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حتقيق ع�سكري

الّلبناين  اجلي�ش  فيها  ي�صارك  التي  الأوىل  املرة  لي�صت  اإنها 

جرى  ال�صنة،  هذه  الأردن.  يف  املتاأهب«  »الأ�صد  بتمرين 

دول.  فيه عّدة  و�صاركت  اأيار و8 حزيران  التمرين بني 25 

املقّدم  باأمرة  اللبناين �صّم 60 ع�صكرًيا وكان  فريق اجلي�ش 

جوزيف البيطار.

والعدي�صة  ورا�صيا  بالقليعة  مروًرا  عيرتون  اإىل  �صبعا  من 

هناك  اخلطر.  امتداد  على  ي�صهرون  رجال  ومرجعيون... 

احلياة  ل�صّخ  جاهًزا  دًما  ثمة  اأن  تراب،  حبة  كّل  تعرف 

و�صاب  وكهل  عجوز  كّل  ويعرف  ال�صدائد.  ا�صتّدت  اإذا  فيها 

وطفل، اأّن ال�صواعد ال�صمر هنا منبتها ووجهتها وعهدها... 

مديرية  نّفذتها  اجلي�ش،  يف  نوعها  من  الأوىل  هي  �صابقة 

م�صتوعبات  فتحّولت  املغاوير...  فوج  مل�صلحة  الهند�صة 

يف  اجلبلّي  القتال  ل�صرّية  متركز  ثكنة  اإىل  حديدية  �صحن 

�صيفية  »�صاليهات«  اإىل  ال�صخور  ثكنة  لتتحّول  اللقلوق، 

ال�صكن لعنا�صر املغاوير. توؤّمن 
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ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 4349

وزير الدفاع الوطني 

ي�ستقبل �سفراء ووزيرة خارجّية اإيطاليا ووفوًدا

ا���س��ت��ق��ب��ل ن���ائ���ب رئ��ي�����س 

الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 

�سفري  مقبل،  �سمري  الوطني 

الإ�سالمية  اإي��ران  جمهورية 

اآبادي  ركن  غ�سنفر  ال�سيد 

الع�سكري  امللحق  يرافقه 

العميد مرزائي وامل�ست�سار لدى 

يف  اأج��اوي��د،  ال�سيد  ال�سفارة 

زيارة وداعية ملنا�سبة مغادرته 

ال�سفري  اأع���رب  وق��د  لبنان. 

وتقديره  �سكره  عن  الإيراين 

تر�سيخ  يف  مقبل  ال��وزي��ر  دور 

ويف  البلدين،  بني  العالقات 

بني  والت�سامن  الوحدة  تعزيز 

اللبنانيني.

�سفري  ��ا،  اأي�����سً وا���س��ت��ق��ب��ل 

اإي��ط��ال��ي��ا ال�����س��ي��د ج��وزي��ب��ي 

معه  اأج���رى  ال��ذي  مورابيتو 

الأو�ساع  تناولت  اأف��ق  جولة 

بني  التعاون  واآف���اق  العامة 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ب��ل��دي��ن، 

املوؤمتر الدويل الذي �سيعقد يف 

�س لدعم اجلي�س  روما واملخ�سّ

اللبناين. 

ك��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��ف��ري 

األفون�سو  ال�سيد  ال���رازي���ل 

اإلينكا�سرتو  دي  اإم��ي��ل��ي��و 

م���ا����س���وت، وع���ر����س م��ع��ه 

والعالقات  العامة  الأو�ساع 

الثنائية بني البلدين.

ال��وزي��ر  ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

م��ق��ب��ل وزي������رة اخل��ارج��ي��ة 

فيديريكا  ال�سيدة  الإيطالية 

م��وغ��ري��ن��ي ع��ل��ى راأ�����س وف��د 

يف  دول���ة  وزراء  ث��الث��ة  ���س��ّم 

وعدًدا  الإيطالية  احلكومة 

ح�سور  يف  امل�ست�سارين،  من 

ال�سيد  الإي���ط���ايل  ال�����س��ف��ري 

وامللحق  مورابيتو  جوزيبي 

البحث يف  وجرى  الع�سكري، 

روما  مبوؤمتر  املتعّلقة  الأمور 

لدعم اجلي�س.

الإيطالية  ال��وزي��رة  وق��ال��ت 

�ستكون  اخلطوة  »ه��ذه  اإن 

ال�سفري الإيراين

ال�سفري الإيطايل

ال�سفري الربازيلي

وزير ال�سناعة الدكتور ح�سني احلاج واحلاج وفيق �سفا

وزيرة اخلارجية الإيطالية والوفد املرافق

الوزير ال�سابق مروان خري الدين
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لعملية  اأ�سا�س  حجر  مبثابة 

للبنان  لي�س  ال��دويل،  الدعم 

ومن  للمنطقة،  بل  فح�سب 

لبنان  ينعم  اأن  ال�����س��روري 

بحيث  والأم�����ان،  ب��الأم��ن 

لهذا  ال�سامن  ه��و  ي��ك��ون 

الأم����ن وال���س��ت��ق��رار، وه��ذا 

له  حت��ّدًي��ا  ي�سكل  ل  الأم���ر 

الدويل  فح�سب بل للمجتمع 

واملنطقة على حد �سواء.

ل���ذل���ك ن�����س��ع��ى ل��ل��وق��وف 

ه��ذا  يف  ل��ب��ن��ان  ج��ان��ب  اإىل 

يقوم  ال���ذي  اجل��ّب��ار  اجل��ه��د 

على  اأن��ن��ا  بيد  ح��ال��ًي��ا،  ب��ه 

يتطّلب  الأم��ر  هذا  اأن  يقني 

قبل  م���ن  ج���ه���ًدا ك���ب���رًيا 

واإيطاليا  ال���دويل،  املجتمع 

اجلهد  بهذا  للقيام  م�ستعدة 

مهمات  بالتزام  وال�ستمرار 

اأن��ّوه  واإيّن  اليونيفيل.  ق��وات 

والتعاون  املمتاز  بالتن�سيق 

ال���ق���ائ���م ب���ني احل��ك��وم��ة 

واجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين وه���ذه 

القوات«.

وزير  مقبل،  الوزير  وا�ستقبل 

ح�سني  الدكتور  ال�سناعة 

احلاج  يرافقه  ح�سن  احلاج 

ال�سابق  الوزير  وفيق �سفا، ثم 

مروان خري الدين.

ل��ق��اءات  ل��ه  كما ك��ان��ت 

رئي�س  من  كل  مع  اإداري���ة 

ال���ط���ب���اب���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة 

مي�سال  العميد  بالوكالة 

اأعمال  وم�سرّي  �سرحال،  بو 

امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل����الإدارة 

العميد ح�سن عبد الله.

من  وف��د  ا،  اأي�سً زّواره  وم��ن 

�سّم  الأورث��وذك�����س��ي  اللقاء 

ال�سابق  النائب  العام  الأمني 

فا�سل  اأب����و  م����روان  ل��ل��ق��اء 

�سليم  ال�����س��اب��ق  وال��ن��ائ��ب 

العام  الأم��ني  ونائب  حبيب 

حبيب فرح واأمني ال�سر �سمري 

اراتنعيمة. ...ويرتاأ�س اجتماع جلنة املقالع والك�سّ

...وي�ستعر�س ال�سوؤون الأمنية

مع قائد اجلي�س

تراأ�س وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل، يف مكتبه يف الوزارة، 

جل�سة لّلجنة الوزارية املكّلفة اإعداد خمّطط توجيهي للمقالع 

الكفيلة  العري�سة  اخلطوط  املجتمعون  وعر�س  والك�سارات. 

بتفادي الآثار ال�سلبية الناجمة عن عمل الك�سارات واملرامل، 

يربو عددها  والتي  ال�سرعية  باملخالفة منها وغري  كما بحثوا 

على 84 ك�سارة ومرملة.

وزير  تكليف  »مّت  اأنه  مقبل  الوزير  اأعلن  اللقاء،  ختام  ويف 

التي طرحت  الإقرتاحات  اإعداد م�سودة م�سروع يف �سوء  البيئة 

امل�سروع  لو�سع  متهيًدا  ملناق�ستها،  خا�سة  جل�سة  يف  وعر�سها 

يغة النهائية ورفعه اإىل جمل�س الوزراء«. بال�سّ

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

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

يف الريزة، وا�ستعر�س معه الأو�ساع الأمنية يف البالد ومهمات 

الع�سكرية وحاجاتها. املوؤ�س�سة 

الوزير  اّطلع  اجلي��س،  قائد  مكتب  يف  عقد  اآخر  لقاء  ويف 

واآخ�ر  الأمني�ة  الأو�س�اع  على  قهوجي  العماد  من  مقبل 

امل�س�تجدات.

�س لدعم اجلي�س  اإىل موؤمتر روما املخ�سّ كما تطّرق البحث 

لهذا  حت�سرًيا  واملعنيني  اإيطالي�ا  مع  اجلاري�ة  والإت�س�الت 

املوؤمتر الدويل.

خمتلف  بني  القائم  التن�سيق  يف  البحث  ج��رى  كذلك، 

الأجهزة الأمنية، والذي حّقق اإجنازات ملحوظة.

لقاءات اإدارية

وفد من اللقاء الأورثوذك�سي





اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

7 العدد 349

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

.Tom Fletcher الريزة، �سفري بريطانيا ال�سيد

ا �سفري فرن�سا ال�سيد باتري�س باويل يرافقه امللحق  وا�ستقبل اأي�سً

الع�سكري العقيد اأوليفييه لبرو�س.

 Svatopluk Cumba ال�سيد  ت�سيكيا  �سفري  ا�ستقبل  كما 

.Frantisek Heljek يرافقه امللحق الع�سكري العقيد

وا�ستقبل �سفري اإيطاليا ال�سيد Giuseppe Morabito، وجرى 

البحث يف الأو�ساع العامة والعالقات الثنائّية.

كذلك، ا�ستقبل العماد قهوجي، �سفري اجلمهورية الإ�سالمية 

الإيرانية ال�سيد غ�سنفر ركن اآبادي يرافقه امللحق الع�سكري 

العقيد ر�سا مرزائي يف زيارة وداعّية.

�سفراء لدى 

قائد اجلي�س

...ووزيرة اخلارجّية الإيطالّية

الإيطالّية  اخلارجّية  وزي��رة  قهوجي،  جان  العماد  ا�ستقبل 

ح�سور  يف  مرافق،  وفد  راأ�س  على  موغريني  فيديريكا  ال�سيدة 

�سفري اإيطاليا ال�سيد جوزيبي مورابيتو، وتناول البحث الأو�ساع 

جي�سي  بني  الثنائية  والعالقات  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة 

البلدين، واخلطوات املقبلة على �سعيد موؤمتر روما.

ال�سفري الفرن�سي

ال�سفري الت�سيكي

ال�سفري الربيطاين

ال�سفري الإيطايل

ال�سفري الإيراين
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

املناطق احلدودية،  اأو�ساع  وبحث معه يف  �سيرّيا،  باولو  اجلرنال 

امل�سرتكة  التن�سيق  اإجراءات  �سّيما  ل  اجلانبني،  بني  والتعاون 

ملعاجلة اخلروقات الإ�سرائيلية الأرا�سي اللبنانية.

...وقائد قوات

 الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، الّنواب ال�سادة: زياد القادري، بهّية احلريري، علي فّيا�س، 

قا�سم ها�سم، فريد اخلازن وجوزف معلوف. وقد تطّرق البحث اإىل الأو�ساع العامة واآخر امل�ستجدات.

...ونواب

النائب زياد القادري

النائب علي فّيا�س

النائب فريد اخلازن

النائب بهّية احلريري

النائب قا�سم ها�سم

النائب جوزف معلوف
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...والأ�ستاذ اإيلي الفرزيل

نائب  دول��ة  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

اإيلي الفرزيل وعر�س معه  رئي�س جمل�س الوزراء الأ�سبق الأ�ستاذ 

م�ستجدات الأو�ساع الأمنّية.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، قا�سي التحقيق الع�سكري الأول ريا�س اأبو غيدا، والنائب العام ...وق�ساة

املايل القا�سي علي ابراهيم، وعر�س معهما �سوؤوًنا ق�سائية.

...واملحامي �سا�سني �سا�سني

ا�ستقبل قائد اجلي�س، املحامي �سا�سني �سا�سني وتناول البحث 

الأو�ساع العامة يف البالد.

ا�ستقبل العماد قهوجي، مدير عام اأمن 

وبحث معه يف  قرعة  اللواء جورج  الدولة 

بني  امل�سرتك  والتن�سيق  الأمنية  ال�سوؤون 

املوؤ�س�ستني.

...ومدير عام 

اأمن الدولة

...ومدير عام املوارد املائية والكهربائية

والكهربائية  املائية  املوارد  عام  مدير  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

الدكتور فادي قمري.

القا�سي علي ابراهيمالقا�سي ريا�س اأبو غيدا
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...ورئي�س املجل�س 

الإقت�سادي الإجتماعي

ا���س��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د اجل��ي�����س، 

ال������ريزة،  يف  م��ك��ت��ب��ه  يف 

الإقت�سادي  املجل�س  رئي�س 

ال�سيد  اللبناين  الإجتماعي 

روجيه ن�سنا�س.

...ووفد من جلنة مهرجانات بعلبك الدولية

بعلبك  مهرجانات  جلنة  رئي�سة  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

الدولية ال�سيدة نايلة دوفريج ترافقها ال�سيدة اأولغا طراد وال�سيد 

ب�سام مرت�سى.

...واأمني 

عام 

تيار 

امل�ستقبل

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، اأمني عام تيار امل�ستقبل ال�سيد 

اأحمد احلريري.

اجلي�س  قائد  ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

كاًل من الوزير ال�سابق وئام وهاب، 

مرافق،   وفد  مع  �سكر  فايز  ال�سيد 

رئي�س  �سفري،  اأن��ط��وان  ال��دك��ت��ور 

بلدية ال�سياح ال�سيد اإدمون غاريو�س، 

اللبناين  الأح��م��ر  ال�سليب  رئي�س 

فاديا  ال�سيدة  كتاين،  جورج  ال�سيد 

جمعية  من  وفد  راأ���س  على  ال�سايف 

�سيزوبيل، وال�سيدة ليا العاقوري.

قائد اجلي�س تفّقد لواء احلر�س اجلمهوري

لواء احلر�س اجلمهوري يف بعبدا،  العماد جان قهوجي  الع�سكرية، تفّقد قائد اجلي�س  والوحدات  القطع  اإطار جولته على  يف 

حيث جال يف مراكز وحداته، واطلع على ن�ساطاته املختلفة.



اأمر اليوم
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ع�شرة  الرابعة  الذكرى  مبنا�شبة 

قائد  وّجه  والتحرير،  للمقاومة 

اإياهم  داعًيا  الع�شكريني،  اإىل  اليوم  اأمر  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

اأجل  من  وان�شباط  وعي  بكّل  والعمل  للَق�شم،  الوفاء  على  احلر�ش  اىل 

احلفاظ على وحدة لبنان وا�شتقراره.

يف الذكرى الرابعة ع�سرة 

للمقاومة والتحرير

قائد اجلي�ش يف اأمر اليوم:

ن�شارك اللبنانيني تطلعاتهم 

بانتخاب رئي�ٍش للجمهورية

اأيها الع�سكريون

اأن تكون ذكرى عيد املقاومة والتحرير  كان من املفرت�س 

لبنان  حققه  ال��ذي  بالن�سر  لالحتفال  منا�سبًة  ال�سنة،  هذه 

بان�سحاب العدو الإ�سرائيلي عن اأر�سه، وبفرحة انتخاب رئي�ٍس 

جديٍد للجمهورية.

الوطنية  ومنا�سباتنا  اأعيادنا  ترتافق  اأن  املوؤ�سف  من  لكّنه 

العام  ال�ستقالل  عيد  ففي  تاريخنا.  من  موؤملٍة  حمّطاٍت  مع 

1989، اغتيل رئي�س اجلمهورية الأ�ستاذ رينه معو�س. ويوم عيد 

ال�ستقالل العام 2007 خرج الرئي�س العماد اإميل حلود من ق�سر 

بعبدا من دون اأن ي�سّلم مقاليد ال�سلطة اإىل خلفه، وبدًل من 

اأن نحتفل بال�ستقالل دخلنا للمّرة الثانية يف تاريخنا مرحلة 

 ،1988 العام  لبنان  عا�سها  التي  املرحلة  بعد  الرئا�سي،  الفراغ 

وانتهت باإقرار وثيقة الوفاق الوطني.

اليوم، نحتفل بذكرى وطنية عزيزة على قلب كّل جنوبي 

ون�ستذكر  انتمى،  وحزب  ومعتقد  طائفة  اأي  اإىل  لبناين  وكّل 

ب�سهادتهم  الذين  ال�سهداء،  املقاومني  وجميع  اجلي�س  �سهداء 

 - العربي  ال�سراع  جمريات  يف  يحتذى  مثاًل  لبنان  جعلوا 

الراهنة  الأو�ساع  دقة  مبهابٍة  نقّدر  اليوم  هذا  ويف  الإ�سرائيلي. 

وخطورتها، يف وقٍت يعي�س لبنان على وقع اخلوف من ال�سغور 

الرئا�سي للمرة الثالثة يف هذه الفرتة احل�سا�سة من تاريخه.

اأيها الع�سكريون

بقدر ما ن�ستعيد فرح اللحظات التي اأعقبت ان�سحاب جي�س 

العدو الإ�سرائيلي من لبنان، واحتفال اللبنانيني بجي�سهم وهو 

 ،1701 للقرار  تنفيًذا  الدولية  القوات  مبوؤازرة  اجلنوب  يف  ينت�سر 

ن�سارك اليوم اللبنانيني تطلعاتهم بانتخاب رئي�ٍس للجمهورية 

يف ما تبّقى من املهلة الد�ستورية.

اأيها الع�سكريون

حري�سني  و�ستكونون  ودقيقة.  ح�سا�سٌة  املقبلة  املرحلة  اإن 

كما كنتم دائًما، على الوفاء لق�سمكم ووعدكم للبنان، 

وحدته  على  احلفاظ  اأجل  من  وان�سباط  وعي  بكّل  والعمل 

وا�ستقراره.

وعلى الرغم من كل املنا�سبات الأليمة التي منّر بها، �سنبقى 

متما�سكني، نعمل كي تبقى اأعيادنا الوطنية حمطات اأمٍل 

ووعٍد مب�ستقبٍل اأف�سل، يكون فيه اجلي�س على قدر التطلعات 

والآمال املعّلقة عليه.

الريزة يف 2014/5/23

العماد قهوجي قائد اجلي�ش



ا�ستقباالت 

رئي�ش االأركان

العدد 12349

نّواب و�سخ�سيات لدى رئي�س الأركان

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، النائبني 

الأو�ساع  يف  معهما  وبحث  العزيز،  عبد  وقا�سم  زهرمان  خالد 

الراهنة.

كما التقى الوزير ال�سابق اللواء املتقاعد ع�سام اأبو جمرا.

اأرك��ان  رئي�س  نائب  الأرك���ان،  رئي�س  ا�ستقبل  كذلك، 

 Aurangzeb الأدم���ريال  للعمليات  البنغالد�سّية  البحرية 

Chowdhury على راأ�س وفد مرافق. وقد �سكر اللواء الركن 
�سلمان البحرية البنغالد�سية على الدور املمّيز الذي ت�سطلع به 

التداول  جرى  ثم  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  �سمن 

باإمكان تبادل اخلرات بني اجلي�سني.

والتقى اللواء الركن �سلمان القا�سي �سميح مداح.

كما التقى وفًدا من مركز البحوث والدرا�سات ال�سرتاتيجية 

قّدم له درًعا تذكارية مبنا�سبة انعقاد املوؤمتر الإقليمي الرابع 

يف لبنان.

ا، الرئي�سة ال�سابقة لبلدية املحيدثة ال�سيدة فاديا  ومن زّواره اأي�سً

اأبو غامن يرافقها الدكتور اإيلي معلوف.

النائب خالد زهرمان

نائب رئي�س اأركان البحرية البنغالد�سّية للعمليات

وفد من مركز البحوث والدرا�سات ال�سرتاتيجية

النائب قا�سم عبد العزيز

القا�سي �سميح مداح

ال�سيدة فاديا اأبو غامن والدكتور اإيلي معلوف



رئي�س الأركان يجري حمادثات 

ر�سمية يف اأمريكا

قام رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان 

وفد ع�سكري، �سم عدًدا من كبار  راأ�س  على 

املتحدة  الوليات  اإىل  بزيارة  القيادة،  يف  ال�سباط 

الأمريكية، حيث اأجرى حمادثات اأركان مع 

التعاون بني  اإطار برنامج  اجلانب الأمريكي يف 

اجلي�سني.

الأمريكية  الدفاع  وزارة  يف  املحادثات  جرت 

الأمريكيني،  ال�سباط  كبار  مع  )البنتاغون( 

يتعّلق  ت��ع��اون  ب��روت��وك��ول  توقيع  واأث��م��رت 

اللبناين  اجلي�س  لتمكني  والتجهيز  بالتدريب 

اجل�سيمة  التحديات  ظل  يف  مهماته  اأداء  من 

ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا. ك��ذل��ك ع��ق��د ال��وف��د ع��دة 

مع  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  يف  اجتماعات 

كبار امل�سوؤولني يف الإدارة، وجرى ا�ستعرا�س دور اجلي�س اللبناين يف هذه املرحلة الدقيقة التي متّر بها املنطقة.
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...ويح�سر غداء تكرميًيا

جتار  نقيب  الهر  جوزيف  ال�سيد  من  بدعوة 

اللحوم يف لبنان، اأقامت النقابة غداء تكرميًيا 

لعدد من القيادات الع�سكرية والإدارية، ح�سره 

رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، اإىل 

جانب حمافظ جبل لبنان، رئي�س ديوان املحا�سبة 

رئي�س هيئة ال�سندوق الوطني للمهجرين، وعدد 

من روؤ�ساء البلديات واملخاتري.







مناورات 

اإعداد:ومتارين

روجينا خليل ال�شختورة

العدد 16349

مترين 

»الأ�سد املت�أهب« 2014

اأداء ممتاز للجي�ش اللبناين 

فيها  ي�شارك  التي  الأوىل  املرة  لي�شت  اإنها 

املتاأهب«  »الأ�شد  بتمرين  الّلبناين  اجلي�ش 

جرى  ال�شنة،  هذه  الأردن.  يف 

حزيران  و8  اأيار   25 بني  التمرين 

و�شاركت فيه عّدة دول )الوليات 

الأردن،  الأم��رك��ي��ة،  املتحدة 

باك�شتان،  ب��رون��اي،  ت�شيكيا، 

اإيطاليا،  ال�شعودّية،  فرن�شا، 

تركيا،  العربية،  الإمارات  كندا، 

كازاخ�شتان، الكويت...(.

�شّم  اللبناين  اجلي�ش  فريق 

املقّدم  باأمرة  وكان  ع�شكرًيا   60

املزيد  وملعرفة  البيطار.  جوزيف 

واأ�شدائه،  التمرين  جمريات  عن 

املالزم  مع  لقاء  ل�»اجلي�ش«  كان 

فوج  م��ن  احل���اج  ج��وين  اأول 

التدخل الثاين.

التح�شرات

»ت�ضّمن  احل���اج:  اأول  امل���ازم  ي��ق��ول 

فوج  من  عن�ضًرا   30 من  ف�ضيلة  فريقنا 

التدخل الثاين باأمرتي، واأمرة املازم اأول 

من  ع�ضكرًيا  و15  ال�ضحيمي،  عدنان 

الفوج املجوقل باأمرة املازم اأول نا�ضيف 

املغاوير  فوج  من  اآخرين  و15  حنا،  اأبي 

باأمرة املازم اأول جوزيف خمول.

الازمة  التح�ضريات  جميعنا  اأجرينا 

ملدة 3 اأ�ضابيع )اأ�ضبوعان كلٌّ يف وحدته، 

واأ�ضبوع يف مدر�ضة القوات اخلا�ضة( قبل 

الإنطاق اإىل الأردن. وقد توّزعنا خال 

اإىل  الخت�ضا�ضات،  بح�ضب  التدريبات، 
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فرق عمل ت�ضابه يف تنظيمها تركيبة 

فريًقا  لأن  الأمريكية،  اخلا�ضة  القوات 

يف  التمارين  يف  رافقنا  القوات  هذه  من 

من  فرقة  كّل  تاألفت  والأردن.  لبنان 

قنا�ص،  ح�ضرية،  اآم��ر  ه��م:  عنا�ضر   8

متفجرات،  خبري  م��ي��داين،  م�ضعف 

وعن�ضرا  هبوط  معلم  ات�ضالت،  عن�ضر 

بالبندقية«. رمي 

يف الأردن

يف  الّلبناين  اجلي�ص  كان  الأردن،  يف 

 Special Operation( »كتيبة »�ضيدر

�ضمت:  التي   )Task Force Cedar
اإ�ضتطاع  )ال�ضاعقة(،  مغاوير  ف�ضائل 

بحر  مغاوير  اأردنية،  اإرهاب  ومكافحة 

 ،)Commando Jaubert( فرن�ضّية 

اإيطالية  خ��ا���ض��ة  ا���ض��ت��ط��اع  وق����وات 

 .)Special Reconnaissance(

اأ�ضبوعني،  نحو  على  التدريبات  اإمتّدت 

النظري  لل�ضق  خم�ض�ص  منها  الأول 

قريب،  جوي  اإ�ضناد  درو���ص  ت�ضّمن  وقد 

اإ�ضعافات اأولية واإخاء، قتال جمموعات 

باحلبل  ه��ب��وط  م��داه��م��ات،  ���ض��غ��رى، 

اخلفيفة  بالأ�ضلحة  رمايات  ال�ضريع، 

عمليات  اإىل  بالإ�ضافة  والإجمالية، 

 Black« طوافتي  با�ضتعمال  جموقلة 

 Osprey CV –«و »Hauk VH – 60
.»22

اأّما خال الأ�ضبوع الثاين، فقد اأجريت 

ت�ضّمنت  وال��ت��ي  العملّية  ال��ت��م��اري��ن 

 Combat« واإن���ق���اذ  ب��ح��ث  م��ه��ّم��ات 

قتل  توقيف/   ،»Search & Rescue
 High Value« عالية  قيمة  ذو  هدف 

اإ�ضافًة   ،VH-60�ال بوا�ضطة   »Target
ذو  هدف  بداخلها  �ضيارة  اعرتا�ص  اإىل 

ومبوؤازرة   22-CV بوا�ضطة  عالية  قيمة 

.»Little Bird« الطوافة الهجومية

اأعقب الدرو�ص والتمارين، تقييم يومي 

والأخطاء  ع��ام  ب�ضكل  الأداء  ي�ضمل 

وفعالية  املتبع  والتكتيك  املقرتفة 



مناورات 

ومتارين

اأول  املازم  وبح�ضب  والتوقيت.  املهمة 

احلاج، كان فريق اجلي�ص الّلبناين بني 

ال�ضدارة وبرهن عن  التي احتّلت  الفرق 

التاأقلم  خربة عالية وقدرة كبرية على 

و�ضعبة  ج��دي��دة  مناخية  ظ���روف  م��ع 

اإىل  بالإ�ضافة  الأردن(،   – زرقا  )�ضحراء 

التعامل مع و�ضائل ومعدات حديثة غري 

متوافرة يف قطع اجلي�ص يف لبنان.

ك��م��ا اأظ��ه��ر ال��ع�����ض��ك��ري��ون ق��درة 

متعدد  فريق  �ضمن  العمل  على  عالية 

الرغم من الختاف  اجلن�ضيات، على 

حيث  م���ن  ال���ف���رق  ل���دى  امل���ن���اورة  يف 

التكتيك والتقنيات وطرق التنفيذ.

واكت�شبنا ...تعّلمنا 

كان لهذا التمرين فوائد عديدة على 

اأ�ضاف  والتنفيذي،  القيادي  ال�ضعيدين 

الإمرة  �ضعيد  فعلى  احلاج،  اأول  املازم 

جتمع  التي  الطريقة  تعّلمنا  )القيادة(، 

الأ�ضاليب املتنوعة للتخطيط والعمل يف 

اأ�ضلوب موحد ي�ضمح لكّل دولة باإي�ضال 

فكرة املناورة اإىل باقي وحدات كتيبة 

تنفيذ  ت�ضتطيع  وب��ال��ت��ايل،  »���ض��ي��در« 

املهمة اخلا�ضة بها.

فقد  والأف��راد،  الرتباء  �ضعيد  على  اأّما 

بالنف�ص من جراء  اأكرب  ثقة  اكت�ضبوا 

دفعهم اإىل م�ضتوى اأعلى واإ�ضراكهم يف 

والتخطيط  النظرية(  الدرو�ص  ال�ضرح )يف 

من  زاد  مّم��ا  ال��ت��دري��ب��ات(،  اأث��ن��اء  )يف 

وحّثهم  باملهمة  واإملامهم  معرفتهم 

على القيام بواجباتهم ب�ضكل اأف�ضل.

يف  الع�ضكريون  حّقق  لذلك،  نتيجًة 

مترين الأ�ضد املتاأهب نتيجة ممتازة يف 

املهمات الأوىل زادتهم ثقة مبعلوماتهم 

اكت�ضبوها  قد  كانوا  التي  الع�ضكرية 

ودفعتهم  لبنان،  يف  تدريباتهم  خال 

مقارنًة  الع�ضكرية  قدراتهم  اإثبات  اإىل 

بباقي الدول امل�ضاركة.

العدد 18349





تنفيذ  و�سرعة  الدائمة،  جهوزيتهم  يف 

ب�سيف  وقب�سة قوية مت�سك  مهماتهم، 

اإىل  يرمز  حاًرا  ودًما  احلق، 

العطاء من دون حدود.

م��رك��ز ق���ي���ادة ال��ل��واء 

اللواء  ثكنة  يف  هو  حالًيا 

احل��اج  فرن�سوا  ال�سهيد 

وق��ائ��ده  م��رج��ع��ي��ون،  يف 

ه���و ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور 

زارت  ب�������دران.  اأح���م���د 

ال��ل��واء،  »اجلي�ش«  ق��ي��ادة 

ا���س��ت��و���س��ح��ت م��ه��م��ات��ه 

على  توزيعها  وكيفية 

قطعه، و�ساألت عن اأو�ساع 

ع�سكرييه وحاجاتهم.

العميد  ب��داي��ًة  يفيدنا 

امل�����س��اة  ل����واء  اأّن  ب����دران 

قطاع  ت�����س��ّل��م  ال��ت��ا���س��ع 

حا�سبيا - مرجعيون )القطاع ال�سرقي( 

الت�سدي  مبهمة   2010/4/15 تاريخ  منذ 

الأمن  على  واحلفاظ  الإ�سرائيلي،  للعدو 

التهريب  اأعمال  خمتلف  ومكافحة 

اجلنوبية  احل��دود  ط��ول  على  والت�سلل 

ينت�سر  فهو  قطاعه.  �سمن  وال�سرقية 

عيرتون  حتى  �سماًل  �سبعا  منطقة  من 

جنوب  بقطاع  مبا�سرًة  ويرتبط  جنوًبا 

مهمات  اللواء  ينّفذ  كما  الليطاين. 

م�سرتكة مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

يف لبنان )الكتائب الإ�سبانية، الهندية، 

حتقيق 

اإعداد:ع�سكري

روجينا خليل ال�شختورة

العدد 20349

من �شبعا اإىل عيرتون مروًرا بالقليعة ورا�شيا والعدي�شة ومرجعيون... رجال ي�شهرون على امتداد 

اخلطر.

خطر دائم خلف احلدود، اأحياًنا جتره الوقاحة اإىل حماولة اجتيازها. وخطر يت�شلل عرب تناق�شات 

الداخل حماوًل زرع الرعب بني املواطنني اأو ا�شتهداف قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

بني هوؤلء الرجال وبني اأر�ض الوجع والنت�شار حكايات افتخار وبطولة وعطاء. هناك تعرف كّل 

حبة تراب وكّل ع�شبة و�شجرة... اأن ثمة دًما جاهًزا ل�شّخ احلياة فيها اإذا ا�شتّدت ال�شدائد. ويعرف 

كّل عجوز وكهل و�شاب وطفل، اأّن ال�شواعد ال�شمر هنا منبتها ومق�شدها ووجهتها وعهدها...

من حا�شبيا اإىل مرجعيون

مي�سكون  التا�سع  امل�ساة  ل��واء  رج��ال 

ال�سرقي  بالقطاع  تعرف  التي  باملنطقة 

من  اأكرث  منذ  مرجعيون(   - )حا�سبيا 

اأربع �سنوات. قبل ذلك خدموا يف مناطق 

برًقا  كانوا  حّلوا  اأينما  لكّنهم  اأخرى 

من حا�شبيا اإىل مرجعيون ومن �شبعا اإىل عيرتون

اللواء التا�شع: رجال على امتداد اخلطر



والنيبالية(  الأندوني�سية،  ال�سينية، 

كّل  يف  ارتباط  �سباط  وجود  خالل  من 

كتيبة.

توزيع املهمات

تتوّزع مهمات اللواء على قطعه على 

النحو الآتي:

- الكتيبة 91 )م�ساة(: قطاع مرجعيون.

- الكتيبة 92 )م�ساة(: قطاع را�سيا.

- الكتيبة 93 )م�ساة(: قطاع مركبا.

اإبل  قطاع  )مدرعات(:   94 الكتيبة   -

ال�سقي.

- الكتيبة 95 )مدفعية(.

- الكتيبة 96 )لوج�ستية(.

- كتيبة القيادة والدعم.

م�ساد  �سرية  القطع  ه��ذه  اإىل  ي�ساف 

للدروع مو�سوعة بت�سرف مهمات اللواء 

التا�سع.

مب��ح��اذاة  م��رك��ًزا   53 التا�سع  ل��ل��واء 

حفظ  مهمات  وتوّليه  الأزرق،  اخل��ط 

الأمن يقت�سي تنفيذ الدوريات )حممولة 

واأخ��رى  ثابتة  حواجز  واإق��ام��ة  وراج��ل��ة( 

امل�سلح ومكافحة  الظهور  ملنع  ظرفية، 

ال�سواريخ  اإطالق  ومنع  التهريب  اأعمال 

ويقوم  الإره��اب��ي��ة.  لالأعمال  والت�سدي 

مع  الوثيق  بالتن�سيق  مبهماته  اللواء 

لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات 

ن�ساطاتها  دائ��م  ب�سكل  يواكب  وهو 

الجتماعية والإمنائية. 

اآلية العمل

اللواء  يغطيه  ال��ذي  القطاع  ات�ساع 

غرفة  وجود  اقت�سيا  مهماته  وح�سا�سية 

مراكز  تربط  التجهيز  جيدة  عمليات 

البع�ش  وببع�سها  بقيادته  وقطعه  اللواء 

وبغرف عمليات قطاع جنوب الليطاين 

واليونيفل.

التا�سع  اللواء  عمليات  غرفة  حتتوي 

لبقعة  وخرائط  م�سهدية  خطيطة  على 

انت�سار اللواء، وعلى �سور بانوراميك عن 

فيها  يعمل  ال�سرائيلي،  العدو  مراكز 

فريق من ثالثة رتباء على راأ�سهم �سابط 

اللواء  بقائد  مبا�سرًة  يت�سل  عمليات 

م�ستجّد  حدث  اأو  طارئ  اأّي  عن  لإفادته 

وينتظر منه الأمر املنا�سب.

حت�شني املراكز وتطويرها

عنا�سر  ك�ان  تقري�ًب�ا،  ع��ام  قب��ل 

يف  اخلدمة  فرتة  مي�سون  التا�سع  الل�واء 

قا�سية.  ظ��روف  و�سط  وال�سوادر،  اخليم 

بيوت  يقيمون يف  باتوا  اليوم،  اأنهم  غري 

وهي  واحل��ر،  الربد  من  حتميهم  جاهزة 

املياه،  اإليها  ت�سل  بحمامات  جمهزة 

الكهربائية  امل��ول��دات  اإىل  بالإ�سافة 

وو�سائل الإت�سال.

من القلب

العميد بدران �سكر جميع امل�ساهمني 

التا�سع  امل�ساة  ل��واء  مراكز  حتديث  يف 

وذكر من بينهم الكتيبة الإ�سبانية يف 

اليونيفل التي قّدمت 18 عمود كهرباء 

م��ول��دات،   4 ال�سم�سية،  الطاقة  على 

اإىل  بالإ�سافة   ،»Fax«و  »Printer«  4

و4000  مناظري   4 �سائك،  �سريط  مرت   1800

الذي  حمد  نزيه  واحل��اج  رم��ل،  كي�ش 

التي  مرجعيون  وبلدية  مولدات،   7 قدم 

الثكنات،  داخ���ل  ال��ط��رق��ات  ع��ب��دت 

�ساهم  ال��ذي  حا�سبيا  بلديات  واحت��اد 

ب�مبلغ 20.000 دولر اأمريكي ل�ستحداث 

ومرج  الكفري  منطقتي  يف  مركزين 

الزهور...

يحتاجه  ما  كّل  اأّن  ذلك  يعني  هل 

قائد  يقول  ما  ح��ّد  اإىل  متوافر؟  ال��ل��واء 

من  ملزيد  احل��اج��ة  اإىل  م�سرًيا  ال��ل��واء، 

املراكز  بني  فالتنقل  اجلديدة،  الآليات 

يحتاج  البع�ش  بع�سها  عن  تبعد  التي 

حاجة  هناك  وب��ال��ت��ايل،  �ساعات  اإىل 

واإىل  الآل���ي���ات،  م��ن  اأك���رب  ع���دد  اإىل 

�سيانته�ا  يتول�ون  اخت�سا�سيني  رتباء 

واملحافظة على �سالمتها و�سالمة �سواها 

من التجهيزات.

قيادة  ب��دران  العميد  �سك�ر  خت��اًما، 

مع  املتوا�سل  جتاوب��ها  على  اجلي�ش 

لتح��س��ني  التا�س��ع  الل�واء  ح��اج��ات 

با�ستمرار،  وت��ط��وي��ره  العمل  م�ستوى 

خ��ا�ش  ب�س��كل  التوجي��ه  ومديري�ة 

ت�س��لي��ط  يف  الكرمي��ة  لفتته��ا  على 

ال�س��وء علي��ه.
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برعاية مركز جنيف الدويل للعمليات 

 ،»GICHD« الألغام  لنزع  الإن�سانية 

املتعّلقة  اللبناين للأعمال  املركز  نّظم 

ب��الأل��غ��ام وب��دع��م م��ن ب��رن��ام��ج الأمم 

املتحدة الإمنائي »UNDP«، ور�سة عمل 

باللغة  اجل��ودة  »اإدارة  بعنوان  اإقليمية 

العربية«.

�سهاب  فوؤاد  كلّية  يف  الور�سة  اأقيمت 

للقيادة والأركان، و�سارك فيها ممثلون 

ال��دول  ع��ن م��رك��ز جنيف وع���دد م��ن 

م�سر،  اجلزائر،  الأردن،  )اليمن،  العربية 

ال�سومال،  فل�سطني،  ليبيا،  ال�سودان، 

والعراق(،  الغربية  ال�سحراء  موريتانيا، 

بالإ�سافة اإىل ع�سكريني من اجلي�ش.

عماد  ال��رك��ن  العميد  األ��ق��ى  ب��داي��ة، 

ع�سيمي رئي�ش املركز اللبناين للأعمال 

فيها  رّح��ب  كلمة  بالألغام  املتعّلقة 

على  املركز  اأن  اإىل  م�سرًيا  باحل�سور، 

املجال.  هذا  يف  خرباته  لتقدمي  ا�ستعداد 

الور�سة  ا�ستمّرت 

اأي����ام، ومّت  ث��لث��ة 

خ��لل��ه��ا ت��ب��ادل 

امل���ع���ل���وم���ات يف 

جم�����ال م��راق��ب��ة 

وجودة  العمليات 

املتعّلقة  الأعمال 

بالألغام، بالإ�سافة 

اخل���ط���ط  اإىل 

والإق����راح����ات يف 

جم������ال ت��ط��وي��ر 

عملية املراقبة.

زوطر  بلدتي  اإىل  زي��ارة  الور�سة  تخّللت 

الغربية وجعيتا، حيث اّطلع امل�ساركون 

القنابل  م��ع��اجل��ة  ور�����ش  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا 

تنظيفها  على  تعمل  التي  العنقودية 

الإ�ست�سارية  املجموعة  منّظمة  من  فرق 

جمعّية  م��ن  واأخ���رى  »م���اغ«  للألغام 

الدامناركية  الكن�سية  امل�ساعدات 

)DCA(، كما عاينوا كيفّية تطبيق 

معايري �سمان اجلودة والنوعّية.

كذلك، كانت للوفود امل�ساركة عّدة 

جولت �سياحية اإىل بع�ش املواقع الأثرية 

والبقاع  ال�سوف  منطقتي  يف  وال�سياحية 

الغربي، وماأدبة ع�ساء يف نادي ال�سباط يف 

جونية.

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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»اإدارة اجلودة باللغة العربية«

ور�شة عمل اإقليمية 

يف كلّية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

دورة عن حق�ق الإن�شان

واملقدم داين ع�ن يف الطليعة

مع  بالتعاون  طرابل�ش  يف  اجلنان«  »جامعة  نّظمت 

»الوكالة  من  وبدعم  الإن�سان«  حلقوق  ال��دويل  »املعهد 

الثانية  التعليمّية  ال��دورة  الفرنكوفونية«،  اجلامعية 

فندق  يف  وذل��ك   ،2014 للعام  الإن�سان  حقوق  جم��ال  يف 

»كومودور« يف بريوت.

نا�سًطا من جن�سيات خمتلفة،  �سبعون  الدورة  �سارك يف 

وحّل بنتيجتها املقدم داين عون )قائد الكتيبة 125( يف 

املرتبة الأوىل.



عي�سى  اأدي��ب  الطالب  وّجه 

)ج��ام��ع��ة ال����روح ال��ق��د���ش- 

الذي تابع دورة  الك�سليك(، 

يف القانون الدويل الإن�ساين، يف كلية 

خلل  والأرك��ان،  للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد 

اإىل  �سكر  ر�سالة  املن�سرم،  �سباط  �سهر 

تقديره  عن  فيها  اأع��رب  اجلي�ش  قيادة 

له  اأتاحت  التي  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 

الدورة مع  التوا�سل عرب هذه  الفر�سة، يف 

م�سوؤولية  يتوّلون  الذين  القادة  ال�سباط 

�سنع القرار. ومّما جاء يف الكتاب:

»حتية وبعد،

اإليكم اليوم بعيد م�ساركتي  اأكتب 

نّظمتموها  التي  املحا�سرات  �سل�سلة  يف 

الإن�ساين  القانون  والتي كان مو�سوعها 

الدويل.

اإدارة جامعة  ابلغتني  الواقع عندما  يف 

روح القد�ش الك�سليك قرارها باإختياري 

مل  هذه  الندوات  �سل�سلة  يف  للم�ساركة 

اأتردد حلظة يف املوافقة.

ت�ساوؤلت  با�ستمرار  ت���راودين  كانت 

املحا�سرات  ه��ذه  كانت  وق��د  كثرية 

واأن  ا  خ�سو�سً ال�سايف،  اجل��واب  مبثابة 

احلقوق  لخت�سا�ش  اجلامعية  الربامج 

الدولية  بالنزاعات  تعنى  مادة  لتت�سمن 

قامت  التي  بتلك  �سبيهة  الع�سكرية 

واأود  ه��ذه،  املحا�سرات  �سل�سلة  عليها 

املحا�سرات كانت  اأن  اإىل  ا،  اأي�سً الإ�سارة 

ومّت  اجل��دي��ة  م��ن  عالية  درج���ة  على 

وواٍف، كما  �سرحها ب�سكل م�ستفي�ش 

باختبار  الأخري  اليوم  يف  ا�ستتبعت  اأنها 

يف  وكان  اجلدية،  هذه  عك�ش  خّطي 

الوقت عينه مبثابة تقييم للمعلومات 

مع  هذا  اكت�سبناها.  التي 

الأول  ال��ي��وم  اأن  اإىل  الإ���س��ارة 

�ش  كان قد بداأ باختبار خ�سّ

القانون  بقواعد  اإملامنا  مدى  ملعرفة 

مّكننا  ال��ذي  الأم��ر  ال���دويل،  الإن�ساين 

خلل  من  اكت�سبناه  ما  معرفة  من 

اإىل  اأ�سف  الإختبارين.  نتائج  مقارنة 

املحا�سرين كانوا من  ال�سباط  اأن  ذلك 

واأن��ا  والإط���لع،  والكفاءة  اخل��ربة  ذوي 

لأ�سيد مبناقبّيتهم  الفر�سة  اأ�ستغّل هذه 

اأعتّز  ب��ل  ل  واف��ت��خ��ر،  وباأخلقياتهم 

املوؤ�س�سة  من  اأتقدم  اأن  واأود  باأمثالهم... 

واأفراًدا  رتباء  �سباًطا،  قيادًة،  الع�سكرية 

لنا،  ب�سكر �سادق على كل ما قّدمته 

التوا�سل  فر�سة  لنا  اإتاحتها  عن  ف�سًل 

ع��ن ق��رب م��ع ���س��ّن��اع ال��ق��رار يف هذه 

فيها  امل�سوؤوليات  يتوّلون  والذين  املوؤ�س�سة 

على اأعلى امل�ستويات«...

جي�شنا
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متدّرب ي�شكر مدّربيه واجلي�ش

دورة مدّرب يف القان�ن الدويل الإن�شاين

والأركان  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  كلّية  يف  اأقيمت 

وقد  الإن�ساين،  الدويل  القانون  ملدّربي  الثانية  الدورة 

اجلي�ش  قطع  خمتلف  من  �سباط  فيها  �سارك 

واألويته، لتعزيز معرفتهم يف هذا املجال.

الدويل  القانون  مكتب  رئي�ش  الدورة  على  اأ�سرف 

الإن�ساين العميد الركن نعيم زيادة وجمموعة من 

ال�سباط، وحا�سر فيها مديرة معهد حقوق الإن�سان 

�سيويف،  اإليزابيت  املحامية  املحامني  نقابة  يف 

امل�ست�سار القانوين للمفّو�سية العليا للجئني الأ�ستاذ 

الدولّية  اللجنة  ال�سابق يف  وامل�سوؤول  دومنيك طعمة 

والعميد  املفتي  كرمي  الدكتور  الأحمر  لل�سليب 

املتقاعد اأ�سامة دمج.

زي��ادة  ال��رك��ن  العميد  �سّلم  ال����دورة  خ��ت��ام  ويف 

كل  حّل  وقد  امل�ساركني،  ال�سباط  اإىل  ال�سهادات 

الع�سكرية  ال�سرطة  من  الله  رزق  زياد  املقدم  من 

الع�سكرية  املحكمة  من  نخلة  اإميل  وامل��ق��دم 

الدائمة واملقدم اأحمد �سالح من لواء امل�ساة العا�سر يف 

املراتب الثلثة الأوىل.



ا�ستقبل رئي�ش املركز اللبناين للأعمال املتعّلقة 

من  وفًدا  ع�سيمي  عماد  الركن  العميد  بالألغام 

الإقت�سادي  التعاون  ملحق  �سّم  اليابانية  ال�سفارة 

ال�سيدة Midori Barada وامللحق الع�سكري املقدم 

ال�سيدة  الربنامج  قة  ومن�سّ  Norikazu Yamada
اللقاء  خلل  نوق�ست  وقد   ،Acacia Polatian

�سبل التعاون والدعم بني اجلانبني من اأجل معاجلة م�سكلة 

الألغام يف لبنان. العميد الركن ع�سيمي اأثنى يف ختام اللقاء 

على اهتمام احلكومة اليابانية مب�سكلة الألغام يف لبنان، 

اآمًل يف تقدمي الدعم اللزم للتخّل�ش من خماطرها.

اللجنة  وفًدا من  الركن ع�سيمي  العميد  ا�ستقبل  كذلك، 

 Marco ال�سّيدين  من  كًل  �سّم  الأحمر  لل�سليب  الدولّية 

الوفد  Succi وRaoul Bittel وال�سيدة مريا �َسعادة. وقد ا�ستمع 
الإن�سانّية  العمليات  برنامج  تنفيذ  مراحل  حول  �سرح  اإىل 

مّتت  كما  املحّققة،  والجن��ازات  بالألغام  املتعّلقة  للأعمال 

مناق�سة �سبل التعاون يف هذا املجال.
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زّوار يف املركز اللبناين للأعمال املتعّلقة بالألغام

... ويف املركز الإقليمي يف النبطّية

بالألغام  املتعّلقة  للأعمال  الإقليمي  املركز  يف 

مارون  بو  بيار  املقدم  قائده  ا�ستقبل  النبطّية،  يف 

جمعية  لدى  التقني  امل�ست�سار  �سّباط،  ح�سور  يف 

لو�ش  يف   )NPA( الرنوجية  ال�سعبّية  امل�ساعدات 

عمل  على  اّطلع  ال��ذي   Roland Evans ال�سيد 

املركز، وبحث يف اإمكان اإجراء جتارب ل�ستعمال 

الأرا�سي  يف  الألغام  لنزع  امليكانيكية  الو�سائل 

بلدتي  اإىل   Evans ال�سيد  انتقل  ال�سخرية. بعدها، 

حول وعيتا اجلبل حيث زار ور�ش األغام تعمل على 

تنظيفها فرق من اجلمعّية املذكورة.

وفد فرن�شي يزور منّظمة هانديكاب

مركز  للتنمية  الفرن�سية  ال��وك��ال��ة  م��ن  وف��د  زار 

هانديكاب العاملي )HI( يف بلدة تول، علًما اأن املركز 

يعمل يف جمال نزع الألغام حتت اإ�سراف املركز اللبناين 

اإيجاز  اإىل  للأعمال املتعّلقة بالألغام، وقد ا�ستمع الوفد 

حول عمل املنّظمة يف هذا املجال والإجنازات املحققة. 

تعمل  األغام  حقول  وزار  ديربّل  بلدة  اإىل  انتقل  بعدها، 

فرق من املنّظمة املذكورة على تنظيفها، واطلع من 

فيه.  امل�ستخدم  والعتاد  العمل  كيفّية  على  روؤ�سائها 

كما كانت جولة على بع�ش احلقول التي مّت تنظيفها 

�سابًقا بغية تقييم مراحل تطّور عملها يف هذا املجال.



نّظم فريق تدريب من جامعة البلمند 

للأعمال  اللبناين  امل��رك��ز  ب��اإ���س��راف 

مع  وبالتن�سيق  ب��الأل��غ��ام،  املتعّلقة 

منظمة  من  وبدعم  الربوية  املناطق 

للتوعية  تدريبية  حلقات  اليوني�سيف، 

من خماطر الألغام وذلك يف اإطار اخلطة 

التي اأعّدها املركز بالتعاون مع اللجنة 

با�ستهداف حواىل  تق�سي  والتي  الوطنّية 

200 بلدة وقرية و30 مدر�سة ر�سمّية.

تابع هذه احللقات 300 من�سٍق وم�سرٍف 

موّزعني  الر�سمية،  امل��دار���ش  يف  �سّحي 

مّت  وقد  اللبنانية.  املناطق  على جميع 

التوعية  جمال  يف  كمدّربني  اإعدادهم 

قيامهم  بغية  الأل��غ��ام،  خماطر  م��ن 

لطلب  توعية  حملت  باإجراء  لحًقا 

املدار�ش.

عقدها  التي  الإجتماعات  بنتيجة 

املتعّلقة  ل��لأع��م��ال  اللبناين  امل��رك��ز 

 Spirit of« موؤ�س�سة  مدير  مع  بالألغام 

م�ستوى  رفع  على  العاملة   ،»Soccer
الوعي لدى الأطفال حول خماطر الألغام، 

نّظمت  القدم،  ك��رة  لعبة  خ��لل  من 

جامعة البلمند باإ�سراف املركز اللبناين 

 UK Charity Find a من  وبتمويل 

 Lauren بوا�سطة موؤ�س�سة( better way
 Sport for Good Foundation
لإعداد  تدريبّية  حلقات  الربيطانية(، 

خماطر  من  الأطفال  لتوعية  نا�سطني 

الألغام من خلل هذه اللعبة.

على  جرت  التي  احللقات  يف  �سارك 

وا�سراحة  �سور   – الت�سامن  نادي  ملعب 

عدد  اإىل  ينتمون  نا�سطون  �سور، 

واللجنة  الريا�سّية  الأندية  من 

خماطر  من  للتوعية  الوطنية 

فريق  عليها  واأ���س��رف  الأل��غ��ام، 

�ش يف هذا املجال،  تدريب متخ�سّ

ا  رئي�سً يل  �سكوت  ال�سيد  قوامه 

روؤوف  طاهر  حممد  وال�سيدان 

وعبا�ش فا�سل عبيد من العراق، 

اإىل جانب فريق جامعة البلمند 

من  التوعية  جم��ال  يف  النا�سط 

خماطر الألغام.

��ا  درو���سً التدريبية  احللقات  �سملت 

كرة  لعبة  قواعد  حول  وعملية  نظرية 

وكيفّية حت�سرياحللقات  وفّنها،  القدم 

ور�سة  زي���ارة  مّت��ت  كما  وتنفيذها، 

فيها  يعمل  العنقودية  القنابل  ملعاجلة 

ال�سعبية  امل�ساعدات  جمعّية  من  فريق 

 - قانون  دير  بلدة  يف   )NPA( الرنوجية 

راأ�ش العني.

جي�شنا
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حلقات تدريبّية تعّد نا�شطني

لت�عية الأطفال من خماطر الألغام يف البلمند

...واأخرى بدعم من الي�ني�شف

احلفل ال�شن�ي 

للجمعّية اللبنانّية 

لرعاية املعّ�قني

نّظمت اجلمعية اللبنانية لرعاية املعّوقني حفلها ال�سنوي دعًما حلقوق الأطفال ذوي الإعاقة 

يف الدمج، وذلك على م�سرح جمّمع نبيه بري لتاأهيل املعّوقني.

و�سارك فيه عدد من  بالألغام،  املتعّلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  ح�سر احلفل �سباط من 

اجلمعّيات واملوؤ�س�س�سات الإن�سانية التي تعنى برعاية املعّوقني.



ممثًل  م��راد  علي  العميد  ح�سور  يف 

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد 

 Jantop ال�سيد  الدامناركي  وال�سفري 

الفريق  من  وفد  يرافقه   Christensen
الإ�ست�ساري الدامناركي العامل يف لبنان 

الدامناركية،  ال�سرطة  مفّو�سّية  ومن 

الثاين  الربّية  احلدود  فوج  قيادة  يف  اأقيم 

ت�سّلم  حفل  بعلبك،  راأ���ش  منطقة  يف 

للتدريب،  �سة  خم�سّ ق��اع��ات  اأرب����ع 

بالإ�سافة اإىل جتهيزات غرفة عمليات 

ومكتبة مقّدم��ة جميعه��ا هب��ة من 

مل�سلح��ة  الدامناركي��ة  ال�س��لطات 

الف��وج.

كلمة  مراد  العميد  األقى  وللمنا�سبة، 

على  الدامناركية  الدولة  فيها  �سكر 

م�ساعداتها املتكرّرة للجي�ش اللبناين، 

التقنّيات  تقدمي  جم��ال  يف  ا  خ�سو�سً

واخلربات اللزمة ل�سبط احلدود. 

م����ن ج���ه���ت���ه، األ����ق����ى ال�����س��ف��ري 

فيها  اأّك�����د  كلم�ة   Christensen
جهود  دع��م  موا�سل��ة  ب���لده  ال��ت��زام 

لبنان  وح��دة  على  للحفاظ  اجلي�ش 

وا�س��تقلله. و�س��يادته 

الوحدة  من  اللبناين  اجلي�ش  ت�سّلم 

ال��ك��وري��ة ع��ت��اد ت��األ��ي��ل وجت��ه��ي��زات 

يف  وذل��ك  اإت�����س��ال،  واأج��ه��زة  مكتبّية 

احتفال اأقيم يف ثكنة حممد زغيب يف 

توفيق  الركن  العميد  �سيدا، يف ح�سور 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثًل  �سلطاين 

الكورية  الوحدة  وقائد  قهوجي  جان 

ج��انب  اإىل   ،Hae Il Jung العقي��د 

والق��ّوة  اجلي���ش  �سب��اط  من  ع��دد 

الدولّي��ة.

الكوري  الوطنيني  الن�سيدين  بعد 

الهبة  وثيقة  ت��ب��ادل  ج��رى  واللبناين، 

األقى  ثم  املقدمة،  املعدات  وا�ستعرا�ش 

على  فيها  اأثنى  كلمة  القائد  ممثل 

وتعاونها  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وات  ت�سحيات 

اإطار تنفيذ القرار  الوثيق مع اجلي�ش يف 

الوحدة  به  تقوم  ما  ثّمن  كما   ،1701

اإن�س��انية  ن�����س��اط��ات  م��ن  ال��ك��وري��ة 

امل��ن��اط��ق  اأه����ايل  مل�سلحة  واإمن��ائ��ي��ة 

احلدودية. 

ال��رك��ن  ال��ع��م��ي��د  ق���ّدم  ويف اخل��ت��ام 

�سلطاين درع اجلي�ش التذكاري للعقيد 

Jung عربون �سكر وتقدير.
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عتاد تاأليل واأجهزة ات�شال وجتهيزات من ال�حدة الك�رية للجي�ش

...وقاعات تدريب وجتهيزات اإمنائّية لف�ج احلدود الربّية الثاين

...واآليات اأمريكية
اللوج�ستي،  اللواء  ت�سّلم 

احلريري  رفيق  مطار  عرب 

مدولبة  اآل��ي��ة   90 ال���دويل 

املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  مقّدمة  »ه��ام��ف��ي«،  ن��وع 

الأمريكية، وذلك يف ح�سور �سباط من اجلي�ش ومن 

مكتب التعاون الأمريكي.



اللبنانية  اجلمعية  نّظمت 

العبده  �ساحة  الطفولة يف  لإ�سعاد 

الذين  اجلي�ش  �سهداء  لأبناء  تكرميًيا  احتفاًل  عكار،   –
اأبو  منري  الركن  العميد  ح�سره  البارد،  نهر  خميم  يف  �سقطوا 

زيد ممثًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، رئي�سة اجلمعّية 

منذر  الإع��لم��ي  العام  ومديرها  اليو�سف،  نزيها  الدكتورة 

املرعبي، اإىل جانب ملكة جمال لبنان الآن�سة كارن غراوي 

وح�سد من فاعليات املنطقة.

الن�سب  على  الزهر  من  اأكاليل  و�سع  الإحتفال  تخّلل 

يف  �سجرة  وغر�ش  العبده،  �ساحة  يف  اجلي�ش  ل�سهداء  التذكاري 

حديقة منيارة، بالإ�سافة اإىل اإقامة احتفال مركزي يف املدر�سة 

الوطنّية الأرثوذوك�سية يف بلدة ال�سيخ طابا.

زيد كلمة  اأبو  العميد  األقى ممثل قائد اجلي�ش  وللمنا�سبة، 

الع�سكريني  اأبناء  من  اأطفاًل  اليوم  »تكّرمون  فيها:  قال 

ال�سهداء الذين �سقطوا يف معركة نهر البارد، فح�سًنا تفعلون 

لأن هذا الّتكرمي، واإن كان بطبيعة احلال يعرّب يف طّياته عن 

ا على  الإعتزاز مباآثر هوؤلء ال�سهداء الذين بذلوا اأرواحهم رخا�سً

كذلك  يعرّب  فهو  املجرم،  الإرهاب  مواجهة  يف  الوطن  مذبح 

اأن  قدرهم  كان  الذين  واأطفالهم  بعائلتهم  الفتخار  عن 

الت�سحية  من  واف���ًرا  ن�سيًبا  ينالوا 

وال�سرب الطويل على الأمل وال�سدائد«.

واأ�ساف: »يف الوقت الذي يتابع فيه 

الوطن  عن  الدفاع  م�سرية  جنودنا 

وجه  اأرى  واخل�ش،  اندفاع  بكّل 

الأح��ب��اء  اأطفالنا  م��ن  طفل  ك��ل 

م�سروع جندي، يتهّياأ لللتحاق 

يف يوم من الأيام مبوؤ�س�سة ال�سرف 

والت�سحية والوفاء، مقتّفًيا درب اأبيه ال�سهيد لي�ش فقط للخدمة 

يف منطقته، وعلى مقربة من ملعب طفولته، اإمّنا يف لبنان 

كما  واجلبل  ب��ريوت  ويف  ال�سمال  كما  اجلنوب  من  كّله 

البقاع. هذه �سجلت �سهداء املوؤ�س�سة الع�سكرية و�سهدائكم 

�سالت  التي  والدماء  ت�سري  ال�ست�سهاد  كلمة  اأقول،  ما  تثبت 

واألوانها  واأنواعها  باأحجامها  الت�سوير  و�سائل  قيمة  فما  تبنّي، 

اأمام لوحة بطولّية ير�سمها دم �سهيد فوق �سفحة الراب؟«

وختم قائًل: »با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي اأحّيي 

والمتنان  ال�سكر  واأتوّجه بخال�ش  فرًدا  فرًدا  ال�سهداء  عائلت 

جتاه  املتكّررة  مبادراتها  على  الطفولة  اإ�سعاد  جمعّية  اإىل 

من  كًل  واأخ�ّش  �سهدائها.  وعائلت  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

ال�سديقني  املرعبي  منذر  والإعلمي  اليو�سف  نزيها  الدكتورة 

غراوي  كارن  لبنان  جمال  ملكة  اأ�سكر  كما  املخل�سني. 

يف  وجمال  فرح  م�سحة  واللفت  املمّيز  بح�سورها  اأ�سفت  التي 

للدفاع  البندقية  هو  �سلحنا  كان  واإن  الأخ��وي،  اللقاء  هذا 

بالغد  امل�ستب�سرة  والوجوه  اجلمال  هو  ف�سلحكم  لبنان  عن 

والقلوب البي�ساء الناب�سة باخلري والأخلق احلميدة«.

غولدا  ال�سيدة  قدّمت  ذل��ك،  بعد 

با�سم  وه��داي��ا  دروًع���ا  طعمة  ن�سال 

والأمن  اجلي�ش  قائد  ملمثل  املدر�سة 

الداخلي والأمن العام ومللكة جمال 

اليو�سف  نزيها  وال��دك��ت��ورة  لبنان 

والإعلمي املرعبي.

جي�شنا
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ال�شفارة الإ�شبانية حتيي 

عيد ق�اتها امل�شّلحة وتكّرم �شباًطا لبنانيني

هريناندو،  ميلغرو�ش  ال�سيدة  الإ�سبانية  ال�سفرية  من  بدعوة 

عيد  ملنا�سبة  ا�ستقبال  حفل  احلدت،  يف  �سهاب  ق�سر  يف  اأقيم 

القوات امل�سّلحة الإ�سبانية، ح�سره قائد القوات اجلوية العميد 

الركن الطيار غ�سان �ساهني ممثًل قائد اجلي�ش العماد جان 

قهوجي على راأ�ش وفد مرافق، وعدد من ال�سخ�سيات الر�سمية 

والدبلوما�سية.

وقد قّلدت ال�سفرية هريناندو خلل احلفل، و�سام ال�ستحقاق 

من رتبة »كومندور« املمنوح من امللك لكل من ال�سباط يف 

اجلي�ش: العميد الركن زياد احلم�سي، العميد الركن �سامل 

روكز، العميد الطيار اإدمون احلم�سي، وذلك تقديًرا خلدماتهم 

وجهودهم يف اإطار التعاون بني اجلي�سني ال�سديقني.

جمعّية اإ�شعاد الطف�لة كّرمت �شهداء اجلي�ش
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ذك��رى  اجل��ن��وب  يف  بنعفول  ب��ل��دة  اأح��ي��ت 

ا�ست�سهاد النقيب روي اأبو غزالة بقدا�ش احتفايل 

قائد  ممثل  ح�سور  يف  البلدة،  كني�سة  يف  اأقيم 

قائد  خليل  اأبو  �سربل  الركن  العميد  اجلي�ش 

ر�سمية  و�سخ�سيات  الليطاين،  جنوب  قطاع 

ودينية واجتماعية، وفاعليات بلدية واختيارية 

وح�سد من اأبناء املنطقة.

ال�ستار  اجلي�ش  قائد  ممثل  اأزاح  القدا�ش،  بعد 

عن لوحة تذكارية و�سعت يف ال�ساحة العامة اإحياء لذكرى 

ال�سهيد، وو�سع اإكليًل من الزهر بعد عزف الن�سيد الوطني 

وحلن املوت.

فيها مبزايا  اأ�ساد  اأبو خليل كلمة  الركن  العميد  واألقى 

ال�سهيد، ومما قاله:

م�سقط  بالتحديد،  بنعفول  ومن  احلبيب  اجلنوب  »من 

الكرمية،  والعائلة  البيت  ودفء  الطفولة،  وملعب  الراأ�ش 

اإىل مدر�سة ال�سرف والت�سحية والوفاء، اإىل ال�سمال العزيز حيث 

�ساحة ال�سهادة، حكاية خّطها ال�سهيد بعرق اجلبني وحرب 

الدم القاين، كيف ل، ول�سان حاله وحال جنوده الأبطال يردد 

دائًما: �سعبنا واحد، اأر�سنا واحدة، وكّل �سرب من ترابها اأمانة 

وحده  فهو  الوطن  اإل  واإي��اب  ذهاب  يف  جميعنا  اأعناقنا،  يف 

الباقي اإىل الأبد«.

واأ�ساف: »اإن قيادة اجلي�ش ت�سع يف �سّلم اأولوّياتها، تكرمي 

ال�سهداء وعائلتهم، اآباًء واأمهات وزوجات واأبناء، لأن هوؤلء 

موؤ�س�ستنا  من  الأغلى  اجلزء  ي�سكلون  املخل�سني،  امليامني 

اإلينا كع�سكريني  بالن�سبة  ولأنهم ميثلون  املعنوي،  واإرثها 

ومواطنني، اخلمرية ال�ساحلة يف معجن لبنان، والقدوة الأوىل 

ملوا�سلة م�سرية الدفاع عن الوطن بكّل زخم واندفاع.

ل�سهدائها  القيادة  وفاء  اأن يكون  افتخارنا،  دواعي  اإنه ملن 

الوفاء  هذا  لهم.  امل��دين  املجتمع  وف��اء  مع  دائًما  متلزًما 

التذكارية  والن�سب  الحتفالت  باإقامة  حيًنا  يرجم  الذي 

واملن�ساآت واحلدائق  اأ�سمائهم على املباين  واإطلق  لل�سهداء، 

على  الأبناء  بت�سجيع  اآخ��ر  وحيًنا  ذل��ك،  �سوى  وما  العامة 

اإىل  �سبقهم  من  درب  واقتفاء  اجلي�ش،  �سفوف  يف  الإنخراط 

ميادين الت�سحية والعطاء«.

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  »با�سم  قائًل:  وختم 

الآباء الأجلء  واأ�سكر  ال�سهيد فرًدا فرًدا،  اأفراد عائلة  اأحّيي 

الذين  املوؤمنني  الأخوة  القدا�ش، وجميع  الذين قاموا بخدمة 

تداعوا اإىل هذا املكان املقد�ش، لل�سلة لراحة نف�ش ال�سهيد، 

ت�سييد  يف  �ساهم  من  كل  اإىل  ا  اأي�سً بال�سكر  اأتوجه  كما 

اللوحة التذكارية با�سمه.

املوؤ�س�سة  تبقى  اأن  والأح��ب��ة  الأه���ل  اأي��ه��ا  لكم  عهدنا 

الأخطار  مواجهة  يف  منيعة  ل�سهدائها،  وفية  الع�سكرية 

و�سيادته  الوطن  وح��دة  عن  الدفاع  يف  �سلبة  والتحديات، 

وا�ستقلله«.

بنعف�ل حتيي ذكرى النقيب ال�شهيد اأب� غزالة



اجلي�ش  قيادة  و�سعتها  التي  النوعي  التدريب  خطة  اإطار  يف 

وا�ستعدادها  الع�سكرية،  الوحدات  جهوزية  من  للتاأكد 

القتالية،  ال��ظ��روف  خمتلف  يف  والفاعل  ال�سريع  للتدخل 

اجلوّية  القوات  من  وحدات  مع  بال�سراك  املغاوير  فوج  نفذ 

املدفعية  الثاين،  التدخل  البحر،  مغاوير  واأف���واج:  والبحرّية 

يف  ليلّية  قتالية  مناورة  والهند�سة،  الأول  املدرعات  الثاين، 

منطقة حامات.

الوحدات  وقادة  القيادة،  املناورة عدد من كبار �سباط  ح�سر 

ال�سليب  عن  وممثلون  و�سباط،  امل�ستقّلة  والأف��واج  الكربى 

ملحقون  امل��دين،  للدفاع  العامة  واملديرية  اللبناين  الأحمر 

الدفاعي  ال��ت��ع��اون  مكتب  رئي�ش  اأج��ان��ب،  ع�سكريون 

الأمريكي وفريق التدريب الأمريكي، ومدعّوون مدنّيون.

التي ت�سّمنت مهاجمة جمموعة  املناورة  وا�ستخدمت خلل 

اإرهابيني  وم��ط��اردة  حامات  منطقة  يف  نة  متح�سّ اإرهابية 

تخّللتها  كما  احلّية،  الذخرية  وا�ستعمال  البحر  عر�ش  يف 

والأ�سلحة  الثقيلة  واملدافع  والدبابات  الطوافات  من  رمايات 

نا�سفة  عبوات  تفجري  اإىل  بالإ�سافة  واخلفيفة،  املتو�سطة 

طائرة  بوا�سطة  اجلو  من  وت�سوير  ا�ستطلع  عمليات  وتنفيذ 

.»Cessna«��ال

جي�شنا
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...ومترين تكتي يف مزرعة حن��ش
مدر�سة  نفذت  حامات،  يف  حنو�ش  مزرعة  رماية  حقل  يف 

بعنوان  احلّية  بالذخرية  تكتًيا  متريًنا  اخلا�سة  ال��ق��وات 

فرعي،  لفيف  م�ستوى  على  التمرين  جرى  الواقي«.  »ال��درع 

امل�ساة احلادي ع�سر، وح�سره  لواء  و�سارك فيه ع�سكريون من 

الكربى  الوحدات  وق��ادة  القيادة  يف  ال�سباط  كبار  من  عدد 

الأمريكي  التدريب  فريقي  جانب  اإىل  امل�ستقلة،  والأف���واج 

ومدافع  الدبابات  التمرين  خلل  ا�ستخدمت  وقد  والربيطاين. 

فيه  �ساركت  كما  واخلفيفة،  املتو�سطة  والأ�سلحة  الهاون 

اأمنت  التي  اجلوية  القوات  وطوافات  البحرية،  القوات  زوارق 

ف�سيلة  ا  اأي�سً و�ساركت  اجلوي.  والدعم  واملراقبة  الإ�ستطلع 

م�ساة مدولبة من فوج املدفعية الثاين.

مناورة قتالّية 

يف حامات



وا�سلت وحدات اجلي�ش تنفيذ تدابريها 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  الأمنّية 

اخلطة  ت�سملها  التي  تلك  �سّيما  ل 

حيث  وال��ب��ق��اع،  طرابل�ش  يف  الأمنية 

ت�ستمر عمليات دهم اأماكن املطلوبني 

العديد  توقيف  مّت  ال��ذي��ن  وامل�سّلحني 

منهم.

الأمنّية،  اإج��راءات��ه��ا  تنفيذ  وخ��لل 

اإىل  للجي�ش  تابعة  دوري���ات  تعّر�ست 

مما  م�سّلحني،  قبل  م��ن  ن��ار  اإط���لق 

ا�سطرها اإىل الرد وملحقة امل�ستبه بهم 

وتوقيف العديد منهم.

• ال�سمال:
نّفذتها  التي  الدهم  اأثر عملّيات  على 

يف  املتوّرطني  عن  بحًثا  اجلي�ش،  ق��وى 

تابعة  دورّي��ة  له  تعّر�ست  الذي  العتداء 

باب  حملة  يف   )2014/5/21( للجي�ش 

من  ك��ل  اأق���دم  طرابل�ش،  يف  التبانة 

العي�سى،  م�سطفى  ط��لل  امل��دع��ّوي��ن 

م�سطفى  وحممود  الراعي  جمال  خالد 

اإىل  اأنف�سهم  ت�سليم  على  احل���لق، 

امل�ساركني  وهم من  املخابرات،  مديرية 

واملطلوبني للعدالة  يف العتداء املذكور، 

بعّدة مذكرات توقيف.

بتاريخ 2014/5/26، دهمت قوى اجلي�ش 

يف  للعدالة  املطلوبني  من  عدد  اأماكن 

املدعو  اأوقفت  حيث  طرابل�ش،  مدينة 

فادي اأحمد اأنور �سابونة املطلوب مبوجب 

عّدة مذكرات توقيف، لإقدامه بتواريخ 

رمانات  ورمي  نار  اإطلق  خمتلفة، على 

يدوّية والإعتداء على القوى الع�سكرية.

املولوي،  نزار جمدي  املدعّوون  كما قام 

الديك، مدحت حميي  حممد م�سطفى 

الدين الأحدب وابراهيم �سمري امل�سطفى، 

م��ذك��رات  مب��وج��ب  ��ا  اأي�����سً املطلوبون 

نف�سها،  امل��ذك��ورة  للأ�سباب  توقيف 

يف  املخابرات  ملديرية  اأنف�سهم  بت�سليم 

اجلي�ش.

يف  اجلي�ش  من  ق��وة  اأوقفت  كذلك، 

املدعو   )2014/6/5( طرابل�ش  منطقة 

اإط��لق  على  لإق��دام��ه  امل�سري  حممود 

جبل  حمّلة  باجتاه  �ساروخية  قذيفة 

ا،  �سخ�سً  22 اأوق��ف��ت  كما  حم�سن، 

اأحدهم من التابعّية ال�سورية، لإقدامهم 

على اإطلق النار ابتهاًجا يف حمّلتي باب 
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...ورماية لف�ج املدفعية 

الأول يف بعلبك

الأول يف حقل  املدفعية  نّفذ فوج  املتدّربني،  والع�سكريني  ال�سباط  بح�سور عدد من 

الطيبة – بعلبك، رماية باملدافع الثقيلة عيار 155 ملم وامل�سادات الأر�سية عيار 14.5 

ملم. وقد متّيزت بالدقة واحلرفية.

م�ق�ف�ن باجلملة ومطل�ب�ن ي�شّلم�ن اأنف�شهمالتدابري الأمنّية م�شتمّرة



التبانة وجبل حم�سن، وجتّولهم من دون 

نارية  دّراجات  وقيادتهم  هوّية  بطاقات 

البع�ش  ومقاومة  قانونية،  غري  ب�سورة 

منهم عنا�سر اجلي�ش.

• البقاع:
نتيجة عمليات التق�سي واملتابعة التي 

قامت بها مديرية املخابرات، اأوقفت قوى 

منطقة  يف   2014/5/30 بتاريخ  اجلي�ش 

التابعّية  من  اأ�سخا�ش  ع�سرة  عر�سال، 

اللبنانية  الأرا���س��ي  لدخولهم  ال�سورية 

بطريقة غري �سرعية.

قّوة  مداهمة  اأثناء  ويف   ،2014/6/6 يف 

من اجلي�ش ملطلوبني يف منطقة الهرمل، 

باملثل،  رّدت  حيث  نار  لإطلق  تعّر�ست 

واأوقفت كًل من املدعّوين حممد علوه، 

حممد ح�سني نا�سر الدين، علء ح�سني 

و�سبطت  دع��ا���ش ع��ل��وه،  وع��ل��ي  ع��لم 

حربية  وب��ن��دق��ي��ة  ا  ر�سي�سً ب��ح��وزت��ه��م 

وم�سد�سات وقاذف اآر.بي.جي، اإىل كمّية 

من الذخائر والأعتدة الع�سكرية.

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

من  ق��ّوة  اأوق��ف��ت  مطلوبني،  وملحقة 

 2014/5/27-20-19-17 بتواريخ  اجلي�ش، 

حممد  ج��لل  امل��دع��ّوي��ن  و2014/6/7 

�سامي  جعفر،  حممد  مو�سى  جعفر، 

بلل  الفل�سطيني  احل�سيني،  غالب 

ها�سم،  �سريف  حممد  ال�سالح،  حممد 

العلي،  خالد  وليد  زعير،  حممد  ب�سري 

ال�ساعدي،  علي  ف��وزي  عماد  العراقي 

الفل�سطيني مو�سى طارق مو�سى ال�ساوي، 

ح�سن عبا�ش حمزة وزاهر علي حجول، 

لإقدامهم يف اأوقات �سابقة على العتداء 

نار  واإط��لق  اجلي�ش،  من  عنا�سر  على 

بن�ساطات  قيامهم  اأو  مناطق  ع��ّدة  يف 

الع�سكرية  القوى  اأوقفت  وقد  اإرهابّية. 

حريك،  ح��ارة  منطقتي  يف  املطلوبني 

مع  و�سّلمتهم  ال��ري��ا���س��ّي��ة،  وامل��دي��ن��ة 

لإجراء  املخت�سة  املراجع  اإىل  امل�سبوطات 

اللزم.

• توقيفات وم�سبوطات:
بنتيجة التدابري التي تنّفذها الوحدات 

يف خمتلف املناطق، للحفاظ على الأمن 

املنّظمة  اجلرائم  ومكافحة  وال�ستقرار 

الوحدات  ه��ذه  اأوقفت  اأنواعها،  على 

التوجيه  مديرية  اأ���س��درت��ه  بيان  وف��ق 

من  �سخ�ش   900 نحو   ،2014/6/7 بتاريخ 

مطلوب  بع�سهم  خمتلفة،  جن�سّيات 

مبوجب مذكرة توقيف، والبع�ش الآخر 

متعّددة،  وخمالفات  جرائم  لرتكابه 

تتعّلق بالتجوال داخل الأرا�سي اللبنانية 

وح��ي��ازة  ���س��رع��ي��ة،  اإق���ام���ات  دون  م��ن 

اإىل  بالإ�سافة  بها،  والإجت��ار  املمنوعات 

دون  من  نارية  ودراج��ات  �سيارات  قيادة 

اأوراق ثبوتية، وقد �سملت امل�سبوطات 156 

�سيد،  زوارق  و7  نارّية  دّراج��ة   48 �سيارة، 

الأ�سلحة  من  كميات  اإىل  بالإ�سافة 

املتنّوعة  الع�سكرية  والأعتدة  والذخائر 

واملخدرات.

مديرية  ق��ال��ت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

بتاريخ  اأ���س��درت��ه  ب��ي��ان  يف  ال��ت��وج��ي��ه 

يف  اأوقفت  اجلي�ش  قوى  اإن   ،2014/5/22

ا من  حملتي برج حمود والدورة 25 �سخ�سً

دون  من  لتجّولهم  خمتلفة،  جن�سيات 

ارتكاب  اإىل  بالإ�سافة  ثبوتّية،  اأوراق 

بع�سهم خمالفات متنّوعة.

توافر  على  وبناًء   ،2014/5/28 وبتاريخ 

من  كبري  ع��دد  وج��ود  عن  معلومات 

منطقة  يف  م��ب��اٍن  داخ�����ل  الأ���س��خ��ا���ش 

بن�ساطات  بقيامهم  ي�ستبه  ال�سبتّية 

امل��خ��درات،  وبت�روي�ج  ب��الأم�����ن  خمّلة 

ده��م��ت ق����وة م���ن اجل��ي�����ش امل��ك��ان 

ا  �سخ�سً  14 اأوق��ف��ت  ح��ي��ث  امل��ذك��ور، 

بينهم 6 اأ�سخا�ش من التابعية ال�سورية، 

و�سبطت بحوزتهم كمّية من املخدرات 

اخلفيفة  احلربية  والذخائر  والأ�سلحة 

كمّية  اإىل  بالإ�سافة  اليدوية،  والقنابل 

من الأموال والأعتدة الع�سكرية واأجهزة 

هوي�ة  وبطاق�ات  والت�سوي�ر  الت�س�ال 

مزّورة.

مّت ت�سليم املوقوفني مع امل�سبوطات اإىل 

باإ�سراف  التحقيق  وبو�سر  املعنّية  املراجع 

الق�ساء املخت�ش.

• �سواريخ:
و2014/6/9،  و2014/5/18   17 بتواريخ 

امل��رج  حميد،  وادي  ب��ل��دات  تعّر�ست 

ال�سمايل، وحور تعل – البقاع والهرمل، 

م�سدرها  وق��ذائ��ف  ���س��واري��خ  ل�سقوط 

ال�سرقية،  ال�سل�سلة  اأو  ال�سوري  اجلانب 

التوجيه.  اأفادت بيانات مديرية  وفق ما 

على  اجلي�ش  وح���دات  ك�سفت  وق��د 

اأنواعها،  لتحديد  �سقوطها  اأم��اك��ن 

على  الع�سكري  اخلبري  ك�سف  كما 

مواقع انفجارها.

جي�شنا

العدد 32349







من  ترحيب  كلمة  ثم  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بداية 

املحامي  بعدها  األقى  �شعد،  ج��ورج  املقدم  االحتفال  عّريف 

حتط  املرة  »هذه  قاله:  ومما  املوؤ�ش�شة  كلمة  العاقوري  جان 

لتقّدم  الع�شكرية  ال�شرطة  قيادة  يف  رحالها  العاقوري  موؤ�ش�شة 

القليل من الكثري الذي يقدمه اجلي�ش يف �شبيل الوطن. وما 

جتهيز هذه القاعة اإال مل�شاعدة اأفراد ال�شرطة لتنمية قدراتهم 

الفكرية والثقافية«.

يف اخلتام، قّدم ممثل قائد اجلي�ش اإىل رئي�شة املوؤ�ش�شة ال�شيدة 

القيادة عربون تقدير مرفًقا بكتاب �شكر  العاقوري درع  ليا 

الع�شكرية  القطع  جتاه  بها  تقوم  التي  اجلهود  كل  على 

)اأع�شاء يف  العمل  لفريق  ال�شرطة  درع  قّدم  اجلي�ش. كما  يف 

موؤ�ش�شة العاقوري( الذي اأجنز العمل بدقة وهم: رميون غالب، 

جهاد حداد، و�شام عطالله، وربيع ا�شطنبويل.

اللوحة  عن  ال�شتار  واإزاحة  ال�شريط  لق�ش  اجلميع  انتقل  ثم 

اثنتني:  اإىل  تق�شم  التي  القاعة  اأرجاء  يف  وجالوا  التذكارية، 

جمّهزة  واأخرى  عمالقة،  ب�شا�شة  جمّهزة  للمحا�شرات  قاعة 

باأجهزة كومبيوتر )عدد 10( مع كامل م�شتلزماتها. واأقيم 

حفل كوكتيل باملنا�شبة.
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

وقفة وفاء

قاعة حما�سر�ت يف �ل�سرطة �لع�سكرية

بدعم من موؤ�س�سة �لعاقوري

�ل�سرطة  بقائد  ممثال  قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�ش  قائد  برعاية 

�لع�سكرية �لعميد �لركن غابي �حلم�سي، �إفتتحت موؤ�س�سة �ملقدم �ملغو�ر 

�لع�سكرية  �ل�سرطة  قيادة  يف  حما�سر�ت  قاعة  �لعاقوري  �سبحي  �ل�سهيد 

جانب  �إىل  �ملدنيني  و�ملدعوين  �ل�سباط  من  عدد  بح�سور  – �لريحانية، 
رئي�سة و�أع�ساء موؤ�س�سة �لعاقوري.



من الألف

املتحدة  الأمم  العام قّدمت  منذ حواىل 

احلديد، فطلبت  للجي�ش هنغارين من 

القيادة و�سعهما يف منطقة اللقلوق ل�سالح �سرية القتال اجلبلّي 

يف فوج املغاوير املتمركزة داخل ثكنة ال�سخور، والتي هي عبارة 

عن غرف حمفورة داخل الكهوف ذات رطوبة عالية وت�سّرب 

الهنغارين  اأن  تبّي  فرتة  وبعد  جًدا.  متدّنية  حرارة  مع  مائي 

ا مع  غري �ساحلي لل�سكن يف هذه الظروف املناخية، خ�سو�سً

ال�سيف.  خالل  وارتفاعها  �ستاًء  احلرارة  وتدّن  الثلوج  تراكم 

اأن العقار املذكور غري مملوك من اجلي�ش لذا ل  كما تبّي 

ميكن اإقامة اأي بناء اإ�سمنتي عليه.

خطة  املهند�سي  بع�ش  فاقرتح  اخلطط،  تغيري  مّت  عندئذ، 

هبة  حديدية  �سحن  م�ستوعبات  با�ستخدام  تق�سي  بديلة 

الأثر  وعلى  املنطقة.  يف  ل�ستعمالها  الأمريكي  اجلي�ش  من 

عدم  ثبت  اإذ  الهنغارين  ا�ستعمال  عن  النظر  �سرف  ج��رى 

�سالحيتهما لل�سكن، وتقرر ال�ستعانة مب�ستوعبات ال�سحن، 

فقام اأحد ال�سّباط املهند�سي بت�سميم م�سروع لإن�ساء مبنى يف 

ثكنة ال�سخور.

احلاجة اأم البتكار

مّت  بداية  اأّنه  املهند�ش  اأول  املالزم  اأ�سار 

بع�ش  وغريبة  م�ستهجنة  كونها  الفكرة  على  العرتا�ش 

الرائد؛  امل�سروع  هذا  على  لحًقا  املوافقة  مّتت  لكن  ال�سيء، 

وبناء على توجيهات مدير الهند�سة يف حينه العميد الركن 

معمارّية  اأ�سغاًل  ت�سمل  لة  مف�سّ درا�سة  اإعداد  مّت  جّروج،  حّنا 

امل��واد  تفا�سيل  مع  وكهربائية،  وميكانيكية  ومدنّية 

امل�����س��روع.  لتنفيذ  ال��الزم��ة 

باليد  التنفيذ  ق���رار  واّت��خ��ذ 

)عنا�سر  الع�سكرية  العاملة 

مديرية  وم���ن  امل��غ��اوي��ر  م��ن 

عر�ست  وعندما  الهند�سة(. 

الدرا�سة على قائد فوج املغاوير 

العميد الركن �سامل روكز، 

لقت الفكرة ا�ستح�ساًنا لديه 

امل�سروع  يف  قدًما  امل�سي  فقرر 

لإن�ساء املبنى قبل حلول ف�سل 

يف  نوعها  من  الأوىل  هي  �سابقة 

اجلي�ش من حيث الإن�ساءات املبتكرة، 

نّفذتها مديرية الهند�سة مل�سلحة فوج 

والأفكار  الإبتكار  فبف�سل  املغاوير... 

�سحن  م�ستوعبات  حتّولت  اخلّلقة 

حديدية اإىل ثكنة متركز ل�سرّية القتال 

ثكنة  لتتحّول  اللقلوق،  يف  اجلبلّي 

ال�سخور اإىل »�ساليهات« �سيفية توؤّمن 

ال�سكن لعنا�سر املغاوير.

امللزم  التقينا  الهند�سة  مديرية  يف 

من  جرج�ش  ان  غ�سّ املهند�ش  اأول 

يف  �ساهم  ال��ذي  ال��درو���ش  م�سلحة 

للمبنى،  والإن�سائي  املعماري  الت�سميم 

ف�سرح لنا الق�سة من بداياتها...

يف

ثكناتنا

العدد 36349

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بومارون

بوركت 

ال�سواعد والأفكار...

م�ستوعبات �سحن 

حتّولت »فيلل« ع�سكرية



ال�ستاء. وبالفعل بداأ العمل يف اآب العام املا�سي ومّت جتنيد حواىل 

30 عن�سًرا من خمتلف الإخت�سا�سات عملوا بامل�سروع. وهكذا 

اإىل غرف منامة  اأربعون م�ستوعًبا لل�سحن �سيًئا ف�سيًئا  حتّول 

مب�ساحة  ومكاتب  طعام  وقاعات  وخمازن  �سحّية  ووح��دات 

بلغت 600 مرت مربع اأّمنت متركز �سرية كاملة )120 عن�سًرا( 

يف ظروف معي�سية طبيعية.

وعن كيفية حّل م�سكلة املناخ البارد اأو احلار يف هذه املنطقة 

لفت  اجل��ب��ل��ي��ة، 

عزل  مّت  اأّن���ه  اإىل 

اجلدران اخلارجية 

ل��ل��م�����س��ت��وع��ب��ات 

الفّلي  من  باألواح 

املقاوم للمياه لعزل 

حرارة الداخل عن 

ب�سكل  اخل����ارج 

ك���ام���ل، وج���رى 

ب��األ��واح  تلبي�سها 

ب�سكل  خ�سبية 

جميل.  هند�سي 

املبنى  ُجّهز  كما 

تدفئة  ب��و���س��ي��ل��ة 

و�سبكة  مركزية 

عن  معزولة  مياه 

ال��ط��ق�����ش ال��ب��ارد 

لتجّمدها  منًعا 

����س���ت���اًء. وي��ج��ري 

الإع�����داد ل��درا���س��ة 

ت��رك��ي��ب األ����واح 

ل�ستثمار  معدنية 

ال�سم�سية  الطاقة 

يف  املياه  لت�سخي 

املبنى.

اأن  اأول جرج�ش  اأما عن تفا�سيل ور�سة العمل فاأو�سح املالزم 

طاقاتهم،  بكامل  �سعبة  مناخية  ظروف  يف  عملوا  العنا�سر 

واحل��رارة  ال�سيف  ط��وال  الليل،  من  متاأخرة  �ساعات  وحتى 

العالية، ثم خالل اخلريف يف برد و�سقيع هذه املنطقة اجلبلية 

تركيًزا  تطّلب  �سعًبا  عماًل  كبرية  بدقة  فاأجنزوا  العالية، 

وجهًدا ومثابرة، لكّنه اأثمر نتيجة ممتازة وعماًل متكاماًل، 

املبنى  �سيقطنون يف  امل�سروع  العاملي يف  واأّن غالبية  ا  خ�سو�سً

الذي جّهزوه. واجلدير بالذكر اأن كلفة اإن�ساء هذا املبنى من 

األف   200 حواىل  تبلغ  م(  م   600( نف�سها  للم�ساحة  الباطون 

وال�سريع  بالكلفة  امل�سروع اخلفيف  فيما كّلف هذا  دولر، 

بالوقت، 60 األف دولر اأمريكي فقط.

وختم املالزم اأول املهند�ش جرج�ش لفًتا اإىل اأن هذه التجربة 

الإن�ساءات  من  النوع  هذا  بناء  واعتماد  تعميمها  ميكن 

الدائم  التمركز  حيث  ال�سورية،   - اللبنانية  احل��دود  على 

اأماكن  اإ�سمنتية يف  اأبنية  اإن�ساء  اإمكان  للعنا�سر، من دون 

اىل  ن�س��بة  متدنية  تكلفتها  واأن  ا  خ�سو�سً ا�س�رتاتيجية، 

الأبني��ة احلجري��ة.
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امل�سروع  هذا  يف  بامل�ساركة  قام 

الهند�سة  مدير  توجيهات  �سمن 

امل�ساركون

الدرو�ش  م�سلحة  رئي�ش  الق�سي�ش،  ف��وؤاد  الركن  العميد 

�سامر  املهند�ش  النقيب  اجلمل،  جورج  املهند�ش  العقيد 

اأول  امل��الزم  جرج�ش،  ان  غ�سّ املهند�ش  اأول  امل��الزم  �سقري، 

املهند�ش مايك الليطان، املالزم اأول جورج جرج�ش، اإ�سافة 

اإىل عنا�سر من م�سلحة امل�ساغل يف مديرية الهند�سة.



الإنفاق الع�سكري اخلليجي على الت�سّلح

ال�سعودّية الأوىل عربًيا والتا�سعة عاملًيا

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

حما�رضة

العدد 38349

»الإنفاق الع�سكري اخلليجي على الت�سّلح يف ال�سنوات اخلم�ض 

الأخرية - ال�سعودية مدخاًل«، عنوان املحا�سرة التي األقاها العميد 

والأركان  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  كلّية  يف  مالعب  ناجي  املتقاعد 

بح�سور �سباط دورة الأركان الـ28 يتقّدمهم ممثاًل قائد اجلي�ض 

العماد جان قهوجي قائد الكلّية العميد الركن علي مّكي.

تقدمي  مزهر  جنم  اإيلي  املقّدم  ت��وّل  الوطني  الن�شيد  بعد 

ال�شرق  »موؤ�ش�شة  باحلديث عن  ا�شتهل كالمه  الذي  املحا�شر 

الأدنى واخلليج للتحاليل« التي اأُن�شئت بداية يف دبي ثم اأ�شبح 

العام يف  الو�شع  لبنان )العام 2009(. وحتّدث عن  لها موقع يف 

ال�شعودية التي ي�شّكل دخلها القومي ن�شبة 20 باملئة من الدخل 

القومي يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، وهي ع�شو يف جمموعة 

الع�شرين، والدولة الأول يف العامل يف جمال ت�شدير النفط، والثالثة 

من حيث احتياطها النقدي البالغ 850 مليار دولر.

ويف الإطار نف�شه اأ�شار اإل اأّنه بح�شب تقرير »معهد �شتوكهومل 

الدويل لأبحاث ال�شالم« زادت م�شرتيات ال�شعودية والإمارات من 

ال�شالح بقّوة يف ال�شنوات اخلم�س الأخرية التي منا خاللها �شوق 

بيع ال�شالح منًوا كبرًيا ناهز ال�14 باملئة؛ فيما ارتفعت واردات 

دول اخلليج العربية من الأ�شلحة يف الفرتة 2008-2013 بن�شبة 23 

يف املئة مقارنة مبا كانت عليه يف الفرتة 2004-2008. ومتّثل 

ال�شرق  دول  م�شرتيات  اإجمايل  من  املئة  يف   52 امل�شرتيات  هذه 

العديد من  فاإن  الدرا�شة  بح�شب  اأّنه  واأو�شح  الأو�شط جمتمعة. 

الدفاع اجلوي  اأنظمة  اأمواًل �شخمة يف  ا�شتثمرت  دول اخلليج 

مقاتلة«  لطائرات  �شخمة  »طلبيات  اأن  اإل  لفًتا  وال�شواريخ، 

من بريطانيا والوليات املتحدة اللتني اختزلتا لوحدهما 45 يف 

ال�شالح، وهي  دول اخلليج من  ا�شتوردته  ما  اإجمايل  املئة من 

ع اأن تبقى على حالها يف ال�شنوات املقبلة. ن�شبة ُيتوقَّ

ويف ال�شياق عينه، اأو�شح العميد مالعب اأن ال�شعودية احتّلت 

الدويل، حيث  امل�شتوى  تا�شعة على  الأول عربًيا وحّلت  املركز 

اأمريكي،  دولر  مليون   42،858 الع�شكرية  ميزانيتها  بلغت 

التا�شع ع�شر، تلتها اجلزائر  املركز  اإ�شرائيل يف  بينما �شّنفت 

تعزيز  ال�شوء على خطوات  الع�شرين، ملقًيا  املركز  يف 

غوا�شات  خم�س  ل�شراء  )مفاو�شات  امللكية  البحرية 

اجلوّية  والقوات   )»5 »مارك  اأمريكًيا  زورًقا  و30  اأملانية 

والربّية  اجلوي(  الدفاعي  التفّوق  ل�شمان  دولر  مليار   7(

)�شواريخ TOW امل�شادة للدروع(. 

ثم تطّرق لأهمية احلر�س الوطني الذي يعترب اأحد القطاعات 

الع�شكرية يف ال�شعودية، ونظًرا اإل طبيعة عمله ومهماته التي 

اأ�شدر  فقد  الدفاع،  وزارة  يف  امل�شّلحة  القوات  مب�شاندة  تق�شي 

املا�شي،  العام  العزيز  امللك عبدالله بن عبد  ال�شعودي  العاهل 

اأمًرا ملكًيا يق�شي بتحويل رئا�شة احلر�س الوطني اإل وزارة با�شم 

العلم  مع  له،  جوّي  دفاع  منظومة  واإن�شاء  الوطني«  »احلر�س 

ا يف الن�شاطات الثقافية والإن�شانية ويعمل من  اأنه ي�شاهم اأي�شً

�شمن منظومة موؤ�ش�شات الدولة.

نا�شطة  ال�شعودية  الع�شكرية  ال�شناعة  اأن  بالذكر  واجلدير 

�شيانة  على  ال�شعودي  ال�شباب  كوادر  تدريب  يتم  حيث  جًدا 

وت�شنيع الطائرات الع�شكرية وت�شنيعها ومن بينها الطائرات 

من دون طيار. 

درع  قوات  اإل  حما�شرته  نهاية  يف  مالعب  العميد  وتطّرق 

دول  تعاون  ملجل�س  املوّحدة  الع�شكرية  القيادة  ذات  اجلزيرة 

اخلليج واملوؤّلفة من حوال 100 األف عن�شر، م�شرًيا اإل املناورات 

التي  الله«  عبد  »�شيف  مناورات  واأهّمها  امل�شرتكة،  القتالية 

DF- شاركت فيها عربة حتمل �شاروخني �شينيني من طراز�

البحرينية  البحرّية  مع  بال�شرتاك   »14 »ج�شر  ومناورات   ،3
و»مترين جبل 13 البحري« مع قوات ُعمانية، و»تبوك 3« مع 

ال�شودان يف البحر الأحمر، ومع اجلي�شني  اجلي�س امل�شري، ومع 

الباك�شتاين والرتكي يف ال�شعودية، ومناورات »ن�شر الأنا�شول« 

الربيطانية،  القوات  مع   »3 الأحمر  »التم�شاح  و  تركيا،  يف 

بالإ�شافة اإل مناورات مع الفرن�شيني حول العمليات احلربية 

ة الليلية والنهارية. اخلا�شّ







ال�شوؤوؤن ال�شرتاتيجية  القيادي واخلبري يف 

غ�شان  والتكنولوجية  والق��ت�����ش��ادي��ة 

حما�شرٍة  يف  املو�شوع  تناول  حا�شباين، 

للقيادة  �شهاب  ف��وؤاد  كلية  يف  األقاها 

الكلية  قائد  م�شاعد  بح�شور  والأركان، 

العماد  اجلي�س  قائد  ممّثاًل  احلايك  كلود  الركن  العميد 

من  �شباط  اإل  الأرك��ان،  ال�شباط  من  عدد  قهوجي،  جان 

قطع اجلي�س ووحداته.

اأوروب��ا  يف  عديدة  قيادية  منا�شب  �شغل  ال��ذي  حا�شباين 

التنفيذي  الرئي�س  من�شب  اأهمها  )م��ن  الأو���ش��ط  وال�شرق 

للعمليات الدولية يف جمموعة الت�شالت ال�شعودية، موؤ�ش�س 

بال�شت�شارات  تعنى  التي  »غرايكوت�س«  �شركة  ورئي�س 

»جمهورية  منها  كثرية  موؤلفات  ل��ه  ال�شرتاتيجية(. 

يف  ال�شادر  متغرّي«  عامل  يف  لبنان  وجهة  الكهف،  خ��ارج 

العنوان  الكتاب  ه��ذا  م�شمون  وي�شكل  املن�شرم.  العام 

العري�س للمحا�شرة التي خ�ّس بها حا�شباين �شباط املوؤ�ش�شة 

اليوم جتربة �شعبة  الع�شكرية لي�شرح كيف يخو�س لبنان 

لنقلٍة  فيها  الوقت  ح��ان  دقيقة،  اإقليمية  ظ��روف  ظل  يف 

وخلق  النتاجية  نحو  والتوجه  بالقت�شاد  للنهو�س  نوعّيٍة، 

فر�س عمٍل لل�شباب للحد من هجرة الأدمغة، والإبقاء على 

التوازن الجتماعي والثقايف.

نواة  ت�شكيل  كيفية  حا�شباين  ناق�س  ال�شياق،  هذا  ويف 

العلم  خالل  من  املجتمع  يف  والفاعل  احلقيقي  الإ�شالح 

والفكر واإرادة املواطن اللبناين، م�شّدًدا على اأن ل دميقراطّية 

متمّنًيا  حّر،  تناف�شي  واقت�شاد  فاعلة،  موؤ�ش�شات  دون  من 

على اجلميع العمل اليوم لغٍد واعد ولتحقيق لبنان املرجتى 

وتطور  احل��ايل  العاملي  الو�شع  تناول  كما   .2030 العام  يف 

النمو يتجه من  العاملية بحيث بات  الجتاهات القت�شادية 

الغرب الكهل اإل ال�شرق الفتي، نتيجة ترهل قوانني ناظمة 

ومناذج حوكمة يف البلدان الكربى وحدوث ت�شابك بنيوي 

يف  الو�شع  اإل  وتطرق  القت�شادّية.  الأنظمة  جمموعة  يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط حيث اأهم احتياطات م�شادر الطاقة 

التي تعتمد عليها الدول الكربى لتحقيق 

جزء كبري من منوها القت�شادي، م�شرًيا 

اأّي  من  اأك��ر  هي  املنطقة  ه��ذه  اأّن  اإل 

ت�شابك  وحمور  اهتمام  حمط  �شابق  وقت 

م�شالح دولية، حيث ت�شعى دول عظمى اإما 

تاأميًنا مل�شادر  الأو�شط  ال�شرق  ا�شرتاتيجّية يف  لحتالل مواقع 

الطاقة اأو حلماية مكت�شبات حمّققة من تهديد طرف اآخر.

ممار�شات  عن  ناجمة  مرتّدية  اجتماعية  اأو�شاع  ظّل  ويف 

وتطلعاته،  �شعوبها  متطلبات  تلّب  مل  �شيا�شية  اأنظمة 

وانطلقت ثورات اجتماعية وحروب حتررّية اأدت اإل تدخالت 

اأجنبية كبرية اأثرت يف متو�شع مراكز القوة، وتبديل بع�س 

التغيري  وهذا  والقت�شادية.  والجتماعية  ال�شيا�شية  الأنظمة 

املبادئ،  تر�شيخ  يف  البلدان  توجه  بو�شلة  م�شار  حتويل  اأتاح 

والثقافة،  والقت�شاد  الفكار  وحت��رر  باملجتمع،  والنهو�س 

الأخالقية  املمار�شات  اإل  وال��ع��ودة  النفتاح  نحو  وال�شري 

ال�شحيحة يف العمل والتجارة...

وهو  العاملية،  التطورات  لبنان يف خ�شم هذه  يتمو�شع  اأين 

عر�شة  املناطق  اأكر  من  واح��دة  و�شط  الفتّية  اجلمهورية 

كيف  حا�شباين  ي�شرح  العامل؟  يف  والتجاذبات  للتغريات 

ميكن لهذا البلد الواعد اأن ينه�س باقت�شاده وحكمه اإل 

اأرقى امل�شتويات في�شبح دولة تناف�شية قادرة على اأداء دور بارز 

�شمن املنظومة القت�شادية وال�شيا�شية العاملية. وي�شري املحا�شر 

اإل اأمكان ا�شتفادة لبنان من فر�س التغيري ليحدد وجهته 

بطريقة �شحيحة واأ�شلوب منهجي منّظم ليحتّل بحلول العام 

2030 مرتبة قيادية بني الدول والقت�شادات املتقدمة، موؤكًدا 

اإذا ما حلت امل�شاكل  اأّن لبنان لي�س بعيًدا عن هذا الواقع 

املتعلقة مبرحلة التطور الأ�شا�شية كاإعادة تفعيل املوؤ�ش�شات 

وحكم القانون وتطوير البنى التحتية وحتقيق ال�شتقرار يف 

الروؤية ال�شيا�شية والقت�شادية.

املحا�شر  احلايك  كلود  الركن  العميد  �شكر  اخلتام،  يف 

درع  له  وق��ّدم  القّيمة،  حما�شرته  على  حا�شباين  غ�شان 

الكلية با�شم العماد قائد اجلي�س. 

اإعداد:

ليال �سقر الفحل

حما�رضة
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والجتماعية  ال�سيا�سّية  البو�سلة  اجتاه  العامل  فيه  اأ�ساع  زمن  يف 

املظلم  النفق  من  اخلروج  طريق  اجلميع  يتلّم�ض  والقت�سادية، 

وال�ستقرار  الإجتماعية  العدالة  من  مقبول  م�ستوى  اإىل  للو�سول 

بالن�سبة  لبنان  وجهة  هي  فما  القت�سادي...  والنمو  ال�سيا�سي 

لل�سيناريوهات العاملية بحلول العام 2030؟

اأي وجهة للبنان 

العام 2030؟
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رميا �ضليم �ضوميط
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اجلي�ش اللبناين يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي

من املالكّية

اإىل العدي�ضة

م�ضرية بطولة و�ضهادة

منذ اإعالنها دولة العام 1948، با�ضرت اإ�ضرائيل �ضعيها لال�ضتيالء على الأرا�ضي العربية املحيطة 

بها، وقد قامت لهذه الغاية باعتداءات واجتياحات كان لالأرا�ضي اللبنانّية الن�ضيب الأكرب منها، 

الوقت  ذلك  منذ  له  كانت  اللبناين  اجلي�ش  العدو.  اأطماع  �ضحّية  الأبرياء  مئات  خاللها  وق�ضى 

مواجهات عديدة مع العدو، �ضّجل خاللها بطولت، وقّدم �ضهداء.

معركة املالكية )اأيار 1948(

يف احلرب العربية - الإ�سرائيلية الأوىل 

)القرية  املالكية  ك��ان��ت   ،)1948(

من  كلم  ن�سف  م�سافة  على  الواقعة 

الفل�سطينية(   - اللبنانية  احل���دود 

ب�سبب  كثرية،  دموية  ملعارك  عر�سة 

اخلام�س  ليل  ويف  فيها.  ا�سرائيل  طمع 

القوات  �سّنت  العام،  اأيار ذلك  ع�سر من 

الإ�سرائيلي�ة هجومً�ا خاطًفا لالإ�ستي��الء 

بها،  املحيطة  وال��ت��الل  الق��رية  على 

اللبناين  اجلي�س  قوات  ف�سارعت 

اإىل اجتياز احلدود، حيث 

يف  اأول  امل��الزم  ت�سّدى 

اللبناين  اجلي�س 

حم��م��د زغ��ي��ب 

ورج�������ال�������ه 

ل���ل���ق���وات 

ا���س��رداد  م��ن  ومت��ّك��ن��وا  الإ�سرائيلية 

ما  وبح�سب  املالكية.  على  ال�سيطرة 

 »Associated Press« وكالة  ذكرته 

اأ�سبوعني  بعد  فاإنه  املعركة،  تلك  عن 

تقريًبا، ابتكرت ا�سرائيل خدعة متطّورة 

اأوًل  فبداأت  جديد.  من  القرية  لحتالل 

املوؤلفة  القرية  حامية  على  هجوم  ب�سن 

ا�سطر  مما  اللبناين،  اجلي�س  جنود  من 

ثم  التعزيزات،  طلب  اإىل  الع�سكريني 

الأرا���س��ي  داخ��ل  اإ�سرائيلي  رت��ل  ت�سّلل 

جم��اورة،  طريًقا  م�ستخدًما  اللبنانية 

رتل  اأنه  زاعًما  ال��وراء  من  القرية  وقارب 

يف  القافلة  �سارت  اللبنانية.  التعزيزات 

طريقها باأمان، ومّرت بعّدة قرى لبنانية 

معتقدين  ب�سرور  ال�سّكان  وا�ستقبلها 

يف  وهي  التقت  وقد  لبنانية.  قافلة  اأنها 

احلقيقية  اللبنانية  التعزيزات  الطريق، 

اأخ���رًيا  ك��ا���س��ح.  ب��ه��ج��وم  وباغتتها 

وا�ستعادت  املالكّية  القافلة  هاجمت 

الأوىل من  ال�ساعات  ال�سيطرة عليها يف 

اأ�سبوعني،  ح��واىل  وبعد  اأي��ار.   29 �سباح 

القرية  ا�سرداد  يف  اللبناين  اجلي�س  جنح 

اإّل  كله،  ال�سيف  م��ّدة  بها  ك  والتم�سّ

الطائرات  من  ج��ّوي  غطاء  وحت��ت  اأن��ه 

الهجوم  و�سغط  الإ�سرائيلية،  احلربية 

اإ�سرائيلية  األوية  اأربعة  �سّنته  الذي  الرّبي 

لواء  اإطار عملية »ح��ريام«، متّكن  يف 

يف  القرية  اجتياح  من  )ال�سابع(  �سيفع 

اأواخر ت�سرين الأول 1948، وكان احتالل 

املالكّية �سمن احتالل ما اأ�سبح يعرف 

ب�»القرى ال�سبع اللبنانية«. 

عدد  املالكية  معركة  يف  ا�ست�سهد 

راأ�سهم  اللبناين على  من جنود اجلي�س 

قائد احلامية النقيب حممد زغيب )وقد 

تيّمًنا  �سيدا  يف  اجلي�س  ثكنة  �سّميت 

منحه  حيث  لذكراه(،  وتخليدًا  با�سمه 

�سهاب  فوؤاد  اجلي�س  قائد  العام  الزعيم 

و�سام الأرز من رتبة فار�س.

من 1948 اإىل منت�ضف ال�ضبعينيات

التي  الهدنة  اتفاقية  من  الرغم  على 

ال��دول  م��ن  و���س��واه  معها  لبنان  وّقعها 

اع��ت��داءات  ا�سرائيل  �سّنت  العربية، 

جنوب  احلدودية  املناطق  على  متكررة 

لبنان بني العام 1948 والعام 1965 مت�سّببة 

واجلرحى،  القتلى  من  الكثري  ب�سقوط 

 1967 العام  املادية.  الأ�سرار  اإىل  اإ�سافة 

وعلى الرغم من اأن لبنان مل ي�سارك يف 

ا�سرائيل  اجتاحت  فقد  حزيران،  حرب 

واحتلتها  �سبعا  بلدة  مزارع  من  ق�سًما 

يف  منازلهم.  وف��ّج��رت  اأهلها  وط���ردت 

مي�س  ا�سرائيل  ق�سفت   1968 ح��زي��ران 

العام  من  الأول  كانون   26 ويف  اجلبل، 

الدويل،  بريوت  مطار  على  اأغارت  ذاته، 

هجمات  �سل�سلة  �سّنت   1969 �سيف  ويف 

على اجلنوب.
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ال�سرائيلي  اجلي�س  اجتاح   1970 العام 

اجتياحها  اأع��اد  ثم  العرقوب،  منطقة 

 ،1972 اأيلول  ويف   1971 العام  مطلع  يف 

�سابقيه  كما  الأخري  الإجتياح  وانتهى 

جمل�س  من  قرار  على  بناًء  بالن�سحاب 

الأمن الدويل.

عن  دفاعه  يف  اللبناين  اجلي�س  دف��ع 

�سريبة   1972 اأي��ل��ول  اجتياح  يف  اأر���س��ه 

على  �سهيًدا  ع�سر  ت�سعة  مقّدًما  ال��دم، 

واأربعني  �ستة  اإىل  اإ�سافة  الوطن  مذبح 

العدو  لّقن  املقابل  يف  ولكّنه  جريًحا، 

دّبابة  دم��رت  حيث  البطولة  يف  ��ا  در���سً

اأول  الرقيب  ب��اإم��رة  )كانت  له  واح��دة 

للجي�س  دبابات  �سبع  اأحمد(  ا�سماعيل 

نفاذ  حتى  تقاتل  وظّلت  الإ�سرائيلي، 

الطريان  كثافة  من  بالرغم  الذخرية، 

ال�سجاعة  مواجهته  لقت  وقد  املعادي. 

يف  امل��دوي  ال�سدى  الإ�سرائيلي  للعدوان 

وال�سحافة  وال�سعبّية،  ال�سيا�سية  الأو�ساط 

ملرا�سل  تقرير  يف  وجاء  والعاملّية.  الوطنّية 

اأجنبي واكب احلملة الإ�سرائيلية على 

جنوب لبنان اأن »اجلي�س اللبناين قاتل 

جّيدة  �سورة  مقاومته  فاأعطت  ب�سّدة، 

التوقيت  جدول  وقلبت  معنوّياته،  عن 

ا على عقب. وقد حملت  الإ�سرائيلي راأ�سً

اإجراء  على  الإ�سرائيليني  املقاومة  هذه 

»اإذا  واأ�ساف:  خططهم«.  يف  تغيريات 

حكمنا على نتائج الإ�سابات الفعلّية، 

ف��ال ب��د م��ن ال��ق��ول ب���اأن اجل��ه��د ال��ذي 

اعتباره  ميكن  ل  الإ�سرائيليون  بذله 

جناًحا«.

يف ت�سرين الأول من العام 1973 ق�سفت 

طائرات اإ�سرائيل رادار الباروك يف اعتداء 

غادر اأّدى اإىل ا�ست�سهاد ت�سعة ع�سكريني. 

ومع انتهاء احلرب العام نف�سه بني �سوريا 

جهة  م��ن  وا�سرائيل  جهة  م��ن  وم�سر 

ال�سرائيلية  الهجمات  ع��ادت  اأخ��رى، 

 ،1974 اآب  ويف  لبنان.  جنوب  ت�ستهدف 

اأ�سمته �سيا�سة  اأبيب تنفيذ ما  بداأت تل 

�سرباتها  فاأ�سبحت  الوقائية،  ال�سربات 

وال��ق��رى  الفل�سطينية  ال��ق��واع��د  على 

احلدودية �سبه يومية.

لبنان،  يف  الدامية  الأح���داث  ب��دء  مع 

ان��ت��ق��ل��ت غ��ال��ب��ّي��ة ع��ن��ا���س��ر امل��ق��اوم��ة 

احل���دود  منطقة  م��ن  الفل�سطينية 

اللبنانية - ال�سرائيلية اىل الداخل، ومع 

ال�سرائيلية  العمليات  ا�ستمرت  ذلك 

ح��اول   1975 اأي���ار   25 ففي  لبنان.  �سد 

ال�سعب  اقتحام بلدة عيتا  ال�سرائيليون 

وا�ستبكوا مع اجلي�س اللبناين ما اأّدى اإىل 

وح�سلت  ع�سكريني.  �سبعة  ا�ست�سهاد 

بينها  من  نف�سه  العام  اأخرى  اعتداءات 

اقامة  وحم��اول��ة  ���س��ور،  منطقة  ق�سف 

مرجعيون  طريق  على  ثابتة  مراكز 

�سدها اجلي�س اللبناين.

مع اندلع احلرب يف لبنان العام 1975 

وانح�سار �سلطة الدولة اللبنانية، عمدت 

ال�سوؤون  يف  املبا�سر  التدخل  اىل  ا�سرائيل 

الداخلية اللبنانية، ويف هذا ال�سياق اأتى 

حملية  ميلي�سيا  ت�سكيلها  اأ�سهر  بعد 

ا�سرائيل،  وبرعاية  بعد  ما  يف  �سيطرت 

باملنطقة  عرفت  التي  املنطقة  على 

على  العربية  الدولة  عملت  احلدودية. 

خلق الفتنة وزرع ال�سقاق بني اجلنوبيني 

�سد  فئة  منا�سرة  خالل  من  وتعميقه 

املبا�سر  الع�سكري  وال��ت��دخ��ل  اأخ���رى، 

جلي�سها وخمابراتها. والعام 1977 عززت 

اجلنوبية،  بامليلي�سيا  عالقتها  ا�سرائيل 

لبنان  لق�سايا  فرعية  جلنة  تاأليف  فتم 

اخلارجية  ال�����س��وؤون  قبل  م��ن  اجلنوبي 

اأن  بعد  وذلك  »الكني�ست«،  والأمن يف 

�سيا�سة  تطبيق  با�سرت  ا�سرائيل  كانت 

اخلطوات  هذه  كل  الطيب«.  »اجل��دار 

خطورة  اأك��ر  لأخ��رى  متهيدًا  كانت 

اأتت يف ما بعد.

1978 – 1981: عملية الليطاين 

وهجمات وق�ضم اأرا�ٍش

على اأثر هجوم نّفذه فل�سطينيون على 

ذريعة  وحتت  اأبيب،  تل   - حيفا  طريق 

اللبنانية،  الأرا�سي  قدوم مهاجمني من 

اجتاحت ا�سرائيل جنوب لبنان ليل 14-

15 اآذار 1978 يف عملية ا�سمتها »عملية 

ال��ل��ي��ط��اين«. واأع��ل��ن ق��ائ��د الأرك���ان 

ا�سرائيل  ان  غور  موردخاي  ال�سرائيلي 

تنوي اقامة حزام اأمني على طول احلدود 

ا�سرائيليون  م�سوؤولون  وحدد  اللبنانية، 

العمق املنوي بلوغه ب�10 كلم. ويف 18 اآذار 

اجتازت  قد  ال�سرائيلية  القوات  كانت 

املناطق  ك��ل  واح��ت��ل��ت  العمق  ه��ذا 

الواقعة جنوب الليطاين با�ستثناء اأربعة 

اأ�سدر  العملية  ه��ذه  اأث��ر  على  جيوب. 

 425 الرقم  القرار  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س 

الذي ق�سى بان�سحاب ا�سرائيل من لبنان 

قوى  وبتكليف  الدولية،  احل��دود  حتى 

دولية مهّمات حفظ ال�سالم يف اجلنوب. 

يف حزيران ان�سحبت القوات ال�سرائيلية 

لكن  الدولية،  الطوارئ  قوات  وانت�سرت 

الأر�س  على  �سيطرتها  اأبقت  ا�سرائيل 

املنطقة  يف  الأم��ن  ت�سليم  خ��الل  من 

احلدودية املمتدة من ال�ساحل غرًبا حتى 

مرجعيون �سرًقا، اإىل ميلي�سيا املتعاملني 

معها، وقد اأ�ساف العدو اإىل هذه املنطقة 

مناطق اأخرى يف ما بعد.

ا�ستعادة  اللبنانية  ال��دول��ة  ح��اول��ت 

اإر�سال  فقررت  اجلنوب،  على  �سلطتها 

بالتن�سيق  تعمل  اإليه  اجلي�س  من  قوة 

متوز   31 ويف  الدولية.  الطوارئ  قوات  مع 

ب��اجت��اه  ال��ق��وة  ه���ذه  حت��رك��ت   1978

كوكبا  يف  توقفت  لكّنها  مرجعيون 

كثيف،  مدفعي  لق�سف  تعّر�سها  بعد 

واأخفقت الأمم املتحدة والوليات املتحدة 

انت�سار  عرقلة  بعدم  ا�سرائيل  اإقناع  يف 

اجلي�س اللبناين.

 1979 العام  من  الثاين  كانون   19 يف 

القرار  الأم��ن  جمل�س  عن  �سدر 

احلكومة  دع��ا  ال���ذي   444

اللبنانية اإىل و�سع برنامج 

ع��م��ل خ����الل ث��الث��ة 

اأ���س��ه��ر ل���س��ت��ع��ادة 
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���س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى 

رف�ست  البالد.  جنوب 

اجلي�س  ان��ت�����س��ار  ا���س��رائ��ي��ل 

بقاء  على  واأ�سرت  اجلنوب  يف  اللبناين 

احلزام الأمني حتت �سيطرة امليلي�سيات 

املوعد  اقراب  ومع  العدو،  مع  املتعاملة 

امليلي�سيات  هذه  بداأت  لالنت�سار  املحدد 

مدفعًيا  ق�سًفا  ا�سرائيل  من  املدعومة 

اللبنانية  الع�سكرية  القوى  ا�ستهدف 

للقوات  التابع  القطاع  يف  املتمركزة 

هذه  قائد  ح��داد  �سعد  واأعلن  الدولية، 

على  احل��ر«  لبنان  »دول��ة  امليلي�سيات 

 19 بتاريخ  عليها  ي�سيطر  التي  الأرا�سي 

ني�سان 1979. خالل العام 1979 ا�ستمرت 

العمليات ال�سرائيلية يف اجلنوب و�سقط 

ال�سهداء  م��ن  كبري  ع��دد  بنتيجتها 

ت�ساعفت  اأي��ار  من  واعتباًرا  واجلرحى. 

هذه العتداءات، ومل حتل اإدانات جمل�س 

الأمن دون ت�ساعدها ودون اتخاذ ا�سرائيل 

مواقع ثابتة يف املنطقة احلدودية الواقعة 

حتت �سيطرة ميلي�سيا حداد. �سهد العام 

1980 عدة تطورات ع�سكرية على غرار 

الأبرز  التطور  له، لكن  ال�سابقة  الأعوام 

لبنانية،  اأرا���سٍ  ق�سم  �سيا�سة  يف  متّثل 

م�ساحات  ا�سرائيل  اقتطعت  حيث 

�سا�سعة من الأرا�سي احلدودية يف العدي�سة 

وعيرون  ال�سعب  وعيتا  ال�سعب  وعلما 

ورمي�س وحول ومي�س اجلبل، وغريها من 

القرى املتاخمة.

العام 1981 حاولت الدولة اللبنانية مرة 

اإىل  اجلي�س  من  وح��دات  اإر�سال  جديدة 

تنفيذ  بهدف  احلدودية  املناطق 

ال���ق���رار ال�����دويل، وع��دم 

ال�سرائيليني  اإعطاء 

تربر  التي  ال��ذرائ��ع 

ع��م��ل��ي��ات��ه��م. 

وع��ل��ى غ��رار 

ح�سل  م��ا 

اجلي�س  من  وح��دة  تعر�ست  ال�سابق  يف 

اعتداء من  اإىل  القنطرة  اىل  و�سولها  فور 

ميلي�سيا حلد، وبعد اأيام قليلة اقتحمت 

قوة ا�سرائيلية بلدة تولني جنوبي القنطرة 

وا�ستبكت مع اجلي�س اللبناين. يف متوز 

عنيفة  هجومات  ا�سرائيل  �سنت   1981

ج�سور   6 دم��رت  حيث  لبنان  �سد  ج��ًدا 

تربط اجلنوب بباقي اأنحاء البالد.

اجتياح 1982

 6 يف  لبنان  اجتياح  ا�سرائيل  ب���داأت 

حزيران العام 1982 حتت عنوان »�سالمة 

رّد  باأنها  بّررتها  عملية  يف  اجلليل« 

على العتداء الذي تعّر�س له �سفريها يف 

الأرا�سي  ثلث  ا�سرائيل  اجتاحت  لندن. 

اللبنانية، ودفعت اإىل العا�سمة واملناطق 

والبحرية  واجلوية  الربية  احلربية  اآلتها 

الأرواح  يف  ج�سيمة  اأ����س���راًرا  خمّلفة 

واملمتلكات. �سمل اجتياح 1982، ثلث 

اجلي�س  وارت��ك��ب  اللبنانية  الرا���س��ي 

�سيدا  يف  جمازر  عدة  خالله  الإ�سرائيلي 

وال�سنائع  العبد  وبئر  والزرارية  والزهراين 

و���س��ربا و���س��ات��ي��ال. وح��ا���س��رت ال��ق��وات 

وق�سفتها  يوًما   83 ب��ريوت  ال�سرائيلية 

بع�سرات الآلف من القذائف وال�سواريخ، 

 18913 نحو  الجتياح  ح�سيلة  وكانت 

اأ�سرار  اإىل  اإ�سافة  جريًحا،  و30457  قتياًل 

مادية قدرت بنحو ملياري دولر.

حزيران   4 بني  ما  الأمن  جمل�س  اأ�سدر 

الع�سكرية  العمليات  )ب���دء   1982

لالجتياح(  مهدت  التي  ال�سرائيلية 

�سربا  جم��ازر  اكت�ساف  )ي��وم  اأيلول  و19 

الأح���داث  ح��ول  ق���رارات   10 و�ساتيال(، 

فقد  لبنان  يف  اأما  بالجتياح.  املتعلقة 

الحتالل  مقاومة  طالئع  تظهر  ب��داأت 

وت�ساعدت  تنامت  اأن  لبثت  م��ا  التي 

وت��ريت��ه��ا. وج����اء ان�����س��ح��اب ال��ق��وات 

ال�سرائيلية من لبنان بعد اجتياح 1982 

وفق الآتي:

بريوت: بني 22 و29 اأيلول 1982.

ال�سوف وعاليه: 3 و4 اأيلول 1983.

�سيدا ومنطقتها: 16 �سباط 1985.

الباروك:  وجبل  الغربي  والبقاع  جزين 

24 ني�سان 1985.

ا�سرائيل  اأعلنت   1985 حزيران   10 ويف 

اأن  غري  لبنان،  من  ر�سمًيا  ان�سحابها 

الن�سحاب مل يكن كاماًل، فقد  هذا 

عن  معدلة  بن�سخة  ا�سرائيل  احتفظت 

ال�سريط احلدودي الذي كانت اأقامته بعد 

اجتياح 1978، واأ�سافت اإليه قرى وبلدات 

اأخرى بحيث باتت م�ساحته تبلغ ن�سف 

اجلنوب وُع�سر م�ساحة لبنان.

1990 – 2000: املقاومة والتحرير

ع��ودة  وبعد  الت�سعينيات  مطلع  يف 

واإعادة  الداخلية  ال�ساحة  اإىل  ال�ستقرار 

بناء الدولة واجلي�س، بداأ الو�سع اجلنوبي 

دعم  ظل  ففي  نوعية،  تطورات  ي�سهد 

مقاومة  حركة  تنامت  و�سعبي،  ر�سمي 

باجتاه  انت�ساره  اجلي�س  وب��داأ  الحتالل 

على  بالرد  تق�سي  اأوام��ر  م��زّوًدا  اجلنوب 

ومواجهتها.  ال�سرائيلية  العتداءات 

تابعة  منطقة  يف  اجلي�س  انت�سار  مع 

العام  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وات  عمل  لنطاق 

ت�سعيدية  خطوات  ا�سرائيل  بداأت   1991

ويف مطلع  تهديدات.  ب�سل�سلة  اأرفقتها 

العام 1992 نّفذت عدواًنا يف منطقة تقع 

�سمن نطاق عمل قوات الطوارئ، لكن 

وعّزز  مواقعه  يف  ثبت  اللبناين  اجلي�س 

�سّنت   ،1993 متوز   25 يف  جنوًبا.  انت�ساره 

املروعة  اعتداءاتها  من  واحًدا  ا�سرائيل 

على لبنان وقد ا�ستمر اأياًما، وا�ستعملت 

والبحرية  الربية  اأ�سلحتها  خمتلف  فيه 

عنوان  حتت  العملية  كانت  واجلوية. 

ا�سرائيل  وحاولت  احل�ساب«  »ت�سفية 

على  ال�سغط  خاللها  م��ن 

اللبنانية  احل��ك��وم��ة 

لوقف عمل املقاومة. 
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ا�ستمرار  مع  ا�ستمرت  املقاومة  لكن 

الر�سمي  ال��دع��م  وت��ن��ام��ى  الح���ت���الل، 

م�ساعر  تنامي  م��وازاة  يف  لها  وال�سعبي 

يف  ومتا�سكهم  اللبنانيني  بني  الوحدة 

مواجهة العدوان. �سقط للجي�س اللبناين 

من  وع��دد  �سهيدان  الإع��ت��داء  ه��ذا  يف 

اجلرحى.

ا�سرائيل عملية  يف ني�سان 1996 نفذت 

»عناقيد الغ�سب« �سد لبنان، ارتكبت 

والنبطية.  واملن�سوري  خاللها جمازر قانا 

اأدت هذه العملية اإىل �سقوط 175 �سهيًدا 

وطفل  ام���راأة  مئة  من  اأك��ر  )بينهم 

يف  الدولية  القوات  مركز  داخ��ل  قتلوا 

 300 اإىل  اإ�سافة  ع�سكريني(  واأربعة  قانا 

واأ�سرار  عائلة،  األ��ف   45 ون��زوح  جريح، 

مادية ج�سيمة يف املن�ساآت واملرافق العامة 

»تفاهم  بتوقيع  وانتهت  واملمتلكات، 

ني�سان«. عا�س لبنان خالل هذه العدوان 

يف  جتّلت  �ساملة  وطني  ا�ستنفار  حالة 

مبوقف  ملواجهته  اللبنانيني  تكاتف 

العك�س�ي  العد  معه  ب��داأ  حيث  واح��د، 

لزوال الحتالل. 

العام 1997 نّفذت اإ�سرائيل اعتداًء على 

ا�ست�سهد  عرب�ساليم  يف  للجي�س  مركز 

وخم�سة  ع���ازار  ج��واد  النقيب  خالله 

اآخرون  �سبعة  اأ�سيب  فيما  ع�سكريني، 

بجروح. وخالل العامني 1999 و2000 نّفذت 

م�ستهدفة  وا�سعة  اع��ت��داءات  ا�سرائيل 

الكهرباء  حم��ط��ات  خ��ا���س  ب�سكل 

حيوية،  من�ساآت  من  و�سواها  واجل�سور 

غري اأن كل تلك العتداءات جابهها 

واحد  مبوقف  وال�سعبي  الر�سمي  لبنان 

ًكا بحق مقاومة الحتالل حتى  متم�سّ

من  ا�سرائيل  ان�سحاب  فكان  زوال���ه، 

والبقاع  اجلنوب  ومن   1999 العام  جزين 

وتالل  �سبعا  م��زارع  با�ستثناء  الغربي 

ال�سمايل من قرية  والق�سم  كفر�سوبا 

وقد   ،2000 اأي��ار   24 يف  الغجر 

عيًدا  اأّيار   25 يوم  اأعلن 

للمقاومة والتحرير.

عدوان متوز 2006

الإ�سرائيلي،  العربي  ال�سراع  خ�سم  يف 

ومع اإ�سرار اإ�سرائيل على اإبقاء خمتطفني 

ع�سر  الثاين  يف  الله،  حزب  نّفذ  لديها، 

من متوز 2006، عملية »الوعد ال�سادق«، 

ا�سرائيليني،  جنديني  اأ�سر  اإىل  اأّدت  التي 

ال�سغط  هدفها  وك��ان  ثمانية  وقتل 

لتبادل الأ�سرى. فاإذا باإ�سرائيل ترّد بحرب 

هي  بينما  املنا�سب«  »اجل��زاء  اأ�سمتها 

لبنان،  �سد  مفتوحة«  »ح��رب  بالواقع 

اأّما  والتخطيط لها بداأ منذ وقت طويل. 

حاول  فتمويه  املنا�سب«  »اجلزاء  ت�سمية 

�سرارة  اأنها  على  الأ�سر  عملية  ت�سوير 

طويلة  لي�ست  اأيام  بعد  و�سببها.  احلرب 

فرن�سي�سكو  »���س��ان  �سحيفة  ن�سرت 

مفاده  تقريًرا  الأمريكية  كرونيكال« 

باأ�سر  لها  ع��الق��ة  ل  احل���رب  ه��ذه  اأن 

العام  منذ  ب��داأ  لها  والإع��داد  اجلنديني، 

 .2000

ا�ستخدمت اإ�سرائيل يف حربها الوح�سّية 

التي  امل��دّم��رة  الأ�سلحة  اأن���واع  جميع 

لبنان،  يف  الأب��ري��اء  املدنيني  ا�ستهدفت 

التحتّية  البنى  يف  الأ�سرار  اأ�سّد  واأنزلت 

واملرافق احليوّية، ودّمرت البيوت والأرزاق 

اأعلنت  وق���د  وال��ط��رق��ات.  وامل��ن�����س��اآت 

للغارات  اأ�سفها  الإن�سانية  املنظمات 

ا�ستهدفت  التي  الإ�سرائيلية  اجل��وي��ة 

اجل�سور ودّمرتها، قاطعة الطرق الرئي�سة 

واإج��الء  الإن�سانية  امل�ساعدات  لنقل 

النازحني. 

ب��ع��د م����رور اأك����ر م��ن ���س��ه��ر، وبعد 

م�ساورات ماراتونية، تبّنى جمل�س الأمن 

الذي  القرار 1701  اآب، وبالإجماع   11 فجر 

يدعو اإىل وقف كامل جلميع العمليات 

اتفاق  اإىل  التو�سل  اأمل  على  احلربية، 

يف  الن��ار،  لإط��الق  دائ��م  وق��ٍف  على 

تفاه��م  يحكمه��ا  انتقالي��ة  مرحل��ة 

ني�س��ان 1996.

�سقوط  اإىل  الإ�سرائيلي  ال��ع��دوان  اأّدى 

�سهيًدا   47 بينهم  �سهيد   1400 نحو 

جريح   4000 ونحو  اللبناين،  للجي�س 

بينهم ع�سرات اجلرحى من ع�سكريي 

اجلي�س.

ا�ست�سهدوا  اآخ��رون  ه��وؤلء،  اإىل  وي�ساف 

من  العدوان  خمّلفات  بفعل  جرحوا  اأو 

قنابل عنقودية وقذائف غري منفجرة.

العدي�ضة 2010

يف الثالث من اآب 2010، اعتدت اإ�سرائيل 

جمّدًدا على لبنان يف انتهاك �سافر لقرار 

اأقدمت  حيث   ،1701 رقم  الأمن  جمل�س 

اخلط  جتاوز  على  جلي�سها  تابعة  دورّي��ة 

التقني عند احلدود بني لبنان وفل�سطني 

و�سمن  العدي�سة،  بلدة  املحتّلة يف خراج 

اأرا�ٍس متحفظ عليها لبنانًيا، وقد حاول 

الأرا�سي  داخل  من  �سجرة  ازالة  جنودها 

اللبنانية بينما كانوا يحاولون تركيب 

كامريات مراقبة على احلدود بني بلدة 

العدي�سة وم�ستعمرة م�سكافعام.

الأمم  ق��ّوات  تدّخل  من  الرغم  وعلى 

تابعت  ملنعها،  لبنان  يف  املوؤّقتة  املتحدة 

قوى  لها  فت�سّدت  جت��اوزه��ا،  ال��دورّي��ة 

الفردّية  بالأ�سلحة  اللبناين  اجلي�س 

وقذائف »اآر. بي. جي«، وح�سل ا�ستباك 

ال�سرائيلية  ال��ق��وات  فيه  ا�ستعملت 

الدبابات،  وقذائف  الر�سا�سة  الأ�سلحة 

وم��ن��ازل  اجلي�س  م��راك��ز  م�ستهدفة 

املدنيني يف املكان، مما اأدى اإىل �سقوط 

�سهيدين للجي�س اللبناين هما الرقيب 

عبدالله  والرقيب  ي،  الع�سّ اليا�س  روبري 

جريدة  يف  واملرا�س��ل  الطفيلي،  حممد 

الأخبار ع�س�اف اأبو رّحال.

الر�س��م��يني  جميع  اأ�س����اد  وق��د 

اللبن��اين  اجلي���س  عنا�سر  ببطول��ة 

يف  امل�س��ّرف  بواجبهم  ق��ام��وا  ال��ذي��ن 

الت�س��ّدي للع��دوان الإ�س�����رائيل��ي 

و�سج�����اع���ة،  مب���س���وؤولّي��ة 

لبن��ان  ح��ق  موؤّك��دين 

يف الدف��اع عن نف�س��ه 

و�سيادته.
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باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

العدد 48349

هل ميكن �أن تتحول �إ�ضر�ئيل �إىل دولة طبيعية؟

ترى الكاتبة االمريكية باربرا �سالفني 

اأن االأمر الذي يحول دون اعتبار ا�سرائيل 

امور عديدة  اإىل  باالإ�سافة  دولة طبيعية، 

العامل  الوحيدة يف  الدولة  اأنها  اخرى، هو 

جماعية  اب���ادة  اأ�سلحة  متلك  ال��ت��ي 

عنها.  م�سّرح  وغ��ري  االأن���واع  كل  من 

وت�سيف اأن هذه الدولة �ستكون طبيعية 

فيما لو ابرمت اتفاقية �سالم �سامل مع 

معظم  عن  مبوجبها  تتنازل  خ�سومها 

 ،1967 العام  احتلتها  التي  االاأرا���س��ي 

�سربات  توجيه  عن  بالكف  وتتعهد 

حني  ب��ني  اإليهم  �ساحقة  ع�سكرية 

خماطر  تواجه  اأن  دون  من  حتى  واآخ��ر، 

ال�سربات،  لتلك  مكافئة  تهديدات  اأو 

ا�سلحة  بحيازتها  ���س��راح��ة  وت��ع��رف 

االإبادة اجلماعية. وتخل�ص الكاتبة اإىل 

مقابل  �ستح�سد  ا�سرائيل  باأن  اال�ستنتاج 

من  الرغم  على  حت�سى  ال  منافع  ذلك 

جديدة.  خماطر  مواجهة  يف  ا�ستمرارها 

وتوؤكد اأنه من م�سلحة ا�سرائيل والواليات 

املتحدة التي حتميها يف الوقت عينه، اأن 

يتحول هذا الكيان اإىل دولة طبيعية ال 

لها  لي�ست  ارا�ص  االآن على  بعد  ت�سيطر 

وال  م�سطهدة  عربية  غالبية  وت�سكنها 

على  هجمات  واالآخ��ر  احلني  بني  ت�سن 

االأبرياء  املدنيون  ال�سكان يكون  هوؤالء 

عن  ناهيك  هذا  �سحاياها،  اول  منهم 

احراز  ت�ستطيع  لن  ا�سرائيل  اأن 

النهائي على  الع�سكري  احل�سم 

يف  االإف��راط  خالل  من  خ�سومها 

املتحدة  الواليات  ت�ستطيع  ولن  القتل 

اإىل  وجلرائمها  لها  الغطاء  توفري  ا  اي�سً

االبد.

اح��داث  ا�ستغلت  التي  ا�سرائيل  اإن 

املحرقة النازية يف احلرب العاملية الثانية 

ذات  كدولة  كيانها  فر�ص  اج��ل  من 

ارادة  من  الرغم  على  يهودية  غالبية 

اأ�سّرت  لطاملا  واجلريان،  االأر�ص  ا�سحاب 

وال تزال ت�سّر على امتالك حرية الت�سرف 

نحو  على  املطلقة  واالأمني  الع�سكري 

ذريعة  حت��ت  طبيعي  وغ��ري  ع��ادي  غ��ري 

اإال  اليهودية،  وغالبيتها  امنها  حماية 

والدبلوما�سية  الع�سكرية  ال�سغوط  اأن 

من  ن�سبًيا  التخفيف  اإىل  اأدت  املقابلة 

القوة  ا�ستخدام  نحو  ال��غ��ري��زي  ميلها 

بعنوان  املرفوع  �سعارها  حتت  ال�ساحقة 

»كي الوعي العربي«.

اال�سرائيلية  لل�سيا�سات  امل���وؤي���دون 

ينفون  والغرب،  ال�سرق  يف  هذه  الهوجاء 

عدم  يف  امل�سوؤولية  حتّمل  ا�سرائيل  عن 

ح��دود  ذات  طبيعية  دول��ة  اإىل  حتّولها 

مثل  د�ستورها  �سمن  مثبتة  وا�سحة 

ال  املتحدة،  االأمم  يف  العامل  دول  �سائر 

احلملة  ي�سمونه  ما  بق�سوة  ينتقدون  بل 

عنها  ال�سرعية  لنزع  اجلائرة  الدولية 

موؤيدين  اوروب��ي��ني  ي�ساريني  قبل  م��ن 

معادين  ويهود  الفل�سطينية،  للحقوق 

احلملة  ه��ذه  ب��اأن  علًما  لل�سهيونية، 

تقوم على ت�سبيه ال�سيا�سات االإ�سرائيلية 

عندما  اف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  ب�سيا�سات 

قبل  من  حمكومة  كانت 

بل  العن�س��ري،  التميي�ز  نظام 

النازيي��ن  ب�سيا�س��ات  وحت��ى 

يف الق�رن املا�سي.

معهد روؤوت اال�سرائيلي، راأى من جهته، 

تقدم،  ما  �سوء  على  �ساملة،  درا�سة  يف 

ا�سرائيل  تبدي  لكي  االوان  اآن  قد  اأن��ه 

باإنهاء  و�سدقية«  ات�ساًقا  »اكرث  التزاًما 

احتاللها االأرا�سي الفل�سطينية والعربية 

املحتلة، وبدمج جميع املواطنني العرب 

االأر�ص  ا�سحاب  وهم  داخلها،  املقيمني 

وعدم  اال�سرائيلي  باملجتمع  االأ�سا�سيني، 

اال�ستمرار يف معاملتهم كمواطنني من 

الدرجة الثالثة او الرابعة، واإال فاإن م�ساعر 

العداء �سدها �ستتعاظم وتتفاقم يف الغرب 

و�سيتزايد  كما  اوروب��ا.  غرب  ا  وخ�سو�سً

كربى  هي  التي  املتحدة،  الواليات  ميل 

حلفائها االأ�سا�سيني، اإىل اعتبارها عبًئا 

كرثوة  ت�سنيفها  من  بداًل  ا�سراتيجًيا 

�ساتلوف،  روب��رت  اأن  اإال  ا�سراتيجية. 

املدير التنفيذي ملعهد وا�سنطن ل�سيا�سات 

ا�سرائيل  اأفعال  باأن  يرى  االدن��ى،  ال�سرق 

املتحدة  الواليات  افعال  من  ا�سواأ  لي�ست 

قتل  يف  �ساهمت  اأو  قواتها  قتلت  التي 

يف  االاأبرياء  املدنيني  من  االألوف  ع�سرات 

ناهيك  وافغان�ستان،  العراق  من  كل 

عن قتل املاليني من ال�سكان االأ�سليني 

من الهنود احلمر عند تاأ�سي�ص الدولة يف 

القارة اجلديدة يف القرن الثامن ع�سر. من 

هنا ن�ستنتج باأنه مل يعد الأي مناخ دويل 

لها  ي�سمح  اأن  ا�سرائيل  مع  متعاطف 

ا  خ�سو�سً ت�ساء  كيفما  الت�سرف  بحرية 

من  املزيد  وق�سمها  تعنتها  ا�ستمرار  مع 

وا�ستمرار  والعربية  الفل�سطينية  االأرا�سي 

حمنة الفل�سطينيني الذين ال ماأوى لهم. 

وعلى هذا االأ�سا�ص يقول الكاتب اوري نري 

يف �سحيفة »هاآرت�ص« االإ�سرائيلية: كان 

هناك وقت ت�سامح فيه املجتمع الدويل 

اال�ستثنائية  ا�سرائيل  ممار�سات  م��ع 

الأمر الذي يح�ل دون اعتبار ا�سرائيل 

دولة طبيعية ه� اأّنها الدولة ال�حيدة يف العامل 

التي متلك اأ�سلحة ابادة جماعية من كل الأن�اع 

وغري م�سّرح عنها.
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ب�سبب املحرقة النازية مت�سوًرا انها تدافع 

عن وجودها، ثم جاء وقت يف ت�سعينيات 

القرن املا�سي �ساد فيه اعتقاد باأنها جادة 

واليوم مل يعد ملثل  اإىل �سالم،  التو�سل  يف 

هذه الت�سورات من وجود، وبات ينظر اإىل 

باأنها  الراهنة  اال�سرائيلية  احلكومات 

تكافح  واإمنا  لل�سالم  مطلًقا  الت�سعى 

املرفو�ص من  اأجل تخليد االحتالل  من 

احلروب  اثر  ال�سيما  العامل،  دول  معظم 

العدوانية املتعاقبة )لبنان 2006 وفل�سطني 

وجرائم  جم��ازر  من  �سحبها  وما   )2009

حرب وانتهاكات حلقوق االإن�سان كما 

ريت�سارد  اليهودي  القا�سي  تقرير  يف  ورد 

�سفر  جوازات  ا�ستخدام  واإثر  غولد�ستون، 

واجنبية  اوروبية  دول  عن  �سادرة  م��زورة 

الغتيال م�سوؤول حما�ص حممود املبحوح 

يف دبي، مما اأدى اإىل موجة �سخط عارمة 

وايرلندا  ا�سراليا  م��ن  ك��اًل  حملت 

واململكة املتحدة على طرد دبلوما�سيني 

ا�سرائيليني من ارا�سيها، وكذلك القول 

الذي  اال�سرائيلي  للكومندو�ص  بالن�سبة 

املياه  يف  الركية  ال�سفينة  على  اعتدى 

م�ساعدات  اي�سال  الدولية خالل حماولة 

يف  املحا�سرين  للفل�سطينيني  ان�سانية 

ت�سعة  �سقوط  اإىل  اأدى  مما  غزة،  قطاع 

ت�ساءل  يومها،  املتطوعني.  االتراك  من 

وامل�ست�سار  اخلبري  كورد�سمان  انتوين 

ج��ًدا  وامل��وؤي��د  االأو���س��ط  ال�سرق  ���س��وؤون  يف 

عبًئا  ا�سرائيل  ا�سحت  هل  ال�سرائيل: 

املتحدة؟  ال��والي��ات  على  ا�سراتيجًيا 

حان  ق��د  ال��وق��ت  »اإن  وا���س��اف: 

لكي تدرك ا�سرائيل باأن عليها 

املتحدة  الواليات  جتاه  واجبات 

املتحدة  ال��والي��ات  واج��ب��ات  عن  ف�ساًل 

اأن  عليها  ينبغي  واأن��ه  ا�سرائيل،  جتاه 

مدى  اختبارها  يف  ح��ذًرا  اأك��رث  تكون 

دعم  وا�ستغاللها  املتحدة  الواليات  �سرب 

اليهود االمريكيني... وان عليها اظهار 

ما يعك�ص حقيقة انها متثل م�سلحة 

يف  ا�ستثنائية  امريكية  ا�سراتيجية 

عامل معقد ومليء بالتحديات«.

املو�ساد  يف  ال�سابق  ال�سابط  اآلفر  يو�سي 

يافيه  ملركز  ال�سابق  واملدير  اال�سرائيلي 

باأنه  اأف���اد  اال�سراتيجية،  للدرا�سات 

وامنيون  ع�سكريون  م�سوؤولون  »يوجد 

ب��اأن  ي��رون  املتحدة  ال��والي��ات  يف  كبار 

اإىل  املتحدة  الواليات  االآن  جتر  ا�سرائيل 

حم��ارب��ة اي���ران، كما ج��رت ال��والي��ات 

اإىل  املتحدة  اململكة  حينه  يف  املتحدة، 

امل�سوؤولني  هوؤالء  لكّن  العراق«،  حماربة 

النووي  الربنامج  احتواء  ب��اأن  يعتقدون 

اال�سطرار  دون  م��ن  ممكن  االي���راين 

مدمرة  ع�سكرية  �سربة  توجيه  اإىل 

للجميع. هذه ال�سواهد جميعها توؤكد 

اأن ا�سرائيل لي�ست وال ميكن اأن تكون 

دولة طبيعية ال اقليمًيا وال دولًيا، وال�ساهد 

من  العديد  اأن  ا،  اي�سً ذلك  يوؤكد  الذي 

غالًبا  اال�سرائيليني  وال�سباط  ال�سيا�سيني 

ما ي�سطرون اإىل الغاء رحالتهم اإىل اوروبا 

ب�سبب  املطارات  يف  اعتقالهم  خمافة 

جرائم  بارتكاب  احلافلة  �سجالتهم 

حرب، هذا ناهيك عن مقاطعة ان�سطة 

يف  اال�سرائيليني  والفنانني  االكادمييني 

العديد من دول العامل املتمدن. وال�ساهد 

غري  دول��ة  ا�سرائيل  ك��ون  على  ال��دائ��م 

براجمها  م��ن  موقفها  ه��و  طبيعية 

اخلا�سة باأ�سلحة الدمار ال�سامل، ويف هذا 

اإنه  ال�سياق يقول املحللون اال�سرائيليون 

متلك  اأنها  تعتقد  ا�سرائيل  كانت  اإذا 

االأ�سلحة،  هذه  مثل  امتالك  يف  احلق 

اأن جتد طريقة لالإف�ساح  فيجب عليها 

عن ذلك. وبعد انق�ساء اكرث من خم�سة 

و�ستني عاًما ال بد لها من اأن تكون اأقل 

بحماية  املطالبة  يف  �سلبية  واأق��ل  قلًقا 

�سراحة  واكرث  فيها،  املبالغ  م�ساحلها 

و�سدًقا يف حتّمل الواجبات التي تتحملها 

اأن  هوؤالء  ويوؤكد  املتح�سرة.  الدول  عادة 

واملخادعة  وامللتب�سة  امللتوية  ال�سيا�سات 

من �سانها اأن تطرح ال�سكوك الكبرية 

يف ما تدعيه من تبني نظام دميوقراطي 

من  تعانيه  ما  يف  اال�سا�ص  ال�سبب  وهي 

التتمتع  حيث  الهوية،  ازمة  تعقيدات 

حدود  امتالك  �سعيد  على  بال�سرعية 

وا�سحة املعامل ومعرف بها دولًيا، وعلى 

د�ستور،  لديها  يوجد  ال  الداخلي  ال�سعيد 

باالإ�سافة اإىل م�سائل ا�سا�سية غري معروفة 

وال متفق عليها ب�سكل كامل ووا�سح، 

مثل حتديد من هو اليهودي؟ ومع ذلك 

بها  االع���راف  فر�ص  على  ت�سر  فهي 

تقول  وبينما  عن�سرية.  يهودية  كدولة 

توؤيد  اأنها  جند  الدولتني،  حّل  توؤيد  اإنها 

على  وت�سجعهم  املتطرفني  امل�ستوطنني 

االرا�سي  يف  امل�ستوطنات  من  املزيد  بناء 

الفل�سطينية وال�سيما القد�ص، مما يوحي 

التوراتي  م�سروعها  يف  م�ستمرة  باأنها 

النيل.  اإىل  الفرات  من  املمتد  املزعوم 

ومن الوا�سح يف هذا املجال اأن العيب هنا 

اال�سرائيلية  ال يقت�سر على احلكومات 

ولالأ�سف  ي��ط��ال  ب��ل  ف��ق��ط،  املتطرفة 

التي  املن�سفة  غري  االأمريكية  االإدارات 

التجاوزات  االأح��ي��ان  معظم  يف  غطت 

الدولية  للعدالة  الفا�سحة  اال�سرائيلية 

والقانون الدويل، وت�سببت بالتايل بجمود 

الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  املفاو�سات 

وانتفاء االأ�سباب املربرة ال�ستمرارها.

ا�سرائيل لن ت�ستطيع احراز احل�سم الع�سكري النهائي 

على خ�س�مها من خالل الإفراط يف القتل 

ا ت�فري الغطاء لها  ولن ت�ستطيع ال�ليات املتحدة اي�سً

وجلرائمها اإىل البد.
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اأر�ض »النمور« والقدرات الهائلة

كوريا �جلنوبية: 

معجزة على �شفاف نهر »�لهان«

�لإنف�شال

كانت كوريا بالًدا موحدة منذ القرن 

ال�سابع امليالدي، ومع نهاية القرن التا�سع 

ع�سر، دخلت يف دائرة خطر �سراع م�سالح 

الدول »االمربيالية«. فقد احتلت اليابان 

كوريا يف اأثناء حربها �سد ال�سني )1894 

- 1895(، و�سد رو�سيا )1904- 1905( وذلك 

�سلطتها  وفر�ست  �سعبها،  الإرادة  خالًفا 

بامرباطوريتها  واأحلقتها  بالقوة،  عليها 

نهاية  حتى  ذل��ك  ا�ستمر  وق��د   .)1910(

احلرب العاملية الثانية العام 1945، عندما 

قواتها  وا�ست�سلمت  ال��ي��اب��ان،  هزمت 

اجلنوب،  االأمريكية من  اجليو�ش  اأمام 

وقد  ال�سمال.  الرو�سي من جهة  واجلي�ش 

مت االتفاق يف موؤمتر »بوت�سدام« لل�سالم 

ما  اقت�سام كوريا  احللفاء على  بني  ما 

بني االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، والواليات 

املتحدة، على اأن يكون خط العر�ش 38 

احلد الفا�سل ما بني الدولتني الكوريتني 

اإرادة  �سد  ذل��ك  ح�سل  وق��د  اجلديدتني، 

ا�ستعادة  يف  وطموحاته  ك��وري��ا  �سعب 

اأر�سه  على  و�سيادته  وحريته،  وحدته، 

الواحدة.

�حلرب بني �لكوريتني

االأوىل  املواجهة  الكورية  احلرب  تعترب 

امل�سلحة، وال�ساخنة يف »احلرب الباردة« ما 

وال�سيوعي،  الراأ�سمايل  املع�سكرين،  بني 

واحل���دود  امل��ع��اي��ري  و�سعت  اأن��ه��ا  كما 

املع�سكرين  ه��ذي��ن  ب��ني  م��ا  لل�سراع 

نظرية  وثبتت  الالحقة،  النزاعات  يف 

جتابهت  حيث  امل���ح���دودة«،  »احل���رب 

االآخرين،  اأرا�سي  على  القوتان  هاتان 

وثرواتهم،  اأرواح��ه��م  من  دفعوا  الذين 

ودمار بالدهم بداًل عنهما. كذلك فقد 

جتنبت هاتان القوتان من خالل احلرب 

بني الكوريتني ت�سعيد املواجهة بينهما 

حتى ال ت�سال اإىل عتبة ا�ستخدام االأ�سلحة 

اأن هذه  املتبادل، كما  والتدمري  النووية، 

اأوروبا  ال�سراع بينهما من  احلرب نقلت 

وجعلته على م�ستوى العامل وم�ساحته.

 25 يف  الكوريتني  بني  احلرب  اندلعت 

بينهما،  �سجااًل  وا�ستمرت   1950 حزيران 

وتدخلت فيها الواليات املتحدة وحلفاوؤها 

اإىل  املتحدة،  االأمم  وق���وات  الغربيون، 

تدخلت  كما  اجلنوبية،  كوريا  جانب 

اإىل جانب كوريا  بقواتها  وال�سني  رو�سيا 

املتحدة  ال��والي��ات  وك��ادت  ال�سمالية، 

ت�ستخدم القنبلة الذرية لوال �سغوط بع�ش 

الفعل  ردة  من  واخل��وف  احلليفة،  ال��دول 

ال�سوفياتية يف اأوروبا.

الإنهائها،  جهود  ُب��ذل��ت  فقد  لذلك 

قا�سية وخ�سائر كبرية من  بعد معارك 

كال الطرفني، اإىل اأن وّقعت الهدنة بني 
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النار يف 27 متوز  اإطالق  واأوقف  البلدين، 

جمردة  منطقة  بينهما  واأقيمت   ،1953

من ال�سالح على جانبي خط العر�ش 38. 

هذه املنطقة ما تزال حتى اليوم، يحر�سها 

الكوريون ال�سماليون �سمااًل، والكوريون 

واأمم  اأم��ريك��ي��ة،  وق���وات  اجل��ن��وب��ي��ون 

والَبَلدان  اجلنوبية.  اجلهة  من  متحدة، 

�سالم،  اتفاق  على  يوّقعا  مل  اليوم  حتى 

واإنهاء حالة العداء بينهما، وكاأن حالة 

احلرب ما تزال قائمة.

خ��رج��ت ال��ك��وري��ت��ان م���ن احل���رب 

ا�ستعادة  من  الرغم  وعلى  حمطمتني، 

يف  ب�سرعة  عافيتها  ال�سمالية  كوريا 

اقت�سادًيا،  اجلنوبية  كوريا  تعرث  مقابل 

فاإن الدعم الغربي لهذه االأخرية جعلها، 

ومنذ منت�سف �سبعينيات القرن الع�سرين 

بع�سرات  ال�سمالية  كوريا  على  تتفّوق 

االأ�سعاف، يف الوقت ذاته الذي بداأ اقت�ساد 

االأخرية يعاين تراجًعا وركوًدا يف جماالت 

املنظومة  �سقوط  بعد  وبخا�سة  خمتلفة، 

القرن  ت�سعينيات  مطلع  اال�سرتاكية 

الع�سرين. 

�أ�شل �لإ�شم

كوريا  ا�سم  اأن  امل�سادر  بع�ش  يرجح 

اأو  ك��وري��و،  مملكة  ا�سم  م��ن  ي�ستق 

»غ��وري��و« وه��ي اح��دى ال�����س��الالت التي 

القدمية،  الع�سور  يف  البالد  حكمت 

ال�سعب  توحيد  يف  مهًما  دوًرا  اأدت  والتي 

الكوري وبناء ح�سارة �سبه اجلزيرة. 

�ملوقع و�حلدود

ذات  دول��ة  اجلنوبية  كوريا  جمهورية 

من  اجلنوبي  اجلزء  يف  تقع  وهي  �سيادة، 

بحر  يحيطها  الكورية.  اجلزيرة  �سبه 

من  اليابان  وبحر  ال��غ��رب،  من  ال�سني 

اجلنوب،  من  كوريا  وم�سيق  ال�سرق، 

جمهورية  فتحدها  ال�سمال  م��ن  اأم��ا 

اجلنوبية  كوريا  تقع  ال�سمالية.  كوريا 

وهي  ال�سمالية  املعتدلة  املنطقة  يف 

وتبلغ  الغالب.  يف  جبلية  طبيعة  ذات 

 99.392 ن��ح��و  االإج��م��ال��ي��ة  م�ساحتها 

كيلومرًتا مربًعا وعدد �سكانها يقارب 

واأكرب  وعا�سمتها  ن�سمة،  مليون   50 ال 

�سكانها  عدد  يزيد  التي  �سيول،  مدنها 

قليال عن الع�سرة ماليني ن�سمة )اح�ساء 

.)2013

�ملنطقة �ملنزوعة �ل�شالح

من املتعارف عليه اأن خط العر�ش 38 

هو اخلط الفا�سل بني الكوريتني، ولكن 

 MILITARY( الع�سكري  احلدود  خط 

 ،)DEMARCATION LINE
 ZONE ال�����س��الح  امل��ن��زوع��ة  واملنطقة 

جانبي  على   DEMILITARIZED
بني  الفا�سلة  احل��دود  ي�سكالن  اخل��ط، 

الدولتني الكوريتني ال�سمالية واجلنوبية، 

 4 نحو  وعر�ش  كلم   250 نحو  )بطول 

كلم(، وهي ا�سم على غري م�سمى، ذلك 

ال�سالح«  املنزوعة  »احل��دود  اكرث  اأنها 

ت�سليًحا يف العامل.

�ل�شكان

اأن  ال��ع��امل«  حقائق  »ك��ت��اب  ي��ق��ّدر 

�سيبلغ عديده  الكوري اجلنوبي  ال�سعب 

�سهر  يف  ن�سمة  و986  الًفا  و39  مليوًنا   49

ال�سعب  ويعترب   .2014 ال��ع��ام  م��ن  مت��وز 

جًدا  عالية  بن�سبة  ا  متجان�سً الكوري 

�سيني.  الف   20 نحو  ماعدا   ،)%96.99(

ويوؤ�سر هرم االاأعمار اإىل اأن نحو 75% من 

و64   15 بني  ما  اعمارهم  ت��راوح  ال�سعب 

�سنة. 

�للغة

اللغة  ت�سنيف  ح��ول  خ��الف  هناك 

فمنهم  اللغات،  علماء  بني  الكورية 

من ي�سنفها على اأنها لغة معزولة بينما 

�سمن  من  اأنها  على  اآخ��رون  ي�سنفها 

اللغة  هذه  يتكلم  »االألطية«.  اللغات 

نحو 78 مليون ن�سمة يف العامل. 

ال�سمال  )يف  الكوري  ال�سعب  يتكلم 

 ،)Hangugeo( اللغة الكورية )واجلنوب

اأما االنكليزية، فمنت�سرة ب�سكل وا�سع 

مراحل  جميع  يف  وت��در���ش  اجل��ن��وب  يف 

التعليم، كذلك تنت�سر اللغات ال�سينية 

واليابانية واال�سبانية. 

�لديانة

)وفق  اجلنوبي  الكوري  ال�سعب  يعتنق 

الديانة  مبعظمه   )2010 العام  اح�ساء 

ال  ممن  كبرية  ن�سبة  وثمة  امل�سيحية 

قليلة  ن�سبة  وتدين  دي��ن،  اإىل  ينتمون 

بالبوذية واأديان اأخرى.

�ملو�رد

بل  النفط،  اجلنوبية  كوريا  تنتج  ال 

بت�سنيعه  وتقوم  اخل��ارج  من  ت�ستورده 

من  كبرًيا  ع��دًدا  متتلك  وه��ي  وبيعه 

ما  وت�ستورد  والت�سنيع،  التكرير  م�سايف 

ت�سدر  يومًيا  برميل  مليون   2.59 ب�  يقدر 

منها نحو مليون برميل.

يتوافر الغاز الطبيعي يف كوريا اجلنوبية 

احتياطها  وي��ق��در  قليلة  بكميات 

م3  مليون  و269  مليار   5 بنحو  املوؤكد 



تنتج  وهي  العامل(،  يف   95 الرقم  )الدولة 

)تقديرات  �سنوًيا  م3  مليون   425 نحو 

ل�سد  ا  اي�سً الغاز  ت�ستورد  ولكنها   .)2012

 50 التي قدرت بنحو  الداخلية  حاجاتها 

مليار.

املولدة من  الكهربائية  الطاقة  تغطي 

النووية  الطاقة  وحمطات  والنفط  الغاز 

وتفي�ش  البالد،  حاجة  وغريها  واملياه 

عنها.

�لنظام �ل�شيا�شي

يراأ�سها  جمهورية  اجلنوبية  كوريا 

رئي�ش ينتخب من ال�سعب ملدة 5 �سنوات 

وملرة واحدة، )رئي�سها احلايل ال�سيدة بارك 

االأعلى  القائد  هو  والرئي�ش  هاي(  غون 

للجي�ش، وهو من يعنّي رئي�ش احلكومة 

جمل�ش  اأي  الوطنية  اجلمعية  مبوافقة 

فروع  ثالث��ة  يف  ال�سلطة  تتوزع  النواب. 

الت�سريعية  التنفيذية،  هي:  مرتابط��ة 

والق�سائية. 

�لإقت�شاد �لكوري 

االقت�ساد  نظام  اجلنوبية  كوريا  تتبع 

احلر، الذي يحتل املرتبة 14 يف العامل من 

اال�سمي  االإجمايل  املحلي  الناجت  حيث 

بكونها  ال��ي��وم  متتاز  وه��ي   .)GDP(

التكنولوجيا  ذات  ال�سناعية  الدول  من 

القومي  دخلها  بلغ  وق��د  امل��ت��ق��دم��ة. 

 1.666 نحو   2013 العام   )GDP( الر�سمي 

 33 بنحو  الفرد  وقّدر دخل  دوالر.  تريليون 

العام  امريكي  دوالر  و200  الًفا 

ذاته. وهو من اأعلى املداخيل يف 

ما  اأو  الكربى  االقت�سادات  دول 

 ،»G-20«�ال مبجموعة  يعرف 

هي  اجلنوبية  كوريا  اأن  كما 

من البلدان االأكرث ت�سنيًعا يف 

منظمة التعاون والتنمية، وهي 

حتى  الوحيدة  املتقدمة  الدولة 

اأدرج��ت يف جمموعة  التي  االآن 

االكرث  ع�سرة  االإح���دى  ال��دول 

العام  منذ  ودخلت  من��ًوا 

يزيد  التي  الدول  نادي   2004

دخلها عن تريليون دوالر 

)الف مليار(. 

»معجزة نهر �لهان«

كانت كوريا اجلنوبية 

من  ال�ستينيات  ف��رتة  يف 

ولكنها  الفقرية،  ال��دول 

اتبعت �سيا�سات اقت�سادية 

ن��اج��ح��ة يف ا���س��ت��ق��دام اال���س��ت��ث��م��ارات 

لتح�سني  االرا�سي  توزيع  واعادة  االأجنبية 

وفق  امل�سانع  بناء  وت�سجيع  ال��زراع��ة، 

البنى  واإقامة  والت�سدير،  العاملية  املعايري 

الطاقة  م�سادر  وتاأمني  الالزمة،  التحتية 

والبحوث  العلم  وت�سجيع  املختلفة، 

وال��ت��ط��وي��ر م��ع دع���م ام��ريك��ي ودويل 

اأ�سرع  وا�سع. وهذا ما جعلها واحدة من 

الفرتة  العامل خالل  يف  االقت�سادات منًوا 

املا�سي  ال��ق��رن  �ستينيات  م��ن  املمتدة 

عندما  منه،  الت�سعينيات  مطلع  وحتى 

االقت�سادية.  النك�سات  بع�ش  واجهت 

ولكنها تابعت منوها منذ مطلع القرن 

اآ�سيا:  اإىل جنب مع منور  احلايل، جنًبا 

وهذا  وتايوان،  و�سنغافورة،  كونغ  هونغ 

»معجزة  اجلنوبية  ك��وري��ا  تعتربه  م��ا 

الذي  النهر  )الهان هو  الهان«  على نهر 

»�سيول«،  مدينة  جانبيه  على  تقوم 

العا�سمة التي تعترب اليوم حا�سرة عاملية 

معظم  وت�ستقطب   ،)metropolis(

احلركة ال�سناعية والتجارية واالقت�سادية 

والثقافية والعمرانية يف كوريا اجلنوبية. 

�أركان �لإقت�شاد �لكوري 

يعتمد اقت�ساد كوريا اجلنوبية اعتماًدا 

الدولية،  والتجارة  الت�سنيع  على  كبرًيا 

 557( ر  م�سدِّ اكرب  ثامن  كانت  فهي 

يف  م�ستورد  اأك��رب  وتا�سع  دوالر(  مليار 

تقديرات  وفق  دوالر(  مليار   516( العامل 

العام 2012. 

يتوزع الناجت املحلي االجمايل لالقت�ساد 

الكوري اجلنوبي على قطاعات االنتاج 

كما ياأتي)تقديرات 2013(: 

كوريا  تعترب   ،%58.2 اخل��دم��ات:   •
يف  االوىل  الع�سرين  ال��دول  من  اجلنوبية 

الذين  لل�سياح  ج��ذًب��ا  االك��رث  ال��ع��امل 

اجل���وار(  دول  م��ن  )وبخا�سة  ي��زورون��ه��ا 

ونه�ستها  ح�سارتها  على  للتعرف 

والن�ساطات  والتكنولوجية  العمرانية 

فيها،  والريا�سية  والفنية  الثقافية 

يعرف  ما  على  كثب  عن  ول��الط��الع 

 .)Korean wave( »ب�»املوجة الكورية

العام  البلد  زاروا  الذين  ال�سياح  وقدر عدد 

2012 بنحو 11 مليون �سائح. 

اجلنوبية  فكوريا   ،%39.2 ال�سناعة:   •
بلد �سناعي بامتياز وهو ي�سنع 

املختلفة،  االل��ك��رتون��ي��ات 

اجهزة  وقطعها،  ال�����س��ي��ارات 

االت�������س���االت وجت��ه��ي��زات��ه��ا، 

والفوالذ  ال�سفن  الكيماويات، 

والقطارات والطائرات.

واأه���م   ،%2.6 ال����زراع����ة:   •
املحا�سيل  االرز،  منتجاتها 

تربية  املختلفة،  ال��زراع��ي��ة 

امل��وا���س��ي واخل��ن��ازي��ر، ال��دج��اج 

درا�سات 

واأبحاث

العدد 54349



والبي�ش وال�سمك واحلليب.

اخلام�سة   G20 قمة  ا�ست�سافت كوريا 

الثاين  ت�سرين  يف  �سيول،  عا�سمتها،  يف 

االقت�ساد  لتعزيز  القمة  �سعت  وقد   ،2010

»وون«  تريليون   31 بن�سبة  ال��ك��وري 

)won( من العملة الكورية )كل دوالر 

ا�سعار  وفق  »وون«   1.107 ي�ساوي  امريكي 

العام 2013(، وهذا ما يعادل 4% من الناجت 

 ،2010 للعام  الكوري  االإجمايل  املحلي 

وخلق اأكرث من 160000 وظيفة يف كوريا، 

ا يف حت�سني ت�سنيف البالد  وامل�ساعدة اأي�سً

االئتماين ال�سيادي. 

�لقو�ت �مل�شلحة

مع  اجلنوبي  الكوري  التحالف  فر�ش 

امريكية  قواعد  وجود  املتحدة  الواليات 

احلرب  فرتة  ط��وال  ارا�سيها  فوق  دائمة 

ال�سابق،  ال�سوفياتي  االحت��اد  مع  الباردة 

كوريا  م��ع  امل�ستمر  ال��ن��زاع  اأن  كما 

ال�سمالية واالأرق الدائم من تهديد ال�سمال 

ويف  بينهما  اأمنية  النووي، خلق مع�سلة 

دائم  ت�سّلح  ب�سباق  جت�سدت  املنطقة، 

دفع كوريا اجلنوبية اإىل بناء جي�ش قوي 

وكبري، وتطوير �سناعة حربية متقدمة 

عن  والدفاع  ل�سعبها  احلماية  لتاأمني 

حدودها.

يعترب اجلي�ش الكوري اجلنوبي من اقوى 

جيو�ش ال�سرق االق�سى، ويراوح عديد هذا 

اجلي�ش بني 672 الف جندي فعلي عامل، 

ونحو 4ماليني ون�سف من االحتياط. 

كوريا  يف  الع�سكرية  اخلدمة  تتوزع 

التطوعية  اخل���دم���ة  ب���ني  اجل��ن��وب��ي��ة 

وعلى  وال����26،  ال���18  �سن  بني  للراغبني 

اخلدمة االإلزامية من �سن الع�سرين وحتى 

االإلزامية  اخلدمة  مدة  وت��راوح  الثالثني، 

بني 21 �سهًرا )للم�ساة واملارينز(، و23 �سهًرا 

)ل�سالح  �سهًرا  و24  البحرية(،  )ل�سالح 

اجلو(. ت�سمل اخلدمة الع�سكرية الن�ساء 

منذ العام 1950، ولكن املراأة م�ستثناة من 

واملدفعية،  املدرعات  ا�سلحة  يف  اخلدمة 

وامل�ساد للطريان، والكهانة. 

للخدمة  املتاحة  الب�سرية  القدرة  قّدرت 

العام  كوريا  يف  الع�سكرية 

االعمار  ن�سبة  ح�سب   2010

 25 ب��ن��ح��و  ���س��ن��ة(   49  -16(

مليون ان�سان )رجال ون�ساء(، 

بينما قّدر عدد املوؤهلني لهذه 

اخلدمة بنحو 20 مليون ن�سمة 

ماليني  و10  رجل  ماليني   10(

امراأة( للعام ذاته.

الع�سكري  االنفاق  حجم  معدل  وق��ّدر 

االجمايل  املحلي  الناجت  اىل  بالن�سبة 

 %2.8 بنحو  و2012   2011  2010 ل��الع��وام 

موؤ�س�سة  درا�سة  وفق  دوالر  مليار   33 )نحو 

كوريا  وتعترب   ،)2013 للعام  »�سيربي« 

الدولة العا�سرة يف العامل من حيث االإنفاق 

الع�سكري وفق تقديرات ذلك العام. 

جلمهورية  امل�سلحة  ال��ق��وات  تتاألف 

كوريا اجلنوبية من:

- �جلي�ش:

والقوات  االأ�سلحة  وي�سم جميع �سنوف 

امل�ساة  م��ن  ال��ع��امل  يف  امل��ع��روف��ة  ال��ربي��ة 

املدافع  واآالف  دبابة(،   2500( واملدرعات 

الهند�سة  ومعدات  العيارات،  املتنوعة 

للطائرات  امل�سادة  وال�سواريخ  واملدفعية 

وغريها. 

- �لبحرية ومن �شمنها قو�ت �ملارينز:

ال�سفن  من  متحرًكا  ا�سطواًل  وت�سم 

احل��رب��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ي�����س��م امل���دم���رات 

امل�سادة  ال�سواريخ  وحامالت  والغوا�سات، 

لل�سفن والطائرات... 

- �شالح �جلو:

من  واأك��رث  جندي،  الف   65 نحو  ي�سم 

وفق  اجلنوبية  وتعترب كوريا  طائرة،   800

بع�ش املراجع، من بني الدول الع�سر االوىل 

العامل.  يف  اجل��و  اأ�سلحة  اأق��وى  �ساحبة 

من  خمتلفة  انواًعا  ال�سالح  هذا  وي�سم 

طائرة   500 )ح��واىل  احلديثة  الطائرات 

واأكرث  ورو�سية  فرن�سية  واأخرى  امريكية 

انتجت  كذلك  هليوكوبرت(.   600 من 

عقد  منذ  الكورية  احلربية  ال�سناعة 

»الن�سر  اأو   »50 اأ  الطائرة »ت.  الزمن  من 

وهي  )طائرة مقاتلة خفيفة(،  الذهبي« 

تطور �سناعة بع�ش الطائرات والرادارات، 

اآ�سيا  جنوب  يف  االوىل  الدولة  اأنها  كما 

اخلارج،  اإىل  حربية  طائرات  ت�سدر  التي 

�سبحية  طائرة  انتاج  على  تعمل  وه��ي 

كذلك  القادمة.  القليلة  ال�سنوات  يف 

القريبة املا�سية  جنحت كوريا يف الفرتة 

الف�ساء  اإىل  ا�سطناعي  قمر  اط��الق  يف 

قدراتها  لزيادة  ت�سعى  وه��ي  اخل��ارج��ي، 

الدفاع  وو�سائط  البال�ستية  ال�ساروخية 

اجلوي ال�ساروخي. 

اجلنوبية  كوريا  جمهورية  حتتفظ 

ف��وق  ام��ريك��ي��ة  ع�سكرية  ب��ق��واع��د 

الثانية.  العاملية  احلرب  منذ  ارا�سيها، 

 )1953  –  1950( الكورية  احل��رب  وبعد 

وقعت معاهدة الدفاع امل�سرتك والتحالف 

االول  ت�سرين   1( املتحدة  ال��والي��ات  مع 

1953(، والتي تن�ش على قيادة امريكية 

للقوى امل�سلحة املتحالفة يف اأي نزاع �سد 

يف  االتفاق  مّت  ولكن  اجلنوبية.  كوريا 

يف  الع�سرين  دول  ملجموعة  تورنتو  موؤمتر 

اإمرة  ت�سبح  اأن  2010، على  العام  حزيران 

هذه القوات على عاتق كوريا اجلنوبية 

اندالع  حال  يف   ،2015 العام  من  اعتباًرا 

اي نزاع. ويقدر عدد اجلنود االمريكيني 

الف   30 اإىل   25 بني  مبا  القواعد  هذه  يف 

جندي. 

الكورية  امل�سلحة  ال��ق��وات  �ساركت 

التي  احلروب  من  الكثري  يف  كحليف 

قامت بها الواليات املتحدة من فييتنام 

اإىل افغان�ستان والعراق. 

كوريا �جلنوبية و�لأمم �ملتحدة

عمليات  يف  اجلنوبية  كوريا  ت�ساهم 

من  كثرية  مناطق  يف  ال�سالم  حفظ 

لقوات  تابعة  كتيبة  ولديها  ال��ع��امل، 
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حفظ ال�سالم الدولية )اليونفيل( منت�سرة 

ج��ن��دي(.   400 )ن��ح��و  لبنان  ج��ن��وب  يف 

بقعة  يف  املتنوعة  خدماتها  تقدم  وهي 

من  االه��ايل  يعتربها  حيث  انت�سارها، 

وتقدميا  حيوية  اليونيفل  ق��وات  اكرث 

للخدمات االن�سانية والطبية والرتبوية.

العام  االم��ني  اأن  باال�سارة  يجدر  وهنا 

مون  ب��ان ك��ي  احل��ايل  املتحدة  ل��المم 

وزيًرا خلارجية  هو كوري جنوبي وكان 

املن�س��ب  ه��ذا  يف  تعيينه  قبل  ب��الده 

االمم��ي الرفي��ع. 

»ومن يعمل مثقال ذرة خرًي�... يره«

اجلنوبية  الكورية  الكتيبة  قامت 

االأمم  ق��وات  قطاعات  احد  يف  املنت�سرة 

بتغطية  اأخ��رًيا  لبنان  جنوب  يف  املتحدة 

اح��دى  وتزفيت  تاأهيل  اإع���ادة  نفقات 

القرى  اح��دى  بني  ت�سل  التي  الطرقات 

كيلومرتات،  عدة  بطول  �سور  ومدينة 

وهذا يكلف عدة ماليني من الدوالرات 

الناطق  قال  وقد  الوقت.  من  والكثري 

با�سم املفرزة الكورية يف احتفال التد�سني 

اإن  واملتقن للطريق،  ال�سريع  بعد االجناز 

ان�سانية  م�ساعدة  قدم  قد  كان  لبنان 

لكوريا على اثر انتهاء احلرب الكورية 

هذه  واأن  دوالر،  األ��ف  ب���50  تقدر   )1953(

تبقى  ورمزيتها  توا�سعها  يف  امل�ساعدة 

عزيزة على قلوب الكوريني، واأن كوريا 

يوم  امل�ساعدة  يد  لها  م��ّد  من  تن�سى  ال 

احتاجت لها...

عالقات كوريا �جلنوبية �لدولية

الكوريتني  بني  النزاع  م�ساألة  تعترب 

الق�سية  اجل��زي��رة  �سبه  توحيد  واإع����ادة 

ال��دول��ي��ة  ال���ع���الق���ات  يف  امل��ه��ي��م��ن��ة 

اجلنوبية.  ل��ك��وري��ا  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

حماوالت  عدة  اج��راء  من  الرغم  فعلى 

واجتماعات خالل العقد املا�سي بني قادة 

بينهما،  العالقات  لتطبيع  الكوريتني 

وحتقيق ال�سالم الدائم لل�سعب الكوري، 

ال��و���س��ع  اأن  اإال 

القائم بني الدولتني 

ال�سقيقتني ال يزال 

الذي  بالتوتر  يت�سم 

يعنف حيًنا ويهداأ 

على  اح���ي���اًن���ا، 

�سراع  لعبة  وق��ع 

الدولية  امل�سالح 

وب���خ���ا����س���ة ب��ني 

ال�سني ورو�سيا من جهة والواليات املتحدة 

االأمريكي�ة والياب��ان م��ن جه��ة ثاني��ة. 

والهوة  ال�سيا�سي  النظام  ف��اإن  كذلك 

يف  االإجمايل  املحلي  والناجت  االإقت�سادية 

كل من الدولتني، وتفاوت م�ستوى الدخل 

زالت  ما  الفردي بني �سكانهما، عوامل 

التوحيد  حماوالت  امام  حاجًزا  ت�سكل 

كوريا  يف  الفرد  دخ��ل  م�ستوى  )معدل 

يف  نظريه  اأ�سعاف   10 عن  يزيد  اجلنوبية 

كوريا ال�سمالية 1/13 تقريًبا(.

بعالقات  اجلنوبية  ك��وري��ا  حتتفظ 

ومتوازنة  وا�سعة  واقت�سادية  �سيا�سية 

اليابان  اإىل  ال�سني  من  اجل��وار  دول  مع 

يف  ع�سو  وه��ي  والفليبني،  واندوني�سيا 

واالقليمية  الدولية  املنظومات  خمتلف 

التي  وال�سيا�سة  والبيئية  االقت�سادية 

وم�ساحلها  ال�سيا�سية  روؤيتها  مع  تتالءم 

االقت�سادية واالأمنية. 

رو�سيا  مع  عالقاتها  تطور  اأنها  كما 

واالحتاد االوروبي، كذلك لديها عالقات 

االأو���س��ط  ال�سرق  دول  بع�ش  م��ع  وا�سعة 

واخلليج وافريقيا. 

درا�سات 

واأبحاث
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�ملر�جع و�لهو�م�ش:

ar.wikipedia.org/wiki -1/ كوريا -اجلنوبية. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world- -2

 factbook/.../ks.html
 Stockholm International( 3- �سيربي: معهد �ستوكهومل الدويل الأبحاث ال�سالم

)Peace Research Institute
هونغ  �سنغافورة،  تايوان،  دول:  اقت�ساد  على  يطلق  لقب  هو  اآ�سيا  �سرقي  منور   -4

كونغ وكوريا اجلنوبية. �سميت بهذا االإ�سم لتحقيقها معدل منو اقت�سادي كبري 

الع�سرين.  القرن  من  والت�سعينيات  ال�ستينيات  بني  ما  الفرتة  خالل  �سريع  وت�سنيع 

ومع مطلع القرن الواحد والع�سرين حتولت هذه البلدان اإىل بلدان متقدمة، و�ساعدت 

يف منو اقت�سادات بع�ش الدول االآ�سيوية. متتلك النمور االآ�سيوية عالقات م�ساركة 

خا�سة مع بع�ش الدول االآ�سيوية ذات االقت�ساد اجليد، مثل ال�سني واليابان. 

اأو »فل�سفة التوازن والتكامل«: �سفحة بي�ساء ترمز اإىل ال�سالم  5- الَعَلم الكوري 

والنقاء، يتو�سطها دائرة باللونني االحمر واالأزرق، وحتيط بها من اربع جهات خطوط 

�سوداء متقطعة لها داللتها ومعناها. الدائرة تعني التوازن بني قوى الكون وفق فل�سفة 

بينما  لل�»ين«  ال�سلبية  القوة  يعني  فاالأزرق  والبوذية،  الطاوية  ال�سينية  واليانغ  الني 

الفل�سفة،  هذه  اإىل  ا�ستناًدا  لل�»يانغ«  االيجابية  املقابلة  القوة  االأحمر  اللون  يعني 

املتمثلة  الكون  قوى  االأربعة  الزوايا  يف  التقطيع  املختلفة  الثالثية  اخلطوط  ومتثل 

بالعنا�سر التقليدية االأربعة: االأر�ش واملاء والهواء والنار.





�إقت�صاد 

اإعداد:ومال 

تريز من�صور

العدد 58349

الو�صع الإقت�صادي يف 

ظّل ال�صغور الرئا�صي

 هل من

؟ خماطر

ا وركوًدا وعجًزا يف املوازنة  يعاين االقت�صاد اللبناين منذ نحو �صنتني انكما�صً

ا يف ن�صب النمو التي قد تتجاوز هذا العام الـ2 يف املئة وفق م�صادر  وانخفا�صً

الذي  الوا�صع  االإجتماعي  التحّرك  مع  ذلك  يرتافق  الدويل.  النقد  �صندوق 

ويف  �صنوات،  منذ  امله�صومة  باحلقوق  للمطالبة  القطاعات  جميع  ت�صهده 

طليعتها اإقرار �صل�صلة الرتب والرواتب.

�صتنفجر  وهل  الرئا�صي،  ال�صغور  ظّل  يف  االإقت�صاد  حال  �صيكون  كيف 

اإجتماعًيا يف حال طال اأمد ال�صغور؟ 

احلكومة ت�صبح وكيلة بالوكالة عن الرئي�س

وفق عدة مراجع د�شتورية »لي�س هناك من �شغور وال فراغ، 

فالن�س الد�شتوري وا�شح، يف حال عدم وجود رئي�س جمهورية 

ويحق  الرئي�س.  عن  بالوكالة  وكيلة  احلكومة  ت�شبح 

ر�شائل  توجيه  با�شتثناء  �شالحياته  كل  ا�شتعمال  لها 

ال�شغور فال وجود لن�س يف  اأما عن مدة  اإىل املجل�س وحّله. 

حتى  جل�شاته  عقد  يف  ي�شتمر  واملجل�س  يحّددها،  الد�شتور 

بعد انق�شاء املهلة الد�شتورية النتخاب رئي�س للجمهورية. 

املجل�س اجلديد  وتدعو  اإنتخابات  باإجراء  وتقوم احلكومة 

النتخاب رئي�س للجمهورية«. لكن مع ذلك يظّل ال�شوؤال 

مركز  ف��راغ  اإنعكا�شات  عن 

االأو�شاع  على  اجلمهورية  رئي�س 

االإقت�شادية قائًما. 

)اأ�شتاذ  حبيقة  لوي�س  الدكتور 

يف  املالية  والعلوم  االإقت�شاد  يف 

الذي يبدو  اللويزة(،  جامعة �شيدة 

يدخل  لن  البلد  اأن  اإىل  مطمئًنا 

»للجي�س«:  يقول  املجهول،  يف 

يكون  �شوف  ال�شغور  تاأثري  »اإن 

الق�شري،  امل���دى  ع��ل��ى  حم����دوًدا 

ال��وزراء  جمل�س  اأن  اعتبار  على 

القرارات  يتخذ  �شوف  جمتمًعا 

اإذا  ولكن  املنا�شبة.  ال�شرورية 

اأ�شهر  اأربعة  ملدة  ال�شغور  ا�شتمّر 

يكون  �شوف  فالو�شع  يزيد،  وما 

للعامل  �شنبدو  اأننا  لناحية  دقيًقا 

ق����ادر على  ك��م��ج��ت��م��ع غ���ري 

للجمهورية،  رئي�س  اإن��ت��خ��اب 

وتدخل هنا املوؤ�ش��شات يف مرحلة 

مواجهة املخا�س الع�شري، وال �شّيما واأن الثقة عن�شر اأ�شا�شي 

يف االإقت�شاد. 

توّقف  اأهمها  االأم��ر  ه��ذا  عن  تنجم  قد  خماطر  وثّمة 

البطالة،  ن�شبة  زيادة  ن�شبتها،  انخفا�س  اأو  االإ�شتثمارات 

وبالتايل املزيد من هجرة االأدمغة. واالأخطر من هذا كله 

اإهتزاز االأمن وما له من اإنعكا�شات خطرية على جميع 

االأ�شعدة. و�شوف يعاين لبنان �شعوبة يف التعامل اجلدي مع 

اإقرار  امل�شاكل  م�شكلة  وحّل  ال�شوريني،  النازحني  ق�شية 

املو�شم  �شرب  اآخًرا،  ولي�س  واأخرًيا  والرواتب،  الرتب  �شل�شلة 

ال�شياحي الذي يعترب البند الرئي�شي من بنود النمو واالإزدهار 

االإقت�شادي«. 

هذه  كل  من  الرغم  »على  حبيقة:  الدكتور  واأّك��د 

االإقت�شادي،  للو�شع  اإىل حّد ما  اأنا مطمئن  املثارة  املخاوف 

الكادحة  الطبقة  حقوق  يف  احلكومة  تنظر  اأن  �شرط 

ال�شل�شلة،  واردات  وتاأمني  الر�شوم  م�شاألة  يف  تبحث  اأن  بدل 

وحت�شيل  والف�شاد  الهدر  منافذ  �شّد  اإىل  تبادر  اأن  وعليها 

الر�شوم وال�شرائب املفرو�شة على الدخل واالأرباح، اإ�شافة اإىل 

حّل م�شكلة الدين العام...

وباخت�شار لبنان يحتاج اإىل ور�شة عمل ت�شريعية كبرية، 

واللبناين يعي هذه املرة اأن االأمور دقيقة والو�شع ال يحتمل 

اأي تفّلت اأمني، الأن اخل�شارة عندها �شوف تكون كبرية 

على اجلميع. با�شتثناء ذلك، كل �شيء قابل الأن ي�شتمر 

يف ظل ما ي�شمى بال�شغور«.

الدكتور لوي�س حبيقة





ملحة عامة عن القانون

عقوبات  اجلديد  ال�سري  قانون  يفر�ض 

فيها  ت�سل  ق��د  املخّلني  على  �سديدة 

اإىل  الأق�سى  حدها  يف  املالية  الغرامة 

ال�سجن  مع  لبنانية  لرية  ماليني  ثالثة 

كما  القيادة.  دفرت  و�سحب  �سنتني  ملدة 

يف  ب��امل��رور  خا�سة  وح��دة  باإن�ساء  يق�سي 

الداخلي.  الأم��ن  لقوى  العامة  املديرية 

ومن اأبرز بنوده ما يتعلق برخ�سة القيادة 

التي اأ�سبحت ت�ستند اإىل النقاط، وكلما 

عدد  يحذف  خمالفة  ال�سائق  ارتكب 

كما  الرخ�سة.  �سحب  اإىل  و�سوًل  منها 

عرب  ال�سري  قيادة  بتعليم  القانون  يق�سي 

مدار�ض متخ�س�سة ولي�ض عرب مكاتب. 

الأح��ك��ام  يلي  م��ا  يف  نعالج  و���س��وف 

ن�ض  التي  بامل�ساة  اخلا�سة  القانونية 

وال�سرعة  اجلديد  ال�سري  قانون  عليها 

الوطنية اخلا�سة بامل�ساة امللحقة به.

الأحكام القانونية اخلا�شة بامل�شاة

1- تعريف امل�شاة:

ي�ستعمل  من  كل  امل�ساة  من  يعترب 

الأق���دام.  على  م�سًيا  اأو  �سرًيا  الطريق 

ويعترب يف حكم امل�ساة من اأجل تطبيق 

قانون ال�سري اجلديد )م3(:

1- الأ�سخا�ض الذين يجّرون عربة طفل 

عربة  اأي  اأو  معّوق  اأو  مري�ض  كر�سي  اأو 

اأخرى �سغرية من دون حمّرك.

دراج��ة  ي��ج��ّرون  الذين  الأ�سخا�ض   -2

هوائية اأو دراجة ذات حمرك باليد.

2- حماية اأر�شفة امل�شاة:

ا�ستخدام  اجلديد  ال�سري  قانون  حّظر 

واعترب  امل�ساة.  �سري  يعيق  مبا  الأر�سفة 

اخلا�سة  احل��اج��ات  ل��ذوي  ميكن  اأن��ه 

ت�سري  خا�سة  عربة  يف  يتجّولون  الذين 

الأر�سفة  ي�سلكوا  اأن  اخلطى،  ب�سرعة 

احلالة  هذه  يف  وهم  الطريق،  جوانب  اأو 

يعتربون م�ساة. واإذا جرى تخ�سي�ض ق�سم 

من الطريق لفئة معينة، حتّتم على هذ 

اأن  الفئات  باقي  وعلى  تلزمه  اأن  الفئة 

تتجّنبه)م3(.

اخلا�شة  الطرق  اعتماد  يف  امل�شاة  واجب   -3

بهم:

وما  ال�سري اجلديد )املادة 4  فر�ض قانون 

الأر�سفة  يعتمدوا  اأن  امل�ساة  يليها( على 

�سة  اأو املمرات اأو اجل�سور اأو الأنفاق املخ�سّ

عليهم  وجودها،  عدم  حال  ويف  لهم، 

بعد  اإل  يتخطوه،  اأو  املعّبد  يعربوا  ل  اأن 

القيام بذلك بدون  اإمكان  التثبت من 

لهم  امل��رور  اأف�سلية  وتكون  خطر.  اأي 

عند عدم وجود اإ�سارة �سوئية اأو رجل اأمن 

لتوجيه ال�سري )يق�سد باملعّبد: الق�سم من 

الطريق املعّد ل�سري املركبات( )م2(.

اأج��زاء  يف  بالتجوال  للم�ساة  وي�سمح 

تدابري  اتخاذ  �سرط  الطريق،  من  اأخ��رى 

ي�ستحيل  عندما  وذلك  واحلذر،  احليطة 

�سة  املخ�سّ الأم��اك��ن  �سلوك  عليهم 

وقد فر�ض  اأو يف حال عدم وجودها.  لهم 

علهم قانون ال�سري اجلديد عدة واجبات، 

اأهمها:

الروؤية  الإع��ت��ب��ار،  بعني  ي��اأخ��ذوا  اأن   -

وامل�سافة التي تف�سل بينهم وبني املركبة 

على  املعّبد  يعربوا  واأن  �سرعتها،  ومدى 

�سة  الإ�سارة املخ�سّ اإ�ساءة  امل�ساة عند  ممر 

لهم. ويف حال وجود عن�سر من قوى الأمن 

عبور  ينظم  البلدية  ال�سرطة  اأو  الداخلي 

املعّبد، عليهم التقيد باإ�سارته، كذلك 

م�ستقيمة،  بزاوية  املعّبد  عبور  عليهم 

واعتماد الطرف الأي�سر من الطريق...

التوقف  اأو  ال�سري  امل�ساة  على  يحّظر   -

على اجل�سور ويف الأنفاق اإل عند ح�سول 

عليهم  يحظر  كما  ط���ارىء،  ح��ادث 

ال�سعود  بغية  املعّبد  اأو  الأر�سفة  ا�ستخدام 

م�سافة  �سمن  الآل��ي��ة  امل��رك��ب��ات  اإىل 

امل�ستديرات  عن  مرًتا  وع�سرين  خم�سة 

وال��ت��ق��اط��ع��ات وامل��ن��ع��ط��ف��ات وروؤو�����ض 

املرتفعات والإ�سارات ال�سوئية.

ال�سائرين يف جمموعات  امل�ساة  - على 

منّظمة، اأن ي�ستعملوا لياًل اأ�سواء )اأبي�ض 

اخللف(  يف  واأحمر  الأم��ام  يف  اأ�سفر  اأو 

ميكن م�ساهدتها ب�سكل وا�سح على 

تكون  عندما  مرًتا  وخم�سني  مائة  بعد 

يف  يعملون  الذين  اأم��ا  �سافية.  ال��روؤي��ة 

ارت��داء  فعليهم  الطرقات،  على  الليل 

تعر�سهم  لتاليف  للنور  عاك�سة  �سرتات 

حلوادث ال�سدم. كما يحظر على امل�ساة 

ا�ستعمال  اخلا�سة  احلاجات  واأ�سحاب 

الأوتو�سرتادات )م57(.

4- القوى امل�شّلحة واملواكب املنّظمة:

ح�سرت املادة 9 من قانون ال�سري اجلديد 

اخلا�سة  القانونية  الأح��ك��ام  تطبيق 

ول  اأع��اله،  املذكورين  بهوؤلء  بامل�ساة 

تطّبق هذه الأحكام على ت�سكيالت 

امل�ساة  مواكب  وعلى  امل�سّلحة  القوى 

مواكب  اأو  منّظم  ب�سكل  ال�سائرة 

اأثناء  اجلنازات وعلى رجال القوة العامة 

تاأديتهم وظائفهم. اإمنا يجب على هذه 

الت�سكيالت واملواكب اأن تلتزم جانب 

نحن 

اإعداد: د. نادر عبد العزيز �شايفوالقانون

حمام بالإ�ستئناف

العدد 60349

)تاريخ   67/76 الرقم  القدمي  ال�شري  قانون  تنفيذ  على  ال�شنوات  ع�شرات  م��رور  بعد 

املطالبات  من  العديد  وبعد  والتطبيق،  التنفيذ  يف  عقبات  من  رافقه  وما   ،)1967/12/26

واملحاولت احلثيثة ملواكبة التطورات التي �شهدها عامل ال�شري والطرقات، �شدر قانون ال�شري اجلديد 

الرقم 2012/243 )بتاريخ 2012/10/22(، ون�شر يف اجلريدة الر�شمية )بتاريخ 2012/10/25(.

ا من البع�ض الآخر،  وكاأي قانون حديث، لقى قانون ال�شري اجلديد ترحيًبا من البع�ض واعرتا�شً

اأحكامه  احرتام  ويجب  التنفيذ،  حّيز  دخل  قانون  اأنه  على  معه  التعامل  يجب  واقًعا  �شار  لكنه 

وتدريب  العامة  الطرقات  وا�شتعمال  ال�شري  فتنظيم  خمالفته.  على  العقوبات  وفر�ض  وتطبيقه 

خا�شعة  كلها  باتت  العامة،  وال�شالمة  املركبات  يف  املتانة  و�شروط  ال�شوق  وامتحانات  ال�شائقني 

لأحكام هذا القانون، واجلدول واملالحق املرفقة به، وال�شرعة اللبنانية حلقوق امل�شاة.
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منه  الآخر  اجلانب  ترتك  بحيث  املعّبد 

على  مركبة  مل��رور  الإمكان  قدر  ح��ًرا 

من  مكّونة  كانت  اإذا  وعليها  الأقل. 

والأخرى  الفرقة  بني  ترتك  اأن  فرق  عدة 

جماًل يكفي لتالقي املركبات.

5- حماية امل�شاة من الغري:

بهدف حماية امل�ساة اأثناء تنقلهم على 

وحريتهم،  حقوقهم  واحرتام  الطرقات 

فر�ض قانون ال�سري اجلديد على الغري من 

التزام  والدراجات  واملركبات  ال�سائقني 

عدة موجبات، اأهمها ما يلي:

يخّفف  اأن  املركبة  �سائق  على   -

�سرعته اأو اأن يتوقف لي�سمح مبرور امل�ساة 

واملعّوقني )املادة 15(.

�سرعة  يخّفف  اأن  ال�سائق  على   -

مركبته كلما دعت الظروف اإىل ذلك، 

وبنوع خا�ض لدى التالقي مع جمموعة 

لدى  اأو  امل�ساة  من  ع�سكرية  اأو  مدنية 

املمرات  من  الق��رتاب  وعند  جت��اوزه��ا، 

اخلا�سة بامل�ساة )م23(.

- على ال�سائق خالل التجاوز، النحراف 

بالقدر الكايف اإىل الي�سار لتجنب اإزعاج 

جتاوزها.  يجري  التي  املركبات  �سائقي 

تقل  ل  اأن  يجب  احل����الت،  ك��ل  ويف 

�سنتمرًتا   /75/ عن  اجلانبية  امل�سافة 

عن امل�ساة... )م27(.

- يحّظر جتاوز املركبات عند القرتاب 

من معابر امل�ساة )م29(.

امل�سار  الأماكن  يف  الوقوف  يحّظر   -

اإل��ي��ه��ا ب��الف��ت��ة مم��ن��وع ال���وق���وف، ويف 

ممرات امل�ساة، واملداخل واملخارج ل �سيما 

املرائب واحلدائق العامة واملعابد واملدار�ض 

الأر�سفة  وعلى  امل�ست�سفيات.  وط��وارىء 

املعدة ل�سري امل�ساة )م42(.

- يحّظر الوقوف والتوقف على اخلطوط 

عند  امل�ساة  بعبور  اخلا�سة  املتقّطعة 

الإ�سارات ال�سوئية )م43(.

الدراجات  واإيقاف  ا�ستخدام  يحّظر   -

�سة  الآلية على الأر�سفة اأو امل�سالك املخ�سّ

للم�ساة وللفئات الأخرى من م�ستخدمي 

الطريق )م281(.

- يجوز للدراجات الهوائية اأن ت�سري يف 

�سة للم�ساة �سرط موافقة  الأمكنة املخ�سّ

ي�سدر  قرار  بناًء على  ة  املخت�سّ ال�سلطات 

الدراجة  �سائق  وعلى  اخل�سو�ض،  بهذا 

ل  واأن  اخلطى  ب�سرعة  ال�سري  الهوائية 

ي�سّبب اإزعاًجا للم�ساة )م305(.

ذات  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات  ي��ج��وز   -

الأر���س��ف��ة  على  ت�سري  اأن  العجلتني، 

الطرقات  يف  للم�ساة  �سة  املخ�سّ واملمرات 

والتي  املاأهولة  املناطق  خ��ارج  املعّبدة 

احلال  ه��ذه  ويف  ال�سيانة.  قيد  تكون 

�سرًيا  ي�سريوا  اأن  ال�سائقني،  على  يجب 

معتدًل قرب املنازل وب�سرعة اخلطى حني 

التقائهم مب�ساة )م306(.

6- الإ�شارات ال�شوئية اخلا�شة بامل�شاة:

اإ�سارات  اإىل  ال�سوئية  الإ�سارات  تنق�سم 

خا�سة باملركبات واأخرى خا�سة بامل�ساة 

ال�سوئية  الإ�سارات  وتكون  و70(.  )م68 

اأحمر  لونني  ذات  امل�ساة  ب�سري  اخلا�سة 

واأخ�سر، وتعني ما يلي:

عبور  ممنوع  يعني  الأحمر  ال�سوء   -1

امل�ساة للمعّبد.

بعبور  ال�سماح  يعني  الأخ�سر  ال�سوء   -2

مع  للم�ساة  �ض  املخ�سّ املمر  يف  املعّبد 

توخي احلذر.

على اأن ي�ساحب هذه الأ�سواء رموز داّلة 

ري للم�ساة. على التوقف اأو ال�سّ

7- عالمات �شطح الطريق اخلا�شة بامل�شاة:

الطريق  �سطح  ع��الم��ات  تت�سمن 

من  التكميلية،  الر�سوم  من  جمموعة 

وحتّدد  امل�ساة.  ممرات  عالمات  اأهمها 

اأبي�ض،  لون  ذات  بخطوط  امل�ساة  ممرات 

مل�ستخدمي  وتبني  املعّبد،  ملحور  موازية 

للم�ساة  املرور  ف�سح  باأن عليهم  الطريق 

املرور،  اأولوية  لديهم  الذين  اأو  العابرين 

ومينع توقف اأو وقوف املركبات عليها 

)م77(.

8- العقوبات اخلا�شة مبخالفات امل�شاة:

ن�ض قانون ال�سري اجلديد على عقوبات 

 374 امل��ادة  يف  لها  وف�سّ بامل�ساة،  خا�سة 

منه، واعتربها من املخالفات التي ينّظم 

والتي يرتتب عليها غرامة  بها حم�سر، 

نقدية تراوح بني خم�سني األف وماية األف 

لرية لبنانية.

ال�شرعة اللبنانية حلقوق امل�شاة

�سرعة  على  اجلديد  ال�سري  قانون  ن�ض 

خا�سة بحقوق امل�ساة، وفيها:

بيئة  يف  العي�ض  يف  احل��ق  للم�ساة   -1

�سحية، وحرية التمتع مبرافق امل�ساحات 

حالهم  ح�سن  توؤمن  اأو�ساع  يف  العامة 

وراحتهم من النواحي املادية والنف�سية.

العي�ض يف مراكز  للم�ساة احلق يف   -2

لحتياجات  موائمة  قوية  اأو  مدنية 

املركبات  لحتياجات  ولي�ض  الإن�سان، 

الآلية.

احلق  واملعوقني،  وامل�سّنني  ل��الأولد   -3

اأماكن  امل��دن  تكون  ب��اأن  التطّلع  يف 

ولي�ست  ر  املي�سّ الإجتماعي  لالإت�سال 

اأماكن تفاقم نواحي ال�سعف فيهم.

ح�سرية  مناطق  يف  احلق  للم�ساة   -4

مع  متجان�سة  ولكنها  لهم  �سة  خم�سّ

تنظيم املدينة ال�سمويل، وعلى اأكرب قدر 

ممكن من امل�ساحة.

5- للم�ساة احلق يف احلركة الكاملة 

من دون عوائق، والتي ميكن حتقيقها 

من خالل ال�ستخدام املتكامل لو�سائل 

النقل.

التطلع  يف  احلق  لهم  خا�ض  وب�سكل 

اإىل وجود:

�سديق  العام،  للنقل  �سامل  نظام   -1

يوؤمن  جيًدا  جتهيًزا  وجمهز  للبيئة، 

فيهم  مبن  املواطنني،  جميع  حاجات 

من لديهم اإعاقة.

�سة لتنقل امل�ساة خالية  2- اأر�سفة خم�سّ

من  لتنقل  و�ساحلة  العوائق  جميع  من 

لديهم اإعاقة.

3- ممرات اآمنة لعبور امل�ساة بني جانبي 

الطرق، خا�سة ال�سريعة منها.

4- مرافق للدراجات يف جميع املناطق 

املدنية.

ال�����س��ي��ارات  ل��وق��وف  م�����س��اح��ات   -5

واملركبات الآلية، يف مواقع ل توؤثر على 

على  قدرتهم  ت�سعف  ول  امل�ساة  حركة 

التمتع باملناطق املميزة معمارًيا.
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للدهر خمرب 

وللبنان حار�س 

ا�صمه »اأرز الرب«

املكان.  يف  تعبُق  والقدا�صة  البخور  رائحة 

زقزقات  مع  �صطورها  تنبثق  الزمان  اأ�صاطري 

ال�صامدة  الرب  اأرز  غابة  متلأ  التي  الع�صافري 

اأ�صجارها يف وجه الدهر وعوا�صف الثلوج، 

منذ ما يقارب الـ6800 �صنة قبل امل�صيح.

الإرث الوطني

جبل  اأح�ضان  يف  الرب  اأرز  غابة  ترب�ض 

املقد�ض  ال���وادي  على  م�ضرفة  املكمل 

)قنوبني( العابق بالروحانية، مرتبّعة فوق 

التالل  من  مربًعا  مرًتا   102566 م�ضاحة 

واملنخف�ضات  الهادئة  واملنحدرات  الوادعة 

ج��رداء  م�ضاحة  تتو�ضط  والتي  احل��امل��ة، 

ف�ضل  منت�ضف  من  بدًءا  الثلوج  تغمرها 

الربيع.  ف�ضل  اأط���راف  وحتى  اخل��ري��ف 

يتدّرج  البحر  �ضطح  عن  الغابة  اإرتفاع 

اأرزة  منخف�ض  حيث  اأما  مرًتا،   1880 من 

التجّلي  كني�ضة  تلة  يف  لي�ضل  العلم، 

اإىل 1916 مرًتا يف تّلة �ضاحة اأرزات الثالوث 

املقد�ض فت�ضبح على 1936 مرًتا علّوا.

ثالثة  اإىل  ب�ضري  يف  الأرز  غابة  تق�ضم 

اأق�ضام: غابة الأرز الدهرية، غابة اأرز الرب 

وغابة اأ�ضدقاء اأرز لبنان.

غابة اأرز الرّب

على  ب�ضري   - الرب  اأرز  غابة  حافظت 

الأقدم يف  اأرزاتها  الأجيال،  قدا�ضتها عرب 

العامل.  يف  الأق��دم  بع�ضها  ويعترب  لبنان، 

والأمل  اخل�ضرة  دائم  لبنان  بقاء  رمُز  هي 

تتفّرد  التي  الأر���ض  يف  الوحيدة  والغابة 

القرن  منذ  )بنيت  التجّلي  بكني�ضة 
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الأرز  واأغ�ضان  جذوع  من  ع�ضر  ال�ضاد�ض 

وحتّولت لحًقا اىل بناء حجرّي( تاأكيدًا 

حل�ضول جتّلي الرب ي�ضوع فيها. ويف عيد 

واأم�ضيات  احتفالت  تنّظم  التجلي، 

الكني�ضة  وتفتح  ومو�ضيقية،  �ضعرية 

اأبوابها لإقامة الذبيحة الإلهية. 

والبالغ  املعّمرات  الأرزات  جانب  اإىل 

عمرها نحو 6800 �ضنة )وفق تقرير �ضادر 

خمربًيا  ا  فح�ضً اأجرت  يابانية  بعثة  عن 

لبع�ض الأ�ضجار العام 1983(، ت�ضّم الغابة 

ال�ضنني،  من  مئات  عمرها  �ضجرة   375

التي  �ضًنا  الأ�ضغر  الأ�ضجار  من  والآلف 

لتاأمني  �ضنوات  اأو  عقود  منذ  غر�ضت 

اأن  علًما  الوطني،  الإرث  هذا  ا�ضتمرارية 

الأرزة �ضجرة بطيئة النمو وقد يلزمها ما 

تبداأ  �ضنة كي  اإثنتي ع�ضرة  ل يقل عن 

تبداأ بطرح  �ضنة كي  واأربعني  بالإرتفاع 

بذور منتجة.

الغابة الدهرية

وهي  العلم  اأرزة  الغابة  هذه  حتت�ضن 

طت العلم اللبناين لأّنها  الأرزة التي تو�ضّ

الناطور،  واأرزة  والخ�ضرار.  ال�ضمود  رمز 

لنف�ضه  يبني  املنطقة  ناطور  ك��ان  اإذ 

مراقبة  من  ليتمكن  عّبها  يف  عرزاًل 

املزروعة.  واحلقول  الأرز  على  معتد  اأي 

واأرزة ال�ضاعر الفرن�ضي ل مارتني الذي زار 

الغابة �ضنة 1832، واأرزة الَرب وهي اأكرث 

الأرزات عمًرا واأثخنها جذًعا واأ�ضخمها 

دعيت  لذا  حجًما 

ا  واأي�ضً ال��رب.  اأرزة 

ال��ق��دي�����ض��ة  اأرزة 

تريزيا التي �ضمّيت 

مبنا�ضبة  با�ضمها 

اىل  ذخائرها  زيارة 

داخل غابة الأرز يف 

اأيلول 2002. 

املعروف  كهيا  ب�ضارة  ال�ضيد  ويخربنا 

املحّلي  الّتقليد  يف  اأن��ه  يو�ضف«،  ب�»اأبو 

ومتالزمتان  متقاربتان  معّمرتان  اأرزتان 

اأ�ضبح  وق��د  وح����ّواء«،  اآدم  »اأرزة  هما 

ا�ضمهما يف ما بعد »اأرزة العائلة«، واليوم 

اق«، بحيث  تعرفان ب� »اأرزة احلّب اأو الع�ضّ

تع�ضق اأغ�ضانهما اجلذوع، فتعك�ض لنا 

احلب الأبدي ال�ضرمدي.

اإن  يقال  بحيث  احلبي�ض،  اأرزة  وهناك 

كني�ضة  فتح  املكّلفني  النواطري  اأحد 

كاهًنا  راأى  اأّي��ار،  �ضهر  خالل  التجّلي 

اأحد  اأن��ه  فظّن  البيا�ض،  نا�ضع  بثوب 

للترّبك،  الغابة  يق�ضدون  الذين  الرهبان 

جت��اوزه  حتى  الباب  فتح  اإن  ما  لكنه 

الكاهن وركع اأمام املذبح و�ضرع ين�ضد 

والعذوبة.  الرّقة  يف  غاية  ب�ضوت  تراتيل 

ب�ضعره  ي��ح��دق  ال��ن��اط��ور  ك��ان  وفيما 

كتفيه  فوق  املتدّل  الأبي�ض  الكثيف 

لتغّطي  ببيا�ضها  تن�ضاب  التي  وحليته 

ن�ضف �ضدره ووجهه الّطافح طهًرا ووقاًرا، 

ارتعب  ك��ال��وم�����ض.  ال��ّراه��ب  اختفى 

الناطور و�ضمع وهو يف ذروة انخطافه �ضوًتا 

هادًرا ينبعث من »اأرزة احلبي�ض« ويرتّدد 

يف اأرجاء الغابة كّلها هذه العبارة: »اأنا 

هو احلبي�ض اّلذي جّمد الله هنا، وما زلت 

اأجّمده يف مكان جتليه«.

ويخربنا اأبو يو�ضف عن منحوتة الثالوث 

�ضاعقة  �ضربت   1992 ال��ع��ام  فيقول: 

اأرزة  بينها  من  معمرات  اأرزات  ثالث 

لمارتني وحولتها اإىل يبا�ض ما ا�ضتوجب 

رودي  النحات  اإزميل  اأن  اإل  اقتالعها، 

رحمة، اإبن ب�ضري جارة الأرز، اأعادها اإىل 

كتاب اخللود. وبعد ثالث �ضنوات من 

العمل امل�ضني، وبدعم من جلنة اأ�ضدقاء 

غابة اأرز لبنان، اأجنز نحت الثالوث على 

اأعظم  وهي  الآب،  واأرزة  لمارتني  �ضجرة 

يف معاين الكلمة

وال�ضريانّية  بالعربّية  الأرز  يعني 

وال��دمي��وم��ة،  وال��ث��ب��ات  ال�ضالبة 

ويف  وال��ّر���ض��وخ،  املتانة  وبالعربّية 

لبنان يطلق على من كرب و�ضاخ 

وظّل منت�ضب القامة.

ماذا حتكي الأ�ساطري؟

تروي الأ�ضاطري اأّن اآلهة الأر�ض هالهم اأن يرتكوا جبل لبنان 

اأن  ا�ضتّد اخلطر، فاتفقوا على  اإذا  من دون حار�ض يدافع عنه 

يكون اأرز الّرب ر�ضًدا يف هذا اجلبل. وها هو الأرز يقوم بر�ضالته 

منذ اآلف ال�ضنني، كّلما اأحدق خطر بلبنان، ت�ضطرب اأغ�ضانه 

اخلالدة وتثور، اإىل حّد الإميان باأّن الأرز هو ناطور لبنان. ويروى 

األواًحا  منها  و�ضنع  الرّب  اأرز  من  اأغ�ضاًنا  قطع  نوح  النبي  اأن 

ي�ضوع  للطفل  �ضريًرا  �ضنع  يو�ضف  القدي�ض  واأن  �ضفينته،  لبناء 

من خ�ضب الأرز، كذلك الكر�ضي الذي جل�ض عليه امل�ضيح يف 

والأثاث كّلها م�ضنوعة من خ�ضب  واملذبح  اأور�ضليم  هيكل 

ا. الأرز، وال�ضليب الذي �ضّمر عليه م�ضنوع من خ�ضب الأرز اأي�ضً

والرموز  وباملقد�ضات  والأ�ضاطري  الأرز باحلكايات  ارتبط ذكر 

الإميانية، وزعمت اأ�ضاطري اأن اآدم وحّواء �ضكنا يف لبنان وكانا 

مي�ضيان ف�ضل ال�ضتاء يف مغارة قادي�ضا وف�ضل ال�ضيف يف غابة 

اأرز الرب. وورد يف »�ضفر اأّيوب« الف�ضل الأّول، الآيتان 4 و5 )5-4: 

ا له، يقّدم فيها القرابني  1( اأَنّ اآدم اتخذ غابة الأرز مقاًما خا�ضً

عنه وعن بنيه.
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واأكرب منحوتة خ�ضبية يف العامل ح�ضب 

على  متتد  اإذ  العاملية،   V.S.D جملة 

وجًها   102 نحت  كما  م���رًتا.   39 علو 

على  مركًزا  واملخلوق،  واجل�ضد  للخالق 

د  الرابط بني الزمان واملكان. وبذلك ج�ضّ

اإبداعية  ملحمة  رحمة  رودي  النحات 

التي  الدهرية  بالغابة  تليق  ج��دي��دة، 

متحف  اأجمل  لقب  بف�ضله  اكت�ضبت 

طبيعي.

غابة اأ�صدقاء اأرز لبنان

تقع غابة اأ�ضدقاء اأرز لبنان مب�ضاحتها 

فح الغربّي  البالغة 227 هكتاًرا على ال�ضّ

منحدرات  و���ض��ط  املكمل  جبل  م��ن 

منطقة اأرز ب�ضّري وتبعد 400 مرٍت عن غابة 

لغابة  الأ�ضا�ضي  الهدف  الدهرّية.  الأرز 

جبال  حتريج  اإع��ادة  لبنان  اأرز  اأ�ضدقاء 

ج��رداء  مناطق  اأ�ضبحت  التي  لبنان، 

اجلائر  الّرعي  القطع،  الإهمال،  نتيجة 

زرعها  اإعادة  وذلك من خالل  والتلّوث، 

ت�ضاوؤل  اأّن  علًما  اللبناين،  الأرز  ب�ضجر 

يوؤّثر  حالًيا  يتفاقم  الذي  النباتي  الغطاء 

�ضلًبا على الغابات.

رمز لبنان

 18 يف  م��ّرة   75 ال��ّت��وراة  يف  الأرز  اإ�ضم  ورد   

الغابات  و�ضّيد  الأ�ضجار  كملك  �ضفًرا، 

مليزاته اخلالدة وعالقته باخلالق. جعله 

اإح��دى  ط  تتو�ضّ بحيث  ل��ه،  رم��ًزا  لبنان 

وتّزين  اللبناين،  العلم  املعّمرات  الأرزات 

وتزّين  اللبناين،  ال�ضفر  جواز  ا  اأي�ضً اأرزة 

تتو�ضط  كما  املعايدة.  بطاقات  اأخ��رى 

�ضباط  يرتديها  التي  القّبعة  اإح��داه��ا 

وعالقة  وعنا�ضره.  اللبناين  اجلي�ض 

هذا  عند  تقف  ل  اجلي�ض  م��ع  الأرزة 

روحية،  عالقة  اإىل  تتخطاها  بل  احلّد، 

الكوراث  من  وحاميها  حار�ضها  لأن��ه 

الطبعية ومن كل معتٍد. 

يف احل�صارات القدمية

ملحوظة  ب�ضخامة  الأرز  ج��ذور  تتمّيز 

وا�ضتقامة ممّيزة وتتحّمل �ضغط الأثقال 

الأرز  واكب  لذا  والعفن،  الإهرتاء  وتقاوم 

احل�ضارات العاملية منذ القدم لغاية اليوم. 

ا�ضتعمل �ضمغ الأرز بخوًرا يف الحتفالت 

العفن  م��ن  للحماية  وزي��ت��ه  الدينية 

امل��ذاب��ح،  الكنائ�ض،  بناء  يف  وخ�ضبه 

الأواين املقّد�ضة والهدايا.

ريرة  ا يطرد الأرواح ال�ضّ اعترب الأرز مقّد�ضً

ويجلب الربكة وي�ضفي الأمرا�ض ويق�ضي 

املادة  الفراعنة  وا�ضتعمل  الأوبئة،  على 

ال�ضائلة CEDARIA التي يحتويها الأرز 

يف عملية حتنيط موتاهم.

كان مو�ضى النبي ياأمر كهنة اليهود 

الأرز  وزي��ت  اخل�ضب  ق�ضرة  با�ضتعمال 

اجللدية  الأمرا�ض  الأ�ضنان،  وجع  ملداواة 

�ضليمان هيكل  َبنى  الرب�ض.  ا  وخ�ضو�ضً

هذا  وب��ات  الأرز  خ�ضب  م��ن  اأور�ضليم 

كاتبي  ال�ضعراء،  األ�ضنة  على  اخل�ضب 

احلني  ذلك  منذ  التوراة  واأ�ضفار  املزامري 

اأّن  تبنّي  واجلمال.  مود  لل�ضّ رمًزا  كونه 

بعد  امللك منرود  قرب  املوجودة يف  الأوراق 

الأرز  بزيت  مغمو�ضة  وفاته  من  �ضنة   500

منذ 2700 �ضنة قبل امليالد. وقد عرث على 

ج�ضر �ضخم من خ�ضب الأرز يف هيكل 

ا�ضتعمل  اأف�����ض�����ض.  يف  ال��ي��ون��اين  دي��ان��ا 

ميادين  يف  الأرز  خ�ضب  الفينيقيون 

توّجهت  اأينما  معهم  ونقلوه  متعّددة 

مراكبهم وبنوا بخ�ضبه اأماكن العبادة 

الّرومان  وا�ضتخدم  واجل�ضور…  وال�ضفن 



بيوتهم  اأث��اث  �ضناعة  يف  الأرز  خ�ضب 

ومذابحهم وكان م�ضدر تباٍه عندهم.

ا�ضتمّر  امل�ضيحية،  فجر  ب���زوغ  م��ع 

املذابح،  بناء  يف  الأرز  خ�ضب  ا�ضتعمال 

الأواين  �ضنع  القّدي�ضني،  متاثيل  نحت 

الكنائ�ض  وت�ضييد  لبان  وال�ضّ املقّد�ضة 

يف  املقّد�ض  القرب  كني�ضة  بينها:  ومن 

بيت  مدينة  يف  املهد  كني�ضة  اأور�ضليم، 

العام  بنيت يف  التي  �ضور  حلم، كني�ضة 

75 و�ضّلى فيها القدي�ض بول�ض، كني�ضة 

اأور�ضليم  يف  امللكية  م��رمي  القدي�ضة 

وكني�ضة القدي�ض بول�ض يف روما. وجدت 

قطع من خ�ضب الأرز �ضليمة يف كني�ضة 

الر�ضافة  مدينة  يف  �ضرجيو�ض  القدي�ض 

يف  البي�ضاء  مرمي  القدي�ضة  كني�ضة  ويف 

والكني�ضة  الإ�ضبانية،  طليطلة  مدينة 

يف  املريامار  ق�ضر  داخل  املوجودة  غرية  ال�ضّ

اإيطاليا مبنّية من خ�ضب الأرز ومكتوب 

على اأحد جدرانها اأن هذا اخل�ضب هدية 

من اأرز لبنان. متاثيل وزخارف كني�ضة 

البندقية  مدينة  يف  م���ارك  القدي�ض 

ا… م�ضنوعة من خ�ضب الأرز اأي�ضً

الدويهي  ا�ضطفان  البطريرك  اأه��دى 

العام 1674 جذع اأرزة اقتلعتها العا�ضفة 

لينحت  ع�ضر  الرابع  لوي�ض  امللك  اإىل 

هدايا  غالبية  وكانت  له.  متثاًل  منها 

خ�ضب  من  احلوّيك  اليا�ض  البطريرك 

خور�ض  يف  اخل�ضبية  املقاعد  اأم��ا  الأرز. 

ه�ضبة  يف  الأق��د���ض  القلب  كني�ضة 

من  فم�ضنوعة  الفرن�ضية  مونتمارتر 

كني�ضة  مذبح  وكذلك  الأرز،  خ�ضب 

املخّل�ض يف مدينة فّيينا. 

ن �ضبل  مع تطّور الفكر العلمّي وحت�ضّ

ن�ضطت  وال��غ��رب،  رق  ال�ضّ بني  التوا�ضل 

الآثار  وعلماء  والأدب��اء  الرّحالة  حركة 

اجلن�ضّيات،  جميع  من  املر�ضلني  والآباء 

ات ال�ضفر واجتياز  وكانوا يتكّبدون م�ضَقّ

اخلطرة  وامل�ضالك  عبة  ال�ضّ ال��ّط��رق��ات 

اأبرزهم:  ومن  الأرز،  غابة  اإىل  للو�ضول 

ر�ضتم  املت�ضرف  با�ضا،  ابراهيم  لمارتني، 

با�ضا،اأمني الّريحاين، 

ال�ضاعر اأحمد �ضوقي 

وغريهم...

الإ�ضارة  من  بّد  ول 

اأرز  غ��اب��ة  اأن  اإىل 

�ضهدت  ق���د  ال����رب 

ع���دة م��ه��رج��ان��ات 

اأبرزها،  احلرب  قبل 

اأحيتها  التي  تلك 

)بياع  فريوز  ال�ضيدة 

اخلوامت، 1967 وهالة 

وامللك، 1972(.

ثروة تندثر

م��ع م����رور ال��زم��ن 

وت����غ����رّي الأح�������وال 

ثروتنا  بداأت  والأم��ور 

تتدهور،  احلرجية 

ف��اأخ��ذت ال��غ��اب��ات 

وذهبت  الأخ�ضر،  غطائها  من  تتعّرى 

ويف  وامل�ضاحر…  امل��واق��د  اإىل  الأخ�ضاب 

الغابات  انتهكت  ع�ضر  التا�ضع  القرن 

احل��رب  يف  واأ���ض��ب��ح��ت  وا���ض��ع  ب�ضكل 

لالأخ�ضاب  رئي�ضًيا  م�ضدرًا  الأوىل  العاملية 

التي  احل��دي��د  �ضكة  خ��ط  مل��ّد  ال��الزم��ة 

مدينة  لو�ضل  الربيطاين  اجلي�ض  اأن�ضاأها 

حيفا  مبدينة  )اللبنانية(  طرابل�ض 

الفل�ضطينية. يف العام 1876 اأولت ملكة 

عنايتها،  ال��رب  اأرز  العظمى  بريطانيا 

اأرز ب�ضري  باإقامة �ضور حول غابة  فاأمرت 

حلمايته من اأعداء الغابة التقليديني، ل 

�ضيما قطعان املا�ضية التي تق�ضم الرباعم 

وتق�ضي على ال�ضجريات اليافعة.

لبنان عدًدا حمدوًدا من  اليوم يحت�ضن 

ومن  اأرجائه،  يف  املبعرثة  الأرز  اأجّمات 

تلك املحميات: »حر�ض اإهدن«، »حدث 

جبل  حمافظة  اأما  و»تنورين«.  اجلّبة« 

التي  الغابات  اأق��دم  اإح��دى  فت�ضّم  لبنان 

جرى ا�ضتغاللها يف الع�ضور القدمية وهي 

مل  التي  جبيل  ق�ضاء  يف  ج��اج«  »اأجمة 

يبَق منها اإل بع�ض الأ�ضجار املنت�ضرة فوق 

عمر  يزيد  التي  الباروك«  و»اأرز  القمم، 

»عني  حر�ض  �ضنة،    350 على  اأ�ضجارها 

زحلتا« و»معا�ضر ال�ضوف«.

ن�صاطات جلنة اأ�صدقاء غابة الأرز

الأرز  غ��اب��ة  اأ���ض��دق��اء  جلنة  اأط��ل��ق��ت 

)CAFC( يف ب�ضّري بالتعاون مع م�ضروع 

حتريج  خطة   )LRI( لبنان  يف  التحريج 

�ضجرة،  األ���ف  خم�ضني  بغر�ض  تق�ضي 

ميتد  الأرز.  غابة  م�ضاحة  زي��ادة  بهدف 

متّوله  �ضنوات،  اأرب��ع  على  امل�ضروع  هذا 

الدولية  للتنمية  الأمريكّية  الوكالة 

مليون   12 قيمته  مببلغ   )USAID(

دولٍر وُتنّفذه مديرّية الأحراج الأمريكية 

امل�ضاعدة  بتوفري  يق�ضي  وهو   ،)USFS(

لتعزيز  ال�ضروري  املوؤ�ض�ضي  والدعم  التقنية 

طريق  عن  امل�ضتدامة  التحريج  جهود 

غر�ض الأ�ضجار املحلية املن�ضاأ ومكافحة 

لبنان،  اأنحاء  جميع  يف  الغابات  حرائق 

من خالل التعاون مع اجلي�ض اللبناين، 

وامل��ج��ت��م��ع��ات  ال�ضعبية  امل��ن��ظ��م��ات 

املحلي��ة.
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من تقّم�ص ال�صخ�صيات اإىل �صنعها

كلودي� مر�صلي�ن: م�صرية جن�ح وت�ألق

بني تقّم�ص ال�صخ�صي�ت الدرامية و�صنع هذه ال�صخ�صي�ت، م�ص�فة 

 � اأي�صً وت�أّلقت  كممثلة  ت�أّلقت  التي  مر�صلي�ن  كلودي�  ق�صرية.  غري 

الف�ص�ء  اإىل  اللبن�نية  الدرام�  نقل  يف  �ص�هم  جن�ًح�  حقّقت  كك�تبة، 

اللبن�نية على امل�صل�صالت  ال�ص��ص�ت  العربي بعد �صنوات من اعتم�د 

العربية اأو تلك املدبلجة. 

ع��صقة امل�صرح

منطقة  يف  مر�شليان  كلوديا  ولدت 

يعقوب  ال�����ش��ي��د  وال���ده���ا  ال�����ش��ي��اح، 

مر�شليان )م�شّمم مفرو�شات( والدتها 

منزل(.  )رّب��ة  مزهر  جوزفني  ال�شيدة 

منطقة  اإىل  اأخذتها  احل��رب  ظ��روف 

هناك  وال��دت��ه��ا(،  )ب��ل��دة  ب�شاليم 

الف�شول  عالقة  ذاكرتها  اختزنت 

التي  الإلفة  ولفتتها  والبناء،  بالأر�ض 

كانت موجودة بني النا�ض. ففي ظروف 

احلرب ال�شعبة ت�شاوى اجلميع...

ومتّيزت  والتمثيل،  امل�شرح  ع�شقت 

خا�ض  باأ�شلوب  للق�ش�ض  تالوتها 

وجذاب، اإذ كانت تتخّيل ال�شخ�شيات 

اأن  قبل  راأ�شها،  يف  مالحمها  وتر�شم 

تبداأ بال�شرد. 

القلبني  مدر�شة  يف  علومها  تلّقت 

الأقد�شني- جديدة املنت، واجتهت من 

فرن  اجلميلة-  الفنون  معهد  اإىل  ثّم 

من  تقّدمت  حيث   ،)1987( ال�شباك 

امتحان الدخول بثقة عالية بالنف�ض. 

ل  وال���ذي  ال�شعب  الإم��ت��ح��ان  خ��الل 

عليها  ك��ان  القالئل،  الإ  يجتازه 

»الليدي  م�شرحية  من  ا  ن�شً توؤدي  اأن 

كان  ماكبيث«. 

اأداوؤها رائًعا، ما جعل 

اللجنة تطلب منها 

الإع���ادة اأك��ر من 

اأ�شول  در���ش��ت  م��رة. 

امل�����ش��رح والإي���ح���اء، 

اإىل  وت�����ع�����ّرف�����ت 

املختلفة  احل�شارات 

كبار  اأع��م��ال  واإىل 

اأن  قبل  ال��ف��ن��ان��ني، 

درا�شات  دبلوم  تنال 

ع��ل��ي��ا ب��ال��ف��ن��ون 

الروائية )1991(. 

الإحرتاف والت�أّلق

اخلطوة  مر�شليان  كلوديا  خطت 

م�شرحية  يف  الإح���راف  نحو  الأوىل 

اإع��داد  )م��ن  ل��الأط��ف��ال،  »الثعلب« 

يومها  م��ع��ل��وف(،  موري�ض  واإخ����راج 

كانت يف �شن ال�شابعة ع�شرة، ويف اأوىل 

بعدها  اجلامعية.  درا�شتها  �شنوات 

نق�شة«  »ط���ّرة  م�شرحية  يف  مّثلت 

نحو  اجّت��ه��ت  ث��م  �شالمة،  لكميل 

اأدواره��ا  فتت�الت   )1989( التلفزي�ون 

اإىل  تلفزيوين  م�شل�شل  من  متاأّلقة 

اآخر.

م���ن اأب������رز ت��ل��ك امل�����ش��ل�����ش��الت 

»ال�شحية«، »العا�شفة تهّب مرتني«، 

ل«،  »اإ�شمها  العا�شفة«،  يف  »ن�شاء 

»اأ�شابع من ذهب«، »زهرة اخلريف«، 

»اإب���ن���ت���ي«، »رج����ل م���ن امل��ا���ش��ي« 

توؤكد  وهنا  م�شيئتك«،  و»لتكن 

هذا  الرّي�شة« يف  »الأم  دور  اأن  كلوديا 

القدي�شة  حياة  يعر�ض  الذي  امل�شل�شل 

واأحّبها  الأدوار  اأف�شل  من  هو  رفقا 

خ�شبة  اإىل  جمدًدا  عادت  قلبها.  اإىل 

ال�شت«  »ج��وز  يف   1992 العام  امل�شرح 

و»نيال  املحرو�ض«،  »كرمال  وبعدها 

البيت«... 

الكت�بة الدرامية

يف  وطويلة  غنّية  جتربة  ملر�شليان 

»دليل  يف  كتبت  النقدية،  ال�شحافة 

غري  و2011،   2002 العامني  بني  النهار« 

تقدًما  والأك��ر  الأب��رز  خطوتها  اأن 

للتلفزيون  ال�شيناريو  كتابة  كانت 

و�شطع  ت��اأّل��ق��ت  حيث  وال�شينما، 

الكتابة  م�شمار  خا�شت  اإ�شمها. 

الدرامية يف مرحلة كان هذا القطاع 

ويف  الكّتاب  يف  ا  �شحًّ خاللها  يعي�ض 

جناًحا  ح�شدت  اأعمالها  املنتجني. 

العامل  يف  مطلوبة  وب��ات��ت  ك��ب��رًيا 

إلى  لبنان  انتقل  وب��ذل��ك  ال��ع��رب��ي. 

به،  اخلا�شة  الدراما  ت�شويق  مرحلة 

واخلو�ض يف جتربة الإنتاج امل�شرك مع 

م�شر، �شوريا واخلليج. 

قائمة  ت�����ش��ّدر  ا�شمها  ا���ش��ت��ط��اع 

التي  الأعمال  عدد  جلهة  الكّتاب، 

الكاتبة  رحلة  وتنّوعت  اأجنزتها. 

ب�شبب  ق�شًرا  التمثيل  هجرت  التي 

ك��ث��اف��ة ال���ع���ق���ود م���ع ���ش��رك��ات 

الراجيدّية  ال�شيناريوات  بني  الإنتاج، 

والفانتازيا،  والتاريخّية  والكوميدّية 

اإ�شافة اإىل حلقات واقعّية يف بداياتها 

)احل��ل  ف��اخ��وري  اأني�ض  �شكري  م��ع 

اأعمالها  باكورة  فكان  ب��اإي��دك(. 

 )2005( »ن�شال«  التلفزيوين  امل�شل�شل 

جذب  وق��د  حب�شي،  �شمري  للمخرج 

امل�شاهد اللبناين املتعّط�ض اإىل الدراما 

اللبنانية، ثم كّرت ال�شبحة فكانت 

الأخ���رية«،  »الكلمة  م�شل�شالت 

»ل���ون���ا«، »ب���اب اإدري�������ض« و»م���دام 

كارمن«.

الذي   )2012( »روب��ي«  م�شل�شل  ومع 

 mbc�ال اأنتجته �شركة »�شاما« لقناة 

وأخرجه رامي حنا، كانت �شراكة يف 
العمل الدرامي بني لبنان وم�شر و�شوريا. 

�شهرة  ون��ال  املاليني  ج��ذب  امل�شل�شل 

»اأجيال«،  »ج��ذور«،  واأعقبه  وا�شعة، 
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و»غلطة  م����رة«،  »اأول 

فيليب  للمخرج  عمري« 

اأ�شمر.

كلوديا  تعمل  حالًيا 

م�شل�شل  على  مر�شليان 

ثانية(  )ف��ر���ش��ة  ج��دي��د 

حلقة   120 م��ن  م��وؤل��ف 

ثالثة  اإخ���راج  من  وه��و  تلفزيونية، 

على  و�شيعر�ض  م�شريني،  خمرجني 

رم�شان  �شهر  بعد   mbc�ال �شا�شة 

املبارك. اأما خالل �شهر رم�شان فثّمة 

يعر�ض  �شوف  )اإتهام(،  اآخر  م�شل�شل 

اللبنانية  املوؤ�ش��شة  �شا�شات  على 

وتلفزيون  امل�شري  التلفزيون  لالإر�شال، 

مرييام  املغّنية  فيه  وت�شارك  ظبي  اأبو 

فار�ض وح�شن الرّداد. 

»ل تن�زلت«

مل  الكتابة  يف  ك��ل��ودي��ا  ط��م��وح   

ال�شغرية،  ال�شا�شة  حدود  عند  يتوّقف 

بحيث  ال�شينما،  اإىل  ت��ع��ّداه��ا  ب��ل 

»بال�شدفة«  الأول  فيلمني،  اأع���ّدت 

وي�شارك  كري�شتو  با�شم  للمخرج 

فيه بدور البط�ولة املغني رامي عّيا�ض، 

 »125« بعنوان  فهو  الثاين  الفيلم  اأما 

هذا  ويتناول  ح��داد،  ف��ادي  للمخرج 

اللبناين،  امل��دين  الدفاع  دور  الفيلم 

التي  امل��ع��ان��اة  ال�����ش��وء ع��ل��ى  وي��ل��ق��ي 

تنفيذهم  خالل  عنا�شره  يواجهها 

مل�شروع  تعّد  ذل��ك  اإىل  مهماتهم. 

تف�شح  مل  �شباح  املطربة  مع  كبري 

عن م�شمونه.

»اجلي�ض«:  ملجلة  كلوديا  تقول 

حدٍّ  على  والكتابة  التمثيل  »اأع�شق 

مّت�شع  هناك  يعد  مل  ولكن  �شواء، 

دوًرا  األعب  قد  للتمثيل،  الوقت  من 

فالكتابة  الآن.  لي�ض  ولكن  هاًما 

لأن��ه��ا عملية  وق��ت��ي،  ت��اأخ��ذ ك��ل 

اأن يخلق  �شعبة جًدا، على الكاتب 

ال�شخ�شيات ويعالج الق�شايا الإن�شانية. 

�شخ�شيات  دائًما  تت�شمن  فالدراما 

يف  نلتقيها  التي  ال�شخ�شيات  ت�شبه 

ير�شم  اأن  الكاتب  ووظيفة  املجتمع. 

فمن  وي��ط��ّوره��ا،  ال�شخ�شيات  ه��ذه 

ال�شخ�شيات  ت��ت��ط��ّور  اأن  الطبيعي 

الدرامية، كما تتطور ال�شخ�شيات يف 

لكن  لدّي،  اأدوات  ل  العادية.  احلياة 

انطالًقا من مبداأ توّخي الدقة، اأ�شطّر 

معلومات  عن  ال�شتف�شار  اإىل  اأحياًنا 

معّينة  وح����الت  �شخ�شيات  ح���ول 

اإىل  فيها  واأحتاج  امل�شل�شل  يف  �شتمّر 

اأو  الطب  اأو  القانون  يف  اخت�شا�شيني 

علم النف�ض والجتماع، فاأ�شّكل ما 

يف  با�شت�شارته  اأقوم  عمل  فريق  ُي�شبه 

م�شائل معّينة اذا ُوجدت«.

وعلى الرغم من ان�شغالتها، توؤكد 

حياتي  يف  تنازلت  »ل  اأن��ه  كلوديا 

اأح��اف��ظ  زل��ت  م��ا  ف��اأن��ا  ال�شخ�شية، 

بعائلتي  ال��وط��ي��دة  ع��الق��ات��ي  على 

واأقربائي واأ�شدقائي، واأقوم بالن�شاطات 

اأ�شعر  اإمنا  الإجتماعّية،  والواجبات 

�شاعات  اأم�شي  لأين  اأحياًنا  بالتعب 

اأع�شق  يومًيا.  الكتابة  يف  طويلة 

واأعتربه  ال�شفر،  اأحب  لكنني  لبنان، 

من  خالله  اأغ��رف  يل،  ثقافية  واح��ة 

يغني  ما  وح�شاراتها  ال��دول  ثقافات 

املحلّية  امل�شل�شالت  اأ�شاهد  خمّيلتي. 

للكاتب  �شّيما  ول  اآخرين  لكّتاب 

حلواراته  لأّن  فاخوري  اأني�ض  �شكري 

اأ�شلوًبا وم�شموًنا جّذابني«.
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نف�سها  ه��ي  ال��وط��ن،  حتمي  التي  ال�سواعد 

ال�سواعد التي تبدع وتبتكر يف ميادين كثرية. 

وحالة االإبداع هذه تتجلى يف م�سغوالت اجلندي 

يف القوات البحرية جورج رزق.

فيها  البلح  اأوراق  من  طريفة  وح�سائر  �سالل 

من اجلمال بقدر ما فيها من الدقة.

املاء  يف  االأوراق  نقع  من  بّد  ال  اأوىل  مرحلة  يف 

ولّينة،  طرّية  ت�سبح  كي  حمّددة،  زمنية  لفرتة 

بعد  ب�سهولة.  معها  التعامل  من  فيتمكن 

�سالل  ال�سكل.  بحياكة  املخّيلة  تبداأ  ذلك 

الواحد.  ال�سنتمرت  منها  البع�ض  طول  يتجاوز  ال 

احل�سائر حتمي موائد الطعام من �سخونة اأطباق 

االأنامل  تنهيه  دقيق  حريف  عمل  املاأكوالت. 

املاهرة ب�سرعة.

ال  �سوداء،  اأم  كانت  خ�سراء  الزيتون،  حبوب 

تنتهي نواتها يف �سّلة املهمالت بعد اأن توؤكل. 

فهي ت�ستوي بعد بردها وت�سذيبها يف خيط خا�ض 

بامل�سابح، لت�سبح حتفة جميلة ونادرة الوجود.

�سربات  وين�َض  يتقاعد  فلم  الكبة  جرن  اأما 

املدّقة، التي �سنعها جورج من خ�سب ال�سنديان، 

يف  يت�س��ّقق  ال  ك��ي  طويلة  ملدة  يجّفف  ال��ذي 

االأني��ق  بال�س��كل  وو�سع��ه  ت�سميم��ه  اأثن��اء 

املنا�سب.  

اإعداد: تريز من�صور

م�شغوالت اجلندي 

جورج رزق

 يا للدقة

واجلمال!

البحري  الركن  العميد  نال 

ق��ا���س��م ح��م��دان م��ن ق��ي��ادة 

القوات البحرّية �سهادة ما�سرت 

يف علوم اإت�سال املوؤ�س�سات من 

اجلامعة  يف  االإع��الم  كّلية 

اللبنانية.

توفيق  الركن  املقدم  حاز 

امل�ساة  لواء  فار�ض اخلزاقه من 

عليا  درا�سات  دبلوم  الثالث، 

كلّية  م��ن  اجل��غ��راف��ي��ا  يف 

يف  االإن�سانية  والعلوم  االآداب 

اجلامعة اللبنانية.

ناجي  اي��ل��ي  النقيب  ح��از 

فار�ض من ال�سرطة الع�سكرية 

اإجازة يف احلقوق، من كلية 

ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق 

اجل��ام��ع��ة  يف  واالإداري�����������ة 

اللبنانية.

حاز النقيب الطبيب ح�سام 

اأبرت �سهادة االإخت�سا�ض  خ�سر 

ال��ع��ام��ة، من  اجل���راح���ة  يف 

املقا�سد  جمعية  م�ست�سفى 

بالتعاون  االإ�سالمية  اخلريية 

مع املركز الطّبي يف اجلامعة 

االأمريكية يف بريوت.

نال املجّند املمّددة خدماته عبد 

لواء  الدين زكريا من  الله حمي 

تعليمّية  اإج��ازة  ال�ساد�ض،  امل�ساة 

من  واآداب��ه��ا  العربّية  الّلغة  يف 

االإن�سانية  والعلوم  االآداب  كلّية 

يف اجلامعة اللبنانية.



البدايات

يلج�أن  ال  املعّنف�ت  الن�س�ء 

لديهّن  لي�س  الأن  الق�س�ء  اإىل 

منزل  ع��ن  ب��دي��ل  م�سكن 

عن  يرتاجعن  وه��ّن  االأ���س��رة 

�سكواهّن الأنهّن ال يتمّتعن 

وال  االقت�س�دي  ب�ال�ستقالل 

على  االإن���ف����ق  ميكنهّن 

اأطف�لهّن.  على  اأو  اأنف�سهّن 

ب�للجوء  يرتّددن  اأنهّن  كم� 

يرف�سن  الأن��ه��ّن  الق�س�ء  اإىل 

اخل���روج م��ن امل��ن��زل ال��زوج��ي 

بدون اأطف�لهّن، وهذا م� يدفع 

على  ال�سمت  اإىل  الكثريات 

يف  عليهّن.  امُلم�ر�س  العنف 

املق�بل ف�إن معظم ال�سك�وى 

تنتهي  الن�س�ء  من  مة  املقدَّ

على  التوقيع  ف  املعنِّ ب�إلزام 

وال��ذي  التعّر�س  بعدم  تعّهد 

اأي  خم�لفته  على  يرتّتب  ال 

اأن  كم�  ق���ن��وين،  مفعول 

التي  العنف  اأ�سك�ل  اأب�سع 

ت��ت��ع��ّر���س ل��ه��� ال��ن�����س���ء غري 

العقوب�ت  ق�نون  يف  جمّرمة 

)االغت�س�ب الزوجي(.

دفعت  االأ�سب�ب  هذه  كّل 

التقّدم  اإىل  الوطني  ب�لتح�لف 

مب�����س��ودة م�����س��روع ق���ن��ون 

العنف  من  الن�س�ء  حلم�ية 

التي  العقب�ت  واإزال��ة  االأ�سري 

اإىل  ال��ل��ج��وء  م��ن  متنعهّن 

الق�س�ء لوقف العنف امُلم�َر�س 

عليهّن. 

من يحمي املراأة؟

م�سروع  واج���ه  ال��واق��ع  يف 

من  �سر�سة  مع�ر�سة  الق�نون 

قبل بع�س رج�ل الدين الذين 

الرجل  ملوقع   � تقوي�سً فيه  راأوا 

و�سلطته يف االأ�سرة. 

من  الق�نون  �سدر  وهكذا 

املراأة  اإعط�ء  يت�سمن  اأن  دون 

حًق� ح�سرًي� يف طلب احلم�ية 

املدنية،  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  م��ن 

اإعط�ء  رف�س  خلفية  على 

ة،  خ��سّ امتي�زات  اأي��ة  امل��راأة 

هّن  الن�س�ء  اأن  العلم  م��ع 

وللقتل  للعنف  يتعّر�سن  من 

�س  يكِرّ ذك��وري  جمتمع  يف 

�سلطة الرجل يف اإط�ر القوانني 

للعالق�ت  الن�ظمة  واالأعراف 

االأ�سرية.

بت�ريخ 1-4-2014 اأقّر املجل�س 

ال��ن��ي���ب��ي ال��ل��ب��ن���ين ق���ن��ون 

العنف  من  الن�س�ء  »حم�ية 

منظمة  اإطالق  بعد  االأ�سري« 

الدف�ع  يف  الن��سطة  »كفى« 

اإىل  اإ�س�فة  املراأة،  حقوق  عن 

من  �سل�سلة  اأخ��رى،  هيئ�ت 

احل��م��الت واالإع��ت�����س���م���ت. 

دون  من  اأق��ر  الق�نون  لكن 

ط�لبت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��الت 

ع��ّ�ت  ال��ت��ي  اجلمعية  به� 

مو�سحة  ر�س�ه�  ع��دم  ع��ن 

حترك�ته�  �ستت�بع  اأن��ه��� 

و�سغوط�ته� من اأجل حتقيق 

العنف  م��ن  الن�س�ء  حم�ية 

اأ�سك�ل  ك��ل  ومك�فحة 

التمييز �سدهّن.

وي�أتي هذا ال�سغط بعد مقتل 

العنف  ج��راء  م��ن  ام���راأة   30

 ،2013 ال��ع���م  االأ���س��ري خ��الل 

االأوىل  االأ�سهر  وامراأتني خالل 

من الع�م 2014.

نا�س 

اإعداد:وحقوق

 جان دارك اأبي ياغي

العدد 72349

العام 2008 توّجه التحالف الوطني لت�شريع حماية الن�شاء من العنف الأ�شري اإىل جمل�س الوزراء لت�شريع قانون 

حماية الن�شاء من العنف الأ�شري، والذي �شيغ بعد درا�شة معّمقة جلرائم قتل الن�شاء داخل الأ�شرة وللعقبات 

التي تقف عائًقا اأمامهن ومتنعهّن من اللجوء اإىل الق�شاء اأو تدفعهّن اإىل اإ�شقاط حقوقهّن.

القانون خرج من جمل�س النواب ب�شيغة �شدمت هيئات املجتمع املدين التي راأت اأن قانون مكافحة العنف 

الأ�شري الذي ي�شمل جميع اأفراد الأ�شرة، تغا�شى عن جوهر الق�شية، األ وهو حماية الن�شاء من العنف الأ�شري.

قانون حماية الن�ساء من العنف الأ�سري مل يكن على قدر الآمال

هل تردم الأحكام الق�شائية ثغًرا خّلفها الت�شريع؟





يف �سجل 

اخللود

العدد 74349

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي ربيع الهادي الذي تويف 

بتاريخ 2014/5/25.

- من مواليد 1975/5/10 يف احللو�صية، ق�صاء �صور، 

حمافظة اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2008/12/27.

- من عداد منطقة اجلنوب - فرع املخابرات.

- حائز: 

• و�صام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مّرتني.
• تهنئة قائد اللواء.

- متاأهل وله ولد واحد.

املجّند املمّددة خدماته

عالء توفيق ال�سراج

عالء  خدماته  املمّددة  املجّند  اجلي�ش  قيادة  نعت 

توفيق ال�صراج الذي تويف بتاريخ 2014/6/7.

- من مواليد 1992/7/15، بلدة ببنني- عكار.

- مّددت خدماته اإعتباًرا من 2013/8/26.

- من عداد الفوج املجوقل.

- عازب.

اجلندي  مايكل كريوز العريف جميل ياغي

املا�صي من جملة  العدد  اأُدرجت عن طريق اخلطاأ يف 

باب  يف   )2014 حزيران  اإ�صدار   -  384 )العدد  »اجلي�ش« 

خانة  يف  ياغي  جميل  العريف  �صورة  اخللود«،  »�صجل 

اجلندي مايكل كريوز، وبالعك�ش.

اإن جملة »اجلي�ش«، اإذ تعتذر عن اخلطاأ غري املق�صود، 

تورد بالتايل ال�صور مع الأ�صماء ال�صحيحة.

عذرًا، ورحم الله موتانا.

اجلندي ربيع الهادي



بالن�شيد  الإح��ت��ف��ال  ب���داأ 

كلمة  ثم  اللبناين،  الوطني 

احلفل  عريفة  من  ترحيب 

ال�شيدة ليال نعمة مطر، ومن 

عن  وثائقي  فيلم  ثم 

ال�شاعر املكّرم ب�شوت 

ال���دك���ت���ور ال���راح���ل 

من�شور عيد.

وكانت كلمة لنائب رئي�س اجلامعة 

العامة �شهيل  والعالقات  الثقافة  ل�شوؤون 

على  باقية  اجلامعة  اإن  قال  الذي  مطر 

وبعد  الكبار يف حياتهم  عهد تكرمي 

رحيلهم.

فتحدثت  الله  ن�شر  اإميلي  الأديبة  اأما 

ال�شياد«  »دار  يف  الإب��ن  ذكريات  عن 

وعن موؤلفاته.

الوزير ال�شابق جوزيف الها�شم قال عن 

اإذاع��ة  يف  دوي  له  �شوًتا  »عرفته  الإب��ن 

»�شوت لبنان«... اإنه الإن�شانية النادرة يف 

هذا الزمن املوبوء«.

�شاعر  »اإّن��ه  قال:  رعد  اأنطوان  ال�شاعر 

موؤمن مثلث الربكات، ع�شق الف�شحى 

الع�شيقتني  وجمع  العامية  ع�شق  كما 

حرب  تقع  اأن  دون  من  واحد  �شرير  فوق 

الوردتني«.

ك��ل��م��ة م��دي��رة 

»دار ال�شياد« اإلهام 

ف��ري��ح��ة األ��ق��اه��ا 

عن  حتدث  حيث  دعبول  فوؤاد  ال�شحايف 

و»دار  »الأن���وار«  جريدة  يف  الإب��ن  م�شوار 

ال�����ش��ي��اد«، ومم��ا ق��ال��ه: »ي��ك��رب قلبي 

عندما اأرى متاثيل لكبار لبنان من�شورة 

يف كل بقعة من اجلامعة...«.

يون�س  زوج��ة  األقتها  العائلة  كلمة 

الإبن ال�شيدة جنيبة يون�س حيث قالت: 

»بليلة من ليايل �شتاء 1964 جاء �شيف 

من  »قومي  اأخ��ي  يل  وق��ال  منزلنا  اإىل 

مطرِحك«  ينام  �شديقي  جايي  َتختك 

ف��ق��ل��ت يف ن��ف�����ش��ي »���ش��و ه��ال�����ش��دي��ق 

يون�س  اأن��ه  علمت  وعندما  الغليظ؟«، 

اأ�شبح  عنه،  �شمعت  كنت  واأنا  الإبن، 

عندي ح�شرية لأتعّرف عليه، و�شار يرتدد 

�شيعة  من  ونحن  الن�شيب،  ومت  علينا 

واحدة هي مزيارة«.

كما حتدثت ال�شيدة يون�س عن عالقة 

الإبن بالأ�شتاذ �شعيد فريحة وبدار ال�شياد 

الأدب��ي  نتاجه  معظم  فيها  ن�شر  التي 

والفكري.

بلدية  جمل�س  ق��ّدم  احلفل،  ختام  يف 

�شيّدة  جلامعة  تكرميًيا  درًع��ا  مزيارة 

اللفتة  هذه  على  تقدير  عربون  اللويزة 

الكرمية.

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

تكرمي
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باإزاحة  الإبن  يون�س  ال�شاعر   )NDU( اللويزة  �شيدة  جامعة  كّرمت 

ال�شتارة عن متثال ن�شفي له باإزميل الفنان بيار كرم.

ح�شر حفل التكرمي وزير الثقافة رميون عريجي وعدد من اأهل الأدب 

وال�شعر والثقافة والفن وال�شحافة والإعالم.

يون�س الإبن مكّرًما 

يف جامعة 

�سيدة اللويزه

متثال من حرب و�شعر

..يف ال�سماء

من  ال��راب��ع  يف  الإب��ن  يون�س  رح��ل 

ت�شرين الثاين العام 2012، وهو �شاعر 

والفرن�شية  العربية  اللغتني  يف  وناثر 

ور�شام متفوق. اأغنى املكتبة الفنية 

اللبنانية  واللهجة  بالف�شحى  الق�شائد  باآلف  اللبنانية 

نذكر منها: »لبنان يا قطعة �شما« وديع ال�شايف، »ي�شلم 

�شم�س  ن�شري  لبنان«  �شو  »لبنان  �شباح،  لبنان«  لنا 

عازار  �شيعتنا«  ع  رايح  »يا  الدين، 

حبيب...

التي  الأغ��ن��ي��ات  م��ن  بع�س  ه��ذه 

الراحل  ال�شاعر  كلماتها  كتب 

الوطن،  حب  فينا  زرع  خاللها  من  والتي  الإب��ن  يون�س 

»اأبانا  اأ�شهرها  الدينية  الرتانيم  من  العديد  كتب  كما 

الذي يف ال�شماء« ب�شوت وديع ال�شايف.



حلم عمره

33 �سنة

فكرة  ت��ّوج��ت 

ح��ل��م ع��م��ره 33 

العمل  م��ن  �سنة 

واملتوا�سل  امل�سني 

متحف  افتتاح  يف 

الإدم��ان  اأ�سكال  كل  �سد  والتدريب  بالتوعية  متخ�س�ص 

كما  جمياًل  �سيًئا  لي�ست  »املخدرات  املخدرات.  ا  خ�سو�سً

ونهايتها  خطر  طريقها  مدّمرة،  اآفة  هي  بل  البع�ص،  ي�سورها 

�سيئة وحمتومة. فاملدمن اإن�سان مري�ص كاذب متقّلب املزاج، 

حميطه  يف  مرتاكمة  م�سكالت  يعاين  يريد،  ما  يعرف  ل 

مذكرات  القانون،  مع  م�سكالت  ع��ادة  ويواجه  العائلي، 

توقيف وبحث وحتّر، �سجل عديل ملّوث بنقطة �سوداء، باخت�سار، 

الوفاة  فتكون  نهايته  اأما  لل�سفقة،  ويدعو  جًدا  �سعب  و�سعه 

بجرعة زائدة، اأو بحادث �سيارة اأو بالتوقيف«. بهذه الكلمات 

جوزف  املخدرات«  �سد  �سبيبة  »جاد  جمعية  رئي�ص  يخت�سر 

حّواط و�سفه املخدرات ومتعاطيها، ليدق ناقو�ص اخلطر، حمّذًرا 

من انت�سار اآفة املخدرات وتف�سيها يف �سكل كبري يف املجتمع 

ا حبوب الكبتاغون التي تعرف رواًجا لفًتا  اللبناين، خ�سو�سً

يف لبنان منذ انطالق الأزمة ال�سورية قبل ثالث 

هذه  تنتج  التي  املعامل  وانتقال  ونّيف،  �سنوات 

احلبوب من �سوريا اإىل لبنان، والدليل الكميات 

فرتة  خ��الل  لبنان  يف  بطت  �سُ التي  الكبرية 

ق�سرية يف الآونة الأخرية )18 مليون حبة(.

على  املحا�سرات  »اإن  قائاًل:  حواط  وي�سيف 

ل  وكان  لكثريين  ممّلة  اأ�سبحت  اأهمّيتها 

بّد من اإيجاد و�سيلة حديثة جتمع بني التوعية 

فكرة  كانت  هنا  من  والت�سلية«.  العملّية 

املتحف الذي اختار القّيمون عليه 6 اآلف قطعة 

نادرة من مواد توعية جمعت من 92 بلًدا حول 

العامل، اإىل جمموعة من التحف والأفالم تظهر 

والهدف:  التدخني،  و  م�سار املخّدرات والكحول 

بني  حّتى  لبنان  يف  املنت�سرة  املخّدرات  اآف��ة  ي  تف�سّ من  احل��ّد 

الأطفال. ومبا اأّن القطاع الرتبوّي هو �سريك اأ�سا�سي يف حماربة 

اإىل  تعميًما  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�سدرت  الآفة،  هذه 

املتحف،  اإىل  للطالب  زيارات  بتنظيم  يق�سي  املدار�ص  جميع 

يف  القطاعات  كل  لإ�سراك  جهودها  اجلمعية  توا�سل  كما 

تبني مواقف اأ�سا�سّية و�سرورّية للحفاظ على اأولدنا«.

اأق�سام املتحف

وفق  مبحتوياتها  تختلف  اأق�سام  ع��دة  املتحف  يت�سمن 

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

متاحف 

يف بالدي
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املزيد من اأوالدنا 

اإىل هاوية

املخدرات

»جاد« تقّدم »درهم« 

الوقاية يف ظل �سبه 

غياب لدراهم العالج

اخلط  تخطت  لبنان  يف  املخدرات  م�سكلة 

كبري  بانحدار  اخلرباء  تقارير  وتفيد  الأحمر، 

الهائل  املدمنني  عدد  نتيجة  الهاوية  نحو 

»جاد«  جمعية  اأعمارهم.  م�ستوى  وتدين 

العمل  يف  الرائدة  املخدرات(  �سّد  )�سبيبة 

جديدة،  خطوة  لها  كانت  ال�سعيد،  هذا  على 

حيث افتتحت متحًفا للتوعية والتدريب على 

م�سار املخدرات والتدخني والكحول يف منطقة 

حبوب - جبيل. املتحف هو الأول من نوعه يف 

العامل ويحمل عنوان »فكرة حلم«. 



الأعمار امل�ستهدفة، بالإ�سافة 

الأ�سخا�ص  لتدريب  ق�سم  اإىل 

املتخ�س�سني والأهل.

املتحف  م�ساحة  من   %35

الإج����م����ال����ّي����ة خم�����س�����س��ة 

ل���ل���ت���وع���ي���ة ع���ل���ى خ��ط��ر 

الأفيون،  )اإدم���ان  امل��خ��ّدرات 

الهندي  القنب  الكوكايني، 

 XTC، LSD، احل�سي�ص،  اأو 

KROKODIL(، و45% منها 
للتوعية على خطر التدخني، 

املتبقية  ال�%20  تخ�س�ص  فيما 

الكحول،  اإدم���ان  مبعاجلة 

والقمار، والإنرتنت، ومر�ص نق�ص املناعة املكت�سبة )الإيدز(.

ا( تعر�ص  ي�سّم املتحف يف الق�سم »اأ« قاعة )تت�سع ل�35 �سخ�سً

ل�30  )تت�سع  عاّمة  ومكتبة  لالأطفال،  خم�س�سة  اأفالم  فيها 

ا( حتتوي اأر�سيًفا لل�سحف منذ العام 1981 حول موا�سيع  �سخ�سً

اأما  الإنرتنت.  واإدم��ان  الإي��دز  التدخني،  املخّدرات،  الكحول، 

 6 عمر  من  فهي  الق�سم  هذا  اإىل  بالدخول  لها  امل�سّرح  الفئة 

لغاية 10 �سنوات.

يف الق�سم »ب« معر�ص ي�سّم 200 لوحة فنّية ، ونحو 3000 قطعة 

مر�سحة  وهي  والتدريب  التوعية  اأ�ساليب  يف  ت�ستعمل  فنّية 

�سورة  و30  جم�سمات  اإىل  بالإ�سافة  غيني�ص،  مو�سوعة  لدخول 

مل�ساهري هوليود تظهر حالهم قبل التعاطي وما اأ�سبحوا عليه 

بعده.

يف الق�سم »ج« الذي ل ي�سمح بدخوله لغري البالغني )من 18 

اإىل 28 �سنة(، 1000 قطعة خم�س�سة ملكافحة اإدمان املاريجوانا. 

واملر�سدين  ال�سرطة  الأه���ل،  بتدريب  »د«  الق�سم  ويهتّم 

الجتماعينّي، وفيه خمترب لفح�ص املدمنني واملواد املخّدرة. وقد 

املخدرات  مكافحة  مكتب  مع:  بالتعاون  الق�سم  هذا  اأجنز 

يف قوى الأمن الداخلي، نقابة ال�سيادلة، واجلمارك اللبنانية - 

�سعبة مكافحة املخدرات وتبيي�ص الأموال، ومينع دخوله لغري 

امل�سّرح لهم.

اأما الق�سم »ه« فيهتّم مبتابعة املر�سى املدمنني لإعادة دجمهم 

يف املجتمع وحثهم على العمل التطوعي داخل املركز الثقايف 

بعد انتهاء فرتة العالج. 

دعائّية  ومواد  التذكارات  لبيع  خم�س�ص  »و«  الأخري  الق�سم 

�سّد املخدرات والتدخني.

التدخني،  املتحف مواد حتذيرية: مناف�ص �سّد  زوايا  تتوّزع يف 

وعلب دخان عليها عبارات حتّذر من م�سار التدخني بلغات 

خمتلفة كونها جمعت من ع�سرات البلدان )ال�سني، اليابان، 

الوليات املّتحدة، اإيطاليا، الهند، �سلطنة عمان وغريها(. اأما 

التوعية  فهو  ح��ّواط،  بح�سب  وعر�سها،  جمعها  من  الهدف 

الأخ��رى  ال��دول  تعامل  كيفّية  واإظهار  التدخني  م�سار  على 

ل يف لبنان اإىل  معه بحيث حتّذر منه علًنا، على اأمل اأن نتو�سّ

املتحف  يف  كذلك  عينها.  بالطريقة  املو�سوع  مع  التعامل 

ي�ستعملها  التي  املخّدرة  الأدوي��ة  اأن��واع  لعر�ص  �سة  خم�سّ زاوية 

طريق  عن  لبنان  اإىل  ت�سل  التي  ال�سعال  كاأدوية  املدمنون 

التهريب، وجمموعة من الأكيا�ص واملواّد واألعاب الأطفال التي 

كتب عليها عبارات التوعية.

اأيها الأهل تنّبهوا

�ص لالأهل، تعر�ص جمموعة من الأدوات التي  يف اجلناح املخ�سّ

ليتمّكنوا  اليها  التنّبه  الأهل  على  والتي  املدمن  ي�ستخدمها 

من اكت�ساف حالت الإدمان يف حال حدوثها. كما تعر�ص 

و�سائل تهريب املخّدرات التي يعتمدها املرّوجون واملدمنون مثل 

البطارّيات وامل�سروبات الغازّية واأحمر ال�سفاه وعلب النّظارات... 

�سة لأفراد ال�سرطة والقوى الأمنّية ليكونوا على بّينة  وهي خم�سّ
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وقمعها.  لها  والتنّبه  منها 

ا  اأي�سً ال�سوء  املتحف  ي�سّلط 

احللويات  م��ن  جمموعة  على 

من �سوكول وBonbons حتتوي على احل�سي�سة، اإىل جانب 

اأنواع من الفودكا، وم�سروبات الطاقة.

من العالج اىل التوعية

ي�سري حواط اإىل اأن »جاد« كانت »ترّكز بن�سبة 60 يف املئة 

يف   40 تخ�سي�سها  مقابل  املدمنني،  عالج  على  عملها  من 

اليوم حتّولت  والتدريب. لكنها  املئة من جهودها للتوعية 

املئة  20 يف  والتوعية، مقابل  التدريب  املئة نحو  بن�سبة 80 يف 

املدمن  عالج  اأن  اأبرزها،  اأ�سباب  لعدة  وذلك  للعالج،  فقط 

تعجز  خا�سة  وم��وارد  اإمكانات  اإىل  ويحتاج  جًدا  ُمكلف 

العالج  ي�سمل  اأن  يجب  الكامل  فالعالج  اجلمعية  عنها 

لنوعية  ال�سيديل  ومتابعة  واملخربي  والريا�سي  والديني  الطبي 

الأدوية وكيفية تناولها، اإىل العالج النف�سي ومتابعة الأهل 

ما  وهذا  وعائلته.  املدمن  بني  انقطع  الذي  التوا�سل  لإعادة 

ا.  يقت�سي وجود 18 اخت�سا�سً

غري  عاملًيا  للعالج  امل�ستعملة  الأدوية  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف 

ت�سع  لبنان  يف  املتوافرة  املراكز  اأن  كما  لبنان.  يف  متوافرة 

مدمن الهريويني مع مدمن الكحول، اأو مدمن احل�سي�سة مع 

مدمن امل�سكنات... وجتمع الأولد مع كبار ال�سن، واملدمن 

الأ�سا�ص  ال�سرط  اأن  ومع  �سنوات،   10 منذ  مدمن  مع  احلديث 

لنجاح العالج هو التخ�س�ص والتمييز يف احلالت.

م�ساعدة  اأي  اجلمعية  تلقي  عدم  اىل  اإ�سافة  الأ�سباب،  هذه 

ر�سمية من وزارتي ال�سحة وال�سوؤون الجتماعية املعنيتني بهذا 

التوعية  نحو  جهودها  توجيه  اإىل  باجلمعية  دفعت  املو�سوع، 

عماًل باملثل القائل »درهم وقاية خري من قنطار عالج«.

من جهة اأخرى، ياأ�سف حّواط »للغياب املتعمد للمنظمات 

املتحدة  لالأمم  التابع  واجلرمية  املخدرات  كمكتب  الدولية 

لبنان، يف  الآفة يف  وال�فاو، عن هذه  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة 

حني تنّفذ هذه املنظمات م�ساريع مباليني الدولرات يف الدول 

العربية ملكافحة املخدرات«.

وي�سدد على دور الأهل يف هذا املو�سوع، وحتديًدا الأم التي هي 

الت�سدد  املزيد من  الأهل  ويتمنى على  املنزل.  الأمان يف  �سمام 

والوعي مع اأولدهم. 

ال�سباب  اأم��ام  اأبوابه  يفتح  املتحف  اأن  اإىل  اإ�س�ارة  اأخ��رًيا، 

اجلمعّية  وت�سع  والأه����ل،  والباحثني  وال��ط��الب  والأط��ف��ال 

من  جمعتها  التي  املنا�سري  من  كبرية  جمموعة  مبتناولهم 

اأ�سرار  على  بالتوعية  ة  متخ�س�سّ وهي  العامل،  بلدان  خمتلف 

معلومات  جانب  اىل  والكحول،  والتدخني  املخّدرات  تعاطي 

عن مر�ص ال�سيدا. 

اإح�ساءات

عدد  عن  لبنان  يف  لإح�ساءات  وج��ود  ل  »اأن  ح��واط  يوؤكد 

مع  »ج��اد«  جمعية  اأجرتها  درا�سة  اآخ��ر  ويف  اليوم،  املدمنني 

الدكتور  برئا�سة  جاورجيو�ص  القدي�ص  م�ست�سفى  يف  »اإدراك« 

اإيلي كرم العام 2000، راوحت ن�سبة التعاطي التجريبي والإدمان 

اليوم  اأما  املئة.  يف  و60   40 بني  لبنان  يف  اجلامعات  طالب  بني 

املئة،  يف   80 وتالم�ص  خميفة  فالن�سب  الدرا�سات  غياب  ورغم 

»جاد«  يق�سدون  الذين  املدمنني  عدد  من  ذلك  نلم�ص  ونحن 

ا، فيما  العام 2012، 220 �سخ�سً للمعاجلة، بحيث بلغ عددهم 

وا�سح  موؤ�سر  وه��ذا   .2013 العام  يف  �سخ�ص   400 العدد  تخطى 

لتفاقم امل�سكلة، علًما اأن »جاد« مل تعد تعمل على العالج 

كال�سابق«.

مكافحة  مكتب  وّزعها  التي  الإح�ساءات  ت�سري  عملًيا، 

املخّدرات املركزّي من 2013/1/1 حّتى 2013/5/31 اإىل �سبط 83 

كلغ من احل�سي�سة، 14 كلغ من الكوكايني، 16 كلغ من 

الهريويني، 284 غراًما من املاريجوانا، 6 كلغ بودرة جمهولة، 

اإىل 1431821 حّبة من حبوب الكبتاغون، 14589 من  اإ�سافة 

احلبوب املهّدئة املتنّوعة، 57 كلغ من بودرة الأمفيتامني.

الت�سنيع،  ت�سمل  م�سبوطة  ق�سّية   937 الإح�����س��اءات  ويف 

التهريب، الجتار، الرتويج، والتعاطي... 

ال�صور:

اجلندي ميكرديج تبل�سميان

واأر�سيف املتحف

متاحف 

يف بالدي

العدد 78349





يف جبل لبنان وال�شمال واجلنوب

�ليوم مركز ق�ضاء، ي�ضم حو�إىل  جبيل 

جبيل  مدينة  وعا�ضمته  وبلدة،  قرية   85

بريوت  �ضمال  عن  تبعد  �لتي  �ل�ضاحلية 

37 كلم. وبنت جبيل مدينة طرفية يف 

ا مركز ق�ضاء،  �جلنوب �للبناين، هي �أي�ضً

يت�ضّكل من 36 بلدة وقرية تقريًبا، وهي 

ترتفع عن �ضطح �لبحر 750 مرًت�، وتبعد 

�أما �ضمار  عن جنوب بريوت 122 كلم. 

وترتفع  �لبرتون،  ق�ضاء  يف  فتقع  جبيل، 

 51 وتبعد  �لبحر،  �ضطح  عن  متترًت�   420

كلم عن �ضمال بريوت. 

�أن  �لأوىل  للوهلة  �لبع�ض  لفظًيا، يظن 

وهذه  �إبنة »جبيل«،  »بنت جبيل« هي 

��ضجار  فيه  كبري  ب�ضتان  لها  �لأختترية 

مثمرة وذلك يف �ملكان �لذي يُدعى »ثمار 

هذ�  هل  لكن  لل�ضني.  حتريًفا  جبيل« 

�ضحيح؟

و�لتاريخية،  �لأثتتريتتة  �ملتتنتتاطتتق  هتتذه 

و�لآ�ضورية،  �لفينيقية،  عرفت �حل�ضار�ت 

و�لبيزنطية،  و�لرومانية،  و�لفرعونية، 

وهي  و�للبنانية،  و�لعثمانية،  و�لعربية، 

هل  لكن  منها.  �آثتتتار�ت  على  حتتوي 

يف  �لثالث  �ملناطق  بني  جمع  ر�بط  من 

�لتاريخ �لقدمي )5000 ق.م.- 330( و�لو�ضيط 

وما  )330-1516(؟ 

��ضم  ورود  يف  �ل�ضر 

كل  يف  جتتبتتيتتل 

جبيل  بتتنتتت  متتن 

و�تتضتتمتتار جتتبتتيتتل؟ 

�لأم،  جلبيل  وهل 

»�ملدينة-�لدولة«، 

�لتتبتتالتتغ عتتمتترهتتا 

و�لتي  �ضنة،   7000

�أنطلقت  متتنتتهتتا 

�لأبتتتتتتجتتتتتتديتتتتتتة، 

وتفاعلت مع عدة 

حتت�تتضتتار�ٍت، يتتٌد يف 

تاأ�ضي�ض بنت جبيل و�ضمار جبيل؟

جبيل

عرب  خمتلفة  باأ�ضماٍء  جبيل  ُعرفت 

تاريخها. فقد ورد ��ضمها يف �لتور�ة )ي�ضوع 

5:13؛ وحزقيال Gebel« )9:27««َجْبْل«، 

�أي م�ضنع خزف. 

)�مل�ضرية(  �لفرعونية  �لن�ضو�ض  ويف 

�ملكت�ضفة يف تل �لعمارنة )1580 ق.م. – 

1200 ق.م.(، ورد ��ضمها باأ�ضكاٍل خمتلفة: 

»Kipni« »ِكبني«، و»Kbn« »ِكنب«، 
و»Kpn«، و»Kupna« »ُكبنة«.

ويف ظل �ل�ضيطرة �لآ�ضورية-�لبابلية على 

�ملنطقة )725 ق.م. – 539 ق.م.(، ورد ��ضم 

جبيل يف �لآ�ضورية »Gubli« »ُجبلي«، �أو 

ا يف  »Goubal« »ُجَبْل«. وورد ��ضمها �ي�ضً
�أو   »Gabal« لن�ضو�ض �لبابلية فكتبت�

�أي  »ُجبال«،   »Goubla« �أو   »Gebal«
�حلد و�لتخم. 

ومع �ضيطرة �لإغريق، �أي �ليونانيني )332 

عليها  هتتوؤلء  �أطلق  ق.م.(،  ق.م.-63 

�ىل  ن�ضبًة   ،»Byblos« بيبلو�ض  ت�ضمية 

جبيل  جتتتار  ينقله  كتتان  �لتتذي  �لتتتورق 

�لفينيقيون، يف مر�كبهم من م�ضر �إىل 

ي�ضتوردون  �لفر�عنة  )كان  �ليونان  بالد 

ورق  مقابل  �لفينيقيني،  من  �خل�ضب 

و�لأو�ين،  �لتتكتتتتتان،  ون�ضيج  �لتتتتربدى، 

�لذهب  من  �مل�ضنوعة  �مل�ضرية  و�حللي 

ي�ضنعون  كتتانتتو�  فامل�ضريون  و�ملتترمتتر(. 

 »Papyrus« ضمها�� نبتة  لّب  �لورق من 

��ضتقت  �للفظة  هتتذه  ومتتن  �لتتتربدى،  �أو 

لكن   .»Papier«و  »Paper« كلمة 

هريودوت�ض Hêrodotos )�ملوؤرخ و�لرحالة 

�ليوناين �لذي عا�ض يف �لقرن �خلام�ض قبل 

يعترب  �لذي  »تاريخ«  كتاب  وله  �مليالد، 

�لأمم  �أختتبتتار  ملعرفة  �ملتتر�جتتع  �أهتتم  من 

 »Byblos« ذكر  و�أ�ضاطريها(  �لقدمية 

 »Papyrus« عن  ا  عو�ضً  »Biblio«و

�أو �خلطاأ، فاقتب�ض  �لتحريف  عن طريق 

�لت�ضمية  هذه  �لإغريق  من  �لكثريون 

عنه، لأن م�ضدر �لورق بالن�ضبة لهم كان 

�ملكتبة،  �أي  بيبلو�ض،  ف�ضّموها  جبيل، 

 ،»Ta Biblia« ومنها �أطلقو� ��ضم �لتور�ة

و»Biblos« �أي �لكتاب.

من  مرّكًبا  جبيل  ��ضم  يكون  وقتتد 

�أي  »ِجتتتتْب«  كنعانيتني:  كلمتني 

�لإله  �أو  �لآلهة  �لبيت، و»�يل«، �ي كبري 

�لآب. وبذلك تعني جبيل بيت �لله. و�إن 

جبيل  بنى  �لفينيقي،  �يليا  �بن  »�يل« 

ملك  �أول  وكتتان  �حل�ضارة،  مطلع  يف 

متوجة  »بعلة«  هتتي  وزوجتتتتته  عليها، 

�لقرون،  ر�أ�ضها  على  �حلاملة  بالهالل، 

�لربيع  �يتتام  من  يتتوم  ذ�ت  تعّرفت  وقتتد 

وبعد  و�أحبته،  �أدوني�ض،  �لقوة،  �إلتته  �إىل 

��ضرتته  حتى  كثرًي�  عليه  بكت  موته 

عليه،  وبناًء  �حلياة.  و��ضتعاد  بدموعها 

من  �أول  كان  �جلبيلي  �لكاهن  فتتاإن 

ل  خالدة  و�أنها  ا،  نف�ضً لالإن�ضان  �أن  دّل 

متوت. من هنا ��ضتهرت جبيل مبد�فن 

ملوكها، د�خل �ضورها وخارجه.

�مل�ضرية  �لتاريخية  �لإفتتتاد�ت  �أظهرت 

�لعائدة للقرن �ل�ضاد�ض ع�ضر قبل �مل�ضيح، 

�أن  �لعمارنة،  تل  يف  �كت�ضفت  و�لتي 

تاريخ 

اإعداد:وح�ضارات

د. األك�شندر اأبي يون�س

�لعدد 80349

جبيل 

وبنت جبيل 

و�سمار جبيل

وع�شرات  ن�شيب،  ا�شمه  من  اإن�شان  لكل 

حول  ت��دور  ال�شعبية  والأمثلة  امل��اأث��ورات 

م�شّمى«،  على  »ا�شم  بينها:  من  الأ�شماء، 

ك�شمو«،  على  و»ا�شمو  الأ�شامي«،  و»عا�شت 

ر�شم«،  و»الإ�شم  هالإ�شم«،  �شيعان  و»يا 

اجلمهورية  ت�شم  اإ�شمو«.  ويحمل  و»يعي�س 

اللبنانية ثالث مناطق حتمل ا�شم العائلة ذاتها 

وفق هويتها، با�شتثناء بع�س ال�شفات املختلفة 

بينها، وهي جبيل، وبنت جبيل و�شمار جبيل. 

فهل من روابط بينها؟

يف البدء 

كانت املدينة 

والكلمة!
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ولها  �لبحر،  �ِضيف  على  كانت  جبيل 

من  كانو�  �أهلها  و�أن  بحرّية،  عمارة 

حّذ�ق �ملاّلحني.

كقرية  �لبد�ية،  يف  �ًذ�  جبيل  �ضت  تاأ�ضّ

على  �لفينيقيني،  �ل�ضمك  ل�ضيادي 

خالل  وذلتتك  �لبحر،  على  �مل�ضرف  �لتل 

�إىل  �رتقت  وقتتد  ق.م.،  �ل�ضاد�ض  �لألتتف 

م�ضاف »�ملدن-�لدول« �أو�خر �لألف �لر�بع 

م�ضر  مع  �لقوية  عالقاتها  وبعد  ق.م. 

و�لألتتف  �لثالث  �للتتف  طتتو�ل  �لفرعونية 

�لثاين ق.م.، خ�ضعت لل�ضيطرة �لأمورية 

و�لآ�ضورية- 1725ق.م.(،   - ق.م.   2150(

ق.م.(،   539  - ق.م.   725( �لبابلية 

ق.م.(،   330  - ق.م.   550( و�لفار�ضية 

�لهّلن�ضتية )330 ق.م.  لل�ضيطرة  وبعدها 

- 64 ق.م.(، و�لرومانية )64 ق.م. - 330 

�إليها  �أتى  ثم  ومن  و�لبيزنطية،  ب.م.(، 

 .)687-330( �خلام�ض  �لقرن  بعد  �ملو�رنة 

فبقيت   ،637 �لعام  �لعربي  �لفتح  جاء 

جبيل يف يد �لبيزنطيني و�ملو�رنة مبوجب 

مدينة  ��ضبحت  لكنها  متتعتتاهتتدة، 

»جبيل«،  با�ضم  بالعربية  ُتعرف  �ضغرية 

عليها،  �ل�ضيطرة  �لمويون  �أعتتاد  حتى 

�لذين  و�لفاطميون  �لعبا�ضيون  ثم  ومن 

 ،)1266  –  1104( �ل�ضليبيني  �أمام  فقدوها 

 ،»Gibelet« ��ضم  عليها  هوؤلء  فاأطلق 

�حلالية  �لقلعة  وبنو�  »جيبليت«،  �أي 

�ضيطر  �لفينيقية.  �لقلعة  �أنقا�ض  على 

�لأيوبيون عليها فرتًة )1187، ثم 1266(، 

يف  �ملماليك  بيد  نهائًيا  وقعت  �أن  �إىل 

مع   1516 �لعام  وحتى  �لر�بع ع�ضر  �لقرن 

بد�ية �حلقبة �لعثمانية، �إذ �أوكل �أمرها 

و�ل�ضهابيني   ،)1697-1516( �ملعنيني  �إىل 

�إىل  �ضّمت  ثتتّم  ومتتن   ،)1842-1697(

 ،)1861-1842( �لن�ضر�نية  �لقائمقامية 

فدولة   ،)1918-1861( �ملت�ضرفية  وبعدها 

لبنان �لكبري )1920-1926(، و�جلمهورية 

�للبنانية �إعتباًر� من 1926. 

جبيل  ��تتضتتم  على  �ملتتديتتنتتة  حافظت 

ن�ّض  قتتر�ر   1978 حتتزيتتر�ن  يف  �ضدر  حتى 

مرّكًبا من  وجعله  ��ضمها  تعديل  على 

»جبيل - بيبلو�ض«.

بنت جبيل

يف �لآونة �لأخرية، مّت �كت�ضاف �ضر�ديب 

ونو�وي�ض وقبور ومغاور يف ��ضفل بنت جبيل 

�لفينيقي  �لعهدين  �إىل  تعود  �لعتيقة، 

و�لروماين. وقد تبنّي �أن هذه �ملعامل �لأثرية 

�لأمتترية  �أحتتفتتاد  �إىل  تعود  و�لتاريخية، 

»�ضم�ض« �لفينيقية �لتي �أعطت ��ضمها 

�إىل بنت جبيل. وهذه �لأمرية تزوجت من 

�لنبي يرثون �لكنعاين، وهو �لذي ن�ضبت 

�إليه �لبلدة �لتي ت�ضمىى عيرتون حالًيا. 

�لعتيقة  جبيل  بنت  �ضاحة  �ضّميت  وقد 

»بالنبيه« تيمًنا به. ويقال �إن و�لد �لأمرية 

و�لذي  »�جلبيل«،  هو  �لفينيقية  �ضم�ض 

تدعى  �لتي  �ضْربني  منطقة  �إليه  ن�ضبت 

يوجد  كان  وفيها  �لأثرية«،  »باجلبيل 

�لآر�مية،  باللغة  »ر�ضاف«  ُي�ضمى  معبد 

�أي �إله �حلرب، وهذ� �ملعبد كان موجوًد� 

ا يف بلدة ر�ضاف �ملحاذية و�ملطلة على  �ي�ضً

بلدة �ضْربني، ما يدل على �أن عبادة هذ� 

�لتي  »دولتتتة« جبيل  متتاأختتوذة من  �لإلتته 

 2000( �لأمتتورّيتتني  عهد  يف  تعبده  كانت 

ق.م.- 1725 ق.م.(.

�ملو�ضوع،  هذ�  حول  �آختتر  ر�أي  وهناك 

يقول �إن بنت جبيل كانت ت�ضمى �ضابًقا 

»بيت �ضم�ض«، �إذ �أن �إحدى �لأمري�ت من 

نتيجة  مدينتها  عن  نزحت  قد  جبيل 

�ضغط �أو �إكر�ه ل�ضبٍب ما. و�ملكان �لذي 

حّطت رحالها فيه �ضّمي »ببنت جبيل«، 

�أقامت فيه ُملًكا. وهذ� و��ضح من  وقد 

بع�ض �لظو�هر �لأثرية يف �لبلدة وخارجها، 

كالآثار �ملوجودة يف »�ضلعبون«، و�لحجار 

وبع�ض  �لأثتتريتتة،  و�لأعتتمتتدة  �ملنحوتة، 

د�ختتل  �أحتتجتتار  على  �ملنحوتة  �حلتتتروف 

�لبلدة. وقد �ثبتت �لدر��ضات، �أن ما ُي�ضمى 

�لزيتون  كتتروم  حيث  �لتتيتتوم،  �ضلعبون 

�ملاء،  وبركة  �لزر�عية  و�لر�تتض  و�لعنب 

هي �ضلعبون �ملا�ضي، و�ن بنت جبيل هي 

)كفر  �ضم�ض«  »بيت  �أو  »كفر�ضم�ض« 

�لهياكل،  فيها  بنيت  حيث  بيت(   =

وجّللتها �ملد�فن �لتي كانت ت�ضتهر بها 

فينيقيا.

ُجَبْيل«  »ِبْنْت  باأن  يفيد  �لثالث  �لر�أي 

مركبة من �أنثى �إبن، وم�ضغرة جبل من 

�أمهات جبل عامل على حدود فل�ضطني، 

�ضريانية  لت�ضمية  حربي  حتريف  من  �أو 

�إىل  و�أن  بخا�ضة  جبيل«  »بيت  قدمية 

�ضمالها تقع »بيت ياحون«، و�إىل غربها 

»بيت ليف«. 

�أن  ميكننا  �لآر�ء،  هذه  �إىل  بالإ�ضافة 

�إن »بنت جبيل« تعني بيت  ا  �أي�ضً نقول 

مبعاين  قارّناها  ما  �إذ�  �خلزف،  �ضناعة 

معنى  �إليها  و�أ�ضفنا  �ضابًقا  �لو�ردة  جبيل 

كلمة »بنت«، كما ميكن �لقول �إن 

�لت�ضمية ترتبط بت»بيت �لله«.

حول  �لآر�ء  تعّددت  مهما   ، كلٍّ على 

فيمكننا  جبيل،  بنت  كلمة  ��ضل 

�ملنطقة  هذه  يجمع  ما  �أن  �ل�ضتنتاج، 

�ضلة  وبينهما  �لفينيقية،  هي  بجبيل 

عائلية، �جتماعية ودينية، بخا�ضة و�أن 

بنت جبيل قريبة جًد� من �ضور، »�ملدينة-

مل  فالفينيقيون  �لفينيقية.  �لتتدولتتة« 

يكونو� موّحدين، بل جتاًر� منت�ضرين يف 

�لكنعاين،  �ل�ضاحل  على  مناطق  عّدة 

مبثابة  هي  �إليها  ينتمون  مدينة  وكل 

ويف  و�آلهتها.  �أنظمتها  لها  خا�ضة،  دولة 

�أو  موّحدين  يكونو�  مل  �لأوقتتات  معظم 

منق�ضمني  بل  مت�ضامنني،  �أو  متحدين 

ينا�ضرون  �لتجارية،  طبيعتهم  ب�ضبب 

�أو  �لفر�عنة،  �أو  )�لفر�ض،  �ملمالك  �إحدى 

�لإغريق(.

�شمار جبيل

ح�ضارية  معامل  جبيل  �ضمار  عرفت 

�أيتتام  من  متنوعة  دفاعية  ع�ضكرية 

�حلايل.  ع�ضرنا  �إىل  و�ضوًل  �لفينيقيني، 

معنى  ��تتضتتل  حتتول  �لآر�ء  تنوعت  وقتتد 

رمبا  �أنتته  يقول  ر�أي  فهناك  ��ضمها، 

فينيقي قدمي م�ضتق من  لإ�ضم  حتريٌف 

�حلار�ض  �أي   »shemer« وهو  �لعرب�نية، 

�حلر��ضة  �أي   »shamrah« �أو  و�ملر�قب، 
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�أو  حار�ض  �إًذ�،  �ملعنى  فيكون  و�ملر�قبة، 

رقيب جبيل.

ثالثة  من  مركًبا  �ل�ضم  يكون  وقد 

قرب،  ومعناها  »�ضيم«  فينيقية:  �ألفاظ 

»مار« ومعناها �ضيد، جبيل ومعناها هنا 

�أ�ضياد  قبور  �ملعنى،  فيكون  �لله.  بيت 

بيت �لله، �أو قبور ملوك بيت �لله.

�ضناعة  مركز  جبيل  �عتربنا  و�إذ� 

خط  هي  جبيل  �ضمار  تكون  �خلتتزف، 

�ل�ضناعي.  �لدفاع �لول عن هذ� �ملركز 

»�جلبل  جبيل،  �ضمار  ا  �أي�ضً تعني  ورمبا 

�مل�ضّخر«، �أو »ر�أ�ض �جلبل«.

لي�ضت  �أن �ضمار جبيل  لكن لنفرت�ض 

بال�ضني بل بالثاء، فهل يبقى �ملعنى ذ�ته 

معناها  وي�ضبح  يتغرّي  طبًعا  يتغري؟  �أم 

�لأ�ضجار  ذو  و�لب�ضتان  �لزر�عية  �لر�تتض 

منه.  نف�ضها  جبيل  مّتتتون  �لتي  �ملثمرة 

ّتتفق  و�لدر��ضات  �مل�ضادر  معظم  لكن 

على �أن �ضمار جبيل هي بال�ضني.

�ل�ضليبية  بقلعتها  �ضمار جبيل  تتمّيز 

�لقلعة  �أنتتقتتا�تتض  عتتلتتى  بتتنتتيتتت  �لتتتتتي 

�لفينيقية، �إذ تظهر يف �أ�ضا�ضاتها �ضناعة 

��ضتهر  �لتتتتتي  ونحته  �ل�ضخر  تقطيع 

�حلكم  �أيتتام  وذلتتك  �لفينيقيون،  بها 

�كت�ضاف  مّت  وقتتد  �لآ�تتضتتوري-�لتتبتتابتتلتتي، 

�مللك  �أن  علًما  فيها،  ��ضورية  متاثيل 

وحفر  �حتلها،  »بختن�ضر«  �لبابلي 

ا  �ي�ضً فيها  وجد  كما  وملكته،  ر�ضمه 

كتابات يونانية. وبعد �ل�ضيطرة �لآ�ضورية 

عليها  وز�دو�  �لرومان  جاء  و�لإغريقية، 

و�ملتتتتوؤن، وغرًفا  خمتتازن خلتتزن �حلتتبتتوب 

ومعا�ضر  للخيل،  و��ضطبالت  للجنود، 

ومتاثياًل  وم�ضرًحا،  و�لعنب،  للزيتون 

تقع �ضمن �ملدينة �لك�ضفية �ليوم. وقد 

�ل�ضخر،  بئًر� يف  �لقلعة 360  ا يف  �ي�ضً وجد 

�لبحر  �إىل  �أحدها  ي�ضل  عميقة  ودهاليز 

عند �ضاطئ �ملدفون، و�آخر ي�ضل �إىل قلعة 

جبيل!

�ملو�رنة  ز�د  �مليالدي،  �ل�ضابع  �لقرن  ويف 

�لقلعة، حني جلاأ  على حت�ضينات تلك 

ن بها  �إليها وحت�ضّ

�ملاروين  �لبطريرك 

�لأول، يوحنا مارون 

هتترًبتتا   ،)676(

متتتن �لمتتترب�طتتتور 

�لتتتتبتتتتيتتتتزنتتتتطتتتتي 

ا  جي�ضً �أر�ضل  �لذي  �لأخرم  يو�ضتينيانو�ض 

�لبطريرك  �تخذها  وقد  عليه،  للقب�ض 

�لعربي  �لفتح  وبعد  بطريرًكا.  كر�ضًيا 

�ل�ضرقي  �ل�ضاحل  على  �لعرب  و�ضيطرة 

مع  �لبيزنطيني  و�نهز�م  �ملتو�ضط،  للبحر 

بقائهم يف بع�ض �ملناطق مبوجب معاهدة 

مع �لأمويني، وبعد دمار معظم �لقلعة يف 

�لعهد �لعبا�ضي، جاء �ل�ضليبيون )1098(، 

وبنو� على �أنقا�ضها قلعًة حم�ضنة دعيت 

وقع   ،1630 و�لعام   .»Chateau fort« بت 

زلز�ٌل قوي، �أدى �إىل هدم �لربج �لأو�ضط من 

�لقلعة و�أحد �لأقبية �ملبنية على بئٍر. 

لقد تبنّي لدينا، �أن �ضمار جبيل مرتبطة 

مللوكها  م�ضيًفا  تعترب  وهتتي  بجبيل، 

قلعًة  �أنتتهتتا  كما  لدفنهم،  ومتتكتتاًنتتا 

�لتي كانت  »دولة« جبيل  دفاعية عن 

�جلنوب  يف  �بر�هيم  نهر  و�دي  من  متتد 

مع  �ل�ضمال،  يف  �ملدفون  نهر  و�دي  حتى 

نهر  حدود  من  �نت�ضر  نفوذها  �أن  �لعلم 

�لكلب، حتى نهر �لعري�ضة يف �ل�ضمال، 

�إلتفاًفا �إىل حم�ض و�لبقاع.

ال�شتنتاج

جبيل  بنت  �أن  �ل�ضتنتاج  ميكننا 

و�ضمار جبيل هما من عائلة جبيل �لتي 

كانت يف �لتاريخ �لقدمي مبثابة دولة. 

فبنت جبيل هي �أمرية فينيقية هربت 

من دولتها ل�ضبٍب معنّي، ومل تلتجئ �إىل 

قريٍب  مكاٍن  �إىل  بل  �لفينيقية،  �ضور 

�ضيطرتها،  عتتن  ختتتارج  لكنه  منها 

فدعي هذ� �ملكان با�ضمها. ورمبا جلاأت 

�إىل �ملكان �لذي دعي »�جلبيل« ونزحت 

وَبَنْت  �لعرب�نية،  �ملمالك  �لقرب من  �إىل 

ببنت  تعرف  فاأ�ضبحت  مملكتها، 

�لإلتته  عبادة  معها  نقلت  وقتتد  جبيل، 

»ر�ضاف«.

�لتتذي  �لتتر�بتتط  �إن 

جبيل  بنت  جمع 

هو  جبيل  بتتدولتتة 

عتتترقتتتي، وديتتنتتي، 

و�جتتتتتتتتتمتتتتاعتتتتي، 

حني  يف  و�ضيا�ضي، 

�لذي جمع �ضمار جبيل بدولة  �لر�بط  �أن 

كون  و�قت�ضادي،  ع�ضكري  هو  جبيل 

�ضمار جبيل و�قعة على حدود »مدينة - 

دولة« �أخرى وهي �لبرتون، فمن �لطبيعي 

�أن يكون فيها �لثقل �لع�ضكري �لقتايل 

و�لدفاعي، وحتى �لتبادل �لتجاري �لربي.
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وبعد  والب�ساطة  بالبدائية  القدمية،  املجتمعات  يف  القتال  و�سائل  اإت�سفت 

اجليو�ش  ا�ســتخدمتها  التي  الأ�ســلحة  �سناعــة  تطــّورت  طويلة  جتارب 

عرب الع�سور.

اأ�سلحة اجليو�ش القدمية

من الفوؤو�ش احلجرية اإىل ع�سر البارود واملدافع

الأدوات احلجرية والعربات 

اجلهد  اليدوية  الف�ؤو�س  �صناعة  مّثلت 

احلجري  الع�صر  خللال  الأول  الإن�صاين 

القدمي، حيث ا�صتخدمت املادة احلجرية 

املختلفة.  والأدوات  الأ�صلحة  ل�صناعة 

وكانت الأ�صلحة اأدوات حجرية متن�عة 

دقيقة وحادة، �صغرية احلجم وقاطعة.

�صناعة  املرحلة  هللذه  �صهدت  كما 

كاخل�صب  اخللرى  ملل�اد  من  الأ�صلحة 

والعاج والعظم. 

مللن جللهللتللهللم، اأجللللاد اللل�للصلل�مللريلل�ن 

واحلراب  ال�صهام  �صناعة  والأكللاديلل�ن 

احلي�انات،  التي جتّرها  القتال  وعربات 

الع�صكرية  اأعمالهم  يف  وا�صتخدم�ها 

بني العامني 2800 و2000 ق.م.

جي�س  اأق�ى  اأن�صاأوا  فقد  الأ�ص�ري�ن  اأما 

يف اللل�للصللرق الأدنللللى الللقللدمي، ومتلليللزوا 

الع�صكرية  بقدراتهم  غللريهللم  عللن 

وبراعتهم بفن احلرب، واأجادوا �صناعة 

وال�صهم  والرمح  الرمي كاخلنجر  ادوات 

والللر�للس واللل�للصلليللف واحلللربللة والللللدرع. 

واقتحم�ا  املدن  وحا�صروا  اجل�ص�ر  ومدوا 

احل�ص�ن )1900- 612 ق.م.(.

واأتلللقلللن الأ�لللصللل�ريللل�ن فلللن احللل�للصللار 

متحركة  ابلللراًجلللا  بللا�للصللتللخللدامللهللم 

الراب  من  وك�م  نبالهم  منها  يرم�ن 

لل�صيطرة  املحا�صرين  العلللداء  على 

عللللليللهللم. ومتللليلللزوا 

وطّ�روا  الفرو�صية  بفن 

املللللعللللدات احلللربلليللة 

وخللللطللللط اللللقلللتلللال 

العجات  وا�صتعمل�ا 

احلللللربلللليللللة اللللتلللي 

الأح�صنة.  وجتّرها  املحارب�ن  ميتطيها 

الثقيلة  اخللليللالللة  فللرق  ا�صبحت  وقللد 

عنا�صر  اأهللم  من  احلربية  والعجات 

اجلي�س الأ�ص�ري الهج�مية.

الرومان اقتب�سوا عن �سعوب 

اأخرى

يف  الللرومللان  متيز  كذلك، 

الق�ي،  الع�صكري  التنظيم 

اجلديدة،  احلربية  واخلطط 

وال�صاحات  والبتكارات، 

الت�صّلح،  على  ادخل�ها  التي 

عن  الأ�صلحة  اقتب�ص�ا  حيث 

علللدة �للصللعلل�ب ونللذكللر من 

بينهم:

الروماين  اجلي�س  اقتب�س  الغاليي�ن:   -

عنهم الر�س املحدب.

اقتب�س  والللقللرطللاجلليلل�ن:  الإغللريللق   -

الرومان عنهم الآلت احلربية الثقيلة، 

ذي  الرمح  ا  اأي�صً الغريق  عن  واقتب�ص�ا 

احلدين املعدنيني والدرع والر�س املتني.

عنهم  الرومان  اقتب�س  اليبرييي�ن:   -

اخلنجر الق�صري. 

عنهم  الرومان  اقتب�س  ال�صمني�ن:   -

خفيفة  حديد  قطعة  وهلل�  »البيل�م« 

اخل�صب،  مللن  �للصللاق  يف  مثبتة  الللل�زن 

ويلقيها  بيده  يحملها  اجلندي  وكان 

على جي�س الأعداء.

�سالح »اجلندي املثايل«

الي�ناين  الع�صكري  التنظيم  عللرف 

�صمت  التي  امل�صاة  »اله�بليت«  فللرق 

جن�ًدا من طبقة املالكني ال�صغار الذين 

باأنف�صهم.  ارا�صيهم  يحرث�ن  كان�ا 

املثايل«  »اجلندي  اأو  »اله�بليت«،  وزّود 

ق�امها:  حربية  بعّدة  امل�صاة،  جي�س  يف 

والر�س،  والدرع  واخل�ذة  وال�صيف  الرمح 

عنّي  لذلك  اللل�زن،  ثقيلة  جعلها  مما 

يف  يعاونه  �صخ�صي  خللادم  جندي  لكل 

حت�صري  ويف  امل�صري  اثناء  ال�صاح  حمل 

وجبات طعامه.

الدبابة اخل�سبية

و�صائل  اجلاهلية  يف  العرب  ا�صتعمل 

اأكللر  واأخلللرى  وب�صيطة  بدائية  قتال 

تط�ًرا. ومن هذه ال��صائل والأدوات:

الرمي  واأدوات  اجلللارحللة  الأدوات   -

والرمح،  واملدية،  واخلنجر،  كال�صيف، 

اأو  والر�س  وال�صهم،  والنبل،  والق��س، 
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والدب��س،  اخللل�ذة،  اأو  والبي�صة  املجن، 

والفاأ�س.

- املنجنيق )اآلة ترمى بها احلجارة(.

املنجنيق،  من  اأ�صغر  )اآلللة  الللعللّرادة   -

ترمي باحلجارة اإىل م�صافات بعيدة(.

عن  عبارة  وهللي  ال�صرب  اأو  الدبابة   -

مربع  بلللربج  اأ�للصللبلله  خ�صبي  �للصللنللدوق 

م�صق�ف ل اأر�س له ي�صري على عجات، 

من  ب�ا�صتطه  ويقرب�ن  الرجال  يركبه 

الدبابة  و�صمّيت  لينقب�ه.  الأعللداء  �ص�ر 

ا« لأن يف راأ�صها اآلة اأ�صبه  كذلك »كب�صً

براأ�س الكب�س ت�صتخدم لهدم الأ�ص�ار.

حبال  من  �صلم  وه�  احل�صار،  �صلم   -

تنتهي  درجلللللات  بلل�للصللكللل  جملللدوللللة 

يرميها  باأن�ص�طة 

اأعلى  على  املقاتل 

به  لتعلق  اللل�للصلل�ر 

ال�ص�ر  يت�صلق  ثللم 

ال�صلم  بلل�ا�للصللطللة 

بعد تثبيته.

احللللل�للللصللللك   -

يف  وهلل�  ال�صائك، 

اأداة  كللان  الللبللدء 

ذات  حديدية  اأداة  اأ�صبح  ثم  خ�صبية، 

منها  ق�صم  يغرز  اأكر  اأو  ثاث  �صعب 

على  الخلللرى  وتبقى  الر�لللس  بطن  يف 

من  املهاجمني  تقدم  لتعيق  ظاهرها 

الأدوات  هللذه  وكانت  وم�صاة.  خيالة 

تلللزرع حللل�ل اخلللنللادق ويف الأمللاكللن 

ال�صّيقة واملمرات الإجبارية.

احل�صار  وتت�صمن  التح�صينات،   -

والدفاع، واحل�ص�ن والأ�ص�ار، والثغ�ر...

يف  اخلللربة  اجلاهلية  عللرب  اكت�صب 

من  احلربية  وال��صائل  ال�صلحة  �صناعة 

كالفر�س  معها،  يتعامل�ن  التي  المم 

الآلت  هذه  �صناعة  تط�رت  وقد  والروم، 

تط�ًرا ملح�ًظا خال الفت�ح 

العربية.

البنادق والبارود واملدافع

اأن�اع  باأح�صن  املغ�ل  جتّهز 

الأ�صلحة خال القرنني الثاين 

ع�صر والثالث ع�صر وامتلك�ا 

واآلت  والللللبللللارود  الللبللنللادق 

احلللادة  وال�صي�ف  احللل�للصللار، 

والنبال  واملنجنيق  واللللدروع 

اأو  الللفلل�لذيللة  الأطلللراف  ذات 

جعًبا  وا�صتخدم�ا  العظمية. 

لا�صتعانة  نفخها  ميكن  اجللد  من 

ي�صع�ن يف  الأنهار. وكان�ا  بها لجتياز 

هذه اجلعب اأ�صلحتهم واأمتعتهم، ومن 

بني هذه الأخرية عدد كبري من الأوتار 

اجلعبة،  لإ�للصللاح  و�صمع  اإبللرة  ومعها 

ومربد ل�صن اأطراف النبال.

وا�صتخدم العثماني�ن الأ�صلحة الفردية 

املدافع  ا  وخ�ص��صً حروبهم،  يف  والنارية 

اللللتلللي متلللّيلللزت 

التي  تلللللك  عللن 

ملكتها اأي دولة 

خلللال الللقللرنللني 

ع�صر  اللل�للصللاد�للس 

وال�صابع ع�صر.

واأّلللللللف اللللل�ايل 

م�صر  العثماين يف 

با�صا  حممد علي 

ا منظمة وكبرية واأ�صط�ًل �صخًما  جي��صً

القتال  لآلت  م�صانع  واأن�صاأ  حمللارًبللا، 

والبنادق  والرماح  وال�صي�ف  والطبنجات 

والبارود والثياب الع�صكرية، كما اأن�صاأ 

التا�صع  القرن  م�صنًعا للمدافع وذلك يف 

ع�صر.

امل�سادر:

اأ�ص�له  الإ�صامي  الع�صكري  الفن   -

للت�زيع  املطب�عات  �صركة  وم�صادره، 

والن�صر، بريوت 1990.

تاريخ  اوب�ايه:  جانني  اميار،  اأندريه   -

احللل�للصللارات الللعللام، اللل�للصللرق واللليلل�نللان 

بريوت-   ع�يدات،  من�ص�رات  القدمية، 

لبنان،اجلزءان الأول والثاين.

- الي�زبا�صي عبد الرحمن زكي اأمني: 

اجلي��س امل�صرية، اجلي�س امل�صري يف عهد 

املتحف  الكبري،  با�صا  علي  حممد 

احلربي، 1939.

الق�مية  ن�ص�ء  زين:  الدين  ن�ر  زين   -

العربية مع درا�صة تاريخية يف العاقات 

للن�صر،  النهار  دار  الركية،  العربية 

بريوت 1986.

الأدنى  ال�صرق  تاريخ  مبي�س:  ح�صن   -

القدمي، دار ومكتبة اجلامعة اللبنانية 

طرابل�س  والت�زيع،  والن�صر  للطباعة 

.1991

العربي  امل�صرق  جنللا:  هللدى  فاطمة   -

حتى  العبا�صية  اخلللافللة  �صعف  منذ 

الميان،  دار  العثمانية،  اخلافة  ظه�ر 

طرابل�س 1993.

- �صادية عاء الدين: الإدارة العثمانية 

يف مدينة طرابل�س ال�صام، 1840 -  1914، 

لبنان  طرابل�س  الميللان،  مكتبة  دار 

.2011
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�سنوًيا  ا  معر�سً والإمناء«  الرتاث  »جمعية  تنظم  عاًما   13 منذ 

للحرير يف كرخانة ب�سو�س، وتختار يف كل �سنة مو�سوًعا جديًدا، 

تقدم مبوجبه اأفكاًرا مميزة عن احلرير و�سناعته ومنتجاته.

حتت عنوان »بهاء احلرير«، عر�س متحف احلرير يف ب�سو�س 

هذه ال�سنة جمموعة من الأزياء الرتاثية ولوازم الزينة، تعود اإىل 

بني  املمتدة  الأعوام  وت�سمل  والع�سرين،  ع�سر  التا�سع  القرنني 

لبنان و�سوريا  اللبا�س وعاداته بني  تقاليد  1840 و1945، جتمع 

وفل�سطني.

»بهاء احلرير« يف كرخانة ب�سو�س

اأزياء تراثية وق�سة القما�س وحياكته 

يف لبنان و�سوريا وفل�سطني

حرائر و�سور

ومولعات  ال���راث  يهوين  �سيدات   8

اأزي��اء،  م�سممات  وبع�سهن  باحلرير، 

ق��دم��ن ق��ط��ًع��ا م���ن جم��م��وع��ات��ه��ن 

تراثية  جمعيات  من  واأخ��رى  اخلا�سة، 

ترويج  على  تعمل 

احلرف وتطويرها، 

هذا  نواة  لت�سكل 

الفريد:  امل��ع��ر���ض 

األ���ك�������س���ن���درا 

ع�����س��ي��ل��ي، م��ي 

قرم،  مايا  ع��وده، 

ومالك احل�سيني، 

ون���ادي���ا اخل����وري، 

ناديا  وامل�سممتان 

و�ساميا  ك��م��ب 

و»جمعية  �سعب، 

املخيمات  اإمن���اء 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

)ان������ع������ا�������ض(« 

ال���ت���ي ت�����س��ت��غ��ل 

����س���ي���دات���ه���ا يف 

وتطريز  حياكة 

ال�������زي ال����راث����ي 

الفل�سطيني.

ع����ب����اءات، وف�����س��ات��ن، و����س���االت، 

وو�سادات،  و�سرا�سف،  وزنانري،  وطرحات، 

الذهب  بخيوط  م�سغولة  وم��ط��ّرزات، 

الطربو�ض،  اإىل  اإ�سافة  واحلرير،  والف�سة 

املطعمة  ال��راأ���ض  واأق��را���ض  وال��ط��رط��ور، 

بع�سها بنقود معدنية )برغوت( واأحجار 

كبريتن،  قاعتن  يف  تتوزع  كرمية 

ل�سالح  ون�سو�ض  كتابات  خلفية  على 

عن  حتكي  غريان  وفيكتور  �ستيتية 

و�سبايا  الرب  الأرز  و�سور عمالقة  احلرير. 

وم�ساهد  الراثي  الزي  يرتدين  جميالت 

من احلياة اليومية، �سورها م�ست�سرقون 

من القرن التا�سع ع�سر، واأخرى ماأخوذة 

ال�سادر  �سوريا«  اإىل  »اال�سفار  كتب  من 

جمموعة  من   ،1837 العام  باري�ض  يف 

جميل  اإط��ار  يف  والكل  مبارك.  �سمري 

من ت�سميم وتن�سيق جان لوي مانغي.

القما�س حكاية 

عن املعر�ض تقول املن�سقة منى عي�سى 

اإنه »يظهر الت�سابه يف التقاليد والعادات 

وفل�سطن،  و�سوريا  لبنان  بن  وال��راث 

يف  اخلا�سة  ميزته  بلد  لكل  لكن 

القما�ض واحلياكة التي ي�سكل احلرير 

االأ�سا�سية.  م��واده��ا  واملخمل  والقطن 

القطن  من  ي�سنع  الفل�سطيني  فالزي 

بينما  احلرير،  بخيوط  ويطرز  واملخمل 

بخيوط  املطّرز  احلرير  من  اللبناين  الزي 

ا�ستهرت  القدم،  ومنذ  والذهب.  الف�سة 

كدم�سق  ال�����س��وري��ة  امل���دن 

باأقم�ستها  وح��م��اه  وح��ل��ب 

امل��ط��ب��ع��ة م��ث��ل ال���روك���ار 

منها  ت�سنع  التي  واالأغباين، 

والطرحات  العرائ�ض  ف�ساتن 

باحلرير  واملحاكة  املعرو�سة 

الذهبية  واخليوط  الكثيف 

اأو الف�سية«.

ف�ساتني وجهاز العر�س

ف�ستان  حل���م  ب��ي��ت  م���ن 

»ملك« من املخمل امل�ستورد 

بخيوط  ومطرز  فرن�سا،  من 

من الف�سة والذهب احلريرية، 

م�����س��ت��وح��اة من  ب���ر����س���وم 

يرتكز  الكهنوت،  اث��واب 
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ت�سميمه اىل الرواز التقليدي 

على ال�سدر، وامل�سغول بقطبة 

ف�ساتن  وتعتر  ال�سليب. 

بيت حلم من القطع النادرة 

التقاليد،  بح�سب  الأن����ه، 

كانت الن�ساء يدفن باأجمل 

اث���واب ل��دي��ه��ن. وم���ن غ��زة 

املحاك  القطن  من  ف�ساتن 

مع  االزرق  اللون  من  يدوًيا 

اأق���الم م��ن احل��ري��ر االأح��م��ر 

ثوب  القد�ض  ومن  واالأخ�سر. 

من احلرير ال�سرف من تطريز 

بقطع  م��زي��ن  حل���م  ب��ي��ت 

م��ن ق��م��ا���ض ال��ت��ف��ت��ا. وم��ن 

اأ���س��ود  ع��رو���ض  ���س��ال  اخلليل 

ب�»ال�سمر«.  يعرف  واأحمر 

ف�ساتن  وحلب  دم�سق  ومن 

املطبع.  بالقما�ض  اأع��را���ض 

لبا�ض  اللبناين  اجلبل  وم��ن 

التقليدي، وجمموعة  الفالح 

التي  الزنانري  م��ن  متنوعة 

اجل����اه عند  ت��ب��ن  ك��ان��ت 

واالأع��ي��ان،  الغنية  الطبقة 

للرجال  ال��راأ���ض  غطاء  وم��ن 

والن�ساء، الذي ي�سكل عن�سًرا 

التقليدي،  ال��زي  يف  اأ�سا�سًيا 

مكانة  على  ي��دل  ك��ون��ه 

ويحدد  يرتديه،  الذي  ال�سخ�ض 

واملناطقي  الديني  ان��ت��م��اءه 

االجتماعية. ومكانته 

جهاز  ال��ق��اع��ة  ���س��در  ويف 

م��ن غطاء  ي��ت��األ��ف  ع��رو���ض 

احلرير  من  وو�سادتن  لل�سرير 

امل���ط���ّرز ب��خ��ي��وط ال��ذه��ب 

وال��ف�����س��ة، ورث��ت��ه��م��ا ن��ادي��ا 

اخلوري من جد جدها القائد 

اجلزائري،  القادر  عبد  العربي 

وح���رائ���ر  ع���ب�����������اءات  اإىل 

زوق  الن��ول يف  م���سغولة على 

مكاي��ل.



كبرينا  �صرت  البيت...  زغري  كنت 

ومثالنا الأعلى.

اللي  احللوة  النكته  �صاحب  كنت 

�صاحب  �صرت  زغييرية...  ب�صمة  بتزرع 

ب�صمة  بييتييزرع  الييلييي  احلييلييوة  الكلمة 

كبرية.

عيلتو  كييل  الييلييي  ال�صخ�ص  كنت 

كل  اللي  ال�صخ�ص  �صرت  بتحبوا... 

الوطن بيحرتموا.

بيخاف  اللي  املوؤمن  الإن�صان  كنت 

ربو... �صرت ال�صهيد القدي�ص اللي قاعد 

باأح�صان ربو.

كييينيييت بيييييّي لييعيييييليية �يييصيييغيييرية... 

�صرت بّي وخّي ورفيق لعيلة كبرية.

�صرت  لفرتة...  فرتة  من  تزورنا  كنت 

مرافقنا بكل حلظة وحلظة.

كنت ال�صابط املغوار... �صرت بالقلب 

يا مغوار وبعيونا كبري.

كيينييت عيياييي�ييص بييتييوا�ييصييع و�ييصيياحييب 

اأخالق... �صرت رمز التوا�صع والأخالق.

منا  طلب  اللي  بي�صوع  باآمن  كنت 

نحب بع�صنا متل ما هو حبنا... �صرت 

احلب الأعظم اللي بذل حياتو كرمال 

الأ�صخا�ص اللي حّب.

كنت بُحّبك م�ص نا�صي حدا... �صرت 

املغوار اللي ما بينت�صى.

حق...  كلمة  �صاحب  رجال  كنت 

�صرت مثل بالرجولة والبطولة.

�صرت  فيييييك...  افييرح  �صوفك  كنت 

اإحكي عنك واإفتخر فيك.

�صرت  ع�صدرك...  و�صام  يتعلق  كان 

اإنت الو�صام اللي منحطوا عا�صدرنا

كنت  ما  كنت...  ما  لو  اأكيد  واأنييا 

�صرت.

مفلح... جبور  مي�صال  كنت  لأنييك 

من الأ�صل بطل ما بيموت.

ا�صتقنالك يا خال

�إيلي �سيمون مفلح 

خال ال�شهيد

من القلب

العدد 88349

يا �بني

اإىل روح الرائد ال�صهيد 

خالد مر�صاد

و�لدة �لر�ئد �ل�سهيد

البيت هييياك  بييي  م�صع�صع  نيييور  يييا  خييالييد 

منقبلو اأو  مييرفيي�ييصييو  اأمييييير  ميي�ييص  امليييييوت 

يييييا �ييصييهيييييد الييييوطيييين يييييا مليييعييية مييينيييارة

الييبييطييوليية حييياميييل ييييا بييطييل عييين جييييدارة

بييياليييقيييييييادة كييينيييت نييبييغيية بيياليي�ييصييطييارة

وعييييرفييييت بييييالييييبييييارد عيييلييييييياين احلييييييرارة

وفيييداكيييي دميينييا وعييمييرنييا ميي�ييص خيي�ييصييارة

وبيييامليييعيييركيييي و�يييصيييليييت بيييجيييد وجييي�يييصيييارة

اليييييعيييييدو قييييييرر عيييليييييييك يييي�يييصيييّن غيييييارة

ونيييهييير الييييبييييارد بييجييييي�ييص لييبيينييان احييتييمييى

النقيب كييتيياف  عيييا  الييلييي  جنيييوم  وقيييعيييوا 

عال�صَكيت بيييريوح  �صاعتو  بتجي  ويييّلييي 

بيييييت كييييل  عييييا  ربيييينييييا  اإرادة  هيييييييييدي 

ييييا عيييز فيييييّرخ مبييحييل ميييا نييعيي�ييصييك تكي

بكي مبييوتييك  دم  دمييييع،  ميي�ييص  واليييوطييين 

�ييصييليييييمييان عيينييك ِحكي الييقييائييد  وهيييييك 

نييحيينييا لكي تييفييزعييي  يييا دولييتييي ل  وقييلييت 

املييييهييييم اإنيييييييو اإ�يييصيييتيييقيييالليييك متييلييكييي

والتكتكي بيياملييرجييلييي  تييبييتييدي  مييا  وقييبييل 

وخيييياف ميينييك تييييزرع بييجيينييودو الييدهييدكييي

تيييا يييخييّليي�ييصييو مييين اإرهييييياب عيييا اأر�يييصيييو منا

لبع�صهم يييقييولييوا  اليي�ييصييمييا  جنيييوم  و�يييصييياروا 

خييالييد رائييييد �ييصييهيييييد طييلييع عيييا اليي�ييصييمييا...

اإىل روح الرائد ال�صهيد مي�صال جبور مفلحكنت...�سرت

�جلي�ش �للبناين 

نور ونار

�لطالبة �جلامعية 

مري� من�سور

اإخت�شا�ص �شحافة

بندقيته  يحمل  جندي  هو  العامل  بنظر 

واجبه  يوؤّدي  اأو  يقوم مبناوبته  ويعتمر خوذة، 

ل  الذي  ال�صخ�ص  فيه  فيياأرى  اأنا  اأما  الوطني، 

�صاخًما  يقف  هو  البطولة،  بيياأدوار  اإل  يقبل 

وعنفواٌن، ل  ثقٌة  راأ�صه عاٍل مملوٌء  كالأرز. 

يفاو�ص على احلدود، ل ي�صاوم.

على مّر العهود تعّلم جتاوز املِحن، واعتاَد 

قمع الفنت، �صّيج بدمائِه لبنان واأرزة الوطن.

ر�صا�ص  زنده  واإميان، وعلى  على �صدره عّزة 

النار.

وال�صالم.  واحلل  والربط  وامليزان  احلّق  هو 

جميع الوجوه اإىل زوال لكن وجهه مل ولن 

يتغرّي. 

هو  بييه،  اأفتخر  الييذي  اأخييي  بالتاأكيد  هو 

ال�صابط املتقاعد اأو الرتيب الذي اأنهى خدمته، 

الذي اأجد فيه حنان الأب القوي وحكمته، 

هو الفار�ص ال�صجاع، اأفتخر به مثل افتخاره 

بنف�صه. هو من ي�صهر على الأمن كي تنعم 

غ�صب  املعركة  يف  هو  هنيء.  بنوم  عيناي 

وعقاب ملن يجروؤ على تهديد اأمن بالده، اإنه 

ال�صلب احلامي والبطل القوي.

جي�صنا لك العزة واملجد.

ريان )�ل�سف �لتا�سع(

اإبنة املعاون اأول ح�شن عوا�شة

من فوج املدرعات الأول
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ر�سالة �إىل �أخي �ل�سهيد

عمادنا

يا حّر �ملبادي

�ل�ساعر فوؤ�د بو علي

�لفريدي�ش، �ل�سوف

ذكرى مرور 7 �صنوات على ا�صت�صهاد النقيب مارون الليطاين

خّيي »رورو«

كل �صنة متل هاليوم منجتمع هون يا 

خّيي، بيجمعنا هالتاريخ 2 حزيران مع 

الأحبا والأ�صدقاء.

»رورو«، �صار عمرك 7 �صنني، نعم، �صبع 

�صنني يا خّيي �صار عمرك بال�صما والي»7« 

هي عالمة الن�صر، الن�صر اللي حققتو يا 

خّيي على اأر�ص هالوطن من �صبع �صنني، 

كان  اللي  احلبيب  وطنك  اأر�ييص  على 

غايل على قلبك، وطنك لبنان. الن�صر 

وكل  اإنييت  ا�صت�صهادك  يييوم  نلتو  اللي 

كل  يحققو  عم  واللي  ال�صهداء  رفاقك 

�صهيد عم ي�صقط فدى وطنو و�صعبو دفاًعا 

عن هالأر�ص. كل يوم عم ميرق يا خّيي 

عم تكرب يوم وكل �صنة عم مترق عم 

تكرب �صنة واإنت بعيد عّنا.

فّكرت اليوم يا خّيي �صو بدي اإهديك 

وردة؟  بهديك  ال�صماوي،  ميالدك  بعيد 

هيدا  تياب؟  بهديك  بو�صة؟  بهديك 

كلو ما بقى ينفع يا خّيي. ما لقيت �صي 

من  واأنفع  اأح�صن  بهاليوم  اياه  اإهديك 

ال�صالة ول اأح�صن من تقدمة هالذبيحة 

كل  ونف�ص  نف�صك  راحة  عن  الإلهية 

�صهيد يا خّيي.

»رورو«

يا خّيي، كل ما  اإ�صتقلك كتري  عم 

زّهر الربيع بتذكر عيد ميالدك الأر�صي 

وب�صتقلك يا خّيي، بكل عيد جي�ص. 

عم ب�صتقلك، كل ما �صوف جندي. 

عم ب�صتقلك، كل ما �صوف مغوار .

�صهيد  �صقط  ما  وكل  ب�صتقلك،  عم 

واإبعتلك  واأكييرت  اأكييرت  ب�صتقلك  عم 

يوم  واإتذكر  للبطل  �صالم  �صالم،  معو 

ا�صت�صهادك اللي ما غاب عن خيايل ول 

حلظة وحدة يا خّيي.

اإ�صتقنالك، اإ�صتقنالك كتري يا »رورو«، 

ل�صحكتك،  ا�صتقنا  لطلتك  ا�صتقنا 

ا�صتقنا  البيت.  اللي كان مّلي  ل�صوتك 

ا�صتقنا  لرجولتك...  ا�صتقنا  لطفولتك 

لن�صايحك اإلنا...

خّيي حبيبي »مارون«

دامًيا ب�صم ريحتك بكل زاوية من زوايا 

بفقدلك  خطوة  اإم�صي  ما  كل  البيت، 

وبتمّنى لو كنت بعدك معي، مرافقني 

اإنك مرافقني  اأكيدة  اإين  بج�صدك مع 

دامًيا بالروح.

�صملنا  فّرق  املوت  اإنو  خّيي  يا  �صحيح 

ولكن الوفا لروحك ولروحك منا التحية. 

�صي  اأي  ول  قلبنا  من  قريب  دامًيييا  اإنييت 

بيغّيبك عنا. ما بتكفينا دموع العامل 

عليك.  حزننا  تخفف  حتى  خّيي  يا 

بدون  بدي عي�ص  بت�صاءل كيف  عطول 

ما تطلع عيوين بعيونك بدون ما �صوف 

�صحكتك احللوة على وجهك وبقلك 

اإنو عم ب�صتقلك كل ما نب�ص  يا خّيي 

لآخر  اإ�صتقلك  �صل  ورح  نب�صة،  قلبي 

اإين  اأمل  على  قلبي  نب�صات  من  نب�صة 

اإلتقي فيك مبجد الله ال�صماوي اآمني.

كري�ستني

ييييييا جييييييي�يييص ليييبييينيييان ييييييا حييييير املييييبييييادي 

�ييصييجييّلييو  اليييتيييارييييخ مييكييتييوب فييعييلييك يف 

جييييينيييييودك عييينيييدميييا وجيييييوهييييين يييطييّلييو 

وكييييييييل اإنييييي�يييييصيييييان لييييبيييينيييياين بيييقيييّليييو 

كييييراميييية عييييينييتييييينييك الييييعييييم ييي�ييصييّلييو

وبيييييييييييريق نيييي�ييييصيييير عيييييامليييييرييييييخ عييييّلييييو

بييظييلييو الييعيي�ييصييكيير  ميي�ييصييي  اليييليييي  واأرز 

عييييبييييادي اإ�يييييصيييييميييييك  نييييعييييبييييدو  لزم 

ميييييين الإفييييييييييييييييرادي حييييتييييى الييييقيييييييييادي

كيييييييياأن طييييّلييييت عيييلييييييينيييا الييي�يييصيييعيييادي

مييييا ييييبيييقيييى يييييييوم واقيييييييف عييييا حيييييييادي

�يييييصيييييهيييييرانيييييني عيييييييا حميييييبييييية بيييييييالدي

حيييتيييى حييييّطييييمييييوا حييي�يييصيييون الأعيييييييييادي

عيييا غيي�ييصييونييو زلييغييطييو طيييييور الييي�يييصيييوادي...

تييييعييييالييييًيييييا �ييييصييييمييييخ  الأرز  وطييييييييين 

ييي�ييصييجييد والأرز  اليييعيييجيييب  فيييييييه  راأييييييييت 

جيييليييت الأر�ييييييييص اأ�يييييصييييياأل عييينيييه ميييين هييو

املختبئة الييكييفيييييفيية  اليي�ييصييميي�ييص  �ييصيياألييت 

مييييييذ اإ�يييييصيييييميييييك �يييصيييميييعيييت تييفييتييحييت

لأحييد تنحني  جييبيياًل  يييوًمييا  اليينييا�ييص  اأ�ييصييهييد 

البار جي�صنا  قائد  نف�صه،  العزم  �صيد  اأنييت 

لييييقييييد وفيييييييييييت بييييعييييهييييدك امليييييوعيييييود

و�ييصييمييا بييييييياأرزه الأخييي�يييصييير نييحييو اليي�ييصييميياء

واإبييييييييييياء نيييي�ييييصيييير  ييييييييييده  يف  مليييييييقيييييييدام 

اليييييذي تييكيي�ييصييرت ليييه الييغيي�ييصييون اأجيييييزاء

والييييييداء والييييييييذّل  اليي�ييصييقييم  حيييجييياب  وراء 

العظماء �ييصييعيياع  ميين  اإكييلييييياًل  وقييّلييدتييك 

الأميييراء اأكييتييف  على  تتكىء  ودييياًنييا  اأو 

واأًبيييييييا عيييطيييوًفيييا يييحييمييي كيييل اليي�ييصييعييفيياء

فيييييييمييييييين عيييييييييهيييييييييدك �ييييييصييييييعييييييارك

»�ييييييييصييييييييرف. تيييي�ييييصييييحييييييييية. وفيييييييييياء«

ريان )�ل�سف �لتا�سع(

اإبنة املعاون اأول ح�شن عوا�شة

من فوج املدرعات الأول





مبنا�سبة مرور مئة �سنة على بدء حترير 

املتقاعد  الركن  العميد  وّق��ع  لبنان، 

مي�سال اأبي غامن كتابه اجلديد بعنوان 

من  الفرن�سي،  االنتدلب  ظل  يف  »لبنان 

وذلك   »1946 اجلالء  اإىل   1914 االحتالل 

االحتفال  ح�سر  احلكمة.  جامعة  يف 

ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

ممثلو ق��ادة االأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة، وع��دد 

واأع�ساء  واالأدب��اء  واملوؤّرخني  املحامني  من 

االأندية االجتماعية والثقافية.

ت��خ��ل��ل ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع ن����دوة ح��ول 

رئي�ش  من  كل  فيها  �سارك  الكتاب 

كميل  املون�سنيور  احلكمة  جامعة 

العميد  حبيقه،  �سمري  ال�سفري  مبارك، 

الركن املتقاعد اأمني حطيط، الدكتور 

مارون يزبك واملهند�ش اإيلي حرب. رّكز 

مراحل  على  كلماتهم  يف  املحا�سرون 

على  احل�سول  اأجل  من  االأج��داد  ن�سال 

اأهمية  على  �سددوا  كما  اال�ستقالل، 

الوطني،  امليثاق  روح  على  املحافظة 

االحتكام  مع  الوطنية،  الوحدة  جوهر 

العمل  وال��ت��زام  امل��ت��ط��ور  ال��د���س��ت��ور  اإىل 

املوؤ�س�ساتي �سعًيا الرتقاء لبنان اإىل م�ساف 

الدول احلديثة املتطورة.

م�سافة  قيمة  الأهميته  الكتاب  يعّد 

يحتوي  مبا  الع�سكرية  مكتبتنا  اإىل 

من وثائق فريدة.

اإ�صدارات
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»لبنان يف ظل االنتداب الفرن�سي:

من االحتالل 1914 اإىل اجلالء 1946« 

جوزف جربان �ساعر اخلوابي املعّتقة

االأيام،  خوابي  يف  ق�سائده  جربان  ا�سكندر  جوزف  ال�ساعر  عّتق 

»خوابي  عنوان  حمل  �سعرّي  ديوان  يف  اأ�سدرها  اختمرت  وعندما 

ال�سعر«. يف مقدمة الكتاب كتب االأديب الراحل الدكتور ع�سام 

يا�سمينة...  �سهقة  اأو  �سيف  م�سقة  كلمة  كل  »وكاأن  حداد: 

يغزلها من زهر، وي�سّبها يف م�سبكة روح مقدودة من �سوء القمر، 

ما األفت اإال البدائع...«. 

جربان هو ابن بلدة �سامات اجلبيلية التي تتنّف�ش �سعًرا، وتتميز 

والفن  والكلمة  ال�سعر  تاريخ  يف  وجتّذرها  واأ�سالتها  ب�سكينتها 

واالإبداع. لقد اأخذ من طبيعتها اجلميلة لوحات �ساغها ق�سائد 

عذبة االأحلان والقوايف.

تعّمقه يف اللغة العربية واآدابها، مّكنه من اعتالء منرب الف�سحى 

فُعرف  واالأدبية،  ال�سعرية  الندوات  من  العديد  يف  العامية  كما 

ب�ساعر املنا�سبات ون�سرت مقاالته وق�سائده يف ال�سحف واملجالت.

ال�سبا  رف��اق  اجلديد  ديوانه  يف  ال�ساعر  يخ�ش 

فهو  ق�سائد.  ع��دة  ال�سعر  يف 

اأني�ش  )اأمثال  رحلوا  يرثي من 

نعيم  روك��ز،  خليل  الفغايل، 

ي����زب����ك...(، وي��ك��ت��ب وف���اًء 

يف  اأمراء  يرتّبعون  زالوا  ما  للذين 

رفيق  )اأم��ث��ال  ال�سعر  مملكة 

اليا�ش  ���س��دي��د،  مي�سال  ب��ول�����ش، 

خليل...(.

»�سانع الراق�سات« 

جديد الكاتب 

�سمري فرحات

�سدر للكاتب وال�سحايف 

كتابه  ف��رح��ات  �سمري 

»�سانع  بعنوان  اجلديد 

ال���راق�������س���ات« ال����ذي 

الق�سة  بني  فيه  يجمع 

وقد  وال�سعر.  الق�سرية 

موؤلفه  ف��رح��ات  وّق��ع 

اجلامعة  يف  اأقامه  حفل  يف 

االأنطونية يف بعبدا. 

يف  الكتاب،  يت�سمنها  التي  الت�سع  الق�س�ش  تاأتي 

على  الكاتب  اأ�سفاها  التي  الغرائبية  االأج��واء  �سياق 

ال�ساحر«،  قبعة  »حتت  ال�سابقة  الق�س�سية  جمموعته 

وفيها م�ساعر تالم�ش الوجدان فرتبكه. 

�سورة  غالفه  تزين  الذي  الكتاب  من  االآخ��ر  اجلزء 

ا  خم�سً يت�سمن   ،silvia pelissero االإيطالية  للفنانة 

تغامر عند عتباته  الوقت  ق�سيدة، هاج�سها  وع�سرين 

املقفلة على الفهم، حماولة �سرب تاأثرياته على النف�ش 

وامل�ساعر. كما اأتاح ال�ساعر يف جمموعته هذه، م�ساحة 

للم�ساتها  تارًكا  وال�سباحة يف عاملها،  باملراأة،  للتعّلق 

اخلا�سة العبث يف ينابيع الفرح واالنتظار والقلق.



النار توا�صل  التهام 

غاباتنا فهل كثري 

اأن ناأمل بعرقلة 

�صريها على الأقل؟

ق�ضايا 

اإعداد:بيئية

جان دارك اأبي ياغي

العدد 92349

حكاية كل 

�صيف تدق 

الأبواب 

من جديد

حكاية احلرائق ل تنتهي ف�صوًل يف اأحراج لبنان، واحلرارة املرتفعة التي 

ترافق ال�صيف، تق�صي باأيام على ما مّت حتريجه خالل �صنوات طويلة. 

ففي ني�صان 2008، كانت »الفاجعة« التي حمت ثالثة اآلف هكتار من 

كل  تو�صع  التي  »الفواجع«  ذلك  بعد  لتتواىل  اخل�صراء،  لبنان  م�صاحة 

عام امل�صاحات املحروقة. واآخرها كان ما ح�صل ال�صهر املا�صي، يف بعبدا 

وبط�صاي ووادي �صحرور.

ثروة اىل اندثار!

الرثوة  »جمعية  اأعدتها  درا�صة  تفيد 

التي  احلرائق  اأن  والتنمية«  احلرجية 

 2007 العام  من  الأول  ت�صرين  يف  اندلعت 

اإجمايل  م��ن   %0.25 نحو  على  ق�صت 

 10452 ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي  ل��ب��ن��ان  م�����ص��اح��ة 

خم�صة  يعادل  وم��ا  مربًعا  كيلومرًتا 

متت  التي  الإجمالية  امل�صاحة  اأ�صعاف 

ال�23  ال�صنوات  خالل  ت�صجريها  اإع��ادة 

املا�صية بكلفة ع�صرة ماليني دولر. 

حرائق  نتائج  اأن  الدرا�صة  هذه  وتوؤكد 

والنظام  البيئة  على  »كارثية  الغابات 

اليكولوجي )...( وهي ت�صاهم يف اإفقار 

نوعية  وتدين  املنكوبة  املناطق  اأه��ايل 

حياتهم«. 

للدللة  الأمثلة  اأقرب  ورمبا كان من 

ال�صنوبر  اإنتاج  تدين  الواقع،  هذا  على 

اح��رتاق  ب�صبب  لبنان،  يف   %50 بن�صبة 

م�صاحات �صا�صعة يف اأحراجه.

الأعوام  يف  الغابات  تراجع  تفاقم  وقد 

اإىل  ت�صري  التي  ال��درا���ص��ة  وف��ق  الأخ���رية 

بني  منها   %30 من  اأك��رث  »خ�صارة  اأن 

قطع  اإىل  اإما  يعود  و1995   1990 العامني 

الأ�صجار واإما اإىل عدم الهتمام بها واإما 

اإىل احلرائق«. 

ويحّذر م�صدر يف وزارة البيئة من ت�صاوؤل 

باتت على طريق  »التي  الرثوة احلرجية 

الندثار اإذا مل تنفذ خطة �صريعة لنقاذها 

واإعادة حتريج الأماكن املحروقة. 

نتائج  ل��ه  الخ�صر  الغطاء  فتناق�ص 

التنوع  على  الق�صاء  اأب��رزه��ا  خطرية 

البيولوجي واجنراف الرتبة وتناق�ص املياه 

اجلوفية والت�صحر«. 

وتقّدر امل�صاحة احلرجية يف لبنان ب�%23 

 %13« بينها  الجمالية  م�صاحته  من 

املهند�صة  وتو�صح  اأحراج«.  و%10  غابات 

الريفية  التنمية  مديرية  زينة متيم من 

اأن  الزراعة،  وزارة  يف  الطبيعية  والرثوات 

هذه الأرقام التي تعود اإىل العام 2005، هي 

الزراعة  وزارة  اأعدتها  درا�صة  اأول  نتيجة 

املتحدة  المم  منظمة  م��ع  بالتعاون 

لالغذية والزراعة )الفاو(.

وتقول اإن الدرا�صة التي بداأت العام 2003 

املعايري  وفق  جرت   ،2005 العام  وانتهت 

ذات  ال���دول  »يف  ال��ف��او  تعتمدها  ال��ت��ي 

الغطاء احلرجي املنخف�ص«. 

غالبية  »حتدث  نف�صها،  الدرا�صة  وفق 

 )%51 اإىل   40( لبنان  جبل  يف  احلرائق 

اإىل 37%( فاجلنوب   24  ( ال�صمال  يليها 

)2اإىل 19%( فالبقاع )6 اإىل 10%(« وذلك 

احلرائق  عن  معطيات  اإىل  بال�صتناد 

خالل الفرتة املمتدة بني 1983و2003. 

من حزيران اإىل ت�صرين

وت�صرين  حزيران  بني  احلرائق  تندلع 

اأك���ر ع��دد منها يف  وي��ك��ون  ال��ث��اين 

لكن   )%27 اإىل   25( واأيلول  اآب  �صهري 

اأكرث احلرائق خطورة حتدث يف ت�صرين 

الول. 

وت�صري خريطة املناطق املهددة باحلرائق 

يف كل لبنان اإىل اأن 5.5% من امل�صاحة 

جًدا،  عالية  ملخاطر  معّر�صة  الإجمالية 

مل  اإذا  تتو�صع  قد  متو�صطة  ملخاطر   %28

امل��وارد  اإدارة  طريقة  يف  نظر  اإع��ادة  جتر 

ملخاطر  املعر�صة  تلك  اأم��ا  الطبيعية، 

املناطق  ا  خ�صو�صً وت�صمل  منخف�صة 

الزراعية فت�صل ن�صبتها اإىل %31.

تن�صيق اجلهود

الكالم  الكثري من  الرغم من  على 

�صعيدي  على  والإج����راءت  وامل��ب��ادرات 

واملجتمع  املعنية  احلكومية  املوؤ�ص�صات 

املختلفة،  وهيئاته  بجمعياته  امل��دين 

تتابع النار التهام غاباتنا واأحراجنا.

ناأمل  اأن  الواقعي  م��ن  يكون  ل  ق��د 

لي�ص  لكن  احل��رائ��ق،  ح�صول  منع  يف 

ح�صولها،  من  احلّد  يف  ناأمل  اأن  كثرًيا 

ويف تطويق اأي حريق بال�صرعة التي متنع 

انت�صاره وامتداده.

»كل  مقولة  فاإن  الأ�صا�ص  هذا  وعلى 

يف  تبّنيها  يتم  اأن  بد  ل  خفري«  مواطن 

املعنيني  جميع  جهود  تن�صيق  م��وازاة 

يف  ترتك  لن  فال�صحراء  واإل  وتفعيلها، 

بلدنا الكثري من الواحات.
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تعليمي  م��وق��ع 

ل��������أوالد، ي��ق��ّدم 

امل����ع����ل����وم����ات 

من  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ّي��ة 

خ�����ل االأف������م 

امل�����ص��ّورة واالأغ���اين 

واالأل����������ع����������اب 

واملقاالت.

�سّجل رّدة فعل اأ�سدقائك على ال�سور التي ت�ساركها معهم

تطبيقات  اأكرث  من   ،»Reactr« اجلديد  التطبيق  يعترب 

بت�صجيل  يقوم  حيث  ل�هتمام،  اإث��ارة  ال�صور  م�صاركة 

التي  الفيديوهات  اأو  لل�صور  روؤيته  حلظة  �صديقك  فعل  رّدة 

�صاركتها معه، ومن ثم ير�صلها اإليك.

ي�صتغّل التطبيق اجلديد الكامريا االأمامية املوجودة عادة 

ال�صديق  م�صاهدة  حلظة  لت�صجيل  ة  الذكّيّ الهواتف  يف 

للمحتوى امل�صارك معه، ويقوم من بعدها باإ�صافة ردة الفعل 

هذه اإىل الفيديو اأو ال�صورة الذي مّتت م�صاركتها.

اجلدير ذكره اأن املر�صل هو من يحّدد ما اإذا كان يريد ت�صجيل رّدة فعل �صديقه اأم 

ال، يف حني اأن م�صتقبل ال�صورة اأو الفيديو هو من يقّرر ما اإذا كان يريد م�صاركة 

رّدة فعله اأم ال.

تت�صّبب �صرقة ات�صال ال�»wifi« يف انخفا�ض �صرعة االإنرتنت 

ب�صكل كبري والكثري مّنا يعاين هذه امل�صكلة.

اخلا�ض  فاي«  »الواي  ات�صال  �صرقة  للتاأّكد من عدم 

بك عليك اتباع اخلطوات التالية:

اإىل عدد  التي ت�صري  الراوتر  اأ�صواء جهاز  - حتّقق من 

االأ�صخا�ض الذين ي�صتعملون اجلهاز، فاإذا وجدت عدًدا 

اأن هناك من ي�صرق  كبرًيا منها م�صاًء فذلك يعني 

ات�صالك.

- حتقق من قائمة االأجهزة: هناك قائمة متاحة لل�صخ�ض الذي ميلك الراوتر 

ميكنها اأن ت�صاعدك يف العثور على معلومات حول ن�صاط ال�صبكة ال��صلكية 

اخلا�صة بك، لذلك قم باإيجاد عنوان IP اخلا�ض بالراوتر وهو متاح على الويندوز 

عن طريق كتابة ipconfig يف خانة البحث.

- بعدها قم باختيار »Connected Devices« و�صتظهر لك قائمة باالأجهزة 

التي تعمل على اخلدمة اخلا�صة بك، ولدى مقارنتها باأجهزتك �صيتبنّي لك ما 

اإذا كان هناك اأي جهاز غريب.

- يف حال تبنّي وجود �صرقة للخدمة قم بتغيري كلمة ال�صر اخلا�صة بك على 

الفور، واخرت كلمة موؤّلفة من اأرقام واأحرف يف الوقت نف�صه.

الف�ساء عامل 

http://www.

astronomy.

com
م����وق����ع ي���وّف���ر 

متنّوعة  اأخ��ب��اًرا 

�صة  يعر�ض مقاالت متخ�صّ والف�صاء، كما  الفلك  حول عامل 

الف�ص��اء  من  يومّية  لقطات   اإىل  اإ�صافة   املجال،  ه��ذا  يف 

اخلارج�ي.

خدمات 

اإعداد:دوت كوم

رميا �سليم �سوميط

حمّطات تاريخّية

http://www.historyworld.net
مئات  ع��ن  معلومات  امل��وق��ع  ي��وّف��ر 

يعر�ض  ال��ت��اري��خ��ّي��ة.ك��م��ا  االأح�����داث 

من  ك��ب��ري  ل��ع��دد  ال��زم��ن��ي  الت�صل�صل 

ويقّدم  واالإخ���رتاع���ات،  االإكت�صافات 

يف  امل�صّلية  االإختبارات  من  جمموعة 

مادة التاريخ.

و�سفات طعام

http://www.food.com
يقّدم هذا املوقع ملت�صّفحيه االآالف 

من و�صفات الطعام من خمتلف دول 

العامل، مع عر�ض الفوائد الغذائية لكل 

منها. 

خطوات ب�سيطة

للإم�ساك بـ»ل�ص 

الـواي فاي«

العدد 94349





»م���ي���وز« ه��و اجل��ه��از ال��ذي 

»انرتاك�سون«  �سركة  تعر�سه 

ال�سغط  ل��ت��ه��دئ��ة  ال��ك��ن��دي��ة 

ي��ع��اين منه  ال����ذي  ال��ن��ف�����س��ي 

التقاط  خ��ال  من  ال�سخ�ص، 

من  انطاًقا  املخ  من  موجات 

اخل��اي��ا  ف��ع��ل  ردود 

الع�سبية.

اجلهاز  ه��ذا  ي�سبه 

ج����ه����از ا���س��ت��م��اع 

ال�سدَغني  على  يو�سع  ولكن 

يحتوي  الأذَن����ني.  على  ولي�ص 

التغريات  تر�سد  ل��واق��ط  على 

وت�ستخدمها  امل��خ  موجات  يف 

على  تطبيقات  مع  لتتفاعل 

فون«  و»اآي  ب��ود«  »اآي  جهاَزي 

من  �سريعة  متارين  اإىل  و�سوًل 

ال�سغط  م�ستوى  خف�ص  �ساأنها 

يف  ال��رتك��ي��ز  وزي����ادة  النف�سي 

خال دقائق قليلة.

منطاد »اإيبي�ص 167« 

نقل  اإىل  يهدف  ال��ذي 

ال�سبكات  اإ����س���ارات 

الا�سلكية  املحلية 

التابع  العامل،  اأي مكان يف  اإىل  وتو�سيلها  »واي فاي« 

ل�سركة »غوغل« خلدمات الإنرتنت، نّظم رحلة حول 

الأر�ص يف زمن قيا�سي بلغ 22 يوًما. تندرج هذه الرحلة 

»غوغل«  م��ن  م��ب��ادرة  وه��و  »ل���وون«  م�سروع  �سمن 

العامل  يف  مكان  اأي  اإىل  الإن��رتن��ت  خدمة  لتو�سيل 

الإنرتنت وحتّلق على  اإ�سارة  تنقل  عن طريق مناطيد 

ارتفاعات �ساهقة، 

بالطاقة  وت��ع��م��ل 

ال�سم�سية.

�س »بالكفون« �سّد التج�سّ

ق��ام��ت امل��ج��م��وع��ت��ان الأم��ريك��ي��ة 

»���س��اي��ل��ن��ت ���س��ريك��ل« والإ���س��ب��ان��ي��ة 

ذكي  هاتف  بت�سنيع  »غيك�سفون« 

»باكفون«  ا�سم  عليه  يطلق  جديد 

يتمّتع  جهاز  وهو  الأ���س��ود،  الهاتف  اأي 

�ص  التج�سّ عمليات  من  حتميه  مبيزة 

احل��ك��وم��ي��ة وه��ج��م��ات ال��ق��را���س��ن��ة 

املعلوماتّيني.

هذا الهاتف ميّكن امل�ستخدمني من 

ال����ت����وا�����س����ل 

بطريقة م�سّفرة 

م�������ن خ�����ال 

فيديو  اأ���س��رط��ة 

ن�سية  ور����س���ائ���ل 

يف  �سوتية  وات�����س��الت 

مع  متما�سية  �سبكات  اإطار 

بروتوكولت الإنرتنت. وهو يقّدم جميع 

اخلدمات التي توّفرها الهواتف الذكية 

مع فارق واحد: ميكن للم�ستخدم اأن 

ي�ستعمل مثًا حمّرك البحث 

اأن  دون  م��ن  »غ��وغ��ل«، 

الأخ��ري  ه��ذا  يتمّكن 

من حتديد هويته.

مزّود  »باكفون« 

ب��ن��ظ��ام »ب��راي��ف��ت 

ن�سخة  وه��و  اأ����ص«  اأو 

م���ع���ّدل���ة م���ن ن��ظ��ام 

»اأن������دروي������د« ال��ت��اب��ع 

ب�سعر  و�سُيباع  ل�»غوغل«، 

 iphone( اأ���ص«   5 »اأيفون  من  اأق��ل 

 Galaxy(  »4 اأ�ص  »غالك�سي  اأو   )5S
S4(، مع توّقع بيع مايني الن�سخ منه 

يف ال�سنة التي تلي ت�سويقه.

تكنولوجيا

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

العدد 96349

العمل عد�سات ال�سقة ملر�سى ال�سكري بدء  اأعلن خمترب »غوغل لب« 

ذكية  ل�سقة  عد�سات  اختبار  على 

يف  ال�سكر  م�ستوى  لقيا�ص  م�سممة 

هذه  �ساأن  من  يكون  وبالتايل  الدموع، 

العد�سات م�ساعدة مر�سى ال�سكري على 

اإدارة م�ستوى ال�سكر يف اأج�سامهم.

هذه  على  يعملون  الذين  العلماء  واأفاد 

الأغذية  وكالة  مع  بالتن�سيق  التجربة 

هذا  اأن   ،FDA الأم��ريك��ي��ة  والأدوي����ة 

هذه  وتعمل  بداياته،  يف  زال  ما  امل�سروع 

�سريحة  ا�ستخدام  خال  من  العد�سات 

يو�سعان  لل�سكر  ولقط  مو�سولة  �سغرية 

منها  ت�سنع  التي  املواد  من  طبقات  بني 

كمية  حت��ّدد  اأن  فيمكنها  العد�سة، 

ال�سكر يف الدموع يف كل ثانية.

ويدر�ص الباحثون اإمكان اعتماد اإ�سارات 

يتخّطى  عندما  امل�ستخدم  حتذر  �سوئية 

الوقت  ويف  ال�سكر.  من  معّيًنا  م�ستًوى 

ال��دويل ملكافحة  الحت��اد  فيه  قال  ال��ذي 

مر�ص ال�سكري اإن العامل يخ�سر معركته 

�سد هذا املر�ص، فّكر منّفذو هذا امل�سروع 

اأنه ي�ستحق عناء تطويره.

جهاز لتخفي�س 

ال�سغط النف�سي

منطاد يحمل 

االإنرتنت  للعامل!
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حارب الفريو�سات

اأي جهاز  اأو  اأن كمبيوترك  اإذا �سعرت 

اأو  اأدائه،  يتباطاأ يف  بداأ  ت�ستخدمه  ذكي 

اأو تعّطل  توقف عن ال�ستجابة لاأوامر، 

ينذر  ذلك  ف��اإن  فيه...  الت�سغيل  نظام 

الفريو�سات  بفريو�ص!!  جهازك  باإ�سابة 

اإزالة  يف  وتت�سّبب  جهاز،  اأي  ت�سيب  قد 

ومب�سكات  عليه  امل�سّجلة  البيانات 

اأخرى ت�ستدعي اإعادة برجمته بالكامل. 

وهي ل تلحق ال�سرر مبكوناته الداخلية 

بالكامل،  اجلهاز  ت�سيب  بل  فح�سب، 

برنامج  تثبيت  امل�ستخدم  من هنا على 

الفريو�سات،  ه��ذه  ملكافحة  قيا�سي 

وحتديثه.

كيف تتفادى اإ�سابة جهازك بفريو�ص 

اأو تزيله منه؟

حتميل  هي  للحماية  خطوة  اأه��م   -

برنامج منا�سب ملكافحة الفريو�سات.

 »Firewall« حماية  برامج  حتميل   -

والقر�سنة،  الخرتاقات  من  حتمي  التي 

وتفعيلها يف نظام الت�سغيل.

 )Software( حتديث نظام الت�سغيل -

دورًيا فالتحديثات تت�سّمن حت�سينات يف 

تعزيز الأمن و�سّد الثغرات.

- النتباه عند فتح املرفقات يف الر�سائل 

الإلكرتونية وبخا�سة تلك التي تكون 

جمهولة امل�سدر.

مواقع  م��ن  ملفات  حتميل  ع��دم   -

اإلكرتونية غري موثوقة.

ومعروف  اآم��ن  مت�سّفح  ا�ستخدام   -

لاإنرتنت اإذ يحمي اخل�سو�سية ويت�سّمن 

�ص. اأدوات ملكافحة ملفات التج�سّ

- ا�ستخدام كلمة مرور معّقدة حلماية 

البيانات.

اخرتاق  ملنع  »الراوتر«  جهاز  ت�سفري   -

ال�سبكة اخلا�سة بك.

هاتف مرن

جي«  »اإل  جمموعة  اأعلنت 

هاتف  عن  اجلنوبية  الكورية 

 )G Flex( ف��ل��ك�����ص«  »ج���ي 

يف  قريًبا  �سيطرح  ال��ذي  الذكي 

يعترب  والذي  الأمريكية،  ال�سوق 

اأول هاتف مقّو�ص ومرن ن�سبًيا يف 

العامل.

بنظام  اجل���ه���از  ه���ذا  ي��ع��م��ل 

»اأندرويد« من »غوغل«، وي�سمح 

ب�سورة  املتكّلم  اإىل  بال�ستماع 

اأف�سل اإذ اإنه يتكّيف مع �سكل 

الوجه. كما اأنه ي�سمح مب�ساهدة 

اأف�سل،  ب�سكل  الفيديو  اأ�سرطة 

وهو قادر على حتّمل ال�سغوطات 

وال�سدمات يف حال �سقوطه.

الأوىل  للمرة  اجلهاز  هذا  م  ُق��دِّ

املا�سي  الأول  ت�سرين  نهاية  يف 

الآن  حتى  بقي  ت�سويقه  ولكن 

اجلنوبية  كوريا  على  حكًرا 

ب�سعر  و�سنغافورة  كونغ  وهونغ 

دون  من  دولًرا   490 حواىل  يبلغ 

ا�سرتاك.

بتطبيق �سديق اال�ستعانة 

التوا�سل  موقع  موؤ�س�سي  اأحد  ك�سف 

الإجتماعي »تويرت« عن تطبيق جديد 

ُيدعى  ال��ذك��ي��ة  للهواتف  �ص  خم�سّ

»جيلي« )Jelly( وي�سمح للم�ستخدمني 

على  معارفهم  اإىل  اأ�سئلة  بتوجيه 

خمتلف املواقع، وذلك من خال �سورة.

مت�سي  واأنت  غريًبا  �سيًئا  ر�سدت  فاإذا 

ميكنك  ماهيته،  تعرف  اأن  وت��ري��د 

»جيلي«  تطبيق  ت�سغيل  بب�ساطة 

والإ���س��ارة  ال�سيء  لهذا  ���س��ورة  والتقاط 

ه��ذا؟«.  »م��ا  وكتابة  اإل��ي��ه  بالإ�سبع 

م�ستخدمي  اإىل  ال�سورة  التطبيق  ينقل 

ل�ساحبه  وير�سل  الآخ��ري��ن  »جيلي« 

اإن������ذارات ع��ن و���س��ول الأج���وب���ة من 

ميزة  و»ت��وي��رت«.  »في�سبوك«  خ��ال 

فورية  اإجابات  يقّدم  اأنه  التطبيق  هذا 

بوا�سطة �سورة.

قمي�س يحّذر من ال�سكتة القلبية

قدمت ال�سركة الفرن�سية »�سيتيزن �ساين�سز« 

ا جديًدا من ن�سيج ي�سّجل حرارة اجل�سم  قمي�سً

ال�سخ�ص  كان  اإذا  ما  فيحّدد  القلب  دقات  اأو 

الذي يرتديه يف �سحة جّيدة اأم مهّدًدا ب�سكتتة 

الأوىل  املرة  اأنها  ال�سركة  اأو�سحت  وقد  قلبية. 

بالن�سيج،  ال�ست�سعار  اأجهزة  فيها  تدمج  التي 

وميكن حتويل ذلك اإىل كل اأنواع املاب�ص من القم�سان اإىل ال�سراويل والقفازات.

تنقلها  وهي  القمي�ص  ب�ساحب  اخلا�سة  البيانات  ال�ست�سعار  اأجهزة  ت�سّجل 

عرب اآلة �سغرية اإىل هاتف ذكي يحّللها من خال تطبيق حمّدد، وينذر بخطر 

حدوث م�ساكل �سحية... هذا ل يعني اأن ال�سكتة القلبية لن حتدث، ولكن 

ميكن ر�سد خطر وقوعها قبل �ساعات اأو حتى اأيام. وقد تعاونت ال�سركة مع 

عّدة ماركات ريا�سية واخت�سا�سيي �سحة ل�سناعة هذا القمي�ص، وميكن غ�سله 

وكّيه، وهو يكّلف اأكرث من الن�سيج العادي بن�سبة تراوح بني 30 اإىل 40% ومن 

املفرت�ص ت�سويقه مع نهاية هذا العام.





فوائد ولكن!

تقّدمها  التي  الفوائد  من  الرغم  على 

العظام وحت�سني  ال�سم�س كتقوية  اأ�سعة 

التي قد نتعّر�س لها  املزاج، فاإن املخاطر 

كثرية، واأبرزها الإ�سابة ب�سرطان اجللد 

وال�سيخوخة املبكرة. لذلك يحذر اأطباء 

اجللد من خطر التعر�س لأ�سعة ال�سم�س 

اأهمية  على  وي�سددون  طويلة  لفرتات 

خالل:  من  �سديد  بحذٍر  معها  التعامل 

ر،  املوؤ�سّ واقية عالية  اإ�ستعمال كرميات 

جتّنب اأوقات الذروة، حيث تكون اأ�سعة 

احلادية  ال�ساعة  من  مبا�سرة  ال�سم�س 

الظهر  بعد  م��ن  ال��راب��ع��ة  حتى  ع�سرة 

ارتداء  واآب(،  متوز  �سهري  يف  ا  )خ�سو�سً

قبعات ونظارات واجللو�س حتت املظّلة. 

باتباع  كذلك  الإخت�سا�سيون  وين�سح 

التدريجي،  ال��رون��زاج 

لالأ�سعة  التعّر�س  اأي 

ل��ف��رتات  ال�سم�سّية 

ق�����س��رية وع��ل��ى اأي���ام 

النوع  فهذا  متتالية. 

م��ن ال���رون���زاج ي��دوم 

وتكون  اأط��ول  لفرتة 

لونه  اإىل  اجللد  يعود  حيث  اأقّل،  اأ�سراره 

وخالل  ا  اأي�سً تدريجي  ب�سكل  الطبيعي 

فرتة تقارب الأربعة اأ�سابيع. 

حذار ال�سوالريوم

اجللد  اأطباء  يحّذر  اآخ��ر،  �سعيد  على 

بوا�سطة  الإ�سطناعي  ال��رون��زاج  م��ن 

يعادل  ال�سلبي  تاأثريه  لأن  ال�سولريوم، 

البنف�سجّية  فوق  ما  الأ�سعة  تاأثري  متاًما 

املبا�سر، وين�سحون باملقابل بتناول بع�س 

حت�سني  على  ت�ساعد  التي  الأط��ع��م��ة 

مهّياأة  م�سرقة  لت�سبح  الب�سرة  مظهر 

و�سرب  الطبيعّية  ال�سمرة  لكت�ساب 

الأطعمة  ومن  واف��رة.  بكميات  املياه 

واملواد الغذائية التي ين�سحون بها:

بفيتامني  غني  وه��و  ال��زي��ت��ون،  زي��ت   -

التئام  على  ي�ساعد  ال��ذي   E
اجل����روح يف ال��ب�����س��َرة وي��وؤخ��ر 

ال�سن  يف  ال��ت��ق��دم  ع��الم��ات 

وال�سيخوخة ويجّدد اخلاليا. 

- اجلزر، الذي ميكن تناوله 

املطبوخ  )الع�سري،  طرق  بعدة 

علًما  ال�سلطات(  مع  والنّيئ 

الأب��رز  املحّفز  ه��و  اجل��زر  اأن 

لك��ت�����س��اب ال��ب�����س��رة ال��ل��ون 

خالل  من  الطبيعي  الذهبي 

مادة البيتاكاروتني )موجودة 

اأقّل  بكميات  ولكن  ا  اأي�سً

يف ال�سبانخ والبطاطا والقرع 

والبندورة...(. 

ال����ف����واك����ه   -

ال���ل���ون  ذات 

ال���رت���ق���ايل، 

وت��ع��ت��ر ه��ذه 

تكرث  التي  الفواكه 

وامل�سم�س  ال�سمام  مثل  ال�سيف  ف�سل  يف 

والدراق، الأهم يف حتفيز امليالنني املوجود 

يف الب�سرة.

ب��ال��روت��ي��ني،  ال��غ��ن��ّي��ة  الأط���ع���م���ة   -

منها  ونذكر  احلليب،  كم�ستقات 

اأّن  �ساأنها  من  التي  املتنوعة  الأجبان 

ر الب�سرة لرونزاج مثايل.  حت�سّ

عالية  ن�سبة  �سفاره  يوؤمن  اإذ  البي�س،   -

وين�سح  للب�سرة،  املفيد   A فيتامني  من 

الإخت�سا�سيون بتناوله ملّرتني يف الأ�سبوع 

قبل عملية الرونزاج. 

النوعان  هذان  يتميّز  والكرز،  الفريز   -

من الفاكهة بن�سبة عالية من فيتامني

ل  وهما  الب�سرة،  ل�سيخوخة  املوؤخر   C
اأثناء  يوؤثران مبا�سرة يف زيادة الإ�سمرار يف 

يقّلالن  بل  ال�سم�سّية،  لالأ�سعة  التعر�س 

من  ويح�سنان  لها  التعر�س  خماطر  من 

نوعيتها وقدرة حتملها. 

بال�سيلينيوم  غنّية  وهي  الأ�سماك،   -

وهي  والفطر،  والب�سل  الثوم  غ��رار  على 

من  للب�سرة  بحمايتها  ت�ستهر  اأطعمة 

وبالتايل  البنف�سجّية  ف��وق  ما  الأ�سعة 

بالوقاية من �سرطان اجللد.

اإعداد:

ليال �سقر الفحل

قواعد 

التغذية
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وّدعي كرميات الت�سمري

 اعتمدي على اجلزر وامل�سم�ش... 

واحذري ال�سوالريوم

نعرف جميًعا اأن التعّر�ش لل�سم�ش يف االأوقات املنا�سبة 

ف�سل  يف  جذابة  �سمرة  اأج�سادنا  يك�سب  النهار  من 

اأطعمة  اأن ثمة  ال�سيف. ولكن ما يجدر بنا معرفته هو 

ما  الربونزاج،  اأو  الت�سمري  عملية  اإجناح  على  ت�ساعد 

يجّنبنا التعر�ش الزائد الأ�سعة ال�سم�ش. 



الأفكار اجلانبية والت�شوي�ش الذهني

اجلانبية  الأفكار  ف��اإن  النف�س،  علم  يف  الباحثني  ح�سب 

ا  ت�سوي�سً تخّلف  العمل،  �سري  وتعرقل  الرتكيز،  متنع  التي 

دخول  حال  ويف  عالقة.  حياتية  باأمور  الإن�سغال  �سببه  داخلًيا 

هذه الدّوامة ي�سبح من ال�سعب اكت�ساب املقدرة على حتقيق 

التفكري  يبّدد  الذهني  فال�سرود  العمل،  النجاح يف  اأو  الأهداف 

معرتك  خو�س  عن  وعاجزة  قلقة  �سخ�سية  ويخلق  العقالين 

احلياة.

انحدار  مفهوم  بدرا�سة  الباحثني  من  جمموعة  قامت  ولقد 

التفكري العقالين، وكانت النتيجة ا�ستخدام معيار من اأجل 

تقييم املعنيني بال�سرود. ومن خالل هذا املعيار يتم الو�سول اإىل 

النتائج املنوي حتقيقها، ومن اأهمها: تنمية القدرات املعرفية، 

وو�سع اخلطط  ال�سائبة،  القرارات  اتخاذ  واملقدرة على  والإنتباه 

امل�ستقبلّية ومقاومة الإغراءات غري ال�سوّية. ويف حال الو�سول اإىل 

ي�سبحون  املعنيني  اإن  القول  البديهي  ي�سبح من  النتائج،  هذه 

درجات  اأق�سى  ا�ستخدام  على  قادرين 

ميكنهم  ما  وهو  ذكائهم،  خم��زون 

الفطرية،  فعلهم  بردات  التحكم  من 

وهذا  اأهدافهم.  حتقيق  اإىل  ويو�سلهم 

اإّل بعدما ي�سبحون قادرين على  ل يتم 

ال�ساغطة  احلياتية  احلاجات  معاجلة 

التي تفقدهم املقدرة على الرتكيز.

اآلية ا�شخدام معيار التقييم

اأجل  من  الباحثون  يعتمده  اإليه  امل�سار  املعيار  اإن  الواقع،  يف 

تغطية بعدين بالغي الأهمية هما، القدرات املعرفية، والرقابة 

الذاتية على القدرات التنفيذية.

على  واحل�سول  العالقة،  امل�ساكل  حّل  الأول،  البعد  ي�سمل 

املعلومات، بالإ�سافة اإىل التمكن من التحليل العقالين.

اأما البعد الثاين في�سري اإىل الطرق ال�سخ�سية املتبعة يف ا�ستخدام 

وهذا  العمل.  �سري  ومتابعة  الإنتباه،  ومنها،  املعرفّية  القدرات 

تقّلبات  كثب  عن  يتابعون  احلقل  بهذا  املهتمني  اأن  يعني 

ا�ستخدام املعنيني قدرات ذكائهم الفطري يف خمتلف الظروف 

احلياتية.

من  جمموعات  تناولت  درا�سة  اإىل  هنا  الإ�سارة  من  بد  ول 

الأ�سخا�س الذين خ�سعوا لختبارات الذكاء. وكانت النتيجة 

مراحل  يف  اأداوؤهم  تراجع  مرتفعة،  بدرجات  متّيزوا  الذين  اأن 

�سيطر عليها الت�سوي�س الذهني لأ�سباب ناأتي على ذكرها.

اإعداد:

غري�ش فرح

رحلة يف 

الإن�سان

العدد 100349

تربز  الفرد،  لدى  املوجودة  الذكاء  ن�شبة  اأن  املعروف  من 

يف و�شوح يف حال الرتكيز على العمل. لكن يح�شل اأحياًنا 

اأن معظمنا يفقد هذه املقدرة لأ�شباب خمتلفة يف مقّدمها 

ال�شرود، اأو التلهي بالأفكار اجلانبية، وهو ما يحد من ن�شبة 

الذكاء، كونه مينع القدرات الذاتية من حتقيق اأهدافها.

املقرتحة  الطرق  هي  وما  القيود،  من  ذكاءنا  نحّرر  كيف 

من اأجل تنمية هذه القدرات، وزيادة حدة الذكاء؟

كيف نحّرر ذكاءنا 

من القيود؟



ما الذي ي�شبب الت�شوي�ش الذهني؟

العالقة  احلياتية  الأم��ور  فاإن  اإليها،  امل�سار  الدرا�سة  ح�سب 

التي ت�سغل الكثريين، ل حتد من العمل البناء اإل يف حالت 

ال�سغوط الق�سوى. وهي ت�سمل عموًما اخلوف من املر�س واملوت، 

اخلوف  اإىل  بالإ�سافة  هذا  والعوز.  الفقر  كاهل  حتت  والرزوح 

اأو  املوت  بفعل  العائلة  ت�سرذم  اأثر  على  ا  وخ�سو�سً الوحدة،  من 

الطالق.

هذه املوؤثرات تعّطل يف حال تفاقمها عمل اخلاليا الع�سبية 

الدماغية يف املناطق التي يتم من خاللها التحليل العقالين، 

و�سبط الأمور احلياتية، ول نن�سى تاأثريها على النوم. فاحلرمان 

الأو���س��اع  تقييم  اإع���ادة  من  مينع  النوم  من 

ال�ساغطة ويزيد الأمر �سوًءا.

على  ال�سرود  تاأثري  تفاقم  اإن  القول  هنا  من 

ا يف حال وجود امل�سّببات الآنف  العمل، وخ�سو�سً

ذكرها، ي�سبح حالة مر�سية ت�ستدعي العالج، 

فهذه  الذاتية.  الرقابة  تفعيل  اأهمية  وهنا 

الرقابة تنمي الوعي، وتهدف اإىل حّل امل�سكلة 

من جذورها. وهذا بالطبع يطلق العنان لعمل 

مناطق التحكم الدماغية، ويحرر الذكاء من 

�سغوط الواقع.

لنعِط اأنف�شنا ف�شحة للتفكري

اإذا ما اأخذنا بعني الإعتبار اأن ال�سرود يح�سل نتيجة اهتمامات 

على  الرتكيز  طريقة  معاجلة  ال�سروري  من  يكون  خمتلفة، 

للتفكري  فر�سة  املعنيني  منح  اأج��ل  من  الإهتمامات  هذه 

العقالين.

هو  كما  يطاول  ال�سرود،  عن  الناجمة  املوؤثرات  حجم  اإن 

وهي  العمل،  على  وامل��داوم��ة  والإحتمال  ال�سرب  مدى  معروف 

جميعها مقومات تتموقع يف ظل ال�سخ�سية الفردية.

فعندما تثور اأع�ساب الأم املتعبة مادًيا على �سغريتها مثاًل، 

تبدو وكاأنها اأٌم �سيئة. وعندما يعجز طالب مرهق عن الإجابة 

على �سوؤال �سهل، يبدو وكاأنه اأحمق وغبي.

هذه ال�سفات التي تربز للعيان ل تعك�س يف الواقع �سخ�سية 

املتداخلة  اخلارجية  املوؤثرات  ظالل  بل  الفعلية،  اأ�سحابها 

وطريقة اأداء هذه ال�سخ�سية.

املهم اإذن اأن نتعّلم كيف نتعامل مع هذه املوؤثرات من اأجل 

وهذا  العمل.  �سري  وعلى  �سخ�سيتنا  انعكا�ساتها على  جتّنب 

من  لنا  يت�سّنى  ا�سرتاحة  اأو  زمنية،  ف�سحة  يتطلب 

والأهم  ال�سغوط.  عن  بعيًدا  ذواتنا  مراقبة  خاللها 

حلول  اإىل  و�سوًل  م�سكالتنا  درا�سة  يف  نتعمق  اأن 

مر�سية لأو�ساعنا احلياتية.

الباحثني  اهتمامات  اأولويات  من  املزمن  ال�سرود  اآفة  تبقى 

الب�سري طاقات فاعلة. وغني عن  العقل  تزويد  اإىل  املتطلعني 

القول اإن النجاح يف معاجلة هذه الآفة ل يو�سل اإىل حالة �سفاء 

خالله  من  تتبلور  نف�سي،  ا�ستقرار  اإىل  بل  فح�سب،  ذهني 

مقومات ال�سخ�سية لتطغى على ما عداها. وهذه احلالة بالذات 

هي التي نحتاجها من اأجل تفعيل قدرات ذكائنا.
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 �إكلري مع �سل�سة كرمي باتي�سيري

مكونات عجينة �لإكلري:

ماء: ن�صف ليرت.

زبدة: 250 غرام.

طحني: 400 غرام.

ملح: ن�صف ملعقة �صغرية.

�صكر: ن�صف ملعقة �صغرية.

بي�ض: عدد 10.

ر�صة. فانيليا: 

بر�ض حام�ض: ر�صة.

باتي�سيري: �لكرمي  مكونات 

حليب �صائل: ن�صف ليرت.

�صكر: كوب واحد.

الن�صاء: ربع كوب مذّوب يف  بودرة 

ربع كوب من احلليب البارد.

�صفار البي�ض: عدد 4.

ر�صة. فانيليا: 

بر�ض حام�ض: ر�صة.

�صوكوال مذّوب: ربع كوب.

طريقة حت�سري عجينة �لإكلري:

ت�صاف  ثم  ال��ن��ار،  على  امل��اء  يغلى   -

ت�����ص��اف كمية  ث��م  ال��زب��دة وحت����ّرك، 

�أطايب 

اإعداد:�ل�شيف

ليال �سقر �لفحل

• ال�صيف ري�صار خمت�ض
يف االأطباق الفرن�صية والعاملية

االأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�ض«

هو�ة �ملائدة 

�لأنيقة مدعوون 

�إىل جتربة �أ�سناف 

مميزة مع �ل�سيف

ري�سار �خلوري

�ساورما �لدجاج

العدد 102349

�ملكونات:

ف����روج ك��ام��ل 

م�صّحب مع جلده: عدد واحد.

خّل اأحمر: فنجان واحد.

خّل اأبي�ض: فنجان واحد.

جوزة الطيب: حّبة مربو�صة.

ثوم: ثالث ف�صو�ض.

رّب احلر: ن�صف ملعقة �صغرية.

رّب البندورة: ملعقة �صغرية.

زيت نباتي: فنجانان.

ع�صري برتقال: ربع كوب.

ع�صري حام�ض: ربع كوب.

زجنبيل مطحون: ر�صة.

ورق غار: عدد واحد.

بهار اأبي�ض: ر�صة.

ملح: ح�صب الرغبة.

طريقة �لتح�سري:

اخل��������الط  يف   -

ت�صرب  ال��ك��ه��رب��ائ��ي، 

ح��ب��ات ال��ث��وم م��ع اخل��ل 

ع�صري  واالأب���ي�������ض،  االأح���م���ر 

ورّب  احل��ّر  رب  والليمون،  احلام�ض 

وكمّية  امل�صّكلة  البهارات  البندورة، 

حتى  تدريجي،  ب�صكٍل  النباتي  الزيت 

يتجان�ض املزيج.

اإليه  وت�صاف  الفروج باخلليط،  - ينقع 

ورقة الغار، ويحفظ مرّبًدا ملدة ال تزيد عن 

�صاعتني.

- يو�صع الفروج املنقوع يف فرن حرارته 

�صطحه  يحمّر  حتى  مئوية  درج��ة   250

قلياًل، ثّم تخّفف احلرارة اإىل 200 درجة، 

ويرتك حتى ين�صج ملدة 35 دقيقة.

- يقطع الفروج اإىل �صرائح رفيعة ويقّدم 

وكبي�ض  والثوم  املقلّية  البطاطا  مع 

اخليار واخل�ض املقّطع.



ي�����ن�����ت�����������ص�����ر 

التونة  ا�صتهالك 

العامل  يف  املعلبة 

و�صرعة  ا�صتخدامها  ل�صهولة  وذل��ك 

البحري  ال��غ��ذاء  وتعترب  حت�صريها 

االأكرث �صعبيًة، وهي مميزة بقيمتها 

الغذائية وفوائدها ال�صحية.

ودول   )%31( املتحدة  الواليات  تعّد 

االحتاد االأوروبي )51%( واليابان )%6( 

ا�صتهالًكا  العامل  دول  اأك��رث  من 

للتونة املعلبة التي تعر�ض يف االأ�صواق 

غ��رام   170 زنتها  معدنية  علب  يف 

اأو  النباتي  بالزيت  منقوعًة  وتكون 

املاء، ويقارب وزنها م�صفاة ال�120 غرام 

قيمتها  اىل  بالن�صبة  اأم��ا  تقريًبا. 

بال�صيلينيوم،  غنية  فهي  الغذائية، 

 B6 فيتاميني  الفو�ص��فور،  النيا�صني، 

وB12 واأحما�ض االأوميغا 3.

تركيبته  يف  ال�صيلينيوم  يحتوي 

لالأك�صدة  امل�صاد  ال�صيلينونني  على 

من  احلمراء  ال��دم  خاليا  يقي  ال��ذي 

التلف وي�صاعد بذلك يف الوقاية من 

متنح  فيما  املختلفة،  ال�صرطانات 

الدهنية حماية   3 االأوميغا  اأحما�ض 

ويعمل  ال��دم��وي��ة،  القلب  الأوع��ي��ة 

بالنيا�صني  امل��ع��روف   B2 الفيتامني 

ال�صار  الكولي�صرتول  اإنقا�ض  على 

ويعزز م�صتوى اجليد منه.

يعترب  ���ص��ب��ق،  م��ا  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

املعلبة هي  التونة  اأن  االإخت�صا�صيون 

احلميات  اإجن��اح  يف  االأول  امل�صاعد 

الغذائية، ذلك الأنها قليلة ال�صعرات 

احلرارية.

رقائق �لعجني بالتونة

�ملكونات:

 150  :)vol au vent( العجني  رقائق 

غرام.

تونة معّلبة: عدد واحد.

خ�ض: ورقتان للزينة.

مايونيز: ملعقة كبرية.

ذرة �صفراء: ربع كوب.

ب�صل اأخ�صر مقطع: ربع كوب.

واث��ن��ت��ان  العجينة،  ل��ده��ن  بي�صة: 

م�صلوقتان.

بندورة: للزينة.

حام�ض: للزينة.

اأوريغانو: ر�صة.

ة. بابريكا: ر�صّ

ملح وفلفل اأ�صود: ح�صب الرغبة.

طريقة �لتح�سري:

بالبي�ض  العجني  رقائق  تدهن   -

وتدخل اإىل فرن حرارته 180 درجة ملدة 

10 دقائق.

- تخرج الرقائق من الفرن، وتثقب 

باالإ�صبع يف و�صطها عندما تربد.

- يف وعاء جانبي، ميزج البي�ض 

البهارات  مع  املقطع،  امل�صلوق 

االأخ�����ص��ر  وال��ب�����ص��ل  امل�صكلة 

واملايونيز  ال�صفراء  والذرة  املقطع 

والتونة وحترك املكونات.

- بوا�صطة ملعقة �صغرية، تعباأ 

ال�صابق،  باملزيج  العجني  رقائق 

ب�صرائح  التقدمي  �صحن  ويزين 

اخل�ض  واأوراق  واحلام�ض  البندورة 

ويقّدم.
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وبر�ض  وامللح  ال�صكر  ثم  ومن  الطحني 

حتى  املواد  وحترك  والفانيليا  احلام�ض 

ت�صبح عجينة متما�صكة.

امل��اك��ي��ن��ة  يف  ال��ع��ج��ي��ن��ة  ت��و���ص��ع   -

�صرعة  على  وتخفق  الكهربائية، 

تدريجًيا  البي�ض  اإليها  وي�صاف  خفيفة، 

جانًبا  ت��رتك  ث��م  ط��ري��ة،  ت�صبح  حتى 

حتى تربد متاًما.

ورق��ة  تو�صع  اخل��ب��ز،  �صينية  على   -

قوالب  بوا�صطة  العجينة  ومتد  الزبدة، 

�صكلها  تاأخذ  حتى  يدوًيا  اأو  جاهزة 

النهائي )دائري اأو م�صتطيل(، وتو�صع يف 

فرن حراراته 170 درجة مئوية ملدة 35 اإىل 

40 دقيقة، وترتك جانًبا حتى تربد.

طريقة حت�سري �لكرمي باتي�سيري:

النار،  على  ال�صائل  احلليب  يو�صع   -

احلليب،  يف  املذوب  الن�صاء  اإليه  وي�صاف 

وال�صكر  والفانيليا  البي�ض  �صفار  ثم 

وبر�ض احلام�ض.

بوا�صطة  با�صتمرار  املزيج  يحرك   -

حتى  النار  على  ويرتك  خ�صبية  ملعقة 

يتكثف.

نحبه  ���ص��ن��ف  اأي  اإ���ص��اف��ة  مي��ك��ن 

كالزبيب،  باتي�صيري  ال��ك��رمي  اإىل 

الفاكهة املجففة املقطعة، الكراميل 

من  اإغناوؤها  وميكن  وال�صوكوال... 

اجلاهزة  �صانتيي  الكرمي  زيادة  خالل 

قليل من ع�صري  مع  تربد  اإليها عندما 

الليمون.

-تقطع عجينة االإكلري املخبوزة من 

يدهن  ثم  بالكرمي،  وحت�صى  الو�صط 

وتقدم  ال��ذائ��ب،  بال�صوكوال  �صطحها 

باردة.

التونة املعلبة





نّظم املركز العايل للريا�سة الع�سكرية 

 2014 للعام  القوى  لألعاب  اجلي�ش  بطولة 

على  الثاين(  اللقاء   - »اأ«  )املجموعة 

ملعبي مدينة كميل �سمعون الريا�سية 

كفر�سيما،   - الأ�سطا  يو�سف  وثكنة 

وجاءت النتائج على النحو الآتي:

الكرة احلديد: • رمي 
احلر�ش  لواء  من  عبيد  بدري  الرقيب   -

اجلمهوري يف املركز الأول مب�سافة 20.34 

مرًتا.

اأول جورج ها�سم من معهد  العريف   -

التعليم يف املركز الثاين مب�سافة 16.64 

مرًتا.

- اجل��ن��دي ع��ل��ي ع��ب��ا���ش م��ن ف��وج 

املدرعات الأول يف املركز الثالث مب�سافة 

16.22 مرًتا.

الرمح: • رمي 
لواء  من  طاليع  ماجد  اأول  الرقيب   -

مب�سافة  الأول  املركز  يف  اخلام�ش  امل�ساة 

53.50 مرًتا.

ع��ب��د  اجل����ن����دي   -

الرحمن احلالين من 

يف  الأول  امل�����س��اة  ل���واء 

املركز الثاين مب�سافة 

51.23 مرًتا.

اأحمد  اأول  املعاون   -

يف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  من  احل�سن 

املركز الثالث مب�سافة 50.67 مرًتا.

العايل: • الوثب 
لواء  من  الديراين  علي  اأول  اجلندي   -

الأول  امل��رك��ز  يف  ع�سر  احل���ادي  امل�ساة 

مب�سافة 1.90 مرت.

ل��واء  ال��ع��ي��داوي م��ن  - اجل��ن��دي مهدي 

مب�سافة  الثاين  املركز  يف  الثامن  امل�ساة 

1.90 مرت.

امل�ساة  لواء  املجند علي كنعان من   -

 1.85 مب�سافة  الثالث  املركز  يف  الثاين 

مرت.

• �سباق 3000 مرت:
مقر  م��ن  مرت��ا  نق��ول  اأول  املع��اون   -

بتوقيت  الأول  املركز  يف  اجلي�ش  ع��ام 

8.41.4 د.

لواء  م�ن  �سوي��دان  علي  اجلن��دي   -

بتوقيت  الثاين  املركز  يف  ال�سابع  امل�ساة 

8.53.6 د.

امل�ساة  لواء  العريف بالل عوا�سه من   -

الأول يف املركز الثالث بتوقيت 8.54.0 د.

• �سباق 800 مرت:
- الرقيب اأول ح�سن كركلي من فوج 

بتوقيت  الأول  املركز  يف  الثاين  املدفعية 

1.52.7 د.

- اجلندي خالد ال�سناوي من لواء امل�ساة 

الأول يف املركز الثاين بتوقيت 1.53.6 د.

- اجل��ن��دي اأح��م��د ع��ل��ي م��ن ال��ل��واء 

بتوقيت  الثالث  املركز  يف  اللوج�ستي 

1.55.9 د.

• �سباق 200 مرت:
- املجند نور الدين حديد من لواء امل�ساة 

التا�سع يف املركز الأول بتوقيت 21.51 ث.

- العريف اأحمد حم�سن من لواء الدعم 

يف املركز الثاين بتوقيت 21.81 ث.

- اجل��ن��دي ���س��ادي ف��رح��ات م��ن فوج 

التدخل الثالث يف املركز الثالث بتوقيت 

21.90 ث.

يف اإطاٍر مّت�سل، اأقام اجلي�ش �سباق البدل 

6 × 1000 يف لقاءين على ملعب اجلامعة 

اللبنانية – احلدث، فحّل يف اللقاء الأول 

الأول،  املركز  يف  اخلام�ش  امل�ساة  لواء 

املركز  يف  اللوج�ستي  ال��ل��واء  ت��اله 

يف  اجلمهوري  احل��ر���ش  ول���واء  ال��ث��اين 

املركز الثالث. فيما ت�سّدر لواء امل�ساة 

الأول يف اللقاء الثاين، تبعه لواء امل�ساة 

وال��ل��واء  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  اخلام�ش 

اللوج�ستي يف املركز الثالث.

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

ريا�ضة
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لواء احلر�ش اجلمهوري بطل اجلي�ش يف كرة القدم 

اأقيمت على ملعب بريوت البلدي املباراة النهائية يف بطولة 

احلر�ش  ل��واء  فريقا  فيها  تواجه  والتي  القدم  لكرة  اجلي�ش 

العايل  املركز  قائد  بح�سور  اجلي�ش،  ع��ام  ومقر  اجلمهوري 

الها�سم ممثاًل قائد  اأ�سد  العميد الركن  الع�سكرية  للريا�سة 

لواء  بفوز  املباراة  انتهت  وقد  والرمي.  الريا�سة  و�سباط  اجلي�ش، 

احلر�ش اجلمهوري بنتيجة 1 × �سفر. كما اأحرز فريق املركز 

العايل للريا�سة الع�سكرية املركز الثالث بفوزه على فريق لواء 

امل�ساة الثامن بنتيجة 2 × 1. 

بطولة اجلي�ش لألعاب القوى 

املجموعة »اأ« يف اللقاء الثاين و�سباق البدل يف لقاءين



�سارك فريق اجلي�ش للجودو يف بطولة 

نّظمها  التي   2014 للعام  العامة  لبنان 

الإحتاد اللبناين للجودو يف نادي بودا – 

اأدما، وحّل يف النتجية النهائية يف املركز 

الثاين من بني �ستة اأندية م�ساركة.

اأما النتائج بح�سب الأوزان، فقد جاءت 

على النحو الآتي:

• وزن 66 كلغ:
امل�ساة  لواء  �سومان من  العريف علي   -

الثاين ع�سر يف املركز الثاين.

- املجند اإبراهيم عبد الله من منطقة 

اجلنوب يف املركز الثالث.

• وزن 73 كلغ:

و���س��ي��م  اجل���ن���دي   -

كتيبة  م��ن  امل��وا���ش 

احلرا�سة واملدافعة عن 

احلريري  رفيق  مطار 

امل��رك��ز  يف  ال������دويل 

الثالث.

• وزن 90 كلغ:
- املجند اإيهاب عبد الله من لواء امل�ساة 

التا�سع يف املركز الثالث.

• وزن 100 كلغ:
فوج  من  مت��رة  الدين  زي��ن  امل��ع��اون   -

التدخل الرابع يف املركز الثالث.

• وزن فوق 100 كلغ:
القوات  و�سيم عبيد من  اأول  الرقيب   -

البحرية يف املركز الأول.

ريا�ضة
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بطولة لبنان العامة 

يف اجلودو

بطولة لبنان يف كرة اليد

�سارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان لكرة اليد 

للعام 2014 التي نظمها الحتاد اللبناين للعبة، 

وحّل يف املركز الثالث بعد فوزه على فريق نادي 

املباراة  يف   25  ×  29 بنتيجة  اليا�ش  مار  ال�سباب 

التي اأقيمت على ملعب نادي ال�سداقة – طريق 

املطار.

بطولة بريوت الدولية ال�سابعة وبطولة ال�سداقة اللبنانية – الرو�سية يف ال�سطرجن

فريق  �سارك  لل�سطرجن،  اللبناين  الإحت��اد  باإ�سراف 

ال�سطرجن  يف  ال�سابعة  الدولية  بريوت  بطولة  يف  اجلي�ش 

فرن   - ن��وت��ردام  مدر�سة  قدامى  رابطة  نّظمتها  التي 

من  �سربل  م��روان  اأول  امل��ع��اون  ح��ّل  حيث  ال�سباك، 

ال�سعيد  على  ع�سر  الرابع  املركز  يف  اجلي�ش  مو�سيقى 

 2000 حتت  امل�سنفني  فئة  عن  الأول  املركز  ويف  العام، 

نقطة.

و�سارك اجلي�ش يف بطولة ال�سداقة اللبنانية – الرو�سية 

يف ال�سطرجن ال�سريع التي نّظمها نادي خريجي جامعات 

ومعاهد الإحتاد ال�سوفياتي يف مركز النادي يف منطقة 

الأوني�سكو، واأحرز نتائج جيدة.
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الكلية احلربية

يف البطولة اجلامعية 

جلامعة القدي�ش يو�سف 

ويف بطولة اجلامعة

اللبنانية الدولية

�ساركت الكلية احلربية يف البطولة اجلامعية لكرة ال�سلة التي نظمتها جامعة 

القدي�ش يو�سف يف جممع اجلامعة يف املتحف وفازت باملركز الأول.

كما �ساركت يف مباريات ودية مع فريق اجلامعة اللبنانية الدولية يف كل من 

على  اجلامعة  نظمتها  والتي  ال�سلة،  وكرة  الطائرة  الكرة  الطاولة،  كرة  األعاب 

كرة  يف  احلربية  الكلية  ففازت  املطار،  طريق   – الريا�سية  الكوثر  قاعة  ملعب 

ال�سلة وخ�سرت يف الكرة الطائرة، واأحرزت املركز الثاين والرابع وال�ساد�ش يف كرة 

الطاولة.

اجلي�ش ي�سارك يف دورة التطوير الدولية التي نّظمها الإحتاد اللبناين لكرة القدم 

املركز  من  ال�سباعي  اأحمد  اأول  املعاون  من  كل  �سارك 

العايل للريا�سة الع�سكرية، املعاون اأول حممد نا�سر الدين 

من لواء امل�ساة ال�ساد�ش، الرقيب اأول حممد غدار من اللواء 

القوات  مدر�سة  من  رم�سان  حممود  الرقيب  اللوج�ستي، 

اخلا�سة، الرقيب علي �سلوم من منطقة اجلنوب واجلندي 

الدولية  التطوير  بدورة  الأول،  امل�ساة  لواء  املري من  �سفيق  اأول 

التي نّظمها الإحتاد اللبناين لكرة القدم باإ�سراف الإحتاد 

يف  النظرية  الدرو�ش  كانت  حيث   )FIFA( للعبة  الدويل 

ملعب  يف  العملية  والدرو�ش  غالرييا  توليب  غولدن  فندق 

بريوت البلدي. 

من  الطريفي  علي  ال�سيد  من  كل  املحا�سرات  األقى 

 )FIFA يف  دويل  )حما�سر  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الها�سيمة  الأردنية  اململكة  احلايف من  اإ�سماعيل  وال�سيد 

)مدير مكتب غرب اآ�سيا يف FIFA( ويف نهاية الدورة حاز 

امل�ساركون على �سهادات خا�سة من الإحتاد الدويل لكرة 

القدم.

جوزف 

اأبو في�سل

بطل 

لبنان يف 

الكونغ 

الفو

اأب��و  امل��وؤه��ل جرج�ش  اإب��ن  ���س��ارك ج��وزف 

يف  جونيه   – الع�سكري  املجمع  من  في�سل 

اأقيمت  التي  فو  للوو�سو كونغ  لبنان  بطولة 

على ملعب مدر�سة اجلمهور وحّل بطاًل يف 

املركز الأول.

مايكل حداد يت�سّلق �سخرة الرو�سة

متحّدًيا نف�سه من جديد

مايكل حداد، �ساب لبناين يبلغ من العمر 33 �سنة يعاين �سلاًل من 

�سدره حتى اأ�سفل قدميه، ت�سلق �سخرة الرو�سة التي ترتفع نحو 40 مرًتا 

متحدًيا  ال�سخرة،  قمة  على  اللبناين  العلم  رافًعا  البحر،  �سطح  عن 

قدراته ومعاناته. وكان حداد قد مترن على الت�سلق ملدة ثالثة اأ�سهر 

مع فوج املغاوير يف اجلي�ش اللبناين ا�ستعداًدا لهذا احلدث الذي تزامن 

مع اليوم العاملي للمحيطات.

على  احلفاظ  �سرورة  اإىل  حداد  دعا  ال�سخرة،  قمة  اإىل  و�سوله  بعد 

ال�ساطئ اللبناين وكائناته البحرية من التجاوزات والتلوث.

وقد جتمهر عدد كبري من املواطنني اأمام �سخرة الرو�سة ملوؤازرة حداد 

املغاوير  فوج  قائد  احل��دث  وح�سر  وعزميته.  �سجاعته  على  وحتّيته 

العميد �سامل روكز، وعدد من �سباط فوج املغاوير ورئي�ش بلدية بريوت 

بالل حمد.

وهذه لي�ست املرة الأوىل التي يتحدى فيها حداد اإعاقته اجل�سدية، فقد 

تنورين ب�ستني  اأرز  اإىل حممية  اأرز ب�سري  اأن اجتاز 19 كلم من  �سبق 

األف خطوة.





التجمع واالنطالق

معا�صر  قرية  �صاحة  املتبارون يف  جتمع 

وعند  ال�صباق  لبدء  ا�صتعداًدا  ال�صوف، 

ال�صاعة الثامنة اأعطيت اإ�صارة االنطالق 

حيث رك�ض العداوؤون على ارتفاع 1250 

حما�صة،  بكل  البحر  �صطح  عن  مرًتا 

اإىل  الوا�صلني  اأول  كان  التا�صعة  وعند 

اللبناين  اجلي�ض  بطال  الو�صول  نقطة 

االأول(  امل�صاة  )لواء  عوا�صة  بالل  العريف 

احل��ر���ض  )ل����واء  عي�ض  ع��م��ر  وال��ع��ري��ف 

قيا�صًيا   رقًما  �صّجال  اللذان  اجلمهوري( 

ي�صلون  العداوؤون  بداأ  وتباًعا  العام،  لهذا 

قائد  راأ���ض  م�صقط  ب��ع��دران  �صاحة  اإىل 

اجلي�ض العماد قهوجي.

النتائج وتوزيع اجلوائز

دعي  امل�صاركني،  جميع  و�صول  مع 

الإع��الن  الرئي�صة  املن�صة  اإىل  ال��ع��داوؤون 

الن�صيد  وبعد  لل�صباق،  النهائية  النتائج 

من  لكل  كلمات  كانت  الوطني، 

�صالح  االأ���ص��ت��اذ  ب��ع��دران  بلدية  رئي�ض 

�صاهم  م��ن  ك��ل  �صكر  ال��ذي  �صزبك 

جمعيات  من  الن�صاط،  هذا  اإجن��اح  يف 

فيها  بعدران  بالقول:  وختم  وبلديات، 

مدر�صة  وهي  الرجال  وخرية  اجلبال  قمم 

العماد  اجلي�ض  قائد  ب�صخ�ض  الرجولة  يف 

قهوجي حامل م�صعل ال�صرف والت�صحية.

كلمة  كانت  نف�صه،  ال�صياق  ويف 

الدكتور  الريا�صي  اإيليت  نادي  لرئي�ض 

فخر  »بكل  ق��ال:  ال��ذي  خليفة  اأحمد 

التوايل  الثالثة على  واعتزاز ننظم للمرة 

ال�صكر  ونوّجه كل  اجلي�ض  قائد  �صباق 

هذه  مثل  دعمها  على  اجلي�ض  لقيادة 

الروح  اإزكاء  يف  ت�صاهم  التي  الن�صاطات 

اجلي�ض  بني  امل�صافات  وتقريب  الوطنية 

واأهله. ون�صكر جميع الرعاة الر�صميني 

ن�صاطنا  الإجن��اح  جهًدا  قدم  من  وكل 

اليوم على اأمل اللقاء العام القادم«.

اأي��وب  �صبحي  العقيد  دع��ي  ذل��ك  بعد 

اإىل  اجلوائز  لت�صليم  اجلي�ض  قائد  ممثل 

الفائزين وفق االآتي:

الع�سكريون )من 20 اإىل 34 �صنة(:

امل�صاة  ل��واء  من  عوا�صة  بالل  العريف 

االأول، االأول.

احلر�ض  ل��واء  من  عي�ض  عمر  العريف 

اجلمهوري، الثاين.

لواء  من  ح�صن  احلاج  ح�صني  العريف 

امل�صاة التا�صع، الثالث.

املدنيون:

نادر جابر من نادي champion، االأول.

فادي �صالح، الثاين.

اإي��ل��ي��ت،  ن���ادي  م��ن  خليفة  ح�صني 

الثالث.

من 35 اإىل 39 �سنة:

امل�صاة  ل���واء  م��ن  ن�صر  م��ال��ك  امل��ع��اون 

اخلام�ض، االأول.

 املعاون اأول اأحمد �صرف من لواء امل�صاة 

اخلام�ض، الثاين.

�صامر �صليم يف املركز الثالث.

من 40 اإىل 45 �سنة:

عام  مقر  من  مرتا  نقوال  اأول  املعاون 

اجلي�ض، االأول.

الرقيب اأول  و�صام يزبك من لواء امل�صاة 

اخلام�ض، الثاين.

امل�صاة  ل��واء  من  طه  علي  اأول  املعاون 

ال�صابع، الثالث.

اإعداد:

الرقيب �سامر حميدو

�سباق
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اأيوب  بالعقيد �سبحي  العماد جان قهوجي ممثاًل  قائد اجلي�ش  برعاية 

الريا�سي  االأيليت  نادي  نظم  ال�سابع،  امل�ساة  لواء  يف  الثاين  الفرع  رئي�ش 

قائد  كاأ�ش  الإحراز  العدائني  مئات  فيه  تبارى  كلم،   16 م�سافته  �سباًقا 

اجلي�ش، وذلك يف ح�سور ممثلني عن املدراء العامني لالأجهزة االأمنية، 

وروؤ�ساء بلديات وخماتري قرى ال�سوف االأعلى، وممثلني عن اجلمعيات 

اجلي�ش  من  وعداءة  عداء   500 ال�سباق  يف  �سارك  املنطقة.  يف  االأهلية 

وقوى االأمن الداخلي والنوادي االحتادية وريا�سيون اأجانب من ال�سويد 

وقد  االأكثف  كانت  ال�سنة  هذه  امل�ساركة  اأن  علًما  اأفريقيا،  وجنوب 

�سـملت عدائني من جميع االأعمار والفئات.

نادي الإيليت الريا�سي ينّظم �سباق 

قائد اجلي�ش ال�سنوي الثالث

500 م�سارك واملراكز االأوىل للجي�ش
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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 متوز 2014.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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1- اأحد األوية اجلي�ش اللبناين، القوّي على.

2- �سياط، اأقاموا يف املكان، اأقام باملكان، اإحدى جزر انتيل 

الهولندية.

ق�سد  اآ�سيوية،  عا�سمة   ،2007 تويف  فرن�سي  وزراء  رئي�ش   -3

املكان.

فتات  من  الأر���ش  وجه  على  ما  راب��ح،  اإيطاليا،  يف  نهر   -4

احل�سي�ش، �سجاعتي وقّوتي.

5- فاز، �سنت و�سرتت عن الأذى، م�سل�سل تلفزيوين اأمريكي.

6- يتهياأ للحملة يف احلرب، نلّفه، نروي.

7- ع�سل، �سرب، اأخرب.

8- بئر، اأنرث واأفّرق املاء.

9- يخّوفانه، مطربة لبنانية.

10- ل�سق الن�سب، يخفون ال�سيء، �سهل، من اخل�سار.

11- النائم، ميّرنونكم، اأطراف الأ�سابع.

12- نعم بالأجنبية، من املكاييل، الدكاكني.

13- ثرى، �سري �سهل، ال�سم الثاين ملغن بريطاين اأغتيل 1980.

14- للندبة، م�سرحية ل�سك�سبري، فيلم لبناين، لال�ستفهام.

15- عط�ش، ثغر، حلمها، �سرب بال�سوط.

16- ورك، من املقايي�ش.

17- اأربع ماركات �سيارات، حفر البئر.

18- يعرب، �سّمت اأذنه، �ساعر مهجري تويف 1941.

حزن  وتتكرب،  تتبخرت  بالرمح،  اأطعن  الثياب،  يرتدي   -19

وكرب.

20- يقطعان ال�سيء، فّتاك، ي�ستخدم يف املباين ذات الطبقات 

املتعددة.

21- دولة اأفريقية، من م�ستقات احلليب، نحات فرن�سي.

لكاأ�ش  بطلة  اأول  اجلنوبية  اأمريكا  يف  دولة  اأوروبية،  دولة   -1

العامل، هاج الدم.

2- رئي�ش وزراء بريطاين راحل، فنان لبناين راحل والد مطربة.

عا�سمة  ال�سنباطي،  ريا�ش  اأحلان  من  كلثوم  لأم  اأغنية   -3

اأوروبية.

حب«،  »ق�سة  فيلم  بطل  اأمريكي  ممثل  ثقيل،  حمل   -4

ال�سم الثاين ملمثل اأمريكي.

5- رئي�ش حكومة لبناين راحل، بلدة يف ال�سمال.

6- قاي�سوهم، اإبي�ّش، اأحد ال�سهور.

7- بطلة كاأ�ش العامل يف كرة القدم 1990، اأهم اأنهر �سوي�سرا، 

ال�سم الثاين ل�ساعر جمري راحل له ملحمة ثالثية م�سهورة.

الطعام،  م��ن  اأك��رث   -8

�سّممت على، �سنف من 

النا�ش، اأعجب.

ممثلة  ت��ل��ح��ق��ون��ه،   -9

من   ،2011 توفيت  م�سرية 

مدن اخلليج التاريخية.

10- حرف عطف، اأروي، فيل�سوف اإغريقي.

11- مدينة فرن�سية �سهرية مبدر�ستها احلربية، جملة فرن�سية.

اأمريكية  لروائية  الثاين  ال�سم  للعا�سق،  �سفة  يفرحون،   -12

راحلة ا�ستهرت بق�ستها »ذهب مع الريح«.

13- نهر يف �سمال اإيطاليا، هزاًل، �سدخ راأ�سه.

14- وزير خارجية رو�سي راحل، بحر، من الأقم�سة.

15- حرف جزم، مدينة عربية، يقنط.

من  مطبوخ،  غري  كبري،  اإن��اء  بال�سيء،  ال�سيء  خلط   -16

العمالت.

�ستم،  القطران،  منه  ي�ستخرج  �سجر  جن�ش  ن�سيبتنا،   -17

عا�سفة بحرية.

18- فرد، فريق كرة قدم اإنكليزي، نعتمد على، حاجز.

لرئي�ش  الثاين  ال�سم   -19

ل��ب��ن��اين راح����ل، ب��ل��دة يف 

اأمريكا  دولة يف  اجلنوب، 

الو�سطى.

دعم،  لبناين،  فنان   -20

خّيال، عطاء.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

البيطار  • اجلندي معروف 
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

ال�شيخ �شعد • اجلندي حممد 
فوج التدخل الأول.

• املجند جعفر احلالق
اجلنوب - �سور.

اإيليا وّنو�س • روي 
اأدوني�س.
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�سعبة احلل�سهلة احلل

احلل بني يديك

• الربازيل
• املانيا

• ا�سبانيا
• اإيطاليا

• املك�سيك
• اإيران

• اجلزائر
• اأبراج
• اأخبار

• اأهداب
• بلجيكا

• بند
• با�سكال

• بهو
• ت�سيلي
• جزيرة

• جبنة
• جونية
• حفلة
• خروف
• ذريعة

• رونتغن
• رو�سيا

• زهو
• �سراط

• �سايغون
• �سريف

• �سم�سطار
• �سجاعة

• �سنعاء
• �سدق

• طروادة

• طوكيو
• طائرة
• عرو�ش

• عز
• فرن�سا

• فخر
• فوتبول

• كرة قدم
• كرواتيا

• ليث
• مارد

• مونديال
• مهارة

• ماليزيا
• نيجرييا
• هولندا.
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اأوند�شت: • �شيغريد 
-1882( نروجية  روائية 

.)1949

ا���س��ت��ه��رت ب���رواي���ات 

جائزة  نالت  تاريخية. 

نوبل العام 1928.

اآداموف: • ارتور 
اأديب وم�سرحي فرن�سي. 

-1908( الأ���س��ل  رو���س��ي 

.)1970

اإمتاز م�سرحه بالواقعية 

ال�سيا�سية.

كندال: • ادوارد 
اأم��ريك��ي  كيميائي 

.)1972-1886(

ا���س��ت��ه��ر ب��اأب��ح��اث��ه يف 

جائزة  نال  الهرمونات. 

نوبل العام 1950.

قامو�س �شغري
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها،  على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية 

الأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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يف  مواربة  وال  مناورة  وال  فيه،  لب�س  ال  بو�ضوح  اأعداءها  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  ت�ضّنف 

واالإرهاب. اإ�ضرائيل  والكلمات:  احلروف 

وتلك  االإ�ضرائيلي،  للجي�س  الع�ضكرية  القدرة  بني  التفاوت  حجم  يعرف  الكل 

اال�ضتب�ضال  من  اللبناين  اجلي�س  مينع  مل  هذا  لكن  اللبناين،  اجلي�س  لدى  املتوافرة 

يف الدفاع عن اأر�ضه، وثروات وطنه، وكرامة بالده، يف وجه االعتداءات االإ�ضرائيلية، 

وهناك اأكرث من حمطة تاريخية ت�ضري اإىل ذلك وُتثبته، ال بل تدفع اإىل ا�ضتخال�س 

اأحداثه. والدرو�س من تفا�ضيل  العرب 

اأموال  من  املادي  العامل  فهناك  لها،  ح�ضر  ال  بقدرات  يتمتع  االآخر  هو  االإرهاب 

ومعدات حديثة وو�ضائل متطورة، وهناك ظروف الهروب من العدالة، وامليل اإىل جتربة 

التف�ضري  واعتماد  الهّدامة،  االأفكار  اعتناق  وهناك  امل�ضوؤولة،  وغري  املتهّورة  احللول 

اإىل  اإ�ضافة  والغدر،  التخّفي  على  القدرة  هناك  اأن  كما  ماوّية،  ال�ضّ لالأديان  اخلاطئ 

يف  يت�ضبب  قد  فاالإرهابي  وال�ضحايا،  للخ�ضائر  ح�ضاب  اأي  واإلغاء  امل�ضوؤولية،  انعدام 

االإره��اب،  اأه��داف  اأن  كما  اأهله.  بيت  دمار  ويف  �ضديقه،  ت�ضّوه  ويف  قريبه،  م�ضرع 

هوؤالء  ولدى  مكان،  من  اأكرث  يف  منت�ضرة  ومنّفذيه،  ومرّوجيه  اآمريه  اإىل  بالن�ضبة 

اأو باالأحرى ا�ضتبداله بال هدف يف بع�س  اآخر،  طواعية الفتة يف ا�ضتبدال هدف بهدف 

االأحيان، وتكون النتيجة بالن�ضبة اإليهم اإيجابية ومفيدة، طاملا اأن االأ�ضرار حا�ضلة، 

موؤكدة. وال�ضحايا 

الهدف  و�ضوح  ويف  بق�ضيته،  واإميانه  متا�ضكه  يف  هو  املقابل،  يف  اجلي�س،  �ضالح 

و�ضالحه  املوؤ�ض�ضات،  �ضالمة  على  واحلفاظ  واملواطن،  الوطن  اأمن  حتقيق  و�ضمّوه: 

اأن  وكما  باأكمله.  ال��دويل  املجتمع  ولدى  مواطنيه  لدى  ر�ضالته  و�ضوح  كذلك، 

من  ي�ضهم  له،  للت�ضدي  اجلي�س  دعم  فاإّن  ودهاليزه،  العامل  زوايا  يف  موّزع  االإرهاب 

اللقاءات  يقال يف  ما  واالقليمي، من هنا  الوطني  اال�ضتقرار  �ضك يف خدمة  اأدنى  دون 

الدولية باأّن اجنازات اجلي�س اللبناين يف هذا املجال، ال تخدم لبنان مبفرده، امنا تعود 

باأ�ضرها. املنطقة  على  بالفائدة 

جهود  بت�ضافر  اإمّنا  الذات،  وجلد  واال�ضطراب  بالهلع  تتم  ال  االإرهاب  مواجهة  اإّن 

اجلميع على امل�ضتويات كافة، وبتعزيز الت�ضامن، وباإبداء املزيد من اليقظة واالنتباه، 

اإىل  والو�ضول  اأخطاره،  على  واالإ�ضاءة  الك�ضف  يف  كما  لالأمور،  ال�ضحيح  واحل�ضاب 

ل�ضربه. اجلّيد  والتح�ضري  و�ضائله،  اأحجام  ومعرفة  خمابئه، 

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

باليقظة ال بالهلع

عبارة

العدد 114349
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