعام  )تقدير�ت 

�لبار�غو�ي،  �لإك���و�دور،  ت�صيلي،  فنزويال،  بوليفيا،  �لبريو، 

�لأوروغو�ي، غو�يانا )�لنكليزية 

غويانا  �أم��ا  و�صورينام.  �صابقا( 

ل�صورينام  �ملجاورة  »�لفرن�صية« 

فتعترب �أحد �لقاليم �لفرن�صية �لتابعة 

كذلك  �ل��ب��ح��ار.  ور�ء  م��ا  يف  لفرن�صا 

�ل�صو�حل  ق���رب  �جل���زر  بع�ض  ه��ن��اك 

�جلنوبية للقارة تابعة لربيطانيا، كجزر 

�لفوكالند قرب �لأرجنتني. 

جنريو  دي  وري��و  �صاوباولو  م��دن  تعترب 

يف  �صيتي  ومك�صيكو  �ل���رب�زي���ل،  يف 

�جنلو�ض  ولو�ض  ونيويورك  �ملك�صيك، 

و�صيكاغو يف �لوليات �ملتحدة، وبوغوتا يف 

كولومبيا، وبيون�ض �آير�ض يف �لأرجنتني، 

وليما يف �لبريو، �كرب �ملدن يف �لقارة ومن 

على  بال�صكان  �كتظاًظا  �أك��ره��ا 

�ملدن  هذه  ي�صكن  �إذ  �لعامل،  م�صتوى 

�لقارة  يقارب خم�ض �صكان  ما  وحدها 

)�أكر من 150 مليون ن�صمة(.

اللغات والديانات

�لقارة، وتختلف بني  �لتي يتكلمها �صكان  �للغات  تتعدد 

و�لجنا�ض  و�لعر�ق  �ل�صكان  لختالف  تبعا  و�خرى  منطقة 

�لتي كانت ت�صكن �لقارة قبل �كت�صافها و��صتعمارها من 

�نتقال  �أ�صهم  وقد  ع�صر.  �خلام�ض  �لقرن  منذ  �لوروبية  �لدول 

�ل�صعوب �ملختلفة من �لعامل �لقدمي �إىل �لعامل �جلديد يف ن�صر 

لغاتهم بني �ل�صكان �ل�صليني للبالد. وميكن �ليوم �ح�صاء 

�للغات �لكربى �ملن�صرة يف �لقارة وفق عدد �لذين يتكلمونها 

كما ياأتي:

�للغة �ل�صبانية، )�أكر من 400 مليون ن�صمة(، �لنكليزية، 

)�أكر 325 مليون ن�صمة(، �لربتغالية، )نحو 200 مليون ن�صمة(، 

ذلك،  �إىل  ي�صاف 

�لفرن�صية )نحو 15 

�أبحاث 

ودر��سات
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مليون ن�صمة(، �لكويت�صو�، )�حدى �للغات �ل�صلية يف �لقارة 

هاييتي  )لغة  �لكريول،  ن�صمة(،  مليون   13 نحو  بها  وينطق 

ا �حدى �للغات  ويعتمدها نحو 6 ماليني(، �جلو�ر�ين، وهي �أي�صً

�لم يف �لقارة )نحو 6 ماليني �صخ�ض(، �لناهو�تل، )لغة ح�صارة 

�لأزتك، يتحدث بها نحو 1.5مليون �صخ�ض(.

و�ليابانية  و�لإيطالية  �ل�صينية  �للغات  هناك  ذل��ك  �إىل 

دول  وتعتمد  �ملحلية...  �للغات  وع�صر�ت  و�لعربية،  و�لكورية 

�لرب�زيل  يف  �لربتغالية  هما  ر�صميتني  لغتني  �جلنوبية  �مريكا 

و�ل�صبانية يف بقية دول �لقارة �جلنوبية.

معظم  �لمريكتني  �صكان  يعتنق  �ل��دي��ن  خ�ض  م��ا  ويف 

يف  وتاأتي  �لعامل،  يف  �ملعروفة  �لديانات 

حني  ويف   ،)%85( �مل�صيحية  طليعتها 

2%ثمة  وباليهودية   %1 بالإ�صالم  يدين 

ميار�صون  �لذين  �أو  �مللحدين  من  عدد 

لأي  �لنتماء  دون  من  روحانية  �صعائر 

�أخ��رى  معتقد�ت  ت��وج��د  كما  دي���ن. 

�لهندو�صية،  �لبوذية،  �ل�صيخية،  مثل 

�أديان  �لبهائية، �إىل طائفة و��صعة من 

�لع�صر  و�أدي����ان  �لأ���ص��ل��ي��ني،  �ل�صكان 

�لأفريقية  �لأدي��ان  من  و�لعديد  �جلديد، 

�أنحاء  يف  يوجد  كما  �مل�صتقة.  و�لأدي��ان 

�لقارة بع�ض �ملعتقد�ت �لتوفيقية. 

املوارد

 �لقارة �لأمريكية �ر��ض �صا�صعة تتنوع 

�صطحها  ومي��ت��از  و�مل��ن��اخ  �ل��رتب��ة  فيها 

من  �لت�صاري�ض،  من  خمتلفة  بانو�ع 

�ل�صمال  يف  روكي  جبال  )�صل�صلة  عالية  وجبال  و��صعة  �صهول 

وجزر  و�لمازون(  )�مل�صي�صيبي  و�نهار غزيرة  �جلنوب(  و�لآنديزيف 

�ملحيطات من  �ل�صمال(، كما حتوطها  و��صعة )غرينالند يف 

كل �جلهات.

فاأمريكا �ل�صمالية )وبخا�صة كند� و�لوليات �ملتحدة( متتاز 

و�أر��صيها �خل�صبة ومناخها  �لو��صعة وكرة مياهها  ب�صهولها 

�ملعتدل، وباإ�صتخد�م �لتقنيات �حلديثة، ما جعلها غنية جًد� 

و�ملوز  و�لقطن  و�لذرة  )كالقمح  �لزر�عية  و�صادر�تها  بانتاجها 

وق�صب �ل�صكر و�لتبغ و�ل�صويا( وبرتبية �ملا�صية و�نتاج �للحوم. 

كذلك متتاز �ر�ض �لقارة بوفرة �ملو�د �لولية من �حلديد و�لفحم 

و�لزئبق  و�لنحا�ض  و�لر�صا�ض  و�لف�صة  و�لذهب  و�لغاز  و�لبرتول 

وخمتلف �نو�ع �ملعادن. وهي متتلك �حدث �مل�صانع و�كربها، 

و�لثقيلة  �خلفيفة  �ل�صناعات  �ن��و�ع  خمتلف  وت�صدر  وتنتج 

وباأف�صل �ملو��صفات 

�لعاملية.

و�أقوى  �أغنى  بكونها  �لمريكية  �ملتحدة  �لوليات  تتميز 

�ملختلفة.  �لعامل مبو�ردها  دول  و�أغنى  �لمريكية،  �لقارة  دول 

قدر�ت  و�أعظم  و�صناعي،  زر�ع��ي  �قت�صاد  �أق��وى  �صاحبة  فهي 

�لعامل  دول  �أكر  �أنها من  �لعامل، كما  ومالية يف  ع�صكرية 

من  �ملختلفة  �ملجالت  يف  �لتكنولوجيا  م�صتوى  على  تقدًما 

و�ل�صفن  و�ل�صو�ريخ  �لطائر�ت  �صناعة  وحتى  �ل�صناعات  �أب�صط 

 15.7 بنحو   )GDP( �ل�صنوي  �ملحلي  ناجتها  ويقدر  �لف�صائية. 

تريليون دولر. هذ� �لرقم يكاد يو�زي �لناجت �ملحلي �لجمايل 

دولر  تريليون   16.3( جمتمعة  �لأوروب��ي  �لأحت��اد  لدول  �ل�صنوي 

�لناجت  من   %22.5 يقارب  وهو   ،)2012 �لعام  تقدير�ت  ح�صب 

�ملحلي �لعاملي.

و�ملعروفة  �جلنوبية،  �ل��ق��ارة  �صبه  �أم��ا 

ح�صارة  وب��الد  �لالتينية،  باأمريكا 

»�لأنكا«، فتمتاز بوفرة �ملو�رد يف بع�ض 

و�لبرتول  و�ملعادن  كالفحم  �ل��دول، 

معظم  �أن  �إل  �لطبيعي.  و�ل��غ��از 

على  �أ�صا�صي  ب�صكل  تعتمد  دولها 

�لخ�صاب  وجتارة  �حلرجية  �لرو�ت 

و�ملناجم  �ملا�صية،  وتربية  و�ل��زر�ع��ة 

كل  ت�صتهر  كما  �ل�صمك.  و�صيد 

�لنب  ب��زر�ع��ة  وكولومبيا  �ل��رب�زي��ل  من 

وت�صديره �إىل �لعامل. كذلك تتميز �لقارة 

وهي  �لقدم  كرة  معقل  باأنها  �جلنوبية 

تقدم �أف�صل �لفرق �لعاملية يف هذه �للعبة 

ما  ومع  �لعامل،  م�صتوى  على  �ل�صعبية 

ومعنوي  �قت�صادي  مردود  ذلك من  يعنيه 

و�لرجنتني  �ل��رب�زي��ل  وبخا�صة  لدولها، 

�للتني قدمتا نخبة من �أ�صهر لعبي �لعامل يف 

هذه �لريا�صة.

وتعترب فنزويال �أغنى دول �لقارة �جلنوبية بروتها 

�لعامل �لكربى يف  و�لغاز �لطبيعي وهي �حدى دول  �لبرتول  من 

»دبلوما�صية  ��صتخدمت  وقد  وت�صديرهما،  و�لغاز  �لنفط  �نتاج 

�صيا�صات  مبعار�صة  و��صتهرت  �مل��ج��اورة  �ل��دول  مع  �لنفط« 

�لوليات �ملتحدة يف �لقارة و�لعامل، وبخا�صة خالل حقبة حكم 

�لبرتول  ت�صدير  فنزويال يف  تلي  �صافيز.  �لر�حل هيوغو  رئي�صها 

كذلك  وبوليفيا،  �لك��و�دور  من  كل  �لقارة،  م�صتوى  على 

تعترب �لرجنتني من �أكرب �لدول �مل�صدرة لالأبقار يف �لعامل. 

التكتلت القت�سادية الإقليمية والدولية

يف �أمريكا �لعديد من هذه �لتكتالت �لتي ت�صعى �إىل تفعيل 

و�ل�صعار  �لتعرفة  وتوحيد  �ل�صو�ق  وتنظيم  �لبينية  �لتجارة 

�قت�صاد�ت  وتنمية  �ل�صتثمار�ت  وجلب  �جلمركي،  و�لعفاء 
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رفع  بغية  �مل�صرتكة  �ل��دول 

م�صتوى �لعمالة لدى �صعوبها، 

�لناجت  تطوير  يف  ي�صهم  مما 

عقد  �إىل  �لتكتالت  هذه  ت�صعى  كذلك  �لجمايل.  �ملحلي 

و�لتكتالت  �لدول  من  غريها  مع  تبادلية  جتارية  معاهد�ت 

و�ل�صيا�صي  و�لفني  �لقت�صادي  للتعاون  �لمريكية  �لقارة  خارج 

و�قامة مناطق جتارة حرة م�صرتكة.

ال�سيا�سات والنزاعات البينية والدولية 

�لعام 1796 وجه رئي�ض �لوليات �ملتحدة �لمريكية �لأول جورج 

و��صنطن ر�صالة ود�ع �إىل �صعوب �مريكا مبنا�صبة �نتهاء وليته 

�أن  �أوروبا وحاذرو�  �صوؤون  �لآتية: »ل تتدخلو� يف  �لعبارة  �صّمنها 

�بقو� بعيدين،  �ملنازعات بني دولها.  �إىل �ل�صرت�ك يف  تن�صاقو� 

دون  من  جتارية  عالقات  �لَّ  �لدول  هذه  مع  لكم  يكن  ول 

بينها  �لدول يف حرب  ��صتبكت هذه  و�ذ�  �صيا�صية،  �رتباطات 

لتو�صعو�  �لغري  �ل�صتفادة من حرب  وحاولو�  و�صاأنها  فاتركوها 

نطاق جتارتكم...«.

�صارت �لوليات �ملتحدة بالفعل بروح و�صية رئي�صها �لأول �أكر 

�لدول �لوروبية  �لزمان، ووقفت يف وجه حماولت  من قرن من 

�مل�صتعمر�ت  يف  �لثور�ت  بد�ية  مع  �لقارة.  �صوؤون  يف  للتدخل 

�لتا�صع  �لقرن  ع�صرينيات  يف  بال�صتقالل  و�ملطالبة  �ل�صبانية 

ل�صتعادة  �لوروبية  بالدول  �ل�صتعانة  ��صبانيا  حاولت  ع�صر، 

برّد  �لتدخل  لهذ�  �ملتحدة  �لوليات  ت�صدت  »م�صتعمر�تها«. 

�صهري لرئي�صها يف ذلك �لوقت جيم�ض مونرو )7 كانون �لول 

1823( خّل�ض فيه �ل�صيا�صة �لمريكية جتاه �وروبا، وهو ما عرف 

ب�«ت�صريح مونرو«، ويت�صمن ما ياأتي:

1- �إن �لقارة �لمريكية بلغت درجة من �حلرية و�ل�صتقالل 

ما ل يرتك حمال لأي �حتالل �أو ��صتعمار لإقليم من �أقاليمها 

من جانب �لدول �لأوروبية. 

نظمها  لفر�ض  �لوروب��ي��ة  �ل���دول  م��ن  حم��اول��ة  ك��ل  �إن   -2

�أمن  يعترب خطًر� على  �لقارة  �أجز�ء  �ل�صيا�صية على جزء من 

�لوليات �ملتحدة و�صالمتها. 

3- لي�ض للوليات �ملتحدة �أن تتدخل يف �صوؤون �لدول �لأوروبية، 

ول �صاأن لها يف �حلروب �لتي تقوم بني هذه �لدول، مع �حتفاظها 

بحقها يف �لدفاع عن نف�صها �إذ� وقع �عتد�ء على حقوقها �أو 

تهددت م�صاحلها من �حدى �لدول �لأوروبية. 

�لت�صريح  هذ�  لأن  مونرو،  بت�صريح  �لمريكية  �لدول  رّحبت 

كان يف ظاهره عماًل دفاعًيا �صد كل تدخل �أجنبي يف �صوؤون 

فقد  �لدول  هذه  �أقوى  �ملتحدة  �لوليات  كانت  وملا  �لدول.  هذه 

�أخذت على عاتقها مهمة �لدفاع عنها جميًعا �صد �أي �عتد�ء 

قيًما  نف�صها  ن�صبت  �أن  �إىل  ذلك  تدرجت يف  ولكنها  �أوروبي. 

فح�صب،  �وروبا  مع  عالقاتها  يف  ل  �أمريكا،  دول  �صوؤون  على 

�لوليات  �خذت  وبذلك  �لبع�ض.  بع�صها  مع  عالقاتها  يف  بل 

�ملتحدة تتدخل يف �صوؤون هذه �لدول كلما �صنحت فر�صة لذلك، 

مما دفع �حد �لفقهاء يف �لقانون �لدويل �إىل �لقول »�إن ت�صريح 

مونرو وبالرغم من �أنه يف مظهره �إقر�ر مببد�أ عدم �لتدخل، �إل 

�أنه يف �لو�قع وثيقة �أعطت �لوليات �ملتحدة لنف�صها مبقت�صاها 

�صيا�صة  و�إن  �لأخ��رى.  �أمريكا  دول  �صوؤون  يف  �لتدخل  يف  �حلق 

�لتدخل غري �لأمريكي بالتدخل  �إىل مقاومة  و��صنطن ت�صعى 

�لأمريكي«. هذ� �لو�قع �أثار خماوف دول �أمريكا �لالتينية يف 

ما بعد، فطالبت �لوليات �ملتحدة بتخفيف �هتمامها ب�صوؤونها 

�لد�خلية ووقف �لتدخل فيها و�حرت�م �صيادتها و��صتقاللها. 

ظلت �لوليات �ملتحدة تعترب ت�صريح مونرو كد�صتور ل�صيا�صتها 

تتعامل معه بطريقة  و�إن كانت  قريب  وقت  �خلارجية حتى 

تدخلها  �لدويل  �لو�قع  فر�ض  فقد  م�صاحلها.  وفق  ��صتن�صابية 

يف �وروبا وغريها منذ نهاية �لقرن �لتا�صع ع�صر ومطلع �لقرن 

�لوىل  �لعامليتني  �حلربني  خالل  وبخا�صة  وخالله،  �لع�صرين 

فيها  �صاركت  حلروب  م�صرًحا  �وروب��ا  كانت  حيث  و�لثانية 

�لوليات �ملتحدة بالو�صائل �ملختلفة وح�صمتها مل�صلحتها. وبعد 

�إىل م�صرح حمتمل لأي حرب قد  �وروبا  �لثانية حتولت  �حلرب 

تندلع ما بني �لقطبني �لأمريكي و�ل�صوفياتي )�حلرب �لباردة( 

قو�تها  و�أ�صبحت 

�ل���ع�������ص���ك���ري���ة 

�أبحاث 

ودر��سات
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وقو�عدها موجودة يف �أكر من بلد �وروبي �صمن مفهوم �لردع 

�لوروبية  �لدول  مع  �صكلته  �لذي  �لناتو  و��صرت�تيجيات حلف 

كذلك  �ل�صابق.  �ل�صوفياتي  �لإحت��اد  تهديد  بوجه  للوقوف 

تدخلت �لوليات �ملتحدة وهيمنت �صيا�صًيا من خالل �صناعة 

�لنقالبات �لع�صكرية. و�أحدثت �خرت�ًقا �قت�صادًيا من خالل 

ما  �لدويل،  �لنقد  �صندوق  و�صيا�صة  للقار�ت  �لعابرة  �ل�صركات 

بني  �لفقر  م�صتوى  و�رتفاع  �ملعي�صية  �لح��و�ل  تدهور  �إىل  �أدى 

هذه  �جلنوبية.  �أمريكا  دول  معظم  يف  �ل�صكان،  ماليني 

�ل�صيوعية  �لتيار�ت  وجه  يف  �لوقوف  بحجة  كانت  �ل�صيا�صة 

�لقارة  يف  �ل�صوفياتي  �لحت��اد  نفوذ  وحماربة  و�ل�صرت�كية، 

يف  �لو�صطى  �مريكا  جمهوريات  �إىل  كوبا  من  �لمريكية، 

و  كولومبيا  �إىل  فنزويال  ومن  وبنما،  و�ل�صلفادور  نيكار�غو� 

بوليفيا و�لكو�دور و�لت�صيلي و�لرجنتني و�لرب�زيل وغريها. 

��صتطاعت �لوليات �ملتحدة بعد �صقوط �لحتاد �ل�صوفياتي �ملدوي 

و�يديولوجياتها  �لعامل وت�صرّيه وفق �صيا�صاتها  �أن تنفرد بقيادة 

�لرئي�ض  عهد  يف  فقامت  و�لع�صكرية،  �لليرب�لية  �لقت�صادية 

وقائية يف عدد من دول  �أو  ��صتباقية  �لإبن بحروب  جورج بو�ض 

�لعامل بحجة �لق�صاء على �لإرهاب )�أفغان�صتان(، �أو �لدول �لتي 

��صرت�تيجية جديدة تقوم على  وفق  )�لعر�ق(،  �نها ترعاه  ترى 

�أو  �لقومي،  لأمنها  تهديد  لأي  �لحتمالية  �لبوؤر  على  �لق�صاء 

تفوقها  مو�رد  تهدد  نظام(  )�أو  دولة  �أي  و�ل�صيطرة على  �لق�صاء 

�متد�ًد�  وغريناد�(،  )بنما  �أمريكا  دول  من  بدًء�  وهيمنتها، 

�إىل �أفريقيا و�آ�صيا، ومن �ل�ص��رق �لأو�ص��ط �إىل �لي��ابان وكوري��ا 

وف���ي���ي���ت���ن�����������ام 

و�مل����ح����ي��������������ط 

�لبا�صفيكي )�لهادىء(.

القارة يف عامل اليوم

تعترب �أمريكا �ليوم من �أغنى قار�ت �لعامل و�أكرها تاأثرًي�، 

لقت�صاد�ت  �ملحلي  فالناجت  منها.  �ل�صمايل  �لق�صم  وبخا�صة 

ودولها  �لعاملي،  �ملحلي  �لناجت  ثلث  عن  يزيد  جمتمعة  دولها 

يف  ��صتثمار  وحركة  مت�صارًعا  �قت�صادًيا  منًو�  ت�صهد  �ملختلفة 

قطاعات متعددة. 

يف �ملقابل فاإن �لعوملة �لقت�صادية وتطور و�صائل �لت�صال، ومن 

وتد�عياتها يف   2008 �لعام  �لعاملية  �لقت�صادية  �لزمة  وقوع  ثم 

)�ل�صني  جديدة،  عاملية  �قت�صادية  قوى  وبروز  �ملتحدة  �لوليات 

�فريقيا(،  وجنوب  و�لرب�زيل  و�خلليج،  و�ي��ر�ن  ورو�صيا،  و�لهند 

�لأوروب��ي  )�لحت��اد  ك��ربى  �قت�صادية  دولية  جتمعات  وظهور 

�أدت  عو�مل  �صكلت  �صنغهاي(،  ومنظمة  �لربيك�ض،  ودول 

�ل��دول  ل��دى  �لنف�صي  �حلاجز  ك�صر  �إىل 

�لدول  هذه  �صعت  وبالتايل  �لمريكية. 

�لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل�����ص��ي��ط��رة  م��ن  للتحرر 

�ملتحدة  للوليات  �ل�صيا�صية  و�لهيمنة 

وكوبا  وفنزويال  و�لرب�زيل  )�ملك�صيك 

وبع�ض  و�لت�صيلي  و�لإك��و�دور  و�لرجنتني 

كنيكار�غو�  �لو�صطى  �مريكا  دول 

فقد عملت  وغريها(.  و�ل�صلفادور  وبنما 

�قت�صاد�تها  تنمية  على  �ل���دول  ه��ذه 

وعالقاتها �لدولية �لقت�صادية و�ل�صيا�صية 

�صو�ء بان�صمامها �إىل تكتالت و�حالف 

�أو  �ل��ق��ارة  د�خ��ل  و�صيا�صية  �قت�صادية 

خارجها، �أو مبحاولة �لتمايز و�ل�صتقالل 

من  و�خل��روج  �لمريكية  �ل�صيا�صة  عن 

�ملتحدة،  للوليات  �لثقيلة  �لعباءة  حتت 

وبخا�صة يف عامل ي�صهد حر�ًكا �صعبًيا، 

�لدول مما  و��صتفادت هذه  غري م�صبوق. 

و�صقوط  �ل�صابقة،  �لقوى  مو�زين  يف  تغري  من  �لعامل  ي�صهده 

�ملتحدة،  للوليات  �لعاملية  و�لهيمنة  �لحادية  �لقطبية  �أوترنح 

�أقطاب  من  يت�صكل  جديد  عاملي  نظام  ولدة  و�إرها�صات 

متعددة، ويقوم على �حلرية �ل�صيا�صية و�حرت�م حقوق �لن�صان، 

و�لعتمادية �ملتبادلة للم�صالح �لقت�صادية، و�لتجارة �حلرة.

املراجع:

en.wikipedia.org/wiki/Americas
www.americasresources.com
www.britannica.com
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ق�ضايا 

اإعداد: �إح�ضان مرت�ضى�إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

العدد 56348

»غيت�ات« ومعازل وحقد متبادل

��ضر�ئيل يف مو�جهة �الرتباك و�لتخبط �لد�خلي

ت��واج��ه ا���س��رائ��ي��ل ال��ي��وم ح��ال��ة من 

التوازن  وع��دم  الإ�سرتاتيجي  الرت��ب��اك 

ب�سبب حتولها اإىل جمتمع متطرف جًدا 

يف تع�سبه الديني والقومي وعدم جتان�سه 

ينكفئ  وهو  واليديولوجي،  القت�سادي 

نحو مزيد من العزلة والن�سغال بهمومه 

الداخلية. ويف حني يك�سب امل�ستوطنون 

وموؤيدوهم املزيد من النفوذ والثقل النوعي 

�سيا�سًيا واجتماعًيا، يف�سل هذا املجتمع 

التي  الهائلة  التطورات  مع  بالتكيف 

حتدث يف حميطه اجليو�سيا�سي احليوي. 

من  يكمن  هذا  كل  يف  الأ�سل  ولعل 

ال�سا�س يف عدم وجود جمتمع اإ�سرائيلي 

بني  ا  اأ�سا�سً ممزق  جمتمع  فهو  موحد، 

�سرقيني  ويهود  )ا�سكناز(  غربيني  يهود 

)�سفارادمي ومزراحيم(، وما يدور بينهما 

كراهية  من  نقول  ل  كي  توتر،  من 

الدولة.  تاأ�سي�س  منذ  قدميني  وع���داء، 

وح�سيدمي(  )حريدمي  املتدينون  وهناك 

يائريدريفو�س  احل��اخ��ام  ي��ق��ول  ال��ذي��ن 

احلقيقيني  ال��ي��ه��ود  »اإن  ب�����س��اأن��ه��م 

ولي�س  كيهود  يعي�سوا  اأن  يف  يرغبون 

يف  اأنف�سهم  يف�سلوا  اأن  اإل  خيار  لهم 

بهم«.  خا�سة  منعزلة  اأماكن 

��ا ال��ع��ل��م��ان��ي��ون  وه���ن���اك اأي�����سً

العداء  اأن  علًما  انواعهم،  مبختلف 

م�سلحة  عداء  هو  املجموعات  هذه  بني 

جمموعات  توجد  كذلك  وايديولوجيا. 

اليهود  مثل  ومتنافرة  مميزة  عرقية 

من  القادمني  »الفال�سا«  واليهود  الرو�س 

اأي  اجلدد  امل�ستعمرون  وهناك  اثيوبيا، 

امل�ستوطنون اجلدد.

الي�سار  جن��د  واجتماعًيا،  �سيا�سًيا 

املتطرف،  وال��ي��م��ني  وال��و���س��ط  وال��ي��م��ني 

الفجوة  تكرب  الذين  والغنياء  والفقراء 

نحو  على  بينهم  ما  يف  الجتماعية 

مت�سارع ومريع. هذا ناهيك عن تزايد 

الفجوة عمًقا بني كل هوؤلء وعرب 48 

من الفل�سطينيني ال�سليني. ويف امل�سهد 

ال�سيا�سي جند اأن حزب »الليكود«،الذي 

مثل تاريخًيا اليمني ال�سهيوين املت�سدد، 

القليلة  ال�سنوات  يف  ميينه  اإىل  ياأتي 

وعن�سرية  ت�سدًدا  اأكرث  حزب  املا�سية، 

العن�سري  بزعامة  بيتنا«  »اإ�سرائيل  هو 

ليربمان. ومن ثم ياأتي على ميني هذين 

ال�سيا�سة  يف  فاعل  ثالث  حزب  احلزبني 

الإ�سرائيلية الراهنة، متوغل يف التطرف 

والعن�سرية هو »البيت اليهودي« بزعامة 

اخلريطة  اأن  يعني  وهذا  بينت.  نفتايل 

قد  ال�سهيونية  للتيارات  ال�سيا�سية 

وهي  حادة،  وتخبطات  تبدلت  �سهدت 

متعلقة  داخلية  اأزم��ات  يف  الآن  تغرق 

يف  وتف�سل  وط��روح��ات��ه��ا،  ب�سيا�ساتها 

كاريزما  ذات  قيادات  اأو  برامج  تقدمي 

املجتمع  غالبية  عليها  جتمع  مميزة 

يقول  ال�سبب  لهذا  ولعل  ال�سهيوين. 

الكاتب اليهودي ال�سهيوين الأمريكي 

جريدة  يف  ف��ري��دم��ان  توما�س  امل��ع��روف 

»مل   2011/9/19 يف  تاميز«  »نيويورك 

م�ستقبل  على  قلًقا  اأكرث  اأب��ًدا  اأكن 

الآن. فتداعي  اإ�سرائيل من قلقي عليه 

الأعمدة الرئي�سة لأمن اإ�سرائيل )ال�سالم 

وال�سداقة  �سوريا،  وا�ستقرار  م�سر،  مع 

اأكرث  مع  مقرتًنا  والأردن(  تركيا  مع 

حماقة  اإ�سرائيل  تاريخ  يف  احلكومات 

واأكرثها  الدبلوما�سية،  الناحية  من 

و�سعا  قد  الإ�سرتاتيجي،  ال�ساأن  يف  عجًزا 

اإ�سرائيل يف و�سع بالغ اخلطورة«.

وتعطي املحللة الإ�سرائيلية اأمونة األون 

و�سًفا ُمعرًبا عن واقع احلال عندما تقول 

على  ��ا  راأ���سً ينقلب  العربي  »العامل  اإن 

فالأر�س  ا،  اأي�سً اإ�سرائيل  وهكذا  عقب، 

تهتز  امل��ج��اورة  ال��دول  حتت  تهتز  التي 

يف  النظر  ويكفي  ا،  اأي�سً اإ�سرائيل  حتت 

كي  الأو�سط  ال�سرق  يف  الآن  يح�سل  ما 

نفهم اأننا ل نفهم �سيًئا«!!

ب�سورة  ال��ق��ول  ميكن  اخل��ال���س��ة  يف 

ف�سلت،  قد  ال�سهيونية  اإن  اجمالية 

يف  ال�ستثنائية،  جهودها  من  بالرغم 

واحدة،  بوتقة  �سمن  العامل  يهود  �سهر 

ال�سرائيلي  املجتمع  حت���ّول  بحيث 

»غ��ي��ت��وات«  جم��ت��م��ع  اإىل  ت��دري��ج��ًي��ا 

الأ�سوليني  ب��ني  فال�سراع  م��ع��ازل.  اأو 

ويوؤرقها،  اإ�سرائيل  يخيف  والعلمانيني 

رئي�س  �ستينربغ  دفع جريالد  الذي  الأمر 

يف  واملحادثات  ال�سراعات  اإدارة  برنامج 

منا  »لي�س  للقول:  اإي��الن  ب��ار  جامعة 

ال�سعوبات  ح��ول  وه��م  اأي  ع��ن��ده  م��ن 

العلمانيني  تباين  يف  نواجهها  التي 

تفاوؤل  النا�س  اأكرث  اأن  حتى  واملتدينني، 

احلقد  من  التخل�س  باأن  يعرتف  بيننا 

ت�اجه ا�سرائيل الي�م حالة من الرتباك الإ�سرتاتيجي 

وعدم الت�ازن ب�سبب حت�لها اإىل جمتمع متطرف جًدا 

يف تع�سبه الديني والق�مي وعدم جتان�سه القت�سادي 

واليدي�ل�جي، وه� ينكفئ نح� مزيد من العزلة والن�سغال 

بهم�مه الداخلية.



57 العدد 348

احل��ري��دمي  تف�سل  ال��ت��ي  اجل��ه��ل  وه���وة 

والعلمانيني، حتتاج اإىل �سنني طويلة... 

ونحن نعرف اأنه لي�س هناك حتد اأعظم 

من هذا يواجه اإ�سرائيل والإ�سرائيليني يف 

اخلم�سني �سنة املقبلة«. 

ولعل اأخطر التطورات احلالية يكمن 

تعزيز  على  اليهودية  الأ�سولية  قدرة  يف 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  داخ��ل  وج��وده��ا 

الإ�سرائيلية، الأمر الذي جتلى يف الفتاوى 

ال�سيا�سي،  الطابع  ذات  املتعددة  الدينية 

وال�سيا�سة  ال�سيادة  ق�سايا  ا  خ�سو�سً

والقد�س  الفل�سطينيني  مع  وال�سراع 

والدولة الفل�سطينية، الأمر الذي يعطل اأي 

اأمل يف اأي ت�سوية �سيا�سية حتى لو كانت 

والفل�سطينيني.  ال��ع��رب  بحق  ج��ائ��رة 

اأبيب  تل  بلدية  رئي�س  يقول  ه��ذا  ويف 

بنتيجة   « الأ�سولية:  التعاليم  منتقًدا 

التعددية  وبا�سم  ال�سيا�سي،  ال�سغط 

اأخ���رى،  تقدمية  و���س��ع��ارات  الثقافية 

قطاعات  وترعى  اإ�سرائيل  دول��ة  مت��ول 

 .« والنعزاليني  اجلهلة  من  كاملة 

اأجراه معهد  ا�ستطالع حديث  وبح�سب 

من   %77 »ف��اإن  »داحاف«للدرا�سات: 

على  يوافقون  ل  ال�سرائيلي  اجلمهور 

العام  خطوط  اإىل  ا�سرائيلي  ان�سحاب 

طفيفة،  حدودية  تعديالت  مع   1967

اخلطوة  ه��ذه  مثل  جلبت  واإن  حتى 

عن  العربية  الدول  واعالن  �سالم  اتفاق 

نهاية ال�سراع«. وامللفت يف ال�ستطالع 

الدينية  الم��اك��ن  م��ن  امل��وق��ف  ه��و 

من   %75 اأن  تبني  فقد  املقد�سة. 

نقل  ي��ع��ار���س��ون  ال�سرائيليني 

احلرم القد�سي، اأي امل�سجد الق�سى )جبل 

ال��ي��ه��ودي(  امل�سطلح  بح�سب  البيت 

���س��وؤال  ويف  فل�سطينية.  �سيطرة  اإىل 

اماكن  عن  للتنازل  ال�ستعداد  حول 

قرب  راحيل«  »قرب  مثل  اخرى،  مقد�سة 

)احلرم  املاكفيال«  و»مغارة  حلم  بيت 

حائط  وابقاء  اخلليل  يف  البراهيمي( 

ا�سرائيل،  بيد  وح��ده  القد�س  يف  ال��رباق 

على  ي��واف��ق��ون  ل  باأنهم   %65 اج���اب 

ذلك«. 

اإ�سرائيل  يف  اأخ��رًيا  �سدر  كتاب  ووفق 

بعنوان »بني القلن�سوة والبريية – الدين، 

وتناول  اإ�سرائيل«،  يف  واجلي�س  ال�سيا�سة 

داخل  الدينية  الأ�س�س  تزايد  مو�سوع 

اأنه يف نهاية  الإ�سرائيلي، يت�سح  اجلي�س 

بداأ  الت�سعينيات  وبداية  الثمانينيات 

الأ�سكنازية  الطبقة  اأبناء  لدى  احلافز 

اجلي�س  يف  للتجند  الر���س��ت��ق��راط��ي��ة 

ليفي،  ياغيل  الباحث  وي�سف  يرتاجع. 

»اأزمة  باأنها  احلالة  هذه  الكتاب،  يف 

معنوية«. 

اكرث  ا�سرائيل  تفقد  الأج��واء  هذه  يف 

»كيان  اإىل  بالتحول  الأم���ل  ف��اأك��رث 

وتتقل�س،  املنطقة،  ه��ذه  يف  طبيعي« 

اتفاقيات  لعقد  فر�سها  �سريع،  ب�سكل 

يف  املحتملني  �سركائها  م��ع  ت�سوية 

املرتبطة  امل�سائل  تتعقد  بينما  املنطقة، 

ولهذا  وم�ستقبلها.  ووج��وده��ا  باأمنها 

ي�سف  الذي  الكيان،  هذا  جند  ال�سبب 

متوح�سة«  غابة  يف  »فيلال  باأنه  نف�سه 

ي�سهد  ب���اراك،  اي��ه��ود  تعبري  بح�سب 

القدرة  ُتفقده  ح��ادة  داخلية  جتاذبات 

على اتخاذ قرارات اأو م�سارات تاريخية، 

م�ساراته  حتديد  على  ال��ق��درة  وتفقده 

ومتفجرة  متحركة  بيئة  يف  احليوية 

�سيا�سًيا وامنًيا.

على هذا ال�سا�س لتوجد الآن اإجابات 

اإ�سرائيلية وا�سحة عّما �سيفعله امل�سوؤولون 

الت�سوية  مل�سار  النهائي  ال�سقوط  حال  يف 

ال�سلمية املرتنح، وخيار الدولتني، واإغالق 

ول  العربية.  ال��دول  مع  »ال�سالم«  باب 

يعرف هوؤلء امل�سوؤولون ماذا �سيفعلون اإذا 

ما �سقطت ال�سلطة الفل�سطينية وعادوا 

هم لتحّمل تكاليف الحتالل واأعبائه 

بينما  والأمنية،  واحلياتية  القت�سادية 

تركيزهم  الفل�سطينيون  ي�ستعيد 

باأ�سكالها  امل��ق��اوم��ة  على  وره��ان��ه��م 

اإجابات  الآن  توجد  ل  كما  املختلفة. 

حالة  مع  للتعامل  وا�سحة  اإ�سرائيلية 

ا�ستمرار  مقابل  الح��ت��الل،  ا�ستمرار 

ازاء  اأو  الفل�سطينية،  ال�سكانية  الزيادة 

الواحدة  الدولة  حل  فكرة  اإىل  الدعوة 

الذي �سيفقد اإ�سرائيل غالبيتها اليهودية 

فقط  املوجود  ال�سهيونية،  وطبيعتها 

مبادرات  لتقدمي  املتكررة  الدعوات  هو 

هذه  اأكد  وقد  و«تنازلت«؟!.  �سيا�سية 

الإ�سرائيلية  القيادات  الفكرة عدد من 

من بينهم �سمعون برييز، واإيهود باراك، 

وبنيامني  و�ساوؤول موفاز،  وت�سيبي ليفني، 

التي  واحللول  وغريهم.  اإليعازر...  بن 

تقدم  ل  الإ�سرائيليون  القادة  يقدمها 

لهم  اإل  مقنعة  حقيقية  اإج���اب���ات 

وحدهم رمبا وهم يعمدون اإىل تكثيف 

وتهويد  الغربية،  ال�سفة  يف  ال�ستيطان 

ال�ستيطانية  احلقائق  وفر�س  القد�س، 

تطوير  يتابعون  كما  الأر�����س،  على 

القدرات  وتنمية  الع�سكرية،  قوتهم 

م�ساكل  وم��ع��اجل��ة  الق��ت�����س��ادي��ة، 

البطالة... وغريها. ولكنهم يف املقابل 

التغيري  عجلة  وق��ف  ي�ستطيعون  ل 

انتفا�سة  اأي  اأن  ويعلمون  املنطقة،  يف 

وتعيد  الأمن،  �ستفقدهم  مقبلة  وا�سعة 

اقت�سادهم �سنوات اإىل الوراء.

اأخطر التط�رات احلالية يكمن يف قدرة الأ�س�لية اليه�دية 

على تعزيز وج�دها داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإ�سرائيلية، 

الأمر الذي جتلى يف الفتاوى الدينية املتعددة ذات الطابع 

ا ق�سايا ال�سيادة وال�سيا�سة وال�سراع مع  ال�سيا�سي، خ�س��سً

الفل�سطينيني والقد�س والدولة الفل�سطينية.









يف �سجل 

اخللود
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البحري  املهند�س  الركن  اللواء  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  املهجر  يف  تويّف  الذي  ح�سن  فريد  فوؤاد  املتقاعد 

.2014/5/9

- من مواليد 1935/1/19 يف النبطية، ق�ساء النبطية.

اعتباًرا من  �سابط  تلميذ  ب�سفة  اجلي�س  تطّوع يف   -

.1956/10/1

 ،1959/9/18 من  اإعتباًرا  بحري  مالزم  لرتبة  رّقي   -

وتدّرج يف الرتقية  حتى رتبة لواء ركن مهند�س بحري 

اعتباًرا من 1989/1/1.

- �سغل منا�سب عّدة اأبرزها: قائد مدر�سة �سالح الدفاع 

البحري وقائد قاعدة جونية البحرية.

- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

- حائز:

• و�سام 1961/12/31 التذكاري.
الثالثة  ال��درج��ة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •

)الف�سي( بالأقدمية.

• الو�سام البحري من الدرجة املمتازة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.

الأوىل  الدرجتني  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •
والثانية.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة �سابط.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• تهنئة قائد اجلي�س مرتني.
- متاأهل وله اأربعة اأولد.

اللواء الركن 

املهند�س البحري

املتقاعد

فوؤاد فريد ح�سن

الركن  العميد 

املتقاعد الطّيار 

جرج�س غريب

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����س 

الطّيار  ال��رك��ن  العميد 

غريب  جرج�س  املتقاعد 

بتاريخ  املهجر  تويف يف  الذي 

.2014/4/7

 ،1930/7/1 مواليد  من   -

يف املعمارية، ق�ساء �سيدا.

- تطّوع يف اجلي�س ب�سفة 

ت��ل��م��ي��ذ ���س��اب��ط ب��ت��اري��خ 

.1950/11/1

طّيار  مالزم  لرتبة  رّقي   -

 ،1953/11/1 من  اعتباًرا 

وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة 

اعتباًرا  طّيار  ركن  عميد 

من 1979/1/1.

اأو���س��م��ة  ع����دة  - ح��ائ��ز 

وتناويه العماد قائد اجلي�س 

وتهانيه عّدة مّرات.

- تابع عّدة دورات درا�سّية 

يف الداخل ويف اخلارج.

منا�سب  ع���ّدة  �سغل   -

اأب����رزه����ا: ق��ائ��د م��در���س��ة 

ال�سربني  ق��ائ��د  ال��ط��ران، 

�سالح  وقائد  والرابع  الثالث 

الدفاع اجلوي.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.



الرقيب مفيد قا�سم

الرقيب  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  تويف  ال��ذي  قا�سم  مفيد 

.2014/4/22

 1980/12/15 مواليد  م��ن   -

عكار،  ق�ساء  الزيت،  عني  يف 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّوع   -

.2005/2/3

 – ال�سباط  ن��ادي  ع��داد  من   -

الأرز.

- حائز:

• و�سام مكافحة الإرهاب.

اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
خم�س مّرات.

اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
ثالث مّرات.

- متاأهل وله ولدان.

العريف جميل ياغي

العريف  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  تويّف  الذي  ياغي  جميل 

.2014/5/10

يف   1968/8/15 مواليد  من   -

يونني، ق�ساء بعلبك، حمافظة 

البقاع.

- تطّوع بتاريخ 1991/1/1.

- من عداد معهد التعليم – 

مدر�سة الرتباء.

- حائز:

• و�سام فخر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •
من الدرجة الرابعة.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.

اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
�ست مرات.

اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
20 مّرة.

• متاأهل وله �ستة اأولد.

اجلندي 

مايكل كريوز

ن���ع���ت ق���ي���ادة 

اجلندي  اجلي�س 

كروز  مايكل 

الذي تويف بتاريخ 

.2014/4/25

مواليد  م��ن   -

1992/5/11 يف بعلبك، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2011/5/16.

- من عداد نادي ال�سباط – جونيه.

- حائز تهنئة العماد قائد اجلي�س.

- عازب.

يف �سجل 

اخللود

العدد 62348

الرقيب هادي رجبيه

نعت قيادة اجلي�س الرقيب 

تويف  الذي  رجبيه  هادي  اأول 

بتاريخ 2014/4/29.

 1975/10/10 مواليد  من   -

عكار،  ق�ساء  ح���رار،  يف 

حمافظة ال�سمال.

اجلي�س  يف  ت���ط���ّوع   -

بتاريخ 2006/9/15.

- من عداد لواء امل�ساة 11 – 

الكتيبة 112.

-  حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

م��ك��اف��ح��ة  و�����س����ام   •
الإرهاب.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�س اأربع مّرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�س مّرتني.

ثالث  اللواء  قائد  تهنئة 

مّرات.

الكتيبة  ق��ائ��د  تهنئة 

مّرتني.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

املجّند 

املمّددة 

خدماته

حممد عامر 

عّبود

قي��ادة  نع��ت 

اجل��������������ي���������س 

املم�ّددة  املجّن�د 

خدم�ات��ه حم�مد عام�ر عّب�ود الذي ت�ويف بت�اريخ 

.2014/5/2

- من مواليد 1996/1/22 يف حب�سيت، عكار.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2014/3/27.

- من عداد فوج املدفعّية الأول.

- عازب.
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وداع املعاون اأول ال�سهيد

عامر ال�سيد اأحمد

يف النبي يو�سع

املعاون  املنية،   – يو�سع  النبي  وبلدة  اجلي�س  قيادة  وّدعت 

اإثر   2014/4/26 يف  ا�ست�سهد  الذي  اأحمد  ال�سيد  عامر  اأول 

اأثناء قيامه بالواجب الع�سكري يف  تعّر�سه حلادث �سر يف 

مهيب  مباأمت  ال�سهيد  �سّيع  وقد  عكار.   – الهي�سة  بلدة 

اجلي�س  قائد  يتقّدمه ممثل  اجلي�س  قيادة  وفد من  ح�سره 

ورفاق  البلدة  واأهايل  املنطقة  وفعاليات  املقدم ندمي غامن، 

ال�سهيد.

وبعد اإقامة ال�سالة على جثمانه الطاهر، وتقليده اأو�سمة 

احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية، 

األقى ممثل قائد اجلي�س املقدم غامن كلمة قال فيها:

عزيًزا  رفيًقا  اليوم  نوّدع  والأ�سى  احلزن  م�ساعر  »بعميق 

من رفاق ال�سالح، ا�ست�سهد نتيجة حادث �سر ما�ساوي وهو 

يوؤدي مهّمته الع�سكرية بكل تفان واإخال�س.

اإنه قدرنا نحن الع�سكريني منذ حلظة ان�سوائنا حتت راية 

ونقدم  والنفي�س  الغايل  نبذل  اأن  والوفاء،  والت�سحية  ال�سرف 

الع�سكري  الواجب  اأدائنا  معر�س  يف  اجل�سام،  الت�سحيات 

تنوعت  مهما  ك��ام��اًل  ب��ه  القيام  مي��ني  اأق�سمنا  ال��ذي 

ال�ساحات واملواقع يف ميادين الدفاع عن لبنان«.

وا�ساف:

»يف هذا امل�ساب اجللل الذي اآملنا جميًعا يف ال�سميم لي�س 

الطاهرة  روحك  اإىل  واإج��الل  اإكبار  حتّية  توجيه  اإّل  لنا 

ال�ساخمة يف عامل اخللود، والتعبر عن العتزاز مب�سرتك 

والوطن،  �سة  املوؤ�سّ �سبيل  يف  بذلتها  التي  واجلهود  امل�سرقة 

اأفراد عائلتك، وهم  اإىل  التحّية  اإّل توجيه  لنا  كما لي�س 

وروًح��ا،  ج�سًدا  منه  تغّذيت  الذي  النقّي،  الوطني  املعجن 

واحل�سن الإن�ساين الدافئ الذي ترعرعت فيه قيًما واأخالًقا، 

كذلك التحّية اإىل اأبناء بلدتك النبي ي�سوع، وهي البلدة 

الوطن  جي�س  ترفد  انفّكت  ما  التي  الأ�سيلة  الوطنية 

ال�سرف  درب  الأبطال على  ال�سهداء  وتقّدم  �سبابها،  بخرة 

والت�سحية والوفاء«.

وختم:

»با�سم قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، اأتقدم من ذوي 

الفقيد ورفاقه باأحّر التعازي وعميق املوا�ساة، �سائاًل الله عّز 

ميّن  واأن  رحمته،  بوا�سع  الطاهرة  روحه  يتغمد  اأن  وجّل، 

على الأهل بنعمة ال�سرب وال�سلوان«.

ويف ما يلي نبدة عن املعاون اأول ال�سهيد عامر اأحمد:

املنيه،  ق�ساء  يو�سع،  النبي  يف   1979/4/1 مواليد  من   -

ال�سنية، حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2000/2/1.

- من عداد لواء امل�ساة الثاين – الكتيبة 24.

- حائز:

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
• و�سام احلرب.

• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.

• تنويه العماد قائد اجلي�س خم�س مّرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س �ست مّرات.

• تهنئة قائد الفوج.
- متاأهل وله ثالثة اأولد.

احلرب،  و�سام  ومنح  ال�ست�سهاد  بعد  اأعلى  لرتبة  رّقي   -

و�سام اجلرحى، و�سام التقدير الع�سكري وتنويه العماد قائد 

اجلي�س.





ت�أمالت
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طاولة ال�شطرجن

اأت�أّمل العم جورج يلعب  اأي�م طفولتي كنت ج�ل�سًة  اأحد  يف 

ال�سطرجن برفقة العم خ�لد، وال اأحد يعلم كم من احلروب قد 

مّرت عليهم�...

الع�مل  حلك�م  اليومية  والهواية  لة  املف�سّ اللعبة  ال�سطرجن؟! 

اأجمع... املهم، نطق العم جورج بجملة، الت�سقت بذاكرتي. 

ق�ل ب�أ�سى ل�سديق عمره: »�سو ه�لبلد، وين م� حبلت بتخّلف 

بلبن�ن...«، فرّد العم خ�لد مم�زًح�: »اإلعب ي� رجل! احلكي 

واإاّل ط�ر امللك مّنك!«. م� زلت  اللعبة  م� بينفع، رّكز على 

ميوت  اأن  ينبغي  ومل���ذا  ال�سطرجن،  قوانني  اأفهم  ال  االآن  حتى 

اإذا ك�ن هذان الرجالن  اجلندي لكي يحي� امللك! وال اأعلم 

على قيد احلي�ة االآن، اإاّل انني مت�أكدة اأن ط�ولة ال�سطرجن م� 

زالت تراوح مك�نه�!

هل نف�سن� فعاًل غب�ر اال�ستعم�ر عن اأقدامن� كم� اأخربون�؟ 

هل حققن� اال�ستقالل الت�ريخي، وعن اأي ا�ستقالٍل نتكّلم؟!

نعم... لقد مّر على ا�ستقاللن� �سبعون ع�ًم�، واأثبتن� بجدارٍة اأنن� 

ال نعرف معن�ه... وك�أّن اال�ستقالل املزّيف الذي رف�سن�ه الع�م 

1941 قد ا�ستقبلن�ه ب�سكل اآخر يف 1943، واّدعين� انه ا�ستقالٌل 

قد  �س�بًق�،  الب�ب  الذي طردن�ه من  اال�ستعم�ر  وك�أن  حقيقي. 

اأدخلن� اأخ�ه بفرٍح من الن�فذة جمّدًدا.

قراراتن�؟ �سي�دتن�؟ قوميتن�؟ اأمنن�؟

اأتقنه� العبوه�.  دولية كبريٍة  بلعبٍة  اأ�سئلٌة مرهونة  كله� 

على  ق�درة  غري  دولة  هو:  امل�ستعمرة  الدولة  تعريف  ك�ن  واذا 

اأخذ قراراته� بنف�سه�، وع�جزة عن التحّكم مب�سريه� وم�سري 

مع  بجدارة،  م�ستعمرة   
ٌ
دولة  اًذا  نحن  لن�،  فهنيًئ�  �سعبه�... 

ميداليٍة ذهبية اأعطيت لن� من امل�راثون الدويل!

حتى اأ�سغر القرارات، كت�سكيل حكومة مثاًل، ب�ت متعلًق� 

اأو  الدولية،  الط�ولة  على  وتوّقع  تربم  اقليمية-دولية  ب�تف�ق�ت 

 � رمب� حتته�. واأن� ال األوم ال�سي��سة اأبًدا، بل األوم ال�س��سة، واألوم اأي�سً

من اأجنب ال�س��سة وو�سعهم على ال�س�حة...

ن�س�أل اأنف�سن�: كيف اأ�سبح واقعن� على هذه احل�ل؟ واأين ُتر�سم 

اللبن�نية  ال�سي��سية  اأن  فيه،  �سك  ال  مم�  اللبن�نية؟  ال�سي��سة 

وامل�سهد ك�لت�يل: عندم�  اخل�رجية.  ب�ملوؤثرات  مرتبطة طبًع� 

تتوافق القوى اخل�رجية العظمى وتتن��سب م�س�حله� املتق�ربة-

املتب�عدة، يعي�ش وطنن� يف اأم�ٍن و�سالم، وتتع�نق قوان� ال�سي��سية 

ك�أن �سيًئ� مل يكن. ويف املق�بل عندم� تت�س�رب م�س�لح هذه 

وتتن�حر  ال�سعب  وميتع�ش  ار�سن�  يف  اخلطر  ريح  تهب  االأمم، 

القوى ال�سي��سية اللبن�نية... وعلى هذه احل�ل، نحن �س�ئرون!

اإمن�  بعد،  تنتِه  االأمريكية-الرو�سية مل  الب�ردة  ك�أن احلرب 

هي م�ستمرة على ار�ش �سرق اأو�سطية جديدة ع��سمته� وم�سدر 

مقرراته� ومك�ن والدته� كم� ق�ل العم جورج: بريوت.

اأم  �س�خنة  اأم  ب���ردة  اأك�نت  واحل���رب، 

ال  احل��رب  ويف  حرًب���...  تبق��ى  ف�ت��رة، 

�س��يء حم��ّرم وال �س��يء ممن��وع.

قد ي�س�أل البع�ش: هل هي نظرٌة اإىل الن�سف الف�رغ؟ وم�ذا عن 

الت�ريخ؟ ف�لت�ريخ ولد لنتّعلم منه!

� �سي��سًي� درام�تيكًي�، اإمن� هو واقٌع ح�يٌل جلّي  هذا لي�ش ي�أ�سً

قبيح، مهم� ح�ولن� جتميله وزخرفته ب�سع�راٍت وهميٍة وطنية 

مّلت اآذانن� من �سم�عه�. وكم من الو�س�ي�ت واالنتداب�ت مّرت 

� منه� ااّل كتب الت�ريخ. علين� ومل ن�أخذ درو�سً

ف�إن اأخذن� االنتداب الفرن�سي على �سبيل املث�ل، وعلى الرغم 

م�  عن  كثرًيا  تختلف  ال  التي  القمعية  ت�سرف�ته  بع�ش  من 

نرى من خالله  اأنن�  اإال  »امل�ستقل«،  وطنن�  اليوم يف  له  نتعّر�ش 

والأول  اآن��ذاك  لبن�ن  �سهد  فقد  بدولة.  ي�سمى  م�  مالمح  بداية 

مرة، والدة د�ستور حتكم البالد مبوجبه، اإ�س�فة اإىل و�سع اأ�س�ش 

للقوانني، ور�سم خمطط�ت لبن�ء دولة املوؤ�س�س�ت، كذلك فتح 

ك�نت  العوامل  هذه  كل  الثق�فية...  االإجن���زات  اأم�م  الب�ب 

نقطة البداية لت�أ�سي�ش مفهوم الدولة.

لبن�ن  و�سع  حت�سني  هو  اآن��ذاك  لالإنتداب  امل��ربر  ك���ن  واإذا 

ال�سي��سي، وتنظيم فو�س�ه، وتطوير قدراته، فهذا ال يعطي احلق 

النتداٍب اأبدي، واإاّل اأكل القوي ال�سعيف، وهذا بعيٌد كل البعد 

عن مف�هيم العدالة االإن�س�نية.

اأ�سواأ،  حتًم�  ك�ن  االنتداب  ان�سح�ب  بعد  ح�سل  م�  اأن  اإال 

ف�سلوا،  ب�أنف�سهم،  اأنف�سهم  حكم  اللبن�نيون  ح�ول  وعندم� 

اإىل  اإ�س�فة  الدولة  ن�سوء  راف��ق  ال��ذي  الكبري  التعرث  اىل  نظًرا 

ع��ش  ذلك  من  الرغم  وعلى  االإقليمية...  اخل�رجية  املوؤثرات 

املركز  بريوت  اأ�سبحت  اإذ  به�...  ب�أ�ش  ال  ازده���ر  فرتة  لبن�ن 

اللبن�ين  النقد  واكت�سب  املنطقة،  يف  االأه��م  وامل���يل  التج�ري 

وت�أ�س�ش  الذهب،  من  لبن�ن  احتي�ط�ت  وارتفعت  وقوة،  من�عًة 

امل�سرف املركزي، ف�كت�سب لبن�ن �سفة الدولة احلديثة. نعم، 

اأنن� فعاًل ق�درون على بن�ء دولٍة  اأثبتن� خالل هذه احلقبة  لقد 

الق�سية  تداعي�ت  وب�سبب  لكن  ب�أنف�سن�،  منتظمة  ن�جحة 

فتيل  وب�ت  عليه،  نح�سد  ال  موقع  يف  اأ�سبحن�  الفل�سطينية، 

النزاع اأينم� ك�ن، ي�ستعل من لبن�ن.

عندم� اأبحث عن حّل لهذه املع�سلة، اأرى َمثل �سوي�سرا ح��سًرا 

اأم�مي... �سوي�سرا ع��ست �س�بًق� ثالثة قرون من احلروب االأهلية 

حتت �سيطرة االأمل�ن، واالإيط�ليني والفرن�سيني، وكل م� ق�مت 

به للخروج من اأزمته� ك�ن احلي�د.

نحن ال نحت�ج اإىل و�س�يٍة خ�رجية لنتقّدم، اأو اإىل حرب اأهلية 

لكي نتعّلم... نحن فقط، كدولٍة �سغرية جغرافًي�، نحت�ج اإىل 

احلي�د ال�سي��سي، احلي�د ولي�ش االإنعزال!

ريتا اأبو مراد







قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

من  وبدعوة  قرقفي،  جورج  بالعميد  ممثلاً 

وجمل�ش  جبيل  بلللد  يف  الثقايف  املجل�ش 

يزبك  نعيم  توفيق  العقيد  وّقع  الفكر، 

وذلك  االنتظار«  »غمام  اجلديد  كتابه 

كني�سة  قللاعللة  يف  اأقلليللم  احللتللفللال  يف 

بح�سور  جبيل،  ح�سارات-   – ال�سيدة 

عدد كبري من الفاعليات ال�سيا�سية 

والع�سكرية واالإجتماعية والثقافية 

واأهايل البلدة.

الوطني  بالن�سيد  احلفل  ا�ستهل 

األقى العميد قرقفي  وكلمة ترحيبية لغامن عا�سي، ثم 

على  ا  غريباً »لي�ش  فيها:  جاء  ومما  اجلي�ش  قيادة  كلمة 

اأن  التاريخ،  اأعماق  يف  جذورها  ال�ساربة  احلرف  بلد  جبيل 

تكون للكلمة فيها احل�سة الوافرة من اهتمامات اأبنائها، 

طاملا  التي  الكلمة  فتلك  �ستى،  امليادين  يف  واإبداعاتهم 

و�سعرائه  لبنان  مفكري  من  نخبة  يد  على  لواءها  حملوا 

للعقيد  االنتظار«  »غمام  كتاب  يف  اليوم  تتاألق  واأدبللائلله، 

يقتفي  اأن  اإال  اأبللى  الللذي  يزبك 

والده  ومنهم  الكبار،  درب هوؤالء 

اعتناقه  فكان  الراحل،  ال�ساعر 

اآن  يف  �سعر  ور�سالة  اجلندية  ر�سالة 

والوطن مع  الذات  اأ�سبه بلقاء  واحد، 

الوطن«.

اأ�ساف: »لقد اأثبت العقيد يزبك عمق 

من  لي�ش  له،  واإخل�سه  للوطن  حمبته 

خلل مناقبيته الع�سكرية واجلهود التي 

وح�سب،  املوؤ�س�سة  يف  خدمته  طوال  بذلها 

ا من خلل موؤلفاته ال�سعرية العديدة  بل اأي�ساً

عن  معظمها  ويف  خللها  مللن  عللّ�  التي 

وتراثه  وح�ساراته  بتاريخه  لبنان،  ع�سقه  مدى 

وقبل  و�سواطئه  و�سفوحه  بجباله  وقراه  ببلداته 

�سيء  على كللل  الوطن  �سان  الللذي  املعطاء،  االأبللي  ب�سعبه 

ا م�ستقل  ا حراً �سيداً ليبقى  واالإميان،  والدم  بالعرق  الع�سور،  مر 

ومنارة للإن�سانية جمعاء«.

نادر  اأبي  �سمعون  كلوديا  الفكر  جمل�ش  رئي�سة  ووّجهت 

اجلي�ش  اىل  وحتية  قهوجي  العماد  االحتفال  لراعي  حتية 

اأبللي  �سليم  لل�سعراء  كلمات  وكللانللت  البطل.  اللبناين 

من هنا 

اإعداد:وهناك

جان د�رك �أبي ياغي

العدد 68348

رميون جبارة مكّرًما يف جامعة �لروح �لقد�س 

�شهادات اأ�شادت مبزايا املكّرم وبعظمة اأعماله

�لعقيد توفيق يزبك و»غمام �النتظار«

يف  التطبيقية  والفنون  اجلميلة  الفنون  كلية  كّرمت 

جامعة الروح القد�ش – الك�سليك امل�سرح اللبناين من خلل 

اأ�ستاذ امل�سرح وكل الفنون، الذي  تكرمي اأحد اأفراد عائلتها، 

يغني الطلب بتجاربه ووجوده املوؤثر اجلّبار رميون جبارة، وذلك 

يف حفلة خا�سة ح�سرها طّلبه وعائلته وحمّبوه يف حتية له.

برميون  وعّرفت  باحل�سور  ج�ان  لينا  ال�سيدة  رّحبت  بداية 

جبارة �ساحب الكلمة التي ال متحى واحل�سور الذي ال يغيب، 

 ،1970 ل�سنني طوال، منذ  اللبنانية  قّدم على اخل�سبة  الذي  هو 

«، »�سانع  »لتمت د�سدميونا«، »�سربل«، »زراد�ست �سار كلبااً

على  نيك  »بيك  اخلريف«،  زهللرة  قطف  »من  االأحللللم«، 

واأخرج »�سيف 840«  واأخواتها«  اإّن  التما�ش«، »مقتل  خطوط 

ملن�سور الرحباين )1985(، »يو�سف بيك كرم« الأنطوان غندور 

وكان   .)1998( غندور  الأنطوان  �ساهني«  و»طانيو�ش   ،)1994(

يخاطب جّدته كل �سباح ع� تلفون »�سوت لبنان« ويكتب 

كّل اأ�سبوع يف »ملحق النهار«. 

لرميون  الكبري  التقدير  عن  احلللارة  الكلمات  ع�ت  ثم 

جبارة، وكانت اأوالها لعميد كلية الفنون اجلميلة والفنون 

التطبيقية الدكتور بول زغيب الذي �سّبه رميون جبارة ب�سرخة 

بحدود الكون: �سرخة قلم بوجه احلكام، �سرخة حق على 

بوجه  تدوّي  �سرخة  باطل،  حق  على  مظلوم  �سرخة  الظلم، 

بوجه  حياة  �سرخة  دمللوع،  بللدون  بكاء  �سرخة  ال�سكوت، 

احلياة و�سرخة �سانع االحلم...

املرافقة  وال�سحافية  الروائية  من�سى،  مي  كلمة  عّ�ت  ثم 

وللم�سرح   1969 منذ  »النهار«  جريدة  ع�  جبارة  الأعللمللال 

والفنون، اإىل قلوب احل�سور، اإذ �سهدت اأن لها ذكريات وذاكرة 

عن جبارة ال اأوراق. واأ�سافت : »تتلمذنا على يده وهو �ساحب 

ما يف  اأعرف  وبت  احلياة،  �سميم  هو من  الذي  العبثي  امل�سرح 

يف�ك  وهو  ا  م�سرحاً لي�سنع  يعاين  فرميون  �سيقول،  وما  قلبه 

بالقول  احل�سور  اإىل  وتوّجهت  امل�سرح.  يبعد عن  بلد  ا يف  ان�ساناً

»اأنتم �سهود على حمّبتي له، هو من ميّثل نف�سه ويخلق نف�سه 

اأن  اإىل احلا�سر ونتمّنى  على امل�سرح فعقله يذهب من املا�سي 

يكون لهذا االن�سان م�ستقبل«.

التي تعّ� عن  والعفوية  املرجتلة  ثم تتالت بع�ش الكلمات 



اخلم�سني  الللذكللرى  يف 

االأمم  قلللوات  النللتلل�للسللار 

قلل��للش،  يف  املللتللحللدة 

 Blue« اأ�سدرت جمّلة

beret« ال�سادرة عن 
مللكللتللب الللقللوات 

الدولية يف نيقو�سيا 

 »UNICYP «

ا،  خا�ساً ا  علللدداً

ا  حتقيقاً تت�سّمن 

جنود  انت�سار  تاريخ  عن  لاً  مف�سّ

الذي  ال�سّتينيات،  يف  ق��ش  يف  املّتحدة  االأمم 

اعت� اآنذاك االإنت�سار االأو�سع للقوات الدولية.

وي�سري التحقيق، الغني بال�سور واملعلومات، اإىل الدور الذي 

اأدته قوات االأمم املتحدة منذ انت�سارها وحتى اليوم يف خدمة 

ال�سلم والتنمية االإجتماعية والبيئّية يف ق��ش. 

واللهفة ومنها  امل�ساعر  �سدق 

كلمة املمثل واملخرج البارع 

اجلامعة  يف  امل�سرح  واأ�للسللتللاذ 

الذي  اللبنانية غابريال مّيني 

رميون جبارة  يد  تتلمذ على 

ومما  له.  �سديق  خري  واأ�سبح 

قللاللله: »عللنللد احلللديللث عن 

نقول،  مللاذا  نعرف  ال  جبارة 

بقيمة  ل�سنا  الأّنللنللا  نتلّبك 

ميكننا  وال  قلمه  وال  راأ�سه 

اأعطانا رميون  ما  نخت�سر  اأن 

ال  للللللنللا�للش،  لنقوله  جللبللارة 

ميكنني اأن اأخت�سر 32 �سنة 

من التمثيل يف هذه اللحظة 

عّما  الأعللّ�  تكفي  ال  التي 

يكن  مل  فهو  منه،  اأخللذت 

ا  اذاً عرقه  ومن  دمه  من  اأعطى  بل  معلومات  يعطي  ا  معّلماً

ا وهذا ما ال ميكن و�سفه  ا واأخاً ا فقط بل �ساراأباً مل يعد معّلماً

بالكلم«. 

اللبنانبة  التمثيل يف اجلامعة  مادة  واأ�ستاذة  الفّنانة  وحتّدثت 

جبارة  رميللون  مع  بللداأت  التي  ار  ق�سّ جوليا 

التمرين  عن   ،)1985( االأحلم«  »�سانع  يف 

بعده  ا  دائماً وتاأتي  باملتعة،  اإّياه  وا�سفة  معه 

االأجلليللال  مللن  العديد  وهللنللاك  »الللقللعللدة«، 

حبها  عن  وعللّ�ت  طّلبه،  من  اليوم  تعّد 

�سنة   26 ا�ستثنائي،  اإن�سان  الأنه  له  وتقديرها 

برفقة ع�ساه غري اآبه حلالته ولكنه مده�ش 

بحيويته ووفائه الأ�سدقائه. 

واأ�سحك كميل �سلمة، الكاتب واملمثل 

اللبناين الذي عمل ل�سنني  املحرتف واملخرج 

طلبة  )من  والتلفزيون  امل�سرح  بني  طويلة 

واملوؤثرة  الرائعة  بالكلمة  اجلمهور  جبارة(، 

مقاطع  ببع�ش  ا  م�ست�سهداً قالها  الللتللي 

م�سحكة من حديث جبارة مع جّدته. 

جبارة  م�سرية  عن  وثائقي  ال�سهادات  تبع 

من اإعداد حّنا اخلوري اأ�ستاذ مادة ال�سينما يف 

اجلامعة، حتت عنوان »امل�سحراتي«.

للفّنان  تقديرية  درعللااً  زغيب  بول  العميد  قّدم  النهاية،  يف 

رميون جبارة الذي األقى كلمة �سكر موؤثرة ثم عر�ش وثائقي 

لن�سري ال�اك�ش بعنوان »جبارة«.
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عماد  احلللواط،  �سليطا  ابراهيم  يو�سف،  �سليمان  عبدالله، 

الفغايل، وكلمة املجل�ش الثقايف األقاها منر منر، �سرب بعدها 

اجلميع نخب املنا�سبة. 

ا  عميقاً ا  جرحاً �ساحبه  �سعر  يف  الأّن  االإنتظار«؟  »غمام  ملاذا 

ي�سبه جراح الوطن. واإذا كان »القلب �ساير بالوجع مغرو�ش« 

احلطب«.  كومات  »بني  يغّرد  والبلبل  يتوّجع  الوطن  فلأن 

بعدما  واليبا�ش  احلطب  غري  االأخ�سر  لبنان  من  بقي  وهل 

الك�سارات  وق�سمت  و�سنديانه،  �سنوبره  غابات  النار  اأكلت 

ودعوة  اجلميل،  املا�سي  اإىل  احلنني  هنا  من  جباله،  خوا�سر 

اخلوايل  اأيام  يا  بلكي  العتيق،  »عالبيت  البكاء  اإىل  الغيم 

برتجعي وترجع الذكريات ل تر�سم احلب على �سطح القمر«، 

كما جاء يف مقدمة الكتاب للعميد الركن اإميل منذر.

الذي  نعيم  الوالد  وجه  يطل  العتيقة  الذكريات  قلب  ومن 

اإىل  االإهللداء  فكان  والأمته،  الأمه  ا  وفياً يكون  كيف  عّلمه 

ال�ساعر  ذاكللرة  يف  وكلماته  وجدانه،  ت�سكن  التي  روحلله 

حمفورة ترافقه اأينما حّل وارحتل.

اإ�سارة اإىل اأن الكتاب يت�سمن حتية اإىل قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي، ور�سالة �سكر من اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا 

احلاج كان اأر�سلها اإىل ال�ساعر العام 2005 عندما اأهداه ن�سخة 

من كتابه.

عدد خا�س من 

»Blue beret«



اخلليل  اأملليللمللة  اأطلللللقللت 

لل�سطوانات«  »نغم  وموؤ�س�سة 

األبومها اجلديد »مطر«، وذلك يف احتفال اأقيم يف »فريجني 

ميغا �ستور«، يف و�سط بريوت.

وقد  ال�سياب،  بدر �ساكر  العراقي  لل�ساعر  املطر«  »اأن�سودة 

غناء  من  وهي  امل�سري،  الله  عبد  اللبناين  ا  مو�سيقياً اأّلفها 

اخلليل، وبيانو رامي خليفة، مع االأورك�سرتا ال�سيمفونية 

»كابيل رو�سيا« بقيادة فالريي بوليان�سكي.

اإنه  ا  اأجنز امل�سري هذا العمل منذ ثلث �سنوات علماً وقد 

ير�سيه،  الذي  الن�ش  عن  البحث  يف  �سنتني  قبلها  اأم�سى 

فكانت ق�سيدة »اأن�سودة املطر« التي كتبها ال�سياب العام 

ا  حمورياً ا  حدثاً اعت�ت  �سعرية  جمموعة  يف  و�سدرت   1960

ا يف ال�سعر العربي املعا�سر. مهماً

تقول اخلليل عن هذا املزيج بني ال�سياب وامل�سري يف تقدمي 

»امل�سري«  ق�سيدة  حتاكيها  »ال�سياب«  »ق�سيدة  االألبوم: 

املللو�للسلليللقلليللة اللل�للسللمللفللونلليللة، 

اأوطاننا  قلوب  يف  اأ�سكبها 

تون�ش،  م�سر،  العراق،  فل�سطني،  �سوريا،  لبنان،  العط�سى: 

وكل  العربي،  واخلليج  ليبيا  ال�سودان،  اجلزائر،  املغرب، 

ا  ا حنوناً اأر�ش يطالها الته�سيم على هذا الكوكب، �سلماً

هاتني  اإىل  انتمائي  معلنة  بها،  اأنطق  يجرف.  وال  يغ�سل 

مطلقة  ن�سانية  الإ بالتوق  بالروح،  باجلوهر،  الق�سيدتني 

التعبري«.

يذكر اأن العمل قّدم على م�سرح دار االأوبرا »كتارا« مع 

األ�ستري  املاي�سرتو  الفلهارمونية بقيادة  االأورك�سرتا القطرية 

يف  »مطر«  األبوم  ت�سجيل  مت  2013.وقللد  حزيران  يف  ويلي�ش 

»كابيل  ال�سمفونية  االأورك�سرتا  مع  رو�سيا  يف   2012 �ستاء 

على  وذلك  بوليان�سكي،  فالريي  املاي�سرتو  بقيادة  رو�سيا« 

اإىل  دقيقة مق�سمة   35.16 العمل يف  ياأتي  اأيام.  مدار ع�سرة 

ثلثة اأجزاء.

�أميمة �خلليل تهدي »مطر« �إىل »�أوطاننا �لعط�شى«

يف  لبنان  تللراث  عن  اأبحاثه  اإطللار  يف 

دعا  واأَعلمه،  واأَعماله  معامله  خمتلف 

اجلامعة  يف  اللبناين«  الللرتاث  »مركز 

لقاء  اإىل   )LAU( االأَمريكية  اللبنانية 

ُفلْتَحلة  اللبناين من  حول: »زيارة البيت 

للمحٌة  لرَفلة-  ال�سُّ َحلة  ُفل�سْ اإىل  رَفلة  الللدَّ

ملعلماريٌة تلاريخيٌة عن ملراحل البليلت 

اللبناين«.

�سارك يف اللقاء الذي اأداره ال�ساعر هرني 

الدكتور  املعماري  املهند�ش  زغلليللب، 

لود )»هذه حكايُة بليلتلنا-  اأَنللطوان َللحُّ

»اأن  اأو�سح  الللذي  ا«(  َنلُموذجاً عم�سيت 

اخلام�ش  القرن  حتى  اللبناين،  البيت 

ا  مبنياً �سخ�سية،  بلللدون  كللان  ع�سر، 

من  �سقفه  العم�سيتي:  حميطه  بعنا�سر 

التوت  �سجر  من  واأخ�سابه  وتللراب،  طني 

والزنزخلت املنلثلورة حوله.

القز واحلرير، بداأت  وتابع: »مع تنامي 

)تو�سكانا  اإيطاليا  اإىل  ال�سفر  ظاهرة 

وو�سلت  واملتاجرة،  للت�سويق  ا(  عموماً

فاأخذ  لبنان  اإىل  االأجنبية  االإر�ساليات 

خارجي  رواق  اللبناين  البيت  يف  يظهر 

وطبقة ثانية ذات درج خارجي لبلوغها. 

ثم ظهر البهو الداخلي، واملندلون املزدوج 

اأ�سفله  وعند  معا،  وامللللراأة  الرجل  رمللز 

الطبيعة  اإىل  دعللوة  كاأنه  زهللور  حو�ش 

لتدخل البيت وتن�سر فيه ن�سمات العطر 

ع� املندلون املزهر«.

ا، ظهرت اأمام  واأ�ساف: »من التطور اأي�ساً

العام  بني  فا�سلة  مبلطة  �ساحة  البيت 

واخلا�ش، وبدل احلجارة كما يف ال�ساحل 

االإيطايل، كانت امل�ساحة الف�سيف�سائية 

عم�سيت.  يف  البحر  �ساطئ  ح�سى  من 

ا  وظهرت ال�سرفة تطلق البيت اجتماعياً

وخللرج  الللثلللث  بقناطرها  فانفتحت 

يف  جريانهم  ملقاة  اإىل  البيت  �ساكنو 

لتحرر  ا  جديداً ا  حدثاً ذلك  وكان  احلي، 

االجتماعي  والتلقي  واالإن�سان  البيت 

حم�سورين  البيت  اأهللل  كللان  بعدما 

داخله ال يخرجون منه اإال للمغادرة«. 

بعده كان عر�ش ل�سور فوتوغرافية عن 

ونوافذها  باأبوابها  الرتاثية  بريوت  بيوت 

جمموعة  من  وهي  واأروقتها،  واأدراجها 

تلتها  رفاعي،  بهاء  املعماري  املهند�ش 

بريوت  لبيوت  زيتية  لوحات  جمموعة 

الرتاثية بري�سة الفنان م�سطفى فروخ.

للمهند�ش  كانت  الثانية،  املداخلة 

املعماري الدكتور اأنطوان ف�سف�ش رئي�ش 

ق�سم الهند�سة املعمارية يف جامعة الروح 

عن  حتللّدث  الللذي  الك�سليك،  القد�ش 

ا اإىل اأنها ثلث فئات: بيوت دوما، م�سرياً

التقليدي،  اللبناين  الفلح  بيت   -1

من  واأخ�سابه  وتللراب،  طني  من  �سقفه 

اأ�سجار املحيط.

2- البيت ذو االإيوان: وهو ف�سحة داخلية 

اجلل�سات  ومت�سية  ال�سيوف  ال�ستقبال 

العائلية.

3- البيت ذو البهو الو�سطي: وهو املعروف 

عادة بقناطره الثلث.

من هنا 

وهناك

العدد 70348

 �لبيت �للبناين:

»من فتحة �لّدرفة �إىل ف�شحة �لـ�شرفة«





تقّبل �سوء املعاملة والعمل الق�سري

�إن ق�ص�ص عامالت �ملنازل �ملهاجر�ت �إىل 

لبنان �لتي وردت يف �لكتيب �ل�صادر عن 

ا  منظمة »كفى«، لي�صت كلها ق�ص�صً

�أو �لتمييز، كما  عن �لإ�صتغالل �ملفرط 

�أنها لي�صت بال�صرورة ناجمة عن جتارب 

جتد  �حل��الت،  بع�ص  ففي  لئ��ق.  عمل 

�لن�صاء �أنف�صهّن يف ظروف عمل جيدة مع 

�أ�صحاب عمل ي�صتطعن �لتفاو�ص معهم، 

ت�صتطع  مل  ك��ث��رة،  ح���الت  يف  �إمن���ا 

هذ�  �للو�تي عر�صن جتاربهّن يف  �لن�صاء 

�لكتّيب تغير ظروفهّن �لقاهرة. كان 

�ملعاملة،  �صوء  تقّبل  منهّن  �لعديد  على 

�إن  �لق�صري.  �لعمل  وحتى  و�لإ�صتغالل، 

عدم قدرة �لعامالت على �لتفاو�ص حول 

�إىل  بالإ�صافة  وظروفه،  عملهّن  �صروط 

�لعمل  �أ�صحاب  ل�صيطرة  �لهائل  �حلّيز 

يف  �مل�صاكل  تك�صف  �لعامالت،  على 

��صتقد�م  بعملية  �خلا�ص  �حلايل  �لنظام 

وتوظيفهّن  �ملهاجر�ت  �ملنازل  عامالت 

يف لبنان.

يف �لوقت نف�صه، تو�جه �لعامالت متييًز� 

و�جلن�صية،  �جلندر،  �أ�صا�ص  على  و��صًحا 

و�لطبقة  �ل��ع��م��ل،  وطبيعة  و�ل���ع���رق، 

و�صعهّن  ج��ان��ب  �إىل  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 

يف  �لعو�مل  هذه  فتتحّول  كمهاجر�ت. 

�لكثر من �لأحيان �إىل مربر�ت ملعاملة 

هوؤلء �لن�صاء ب�صكل خمتلف، و�لنظر �إىل 

نوعه  فريد من  �أنه عمل  عملهّن على 

يوؤدي  �لذي  �لأمر  �آخر،  ولي�ص كاأي عمل 

ح��رم��ان��ه��ّن  �إىل 

من  �لكثر  م��ن 

�حلقوق. 

بداية اال�ستغالل

ميكن تلّم�ص بد�ية �ل�صتغالل 

�ل���ص��ت��ق��د�م:  عملية  ب��دء  منذ 

خاطئة،  ومعلومات  خادعة،  ممار�صات 

ظ��روف  ح���ول  �مل��ع��ل��وم��ات  يف  نق�ص  �أو 

ت�صهم  عو�مل  وه��ي  و�لعمل،  �ملعي�صة 

��صتغالل  و�صع  يف  �لن�صاء  هوؤلء  وجود  يف 

ة  ح�صّ ا  �أي�صً للديون  �لطريق.  بد�ية  منذ 

لدى  �لتبعية  من  حالة  تعزيز  يف  كبرة 

�ملهاجر�ت  فالن�صاء  �مل��ن��ازل،  عامالت 

عالية  ��صتقد�م  ر�صوم  يدفعن  ما  غالًبا 

�أن  كما  لبنان،  يف  عمل  تاأمني  بهدف 

بدورهم حماية  �لعمل يحاولون  �أ�صحاب 

»��صتثمارهم« من خالل �لت�صييق على 

�لعامل  مع  وتو��صلها  �لعاملة  حتركات 

�خلارجي.

نظام الكفالة

ياأتي نظام �لكفالة،  �إىل ذلك،  �إ�صافة 

ممار�صات  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و 

ب�صاحب  �لعاملة  تربط  �إد�ري���ة  ونظم 

عمل و�حد طو�ل مدة �لعقد، ما يحرمها 

عمل  ع��ن  و�لبحث  بال�صتقالة  �حل��ق 

بتغير  يرغنب  �للو�تي  فالعامالت  �آخر. 

�حل�صول  �أول،  عليهّن:  �لعمل  �صاحب 

على تنازل ر�صمي من �صاحب عملهّن، 

وثانًيا، �إيجاد �صاحب عمل جديد م�صتعّد 

�لوحيد  �خل��ي��ار  فيبقى  لكفالتهّن. 

�ملهاجر�ت  �لن�صاء  م��ن  �لعديد  �أم���ام 

�أو  �صيئة  عمل  لظروف  يتعّر�صن  �للو�تي 

�حلايل  بو�صعهّن  يقبلن  �أن  لال�صتغالل 

�لعمل  �صاحب  م��ن��زل  ي��رك��ن  �أن  �أو 

لي�صبحن يف و�صع غر �صرعي.

قانون العمل اللبناين ال ي�سملهّن

�ملنازل  عامالت  و�صع  ه�صا�صة  تتفاقم 

من  ��صتثنائهّن  بفعل  ا  �أي�صً �ملهاجر�ت 

قانون �لعمل �للبناين �لذي ل ي�صملهّن، 

وم�صوؤولياتهّن  حقوقهّن  ت��رد  حيث 

وو�ج��ب��ات��ه��ّن ف��ق��ط يف �ل��ع��ق��د �مل��وّح��د 

لعامالت �ملنازل �ملهاجر�ت �لذي ل يعطي 

للعمال  �ملمنوحة  نف�صها  و�ملز�يا  �حلقوق 

�لآخرين �مل�صمولني يف قانون �لعمل. 

عامالت يروين ق�س�سهن

تاأتي �لق�ص�ص �لو�ردة يف �لكتّيب لتعطي 

وجًها �إن�صانًيا لهذه �مل�صاكل �لهيكلية 

متييز،  لتجارب  فتتطّرق  و�لبنيوية، 

لتجارب  ا  �أي�صً وعنف، لكن  و��صتغالل، 

اأطلقت منظمة »كفى عنف وا�ستغالل«، كتيًبا بعنوان »لوال النظام... 

اإطار  يف  جاء  االإ�سدار  ق�س�سهن«.  يخربن  لبنان  يف  منازل  عامالت 

املنازل  لعامالت  القانونية  باحلماية  واملطالبة  العمال  بعيد  االحتفال 

لبنان. وقد روت عامالت منازل من جن�سيات خمتلفة  االأجنبيات يف 

مل  لهن  �سديقات  عن  اأو  اأنف�سهن  عن  كتبنها  ا  ق�س�سً احل�سور  اأمام 

ي�ستطعن امل�ساركة يف االإحتفال ب�سبب و�سعهن القانوين ال�سعب اأو عدم 

متكنهن من مغادرة املنزل.

ق�ضايا 

اإعداد:اجتماعية

جان دارك اأبي ياغي

�لعدد 72348

ملاذا يكون العمل اأ�سواأ من 

احلب�س اأحياًنا؟

ق�ص�ص عامالت �ملنازل 

يف كتّيب »كفى« 



عي�صهّن  ظروف  عن  ر��صيات  لعامالت 

تدعم  ق�ص�ص  هي  لبنان.  يف  وعملهّن 

وحت�صني  �لكفالة  نظام  باإلغاء  �ملطالب 

�ملر�قبة على عمليات �ل�صتقد�م وتو�صيع 

نطاق �حلماية �لتي يوّفرها قانون �لعمل 

لت�صمل عامالت �ملنازل.

هذ�  يف  �صنوردها  �لتي  �لق�ص�ص  بع�ص 

ع��م��ل ح��ول  ور���ص��ة  نتيجة  ه��ي  �ل��ع��دد 

منظمة  �أق��ام��ت��ه��ا  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لكتابة 

»كفى« وهدفت من خاللها �إىل �إعطاء 

�مل��ه��اج��ر�ت م�صاحة  �مل��ن��ازل  ع��ام��الت 

مع  جتاربهّن  ع��ن  و�حل��دي��ث  للتعبر 

�لعنف و�صوء �ملعاملة. بع�ص �مل�صاركات 

وبع�صهّن  باأنف�صهّن،  ق�ص�صهّن  كتنب 

ملنظمة  ق�ص�صهّن  ب��رو�ي��ة  قمن  �لآخ��ر 

»كفى« �لتي توّلت كتابتها.

مّلا كانوا يقفلوا الباب كنت ح�ّس حايل 

بحب�س كبري

قب�صت  ما  علبنان،  جيت  ما  »�أّول 

تلفون  حتى  �أ�صهر،  ع�صرة  �أول  معا�صي 

حكيت  ب�ص  �أهلي.  �إحكي  قدرت  ما 

وبعدين  و�صلت،  �إين  خرّبها  حتى  �إم��ي 

�إمي  �أ�صهر.  ملدة ع�صرة  ما حكيت حد� 

عمكتب  ور�حت  علّيي.  بالها  �ن�صغل 

رقم  تاخد  وق��درت  باأثيوبيا،  �لتوظيف 

عليها  رّدت  تلفنت،  مّلا  ب�ص  كفيلي. 

بي�صتغل  ح��د�  عّنا  ما  وقالتلها  �مل��د�م 

بهالإ�صم.

بالبيت،  �أ�صهر  ع�صرة  �مل��د�م  حب�صتني 

�لوقت.  و�لباب كان مقّفل علّيي كل 

مّرة رحت مع �ملد�م عند �إمها، وكان يف 

�صبية �أثيوبية بت�صتغل عندها، فقلتلها 

�أنا ما  تخرّب �ل�صفارة عن م�صكلتي لأنو 

فيي �إ�صهر. دّقو� �ل�صفارة للمد�م كمان 

�أخدتني  و�إنو  م�صافرة،  هي  �إنو  فقالتلن 

معها.

مفتاح  لقيت  ف،  ن�صّ عم  كنت  مّرة 

�ل���ب���ي���ت ورح����ت 

دقت  عال�صفارة. 

�ل�صفارة لكفيلتي 

�إن��و  منها  وطلبو� 

معا�صي.  تعطيني 

�أنا كنت م�صتعدة 

�إذ�  عال�صغل  �إرجع 

بتعطيني معا�صي، 

ب�ص رف�صت.

ك������ان������ت 

ت�������ص���رب���ن���ي 

ب�ص  بالرنبي�ص 

�أن���ا م��ا ك��ان 

ه����امم����ن����ي 

ح��ايل. كنت 

ك���ل �ل��وق��ت 

عم فّكر باإمي، وقدي�ص عم تتعّذب من 

ور�يي.

ح�ّص  كنت  �لباب  يقفلو�  كانو�  مّلا 

حايل بحب�ص كبر. مّلا كنت باأثيوبيا، 

نهار  عندي  بكون  �إنو  مفّكرة  كنت 

فر�صة، و�إنو فيي �إجتمع مع رفقاتي. ب�ص 

جيت، لقيت حايل بحب�ص كبر«.

اأنا مب�سوطة

»�أّول ما جيت علبنان وو�صلت عاملطار، 

�ل�  يجي  ما  حلد  و�صخة  باأو�صة  حّطوين 

boss وياخدين. كنت عم ب�صاأل حايل: 
باإ�صمي.  ناد�  �حلار�ص  لبنان؟  هيد�  هّلق 

�ل�  ولقيت  �لو�صخة  �لأو�صة  من  طلعت 

يت  ح�صّ �بنها.  م��ع  ناطرتني   boss
بنت  يف  كان  عالبيت  رحنا  بالأمان. 

مني  وطلبت  عاأو�صتي  فرجتني  �أثيوبية 

�إحتمم و�إرتاح. منت �صوي ب�ص ما كنت 

مرتاحة و�صّليت خيفانة.

�صغلي:  �أعمل  بعدين عّلمتني كيف 

وغ��ره.  و�حل��م��ام��ات،  �لأو�����ص،  ف  ن�صّ

وكّفيت �أعمل �صغلي. منو �صعب. لهلق 

�أنا بع�صقو. و�أنا متل �لعادة، مب�صوطة«.

تركت البيت الأنو ما كان

 بدي اإخ�سر حايل

 2009 بال�  علبنان  جيت  �صارو،  »�إ�صمي 

وببايل كتر �أ�صئلة متل: �صو رح �أعمل؟ 

�ل�صغل؟  �صاحب  يعاملني  رح  كيف 

�نتهى فيي �لأمر متل بقية �أ�صحابي. عم 

عمل  �صاحب  مع  منزل  عاملة  ب�صتغل 

ما بيعجبو �صي ود�مًيا ب�صّبّلي.

فعملت  هال�صي،  �إحت��ّم��ل  ق��درت  م��ا 

م�صكل وغّرت �أول �صاحب عمل لأنقل 

عند �لتاين بعد 10 �أيام.

�صاحب �ل�صغل �جلديد كان �أ�صرب من 

�لأول. كان لزم �إ�صتغل كل يوم لل�صاعة 

نهار  ت��اين  بّكر  وفيق  �ل�صبح،   3 �أو   2

وباجلنينة.  �ليومي  �لبيت  �صغل  لإ�صتغل 

 boss�قبلت بهالو�صع، ب�ص يف نهار �إجا �ل

منيحة،  م�ص  ق�ص�ص  معي  يعمل  وحاول 

فركت �لبيت لأنو ما كان بّدي �إخ�صر 

لو بدي كون م�ص �صرعية،  حايل. حتى 

�أف�صل من �إيّن �إحتّمل هيك ت�صرفات«.
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حتت  ي�ضعنا  الواقع  يف  لكنه  الب�ضاطة،  غاية  يف  يبدو  �ضوؤال  اأنا؟  من 

جمهر التقييم الذاتي، ويك�ضف عن خبايا م�ضاعرنا وحّتركاتنا. ومن دون اجلواب عليه، 

نظل مفتقرين اإىل البو�ضلة الداخلّية التي ت�ضّي اأقدامنا على دروب احلياة، فتبقى قراراتنا 

اإعتباطّية، وعالقاتنا حمبوكة بخيوط ه�ضة.

اجلواب على هذا ال�ضوؤال يحتاج اإىل خلوة مع النف�ص يتم من خاللها تفّح�ص الأفكار وامل�ضاعر، 

بالإ�ضافة اإىل مراقبة التفاعل الإجتماعي اليومي، ورّدات الفعل التي يّولدها على اأكرث من �ضعيد. 

وهذا يتم من خالل حوافز تّغذيها مقت�ضيات التعّرف اإىل الذات وحتديد الهوية.

ما هي هذه احلوافز، وماذا تعنيه معرفة الذات؟

النتائج  اأب��رزت��ه��ا  التي  االخ��ت��اف��ات 

وراء  االأهمّية  بالغة  عوامل  اإىل  اأ�شارت 

موؤكدة  اإليها،  امل�شار  ال��دواف��ع  جت��ّذر 

وهذا  االجتماعي.  باملحيط  ارتباطها 

يفر�ض  التي  املجتمع  تركيبة  اأن  يعني 

�شمنها،  العي�ض  �شخ�ض  مطلق  على 

حتّدد ن�شبة ميله اإىل التمّيز اأو االن�شهار. 

الذات  بني  التفاعل  نتيجة  يح�شل  وهذا 

فعل  رّدات  من  عنها  ينجم  وما  والغري، 

امل��دى  على  ال�شخ�شّية  خطوط  تر�شم 

البعيد.

وهنا ت�شري الدرا�شات اإىل اأن التائقني اإىل 

التمّيز يّت�شمون عموًما باجلراأة واالنفتاح 

اإىل  باالإ�شافة  هذا  بالنف�ض.  واالعتداد 

اال�شتعداد  ودائمي  متفائلني  كونهم 

ا اأن  خلو�ض جتارب جديدة. واملعروف اأي�شً

هذه الفئة من النا�ض ال تهتم باآراء الغري، 

املبدع  العمل  اإىل  تّتجه  هي  وعموًما 

اأكرث من �شواها.

امليل اإىل التمّيز عن الغي

القوى  اأه���م  اإن  الباحثني،  بح�شب 

الدافعة وراء ال�شعي اإىل معرفة الذات، هي 

امليل اإىل اخل�شو�شّية، اأو التمّيز عن الغري. 

والدرا�شات االأخرية يف هذا املجال اأّكدت 

اأن كًا منا ي�شعى اإىل التمّيز عن �شواه 

من  مثًا  فهنالك  خمتلفة.  بن�شب 

يقا�شمونه  اأ�شخا�ض  بني  بالراحة  ي�شعر 

االأهواء وامليول، وهنالك من يرتاح ل�شعوره باال�شتقال التام يف 

جمتمعه. اأما االأكرثية فتميل اإىل احلّل الو�شط، اأي ال�شعي اإىل 

االندماج مع االحتفاظ بخ�شو�شّية ممّيزة.

يوؤدي  الغري،  الذات عن  اإىل متييز  الفطري  امليل  اأن  واملعروف 

دوًرا بالغ االأهمية على جميع االأ�شعدة. فهو يوؤثر يف القرارات 

طريقة  اأو  مثًا،  اخلا�شة  احلاجيات  ك�شراء  ال�شخ�شية، 

اإىل  ال��ق��رارات.  من  و�شواها  اللبا�ض  ونوعية  ال�شعر  ت�شفيف 

والدليل،  املفّجرة لاإبداع.  اأهم احلوافز  اأحد  ذلك، فهو يعترب 

ب�شخ�شياتهم  متّيزوا  الذين  والفنانني  العلماء  جمموعات 

األربت  العامل  املثال:  �شبيل  ومنهم على  املاألوف  اخلارجة عن 

اجلماعي،  العمل  ترك  بعدما  مواهبه  ملعت  الذي  اأن�شتاين 

واجته اإىل اال�شتقالية. وكذلك العاملة ماري كوري التي لوال 

تخّطيها حواجز التقاليد التي قّيدت بنات جن�شها يف ع�شرها، 

ملا متّكن العامل من اال�شتمتاع بعطاءاتها.

التمّيز مقابل الن�ضهار

مطلع  م��ن  تناولت  النف�شّية  ال��درا���ش��ات  اإن  ك��ٍل،  على 

متييز  اإىل  االإن�شان  حاجة  املا�شي،  القرن  من  اخلم�شينيات 

حميطه  يف  االن�شهار  اإىل  حاجته  مقابل  الغري،  عن  نف�شه 

االجتماعي.

الإبداع والأو�ضاع ال�ضاغطة

ال بد من االإ�شارة هنا اإىل درا�شة ن�شرتها 

التمّيز  عاقة  عن  االأمريكية  العلوم  جمّلة 

فهذه  ال�شاغطة.  احلياتّية  باالأو�شاع  واالإب��داع 

تتعّلق ب�شخ�شيات معروفة،  وقائع  اأوردت  الدرا�شة 

حتقيق  من  املوؤملة  االأح��داث  مواجهتها  اأثر  على  متّكنت 

النمو االإبداعي.

على كٍل، فهذه النظرية ال تنطبق على اجلميع، بل تنح�شر، 

بح�شب الباحثني باالأ�شخا�ض املتمّيزين الذين �شبق واأ�شرنا اإىل 

�شفاتهم، ويف مقدمها، اال�شتعداد خلو�ض التجارب. اأما ال�شبب 

االأمر  باالأحداث  امل�شبق  احل�ض  هوؤالء ميلكون  اأن  اإىل  فيعود 

العقل.  ي�شتوعبها  ال  قد  بغرابة  مواجهتها  اإىل  يدفعهم  الذي 

ومن هنا تدّفق اإبداعهم.

تاأثي الثقافة الجتماعية

ال ين�شى الباحثون دور الثقافة االجتماعية يف حتفيز حاجة 

الفرد اإىل التمّيز الذاتي، اأو دفعه اإىل االن�شهار يف بوتقة اجلماعة.

فالثقافة التي تنادي با�شتقالية الفرد وحريته، تدح�ض نتيجة 

توجهاتها، االأمر الذي يوؤدي اإىل ن�شوء اأجياٍل تتمتع ب�شخ�شيات 

م�شتقلة ومتمّيزة. واملثال على ذلك املجتمع االأمريكي و�شواه 

هذا  الفردية.  احلرّية  اأهمّية  على  ت�شدد  التي  املجتمعات  من 

بعك�ض املجتمعات التي ت�شجع االأفراد على ن�شال من اأجل 

رحلة 

اإعداد:يف الإن�سان

غري�ص فرح
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اأهداف م�شرتكة، بحيث ت�شبح احلاجة اإىل التمّيز اآفة تهدد 

م�شري اجلماعة.

حتظى  الفردية،  احلرّية  على  ت�شدد  التي  الدول  اأن  يعني  هذا 

عموًما مبواطنني منفتحني واأكرث ميًا اإىل تنمّية �شخ�شياتهم 

اأخذنا  واإذا ما  من مواطني الدول املوؤمنة بامل�شلحة اجلماعية. 

باالإبداع،  عموًما  يرتبط  الذات  متييز  اإىل  امليل  اأن  باالعتبار 

بالرتبية  مبا�شرة  يرتبط  االإبداع  اإن  القول  البديهي  من  ي�شبح 

االجتماعية املرتكزة على احلرّية الفردية.

متنع  الفرد  حرّية  باأن  العتقاده  النظرية  هذه  البع�ض  ينتقد 

يخدم  جماعي  عمل  يف  املبدعة  العقول  ا�شتثمار  من  الدولة 

امل�شلحة العاّمة. بتعبري اآخر فاإن حّق الفرد يلغي حّق اجلماعة، 

ويخالف املنطق الذي يوؤمن ب�شرورة العمل �شمن فريق متناغم 

من اأجل هدف موّحد. وهذا ينطبق، بح�شب الباحثني، على 

دول العامل الثالث التي تربط ما بني �شرورة االإن�شهار اجلماعي 

وحتقيق وحدة املجتمع، االأمر الذي يخنق اال�شتقالية والعمل 

املبدع.

درا�شات  على  قائمة  بل  م�شتحدثة،  لي�شت  النظرية  هذه 

اأهمية  خالها،  من  اأثبتوا  عامليون،  اقت�شاد  خرباء  اأجراها 

ت�شجيع العمل الفردي وا�شتثماره يف خدمة املجتم ككل.

وقد ا�شتغلت بع�ض الدول هذه النظرية اإىل احّلد االأق�شى، االأمر 

االأه��داف  حتقيق  اأجل  من  اجلهاد  اإىل  مواطنيها  دفع  الذي 

مل  ذلك،  مع  االإبداع.  مكامن  فيهم  حّركت  با�شتقالية 

ين�َض كثريون اأننا كب�شر قد تطّورنا �شمن جماعات مّكنتنا 

من معاي�شة اأ�شعب ظروف احلياة، واأّمنت �شمودنا وبقاءنا عرب 

الع�شور.

تفعيل  اإىل  ميله  من  الرغم  على  االإن�شان  اأن  يعني  ه��ذا 

طاقاته الذاتية الكامنة، مرغم على العي�ض يف جمتمع يوؤمن 

واالإنتماء  العي�ض  موارد  الغري،  مع  ظله  يف  ويتقا�شم  حمايته، 

والهوية.

وهو  اإليه،  واأ�شرنا  �شبق  اإىل ما  الروؤية  التناق�ض يف  ويعيدنا هذا 

خمتلفتني  قّوتني  بني  ما  يجمع  واقع  معاي�شة  اإىل  ا�شطرارنا 

تتكامان بهدف �شياغة الهوية الب�شرية.

فال�شعي اإىل معرفة الذات عرب التّعمق يف اخل�شو�شّية الفردية، 

كل  من  وبالرغم  امل�شرتك.  العي�ض  اإىل  احلاجة  يلغي  ال 

التي  الدافعة  القّوة  وال��ربوز،  التّفوق  اإىل  التوق  يبقى  احلواجز، 

متّكن االإن�شان من �شرب اأعماق ذاته، ومتابعة امل�شرية.
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على قيادة �ل�سّيارة �إىل �لقرية بنف�سه، ق�سم �أمالكه بني ولديه؛ 

كرم  وجدي  ن�سيب  وكان  �لليمون،  ب�ستان  بهجت  فاأعطى 

�لزيتون.

و�سهًر� بعد �سهر، �أخذت �سّحة روؤوف ترت�جع �أمام 

زحف �ل�سيخوخة؛ فما عاد ي�ستطيع جّر قدميه يف 

�لبيت من غرفته �إىل �ل�سرفة ومن هذه �إىل �سريره �إال 

م�ستعيًنا بع�ساه. وعندما نّيَف على �لثمانني؛ َوِقَرت 

�أذناه، و�سحَّ ب�سره. وملا �ساأل �بَنه يوًما �أن ي�سطحبه �إىل 

�أبي«. فرّد روؤوف:  ا يا  �لطبيب، قال: »�إّن للعمر حقًّ

ما  ُي�سلح  �أن  للعّطار  كيف  �بني.  يا  حّق  »لديك 

�أف�سده �لدهر!«.

و�أ�سبح روؤوف، وهو يف بيته، �سيًفا ثقياًل على �بنه 

و�إّياهم،  �لطعام  ليتناول  قام  ف��اإذ�  عائلته.  و�أف��ر�د 

�إىل  كر�سّيه  ي��ق��ّرب  مل 

��ستحياًء  مثلهم  �لطاولة 

مائدة  �إىل  غريب  كاأنه 

بع�ض  في�سقط  غ��رب��اء؛ 

فتات �خلبز �أو �الإد�م على 

جتعل  »ملاذ�  قائاًل:  �نتهره  ذلك،  �بنه  الحظ  وكّلما  �الأر�ض. 

كر�سّيك بعيًد� د�ئًما!«. ثم �نت�سب و�قًفا ودفع �لكر�سّي من 

�لنا�ض  يجل�ض  »هكذ�  بالطاولة:  �أبيه  �سدر  ليلت�سق  خلف 

�ساح  قمي�سه،  على  �حل�ساء  بع�ض  �سقط  و�إذ�  �لطعام«.  لتناُول 

ولًد�  بعُد  ل�سَت  �أنت  �أبي.  يا  بيدك  �سحنك  »�إحمل  بهجت: 

�أحد  يقم  مل  بلقمة،  روؤوف  ُغ�ّض  و�إذ�  ثيابك«.  تلّطخ  حتى 

لي�سقيه جرعة ماء ولو �ختنق؛ فكان يلملم نف�سه، وينه�ض 

بكوب  وياأتي  جبل،  ثقل  حتت  ينه�ض  كَمن  كر�سّيه  عن 

ي�سكب فيه بع�ض �ملاء وي�سرب. و�إذ� �سقطت قطرة على �الأر�ض، 

لتح�سر  �ملائدة  تُقم عن  ال  مّرة قلت لك  »�ألف  �ساح بهجت: 

ما  �أنظر  �أحد!  من  ذلك  تطلب  ال  ملاذ�  بنف�سك.  �ملاء  كوب 

�أطعمتها و�سقيتها.  و�أنت  فعلت! �الأر�ض ال تاأكل وال ت�سرب، 

َمن تريد �أن ينّظفها حتت قدميك!«.

تاأكل  ليتها  فيا  وت�سرب.  تاأكل  �الأر�ض  �إن  ولدي.  يا  بلى   -

و�أريحكم.  الأرت��اح  دمي  من  بقي  ما  وت�سرب  وعظمي  حلمي 

ينِه  مل  وكان  غرفته،  �إىل  قدميه  يجّر  وهو  روؤوف  قال  هكذ� 

طعامه بعد.

�أح�ّض  متى  �إال  ر  تي�سّ ما  منه  يتناول  روؤوف  يكن  مل  �لطعام 

منه  كره  على  يتناوله  �أن  عليه  فكان  �ل��دو�ء  �أما  باجلوع. 

وبانتظام. وكان كلما و�سع يف فيه منه حّبة �أو جرع ملعقة، 

�ل�سفاء،  ياأمل يف  �أن تكون �الأخرية. ال. هو ال  �لله  طلب من 

يرزح  �أن  غري  من  �أنفه  َحْتَف  �لقريب  �مل��وت  يتمّنى  لكن 

في�سغل �أهل بيته به. لكّن للخالق تدبرًي� ال يعلمه �الإن�سان. 

وروؤوف مل يكن يعلم �أنه يف تلك �لليلة �سيحدث ما مل يكن 

من  روؤوف  ن��ه�����ض 

و�ألقى  باكًر�،  �سريره 

ن���ظ���رة ع��ل��ى ���س��ورة 

��ستقّرت  �لتي  زوجته 

�ملن�سدة  تلك  على 

�ثنني  �سريره  بجانب 

ثم  ع��اًم��ا.  وع�سرين 

م��رك��ز  �إىل  غ������ادر 

ع��م��ل��ه. ل��ك��ن��ه مل 

فهذه  �سعيًد�.  يكن 

�ل��وظ��ي��ف��ة �مل��ح��رتم��ة 

كان  ي�سغلها  �لتي 

البنه.  مثلها  يتمّنى 

هّبت  �ل��ري��اح  لكّن 

بعك�ض ما ��ستهت �سفينته.

�أخيه وجدي.  و�لقلم مثل  ا للكتاب  بهجت مل يكن حمبًّ

هذ� �الأخري نال �سهادة عالية يف �ملحاماة، و�أ�ساب مبالغ مالية 

�سو�حي  �إحدى  يف  و��سعة  �سّقة  ل�سر�ء  كافية  كانت  كبرية 

�لطر�ز  حديثة  ب�سّيارة  لزوجته  وجاء  تزّوج،  ثم  �لر�قية.  بريوت 

وخادمتني �ثنتني.

�إىل  �أ�سحابه  لري�فق  �ملدر�سة  من  يهرب  فكان  بهجت  �أما 

وجد  �لطوق،  عن  �سبَّ  ما  �إذ�  حتى  و�للهو؛  �لت�سلية  �أماكن 

نف�سه يف �ملجتمع نكرة، �إذ ال ِعلم تعّلم وال مهنة �حرتف. وها 

ا وع�سرين �سنة وما ز�ل ليله نهاًر�  هو قد بلغ من �لعمر خم�سً

يق�سيه يف لعب �لورق، ونهاره لياًل مي�سي ُجّله يف �ل�سرير نائًما.

ومّرت �سنو�ت خم�ض �أَُخر. وتقاعد روؤوف من وظيفته؛ فقب�ض 

ا من تعبه �لطويل. و��سرتى  مبلًغا من �ملال ال ُي�ستهان به عو�سً

بني  �ساّبة  و�سّيارة جّيدة  متجًر�  مال  قب�ض من  ما  البنه بكّل 

�ل�سّيار�ت.

مل مي�ِض طويل وقت حتى �أخذت جتارة بهجت تنمو وتزدهر. 

لكن كّل ما جناه مل يكن كافًيا ل�سر�ء �سّقة و�ملجيء �إليها 

ببنت �لنا�ض؛ فعر�ض روؤوف عليه فكرة �ل�سكن معه يف بيته؛ 

ا عظيًما دعا �إليه  فلم تعرت�ض �لعرو�ض. فاأقام �لو�لد البنه عر�سً

قرو�ض  �ّدخ��ره من  قد  ما كان  له  و�سرف  و�الأ�سدقاء،  �الأق��ارب 

بي�ض الأّيامه �ل�سود. 

باأمالكه  لالهتمام  �الأوىل  تقاعده  �سنو�ت  روؤوف  كّر�ض 

ورّم  �أ�سجاره،  ن�سارة  �لزيتون  لكرم  فاأعاد  �لقرية؛  يف  �لو��سعة 

�ساعديه  لكّن  حيطانه.  من  تد�عى  ما  �لليمون  ب�ستان  يف 

وقدميه مل ت�ستطع �أن حتتفظ بقّوتها طوياًل.وملا مل يعد قادًر� 

يكتبها:

�لعميد �لركن �إميل منذر
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يف �حل�سبان.

يف تلك �لليلة �أوى �جلميع �إىل �أ�سّرتهم. 

�إذ ما  للنوم طعًما.  يذق  �لعجوز فلم  �أما 

�نق�سى �لهزيع �الأّول من �لليل حتى �سعر 

ب�سيق يف �سدره كاأمنا �أُلقي عليه حجر 

�سعال  نوبة  به  ��ستحكمت  ثم  رح��ى. 

بد�أت خفيفة، ثم ��ستّدت لتمّزق �سدره، 

وتوقظ بهجت وزوجته يف �سريرهما.

- �أوه! ما هذ�! حتى �لليل ال ن�سيب لنا 

فيه بالر�حة. قالت �لزوجة، و��ستد�رت يف 

�ل�سرير، ودّثرت ر�أ�سها باللحاف.

بهجت.  قال  عزيزتي.  يا  عليك  ال   -

�ساأقوم و�أغلق �لباب.

عاد�  فما  �لباب؛  و�أغلق  بهجت  وقام 

�أن  لبث  ما  �لذي  �لعجوز  �سعال  ي�سمعان 

يرتاح.  عّله  �ل�سرير  يف  ا  جال�سً ��ستقام 

ب�سالم.  يرتكه  �أن  �أبى  �ل�سعال  لكّن 

و�لتقط  �سريره،  عن  روؤوف  �نزلق  ذ�ك  �إذ 

�مل�سباح  �إ�ساءة  زّر  باجّتاه  وخطا  ع�ساه، 

�لكهربائّي؛ ف�سغطه. لكّن �مل�سباح مل 

عندئٍذ  مقطوًعا.  كان  �لتّيار  الأن  ي�سئ 

ر�ح يتلّم�ض دربه بيده وع�ساه بني جدر�ن 

ماء.  ليجرع كوب  �ملطبخ  باجّتاه  �ملمّر 

تعّث  حتى  �لباب  يعرب  ك��اد  ما  لكن 

ا،  �أر�سً ف�سقط  ي�سّده؛  ك��ان  بكر�سّي 

وك�سر �ساقه �لهزيلة، وبقي طريح �الأر�ض 

هناك يئّن من �الأمل حتى دخل بهجت 

فجًر� ور�آه بهذه �حلال.

و�لدنيا  �أب��ي  يا  هنا  �إىل  بك  �أت��ى  ما   -

ظالم! لكاأنك �أ�سبحت تتعّمد تعذيبي. 

لك  قلت  م��ّرة  كم  كّلنا...  تعذيبنا 

�إىل جانب �سريرك قبل  �ملاء  �سْع كوب 

�أن تنام! ن�سيت؟ عظيم. ملاذ� مل توقظني 

وتطلب مني ذلك! ملاذ�!

وملا �أنهى بهجت عظته، حمل �أباه �إىل 

ومكث  �ساقه،  ُجرِبَت  حيث  �مل�ست�سفى 

�أ�سبوعني قبل �أن يعود �إىل �لبيت حاماًل 

�أحد  لتبد�أ رحلة عذ�ب مل يكن  رِجله 

� �أن مي�سيها. م�ستعدًّ

�أ�سبح جحيًما ال ُتطاق.  �لبيت  - هذ� 

قالت �لزوجة.

رمبا  عزيزتي.  ي��ا  بال�سرب  جتّملي   -

له خادمة يف غ�سون  �أتدّبر  �أن  ��ستطعت 

يومني �أو ثالثة.

له  �أن تفعل  باإمكانها  وما  - خادمة! 

�خلادمة! ملاذ� ال ينقله �أخوك وجدي �إىل 

بيته! �ألي�ض هو �بنه كما �أنت!

- لديك حّق. �ساأكّلم �أخي يف ذلك.

وكّلمه  م�ساًء،  �أخ��اه  بهجت  وق�سد 

فعقد  �أجله؛  من  جاء  �لذي  �ملو�سوع  يف 

»لقد  وقال:  و�سّعر خّده،  وجدي حاجبيه 

وت�سيق  بيته،  و�حتللَت  ماله،  �أخ��ذَت 

�أبي  رعاية  �أخي.  يا  ال  به!...  ذرًعا  �ليوم 

حّق عليك ال علّي«.

- �أهذ� �آخر كالم؟

- هذ� �آخر كالم.

�ليدين  �سفَر  بيته  �إىل  بهجت  وع��اد 

ر�أ�سه  ا  �سً منكِّ دخ��ل  وعندما  خائًبا. 

»يبدو  طريقه:  زوجته  �عرت�ست  و�جًما، 

بخّفي  �أخيك  بيت  من  عدَت  �أنك  يل 

حنني«.

كنِت  �إن  و�ح���د  ب��خ��ّف  حتى  وال   -

تريدين �حلقيقة.

- يعني؟

لي�ض هناك من  �أْن  يبدو  �أع��رف.  ال   -

حّل.

عناية  د�ر  �إىل  �إنقله  عندي.  �حل��ّل   -

بالعجزة.

تبلغ  كم  �أتعرفني  ُجننِت!؟  هل   -

بحالة  عجوز  لرعاية  �ل�سهرية  �لكلفة 

�أبي يف مثل هذه �لُدور!؟

- ال يهّمني. ِبع �لب�ستان، و�أنِفْق ثمنه 

عليه.

خطرت  وقد  بهجت،  قال  �إ�سمعي.   -

فكرة يف باله. ثّمة د�ر رخي�سة و�لرعاية 

�ساغًر�  �سريًر�  وجدُت  فيها مقبولة. رمبا 

فيها.

عند �ل�سباح �لباكر ق�سد بهجت �لد�ر، 

مغيب  وقبل  فيها.  �سريًر�  الأبيه  وتدّبر 

�لتي كان  بال�سّيارة  �إليها  �ل�سم�ض نقله 

قد ��سرت�ها له.

- �لعناية بالعجزة يف �لد�ر جّيدة يا �أبي. 

�ستجد فيها ر�حتك. �سوف ترى. 

�ملهّمة  لهذه  �أما  �بني.  يا  بالتاأكيد   -

هي ُبنيت! 

- �ساأو�ظب على زيارتك يف كّل يوم.

عنك  �لله  لري�َض  ب�ساأين.  تقلق  ال   -

عن  وُيبعد  �سّحتك،  ويحفظ  ول��دي،  يا 

عائلتك كّل �سّر.

يف غرفة �سغرية �سلخ �لزمن طالء ن�سف 

جانب  �إىل  روؤوف  �سرير  ُح�سر  جدر�نها، 

عجوز  �أحَدهما  �فرت�ض  �آخرين  �سريرين 

ال يكّف عن �الأنني، وجل�ض يف ثانيهما 

�آَخُر ال يتوّقف عن �لثثرة و�لهذيان.

غرفته،  حبي�ض  و�لعجوز  �الأّي��ام  وم��ّرت 

م�ساء،  �سباَح  �ل�سالة  ع��ن  يكّف  ال 

بال�سحة  عائلتيهما  و�أفر�د  لولديه  د�عًيا 

يطلب  فكان  لنف�سه  �أم��ا  و�ل�سعادة. 

ر�حة �ملوت �إىل جانب عظام زوجته �لتي 

تركته باكًر�.

�لرعاية.  د�ر  يف  �أباه  �أّن  ين�َض  مل  وجدي 

�أ�سبوع  ك��ّل  ب�����االإد�رة  يّت�سل  ك��ان 

يحتفظون  ز�ل��و�  ما  �أنهم  من  ليتاأّكد 

من  فيتمّكنون  �لنّقال  هاتفه  برقم 

�أما  �إذ� حدث الأبيه مكروه.  به  �الّت�سال 

بهجت �ل��ذي وع��د �أب��اه ب��اأن ي��زوره كّل 

ور�ح  عهده،  ونكَث  وعده  فنق�ض  يوم، 

ع�سرة  كّل  ثم  �أ�سبوع.  كّل  مّرة  يزوره 

�أّيام �أو �أ�سبوعني. ويف كّل مّرة كان �أبوه 

�أوالده  عن  وي�ساأله  �البت�سامة،  يتكّلف 

وزوجته و�أعماله مئة �سوؤ�ل و�سوؤ�ل. ويخربه 

�، وال يعوزه  باأن �لرعاية يف �لد�ر جّيدة جدًّ

�سيء. لكن عندما كان بهجت يغادر 

�لعجوز  ك��ان  ق�سري،  ل��ق��اء  ك��ّل  بعد 

ينزلق يف �ل�سرير، ويتقوقع حتت �لغطاء، 

ويبكي.

ذ�ت �سباح �ّت�سل �أحد �لعاملني يف �الإد�رة 

�أن و�لده يريده. وعندما  ببهجت، و�أبلغه 

مكانها،  يف  �ل�سّماعة  بهجت  و�سع 

نظر يف عيون زوجته و�أوالده �لذين كانو� 

حاجاتهم  وبع�ض  قّبعاتهم  حملو�  قد 

جر�ض  ي��رّن  �أن  قبل  �لباب  �إىل  و�سبقوه 

�لهاتف وي�ستديرو� ليعرفو� َمن �ملّت�سل.

- َمن؟ �ساألت �لزوجة.
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- �إد�رة د�ر �لرعاية.

- خرًي� �ن �ساء �لله.

- �أبي يطلبني.

- �الآن!؟ �الأوالد موعودون باخلروج.

زرُت  عدنا  ومتى  لنخرج.  ح�سًنا.   -

�أن �الأمر ملّح حتى نلغي  �أعتقد  �أبي. ال 

م�سروعنا.

وع��ن��دم��ا ع����ادو� م��ع ه��ب��وط �ل��ظ��الم 

ودخلو�، كان جر�ض �لهاتف يرّن.

- �آلو. �أجاب بهجت.

�أّت�سل بك من د�ر �لرعاية الأعلمك   -

�ّت�سلت  لقد  حرجة.  و�ل��دك  حال  ب��اأن 

مبنزلك مّر�ت عّدة خالل �لنهار، لكن 

مل يكن من جميب.

- �سكًر� لك. �سوف �آتي على �لفور. 

مكانها.  يف  �ل�سّماعة  بهجت  و�سع 

لتناول  عائلته  �أف����ر�د  �إىل  �ن�����س��ّم  ث��م 

�لرعاية.  د�ر  من  بي  »�ّت�سلو�  �لطعام: 

و�أذهب  طعامي  �ساأنهي  �سّيئة.  �أبي  حال 

لالطمئنان عليه«. 

ودخل  ع�ساءه،  �أنهى  بهجت  لكّن 

نف�سه:  يف  قال  �سريره.  يف  وقعد  غرفته، 

»�أ�ستمع �إىل ن�سرة �الأخبار، و�أرتاح لبع�ض 

�رتاح طوياًل  �أذهب«. لكنه  ثم  �لوقت، 

ل�ساعتني.  فنام  �لنعا�ض؛  غ�سيه  حتى 

وعندما ��ستفاق نظر �إىل �ل�ساعة �ملعّلقة 

يف �جلد�ر، وقال: »لقد تاأّخر �لوقت كثرًي�. 

�أذهب يف �ل�سباح �لباكر. �سّر �ل�سباح وال 

خري �مل�ساء، كما يقول �ملثل«. 

ثم ما كان منه �إال �أن قفز عن �سريره، 

ت�ساهد  زوجته  حيث  �إىل  مبغوًتا  وخرج 

لو  »م��اذ�  �ل�سهرة:  غرفة  يف  �لتلفزيون 

ال  ت��ويف-  و...  كثرًي�،  �أب��ي  حال  �ساءت 

�سمح �لله-؟ �أله يف خز�نته بذلة الئقة؟«. 

�ساأل زوجته م�سغول �لبال.

ما  و�نظر  خز�نته  �إفتح  �أدر�ين!  وما   -

فيها.

ب�سع  فوجد  �أبيه؛  وفتح بهجت خز�نة 

بّز�ت �أكل �لدهر عليها و�سرب. و�سرعان 

ما ��سرتعى نظَره على �أحد رفوف �خلز�نة 

علبٌة خ�سبية مل يقع ب�سره عليها من 

فتحها  ف�سوله.  �أثارت  �لعلبة  هذه  قبل. 

ودخل  فرفعه  فيديو؛  فيلم  فيها  ليجد 

غرفته لريى ما فيه.

و�أخذ  �لفيديو،  جهاز  يف  �لفيلم  و�سع 

يف  يبدو  كما  �أب��وه  هذ�  �آه!  ي�ستعر�سه. 

�ل�سرير  وعلى  �ل�سباب،  �أّيام  �سوره  �إحدى 

بني يديه طفل يقوم �لو�لد بنزع �الأقمطة 

نظيفة.  باأخرى  و��ستبد�لها  �لقذرة عنه، 

و�الأ�سى  �حلزن  ملوؤه  �م��ر�أة  �سوت  و�سمع 

�أو�خر  يف  بهجت  »هذ�  �لت�سوير:  ير�فق 

�لذي  �مل�سكني  روؤوف  وهذ�  �الأّول.  عامه 

�أن يقوم بدور �الأب و�الأّم يف  ُكتب عليه 

�آن... �ساحمني يا زوجي ويا حبيبي الأنني 

مل  ع�سفورين  لك  �ساأترك  قريب  عّما 

بعد.  �لطرّية  �أجنحتهما  �لَزَغب  يك�ُض 

وُتعّد  تزّقهما،  يد  �إىل  يحتاجان  طفالن 

لهما قّنينة �حلليب، وترّبت كتفيهما 

ي��دك...  �ستكون  �ليد  ه��ذه  ليغفو�. 

�ل�سوت  و�ختنق  حبيبي«.  يا  �أنت  يدك 

بالدموع، و�سكت.

�آَخر  �ل�سريط م�سهًد�  ر�أى بهجت يف  ثم 

بهجت  »وهذ�  عينه:  �أّمه  �سوت  ير�فقه 

يهدهده  و�أب���وه  يبكي.  �أب��ي��ه  ي��د  على 

ويغني له ليهد�أ، ويحاول �أن ُيعّد له قّنينة 

�لقّنينة  �آه! لقد لبط بهجت  �حلليب... 

بقدمه �ل�سغرية، و�ن�سكب �حلليب على 

»وها  �ساحًكا.  �ل�سوت  تابع  �الأر���ض«، 

هو روؤوف مي�سح �الأر�ض ليعود ويحاول من 

جديد«.

�لطفلني  �أّم  كانت  ثالث  م�سهد  ويف 

وتقول: »ها هما حبيباي بهجت ووجدي 

ظهر  يعلو�ن  �أ�سهر  وب�سعة  �سنتني  �بَني 

�أبيهما، و�أبوهما يدّب بهما على ر�حتيه 

على  و�أتبعهم  �أ�سّورهم  و�أنا  وركبتيه، 

غرفة  من  �الأربع  �لعجالت  ذ�ت  عربتي 

�سوت  �سمع بهجت  �إىل غرفة«. عندئٍذ 

�أّمه ينادي �أباه. وملا رفع �أبوه ب�سره ناحية 

تن�سج:  وهي  زوجته  �ساألته  �لكامري�، 

»�أَتِعُدين باأن ترعى طفلينا كاأح�سن ما 

تكون �لرعاية بعدما �أموت؟«.

�أرج�������وِك.  �مل������وت،  ت���ذك���ري  ال   -

ولَدينا  ل��رتي  و�ستعي�سني  نني،  �ستتح�سّ

رجلني، وحتملي �أحفادنا على يديِك.

- ِعْدين، �أرجوك.

- �إين �أعدك.

و�نتهى �ل�سريط.

�أجل، �نتهى �ل�سريط. لكن رحلة روؤوف 

�ل�ساّقة تو��سلت... ووفى بالوعد. بهجت 

كان يعرف �أّن �أباه رّباه و�أخاه. لكنه مل 

يره قبل �ليوم كيف كان يفعل.

باب  بهجت  �أقفل  �للحظة  تلك  يف 

غرفته وبكى: »�آه يا �أبي! يا َمن حملتني 

�أن  �أ�ستطع  مل  يديك،  وعلى  قلبك  يف 

�أحتّملك يف بيتي... يف بيتك«.

�ل�سغرية  يدي  الأد�ّض  ت�ساعدين  »كنَت 

يف كّم �لقمي�ض، وتعّلمني كيف �أُدخل 

حتاول  �أر�ك  وكنُت  ُعر�ها.  يف  �الأزر�ر 

ت�ستطيع،  وال  مبفردك  قمي�سك  �رتد�ء 

فاأُْعِر�ُض عنك و�أم�سي«.

و�أه��ذي.  �أث��رث��ر  و�أن��ا  ت�سحك  »كنَت 

وكنُت �أ�سيق ذرًعا كلما لفتَت نظري 

الأمر مّرتني«.

على  �ل��ع��ي��د  ي���وم  حتملني  »ك��ن��َت 

منكبيك، وت�ساعدين يف حمل �سمعتي، 

وال تتذّمر �إذ� تقّطر �ل�سمع �ل�سائل �حلارق 

�سمعتي  �ن��ط��ف��اأت  لقد  ي��دي��ك.  على 

وغادرت �لرَبكة بيتي يوم رميتك يف د�ر 

�لرعاية وتخّل�ست منك«.

�أبي! لقد رّبيتني، و�سهرَت علّي،  »�آه يا 

ا  عاقًّ ن�ساأُت  لكني  �أجلي.  من  وتعبَت 

�لع�سر  �لو�سايا  حفظُت  لقد  ج��اح��ًد�. 

لكن  بها.  �أعمل  �أن  وحاولت  كّلها، 

بذلُت  و�أّمك«، فما  �أباك  »�أكرْم  و�سّية 

يف �سبيلها �أدنى جهد«.

يناجي  ليله  بهجت  �أم�سى  هكذ� 

�لفجر، هرع ليطمئّن  �نبلج  وملا  نف�سه. 

على �أبيه. ذهب ليقول له �ساحمني و�ر�َض 

�أن  �أُبلغ  �لد�ر  بلغ  عندما  لكن  عني. 

�أباه قد لفظ روحه قبل �أّول �سوء. ثم جاء 

َمن قاده �إىل غرفة �سغرية دخلها، و�رمتى 

�حلديدّي،  �ل�سرير  �أم��ام  ركبتيه  على 

�أر�ح  طاملا  �لذي  �ل�سدر  فوق  ر�أ�سه  وحنى 

�لندم  ر�أ�سه �سغرًي� عليه، وغ�سل بدموع 

ترّبتان  كانتا  �للتني  �ليدين  تينك 

كتفه، وتهّز�ن �سريره لينام.







الربازيل ت�ستعّد

لكرة  ال���دويل  االحت���اد  اأت���اح  اأن  بعد 

البطولة  ا�ضت�ضافة  تبادل  نظام  القدم 

اأفريقيا  قارة  ح�ضول  وبعد  القارات،  بني 

 ،2010 العام  اال�ضت�ضافة  يف  حقها  على 

�ضّوت  التي  اجلنوبية  اأمريكا  دور  جاء 

الربازيل  العتماد  باالإجماع  احتادها 

ا�ضت�ضافة  بحق  ففازت  وحيد  كمر�ضح 

من  االأول  ت�ضرين   30 ي��وم  احل��دث  ه��ذا 

خام�س  بذلك  واأ�ضبحت   ،2007 العام 

على  مرتني  البطولة  ت�ضت�ضيف  دول��ة 

اأر�ضها بعد املك�ضيك، فرن�ضا، اإيطاليا، 

كاأ�س  �ضعار  فعاًل  الربازيل  ولدى  واأملانيا. 

�ضكل  يحاكي  ت�ضميم  وه��و  ال��ع��امل 

اأي��اٍد  ث��الث  من  ويتاألف  العامل  كاأ�س 

جتتمع على �ضكل كرة. ف�ضعار كاأ�س 

العامل الذي اأطلق عليه عنوان »اإلهام« 

يتكون   ،)inspiração )بالربتغالية: 

منت�ضرة  اأي��اٍد  لثالث  اأيقونية  �ضورة  من 

يعرّب  الذي  وال�ضعار  العامل.  كاأ�س  رافعًة 

يعتمد  االإن�ضاين،  الرتابط  فكرة  عنه 

اللونني االأ�ضفر واالأخ�ضر من األوان العلم 

ال�ضتار عنه يف حفل  اأزيح  الربازيلي، وقد 

جنوب  جوهان�ضبورغ  مدينة  يف  اأقيم 

 8 يوم  اأفريقيا 

متوز 2010.

ك�������م�������ا 

الر�ضمي  املل�ضق  ع��ن  الك�ضف  ج��رى 

وهو   2013 ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف  للبطولة 

للت�ضميم  كراما  وكالة  ت�ضميم  من 

نغم  يف  »جميعنا  و�ضعاره:  االأب��داع��ي، 

 Juntos num só )بالربتغالية:  واحد« 

.)ritmo
اأما املدنالتي ت�ضت�ضيف املباريات فهي: 

ريو دي جانريو، برازيليا، بيلو هوريزونتي، 

�ضالفادور،  األ��ي��غ��ري،  ب��ورت��و  ف��ورت��ال��ي��زا، 

كويابا،  ن��ات��ال،  ري�ضيفي،  م��ان��او���س، 

من  كّل  تتميز  و�ضاوباولو.  كوريتيبا، 

املحافظة  عا�ضمة  بكونها  املدن  هذه 

تغطي  فهي  وبالتايل  فيها،  تقع  التي 

جميع املناطق الرئي�ضية يف الربازيل.

مليار   3.47 ي��ق��ارب  م��ا  ر�ضد  مت  وق��د 

بناء  م�ضاريع  اأج��ل  من  اأمريكي  دوالر 

خم�ضة  ع�ضر.  االثني  املالعب  وترميم 

ا  خ�ضي�ضً بناوؤها  مت  املالعب  تلك  من 

ملناف�ضات كاأ�س العامل وهي: اأرينا �ضيداد 

اجلديد،  كورينثيانز  ملعب  كوبا،  دا 

ميدان  ملعب  دونا�س،  دا�س  اآرينا  ملعب 

مت  حني  يف  اأمازونيا.  دا  واأرينا  بنتانال، 

هدم ملعب برازيليا الوطني يف العا�ضمة 

برازيليا، واأعيد بناوؤه من جديد. اأما باقي 

الرتميم على  الإعادة  املالعب فخ�ضعت 

نطاق وا�ضع.

يف  الواقع  ماراكانا  ملعب  اختري  وقد 

القيا�ضي  الرقم  )�ضاحب  جانريو  دي  ريو 

 200 بلغ  وال��ذي  اجلماهريي  احل�ضور  يف 

النهائية  املباراة  يف  تقريًبا  متفرج  األف 

لبطولة كاأ�س العامل لكرة القدم 1950(، 

ال�ضت�ضافة املباراة النهائية، بينما اختري 

ال�ضت�ضافة  اجلديد  كورينثيانز  ملعب 

مباراة االفتتاح.

فقد  املالية،  اجلوائز  اىل  بالن�ضبة  اأم��ا 

اأّن  القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  اأعلن 

القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  يف  املجموع 

بن�ضبة   2010 ن�ضخة  عن  ارتفع  قد   ،2014

مليون   92 االحت��اد  ر�ضد  اإذ   .%37 بلغت 

 35 يلي:  موزعة كما  دوالر كمكافاأة 

الفائز  للمنتخب  اأمريكي  دوالر  مليون 

يف  للفائز  مليون   25 البطولة،  بلقب 

حدث 
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روجينا خليل ال�سختورة
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»�سامبا الربازيل«

ت�ستعد لعزف حلن املونديال 2014

من هو �ساحب اللقب هذه املرة؟

كاأ�س  الأ�سخم:  الريا�سي  احلدث  �سنوات  اأربع  كّل  العامل  ينتظر 

ياأخذ  املونديال  القدم.  كرة  يف  العامل 

كان  اإذا  فكيف  املالعب  اإىل  باأ�سره  العامل 

بـ»اأر�س  امللقب  البلد  يف  الربازيل؟  يف 

لكن  كبرية،  الآمال  القدم«،  كرة  �سحرة 

نظمت   1950 فالعام  موجود.  ال�سك 

اأمام  اللقب  وخ�سرت  املونديال  الربازيل 

الأوروجواي بهدفني مقابل هدف. فُكتبت 

العامل  كاأ�س  تاريخ  فى  مفارقة  اأكرب  بذلك 

الفريق  اأّن  وهي  عاًما،   84 طوال  املمتد 

على  اللقب  ينل  مل  باللقب  تتويًجا  الأكرث 

اأر�سه يف املرة الأوىل، فهل يكون �ساحب 

اللقب يف املرة الثانية؟



املركز الثاين، 22 مليون للفائز 

مليون  و20  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز 

ل�ضاحب املركز الرابع.

القرعة

النهائية  ال��ق��رع��ة  اأق��ي��م��ت 

لكرة  العامل  كاأ�س  لبطولة 

االأول  كانون   6 يف   2014 القدم  

املجموعات  حتديد  ومت   2013

ال��ث��م��اين، واأودع������ت اأ���ض��م��اء 

املنتخبات امل�ضاركة يف اأربعة اأوعية بناًء 

على ت�ضنيف الفيفا. فو�ضعت الربازيل يف 

الرغم من احتاللها  االأول على  امل�ضتوى 

الفيفا  ت�ضنيف  يف  ع�ضر  احلادي  املركز 

للمنتخبات، ولكن متا�ضًيا مع اأعراف 

الدول  فاإن  القدم،  لكرة  الدويل  االحتاد 

امل�ضت�ضيفة عادًة ما تكون �ضمن الوعاء 

االأوائل  ال�ضبعة  املنتخبات  و�ضغلت   .»1«

يف  الباقية  املراكز  الفيفا،  ت�ضنيف  يف 

منتخبات  حّلت  وبذلك   .»1« ال��وع��اء 

االأرجنتني، كوملبيا، االأورغواي، اإ�ضبانيا، 

اأملانيا، بلجيكا، �ضوي�ضرا، والربازيل على 

روؤو�س املجموعات الثمانية.

وقوع  عدم  على  القرعة  قواعد  وتن�س 

جمموعة  يف  اأوروبيني  فريقني  من  اأكرث 

واحدة كما تن�س على عدم وقوع اأكرث 

من فريق واحد من كل احتاد قاري اآخر 

يف جمموعة واحدة، لتجنيب منتخبات 

يف  املبكرة  املواجهة  من  الواحدة  القارة 

ت�ضاوي  ع��دم  وب�ضبب  واح��دة  جمموعة 

وهكذا  االأربعة.  االأوعية  يف  املنتخبات 

ق�ضمت االأوعية االأربعة على النحو االآتي:

• الوعاء 1 )روؤو�س املجموعات(:
- جنتني ر الأ ا - ) مل�ضت�ضيف ا ( يل ز ا لرب ا

 - بلجيكا   - اأوروغ���واي   - كولومبيا 

اأملانيا - اإ�ضبانيا - �ضوي�ضرا.

• الوعاء 2 )اأمريكا اجلنوبية واأفريقيا(: 
اجلزائر - الكامريون - �ضاحل العاج - 

غانا - نيجرييا - ت�ضيلي - االإكوادور.

ال�سمالية(: اأمريكا  • الوعاء 3 )اآ�سيا و 
اأ���ض��رتال��ي��ا-ال��ي��اب��ان-اإي��ران-ك��وري��ا 

�س- ا ر �ضتاريكا-هندو اجلنوبية-كو

املك�ضيك-الواليات املتحدة.

• الوعاء 4 )اأوروبا(:
البو�ضنة والهر�ضك - كرواتيا - اإجنلرتا 

 - اإيطاليا - هولندا   - اليونان   - -فرن�ضا 

الربتغال - رو�ضيا.

ت�سكيلة الربازيل:

جنوم العيار الثقيل خارج الت�سكيلة 

من   2014 لبطولة  ال��ربازي��ل  ت��اأه��ل��ت 

الدولة  ب�ضفتها  الت�ضفيات  خو�س  دون 

من  ع��دد  بخو�س  واكتفت  املنظمة، 

اال�ضتعداد  ف��رتة  ط��وال  الودية  املباريات 

مباراة  اأي  تخ�س  مل  وه��ي  للمونديال، 

نهائي  يف  اإ�ضبانيا  مباراة  منذ  ر�ضمية 

كاأ�س العامل للقارات يف حزيران املا�ضي، 

التي توج بها منتخب »ال�ضلي�ضاو« بفوزه 

يف املباراة النهائية بثالثية نظيفة.

املونديال  يف  الربازيلي  املنتخب  ويعتمد 

من  ع��دًدا  ت�ضم  �ضابة  ت�ضكيلة  على 

كاأ�س  يخو�ضون  الذين  الوجوه 

تاريخهم،  يف  م��رة  الأول  العامل 

وي��ح��م��ل��ون ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م 

ب��الده��م يف  ا���ض��م  رف��ع  مهمة 

منذ  مرة  والأول  العاملي،  املحفل 

من  القائمة  تخلو   ،1990 العام 

بداية  الثقيل،  العيار  من  جنوم 

وبيبيتو  روم��اري��و  الثنائي  م��ن 

ون��ه��اي��ة   ،1994 م��ون��دي��ال  يف 

 ،2010 مونديال  يف  ب�»كاكا« 

مروًرا برونالدو ورونالدينيو وريفالدو، اإال اأنه 

االأكرب  االأمل  هو  �ضيلفا  دا  نيمار  يبقى 

احلايل،  املونديال  يف  الربازيل  جلماهري 

اأ�ضباب  اأه��م  اأح��د  ك��ان  اأن��ه  ا  خ�ضو�ضً

العامل  الربازيلي بكاأ�س  املنتخب  تتويج 

لوي�س  املدرب  بجانب  االأخ��رية،  للقارات 

قاد  اأن  �ضبق  ال��ذي  �ضكوالري  فيليبي 

كوريا  مونديال  يف  الربازيلية  ال�ضفينة 

واليابان )2002(.

الأرجنتني: قّوة �ساربة

حالًيا  االأق���رب  املر�ضحة  هي  ال��ربازي��ل 

اأن  ب��ع��د   2014 ال��ع��امل  ب��ك��اأ���س  ل��ل��ف��وز 

كاأ�س  نهائي  يف  اإ�ضبانيا  اأهلكت 

البطل  االأرجنتني  تعترب  بينما  القارات، 

غري الر�ضمي لعامل كرة القدم، فقد خ�ضر 

املنتخب االأرجنتيني 3 مرات فقط خالل 

 ،2011 �ضبتمرب  منذ  خا�ضها  مباراة   26

وهو اأمر غري م�ضتغرب مع وجود العبني 

مي�ضي  ليونيل  راأ�ضهم  على  مميزين 

ال�ضنوات  خالل  العامل  يف  العب  اأف�ضل 

ال�4 االأخرية، ومع فابري�ضيو كولوت�ضيني 

ما�ضكريانو،  وخافيري  واإيزيكيل غاراي 

اإ�ضافة  مميز  دفاع  خط  للفريق  اأ�ضبح 

االأكرث  ال�ضاربة  االأمامية  خطوطه  اإىل 

�ضرا�ضة يف عامل كرة القدم والتي ت�ضم اإىل 

جانب مي�ضي كاًل من غونزالو هيغوين 

الفيتزي  واإيزيكيل  اأغ��وي��رو  و�ضريجيو 

وكارلو�س تيفيز.

اأملانيا: اأمل اأوروبا

اإىل  ف�ضي�ضافر  االأمل���اين،  املنتخب  اأم��ا 
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لرفع  املر�ضحني  اأحد  باعتباره  الربازيل، 

الكاأ�س، فكرة القدم االأملانية االآن هي 

اأوروبا عقب جناحات  يف مركز اهتمام 

بايرن ميونيخ وبورو�ضيا دورمتوند يف دوري 

الفريق  ميتلك  كما  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال 

واللياقة  القوة  يف  غاية  العبني  االأمل��اين 

املنتخب  وميتلك  الذهنية،  وال��ق��درة 

مرات   3 العامل  بكاأ�س  الفائز  االأمل��اين 

والذي تاأهل لكل نهائيات كاأ�س العامل 

بعد   1950 عام  با�ضتثناء   ،1934 عام  منذ 

احلرب العاملية الثانية، خربة يف كوؤو�س 

العامل قد ال ي�ضاهيها اأحد غريه.

اإ�سبانيا: على الأبطال اأن يقاتلوا جّيًدا

اإ�ضبانيا،  �ضقطت  اأخ���رى،  جهة  من 

ال��ب��ط��ل امل��ه��ي��م��ن ع��ل��ى ع��ر���س ك��رة 

اإىل   ،2008 منذ  والعامل  اأوروب���ا  يف  القدم 

ت�ضدر  من  الرغم  فعلى  الرابع،  املركز 

املنتخب االإ�ضباين لقائمة ترتيب »فيفا« 

م�ضتوى  اأن  اإال  العاملية،  للمنتخبات 

املنتخب انخف�س ب�ضكل ملحوظ، وبداأ 

الواقع  اأر���س  اإىل  فعاد  اخل�ضائر،  بتلقي 

بعدما كان يلعب كرة قدم من عامل 

اآخر، و�ضوف تكون كاأ�س العامل احلالية 

االأخرية لنجوم اجليل الذهبي مثل ت�ضابي 

فيا  وديفيد  كا�ضيا�س  واإيكر  هرنانديز 

واأندري�س اإنيي�ضتا وفرناندو توري�س وبالتايل 

على  احلفاظ  اأجل  من  القتال  عليهم 

تاريخهم.

بلجيكا: املفاجاأة

العامل  كاأ�س  نهائيات  مفاجاأة  اأم��ا 

مبنتخبها  بلجيكا  فهي  املقبلة، 

بقيادة  مميزين  الع��ب��ني  ي�ضم  ال���ذي 

ف�ضاًل  فيلموت�س،  م��ارك  االأ���ض��ط��وري 

ت�ضيل�ضي  ح��ار���س  ك��ورت��وا  تيبو  ع��ن 

كومباين  وفين�ضنت  ميغنول  و�ضيمون 

بوينت  ف��ان  ودان��ي��ي��ل  فريتونيان  وي���ان 

وتوما�س فريمالني واأك�ضل في�ضيل واإدين 

مارتينز  ودري�س  فاليني  وم��روان  ه��ازارد 

القول  ل��وك��اك��او، ومي��ك��ن  وروم��ي��ل��و 

االأح��الم  منتخب  ه��ذا  اإن 

البلجيكي.

اإيطاليا: عرو�س لئقة

وبعدما ظن الكثريون اأّن 

اإيطاليا  نهاية  كانت   2006

كروًيا، عقب التخّبط الذي 

االإيطايل  املنتخب  اأ���ض��اب 

ال��ب��ط��والت من  ووداع������ه 

يورو  يف  ع��اد  االأوىل،  االأدوار 

املركز  على  وح�ضل   2012

بالن�ضبة  ا الئقة  الثاين بعدما قدم عرو�ضً

ويف  القدم.  ك��رة  يف  املرموق  ا�ضمه  اإىل 

كاأ�س القارات �ضعد للدور ن�ضف النهائي 

وخ�ضر ب�ضعوبة بالغة بركالت الرتجيح 

االإيطايل  املنتخب  ويعتمد  اإ�ضبانيا.  اأمام 

برانديللي  ت�ضيزاري  هما  قائدين  على 

للفريق من خارج اخلطوط  الفني  املدير 

بريلو  اأندريا  الفذ  اخلبري  الو�ضط  والعب 

من امللعب.

هولندا: موعد منتظر

اأع���وام  يف  ه��ول��ن��دا  ح�ضلت  ح��ني  يف 

الو�ضيف،  لقب  على   2010 و   1978  ،1974

يف   1 الرقم  كانت   ،2011 اأغ�ضط�س  ويف 

ال«فيفا«.  ت�ضنيف  نظام  وفق  العامل، 

تكون  ب��اأن  الهولندي  املنتخب  وياأمل 

بعدما  التتويج،  مع  موعده   2014 بطولة 

�ضنع فريًقا قوًيا فيه العديد من االأ�ضماء 

واآريني روبن  الالمعة مثل وي�ضلي �ضنايدر 

فارت  دير  فان  ورافاييل  يونغ  دي  و�ضيم 

�ضرتومتان،  وكيفن  اأفيالي  واإبراهيم 

فان  روب��ن  يونايتد  مان�ض�ضرت  وه���داف 

هونتيالر  ي��ان  كال�س  ومعه  بري�ضي، 

وديرك كاوت.

بريطانيا: نحن هنا

ال��ك��روي  الف�ضل  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 

فال  االإنكليزي،  للمنتخب  امل�ضتمر 

املر�ضحني  قوائم  من  ا�ضتبعاده  ميكن 

اأ�ضباب،  ل��ع��دة  ال��ع��امل  بكاأ�س  للفوز 

القدم،  بكرة  االإنكليز  جنون  اأهمها 

مثل  العامل  العبي  اأف�ضل  وامتالكهم 

اآ�ضلي كول على اجلهة الي�ضرى، وفرانك 

روين  وواي���ن  ج���ريارد  و�ضتيفني  الم��ب��ارد 

وغريهم.

ا وكولومبيا اأي�سً

للفوز  تر�ضيحه  يف  عجب  ال  من  اأم��ا 

باللقب، فهي كولومبيا التي يقود خط 

هجومها العبقري رادميل فالكاو، ويقود 

مع  بيكرمان،  خو�ضيه  فنًيا  املنتخب 

موندراغون  مثل  مميزين  العبني  وجود 

وماريو ييبي�س وبابلو اأرمريو وخوان زونيغا 

رودريجيز  وجيم�س  ك����وادرادو  وخ���وان 

مارتينيز  وجاك�ضون  غوارين  وفريدي 

وتيوفيلو جوترييز.

فرن�سا: اآتون للفوز

اأخرًيا ولي�س اآخًرا، »�ضتتوجه فرن�ضا اإىل 

الربازيل للفوز ال للمناف�ضة« هكذا قال 

للمنتخب،  الفني  املدير  دي�ضان،  ديديه 

بثقة ُيح�ضد عليها، بعدما حاول خالل 

ال�ضهور املا�ضية عالج الفريق من اأق�ضى 

درجات الت�ضيب التي ت�ضبب بها رميون 

فرن�ضا  وت�ضم  االأ�ضبق،  املدرب  دومينيك 

مثل  بالعبني  للغاية،  موهوًبا  فريًقا 

وهوغو  بنزمية  وك��رمي  ريبريي  فرانك 

لوري�س و�ضمري ن�ضري وغريهم.

من هو هّداف املونديال؟

لعّل من ابرز ما ميكن ال�ضوؤال عنه هو 

فاإّن  التوقعات  �ضياق  ويف  الهداف،  لقب 
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اللقب  لنيل  حًظا  االأكرث  االأ�ضماء 

هي على النحو االآتي:

مهاجم  ي��ع��د  مي�سي:  ليونيل   •
بر�ضلونة  وفريق  االأرجنتني  منتخب 

اأبرز  من  مي�ضي،  ليونيل  االإ�ضباين 

كاأ�س  هداف  لقب  لنيل  املر�ضحني 

باأنه  الكثري  ويعتقد   ،2014 العامل 

االأب��رز.  املونديال  الع��ب  �ضيكون 

ولكن ما زال مي�ضي بحاجة اأكرث 

اإىل الروح االأرجنتينية التي حملها 

م���ارادون���ا،  اال���ض��ط��ورة  قبله  م��ن 

ملنتخب  االآن  اإىل  يقدم  مل  فمي�ضي 

الذي  الكتالوين  للنادي  بالده ما يقدمه 

يلعب فيه.

�سيلفا: ياأتي يف املرتبة الثانية  دي  • نيمار 
ويعد  �ضلفا،  دي  نيمار  الربازيلي  الالعب 

ال�ضاب البالغ من العمر 22 عاًما من اأبرز 

نادي  والع��ب  ال�ضاعدين.  الكرة  جنوم 

التي  النجوم  اأحد  هو  اال�ضباين  بر�ضلونة 

من املنتظر اأن يلمع جنمها يف املونديال 

ما  وهو  الربازيل  ب��الده  ت�ضت�ضيفه  ال��ذي 

ي�ضكل دعًما كبرًيا واأف�ضلية لاّلعب.

الثالثة  املرتبة  يف  رونالدو:  كرب�ستيانو   •
الذي  رونالدو،  ياأتي الربتغايل كري�ضتيانو 

يقدم اأقوى العرو�س على االإطالق خالل 

منتخب  قاد  ال��ذي  وهو  االأخ��رية،  الفرتة 

النهائيات من خالل  اإىل  للتاأهل  بالده 

رونالدو  �ضجل  حيث  االأوروب���ي،  امللحق 

هاتريك الفوز على منتخب ال�ضويد.

• فريد غويدي�س: املهاجم الربازيلي فريد 
للقب هداف  البارزين  املر�ضحني  هو من 

موقع  يحتل  ال��ذي  فالالعب  املونديال، 

ت�ضكيلة  وال�ضريح يف  االأ�ضا�ضي  املهاجم 

ي�ضت�ضيف  ال���ذي  ال���ربازي���ل  منتخب 

النهائيات ال بد اأن يكون من املر�ضحني، 

وكان فريد قد نال جائزة احلذاء الف�ضي 

يف بطولة كاأ�س القارات هذا ال�ضيف.

ال�ضاب  االأملاين  الالعب  غوتزه:  ماريو   •
يف  اخلام�ضة  املرتبة  يف  يقع  غوتزه  ماريو 

النادي  العب  يعد  وال  التوقعات،  الئحة 

البافاري من النجوم الكبار على م�ضتوى 

العامل، اإال اأّن اأداءه الرائع مع فريقه بايرن 

خالل  بالده  منتخب  مع  ا  واأي�ضً ميونخ 

املر�ضحني  من  يجعله  الت�ضفيات،  رحلة 

كما  ال��ربازي��ل.  مونديال  ه��داف  للقب 

اأن  املرجح  لعبه يف منتخب قوي من  اأّن 

مما  البطولة  م�ضوار  يف  بعيًدا  به  يذهب 

يتيح له فر�ضة الت�ضجيل ب�ضكل اأكرث.

• دييغو كو�ستا: الوافد اجلديد اإىل منتخب 
اال�ضباين  هو  واأوروب��ا  العامل  بطل  املاتادور 

لنيل  املر�ضحني  ويعد من  دييغو كو�ضتا. 

اإىل  الالعب  ان�ضم  وق��د  ال��ه��داف.  لقب 

اأن  بعد  اال�ضباين  املنتخب  ت�ضكيلة 

حديًثا  اال�ضبانية  اجلن�ضية  على  ح�ضل 

ومل يرتد األوان املنتخب اال�ضباين بعد.

• غونزالو هيجواين: املهاجم االأرجنتيني 
املر�ضحني  اأح��د  ه��و  هيجوين  غونزالو 

ويلعب  العامل،  كاأ�س  ه��داف  ليكون 

حالًيا  االيطايل  نابويل  لنادي  هيجواين 

قادًما من النادي امللكي رييال مدريد.

• روبن فان بري�سي: الهولندي فان بري�ضي 
ناديه  مع  اأيامه  اأف�ضل  يعي�س  ال  ال��ذي 

مر�ضح  يونايت  مان�ض�ضرت  االنكليزي 

ا لّلقب. واالأيام ال�ضعبة التي يعي�ضها  اأي�ضً

للتعوي�س  الدافع  تعطيه  قد  ناديه  مع 

واللمعان مع منتخب الطواحني يف رحلة 

البحث عن اللقب االأول يف تاريخهم.

اأما اأبرز هدايف كاأ�س العامل عرب التاريخ 

فهم:

1- الربازيلي رونالدو: 15 هدًفا.

2- االأملاين جريد مولر: 14 هدًفا.

3- الفرن�ضي جا�ضت فونتني: 13 هدًفا.

4- الربازيلي بيليه: 12 هدًفا.

�ضاندور  )ال��ه��ن��غ��اري(  امل��ج��ري   -5

كو�ضيت�س: 11هدًفا.

6- االأملاين كلين�ضمان: 11هدًفا. 

 

برنامج ومواعيد مباريات 

نهائيات

كاأ�س العامل 2014

• مرحلة املجموعات: 
 اخلمي�س 12حزيران: 

 23:00 ك��روات��ي��ا   - ال��ربازي��ل   -1

.)A جمموعة(

اجلمعة 13 حزيران: 

 19:00 ال��ك��ام��ريون   - املك�ضيك   -2

.)A جمموعة(

)جمموعة   22:00 هولندا   - ا�ضبانيا   -3

.)B
)جمموعة   01:00 ا�ضرتاليا   - ت�ضيلي   -4

.)B
ال�سبت 14 حزيران:

5- كولومبيا - اليونان 19:00 )جمموعة 

.)C
 22:00 كو�ضتاريكا   - اأوروغ����واي   -6

.)D جمموعة(

7- انكلرتا - ايطاليا 01:00 )جمموعة 

.)D
 04:00 ال��ي��اب��ان   - ال��ع��اج  �ضاحل   -8

.)C جمموعة(

الأحد 15 حزيران:

9- �ضوي�ضرا - االإكوادور 19:00 )جمموعة 

.)E
10- فرن�ضا - هندورا�س 22:00 )جمموعة 

.)E
 01:00 ال��ب��و���ض��ن��ة   - االأرج��ن��ت��ني   -11

.)F جمموعة(

الثنني 16 حزيران:

)جمموعة   19:00 الربتغال   - اأملانيا   -12

.)G
)جمموعة   22:00 نيجرييا   - اإيران   -13

.)F
 01:00 املتحدة  ال��والي��ات   - غانا   -14

.)G جمموعة(

الثالثاء 17 حزيران:
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15- بلجيكا - اجلزائر 19:00 )جمموعة 

.)H
 22:00 املك�ضيك   - ال���ربازي���ل   -16

.)A جمموعة(

 01:00 اجلنوبية  كوريا   - رو�ضيا   -17

.)H جمموعة(

الأربعاء 18 حزيران:

18- ا�ضرتاليا - هولندا 19:00 )جمموعة 

.)B
19- ا�ضبانيا – ت�ضيلي 22:00 )جمموعة 

.)B
 01:00 ك��روات��ي��ا   - ال��ك��ام��ريون   -20

.)A جمموعة(

اخلمي�س 19 حزيران:

 19:00 العاج  �ضاحل   - كولومبيا   -21

.)C جمموعة(

 22:00 ان��ك��ل��رتا   - اأوروغ�������واي   -22

.)D جمموعة(

01:00 )جمموعة  اليونان  اليابان -   -23

.)C
اجلمعة 20 حزيران:

 19:00 كو�ضتاريكا   - ايطاليا   -24

.)D جمموعة(

)جمموعة   22:00 فرن�ضا   - �ضوي�ضرا   -25

.)E
 01:00 االإك�����وادور   - ه��ن��دورا���س   -26

.)E جمموعة(

ال�سبت 21 حزيران:

27- االأرجنتني - اإيران 19:00 )جمموعة 

.)F

.)G 28- اأملانيا - غانا 22:00 )جمموعة

29- نيجرييا - البو�ضنة 01:00 )جمموعة 

.)F
الأحد 22 حزيران:

30- بلجيكا - رو�ضيا 19:00 )جمموعة 

.)H
 22:00 اجلزائر   - اجلنوبية  كوريا   -31

.)H جمموعة(

 01:00 الربتغال   - املتحدة  الواليات   -32

.)G جمموعة(

الثنني 23 حزيران:

19:00 )جمموعة  ت�ضيلي   - 33- هولندا 

.)B
34- ا�ضرتاليا - ا�ضبانيا 19:00 )جمموعة 

.)B
الربازيل   - الكامريون   -35

.)A 23:00 )جمموعة

املك�ضيك   - 36- كرواتيا 

.)A 23:00 )جمموعة

الثالثاء 24 حزيران:

اأوروغ����واي   - ايطاليا   -37

.)D 19:00 )جمموعة

 - ك��و���ض��ت��اري��ك��ا   -38

)جمموعة   19:00 ان��ك��ل��رتا 

.)D
 23:00 ك��ول��وم��ب��ي��ا   - ال��ي��اب��ان   -39

.)C جمموعة(

 23:00 ال��ع��اج  �ضاحل   - ال��ي��ون��ان   -40

)C جمموعة(

الأربعاء 25 حزيران:

 19:00 االأرج��ن��ت��ني   - ن��ي��ج��ريي��ا   -41

.)F جمموعة(

)جمموعة   19:00 اإيران   - البو�ضنة   -42

.)F
 23:00 ���ض��وي�����ض��را   - ه��ن��دورا���س   -43

.)E جمموعة(

44- االإكوادور - فرن�ضا 23:00 )جمموعة 

.)E
اخلمي�س 26 حزيران:

)جمموعة   19:00 غانا   - الربتغال   -45

.)G
 19:00 اأملانيا   - املتحدة  ال��والي��ات   -46

.)G جمموعة(

47- كوريا اجلنوبية - بلجيكا 23:00 

.)H جمموعة(

)جمموعة   23:00 رو�ضيا   - اجلزائر   -48

.)H
الـ16:   • دور 

ال�سبت 28 حزيران:

.19:00 )1A( × )2B( -49

.23:00 )1C( × )2D( -50

الأحد 29 حزيران:

.19:00 )1B( × )2A( -51

 .23:00 )1D( ×)2C( -52

الثنني 30 حزيران:

 .19:00 )1E( × )2F( -53

 .23:00 )1G( × )2H( -54

الثالثاء 1 متوز:

 .19:00 )1F( × )2E( -55

 .23:00 )1H( × )2G( -56

الربع نهائي:  • دور 
اجلمعة 4 متوز:

57- الفائز باملباراة 53 × الفائز باملباراة 

.19:00 :54

58- الفائز باملباراة 49 × الفائز باملباراة 

.23:00 :50

ال�سبت 5 متوز:

59- الفائز باملباراة 55 × الفائز باملباراة 

.19:00 :56

باملباراة  الفائز   ×  51 باملباراة  الفائز   -60

.23:00 :52

الن�سف نهائي: • دور 
الثالثاء 8 متوز:

61- الفائز باملباراة 57 × الفائز باملباراة 

.23:00 :58

الأربعاء 9 متوز:

62- الفائز باملباراة 59 × الفائز باملباراة 

.23:00 :60

الثالث: • مباراة املركز 
اخلا�ضر   ×  61 ب��امل��ب��اراة  اخلا�ضر   -63

باملباراة 62: 23:00.

• النهائي:
64- الفائز باملباراة 61 × الفائز باملباراة 

.22:00 :62







العربي  الإحت����اد  ب��اإ���ش��راف 

ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

جمعية  نظمت  ال�شعبية، 

»ال���غ���ول���دن ب�����ادي« وجل��ن��ة 

التقليدية،  والريا�شات  الرتاث 

ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان ال��ع��ام��ة يف 

العار�شة  امل��ع��دة،  ال�شواعد، 

عنوان  حت��ت  التحمل  وق��وة 

»مًعا �شد املن�شطات الريا�شية 

مدر�شة  يف  وذلك  واملخدرات« 

العطايا للراهبات الأنطونيات 

– الدكوانة.
البطولة  يف  اجلي�ش  �شارك 

الأول  املركز  كعادته  واأح��رز 

بر�شيد 85 نقطة متفّوًقا على 

11 فريًقا م�شارًكا.

الع�شكريني  نتائج  وجاءت 

على النحو الآتي:

• ال�ضواعد واملعدة والعار�ضة:
يف املركز الأول:

طحان  ح�شن  اجل��ن��دي    -

 80 حت��ت  ���ش��ن��ة،   26 )ف����وق 

كلغ( من فوج املغاوير.

احل��اين  حممد  اجل��ن��دي   -

 100 حت��ت  ���ش��ن��ة،   26 )ف����وق 

كلغ( من الفوج املجوقل.

عثمان  اأح��م��د  العريف   -

 80 حت���ت  ���ش��ن��ة،   29 )ف����وق 

امل��درع��ات  ف��وج  م��ن  كلغ( 

الأول.

- الرقيب حممود نزال )فوق 

29 �شنة، حتت 100 كلغ(  من 

اللواء الثاين ع�شر.

زيتون  غ�شان  اأول  الرقيب   -

)فوق 32 �شنة، فوق 100 كلغ(  

من لواء الدعم.

خ�شر  حممد  اأول  املعاون   -

حتت  �شنة،   40 )ف��وق  خليل 

التدخل  فوج  من  كلغ(   100

الرابع.

يف املركز الثاين:

)فوق  عبيد  تامر  الرقيب   -

26 �شنة، حتت 80 كلغ( من 

فوج املدرعات الأول.

- العريف علي �شومان )فوق 

29 �شنة، حتت 80 كلغ( من 

اللواء الثاين ع�شر.

اأول جاك خمايل  الرقيب   -

 100 حت��ت  ���ش��ن��ة،   32 )ف����وق 

ك��ل��غ( م��ن ف��وج الأ���ش��غ��ال 

امل�شتقل.

- املعاون اأول جهاد عبدالله 

 100 حت��ت  ���ش��ن��ة،   40 )ف����وق 

كلغ( من اللواء الثامن.

يف املركز الثالث:

- اجلندي طوين كرم )فوق 

كلغ(   80 حت��ت  �شنة،   20

للريا�شة  العايل  املركز  من 

الع�شكرية.

ال�شواحلي  حممد  الرقيب   -

 80 حت���ت  ���ش��ن��ة،   29 )ف����وق 

كلغ( من لواء الدعم.

- املعاون ح�شني زيدان )فوق 

32 �شنة، حتت 100 كلغ( من 

فوج املغاوير.

• قوة التحمل على العار�ضة:
ط����وين ك��رم  اجل���ن���دي   -

للريا�شة  العايل  املركز  من 

الع�شكرية يف املركز الأول.

من  عبيد  تامر  الرقيب   -

فوج املدرعات الأول يف املركز 

الثالث.

اإعداد:

روجينا خليل ال�ضختورة

ريا�ضة 
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بطولة اجلي�ش 

يف ال�سطرجن ال�سريع

حلود  اإميل  العماد  الرئي�ش  جممع  يف  اأقيمت 

الريا�شي الع�شكري، بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن 

من  وع�شكريني  �شباط  مب�شاركة  ال�شريع 

جميع القطع اجلي�ش والوحدات.

وقد احتّل املعاون اأول مروان �شربل من مو�شيقى 

5.5، تاه  نقاط  الأول مبجموع  املركز  اجلي�ش 

فوؤاد  كلية  من  جوين  ح�شن  الركن  العقيد 

الثاين  املركز  يف  والأرك���ان  للقيادة  �شهاب 

ال�شامية  جمال  اأول  واملازم  نقاط،   5 مبجموع 

الثالث  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  من 

مبجموع 4.5.

اجلي�ش بطل لبنان يف ال�سواعد واملعدة والعار�سة وقوة التحمل



جانب  اإىل  اجلي�ش،  �شارك 

اأخرى،  اأندية  من  فرق  �شبعة 

للدرجة  ل��ب��ن��ان  ب��ط��ول��ة  يف 

الثانية يف امل�شارعة للعام 2014 

اللبناين  التي نظمها الحتاد 

الرئي�ش  جم��م��ع  يف  للعبة 

الريا�شي  حل��ود  اإميل  العماد 

املركز  واحتل  الع�شكري. 

الرومانية  امل�شارعة  يف  الأول  

بر�شيد /74/ نقطة، واملركز 

ال��ث��اين يف امل�����ش��ارع��ة احل��ّرة 

بر�شيد /71/ نقطة.

وق�������د ج��������اءت ن���ت���ائ���ج 

النحو  ع��ل��ى  الع�شكريني 

الآتي:

• امل�ضارعة احلرة:
- اجلندي هاروت مطربيان 

امل��رك��ز  م���ن  ك��ل��غ(   61(

العايل للريا�شة الع�شكرية يف 

املركز الأول.

- اجل��ن��دي خ��ال��د دق��و )97 

يف  الثاين  اللواء  من  كلغ( 

املركز الأول.

احل��اج  فيليب  اجل��ن��دي   -

ك���ل���غ(   125(

م������ن امل����رك����ز 

للريا�شة  ال��ع��ايل 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 

املركز الثاين.

)رفعوا جميعهم 

للدرجة الأوىل(.

املمددة  املجند   -

ح��ي��در)57  ح�شن  خ��دم��ات��ه 

كلغ( من اللواء اخلام�ش يف 

املركز الثاين.

- اجلندي ر�شاد عيناتي )65 

كلغ( من فوج التدخل الأول 

يف املركز الثاين.

خدماته  امل��م��ددة  املجند   -

كلغ(   70( ا�شماعيل  علي 

يف  ال�شاد�ش  امل�شاة  ل��واء  م��ن 

املركز الثالث.

ال�شحمراين  نا�شر  الرقيب   -

الثاين  اللواء  )74 كلغ( من 

ع�شر يف املركز الثالث.

- املوؤهل علي كنعان )86 

يف  الثاين  اللواء  من  كلغ( 

املركز الثالث.

الرومانية: • امل�ضارعة 
- اجلندي هاروت مطربيان 

)59 كلغ( يف املركز الأول.

خدماته  امل��م��ددة  املجند   -

كلغ(   71( ا�شماعيل  علي 

يف املركز الأول.

- اجل��ن��دي خ��ال��د دق��و )98 

كلغ( يف املركز الأول.

احل��اج  فيليب  اجل��ن��دي   -

)130 كلغ( يف املركز الأول.

للدرجة  جميعهم  )رفعوا 

الأوىل(.

نا�شيف  ح�شن  امل��ع��اون   -

املغاوير  فوج  من  كلغ(   80(

يف املركز الثاين.

- املوؤهل علي كنعان )85 

يف  الثاين  اللواء  من  كلغ( 

املركز الثاين.

احل��وراين  اليا�ش  اجلندي   -

)66كلغ( من املركز العايل 

للريا�شة يف املركز الثالث.

 75( املوا�ش  و�شيم  اجلندي   -

كلغ( من كتيبة احلرا�شة 

واملدافعة عن مطار بريوت يف 

املكركز الثالث.

ق���اد امل��ب��اري��ات ك���ّل من 

امل��ق��دم ف���ادي ال��ك��ب��ي من 

امل��ع��اون  احل��رب��ي��ة،  الكلية 

من  خليل  خ�شر  حممد  اأول 

والعريف  الرابع  التدخل  فوج 

املركز  �شم�ش من  اأول هيثم 

العايل للريا�شة الع�شكرية.

ريا�ضة 
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بطولة لبنان للدرجة الثانية يف امل�سارعة

بطولة لبنان للدرجة الثانية 

يف الكرة الطائرة للجي�ش

الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز  قائد  بح�شور 

اجلي�ش  فريق  اأحرز  الها�شم،  اأ�شد  الركن  العميد 

الكرة  يف  الثانية  للدرجة  لبنان  بطولة  كاأ�ش 

ملعب  على  اأقيمت  التي   ،2014 للعام  الطائرة 

�شبيد  فريق  على  تغلبه  بعد  وذل��ك  غزير،  ن��ادي 

الأول  اللقاءين،  يف  �شكا   –  )Speed Bull( بول 

والثاين )بنتيجة 3- �شفر(. وبفوزه   )1 )بنتيجة 3- 

اأندي��ة  م�ش��اف  اإىل  اجلي�ش  فريق  �شعد  ه��ذا، 

الدرج�ة الأوىل.



ن����ّظ����م����ت اجل����ام����ع����ة 

الأم����ريك����ي����ة ل��ل��ث��ق��اف��ة 

مع  وب��ال��ت��ع��اون   ،AUCE والتعليم 

حتت  ريا�شًيا  يوًما  احلربية،  الكلية 

وذلك  وال�شام«،  ال�شداقة  »يوم  عنوان 

يف  ال�����ش��رف  �شاحة  ل�شهداء  تخليًدا 

اللبناين. اجلي�ش 

احلربية  املدر�شة  قائد  اللقاء  ح�شر 

وممثل  فغايل  �شربل  الركن  العميد 

الأ�شتاذ  للجامعات  اللبناين  الحت��اد 

ورئ��ي�����ش مكتب  ال��دي��ن  زي���ن  ن���دمي 

ال�شباب والريا�شة يف ال�AUCE امل�شت�شار 

الدكتور يو�شف �شاهني.

بدقيقة  الريا�شي  اليوم  فعاليات  بداأت 

اجلي�ش،  ���ش��ه��داء  اأرواح  ع��ن  �شمت 

الذي  �شاهني  الدكتور  كلمة  اأعقبها 

من  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  بت�شحيات  نّوه 

للريا�شة  ودعمها  والوطن  الإن�شان  اأجل 

واجلامعية  ع��ام  ب�شكل  اللبنانية 

ب�شكل خا�ش.

لقائد  تكرميي  درع  تقدمي  ذلك  تا 

من  املزيد  متمنًيا  احلربية  الكلية 

التوا�شل من خال الن�شاطات ال�شبابية 

والثقافية. والريا�شية 

الكلية  لقائد  كلمة  ك��ان��ت  ث��م 

فغايل  �شربل  الركن  العميد  احلربية 

للثقافة  الأمريكية  باجلامعة  مرحًبا 

الريا�شة  لأهمية  متطّرًقا  والتعليم 

التوا�شل  واأهمية 

م����ع امل��وؤ���ش�����ش��ة 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة، 

»قوة  ب��اأّن  خامًتا 

اللبناين  اجلي�ش 

ت�����ك�����م�����ن يف 

حم���ب���ت���ك���م ل��ه 

فهو  به  وثقتكم 

ولكم«.  منكم 

ثم قدم بدوره درًعا 

للجامعة  تقديرًيا 

الدكتور  ا�شتلمه 

�شاهني.

ال��ي��وم  خ���ت���ام  يف  وج�����رى 

للفائزين،  امليداليات  ت�شليم  الريا�شي 

اإذ حازت الكلية احلربية على املركز 

امل�شغرة  ال��ق��دم  ك��رة  لعبتي  يف  الأول 

)بنتيجة  اليد  وكرة   ،)1  -5 )بنتيجة 

الثاين  املركز  يف  حّلت  فيما   ،)9  -16

�شد  لعبة  يف  وخ�شرت  الطاولة  كرة  يف 

احلبل. 
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املرحلة الأوىل من بطولة لبنان للرماية بامل�سد�ش

من  الأوىل  املرحلة  وال�شيد،  للرماية  اللبناين  الحت��اد  نظم 

»ال�شالييه  نادي  يف   2014 للعام  بامل�شد�ش  للرماية  لبنان  بطولة 

حلود  اإميل  العماد  الرئي�ش  جممع  ويف  الدكوانة   – بيللو« 

الريا�شي الع�شكري، وذلك باإدارة مدرب منتخب لبنان وفريق 

اجلي�ش، احلكم الدويل لوي�ش رعيدي، وبح�شور رئي�ش الحتاد 

اللبناين للعبة ال�شيد بيار اجللخ وقائد املركز العايل للريا�شة 

الع�شكرية العميد الركن اأ�شد الها�شم.

فئة  عن  الع�شكريون  وحقق  الرماية  يف  اجلي�ش  �شارك 

املحرتفني نتائج جيدة كانت على النحو الآتي:

• م�ضد�س 9ملم 25م:

- املازم علي مو�شى )175 نقطة( يف املركز الأول.

- العقيد الركن فاتك ال�شعدي )173 نقطة( يف املركز الثاين.

- النقيب �شربل �شماحة )170 نقطة( يف املركز الثالث.

اأوملبي �ضتاندرد 25م: • م�ضد�س 
- النقيب �شربل �شماحة )537 نقطة( يف املركز الأول.

- العقيد الركن فاتك ال�شعدي )507 نقاط( يف املركز الثالث.

يوم ال�سداقة وال�سالم يف الكلية احلربية

الرقيب علي رعد ي�سّنف اأّوًل يف دورة حكم 

دويل للتايكواندو يف الإمارات العربية املتحدة

علي  ال��رق��ي��ب  ت���اب���ع 

رع����د م���ن ل����واء امل�����ش��اة 

اإىل  وامل��ف�����ش��ول  ال���ث���اين 

للريا�شة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز 

حكم  دورة  الع�شكرية 

التايكواندو  لعبة  دويل يف 

الإمارات  اأقيمت يف  والتي 

دبي   – املتحدة  العربية 

ب��رع��اي��ة الحت���اد ال��دويل 

نهاية  يف  وح���از  للعبة، 

حكم  ���ش��ه��ادة  ال�����دورة 

بني  من  اأوًل  ف  نِّ و�شُ دويل 

جميع امل�شاركني.



ريا�ضة 
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�سباقات 

»اجلبل ماراثون«

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وبالتعاون مع »Generations For Peace«، نظمت 

جمعية »لنا ال�شبابية« و»نادي الفنون القتالية« �شباق »اجلبل ماراثون« حتت �شعار »مرنك�ش ل� 

ع�شكر لبنان«، انطاًقا من اأمام بلدية كفرنربخ و�شوًل اإىل �شاحة دير القمر.

اللواء  من  �شويدان  اجلندي علي  ففاز  الأوىل،  املراكز  واحتلوا  ال�شباق  يف  الع�شكريون  �شارك 

ال�شابع باملركز الأول، تاه الرقيب حممد العجمي من اللواء الثاين يف املركز الثاين، واجلندي 

اأول ع�شمت غريزي من اللواء احلادي ع�شر يف املركز الثالث.

... و�سنبلة اخلري ال�سنوي الرابع

الرتبية  وزارة  وبالتعاون مع  للمعوقني،  الأمل  نّظمت موؤ�ش�شة 

وبلدية برمانا، �شباق »�شنبلة اخلري« ال�شنوي الرابع حتت �شعار 

»برمانا واملنت م�شاحة رحبة للريا�شة واملو�شيقى واخلري«.

�شارك الع�شكريون يف ال�شباق مل�شافة 5000 مرت، فاحتّل الرقيب 

يف  �شويدان  علي  اجلندي  تبعه  الأول،  املركز  العجمي  حممد 

املركز الثاين، والعريف ح�شني قي�ش من اللواء الأول يف املركز 

الثالث.

... وماراثون حول الثاين

كلم   5 مل�شافة  الثاين  حول  ماراثون  يف  الع�شكريون  �شارك 

ع قلبك...  الذي نظمه »جتمع �شباب حول« حتت عنوان »و�شّ

العريف ح�شني  الوطن« على طريق عام حول، وحّل  ع حدود 

والعريف  الأول،  املركز  يف  التا�شع  اللواء  من  ح�شن  احل��اج 

حم�شن عبا�ش من اللواء اخلام�ش يف املركز الثالث.

... و»ن�سف ماراثون« يف بريوت

ال�شهيد  الرقيب  �شباق  يف  اجلي�ش  �شارك 

نّظمه  الذي  ماراثون«  »ن�شف  اأي��وب  هيثم 

 – بريوت  يف  القوى  لألعاب  اللبناين  الحتاد 

�شبية، وحّل يف الت�شنيف العام، العريف عمر 

عي�شى من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز 

الأول، تبعه املعاون اأول نقول مرتا من مديرية 

والعريف حمزة  الثاين،  املركز  املخابرات يف 

حممود من اللواء الأول يف املركز الثالث.

وئام وموؤمن و�سايل قا�سم اأبطال الكيوكو�سنكاي يف ال�سمال

الفتيان(  فئة  )عن  وموؤمن  الفتيات(  فئة  )عن  وئام  من  كّل  اأحرز 

كما  للكيوكو�شنكاي،  ال�شمال  كاأ�ش  بطولة  يف  الأول  املركز 

اأحرزت �شايل املركز 

ال��ث��ال��ث، وال��ث��اث��ة 

اأول  ال��رق��ي��ب  اأب��ن��اء 

فادي قا�شم من فوج 

التدخل الرابع.





اإعداد:

ندين البلعة خريالله

�ساعات ذكية 

Pineمن �سام�سونغ و

 ت��ع��ت��زم ���س��رك��ة »���س��ام�����س��ون��غ« 

عن  الك�سف  اجلنوبية  الكورية 

الذكية  �ساعتها  م��ن  ج��دي��د  جيل 

و�سوارها الإلكرتوين، اللَتني تعمل على 

تطويرهما.

الذكية  ال�ساعة  تزويد  يتّم  اأن  ُيتوّقع 

من  مرنة  ب�سا�سة   »2 جري  »غالك�سي 

تك�سف  اأن  وُي��رّج��ح   »OLED« ن��وع 

جانبها،  اإىل  اآخر  جهاز  عن  �سام�سونغ 

يكون   »Galaxy Band« اإ�سم  يحمل 

اللياقة  تطبيقات  ل��دع��م  ا  �سً خم�سّ

للم�ستخدم  الفيزيائي  الن�ساط  ومراقبة 

نب�ض  مثل  حيوية  اإ���س��ارات  وال��ت��ق��اط 

القلب و�سغط الدم.

 Neptune من جهتها تعمل �سركة 

الذكية  �ساعتها  اإنتاج  على  الكندية 

 Pine اجل���دي���دة 

التي تعمل بنظام 

وتدعم  »اأندرويد« 

ات�سالت.  �سريحة  تركيب  اإم��ك��ان 

الدقة  عالية  �سا�سة  ال�ساعة  متلك 

اإ�ض  دراجون  »�سناب  مبعالج  مدعومة 

و�سل  ذاك��رة  وت�سّم  ال��ن��واة،  ثنائي   »4

ع�سوائي �سعة 512 ميجابايت. تبلغ دّقة 

الكامريا الأ�سا�سية يف ال�ساعة الذكية 

اإىل كامريا  بالإ�سافة  5 ميجابك�سل، 

لل�ساعة،  الأمامية  ال�سا�سة  يف  ثانية 

.LED مدعومَتني بفال�ض �سوئي

ات�سالت  �سريحة  تركيب  ميكن 

هذه  على   Micro- SIM ن��وع  م��ن 

املكاملات  باإجراء  تقوم  حيث  ال�ساعة، 

واإر���س��ال  الفيديو  ومكاملات  ال�سوتية 

الق�سرية  الن�سّية  الر�سائل  وا�ستقبال 

الثالث  اجليل  ات�سالت  �سبكات  عرب 

مت�سلة  لتكون  احلاجة  دون  من   3G
اأو�سحت  وقد  اأو حا�سوب.  بهاتف ذكي 

اأنها تعمل على دعم  ال�سركة امل�سّنعة 

و�ستوّفر  والغبار،  امل��اء  ملقاومة  ال�ساعة 

لغة   48 ب��ح��واىل  الأ���س��ل��ي  اأمن��وذج��ه��ا 

يف  العاملية  ال�سوق  يف  ون�سرها  خمتلفة، 

وقٍت قريب.

مكتبك �سا�سة اإلكرتونية

م��ع��ه��د  يف  ب����اح����ث����ون  اب���ت���ك���ر 

يف  للتكنولوجيا«  »ما�سات�سو�ست�ض 

جهاز  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات 

لوحة  اإىل  امل��ك��ت��ب  ي��ح��ّول  م�����س��ب��اح 

�سورة  خمّطط  اإ�سقاط  عرب  اإلكرتونية 

اإ�سم  اجل��ه��از  ه��ذا  على  اأط��ل��ق  عليه. 

بتقنية  ي��ع��م��ل  وه���و   »Luminar«

جهاَزي  في�سّم   »Pico Projector«�ال

بالأ�سعة  تعمل  وكامريا  �سوئي  ك�سف 

فوق  �سورة  بعث  على  احلمراء  حتت  ما 

اإلكرتونية  �سا�سة  اإىل  ليتحّول  املكتب 

وطبقة مرئية من املعلومات.

�سطح  اأي  ي�ستطيع هذا اجلهاز حتويل 

مل�ض،  لوحة  اأو  �سا�سة  اإىل 

كما يجمع بني تقنيات 

وتكنولوجيا  الروبوتات 

املعلومات وبرامج الواقع 

اإىل  ف��ي��ت��ع��ّرف  امل���ع���ّزز، 

تفاعلية  ب�سورة  الأ�سياء 

لي�سعر امل�سباح بلم�سات 

اإ�سبع امل�ستخدم اأو القلم 

ال�سورة  عرب  الإلكرتوين 

امل�سقطة فوق املكتب.

تو�سيل  ا  اأي�سً ميكن 

تقليدية  اأج���ه���زة  م��ع  اجل��ه��از  ه���ذا 

كالكومبيوتر اأو اللوحات الإلكرتونية 

اأو الهواتف الذكية، وي�سّم كل التقنيات 

الإنرتنت،  �س��بك��ة  يف  به��ا  املعمول 

م��ث��ل  وال��ال�س��لك��ية  ال�س��ل��ك��ي��ة 

ال�«Wi Fi« مث��اًل.

تكنولوجيا

الع�رص
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نظارة ترتجم اآلًيا

على  العاملني  املطّورين  اأحد  ابتكر 

اجلديد  التطبيق  »ج��وج��ل«،  نظارات 

يقوم  الذي   )Word lens( »ووردلن�ض« 

العامل  يف  لغة  ب��اأي  كلمة  اأي  برتجمة 

مبجرد النظر اإليها.

ي�����س��اع��د ه����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق اجل��دي��د 

حول  ي�����س��اف��رون  ال��ذي��ن  امل�ستخدمني 

وبخا�سة  ال��ع��امل، 

ال��ت��ي  ال�����دول  اإىل 

ت���ك���ون غ��ال��ًب��ا 

الر�سمية  لغتها 

غ����ري م��ف��ه��وم��ة، 

ترجمة  خالل  من 

العبارات املوجودة على لوحات الإ�سارات 

واللوحات التحذيرية، اإىل اللغة املرغوبة 

مبجّرد النظر اإىل الكلمة والطلب من 

الأوام��ر  خ��الل  من  ترجمتها  النظارة 

ال�سوتية.

ا ب�سعة  ميلك التطبيق اجلديد قامو�سً

ع�سرة  على  يحتوي  داخلية،  تخزين 

ول  العامل،  يف  لغة  لكل  كلمة  اآلف 

ال�سرتاك  اأو  بالإنرتنت  الت�سال  يتطّلب 

يف اأي باقة بيانات.

اأيتها املكن�سة با�سري التنظيف الآن...

تخّطط �سركة »األ جي« الكورية اجلنوبية لت�سخري تطبيقات 

من  امل�ستخدمني  لتمكني   »line« الياباين  الفوري  الرتا�سل 

وقد  الذكية.  املنزلية  الأجهزة  املقبل من  اجليل  مع  الرتا�سل 

قامت ال�سركة من اأجل هذه الغاية باإ�سافة تقنية »معاجلة 

اللغات الطبيعية« )NLP( اإىل بع�ض الأجهزة املنزلية، ودجمت 

امل�ستخدمني  ميّكن  ما  »لين«،  مع  ت�سات«  »هوم  تطبيق 

خالل  من  املتوافقة  املنزلية  الأجهزة  بجميع  التحّكم  من 

التخاطب عن طريق ر�سائل.

باللغَتني  البداية  يف  �ستتوافر  اخلدمة  اأن  ب��الإ���س��ارة  يجدر 

الإجنليزية والكورية فقط على اأمل دعم املزيد من اللغات يف امل�ستقبل. الأجهزة الأ�سا�سية التي �ستت�سّمن هذه امليزة هي الثالجة 

واملكن�سة الكهربائية والغ�سالة والفرن الذكي.

�سعرك يدّل اإىل موقعك!

بطلب  »���س��وين«  ���س��رك��ة  ت��ق��ّدم��ت 

ل�سعر  اخ���رتاع  ب���راءة  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

وهو   )Smart Wig( ذك��ي  م�ستعار 

غرار  على  لالرتداء  قابل  حو�سبة  جهاز 

ال�ساعات والنظارات الذكية.

ال�سعر  ه��ذا  اأن  ال�سركة  واأو���س��ح��ت 

الأق���ّل  على  واح���دة  �سريحة  �سي�سّم 

الال�سلكي  الت�����س��ال  عملية  تنّظم 

اإىل  بالإ�سافة  الذكية،  الأج��ه��زة  مع 

التنبيهات  ا�ستقبال  عملية  تنظيم 

ال�سريحة  و�ست�سّم  الأج��ه��زة،  هذه  من 

مكان  لتحديد   GPS م�ست�سعر  ا  اأي�سً

امل�ستخدم.

ال�سعر  ه��ذا  ي��رت��دي  ال���ذي  امل�ستخدم 

تنبيهات  تلقي  على  ق��ادًرا  �سيكون 

ال��واردة  اجلديدة  والر�سائل  باملكاملات 

بع�ض  اإعطاء  وي�ستطيع  هاتفه،  على 

عرب  فيه  امل��دجم��ة  لل�سريحة  الأوام����ر 

ال�سعر  ي�سّم  اأن  ميكن  كما  اللم�ض. 

م�ست�سعر،  من  اأكرث  الواحد،  امل�ستعار 

منها ما هو خا�ض بكامريا التقاط �سور 

للتحكم  واآخ��ر  بامل�ستخدم،  يحيط  ملا 

اللوحية  واحلوا�سب  الذكية  بالهواتف 

الأ�سا�سية. بال�سريحة  املرتبطة 

اأ�سا�سي  ب�سكل  »�سوين«  �سركة  ت�سبو 

اإمكان  اإىل  الإخ��رتاع  هذا  خالل  من 

والتنّقل  املكفوفني  لتوجيه  ا�ستخدامه 

ولتعزيز  اإ�سافية،  م�ساعدة  دون  م��ن 

تطبيقات الواقع الفرتا�سي وغريها...
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ح����االت  يف   •
ال�شديدة،  التوتّر 

تخفي�ض  على  امل�شروبات  بع�ض  ت�شاعد 

والنعناع  اليان�شون  ومنها  اأع��را���ش��ه 

مادة  على  حتتوي  التي  االأخ�شر  وال�شاي 

واالنتباه  الرتكيز  تزيد  التي  الثيانني 

• يعاين بع�ض التالمذة فقدان ال�شهّية، 
احلالة  هذه  يف  االإخت�شا�شيون  وين�شح 

بالطاقة،  اجل�شم  ميّد  الذي  الطبيعي  الفاكهة  ع�شري  بتناول 

ن  ويح�شّ الرتكيز  م�شتوى  يرفع  الذي   C الفيتامني  خالل  من 

اإىل جميع  االأوك�شيجني  التي تعمل على نقل  الدموّية  الدورة 

االأوراق  ذات  واخل�شراوات  البندورة  وت�شاعد  اجل�شم.  اأع�شاء 

فال�شبانخ  ا،  اأي�شً الوظيفة  هذه  اإمتام  على  الداكنة  اخل�شراء 

من  عالية  كمّية  ت�شّم  وال�شلق،  والبقدون�ض  وال��روك��ويل 

قواعد
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اإىل االمتحانات �ِسر...

 توازن الغذاء يوّفر الأداء الأف�صل

ي�صكو معظم التالمذة قبيل فرتة المتحانات من القلق والتوّتر مع ما 

الغذاء  على  الرتكيز  يجب  لذلك،  ه�صم.  وع�صر  �صداع  من  يرافقهما 

ال�صحي الذي ميّد اجل�صم بالطاقة الالزمة، مما يتيح للدماغ بذل جمهود 

ذهني اأف�صل، ويرفع من قدرة اجل�صم على مقاومة الأمرا�ض.

كيف ي�صتعّد اأبناوؤنا غذائًيا لالإمتحانات؟ يف ما يلي ن�صائح اخت�صا�صيني.

مة وجبات مق�صّ

تن�صيط الذاكرة

فرتة  يف  يراعى  اأن  يجب   •
االمتحانات  موعد  ت�شبق 

الوجبات  تكون  اأن  االأق��ّل،  على  اأي��ام  بع�شرة 

مة ب�شكل متوازن، واأن ت�شمل  الغذائية مق�شّ

والروتينات  الن�شويات  ت�شّم  اأ�شا�شّية  ثالًثا 

وجبات  بينها  وت��وّزع  والفيتامينات، 

اخلمول  اإب��ع��اد  على  ت�شاعد  خفيفة 

التغذية  اخت�شا�شيو  ويجمع   .)snacks( اتباع نظام اأن من يبتعدون عن  على 

اأن  ي�شّددون على �شرورة  امل�شتمّر، كما  لنوبات اجلوع  اأكرث عر�شة  متوازن هم 

ياأخذ التالمذة وقتهم يف اأثناء تناول وجباتهم واأن يجل�شوا على املائدة مع ذويهم، 

على اأن ال يقّل الوقت املخ�ش�ض لتناول الوجبة عن ثالثني دقيقة، الأّن عك�ض ذلك 

ميكن اأن يقود اإىل م�شاكل يف عملّية اله�شم، وبالتايل اإىل اإ�شعاف الرتكيز.

االأ����ش���م���اك  حت���ت���وي   •
الدهنّية  االأحما�ض  على 

ت�شاعد  ال��ت��ي  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

مهمتها  اأداء  على  ال��ذاك��رة 

 3 االأوميغا  وهي حتتوي على حم�ض 

املادة ي�شعف  اأن فقدان اجل�شم لهذه  اأثبتت درا�شات عديدة  الدهني. وقد 

من  والتعب.  االكتئاب  على  ويبعث  املزاج  تقّلب  اإىل  ويوؤدي  الذاكرة، 

اأف�شل اأنواع االأ�شماك التي ت�شاعد على حت�شني الذاكرة يذكر ال�شردين 

وال�شلمون والتونة.

فقدان ال�صهّية

تركيز ون�صاط

م�شادات  اإىل  باالإ�شافة  الفوليك  حم�ض 

االأك�شدة التي ت�شاهم يف �شفاء الذهن.

والن�شاط. بدوره، يعتر زيت الزيتون من االأطعمة 

بارًدا  با�شتعماله  االخت�شا�شيون  وين�شح  املهدئة 

مع ال�شلطات.



عن  اأوالده��م  يبعدوا  اأن  االأه��ل،  على   •
من  ج��ًوا  لهم  يوؤّمنوا  واأن  التوتر  اأج���واء 

لتثبيت  اأ�شا�شية  قاعدة  املراجعة  اأن  التذكري  من  بد  ال  وهنا  ال��ه��دوء. 

موعد  من  قريب  وقت  اإىل  ت�شتمر  اأال  يجب  لكّنها  الذهن،  يف  املعلومات 

من  �شاعات  ثماين  قبل  االأق��ل  على  تتوّقف  اأن  يجب  بل  االمتحانات، 

املهم  واختالطها. كذلك من  املعلومات  ت�شابك  لتفادي  وذلك  موعدها، 

فهو  امل�شي  فائدًة  واأكرثها  الريا�شية  الن�شاطات  بع�ض  التالمذة  ميار�ض  اأن 

االأمثل الإبعاد ال�شغط النف�شي.

املنّبهات  يف  املوجودة  الكافيني  م��ادة  ت�شّنف   •
من  الغازية(  امل�شروبات  الن�شكافيه،  )القهوة، 

ال�شائع،  بعك�ض  وهي  التوّتر.  ت�شّبب  التي  االأغذية 

ت�شاعد على الرتكيز ملّدة وجيزة جًدا، وتدّر البول ب�شكٍل متزايد مّما يوؤدي اإىل 

نق�ض ال�شوائل يف اجل�شم وبالتايل اإىل اإ�شعاف الرتكيز ولي�ض زيادته، كما اأنها 

احلديد  امت�شا�ض  �شعوبة  اإىل  توؤّدي  الطعام  بعد  مبا�شرة  ا�شتهلكت  اإذا  مادة 

من الغذاء.

يتعب  فال�شهر  باكًرا،  بالنوم  التالمذة  ين�شح   •
يفوق  الراحة  من  ق�شط  من  بد  وال  والدماغ،  الب�شر 

التي يجب  النقاط  اأهم  اليوم. ومن  �شبع �شاعاٍت يف 

النوم. كذلك  الطعام مبا�شرًة قبل  تناول  تراعى يف هذا اخل�شو�ض، عدم  اأن 

فاإن احلر�ض على تنظيم اأوقات الدر�ض وو�شع خطط عمل من خالل برنامج 

اإيجاًبا على  يوؤّثر  اأن  �شاأنه  املخ�ش�ض لكّل مادة، من  الوقت  فيه  يحّدد  يومي 

بن�شٍب عالية من  تتمّتع  املذاكرة يف غرفٍة  تتّم  اأن  الرتكيز، على  م�شتوى 

االأوك�شيجني، فالدماغ الب�شري يحتاج اإليه لالأداء ب�شكٍل اأف�شل.

البطاطا  تناول   •
امل���������ش����وي����ة، 

م�شتّقات  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  ال��ف��واك��ه 

احلبوب  احلمراء،  اللحوم  احلليب، 

وال�شوفان واالأرز(، املعكرونة  )الرغل 

تعتر  والتي  الكاملة  القمحة  وخبز 

اأغذية طبيعيًة غنيًة باالألياف واحلديد 

يبعد  والزنك،  واملاغنيزيوم  والكال�شيوم 

اأن ت�شيب  التي ميكن  الت�شّنجات املختلفة 

اأج�شاد اأبنائنا قبيل فرتة االإمتحانات، وهي بديل ذكي عن االأطعمة الغنية 

م�شتوى  من  وتزيد  وال�شرايني  الدم  �شغط  ترفع  التي  وال�شكريات  بالدهون 

الكول�شتريول ال�شار، وتقود اإىل ك�شٍل حتى يف االأداء الذهني.

ي���ن�������ش���ح   •
االأطعمة  باإ�شافة 

ال��ذرة  مثل  اليومي  غذائنا  اإىل  املفيدة 

واالأفوكا،  بالفيتامنات  الغنية  ال�شفراء 

وظائف  متنح  التي  النيئة  رات  واملك�شّ

الدماغ االإدراكية حماية طويلة االأمد.

�شرب  ع��دم  اإن   •
امل�������اء ب��ك��م��ي��ة 

االإج��ه��اد وك��رثة  اإىل  ي��ق��ود  ك��اف��ي��ة، 

عن  يزيد  ما  �شرب  ف��اإن  لذلك  التعرق، 

يقي  اأن  �شاأنه  من  يومًيا  املاء  من  لرتين 

اجل�شم من اجلفاف.
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البديل الذكياملاء ثم املاء

م�صار املنبهات

الراحة والنوم

حماية الدماغ

ن�صاطات ريا�صية







�أطايب 

اإعداد:�ل�شيف
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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:
- حلم بقر: كيلو حلم »وّج فخد«.

- دهن مفروم ناعم: 200 غرام.

- ليمون: حّبة واحدة.

- بندورة: حبة واحدة.

- ب�شل: حبة �شغرية.

- حام�ص: ن�شف حّبة.

- خّل اأبي�ص: فنجان ون�شف.

- خّل اأحمر: فنجانان.

ة. - زجنبيل مطحون: ر�شّ

- كب�ص قرنفل: 4 حبات.

ة. - هال ناعم: ر�شّ

- بهار ال�شاورما: ملعقة �شغرية.

- جوزة الطيب: ر�شة.

- حام�ص الليمون: ربع ملعقة �شغرية.

- ملح: ح�شب الرغبة.

• طريقة التح�صري:
رفيعة،  �شرائح  اإىل  اللحم  يقطع   -

كب�ص  ال�شاورما،  بهار  بامللح،  ويتّبل 

الناعم،  الهال  الطيب،  جوزة  القرنفل، 

)اأو  املطحون  الزجنبيل 

الطازج املربو�ص(، وحام�ص 

الليمون.

الليمون  حّبة  تقطع   -

اإىل  احلام�ص  حّبة  ون�شف 

�شرائح، وت�شاف اإىل املزيج.

الب�شلة،  مع  البندورة  حّبة  تطحن   -

واخل����ّل ب��امل��اك��ي��ن��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ّي��ة، 

اللحمة،  تتبيل  يف  النقيع  وي�شتخدم 

بالإ�شافة اإىل املكونات ال�شابقة.

كامل،  ليوم  الرباد  يف  املزيج  يرتك   -

ا ليت�شّرب  وميكن اأن يرتك ليومني اأي�شً

اللحم خوا�ص التتبيلة ب�شكٍل اأف�شل.

- يو�شع املزيج يف فرن حرارته 220 درجة 

الوقت  لبع�ص  املكونات  تقّلب  مئوّية، 

ثّم تخّفف احلرارة اإىل 200 درجة، ويرتك 

حتى ين�شج.

يف  ويذّوب  جًدا،  ناعًما  الدهن  يفرم   -

ال�شاورما  طبق  اإىل  وي�شاف  جانبي،  قدٍر 

اجلاهز، ويحّرك.

• طريقة التقدمي:
يقّدم طبق �شاورما اللحمة مع البطاطا 

اللبناين  واخل��ب��ز  ال��ط��راط��ور  املقلّية، 

م�شّكل  �شحن  اإىل  بالإ�شافة  الطازج، 

البندورة  املقتي(  )اأو  من كبي�ص اخليار 

املقّطعة، البقدون�ص املفروم وال�شّماق.

�صاورما اللحم
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�صلطة الكالمار مع اخل�صار

• املكّونات:
- كالمار م�شلوق: 200 غرام.

- خ�ّص: 200 غرام.

- بندورة: حبة واحدة.

- خيار: عدد واحد.

- فليفلة �شفراء: ن�شف حّبة.

- زيتون اأ�شود منزوع النواة: ربع كوب.

- مايونيز: ربع كوب.

- طحني: ن�شف كوب.

- كعك: ن�شف كوب.

- بي�ص: عدد واحد.

- ع�شري حام�ص: ملعقتان كبريتان.

- جبنة بارميزان: ربع كوب.

ة.  - اأوريغانو: ر�شّ

- زيت نباتي: ح�شب احلاجة.

- ملح وفلفل اأ�شود: ح�شب الرغبة.

- اإكليل اجلبل: للزينة.

التح�صري:  • طريقة 
املغلّية  باملياه  ال��ك��الم��ار  ي�شلق   -

العطرّية  وامل����واد  امل��ل��ح  اإل��ي��ه  وي�����ش��اف 

يرفع  ثّم  الب�شل.  اجل��زر،  كاحلام�ص، 

ويو�شع  تقريًبا  دقيقة   12 بعد  النار  عن 

ثّم  ويرتك حتى يربد،  وثلج  وعاء ماء  يف 

ي�شّفى ويقّطع اإىل حلقات.

والفلفل  امللح  مع  البي�شة  تخلط   -

الأ�شود والأوريغانو، بوا�شطة ال�شوكة.



حالوة اجلنب بالكاجو

• املكّونات: 
اأو  ع��ك��اوي  ج��ب��ن��ة   -

 500 ت�شيكي:  جم��دول��ة 

غرام.

- �شميد ناعم: كوب واحد.

- قطر: ن�شف كوب.

- ماء: ن�شف كوب.

- م�شتكة: 3 حبات مطحونة ناعًما.

- ماء الورد: ملعقة كبرية.

- ق�شطة طازجة: كوب وربع.

- كاجو مقلي: ن�شف كوب.

- ف�شتق حلبي ناعم: للزينة.

- زهر الليمون: للزينة.

التح�صري: • طريقة 
�شاعة،   12 مل��ّدة  باملاء  اجلبنة  تنقع   -

ا�شتخدام  وميكن  حلوة،  ت�شبح  حتى 

مبعّدل  الو�شفة،  يف  مًعا  اجلبنة  نوعي 

250 غرام لكّل نوع.

اإليها  وت�شاف  امل��اء،  كّمّية  تغلى   -

ملعقة  ب��وا���ش��ط��ة  وحت����ّرك  اجل��ب��ن��ة، 

القطر،  ال�شميد،  اإليها  ي�شاف  خ�شبّية، 

وامل�شتكة املطحونة الناعمة.

- على الطاولة الرخامّية، اأو اأي مكان 

ماء  من  قليل  يو�شع  منا�شب،  م�شّطح 
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بالطحني،  الكالمار  حلقات  تلّت   -

واأخ���رًيا  امل��خ��ف��وق،  بالبي�ص  ث��ّم  وم��ن 

بالكعك.

النار،  على  النباتي  الزيت  ي�شخن   -

وتقلى حلقات الكالمار، حتى تن�شج، 

ورقّية  حمارم  على  تو�شع  ثّم  وترفع 

للتخّل�ص من الزيت الزائد.

واخليار  والبندورة  اخل�ص  يقطع   -

والفليفلة ال�شفراء.

املايونيز  يخلط  جانبي  وع��اء  يف   -

وامللح  احلام�ص  وع�شري  والبارميزان 

اخل�شار  اإىل  وي�شاف  الأ�شود،  والفلفل 

املقطعة والزيتون الأ�شود، وحتّرك.

التقدمي: • طريقة 
املتّبلة  امل�شّكلة  اخل�شار  ت�شكب 

حلقات  وت�شّف  التقدمي،  �شحن  يف 

على  املقلّية  ال�شقراء  ال��ك��الم��ار 

احلام�ص  ب�شرائح  وتزّين  اجلوانب، 

وعرق من اإكليل اجلبل.

العجينة  تو�شع  ث��ّم  والقطر،  ال��ورد 

بوا�شطة  مت��ّد  ث��ّم  باليد  وت�شّطح 

»ال�����ش��وب��ك«، وت���رتك ح��ت��ى ت��ربد 

قليًل.

مربعات،  اإىل  العجينة  تقطع   -

املقلي،  والكاجو  بالق�شطة  وحت�شى 

ورق  طريقة  اأ�شابع)على  تلّف  ثم 

العنب(. 

- ت��زّي��ن ل��ف��ائ��ف ح����لوة اجل��ن 

الناعم  املطحون  احللبي  بالف�شتق 

وبزهر الليمون، وينرث القطر فوقها اأو 

يقّدم على حدة.

فوائد الكاجو الغذائّية:

يف  واح��دة  مّرة  ويقطف  الكاجو  ينمو 

�شاّم  برازيلي  اأ�شل  من  ثمر  وهو  ال�شنة، 

ول ميكن ا�شتهلكه اإّل بعد املعاجلة 

تق�شري  واآلت  مناخل  بوا�شطة  الدقيقة 

وحتمي�ص.

بال�شعرات  بغناه  الكاجو  ي�شتهر 

احلرارّية التي ت�شاعد على اإنتاج الطاقة 

وزيادة مرونة الدورة الدموّية، كما يحتوي 

الأك�شدة  وم�شادات  ال�شيلينيوم  على 

التي متنع ال�شرطانات وتقي من اأمرا�ص 

اإىل  القلب و�شكتات الدماغ، بالإ�شافة 

ال�شرورية  امل�شبعة  غري  الدهون 

ل��ن�����ش��اط الأن�����ش��ج��ة واخل��لي��ا 

وال����دم����اغ... ي�����ش��ّم ال��ك��اج��و 

كذلك ن�شبة ل ي�شتهان بها من 

والألياف،  واملعادن  الفيتامينات 

في�شاعد على احلفاظ على �شحة 

ت�شاعد  كما  واللثة.  الأ�شنان 

واملاغنيزيوم  الكال�شيوم  ن�شبة 

املوجودة فيه على تدعيم وظائف 

وتقوية  والأع�����ش��اب  الع�شلت 

على  احل��دي��د  يعمل  بينما  ال��ع��ظ��ام، 

اأثبتت  وقد  الدم.  اأعرا�ص فقر  مكافحة 

الذين  الأ�شخا�ص  اأّن  عديدة،  درا���ش��ات 

والكاجو  عموًما  املك�شرات  يتناولون 

اأقّل  هم  الأ�شبوع،  يف  مّرتني  ا  خ�شو�شً

عر�شًة مل�شاكل زيادة الوزن.

ال��غ��ذائ��ّي��ة،  وظ��ائ��ف��ه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ت�شتخدم  زيوت  الكاجو  من  ي�شتخرج 

ملكابح ال�شيارات.

ن�شيحة ال�شيف:

عالًقا  الكعك  يبقى  اأن  اأج��ل  من 

بالكالمار، الدجاج واللحم على حٍدّ 

اخلوري  ري�شارد  ال�شيف  ين�شح  �شواء، 

بو�شعها ملّدة خم�ص دقائق يف الثّلجة، 

ومن ثّم قليها.





اأثبتت جنمات الغناء الثالثة �سريين عبد النور وهيفاء وهبي 

َيُعدَن  ومرييام فار�س جدارتهنَّ يف املناف�سة الرم�سانية، حيث 

للظهور هذا العام على ال�سا�سات.

يف  للظهور  ت�ستعّد  ال��ن��ور  عبد  �سريين 

 90 من  املوؤلف  احل��ب«  »�سرية  م�سل�سل 

ال�سنوات  يف  �ساركت  اأن  بعد  حلقة 

امل�سل�سل  بطولة  ي�ساركها يف  و«روبي«.  املوت«  »لعبة  يف  ملفت،  وبنجاح  املا�سية، 

اإعجاب  حاز  ناجًحا  ثنائًيا  معها  �سّكل  الذي  خليل  مك�سيم  ال�سوري  املمثل 

امل�ساهدين. هذا العمل من تاأليف حممد ر�ساد العربي واإخراج حممد جمال العدل.

مع  ورق«  على  »كالم  م�سل�سل  خالل  من  للتناف�س  ا  اأي�سً ت�ستعّد  وهبي  هيفاء 

املخرج حممد �سامي الذي بداأ ت�سويره يف بريوت، يف حماولة للتعوي�س عن جتربتها 

قناة  اأي  ت�سرِت حقوقه  الذي مل  و�ساحبه غايب«  �سنوات يف »مولد  الأوىل منذ ثالث 

الذي ح�سد جناًحا  امل�سري  النجم ماجد  العمل  وي�ساركها يف هذا  ُيعَر�س قط.  ومل 

»لعبة  يف  عبدالنور  �س��ريين  مع  املا�سي  العام  يف 

�س��بق  »مع  يف  ال��رزاق  عب��د  غ��ادة  وم��ع  املوت« 

الإ�س��رار«.

التجربة  والتي خا�ست  فار�س،  املغنية مرييام  اأّما 

اأربع �سنوات من خالل  الرم�سانية قبل اأكرث من 

واأثبتت  والنا�س«  »القاهرة  قناة  على  الفوازير 

يف  فت�سارك  وموهوبة،  جّيدة  ممثلة  اأنها  فيها 

من  جديد  م�سل�سل 

اإنتاج مفيد الرفاعي. 

و���س��ت��ك��ون م��ريي��ام 

العمل،  ه��ذا  بطلة 

وه�����و م����ن ت��األ��ي��ف 

كلوديا  اللبنانية 

واإخ���راج  مار�سليان 

اأ�سمر. فيليب 

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

من حول 

العامل
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جنمات لبنانيات يف املناف�ضة الرم�ضانية

دي كابريو ي�ضرتي 

�ضّقة �ضديقة للبيئة

العاملي  املمثل  يوؤّكد  جديدة  م��ّرة 

التزامه  كابريو  دي  ليوناردو  ال�ساب 

�سّقة  ا���س��رتى  اإذ  البيئية،  الق�سايا 

يف  معروف  مبنى  يف  للبيئة  �سديقة 

نهر  على  يطّل  ن��ي��وي��ورك،  مدينة 

»هد�سون«. 

يطل  ال��ذي  الزجاجي  املبنى  ه��ذا 

ي�سّم  منتزه،  به  ويحيط  النهر  على 

تنقية  بنظام  جم��ّه��زة  �سّقة   264

لتكرير  ومن�ساأة  امل��ل��ّوث،  للهواء 

وهو  ال�سم�سية،  للطاقة  واألواح  املياه 

اإ�سافية منها �سالة  جمّهز بخدمات 

ريا�سية وبركة �سباحة داخلية وفرع 

ملكتبة نيويورك العامة.

ع�سو  ه��و  كابريو  دي  اأن  ُي��ذك��ر 

غ��ري��ن«  »غ���ل���وب���ال  م��ن��ظ��م��ة  يف 

لو�س  يف  وق�سره  البيئية،  الأمريكية 

ولية كاليفورنيا جمّهز  اأجنلو�س يف 

باألواح الطاقة ال�سم�سية.

اأطلقت الفنانة جوليا بطر�س موقعها الإلكرتوين اأر�ضيف جوليا اأونالين

الذي   www.juliaboutros.com اجلديد  الر�سمي 

ي�سّم اأر�سيفها الكامل من �سرية ذاتية و�سور واأعمال 

غنائية واأغاٍن م�سّورة، منذ بدايتها وحتى اليوم.

هذا املوقع اجلديد �سهل الت�سّفح ويحمل ت�سميًما 

ت�سل  التي  الروابط  كل  ي�سّم  كما  واأنيًقا،  ممّيًزا 

امل�ستخدمني ب�سفحات جوليا الر�سمية على مواقع 

التوا�سل الجتماعي من في�سبوك وتويرت واإن�ستغرام 

وم�ساهدة  اأخبارها  اآخ��ر  على  لالإّطالع  ويوتيوب 

فيديو كليباتها والتفاعل مع زّوار هذه ال�سفحات. 

تطبيق  على  جوليا  �سفحة  راب��ط  يتيح  ذلك  اإىل 

األبوماتها  جميع  اإىل  ال�ستماع  كالود«  »�ساوند 

بالرتتيب الزمني.
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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 حزيران 2014.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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1- من اأفواج اجلي�ش اللبناين، اجلريء ال�سجاع.

2- �ساعر واأديب وموؤرخ لبناين راحل �ساحب »تاريخ نابليون«، 

بلدة يف ق�ساء جبيل، اإخترب وجّرب.

3- �سد اإّت�سلتم، يقابله ويواجهه، ما يدفع بدل �سكن.

4- زوؤان يف احلنطة، يب�ش اللحم، اأويتم، م�سمار.

5- اأول رئي�ش للجمهورية يف غينيا، جئت.

6- �سالالت يف اأوغندا، حرف عطف، عبودية.

7- ثغر، عا�سمتها اأكرا، مقر حكومي.

8- �سّرح واأظهر االأمر.

9- ترتا�سلون، عا�سمة عربية.

10- رئي�ش وزراء بريطاين راحل، قرميد، مت�سابهان.

»يف  �ساحب  راحل  م�سري  وروائي  كاتب  البناء،  اإ�سالح   -11

بيتنا رجل«.

اإ�سم  ظهر،  تلفزيونية،  حمطة  اأر�سد،  �سرب،  للتف�سري،   -12

مو�سول.

عرف  راحل  م�سري  ل�ساعر  الثاين  االإ�سم  مو�سيقية،  نوتة   -13

بال�ساعر احلزين، قبيح الوجه واملنظر.

14- اإ�ستاق اإىل، الوا�سح، األّح، م�ستوًيا م�ستقيًما.

15- عا�سفة بحرية، بذر االأر�ش، من احلبوب، زهر الرمان.

16- هجم، �سد اإ�سرتى، رجع الفيء.

17- فيلم لعادل اإمام و�سعيد �سالح، مرتفع الثمن.

18- رجع عن، مقَول، عا�سمة اإفريقية.

19- عا�سمة اآ�سَيوية، ت�ستخدمها اجليو�ش، الرجاء.

القدم  كرة  يف  العامل  كاأ�ش  بطلة  اأحمد،  لفايزة  اأغنية   -20

1966، �سمري منف�سل.

21- مدينة فرن�سية، معّلمي، رئي�ش وزراء بريطاين �سابق.

1- فيلم لعادل اإمام و�سفية العمري، �ساعر وم�سرحي نروجي.

2- فّهم الكالم م�سافهة، مدينة اإيطالية على خليج نابويل.

3- اأديب م�سري راحل �ساحب »اأهل الكهف« دولة اآ�سيوية.

4- برق، عا�سمة اأفريقية، طالء البيوت.

املياه  جتّمع  »ال�سباب«،  م�سل�سل  بطل  م�سري  ممثل   -5

لبنانية برزت ب�سوتها يف دبلجة  لفنانة  الثاين  االإ�سم  بكرثة، 

الر�سوم املتحركة.

عربية،  عا�سمة  اأوروب��ي،  نهر   ،1974 العامل  كاأ�ش  هداف   -6

ي�سّب.

ق�سد  مت�سابهان،  �سّر،  والتواء،  اإنحراف  �سرب،  النحا�ش،   -7

املكان.

فاز،  �سور،  و�سّد،  اأوثق   -8

حّرك وهّز، �سّيد �سجاع.

حاجز،  بحر،  غنّي،   -9

قلب، نوع من ال�سباع.

يديه  على  زحف  ك��ربى،  دول��ة  اأمريكا،  يف  قمة  اأعلى   -10

وبطنه.

11- دواء، �سخ�سية ر�سوم متحركة.

12- يقطع بال�سكني، رئي�ش جمل�ش نيابي راحل.

13- مدينة قدمية يف رو�سيا، نبات ي�ستعمل يف الطب، تعتمد 

على.

14- االإعتزال واالإعرا�ش عن، اأعرث، للتمني.

15- للنهي، والية اأمريكية، مدينة عربية، اأ�سل.

16- �سربت بالع�سا، ق�سة مل�سطفى اأمني، اأمل، �سجاع جريء.

17- يزاوالن ويعاجلان، م�سباح، �سربه بال�سيف.

18- نق�ش وزّين، تدّق وتنقر، عا�سمة دولة يف اأمريكا الو�سطى.

19- الطبيب، نوع من �سيارات النقل، ن�سج، لوؤلوؤ.

اأم���ريك���ي  اأدي�����ب   -20

النجار،  لوازم  من  راحل، 

جماعة.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

اأول توفيق نا�شيف • املعاون 
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

• املعاون اأول ربيع اأبو حمدان
مركز البحوث.

اأيوب • املجند م.خ. ح�شن 
لواء امل�ساة الأول.

• اليا�س كفروين
منيارة - عكار.

109 العدد 348







5

7

4

9

8

3

9

1

4

1

5

7

5

8

1

4

6

2

8

1

3

7

9

8

1

5

2

9

8

5

9

2

8

4

6

5

1

5

4

5

9

1

9

8

4

5

9

1

8

3

2

8

5

2

1

8

2

7

4

8

1

ة
ي
ب
رو

اأو
ة 

م
�س

عا
 :

ف
رو

ح
ة 

ي
ان

م
ث
ن 

م
ة 

ع
ئ
سا

�
ال

ة 
م

ل
ك

ال

  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  

�سعبة احلل�سهلة احلل

احلل بني يديك

اأرزة

اأنوار

اأحباب

اإبتهاج

ا�ستقالل

اإنتماء

اإنتظار

باراغواي

بقالوة

تايوان

ترب

تقاوة

تاجر

ثياب

جوخ

جملة

جنادل

دفرت

دجاجة

ديناميت

دفة

ديانا

ذراع

رمان

رمز

رجب

رقيب

رافائيل

رواية

�سريك

�ستوكهومل

�سهرية

�سرا�سف

�سي�سرون

�سوال

�سبل

�سفاء

كتب

كرويف

كونت

كاثرين

كوناكري

الفاييت

لبنان

لوزان

معاهدة

مناورات

هريو�سيما

هدوء.
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• هرني كافندي�س:
فيزيائي وكيميائي 

اإنكليزي )1731 – 

1810(. حّلل الهواء 

واكت�سف تركيبة 

املاء. حّدد ثقل الكرة 

االأر�سية النوعي.

• جون ماكليود:
طبيب ا�سكتلندي 

)1876 – 1935(. نال 

جائزة نوبل مع فردريك 

بانتنغ الكت�سافهما 

االإن�سولني يف عالج 

مر�ش ال�سكري.

اتوود: • جورج 
فيزيائي اإنكليزي 

)1745 – 1807(. ا�ستهر 

ب�سعه اآلة لقيا�ش �سرعة 

االأج�سام يف �سقوطها 

واملعروفة با�سمه.

قامو�س �شغري
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإاّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها،  على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماواًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية االأ�سكال 

الثالثية 

االأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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يف  ا�ستخدامه  بل  ال  به،  للعبث  تي�سرًيا  املاء  تعكري  االإ�سرائيلي  العدّو  عادة  من 

ي�سّمه  اإ�سافًيا،  ا  حقًّ يغت�سب  بحيث  االآخرين،  حقوق  من  والنيل  الفر�ص،  اقتنا�ص 

تغيري  اىل  الوا�سح  جنوحه  مع  والنار،  باحلديد  عليها  �سيطر  �سابقة  مكت�سبات  اإىل 

دورية  على  العدو  هذا  عّودنا  لقد  االإن�ساين.  التاريخ  وت�سويه  الوقائع  وتزوير  احلقائق 

ما  اإىل  الرتاب  وجترف  ال�سجر  تقتلع  جرافة  اأو  جديد،  لعدوان  حت�سرًيا  احلدود  تتجاوز 

تخرتق  طائرة  اأو  االإقليمية،  مياهنا  حدود  تتخّطى  طّفافة  اأو  االأزرق،  اخلط  خلف 

نهجه  يغرّي  �سوف  هو  فال  اخل�سوع،  عدم  على  املقابل  يف  نحن  وعّودناه  اأجواءنا، 

ما  الوطنية كائًنا  بواجباته  االلتزام  يف  يت�ساهل  �سوف  اللبناين  اجلي�ص  وال  العدواين، 

كان ت�سّعب املهمات وتفاقم االأعباء، يف الداخل وعند احلدود.

مرتاكمة  وم�سكالت  املعاجلة،  تنتظر  لدينا  عديدة  اأموًرا  اأن  اأحد  على  يخفى  وال 

ال�سيا�سية  اال�ستحقاقات  بفعل  اأو  اجل��وار،  �سراعات  بتاأثري  �سواء  احل��ّل،  ت�ستدعي 

اأو  املنطقة  هذه  يف  خمتلفة  اأمنية  اأعباء  يف  بالتاأكيد  تت�سّبب  والتي  الداخلية، 

ملواجهة  اجلهود،  وتكثيف  اجلهوزية  م�ستوى  رفع  اجلي�ص  من  ي�ستدعي  ما  تلك، 

اأخرى.  جهة  من  الداخلية  التجاوزات  ول�سبط  جهة،  من  االإ�سرائيلية  االعتداءات 

نحو  دائًما  بو�سلتها  �سبط  يف  اخلطاأ  اإىل  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  يوؤدي  لن  كله  ذلك 

تتّم  ال  التدريبات  اأّن  فكما  البالد.  م�ساحة  على  قواها  وتوزيع  ال�سحيح،  االإجتاه 

عن  الدفاع  مهّمة  من  تنال  ال  االأخ��رية  هذه  فاإّن  االأمنية،  املهّمات  ح�ساب  على 

الوطن  ب�سيادة  املبا�سر  ارتباطها  اىل  نظًرا  للجي�ص،  االأ�سا�سي  الواجب  التي هي  احلدود 

اأبنائه. وم�ستقبل  وكرامته 

نة،  وتاأتي ذكرى املقاومة والتحرير، الذكرى الرابعة ع�سرة، لت�سّد العزائم يف هذه ال�سّ

اليوم،  هذا  يف  ا�سرتاحته  اإىل  ين�سرف  لن  العدو  اأن  اإىل  العقول  وتنّبه  اال�ستعداد،  وتزيد 

ولن يعلن على م�سامع جنوده اأنه جمّرد يوم ي�سري اإىل مهلة زمنية انتهت، وقد اأقفل 

املا�سي اأبوابها، اإمنا �سوف يوا�سل حماوالته يف ا�ستنباط االأ�ساليب والو�سائل التي تتيح 

بلغت  والتي  لبنان،  يف  بها  مني  التي  الهزائم  �سل�سلة  بعد  جلي�سه،  االعتبار  رّد  له 

ذروتها يف 25 اأيار العام 2000.

�سّد  من  بد  ال  الوطنية،  االأعياد  من  غريه  يف  كما  هذا،  والتحرير  املقاومة  عيد  يف 

الوطنية، وال بّد من  اأ�سا�ص وحدتنا  الّلحمة يف موؤ�س�ستنا الع�سكرية، ففي ذلك  اأوا�سر 

متتني اأوا�سر العالقة مع مواطنينا يف املناطق احلدودية، ويف كّل اأرجاء الوطن، فمن 

العدوان. دون جي�ص قوي، وجمتمع م�ستقّر متما�سك، ت�سعب مواجهة 

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

يف االجتاه ال�صحيح

عبارة

العدد 114348
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