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يف ثكناتنا

�أ�سفرت  جديدة،  دموية  ر�سالة  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  تلّقت 

تعّر�ض  �إثر  بجروح،  ثالثة  و�إ�سابة  �سهيدين  �سقوط  عن 

�سّيع  وقد  عر�سال.  بلدة  يف  نا�سفة  عبوة  النفجار  �آليتهم 

�جلي�ض ولبنان مزيًد� من رجاله �الأبطال، �لذين ��ست�سهدو� 

يف مو�جهة �لهمجية و�لظلم و�ل�سر باأب�سع جتّلياته.

وقت  يف  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  عروق  يف  �سّخ  جديد  دم 

�الإرهاب  مو�جهته  مو�ز�ة  ففي  �إليه؛  �حلاجة  باأم�ّض  هي 

و�سهره على حفظ �الأمن، يو��سل �جلي�ض �أعمال �لتطويع 

تلك  جانب  �إىل  تقف  جديدة  قطع  وجتهيز  و�لتدريب 

�ملوجودة، حلماية �الأمن و�ال�ستقر�ر و�ل�سيادة.

�أيلول كان لبنان على موعد مع بطولة �لعامل  مطلع �سهر 

�لذي  �للبناين  و�جلي�ض  �لريفي.  �لعدو  ريا�سة  يف  �لع�سكرية 

عن  �لعام  هذ�  برهن  �سابًقا،  �لعاملي  �حلدث  هذ�  نّظم 

�لتنظيم ف�ساًل عن ح�سن  م�ستوى عاٍل من �الحرت�ف يف 

�ل�سيافة، الإجناح �لبطولة من جميع �لنو�حي.
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زاوية خا�سة بجنود امل�ستقبل



الوطني  الدفاع  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  ا�ستقبل 

املتحدة  الواليات  �سفري  ال��وزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل،  �سمري 

االأمريكية ال�سيد دافيد هيل وبحث معه يف االأو�ساع الراهنة، 

ال �سّيما مو�سوع ت�سليح اجلي�س.

وقد �سكر الوزير مقبل الواليات املتحدة االأمريكية ملا قّدمته 

اأ�سلحة ت�ساعده يف  وتقّدمه يف هذا املجال، اآملاً تزويد اجلي�س 

هيل  ال�سفري  مع  طرح  كما  احلا�سلة.  التحديات  مواجهة 

الإطفاء  املخ�س�سة  الطائرات  اإ�سلح  يف  امل�ساعدة  اإمكان 

احلرائق.

توم  ال�سيد  بريطانيا  �سفري  مقبل،  الوزير  ا�ستقبل  كما 

فليت�سر يرافقه امللحق الع�سكري، وبحث معه يف امل�ستجدات 

املوؤ�س�سة  دعم  مو�سوع  خا�سة  وب�سورة  واالإقليمية،  املحلية 

الع�سكرية.

الك�سندر  ال�سيد  رو�سيا  �سفري  الوطني  الدفاع  وزير  والتقى 

ورئي�سة  ه�ستلر،  �سوم�سن  ال�سيدة  هولندا  و�سفرية  زا�سبيكن، 

وجرى  اإيخهور�ست.  اأجنلينا  ال�سفرية  االأوروب��ي  االإحت��اد  بعثة 

خلل اللقاءات البحث يف االأو�ساع العامة والعلقات الثنائية 

ال�سعيد  على  �سّيما  ال  املذكورة،  الدول  من  وكل  لبنان  بني 

مع  اللبناين  اجلي�س  مواجهات  اإىل  اإ�سافة  الع�سكري، 

االإرهابيني يف منطقة عر�سال.

اإي��ران  جمهورية  �سفري  مقبل،  ال��وزي��ر  ا�ستقبل  كذلك، 

الرتتيبات  يف  معه  وبحث  علي  فتح  حممد  ال�سيد  االإ�سلمية 

املعّدة للزيارة التي �سيقوم بها دولته اإىل اإيران تلبية لدعوة من 

اجلي�س  مع  الكامل  الت�سامن  عن  ا  معرباً االإي��راين،  نظريه 

اللبناين يف معركته �سد االإرهابيني التكفرييني.

ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفري  مقبل  ال��وزي��ر  والتقى 

اأف��ق  جول��ة  ا  معاً واأج��ريا  الع�س��ريي،  عوا�س  علي  ال�سيد 

واالإقليمّي��ة،  املحلّية  الراهنة  التطورات  جممل  تناول��ت 

اجلي���س  لدع��م  ال�س��عودية  الهب��ات  مو�س��وع  اإل��ى  اإ�ساف��ة 

الت�س��دي  موا�سل��ة  من  متكينه��ا  بغي��ة  االأمني��ة  والق��وى 

للتكفي��ريني.

جلنة  رئي�س  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل  اأخرى،  جهة  من 

الدفاع يف الربملان االإيطايل ال�سيناتور نيكوال التوري مع وفد 

ا�ستقباالت 

الوزير
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مرافق، يف ح�سور ال�سفري االإيطايل جوزيبي مورابيتو وامل�ست�سار 

الوفد  واأبلغ  الع�سكري.  امللحق  مع  ال�سفارة  يف  االإيطايل 

خلل اللقاء الوزير مقبل الدعم الكامل للجي�س اللبناين يف 

حماربة االإرهاب وت�سامن اإيطاليا مع لبنان.

وكاظم  فتفت  اأحمد  النائبني  ا،  اأي�ساً مقبل  الوزير  وا�ستقبل 

منطقة  تخ�ّس  التي  الق�سايا  بع�س  يف  معهما  وبحث  اخلري، 

ال�سمال.

التنمية  ل�سوؤون  الدولة  وزير  مع  مقبل  الوزير  اجتمع  كما 

االإدارية نبيل دو فريج، حيث جرى التداول يف متابعة م�سروع 

وقد  الدولة،  متلكها  عقارات  على  حكومية  مبان  اإن�ساء 

اأطلعه دولة الرئي�س على امللفات التي اأجنزتها اللجنة الوزارية 

التي �سّكلت بتاريخ 2014/5/29 برئا�سته. وقد اقرتح الوزير دي 

بعد  الوزراء،  اللجنة على جمل�س  اإحياء  فريج عر�س مو�سوع 

ا واأن طريقة  اأن اأطلعه الوزير مقبل على كامل امللف خ�سو�ساً

الوزراء يف حينه  اأقرها جمل�س  والتي  املباين  اإقامة هذه  متويل 

ا على خزينة الدولة. ا مالياً ال ت�سكل عبئاً

وتابع وزير الدفاع الوطني التطورات االأمنية والعمليات التي 

العبث  من  التكفريية  اجلماعات  ملنع  اجلي�س  بها  يقوم 

هذا  قوة  اأن  ا  وموؤكداً اجلي�س  بقدرات  ا  منّوهاً لينان،  باأمن 

ا  اجلي�س ال تكمن يف حجم عديده و�سلحه فح�سب، بل اأي�ساً

مبعزل  اجلامعة  والع�سكرية  الوطنية  بثوابته  كه  مت�سّ يف 

عن تبّدل الظروف ال�سيا�سية.

اجلهوزية  »اإن   :2014/9/1 بتاريخ  ���س��در  ب��ي��ان  يف  وق���ال 

باأعلى  وحتّليها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تبديها  التي  الدائمة 

اجلهود،  باأق�سى  والعمل  والتجّرد  واحلكمة  املناقبية  درجات 

الوطن من  و�سلمتهم وحت�سني  اأمنهم  اإىل  املواطنني  لطماأنة 

باأن  ا  جميعاً اللبنانيني  قناعة  ر�سخت  والتحديات،  االأخطار 

حفظ  يف  االتكال  وعليه  اخلل�س،  خ�سبة  هو  اجلي�س  هذا 

ال�سلم االأهلي وحماية احلدود والت�سدي للتحديات ومواجه��ة 

التك��فرييني«.

: »على امل�سطادين يف املاء العكر، الكّف عن  واأردف قائلاً

ي�سلط  اأن  االإعلم  وعلى  ومتا�سكه،  باجلي�س  الت�سكيك 

للحملت  االإهتمام  يعري  ال  واأن  االإيجابيات  على  ال�سوء 

يقوم  والتي  ومتا�سكه  اجلي�س  وحدة  ت�ستهدف  التي  املغر�سة 

يف  للتكفرييني  اأب��واق  هم  الذين  امل�سككون،  ه��وؤالء  بها 

الداخل، واأن يعمل على ف�سحهم وعدم الت�سويق الأفكارهم«. 

كما دعا اإىل »االلتف��اف ح��ول املوؤ�س�سة الع�سكرية واإبقائها 

اخلطاب  عن  واإبعادها  ال�سيا�سية،  التجاذبات  عن  مبناأى 

الطائفي...«.
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الرئي�ش ال�سابق العماد مي�سال �سليمان 

يزور قائد اجلي�ش

ال�سابق  اجلمهورية  رئي�س  قهوجي،  جان  العماد  ا�ستقبل 

جمل�س  رئي�س  نائب  دولة  ح�سور  يف  �سليمان،  مي�سال  العماد 

جرى  حيث  مقبل،  �سمري  االأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  ال��وزراء 

�سد  اجلي�س  ينّفذها  التي  الع�سكرية  العمليات  يف  التباحث 

يف  االأهايل  واأو�ساع  عر�سال،  منطقة  يف  االإرهابية  اجلماعات 

الكبري  تقديره  الرئي�س عن  اأعرب فخامة  وقد  املنطقة.  هذه 

للت�سحيات اجل�سام التي يبذلها اجلي�س يف مواجهة االإرهاب، 

ودعمه الكامل جلهوده االآيلة اإىل واأد الفتنة وطرد االإرهابيني 

واإعادة فر�س االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

وعائلتهم  اجلي�س  �سهداء  اأرواح  اإىل  بالتحية  توّجه  كما 

ونكران  الت�سحية  يف  اأمثولة  ا  جميعاً لّلبنانيني  قدموا  الذين 

الذات من اأجل لبنان.

وزير الدفاع الوطني يبحث مع قائد اجلي�ش الو�سع الأمني واحتياجات املوؤ�س�سة الع�سكرية

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

مقبل، وباأوقات خمتلفة، قائد اجلي�س العماد جان قهوجي يف 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأو�ساع  وبحث معه يف  الريزة،  مكتبه يف 

واالإجراءات  البلد  يف  االأمني  الو�سع  اإىل  اإ�سافة  واحتياجاتها، 

االأمنية التي ينّفذها اجلي�س يف خمتلف املناطق اللبنانية.

قائد اجلي�ش يلتقي كبار ال�سباط

الريزة،  يف  ا  اجتماعاً قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  عقد 

وقادة  االأجهزة  مديري  ونوابه،  االأركان  رئي�س  جانب  اإىل  �سّم 

املناطق والوحدات الكربى واالأفواج امل�ستقلة. وقد عر�س قائد 

ومهماتها  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  اأو�ساع  ال�سباط  اأمام  اجلي�س 

اللزمة  التوجيهات  زّودهم  حيث  الراهنة،  التطّورات  �سوء  يف 

للمرحلة املقبلة.



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

هيل  دايفيد  ال�سيد  االأمريكية  املتحدة  الواليات  �سفري  الريزة، 

يرافقه عدد من اأع�ساء مكتب التعاون الدفاعي االأمريكي يف 

امل�ساعدات  ومو�سوع  الراهنة،  التطورات  البحث  وتناول  لبنان. 

االأمريكية للجي�س اللبناين يف �سوء احتياجاته امللّحة.

 Tom ال�سيد  بريطانيا  �سفري  اجلي�س،  ق��ائ��د  وا�ستقبل 

والقائم  زا�سبكني،  الك�سندر  ال�سيد  رو�سيا  و�سفري   ،Fletcher
باأعمال ال�سفارة الفرن�سية ال�سيد Jerome Gauchard، يرافقه 

امللحق الع�سكري العقيد Olivier Labrosse، وجرى البحث 

لبنان  بني  الثنائية  والعلقات  والتطورات  العامة  االأو�ساع  يف 

وكل من الدول املذكورة.

اململكة  �سفري  نف�سه،  االإط��ار  يف  قهوجي  العماد  وا�ستقبل 

العربية ال�سعودية ال�سيد علي عوا�س الع�سريي، وال�سفري امل�سري 

ال�سيد اأ�سرف حمدي.

يرافقه  دبور  اأ�سرف  ال�سيد  الفل�سطيني  ال�سفري  التقى  كما 

املتعّلقة  ال�سوؤون  يف  معهما  وبحث  العردات،  اأبو  فتحي  ال�سيد 

باأو�ساع اللجئني الفل�سطينني يف لبنان.

كذلك، ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س �سفرية االإحتاد االأوروبي 

ال�سيدة اأجنيلينا اإيخهور�ست، وبحث معها يف االأو�ساع الراهنة.

ا�ستقباالت 
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... وع�سو الكونغر�ش الأمريكي

مع وفد مرافق

االأمريكي  الكونغر�س  ع�سو  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

يف  مرافق،  وفد  راأ�س  على   Lynn West More Land ال�سيد 

البحث  وتناول  هيل.  دايفيد  ال�سيد  االمريكي  ال�سفري  ح�سور 

االأو�ساع العامة والعلقات الثنائية بني جي�سي البلدين.

... ورئي�ش اأركان الدفاع النم�ساوي

ا�ستقبل قائد اجلي�س، رئي�س اأركان الدفاع النم�ساوي اجلرنال 

Othmar Commenda، يف ح�سور ال�سفرية النم�ساوية ال�سيدة 
ال�سباط.  من  ووفد  الع�سكري  وامللحق   Ursula Fahringer
وجرى البحث يف العلقات الثنائية بني الطرفني و�سبل تعزيزها، 

قوات  اإطار  يف  العاملة  النم�ساوية  الوحدة  اأو�ساع  اإىل  باالإ�سافة 

االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

... واملمثل ال�سخ�سي

للأمني العام للأمم املتحدة

ا�ستقبل العماد قهوجي، املمثل ال�سخ�سي للأمني العام للأمم 

املتحدة ال�سيد ديريك بلمبلي وبحث معه يف االأو�ساع العامة 

يف لبنان واملنطقة.

... وقائد قّواتها

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، قائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة 

االأو�ساع  يف  معه  وبحث  بورتوالنو،  لوت�سيانو  اجلرنال  لبنان  يف 

والقوات  اجلي�س  بني  القائم  والتعاون  اجلنوبية،  احلدود  على 

الدولية للحفاظ على ا�ستقرار هذه املناطق، وتطبيق القرار 1701.

... والقن�سل الإيطايل

اإيطاليا  قن�سل  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

 ،Riccardo Smimmo يف لبنان ال�سيد

العقيد  الع�سكري  امل��ل��ح��ق  ي��راف��ق��ه 

البحث  وت��ن��اول   ،Michel Sandri
بني  الثنائية  والعلقات  العامة  االأو�ساع 

جي�سي البلدين.



اإ�ستقباالت 

القائد

العدد 10352

النائب 

هادي 

حبي�ش 

ووفد 

مرافق

النائب 

والوزير 

ال�سابق عبد 

الرحيم 

مراد

وزير 

الدفاع 

ال�سابق 

االأ�ستاذ

فايز غ�سن

النائب 

جمال 

اجلّراح 

ووفد 

مرافق

النائب 

ال�سابق 

فار�ش �سعيد 

الوزير

ال�سابق

وئام وهاب

... ونواًبا

طعمة،  نعمة  ال�سادة:  النواب  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

راأ�س وفد من احتاد بلديات  �سامر �سعادة، وهادي حبي�س على 

يرافقه  اجل��ّراح  وجمال  وجوارها،  املنطقة  وفعاليات  اأك��روم 

�سامل  وال�سيخ  املي�س  خليل  ال�سيخ  �سماحة  البقاع  مفتي 

الرافعي. وتناولت اللقاءات االأو�ساع الراهنة واآخر امل�ستجدات، 

مكافحة  يف  اجلي�س  يتخذها  التي  االإج���راءات  اإىل  اإ�سافة 

االإرهاب.

النائب  نف�سه،  االإط��ار  يف  قهوجي  العماد  ا�ستقبل  كذلك، 

والوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد، والنائب ال�سابق فار�س �سعيد 

يرافقه املحامي �سا�سني �سا�سني.

تقديرهما ... ووزراء عن  اأعربا  اللذين  وهاب،  ووئام  غ�سن،  فايز  ال�سابقني،  الوزيرين  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

الت�سحيات التي يبذلها اجلي�س الإعادة فر�س االأمن واال�ستقرار يف منطقة عر�سال.

النائب �سامر �سعادةالنائب نعمة طعمة



... وقادة اأجهزة اأمنية

الداخلي  االأمن  العماد قائد اجلي�س، مدير عام قوى  ا�ستقبل 

العميد الركن ابراهيم ب�سبو�س، ومدير عام االأمن العام اللواء 

قرعة،  جورج  اللواء  الدولة  اأمن  عام  ومدير  ابراهيم،  عبا�س 

وجرى البحث يف ال�سوؤون العامة والتن�سيق بني املوؤ�س�سات.

... وال�سفري نا�سيف حّتي

يف  معه  وبحث  حّتي  نا�سيف  ال�سفري  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

التطورات الراهنة.

... ووفًدا من فعاليات الغرتاب اللبناين

ا من فعاليات االإغرتاب اللبناين  ا�ستقبل العماد قهوجي، وفداً

من خمتلف بلدان العامل، وتناول البحث االأو�ساع احلالية التي 

متر بها البلد.

... ووفًدا من ملتقى الأديان والثقافات

للتنمية واحلوار

والثقافات  االأديان  ملتقى  من  ا  وفداً اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

ا من ال�سخ�سيات الروحية والفكرية  للتنمية واحلوار، �سّم عدداً

واالإجتماعية.

... ووفًدا 

من قدامى 

مدر�سة 

اجلمهور

ا من قدامى مدر�سة اجلمهور �سّم �سناعيني ورجال اأعمال  ا�ستقبل قائد اجلي�س، وفداً

وو�سع  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  الكامل  دعمه  اللقاء  خلل  الوفد  واأّكد  وم�سرفيني. 

اإمكاناتهم بت�سّرفها.

كذلك، ا�ستقبل كلاً من 

القائمة باالأعمال الربيطانية 

ال�سّيدة Abda Charif، النائب 

والوزير ال�سابق اإيلي الفرزيل، 

النائب ال�سابق اأ�سامة �سعد، 

ال�سحايف �سركي�س نّعوم، ملحق 

الدفاع االأمريكي يف لبنان العقيد 

Antonio Banchs يف زيارة 
بروتوكولية قّدم خللها امللحق 

الع�سكري االأمريكي اجلديد الرائد 

Elliot Olmstead، كما ا�ستقبل 
االإعلميني عرفات حجازي 

وابراهيم عو�س.
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ن�رشة

قيادة اجلي�ش يف ن�سرة توجيهية للع�سكرينيتوجيهية

ل مهادنة مع الإرهاب ول م�ساومة على دماء ال�سهداء وكرامة اجلي�ش والوطن

فيها  تناولت  توجيهية  ن�سرة  اجلي�س  قيادة  اأ���س��درت 

مع  اجلي�س  معركة  عقب  ال��ب��لد  يف  القائم  الو�سع 

الع�سكريني  دعت  واإذ  عر�سال.  منطقة  يف  االإرهابيني 

خلفها  تقف  ما  ا  غالباً التي  لل�سائعات  االإ�سغاء  عدم  اإىل 

القتلة  مع  مهادنة  ال  اأن  اأكدت  االإرهابية،  اجلماعات 

املجرمني وال م�ساومة على دماء ال�سهداء وكرامة اجلي�س 

والوطن.

وقد جاء يف الن�سرة االآتي:

احل�سا�سة  املرحلة  هذه  يف  عديدة  ا  اأخطاراً لبنان  يواجه 

والدقيقة من تاريخه، يف مقدمها خطر االإرهاب الذي �سعى 

واإحلاقها  اللبنانية  ال�ساحة  اخرتاق  اإىل  يزال،  وال  ا  جاهداً

الفتنة  اإث���ارة  بغية  حولها،  من  امل�ستعلة  بال�ساحات 

اللبنانيني،  بني  امل�سرتك  العي�س  �سيغة  و�سرب  الداخلية 

لكن ت�سدي اجلي�س احلازم وال�سريع للجماعات االإرهابية 

لهذا  باملر�ساد  وبقاءه  الفائت،  اآب  �سهر  خلل  عر�سال  يف 

اإىل  واأف�سيا  االإره��اب��ي��ني،  خمططات  اأحبطا  اخل��ط��ر، 

حما�سرتهم على امل�ستويني الع�سكري والوطني.

الع�سكريني  من  اثنني  قتل  اإىل  ه��وؤالء  جل��وء  اأت��ى  وق��د 

ال�سيد واجلندي  الرقيب علي  ال�سهيدان:  املخطوفني وهما 

ا  ا عارماً ا�ستنكاراً ليلقي  وح�سية،  بطريقة  مدلج،  عبا�س 

الطائفية  انتماءاتهم  اختلف  على  اللبنانيني  من 

مواجهة  يف  اجلي�س  حول  �سفوفهم  وليوّحد  واملذهبية، 

االإرهاب الذي �سرب بعر�س احلائط، جميع تعاليم االأديان 

كما  والت�سامح،  واالإلفة  املحبة  اإىل  تدعو  التي  ال�سماوية 

�سلمة  على  احلفاظ  تكفل  التي  االإن�سان  حقوق  �سرعة 

االأ�سرى حتت اأي ظرف من الظروف.

املختطفني  الع�سكريني  ق�سية  �ستبقى  الن�سرة:  واأ�سافت 

ا الإعادتهم  تاألو جهداً لن  التي  موؤ�س�ستكم  اأمانة يف عنق 

اإىل اأهاليهم ووحداتهم �ساملني.

مع  املفتوحة  املعركة  هذه  خ�سّم  ويف  اجلي�س  قيادة  اإن 

االإرهاب تدعو الع�سكريني اإىل ما يلي:

وامللّفقة،  املغر�سة  لل�سائعات  االإ���س��غ��اء  ع��دم   : اأوالاً

التوا�سل  وو�سائل  االإع��لم  و�سائل  بع�س  يتناقلها  التي 

اجلماعات  خلفها  تقف  ما  ا  غالباً والتي  االإجتماعي، 

اجلي�س،  معنويات  من  النيل  اإىل  ت�سعى  التي  االإرهابية 

واإرباك احلالة الوطنية، واإثارة التفرقة الطائفية واملذهبية 

بني املواطنني.

ال�سيا�سية،  للمزايدات  �ساغية  اآذان  اإعارة  عدم  ا:  ثانياً

اآخر  ا  وحيناً االأم��ور،  حقيقة  جهل  على  ا  حيناً القائمة 

اأو �سخ�سية �سيقة، ال متّت للم�سلحة  على م�سالح فئوية 

الوطنية العليا باأي �سلة.

اليوم  هي  التي  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  بقدرة  الثقة  ا:  ثالثاً

اأقوى من اأي وقت م�سى، لي�س ب�سبب االإجنازات والبطوالت 

التي حققتها يف الت�سدي للإرهاب وحفاظها على لبنان يف 

ا من خلل متا�سكها  ظل جوار م�ستعل فح�سب، بل اأي�ساً

من  الكثري  وم�سارعة  عليها،  ورهانه  بها  ال�سعب  وثقة 

وتقدمي  دعمها  اإع��لن  اإىل  ال�سديقة  واجليو�س  البلدان 

الهبات لها.

يف  املقد�س  وحّقهم  ب��دوره��م،  الكاملة  الثقة  ��ا:  راب��عاً

ر�سالة  وحماية  و�سعبهم،  ب��لده��م  اأر���س  ع��ن  ال��دف��اع 

االإرهابيني  مواجهة  يف  اللبنانيني،  بني  امل�سرتك  العي�س 

االإن�س��انية  وقيمه  اللبناين  املجتمع  ن�سيج  عن  الغرباء 

واحل�ساري��ة.

اختلف  على  الع�سكريني  جميع  حتّلي  ا:  خام�ساً

والوعي  امل�سوؤولية  درج��ات  باأق�سى  ومواقعهم،  رتبهم 

وحماية  م��راك��زه��م  حت�سني  على  وال�سهر  واليقظة، 

حميطها  يف  م�سبوهة  حالة  اأي  عن  واالإ�ستعلم  اأمنها، 

اأي  ملواجه��ة  الدائم  واالإ�ستعداد  ال�سكني،  جوارهم  يف  اأو 

ط��ارىء.

الع�سكرية  للموؤ�س�سة  الع�سكريني  والء  اإن  ا:  ختاماً

ا �سمّو مكانة  خ يف اأذهان اللبنانيني جميعاً وحدها، قد ر�سّ

هذه املوؤ�س�سة واإخل�سها لر�سالتها الوطنية النبيلة، كما 

�سهداء  من  اجلي�س  قّدمها  التي  اجل�سام  الت�سحيات  اأّن 

ا على حماية لبنان  وجرحى ومفقودين، زادته منعةاً واإ�سراراً

من االإرهاب، والعمل على اقتلع هذا اخلطر من جذوره، 

دماء  على  م�ساومة  وال  املجرمني،  القتلة  مع  مهادنة  فل 

ال�سهداء وكرامة اجلي�س والوطن.

الريزة يف 2014/9/10

العماد قهوجي قائد اجلي�ش
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جولة تفقدية 

للوحدات

يف عر�سال



رئي�ش الأركان يف زيارة ر�سمية 

اإىل جمهورية م�سر العربية

زار رئي�س االأركان اللواء الركن وليد �سلمان جمهورية م�سر 

العربية بناءاً على دعوة ر�سمية وّجهت اإليه. وقد ا�ستهل زيارته 

بو�سع اإكليل من الزهر على ن�سب اجلندي املجهول يف القاهرة، 

ثم انتقل اإىل مقر وزارة الدفاع امل�سرية، حيث التقى كلاً من 

وزير الدفاع واالإنتاج احلربي الفريق اأول �سدقي �سبحي، يف ح�سور 

القوات  اأركان حرب  ورئي�س  زيادة،  لبنان يف م�سر خالد  �سفري 

امل�سلحة امل�سرية الفريق حممود حجازي.

بني  بالتعاون  تتعّلق  ا  �سوؤوناً اللقاءين  خلل  البحث  تناول 

اجلي�سني ال�سقيقني، و�سبل تعزيزه يف �سوء التطورات الراهنة.

زيارة وجولة 

رئي�س االأركان
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جولة تفقدية 

للوحدات

يف عر�سال

تفّقد رئي�س االأركان اللواء الركن وليد �سلمان الوحدات الع�سكرية املنت�سرة يف منطقة عر�سال، 

حيث جال يف مراكزها، واطلع على اأو�ساعها، واإجراءاتها امليدانية املتخذة حلماية املنطقة من 

االإرهابيني وا�ستعدادها ملواجهة اأي طارىء.

توجيهات  اإليهم  وناقلاً  وت�سحياتهم،  بجهودهم  ا  منّوهاً والع�سكريني،  بال�سباط  اجتمع  كما 

قائد اجلي�س العماد جان قهوجي.
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ال�سودانية

نواب و�سخ�سيات لدى رئي�ش الأركان

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

مكتبه يف الريزة، النواب ال�سادة: الوليد �سكرية، ن�سال طعمة 

والتطّورات  العامة  االأو�ساع  معهم  وا�ستعر�س  زهرمان،  وخالد 

الراهنة يف البلد.

كما ا�ستقبل يف االإطار نف�سه، النائب ال�سابق في�سل الداوود، 

والوزيرين ال�سابقني بانو�س منجيان، ومروان خري الدين مع وفد 

مرافق.

املتحدة  االأمم  قوات  قائد  �سلمان،  الركن  اللواء  وا�ستقبل 

املوؤقتة العاملة يف لبنان اجلرنال لوت�سيانو بورتوالنو، الذي بحث 

معه يف مو�سوع تفعيل التعاون بني اجلي�س والقوات املذكورة.

ال�سودانية  امل�سّلحة  القوات  ا من  وفداً االأركان،  رئي�س  والتقى 

وجرى  الكرمي.  عو�س  حممد  اأحمد  الركن  اللواء  برئا�سة 

خلل اللقاء تبادل وجهات النظر يف �سبيل تفعيل التعاون بني 

اجلي�س اللبناين والقوات امل�سّلحة ال�سودانية.

كذلك، التقى رئي�س االأركان، قا�سي التحقيق الع�سكري 
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امللحق 

الع�سكري 

امل�سري

امللحق 

الع�سكري 

االأملاين

امللحق 

الع�سكري 

البلجيكي

عائلة 

النقيب 

ال�سهيد 

داين 

خريالله

القا�سي 

ريا�ش

اأبو غيدا

وفد من 

رابطة 

قدماء

القوى 

امل�سّلحة

وفد من 

ال�سباط 

املتقاعدين

ا تهّم املوؤ�س�سة الع�سكرية.  االأول ريا�س اأبو غيدا، وبحث معه �سوؤوناً

ابراهيم  اللواء  الداخلي  االأم��ن  قوى  عام  مدير  التقى  كما 

ب�سبو�س وبحثا يف ال�سوؤون العامة والتن�سيق بني املوؤ�س�ستني.

الع�سكري  امللحق  ا،  اأي�ساً �سلمان  الركن  اللواء  وا�ستقبل 

امل�سري العقيد عمرو اخللفاوي الذي بحث معه يف �سبل التعاون 

 Dirk الرائد  البلجيكي  الع�سكري  وامللحق  اجلانبني،  بني 

 Bart De املقّدم  خلفه  خللها  قّدم  وداعية  زيارة  يف   Doms
 Uwe Cuyper. ثّم ا�ستقبل امللحق الع�سكري االأملاين املقّدم 
 Dietrich Klaus املقّدم  خلفه  قّدم  الذي   Brettschneider

.Jensch
ومن زّوار رئي�س االأركان، عائلة النقيب ال�سهيد داين خريالله 

اإىل جانبها يف م�سابها  والوقوف  التي �سكرته على موا�ساتها 

االأليم.

ا من رابطة قدماء  كذلك، التقى اللواء الركن �سلمان وفداً

ا من ال�سباط املتقاعدين. القوى امل�سّلحة، ووفداً





�صور، حفل  البيا�صة يف  اأقيم يف حملة 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  لقوات  تكرميي 

يف لبنان، ح�صره العميد الركن فران�صوا 

بالوكالة  اجلنوب  منطقة  قائد  �صاهني 

مم��ث���اً ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان 

قهوجي، وقائد القوات املذكورة اجلرنال 

ال�صباط  من  وع��دد  بورتولنو  لوت�صيانو 

وال�صخ�صيات الر�صمية والروحّية. 

ثم  اللبناين،  الوطني  الن�صيد  بداية 

الليطاين  ج��ن��وب  ق��ط��اع  ق��ائ��د  األ��ق��ى 

العميد الركن �صربل اأبو خليل كلمة 

الأمم  ق���وات  اإىل  بال�صكر  ا  متوجهاً

اجلرنال  بقيادة  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة 

املمّيز،  واأدائها  املبذولة  جهودها  على  بورتولنو،  لوت�صيانو 

اللبناين يف �صبيل توطيد م�صرية  وتعاونها امل�صتمر مع اجلي�ش 

الأمن والإ�صتقرار يف اجلنوب. وحّيا جميع عنا�صر هذه القوات، 

اأوطانهم  عن  بعدهم  عناء  ا  مقدراً ا،  واأف���راداً ورتباء  ا  �صباطاً

وعائ�تهم من اأجل اإجناز مهّمتهم الإن�صانية النبيلة.

الدولية  والقوات  اجلي�ش  جهود  ت�صافر  يف  نرى  »اإننا  واأ�صاف: 

ركيزة  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  بينهما  القائم  والتن�صيق 

اجلنوبية،  احلدود  على  الإ�صتقرار  تر�صيخ  ركائز  من  اأ�صا�صية 

ا لقرار جمل�ش الأمن الرقم 1701، وعن�صر قّوة يف مواجهة  تنفيذاً

اخلروقات الإ�صرائيلية لل�صيادة اللبنانية، وكذلك يف الت�صّدي 

الأمنية  الثغرات  ا�صتغ�ل  اإىل  ا  جاهداً ي�صعى  الذي  ل�إرهاب 

حيثما وجدت لل�صروع يف تنفيذ اأعماله التخريبية«.

وتابع العميد الركن اأبو خليل: »ل �صك يف اأنكم تدركون 

التي  الكثرية  وامل�صاعب  لبنان،  بها  ميّر  التي  املرحلة  دّقة 

خارجية،  اأو  كانت  داخلية  الوطنية،  م�صريتنا  تعرت�ش 

الذي  الكبري  الإجن��از  حجم  ا،  اأي�صاً تدركون  اأنكم  كما 

الإرهابية على احلدود  حّققه اجلي�ش يف مواجهة اجلماعات 

خمططاتها  واإحباط  اجلماعات  هذه  طرد  جلهة  ال�صرقية، 

املذكورة  املواجهات  خ���ل  اجلي�ش  ق��ّدم  لقد  الإج��رام��ي��ة. 

الدم هذه  واجلرحى، لكّن �صريبة  ال�صهداء  قافلة طويلة من 

كان  الذي  الثمن  من  بكثري  اأقل  تبقى  ج�صامتها،  وعلى 

ت�صتعل  اأن  للفتنة  قّدر  لو  فيما  ا،  جميعاً اللبنانيون  �صيدفعه 

هناك ومتتد اىل الوطن باأ�صره، ونحن على ثقة تامة باأنه من 

خ�ل قوة اجلي�ش والتفاف املواطنني حوله والتعاون القائم مع 

القوات الدولية، لن ت�صتطيع قوى الإرهاب وال�صّر والفتنة مهما 

عظمت، النيل من وحدتنا و�صيادتنا وا�صتق�لنا، ومن تاريخنا 

ور�صالتنا احل�صارية والإن�صانية«. 

: وختم قائ�اً

»اأحّيي احلا�صرين بيننا اليوم من �صخ�صيات روحية ور�صمية 

والتقدير،  الإح��رتام  كل  منا  لهم  �ص�ح  ورفاق  واجتماعية 

ا لقيادة القوات الدولية وجميع املن�صوين حتت رايتها،  متمنياً

اإقامة هانئة يف ربوع وطنهم الثاين لبنان، وللجرنال لوت�صيانو 

النا�صعة،  والوطنية  الع�صكرية  مب�صريته  له  امل�صهود  بورتولنو 

كل التوفيق والنجاح يف م�صوؤولياته القيادية«.   

جي�شنا
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قيادة اجلي�ش كّرمت ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان 

اإعداد:

نينا عقل خليل



ا  تقديراً وقدادي�ش  احتفالت  مناطق  ع��دة  يف  اأقيمت 

ور�صالته  وقيمه  لبنان  ع��ن  ��ا  دف��اعاً اجلي�ش  لت�صحيات 

وم�صتقبله.

بطر�ش  ب�صارة  مار  امل��اروين  البطريرك  تراأ�ش  الدميان،  يف   •
على  تلفزيون«  »مّر  �صركة  من  بدعوة  اأقيم  ا  قدا�صاً الراعي 

نية �صهداء اجلي�ش، ح�صره قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

وعدد من كبار ال�صباط واأهايل ال�صهداء والع�صكريني الأ�صرى، 

وامل�صّلني.

القدا�ش  بعد  األقاها  التي  العظة  يف  الراعي  البطريرك  وقال 

جانب  اإىل  ال�صماء  يف  املجد  اإكليل  ل�صهدائنا  »نرجو  الإلهي: 

الأ�صرى،  القدا�ش على نّية حترير اجلنود  ال�صهداء، ونقّدم  باقي 

ون�صّلي من اأجل عودتهم اإىل املوؤ�ص�صة الع�صكرية«.

واأ�صاف: »نثني على هذه اخلدمة املتوا�صلة لو�صائل الإع�م، 

للوطن  توّفر  التي  اجلي�ش  ملوؤ�ص�صة  الكامل  دعمنا  ونعلن 

الوطن  حماية  يف  اجلي�ش  يتفانى  وكما  وع��ّزت��ه.  �صيادته 

اللبناين واحلكام دعم اجلي�ش  ال�صعب  واجب  واملواطن، من 

المتنان  بروح  عنها  والدفاع  وم�صاندتها  الع�صكرية  والقوى 

والتقدير...«.

اجلي�ش  قائد  القدا�ش  قبل  التقى  الراعي  البطريرك  وكان 

الزهر حتت �صورة  اإكليلني من  العماد قهوجي، حيث و�صعا 

جامعة لل�صهداء.

ل�صهداء  ا  قدا�صاً الوطن  اأن�صار  جمعية  اأقامت  حري�صا،  يف   •
املطران  تراأ�صه  لبنان،  �صيدة  كاتدرائية  يف  اللبناين  اجلي�ش 

الأب  لبنان -  حري�صا  �صيدة  رئي�ش مزار  وعاونه  �صمري مظلوم 

الوطني وقائد اجلي�ش  الدفاع  وزير  يونان عبيد، وح�صره ممثل 

وع�صكرية  ر�صمية  و�صخ�صيات  هدير  اأب��و  ج��ودات  العميد 

وفعاليات وعائ�ت �صهداء اجلي�ش وذوو الع�صكريني املختطفني 

وح�صد من امل�صّلني.

األقى املطران مظلوم عظة قال فيها:  بعد الإجنيل املقد�ش، 

لواحدة  زال  وما  الأخرية،  ال�صنوات  خ�ل  لبنان،  تعّر�ش  »لقد 

من  ل�صل�صلة  بل  تاريخه،  عرب  عرفها  التي  املحن  اأخطر  من 

وتهديد  �صعبه،  واإذلل  وحدته،  متزيق  اإىل  تهدف  امل��وؤام��رات 

ت�صّدي  لول  تنجح  اأن  املوؤامرات  هذه  وكادت  بالزوال.  كيانه 

بل  وجنوده،  �صباطه  و�صجاعة  قيادته،  بحكمة  لها  اجلي�ش 

وا�صتب�صالهم يف �صبيل الدفاع عن قد�صية الأر�ش والق�صية...«.

اإىل هذا  اأن تدعو  الوطن  اأن�صار  واأ�صاف: »لقد �صاءت جمعية 

ا منها ومن ال�صعب  القدا�ش الإلهي لأجل �صهداء اجلي�ش، تعبرياً

اللبناين، عن التقدير الكبري والوفاء للت�صحيات التي قّدمها 

ويقّدمها هذا اجلي�ش البا�صل، وما هذا اإل جزء ب�صيط مما يدين 

به ال�صعب اللبناين جلي�صه املحبوب...«.

بلدية  ورئي�ش  العرقوب  بلديات  اإحت��اد  رئي�ش  من  بدعوة   •
�صبعا، اأقيم يف كني�صة �صبعا قدا�ش لراحة نف�ش الرائد ال�صهيد 

داين خريالله الذي ا�صت�صهد يف معركة عر�صال �صد الإرهابيني.

للروم  وتوابعهما  و�صور  �صيدا  اأبر�صية  راع��ي  القدا�ش  تراأ�ش 

الأرثوذك�ش املطران اليا�ش كفوري عاونه لفيف من الكهنة 

عازار ممث�اً  �صهيل  العقيد  النواب،  وح�صره عدد من  والآباء، 

العماد قائد اجلي�ش، ممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية، رئي�ش 

�صعب،  حممد  �صبعا  بلدية  ورئي�ش  العرقوب  بلديات  احت��اد 

ومن  اجلي�ش  من  و�صباط  املنطقة  من  وفعاليات  و�صخ�صيات 

من الدميان اإىل �شبعا

�شل�ات للجي�ش و�شهدائه

العدد 20352

جي�شنا



ب���رع���اي���ة ق��ائ��د 

اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد 

الركن  بالعقيد  ممث�اً  قهوجي  جان 

موؤ�ص�صة  م��ن  وب��دع��وة  ال��زه��وري،  حنا 

احتفال  اأقيم  احل��اج،  ودي��ع  الدكتور 

الإن�صان  حامي  »اجلي�ش  عنوان  حتت 

يف  يو�صف  مار  كاتدرائية  يف  ولبنان«، 

للجي�ش  ا  تكرمياً وذل���ك  ب�صكنتا، 

ول�صهدائه. 

ب�صارة  مار  البطريرك  الحتفال،  ح�صر 

ممث�اً  الراعي  بطر�ش 

روحانا،  بول�ش  باملطران 

ممثل رئي�ش اجلمهورية 

مي�صال  العماد  ال�صابق 

���ص��ل��ي��م��ان ال��ع��م��ي��د 

املتقاعد جوزيف جنيم، 

ر�صمية  و���ص��خ�����ص��ي��ات 

ودينية  واإج��ت��م��اع��ي��ة 

وخماتري  بلديات  وروؤ�صاء 

وفعاليات. 

ا����ص���ت���ه���ل احل���ف���ل 

ل�إع�مية  بكلمة 

اأن  اإىل  اأ�صارت  التي  نا�صر  اأب��و  ريبيكا 

بدور  املوؤ�ص�صة  من  »اإمي���ان  الحتفال 

م�صاحة  على  رجاله  وبطولت  اجلي�ش 

الوطن... وقد اأرادت موؤ�ص�صة وديع احلاج 

يف ذكراه اخلام�صة تكرمي اجلي�ش الذي 

ا بوجه كل عدو...«. وقف اأبيًّ

من  لكل  كلمات  ك��ان��ت  كما 

املطران روحانا واملدير العام ملوؤ�ص�صة وديع 

رازي  ال�صيد  احلاج 

احلاج والأب روكز 

ب�صكنتا،  يو�صف  مار  دير  رئي�ش  احلاج 

نّوهت باجلي�ش وت�صحياته. 

كلمة  الزهوري  الركن  العقيد  واألقى 

تداعي  »اإن  فيها:  وق��ال  اجلي�ش،  قائد 

اأبناء هذه البلدة وموؤ�ص�صة الدكتور وديع 

احلاج اإىل تكرمي اجلي�ش، بادرة عزيزة، 

اجلي�ش  عيد  اإن  القول  ميكننا  وب��ات 

اأ�صبح كل يوم يف ال�صنة«.

واأ�������ص������اف: »ه����ذه 

جتعل  ال��ت��ك��رمي��ات 

اجل��ي�����ش ي�����ص��ع��ر ب���اأن 

ل  جانبه  اإىل  ال�صعب 

�صيما يف خ�صم الأخطار 

وحداته  تواجهها  التي 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة وك���ان 

اآخرها يف عر�صال«.

ويف اخلتام، �صّلم ال�صيد 

قائد  ممثل  احلاج  رازي 

الدكتور  اجلي�ش جائزة 

وديع احلاج ال�صنوية.

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة ومواطنون.

�صبعا  البلدي يف  الق�صر  اإىل قاعة  توّجه احل�صور  القدا�ش،  بعد 

اأقيم احتفال ا�صتهل بالن�صيد الوطني اللبناين والوقوف  حيث 

دقيقة �صمت حتية لروح الرائد ال�صهيد ورفاقه.

ثم األقيت كلمات نّوهت مبزايا ال�صهيد وخ�صاله احلميدة، 

وحّبه لوطنه واإميانه به والت�صحية من اأجله، موّجهة التحية 

اإىل اجلي�ش اللبناين واإىل جميع املوؤ�ص�صات الأمنية.

ا لراحة  • اأقامت رعية واأهايل بلدة �صامات – جبيل قدا�صاً
الرعية  كاهن  تراأ�صه  اللبناين،  اجلي�ش  �صهداء  اأنف�ش 

الأب اأمين اخلوري يف كني�صة القدي�صة تق� الرعائية. ح�صر 

القدا�ش ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن زياد ن�صر وممثلون 

وروؤ�صاء بلديات وخماتري وح�صد من  عن قادة الأجهزة الأمنية 

اأبناء البلدة والقرى املجاورة.

ب�»ت�صحيات اجلي�ش من  فيها  نّوه  الأب اخلوري عظة  واألقى 

وحرية  كرامة  واحة  واأجدادنا  اآباوؤنا  اأراده  الذي  لبنان  اأجل 

لهم ولأبنائهم واأحفادهم من بعدهم...«.
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م�ؤ�ش�شة الدكت�ر وديع احلاج تكّرم اجلي�ش و�شهداءه



اللبناين،  اجلي�ش  ت�صّلم 

قاعدة  يف  اأقيم  احتفال  يف 

من  كمّية  اجلوية،  ب��ريوت 

والذخائر  والأعتدة  الأ�صلحة 

قّدمتها ال�صلطات الأمريكية هبة مل�صلحة اجلي�ش. 

نائب  كرجيان  مانويل  الركن  العميد  الحتفال  ح�صر 

ال�صفري  اجلي�ش،  قائد  ممث�اً  للتجهيز  الأرك���ان  رئي�ش 

جانب  اإىل  ال�صفارة،  من  ووفد  هيل  دايفيد  ال�صيد  الأمريكي 

عدد من ال�صباط والإع�ميني. 

توّجه  باملنا�صبة  الركن كرجيان كلمة  العميد  األقى  وقد 

الأمريكية  وال�صلطات  الأمريكي  ال�صفري  اإىل  بال�صكر  فيها 

ا جلهود اجلي�ش  على هذه امل�صاعدة الع�صكرية القّيمة، دعماً

يف الدفاع عن وحدة لبنان و�صيادته، وم�صرية اأمنه وا�صتقراره يف 

اأدق مرحلة من تاريخه احلديث. 

الإرهاب  مواجهة  يف  اجلي�ش  جتربة  اأن  »�صحيح  واأ�صاف: 

يف  ال�صنّية  معركة  من  ا  ب��دءاً عليه،  اجلديد  بالأمر  لي�صت 

 2007 العام  يف  البارد  نهر  مبعركة  ا  م��روراً  ،2000 العام  مطلع 

اإىل معركة عر�صال مع  العام 2013، و�ص�ولاً  ومعركة عربا يف 

مطلع �صهر اآب 2014، اإل اأن هذه الأخرية كانت الأ�صد خطورة 

واأزمات، وعلى  املنطق�ة من ح�روب  �ا على ما يجري يف  قيا�صاً

لإ�صع�ال  تخطط  ك�انت  التي  الإرهابية  اجلماعات  اأهداف 

جهود  لكن  الوطن.  مناطق  جمي��ع  يف  الطائفية  الفتنة 

اجلي�ش والت�ص�حيات اجل�صام التي قّدمها من �صهداء وجرحى 

قد  جانبه،  اإىل  ا  واح��داً ا  �صفاً اللبنانيني  ووقوف  وخمط�وف�ني، 

اأن  اأحبطت خمطط الإرهابيني، واأكدت مبا ل يقبل ال�صك 

امل�صرتك  العي�ش  ور�صالة  الوطن  على  باحلفاظ  جدير  اجلي�ش 

بني جميع مكّوناته«.

كما اأعرب العميد الركن 

كرجيان عن »تقدير قيادة 

الأمريكي  للدعم  اجلي�ش 

اإىل  ل��ل��ج��ي�����ش،  امل��ت��وا���ص��ل 

تقّدمه  ال��ذي  الدعم  جانب 

اأنه  اإذ  و�صديقة  �صقيقة  دول 

��ا  وا���ص��حاً ��ا  ال��ت��زاماً يعك�ش 

مبا  اجلي�ش  ق��درات  بتعزيز 

كما  عالية«،  بجدارة  الوطنية  مهّماته  تنفيذ  من  ميّكنه 

الداهم  باخلطر  �صعور م�صرتك  يعرّب عن  الدعم  اأّن »هذا  راأى 

ولبن��ان  املنطقة  على  لي�ش  الإره��اب،  ي�صّكله  بات  ال��ذي 

فح�ص��ب، بل على العامل باأ�صره«.

من جهته، األقى ال�صفري هيل كلمة اأّكد فيها »اأن الدعم 

نابع  اللبناين  للجي�ش  املتحدة  الوليات  تقّدمه  الذي  امل�صتمر 

من ال�صراكة الثابتة بني البلدين ال�صديقني، واأن ب�ده ب�صدد 

مكافحة  بهدف  له  النوعّية  امل�صاعدات  من  املزيد  تقدمي 

الإرهاب واحلفاظ على ا�صتقرار لبنان«.

ومن  �صباط اجلي�ش  وبح�صور عدد من  اأوق�ات خمتلف�ة،  ويف 

اللواء  ت�صّلم  لبنان،  يف  الأمريكي  الدفاعي  التعاون  مكتب 
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»هامفي«،  ن��وع  م��ن  األ��ي��ة 

وك��م��ي��ة م���ن الأ���ص��ل��ح��ة 

املختلفة. والذخائر 

وت����اأت����ي ه����ذه ال��دف��ع��ات 

برنامج  اإطار  �صمن  اجلديدة 

امل�����ص��اع��دات الأم��ريك��ي��ة 

واللتزامات  للجي�ش  املقررة 

والت��ف��اق��ي��ات امل��وّق��ع��ة بني 

اجلانبني.       

جي�شنا
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اجلي�ش ت�شّلم اأ�شلحة 

واأعتدة وذخائر 

واآليات اأمريكية 



يف ح�صور �صباط من اجلي�ش وم�صوؤويل فرق التدريب الأمريكية 

والربيطانية العاملة يف لبنان، نّفذت وحدات من مدر�صة القوات 

اخلا�صة والقوات اجلوّية والبحرّية واأفواج: التدخل الول، املدفعية 

الثاين واملدّرعات الأول، مناورة قتالية يف منطقة حامات. 

تخّلل املناورة رمايات باملدفعية والدبابات والطوافات والزوارق 

التي  النوعي  التدريب  خطة  �صياق  يف  تاأتي  وه��ي  احلربية، 

وا�صتعدادها  الوحدات،  جهوزية  من  للتاأكد  القيادة  و�صعتها 

للتدخل ال�صريع والفاعل يف خمتلف الظروف القتالية.   

مانويل  الركن  العميد  ح�صور  يف 

الأرك���ان  رئي�ش  نائب  كرجيان 

للتجهيز ممث�اً العماد قائد اجلي�ش، 

و�صباط    Han Jing ال�صيد  ال�صينّية  ال�صفارة  باأعمال  والقائم 

قيادة  يف  اأقيم  ال�صينّية،  ال�صفارة  من  واأع�صاء  اجلي�ش  من 

اللواء اللوج�صتي حفل ت�صّلم عتاد خا�ش بنزع الألغام قّدمته 

احلكومة ال�صينّية هبة للجي�ش اللبناين.

وخ�ل احلفل، ت� العميد الركن 

وّجهه  �صكر  ك��ت��اب  ك��رج��ي��ان 

 ،Jing ال�صيد  اإىل  قهوجي  العماد 

دعم  يف  ال�صينّية  ال�صلطات  »جهود  تقديره  عن  فيه  واأع��رب 

اجلي�ش اللبناين«.

كما األقى ال�صيد Jing كلمة اأّكد فيها »موا�صلة �صلطات 

ب�ده م�صاندة اجلي�ش اللبناين وتقديرها لدوره يف حماية لبنان«.  

23 العدد 352

ا بنزع الألغام ... وعتاًدا �شينًيا خا�شً

متارين قتالية بني اجلي�ش وق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة 

يف اإطار تفعيل التعاون امليداين بني اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة، 

اجلي�ش  من  وحدات  نّفذت  الع�صكرية،  الوحدات  جهوزية  م�صتوى  ورفع 

ومن القوات املذكورة، لعّدة اأيام، متارين �صّد جمموعات اإرهابية مفرت�صة 

قامت بالت�صّلل من البحر اإىل ال�صاحل والتمركز يف مناطق �صكنّية.

ح�صر التمرين قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال لوت�صيانو بورتولنو، 

وعدد من  اأبو خليل  �صربل  الركن  العميد  الليطاين  قائد قطاع جنوب 

وا�صتخدام  واإخ�ء،  وتفتي�ش  هجوم  عمليات  التمارين  وتخّلل  ال�صباط. 

اأ�صلحة خفيفة ور�صا�صات ثقيلة ومتو�صطة من عيارات خمتلفة. 

... ومناورة قتالية يف حامات
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تخريج دورة
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ممثل قائد اجلي�ش: ل تبخل�ا بجهد اأو دم 

ليبقى جي�شكم اأمل ال�شعب و�شياج ال�طن

احتفلت الكلّية احلربّية بتخريج الدورة ال�صابعة والأربعني 

جربائيل  بط��ر�ش  الرك��ن  العميد  ح�صور  يف  �ص��رية،  لآمر 

العماد  اجلي���ش  قائد  ممث���اً  بالوك��الة  الكلّي��ة  قائ��د 

جان قهوجي.

الوحدات  ومن  اجلي�ش  قيادة  من  �صباط  الحتفال  ح�صر 

والأفواج، اإىل �صباط م�ك الكلّية.

بعد الن�صيد الوطني اللبناين، �صّلم العميد الركن جربائيل 

ال�صهادات للمتخّرجني، وتبادل الدروع التذكارية مع طليع 

الدورة امل�زم اأول حممد بدر الدين، واألقى كلمة باملتخّرجني 

قال فيها:

اأيها ال�صباط املتخرجون

ا،  �صباطاً احلربية  الكلّية  من  تخّرجتم  �صنوات،  عدة  قبل 

ال�صاق  التدريب  من  �صنوات  ث�ث  فيها  اأم�صيتم  اأن  بعد 

بعد  الثانية  للمرة  تتخّرجون منها  اليوم  اأنتم  وها  واملتوا�صل، 

خ�لها  عت  تو�صّ اأ�صهر،  ث�ثة  ملدة  �صرية  اآمر  دورة  تابعتم  اأن 

لت�صّلم  جاهزين  واأ�صبحتم  والع�صكرية،  الفكرية  اآفاقكم 

يف  الوظائف  اأهم  من  واح��دة  تعترب  التي  �صرية،  اآمر  وظيفة 

اجلي�ش، والتي جتعل من ال�صابط الناجح يف اأدائها، موؤه�اً يف 

امل�صتقبل لت�صّلم الوظائف القيادية الأعلى.

اأيها ال�صباط املتخرجون

امليامني،  رجاله  من  خرية  اجلي�ش  قّدم  القريب،  بالأم�ش 

بطولية  ملحمة  يف  وذلك  الوطن،  مذبح  على  طاهرة  قرابني 

حاقدة،  اإرهابية  جماعات  �صد  ه��وادة  دون  من  خا�صها 

العبث  اعتدت على مراكزه يف منطقة عر�صال، ومتادت يف 

من  للنيل  وا�صحة  حماولة  يف  وا�صتقرارهم،  املواطنني  باأمن 

ا من هذه املنطقة  اإ�صعال الفتنة انط�قاً دور اجلي�ش، وبالتايل 

للجي�ش،  وال�صريع  احلازم  الرد  لكن  باأ�صره.  لبنان  لت�صمل 

ماآربهم  حتقيق  دون  وح��ال  الإرهابيني  خمططات  اأحبط 

فداء  واجلرحى  ال�صهداء  رفاقكم  دماء  فكانت  اخلبيثة، 

باأر�صه  املوحد،  الواحد  للبنان  وف��داء  لبناين،  مواطن  لكل 

و�صعبه وموؤ�ص�صاته، ومل�صرية العي�ش امل�صرتك بني جميع اأبنائه.

اأيها ال�صباط املتخرجون

وحداتكم  اإىل  للعودة  احلربية  الكلية  اليوم  ت��غ��ادرون 

باملزيد  مت�صّلحني  الوطن،  م�صاحة  امتداد  على  املنت�صرة 

اكت�صبتموه  ما  فا�صتثمروا  بالنف�ش.  والثقة  املعرفة  من 

والقتايل، فما من  املعنوي  ورفع م�صتواهم  لتدريب جنودكم 

التدريب.  ح�صن  كان  اإذا  اإل  بجدارة،  مهماته  ينّفذ  جي�ش 

وجي�صكم كما تعلمون، ي�صتعي�ش عن النق�ش احلا�صل يف 

يتمتع  التي  الب�صرية  بالطاقات  املتطورة،  واملعدات  الأ�صلحة 

ويتفانون  بوطنهم،  يوؤمنون  اأ�صداء  برجال  واملتمّثلة  بها، 

قادة  اإىل  بحاجة  الرجال  هوؤلء  وترابه.  اأهله  عن  الدفاع  يف 

املثل  فاأعطوهم  اأوام��ره��م،  وينّفذون  بهم  يثقون  اأكفياء 

ال�صالح، وكونوا لهم القدوة يف البذل والت�صحية والعطاء.

با�صم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، اأهنئكم مبنا�صبة 

يف  ودم  وع��رق  بجهد  تبخلوا  ل  ب��اأن  واأو�صيكم  تخّرجكم 

ووعده،  ق�صمه  يبقى جي�صكم على  الأيام، كي  القادم من 

اأمل ال�صعب و�صياج الوطن.

ع�صتم، عا�ش اجلي�ش، عا�ش لبنان.

وّقع جهاز اإ�صكان الع�صكريني املتطّوعني ممث�اً برئي�صه العميد نبهان نبهان بروتوكولت 

تعاون ووثيقة تفاهم مع م�صرف »فرن�صبنك« ممث�اً مب�صاعد املدير العام ال�صيد فيليب احلاج. 

اإ�صكانية  قرو�ش  ملنح  �صة  املخ�صّ املبالغ  قيمة  رفع  مّت  الربوتوكولت،  هذه  ومبوجب 

للع�صكريني بوا�صطة اجلهاز، كما مّت مبوجب وثيقة التفاهم تقدمي الت�صهي�ت ال�زمة 

ال�صرف  �صاحة  )�صهداء  ال�صهداء  الع�صكريني  لعائ�ت  العائدة  امل�صاكن  كلفة  لتغطية 

التعاون  بروتوكول  وفق  وذلك  والواجب( 

املوّقع بني اجلهاز وامل�صرف. 

درع  ت��ق��دمي  التوقيع،  حفل  واأع��ق��ب 

العميد  قبل  من  احلاج  لل�صيد  تذكاري 

التي  امل�صرفية  للخدمات  ا  تقديراً نبهان، 

يقّدمها للجهاز.  

بروت�ك�لت تعاون 

ووثيقة تفاهم

بني م�شرف 

»فرن�شبنك« وجهاز 

اإ�شكان الع�شكريني 

املتطّ�عني



املخابرات  مديرية  يف  اأقيم 

ح��ف��ل ت��ق��دمي ج��ن��ود اإن���اث 

ت��راأ���ص��ه  اح��ت��ف��ال  يف  للعلم 

ممث�اً  اخلالد  با�صم  العميد 

جان  العماد  اجلي�ش  ق��ائ��د 

�صباط  ح�صور  يف  قهوجي، 

وح�صد من ذوي املتخرجات.

تخّلل احلفل كلمة ملمثل 

اأثبتتها  التي  العالية  اجل��دارة  على  فيها  اأثنى  اجلي�ش  قائد 

التحّلي  �صعيد  على  التدريبية  ال���دورة  خ���ل  املتخّرجات 

التدريب.  اأعباء  وحتّمل  امل��ع��ارف،  واكت�صاب  بامل�صوؤولية، 

التي  والتحديات  الأخطار  غمرة  يف  اليوم  »تتخّرجن  واأ�صاف: 

يواجهها الوطن على اأكرث من �صعيد، ل �صّيما خطر الإرهاب 

�صواء،  والع�صكريني على حّد  املواطنني  ي�صتهدف  الذي  املجرم 

فيما ي�صّطر اجلي�ش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، الإجناز تلو 

الآخر يف مكافحته ومنع تنفيذ ماآربه اخلبيثة«. واأ�صار اإىل اأن 

الت�حم  اأخرى عمق  يوؤكد مّرة  اإمنا  التخّرج بالتحديد،  هذا 

بني اجلي�ش واملواطنني مبختلف فئاتهم واأطيافهم.

الوحدات  يف  »دورهّن  اأن  للمتخّرجات  القائد  ممثل  واأّكد 

الإدارية ل يقل اأهمية عن دور رفاقهن يف الوحدات املقاتلة«، 

ا اإياهن اإىل »البقاء على ا�صتعداد تام لمت�صاق ال�ص�ح،  داعياً

وخو�ش غمار املهّمات الأ�صعب تلبية لنداء الواجب«.

اجلي�ش  قائد  ممث�اً  اخلالد  با�صم  العميد  تراأ�ش  كذلك، 

ت��ق��دمي جم��ّن��دي��ن مم��ّددة  اح��ت��ف��ال  ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي 

يف  لهم  املقّررة  التدريب  فرتة  اأنهوا  اأن  بعد  للعلم،  خدماتهم 

باط، وقد األقى ممثل العماد قائد اجلي�ش  ح�صور عدد من ال�صّ

كلمة باملنا�صبة جاء فيها:

امتداد  على  ينت�صرون  املقاتلة  الوحدات  يف  رفاقكم  »اإّن 

ا على  م�صاحة الوطن، يف اجلنوب حيث اأ�صابعهم م�صدودة دائماً

الزناد ملواجهة اأّي اعتداء اإ�صرائيلي، ويف الداخل حيث يوا�صلون 

م��واج��ه��ة الإره�����اب ال��غ��ادر 

ا يف منطقة   الذي حاول موؤخراً

كرامة  من  النيل  عر�صال، 

ب�ص�مة  وال��ع��ب��ث  اجل��ي�����ش 

لبّث  ا  امل��واط��ن��ني،  مت��ه��ي��داً

اأرج��اء  خمتلف  يف  �صمومه 

اجلي�ش  رّد  ل��ك��ن  ال��ب���د، 

طويلة  بقافلة  املعّمد  احلازم 

من ال�صهداء واجلرحى، كان 

املخّططات  باإحباط  كفي�اً 

الإج��رام��ي��ة ل��ه��ذا الإره���اب  

القتداء  اإىل  اأدعوكم  لذا  كبرية.  حمنة  من  الوطن  واإنقاذ 

البطولة  تن�صى يف  ل  ا  درو�صاً قّدموا   الذين  امليامني  هوؤلء  مباآثر 

من  نا�صعة  �صفحات  الزكية  بدمائهم  و�صّطروا  وال�صت�صهاد، 

تاريخنا املجيد«.

جنود  تقدمي  حفل  الهند�صة  فوج  يف  اأقيم  نف�صه،  الإطار  يف 

ري�صار  الركن  العميد  تراأ�صه  احتفال  �صمن  للعلم  متمّرنني 

العماد جان قهوجي، بح�صور عدد  احللو ممث�اً قائد اجلي�ش 

من ال�صباط واأهايل املتخّرجني.

»الأم��ل  اأن  فيها  اعترب  كلمة  احللو  العميد  األقى  وق��د 

التي  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  على  ا  معقوداً يبقى  باخل��ش 

الوطن  اأم��ن  �صّمام  اأنها  واأدّق��ه��ا،  املراحل  اأ�صعب  يف  اأثبتت 

واأن  والإ�صتق�ل.  وال�صيادة  الوطنية  الوحدة  وح�صن  وا�صتقراره، 

الإجن��ازات  خ�ل  من  اليوم  تتجدد  النا�صعة  احلقيقة  هذه 

الكربى التي ي�صّطرها اجلي�ش يف مواجهة الإرهاب وم�حقة 

احلدود  على  الدائمة  جهوزّيته  يف  كما  بالأمن،  العابثني 

العدو  ولإحباط خمططات  ا�صتقرارها  للحفاظ على  اجلنوبية 

الإ�صرائيلي«.

وتوّجه اإىل املتخّرجني بالقول »كونوا عند ق�صمكم، رجالاً 

م�صرية  اإىل  بان�صمامهم  وي�صمو  اجلي�ش،  بهم  يفخر  اأ�صداء 

ال�صرف والت�صحية والوفاء«.

واختت��م الحتفال بعر�ش ع�صكري �صارك�ت فيه الوحدات 

املتخّرجة.
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اإناث وذك�ر اإىل العلم











�شهدا�ؤنا

اإعداد:

نينا عقل خليل

العدد 30352

�شهادة احلق والإميان

تواجه جمدًدا ظالمية الإرهاب التكفريي

الإرهاب  مواجهة  يف  ا�شت�شهدوا  الذين  الأبطال  رجاله  من  مزيًدا  ولبنان  اجلي�ش  �شّيع  والغ�شب،  احلزن  من  بكثري 

التكفريي.

الرقيب علي اأحمد ال�شيد واجلنديان علي اخلراط وحممد �شاهر، حمل الرفاق جثامينهم الطاهرة اإىل املثوى الأخري، 

ال�شماء لتالقي اخلالق ب�شهادة نا�شعة، �شهادة احلق والإميان يف مواجهة الهمجية والظلم  اإىل  اأرواحهم  فيما ارتفعت 

وال�شر باأب�شع جتّلياته.

امل�شت�شفى  اإىل  جثته  نقلت  وقد  عر�شال،  معركة  خالل  فقدوا  الذين  الع�شكريني  عداد  يف  كان  ال�شيد  علي  الرقيب 

التثبت من هوية �شاحبها )2014/9/2(، بينما  النووي ومت  اأخ�شعت لفحو�شات احلم�ش  الع�شكري املركزي، حيث 

ا�شت�شهد اجلنديان اخلراط و�شاهر من جراء انفجار ا�شتهدف اآلية ع�شكرية خالل انتقالها يف منطقة عر�شال.

�شهيدان وثالثة جرحى

يف النفجار

تلّقت املوؤ�س�سة الع�سكرية ر�سالة دموية جديدة، 

ثالثة  واإ�سابة  �سهيدين  �سقوط  عن  اأ�سفرت 

نا�سفة  عبوة  النفجار  اآليتهم  تعّر�ض  اإثر  بجروح، 

يف بلدة عر�ســال.

الطريق  جانب  اإىل  مــزروعــة  العبوة  كانت 

انفجرت  وقد  للمحروقات،  حمطة  من  بالقرب 

طّوق  الفور،  وعلى  اجلي�ض،  �ساحنة  مــرور  عند 

تعزيزات  وا�ستقدم  االنفجار  مكان  اجلي�ض 

دهم  عمليات  ونّفذ  عر�سال  منطقة  اإىل  كبرية 

يف منطقة وادي حميد.

عنها  �سدر  بيان  يف  اجلي�ض  قيادة  واأعلنت 

 ،12.15 ال�ساعة  حــواىل  اأنــه   ،2014/9/19 بتاريخ 

للجي�ض  تابعة  ع�سكرية  �ساحنة  تعّر�ست 

داخل  انتقالها  اأثناء  يف  نا�سفة  عبوة  النفجار 

ع�سكريني  ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى  ما  عر�سال،  بلدة 

فر�ست  االأثر  وعلى  بجروح.  ثالثة  واإ�سابة  اثنني 

كما  املكان،  حول  اأمنًيا  طوًقا  اجلي�ض  قوى 

على  الك�سف  وبا�سر  الع�سكري  اخلبري  ح�سر 

الع�سكرية  ال�سرطة  تولت  فيما  االنفجار،  موقع 

التحقيق يف احلادث«.

اأنــه  اجلي�ض  قــيــادة  اأعلنت  ــق،  الح بيان  ويف 

تبنّي  الع�سكري،  اخلــبــري  ك�سف  »بنتيجة 

موّجهة  نا�سفة  عبوة  عن  ناجم  االإنفجار  اأن 

كلغ   10 بنحو  زنتها  وتقّدر  بعد،  عن  ال�سلكًيا 

من املواد املتفجرة«.

»وحــدات  اأن  القيادة  اأعلنت  ــر،  اآخ بيان  ويف 

عمليات  نّفذت  املنطقة،  يف  املنت�سرة  اجلي�ض 

العنا�سر  جلوء  يف  ي�ستبه  الأماكن  وا�سعة  دهم 

هذه  متّكنت  وقد  اإليها،  املنّفذين  االإرهابيني 

االأ�سخا�ض،  من  كبري  عدد  توقيف  من  القوى 

الق�ساء  باإ�سراف  معهم  التحقيق  بو�سر  حيث 

املخت�ض«.

املنت�سرة  اجلي�ض  قوى  نّفذت  ذلك،  مــوازاة  ويف 

رمــايــات   2014/9/19 ليل  عر�سال  منطقة  يف 

من  عــدد  �سد  واملتو�سطة  الثقيلة  باالأ�سلحة 

مراكز وحت�سينات اجلماعات االإرهابية املوزعة 

اإ�سابات  خاللها  حققت  وقد  املنطقة،  جرود  يف 

القتلى  �سقوط عدد كبري من  اإىل  اأدت  مبا�سرة، 

واجلرحى يف �سفوف االإرهابيني.

اأن  اأ�سدرته  بيان  يف  اجلي�ض  قيادة  واأكـــدت 

حلماية  امل�سددة  اإجــراءاتــه  يف  �سي�ستمر  اجلي�ض 

االأمنية  املهمات  �سري  ح�سن  وتاأمني  املواطنني، 

ا�ستخدام  يف  بحّقه  ك  متم�سّ وهو  بها،  املكّلف 

مع  يتهاون  ولن  لديه،  املتوافرة  الو�سائل  جميع 

اجلماعات االإرهابية اأينما وجدت على االأرا�سي 

اللبنانية، ومهما بلغت الت�سحيات.
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�شهدا�ؤنا

العدد 32352

ال�شهداء ت�شييع 

ــوطــن  ــع ال ــّي ــس بــالــغــ�ــســب واالأ�ـــســـى �

الع�سكريني  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة 

ــــايل ورفـــاق  الــ�ــســهــداء يف حــ�ــســور االأه

لهم  اأقيمت  وقد  و�سخ�سيــات.  ال�سالح 

احتفاالت اال�ستقبال يف بلداتهم والقرى 

املجاورة لها، وقّلدهم ممثلو العماد قائد 

اجلي�ض اأو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير 

الربونزية. كما  الدرجة  الع�سكري من 

ال�سهداء  مب�سرية  نّوهت  كلمات  األقوا 

ي�سكت  لــن  »اجلي�ض  اأن  موؤكدين 

ا�ستهداف  يعني  الأنه  ا�ستهدافه،  على 

بر�سالته  واأر�سه،  ب�سعبه  باأ�سره،  لبنان 

باملر�ساد  �سيبقى  ــه  اأن كما  ووحــدتــه، 

لالإرهاب ولكل مرتّب�ض �سًرا بالوطن«.

ابنها فنيدق حتت�شن 

االأخــري  الـــوداع  كــان   ،2014/9/3 يف 

�سار  الذي  ال�سيد  علي  ال�سهيد  للرقيب 

خلف نع�سه اأهايل فنيدق ومنطقة جرد 

القيطع، وعموم عكار. وكان النع�ض 

وبلدات  قــرى  عــدة  مداخل  يف  ا�ستقبل 

عكارية على طول الطريق املمتدة من 

بلدة املحمرة و�سواًل حتى بلدته فنيدق، 

على  اجلثمان  انتظار  يف  كان  حيث 

من  امل�ساركني  اآالف  الطريق،  جانبي 

ورايــات  ال�سهيد  و�سور  ــالم  االأع حملة 

للرقيب  وجــرى  الع�سكرية.  املوؤ�س�سة 

العبدة  منطقة  يف  ا�ستقبال  ال�سهيد 

حيث كان يف هذه املحطة ح�سد كبري 

اجلثمان  و�سول  وعند  الفعاليات.  من 

عن  ال�سالة  اأقيمت  فنيدق  بلدة  اإىل 

فنيدق  م�سجد  �ساحة  يف  الطاهرة  روحه 

عكار  مفتي  امل�سلني  واأّم  الكبري، 

ال�سيخ زيد بكار زكريا.

قا�سم  النائب  امل�سّيعني  تقّدم 

الرئي�ض  ممثاًل  العزيز  عبد 

�ــســعــد احلـــريـــري، 

ــان خــالــد  ــب ــائ ــن ال

ون�سال  ــان  ــرم زه

طــعــمــة، نــا�ــســر 

ــاًل  بـــيـــطـــار ممــث

ــض  ــ� ــي ــــائــــب رئ ن

احلـــــكـــــومـــــة 

ع�سام  الــ�ــســابــق 

فـــار�ـــض، الــنــائــب 

الركن  العقيد  البعريني،  ال�سابق وجيه 

وليد الكردي ممثاًل قائد اجلي�ض العماد 

جان قهوجي، مفتي عكار ال�سيخ زيد 

الفعاليات  من  وح�سد  زكريا،  بكار 

البلديات  واحتادات  واحلزبية  ال�سيا�سية 

اجلنديني  عائلة  اإىل  اإ�سافة  واملخاتري، 

ح�سني،  وعمار  احل�سن  خالد  االأ�سريين 

وعائلة املعاون ال�سهيد ابراهيم زهرمان 

عر�سال  يف  املن�سرم  الــعــام  ق�سى  ــذي  ال

ا«. اأي�سً

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  كلمة  واألــقــى 

العقيد الركن الكردي الذي قال:

للبنان  فداًء  ال�سهيد حياته  بذل  »لقد 

ولكل مواطن لبناين، ومن كان قريًبا 

عمق  اأدرك  كثب،  عن  عرفه  اأو  منه 

واجبه  اأداء  يف  وتفانيه  لر�سالته  اإخال�سه 

املقد�ض، فبالن�سبة اإليه لبنان من اأق�سى 

�ساحله  ومن  جنوبه،  اأق�سى  اإىل  �سماله 

مبثابة  هو  ال�سرقية،  جباله  قمم  اإىل 

بيته وقريته ومنطقته، وال�سعب اللبناين 

باأ�سره هو عائلته وطائفته واأبناء بلدته.

حــدود  فــهــي  ت�سحيته  حــــدود  ــــا  اأّم

م�ساحة هذا الوطن، الذي اآمن به حتى 

على  ذلــك  يف  عجب  وال  اال�ست�سهاد، 

وطنية  عائلة  �سليل  ــه  الأن االإطـــالق، 

بر�سوخ  اجلميع  لها  ي�سهد  اأ�سيلة، 

باجلي�ض،  وارتباطها  الوطني  انتمائها 

�سياج الوطن وعنوان جمده وكرامته«.

واأ�ــســاف: »لــقــد اأخــطــاأ االإرهــابــيــون 

اعتمادهم  يف  اأن  ظّنوا  حني  القتلة، 

بحق  الــوحــ�ــســيــة  ــقــتــل  ال ــب  ــي ــال ــس اأ�

االأديان  جميع  لتعاليم  خالًفا  جنودنا، 

االإن�سان،  حقوق  ول�سرعة  ال�سماوية، 

ي�ستطيعون  الفطري،  االإن�ساين  ولل�سمري 

هذا  الأن  واللبنانيني،  اجلي�ض  ترهيب 

له  ي�سهد  مل  ــذي  ال الهمجي  ال�سلوك 

واإ�سراًرا  عزًما  زادنا  قد  مثياًل،  التاريخ 

ــرة واقــتــالع  ــاه ــظ ــو هـــذه ال عــلــى حم

جذورها من اأ�سا�سها. ويف ح�سرة �سهيدنا 

�سهدائنا  دماء  اأن  اليوم،  نوؤكد  الكبري 

وال�سياع،  الفتنة  لبنان من  التي حمت 

اأعناقنا جميًعا، ت�ست�سرخ  اأمانة يف  هي 

فينا بذل املزيد من الدماء والت�سحيات، 

ليبقى لبنان كما اأردناه، واحًدا موحًدا، 

�سيًدا حًرا م�ستقاًل«.

ليمّر  ال�سهيد  جثمان  رفع  ذلك،  بعد 

ذووه  واألقى  منزله،  اأمــام  االأخــرية  للمرة 

يوارى  اأن  قبل  عليه،  ــرية  االأخ النظرة 

الرثى يف مدافن العائلة.

عيدمون تزّف عري�شها

اجلي�ض  قيادة  �سّيعت  عيدمون،  يف 

واأهايل البلدة واملنطقة، اجلندي ال�سهيد 

و�سعبي  ر�سمي  ــاأمت  مب �ساهر،  حممد 

مــهــيــب، حــيــث حــمــل عــلــى اأكـــّف 

واالأحبة  واالأقرباء  واالأهل  ال�سالح  رفاق 

ــروا مــن خمــتــلــف قــرى  ــاط ــق الــذيــن ت

وداعه.  يف  للم�ساركة  عكار  وبلدات 

االأعرية  واإطــالق  واالأرز  الــورود  نرث  وو�سط 

اأجرا�ض  وقرع  امل�ساجد  وتكبري  النارية 

الت�سييع  م�سرية  اخرتقت  الكنائ�ض، 

منزل  اإىل  و�سواًل  عيدمون  بلدة  �سوارع 



الوالدان  األقى  حيث  ال�سهيد،  عائلة 

الوداعية على  النظرة  واالأقرباء  واالأ�سقاء 

عري�ض زّف �سهيًدا للوطن.

التحية  ال�سالح  رفــاق  من  ثلة  واأّدت 

مو�سيقى  فرقة  وعزفت  الع�سكرية، 

اجلي�ض حلن املوت يف وداع ال�سهيد، واأّم 

مفتي  عيدمون  بلدة  م�سجد  يف  امل�سّلني 

يف  زكــريــا،  بكار  زيــد  ال�سيخ  عكار 

احل�سن  ح�سن  الركن  العقيد  ح�سور 

وقائد  مقبل  �سمري  الدفاع  وزير  ممثاًل 

ممثل  قهوجي،  جــان  العماد  اجلي�ض 

ال�سامي،  فادي  ريفي  اأ�سرف  العدل  وزير 

قوى  من  و�سباط  ع�سكرية  وقــيــادات 

االأمن الداخلي واالأمن العام واأمن الدولة 

وروؤ�ــســاء  وحزبية  �سيا�سية  وفاعليات 

بلديات وخماتري وح�سد �سعبي كبري.

اجلي�ض  قائد  األقى ممثل  ال�سالة،  بعد 

مقدًما  كلمة  احل�سن  الركن  العقيد 

وم�سدًدا  �ساهر،  ال�سهيد  لعائلة  التعازي 

للموؤ�س�سة  الــوطــنــيــة  ــثــوابــت  ال عــلــى 

ــعــار الــ�ــســرف  ــس الــعــ�ــســكــريــة حتـــت �

والت�سحية والوفاء، وقال:

تدرك متاًما  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  »اإن 

وت�سابك  الداخلية،  اأو�ساعنا  خطورة 

يف  ونباتنا،  زرعنا  بني  االألــغــام  حقول 

مدننا وقرانا، ويف املقابل توؤكد قيادتها 

على  ي�سكت  لن  اجلي�ض  باأن  جمــدًدا 

لبنان  ا�ستهداف  يعني  الأنه  ا�ستهدافه، 

ووحدته،  بر�سالته  واأر�سه،  ب�سعبه  باأ�سره، 

لالإرهاب  باملر�ساد  �سيبقى  اأنــه  كما 

واأنتم  بالوطن.  �ــســًرا  مرتّب�ض  ولكل 

تخطي  على  وقدرتكم  باإخال�سكم 

اجلراح والطعنات يف اخل�سر، �ستكونون 

الواقية من خبث اخلبثاء، ومن  الدروع 

غدر املجرمني، يتقدمكم اجلي�ض الذي 

اأحبكم واأحببتموه، وتعّودمت على وقع 

خطواته يف دروب اخلال�ض، مهما زادت 

جوانبها  عند  نبتت  ومهما  وعورتها، 

االأ�سواك«.

لن  �سهدائنا  دمــاء  »اإن  قائاًل:  وختم 

تذهب هدًرا«.

يف  ال�سهيد  جثمان  ووري  ذلــك،  بعد 

وقيادة  تقبلت  التي  العائلة  مــدافــن 

اجلي�ض التعازي يف قاعة امل�سجد.

�شيدا حتزن وتغ�شب

يف �سيدا، �سيعت القيادة واأهايل املدينة 

و�سط  اخلـــراط،  علي  ال�سهيد  اجلندي 

اتخذت  وقــد  كبريين،  وغ�سب  حــزن 

قوة من اجلي�ض اإجراءات اأمنية م�سددة، 

يف  ال�سهداء  جامع  حميط  يف  وانت�سرت 

املدينة.

اإىل  الت�سييع  مــوكــب  و�ــســول  ولـــدى 

اأمام منزل ذويه، حمله رفاق دربه على 

ونحيب  ال�سراخ  ارتفاع  و�سط  االأكــّف 

االأهل واالأ�سدقاء.

جّبانة  اإىل  اجلثمان  موكب  انطلق 

قدمت  حيث  �سريوب،  حملة  يف  املدينة 

له ثّلة من اجلي�ض التحية الع�سكرية، 

الوطني  الــدفــاع  ــر  وزي ممثل  ح�سور  يف 

قهوجي  جــان  العماد  اجلي�ض  وقــائــد 

عبدو  النقيب  عّليق،  ن�سري  العقيد 

العام  لالأمن  العام  املدير  ممثاًل  احلاج 

اأحمد  النقيب  ابراهيم،  عبا�ض  اللواء 

الدولة  الأمن  العام  املدير  ممثاًل  �سعبان 

ــورج قــرعــة، وفــد مــن �سباط  الــلــواء ج

الداخلي  االأمــن  لقوى  العامة  املديرية 

ممثاًل املدير العام لقوى االأمن الداخلي 

و�سخ�سيات  ب�سبو�ض،  ابراهيم  اللواء 

وفاعليات وعلماء دين.

ن�سري  العقيد  القيادة  كلمة  واألقى 

عليق الذي قال:

ـــن رفــاقــنــا  ـــالن جــــديــــدان م ـــط »ب

قــافــلــة  اإىل  ــا  ــّم ــ�ــس ان الــعــ�ــســكــريــني 

ال�سهيدان  اجلنديان  االأبــرار،  �سهدائنا 

اأن  بعد  �ساهر،  وحممد  ــراط  اخل علي 

ــغــادر،  ال ــــاب  االإره يــد  ا�ستهدفتهما 

يدافعان  الوطن،  اأر�ــض  يحر�سان  وهما 

يف  واال�ســتقرار  االأمن  خان  وير�سّ عنها، 

ربوعهــا.

الوطن  حـــدود  عند  ال�ساهرة  الــعــني 

حقد  تــلــّقــت  الــ�ــســمــايل،  الــبــقــاع  يف 

انفكوا  ما  الذين  املرتزقة،  االإرهابيني 

يف  االأهــلــي  ال�سلم  رمــز  على  يعتدون 

رجاله  على  اجلــيــ�ــض،  على  ــوطــن،  ال

اأرز  �سجرات  البالد  ــاء  اأرج يف  املوزعني 

كان  كما  اجلي�ض  رّد  لكن  �ساخمة، 

ت�سحيات  من  مزيًدا  دائًما،  و�سيكون 

جنودنا امليامني، الذين يحفظون و�سية 

مهمتهم،  ويكملون  الــ�ــســهــداء، 

ال�سجاعة  يف  حذوهم  ويحذون 

والبطولة ونكران الذات«.
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الرقيب ال�شهيد

علي اأحمد ال�شيد

اجلندي ال�شهيد

علي اأحمد حمادي اخلراط

اجلندي ال�شهيد

حممد عا�شم �شاهر

فنيدق،  يف   1985/7/15 مواليد  من   -

ق�ساء عكار، حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/9/4.

ـــواء املــ�ــســاة الــثــامــن –  - مــن عـــداد ل

الكتيبة 83.

- حائز: 

• و�سام احلرب
• و�سام التقدير الع�سكري.

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ض اأربع مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ض مّرتني.
• تهنئة قائد اللواء.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2014/8/28.

- متاأهل وله ولد واحد.

اال�ست�سهاد  بعد  اأعلى  لرتبة  ــي  رّق  -

ومنح و�سام احلرب، و�سام اجلرحى، و�سام 

التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية، 

وتنويه العماد قائد اجلي�ض.

�سيدا،  يف   1977/7/25 مواليد  من   -

ق�ساء �سيدا، حمافظة اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 2009/4/30.

 – ال�ساد�ض  امل�ساة  لــواء  عــداد  مــن   -

الكتيبة 63.

- حائز:

• و�سام مكافحة االإرهاب.
ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ض مّرتني.
• تهنئة قائد اللواء.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2014/9/19.

- عازب.

اال�ست�سهاد  بعد  اأعلى  لرتبة  ــي  رّق  -

ومنح و�سام احلرب، و�سام اجلرحى، و�سام 

التقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية، 

وتنويه العماد قائد اجلي�ض.

- من مواليد 1992/3/26 يف عيدمون، 

ق�ساء عكار، حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 2014/6/20.

 – ال�ساد�ض  امل�ساة  ــواء  ل ــداد  ع مــن   -

الكتيبة 63.

- عازب.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2014/9/19.

اال�ست�سهاد  بعد  اأعلى  لرتبة  رّقــي   -

اجلرحى،  و�ــســام  احلـــرب،  و�ــســام  ومنح 

من  الع�ســكري  التقديــر  و�ــســــــــام 

قائــد  العمــاد  وتنويه  الربونزية،  الدرجة 

اجليــ�ض.

املجد واخللود ل�شهدائنا الأبرار







املدّرعات  �سرايا  اأما  واخلام�س؛  والرابع 

فقد  والرابعة  واخلدمة  والقيادة  والدعم 

حيث  ال��ف��وج،  داخ���ل  تاأ�سي�سها  مت 

من  امل�سّرفة  ال�سرية  ذوي  ا�ستدعاء  مّت 

املجّندين املمددة خدماتهم، واآخرين يف 

اخلدمة الفعلية«.

الفوج:  قائد  يقول  التجهيز  ناحية  من 

والأ�سلحة  الآل��ي��ات  ان��ت��ظ��ار  يف  »اإن��ن��ا 

وال�سالح  املدولبة  واملدّرعات  كاملاّللت 

اليومي  النقل  واآل��ي��ات  للطريان  امل�ساد 

املنتظر  ومن  املدرعات؛  ل�سرية  ا  خ�سو�سً

تاأمني كل ذلك يف نهاية العام احلايل«.

ميزات الفوج

يف ما خ�ّس ميزات الفوج، لفت العميد 

التدّخل  »ف��وج  اأن  اإىل  عي�سى  الركن 

ال�ساد�س هو الوحيد من بني الأفواج الذي 

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

يف ثكناتنا
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ع��روق  يف  ���س��ّخ  ج��دي��د  دم 

هي  وقت  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

موازاة  ففي  اإليه؛  احلاجة  باأم�ّض 

على  و�سهره  الإرهاب  مواجهته 

اجلي�ض  يوا�سل  الأم��ن،  حفظ 

اأعمال التطويع والتدريب وجتهيز 

جانب  اإىل  تقف  جديدة  قطع 

الأمن  حلماية  املوجودة،  تلك 

وال�ستقرار وال�سيادة.

جنوًبا،  توجهت  »اجلي�ض« 

التدّخل  فوج  يتمركز  حيث  اإىل 

قائد  حديًثا.  اأن�سئ  الذي  ال�ساد�ض 

الفوج العميد الركن مروان عي�سى 

وعنا�سره  و�سّباطه  يكّل  ل  الذي 

ال��دوؤوب،  والعمل  ال�سهر  من 

تاأ�سي�سه،  كيفية  عن  حّدثنا 

وميزاته، ومهماته العمالنية.

فوجان جديدان

اجلي�س  قيادة  اأ�سدرت  �سابق  وقت  يف 

يف  جديدين  فوجني  باإن�ساء  يق�سي  قراًرا 

اجلي�س، هما فوج التدّخل ال�ساد�س وفوج 

العميد  ويو�سح  الثالث.  الرّبية  احل��دود 

اأيار  من  الأول  »يف  اأّن��ه  عي�سى،  الركن 

�ساري  ال��ق��رار  اأ�سبح  احل��ايل  العام  من 

املفعول، ويف ال�سابع منه، �سدر قرار اأن�سئ 

مبوجبه فوج التدّخل ال�ساد�س يف ثكنة 

موقع   - اخلطيب  �سعيد 

ملنطقة  ال��ت��اب��ع  ح��ّم��ان��ا 

جبل لبنان. 

واإثر انتقال اللواء الثامن 

مت��رك��ز  ع��ر���س��ال،  اإىل 

الفوج بدًل منه يف من�ساآت 

وكان  الزهراين  منطقة 

الثاين  من  اعتباًرا  ذلك 

من متوز املا�سي.

التي  و�سراياه  الفوج  يتعلق بعمل  ما  يف 

العميد  ي�سرح  فائقة،  ب�سرعة  تاألفت 

�سرّية  بداية  »تاأ�س�ست  عي�سى:  الركن 

�سرايا   4 تباًعا  ث��م  واخل��دم��ة  ال��ق��ي��ادة 

اكتملت  حزيران  بداية  ومع  قتالية، 

�سريتا املدرعات والدعم.

والثالثة  والثانية  الأوىل  ال�سرايا  ت�سّم 

الثالث  ال��ت��دّخ��ل  اأف����واج  م��ن  عنا�سر 

اأول فوج ينت�سر يف اجلنوب 

التدّخل ال�ساد�س:

ور�سة التدريب والتجهيز م�ستمّرة

والآمال كبي�رة



يدخل منطقة اجلنوب، وقد ترك انت�ساره 

فيها انطباًعا جّيًدا لدى املواطنني«. 

وي�سيف:

الإداري  ا�ستق�الله  الفوج  حق��ق  »لقد 

واكتمل عديده مبدئًي��ا وجّه�ز، وتوالت 

تدري�بات عنا�سره على جميع الأ�س�عدة، 

ونّفذ م�هماته مبناقبية واحرتاف عاليني 

وكل ذلك يف وقت قيا�سي.

عديدنا  يكتمل  اأن  نتوّقع  لكننا 

ن��ه��ائ��ًي��ا ع��ن��د ت��خ��ري��ج ال��ط��الب من 

لرتباء  بحاجة  الفوج  لأن  الرتباء  مدر�سة 

متمّر�سني«. 

الذي  للقطاع  اجلغرافية  احل��دود  اأّم��ا 

فتمتد من  فيه،  الفوج مهّماته  ميار�س 

اأمن  وت�سمل  الليطاين  اإىل جنوبي  �سبعا 

تتحّرك  ووح��دات��ه  احللوة،  عني  خميم 

من  ب��اأم��ر  املهمات  وتنفيذ  للتدخل 

القيادة حيث تدعو احلاجة.

التدريب والدورات

اأّن  عي�سى،  الرك�ن  الع�ميد  يو�سح 

التدريب  لتوحيد  الفوج  يف  ج��اٍر  العمل 

من  ف��ع��ن��ا���س��ره 

ق��ط��ع م��ت��ن��وع��ة. 

مل  فهم  وبالتايل 

التدريب  يتلّقوا 

ه��ذا  نف�سه.�في 

الإطار نّفذت �سرايا 

ال��ق��ت��ال م��ن��اورات 

ق��ت��ال��ي��ة وك���ان 

لكل منها مناورة 

من  اأ�سبوعني  بعد 

تاأ�سي�سها.

وحالًيا بداأ تدريب 

ال�����س��ري��ة ال��راب��ع��ة 

ع��ل��ى ال��ق��ت��ال يف 

اجلبلّية  املناطق 

ال��ف��ع��ل،  ورّدات 

لها  و���س��ت��ك��ون 

بالذخرية  م��ن��اورة 

نهاية  يف  احل��ّي��ة 

التدريبات.

وي���ل���ف���ت ق��ائ��د 

اأّن  اإىل  ال���ف���وج 

���س��ري��ة امل��درع��ات 

ت��اب��ع��ت ب��رن��ام��ج 

ت���دري���ب )ع��م��ل��ي��ات ده��م 

فريق  باإ�سراف  اأم��ن(  وحفظ 

م�سرتك اأمريكي - بريطاين 

يف  اخلا�سة  القوات  مدر�سة  يف 

جهة  من  ويو�سح  حامات. 

اأخرى اأن هدف التدريب على 

الآهلة  الأماكن  يف  القتال 

�سرية  كل  ت�ستطيع  اأن  هو 

بوا�سطة  املبا�سر  الدعم  تاأمني 

الهاون.

الأ�سلحة  ت�سّلمه  ع��ق��ب 

 A4 )ب�����ن�����ادق  ال����ف����ردي����ة 

وزخاروف(، اأجرى الفوج رماية 

�سنوية ورماية ت�سفري يف حقل 

وقد  اأي��ام.   6 ملدة  ال�سقي  اإب��ل 

يف ثكناتنا
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ممتازة،  نتائج  التدريبات  هذه  اأعطت 

جلهة اكت�ساب الع�سكريني مزيًدا من 

الثقة بالنف�س، وتقنية عالية يف ا�ستخدام 

ال�سالح.

وعلى �سعيد الدورات، تابع الع�سكريون 

دورة »ردات الفعل عند التعّر�س للنريان« 

)جميع ال�سرايا(، مع تنفيذ عملي على 

نّفذت  كما  احلّية،  بالذخرية  الأر���س 

دورة متّر�س يف هند�سة القتال مع متارين 

تفجري عملية.

وجتهيز  ت��دري��ب  على  ال��ف��وج  ويعمل 

التي  الدعم  �سرية  يف  هند�سية  ف�سيلة 

املغيتة،  حقل  يف  مناورة  نّفذت  اأن  �سبق 

اأثناء  الهند�سي يف  الدعم  والهدف تقدمي 

اأره��اط  خ��الل  من  اخلا�سة  العمليات 

�سرية  يعمل كل منها يف  قتال، بحيث 

قتال. 

 10( مكّثفة  اإ�سارة  دورة  اأجريت  كما 

اإ�سارة  عن�سر  لتاأمني  دفعتني  على  اأي��ام( 

لكل ح�سرية، ورتيب اإ�سارة لكل �سرية، 

الثر  املدّربة على  العنا�سر  قامت  بحيث 

الهاتف يف مركز  ل�سبكة  مبد خطوط 

الأ�سلحة  على  دورة  وافتتحت  الزهراين. 

هبوط  ومت��اري��ن  واملتو�سطة  اخلفيفة 

تدريبية  رماية  اإىل  ال��ربج  عن  باحلبال 

للقّنا�سني يف حامات.

من  موؤلًفا  فريًقا  الفوج  اأر�سل  ذلك  اإىل 

القوات  مدر�سة  اإىل  رتباء  و6  �سابطني 

اخلا�سة يف دورة دهم، هوؤلء �سوف يتولون 

تدريب عنا�سر الفوج.

مهمات الفوج

ال�ساد�س  التدّخل  فوج  قائد  ي�ستعر�س 

واأولها  بها  كّلف  التي  املهمات  اأب��رز 

حّمانا،  يف  متركزه  ف��رتة  خ��الل  ك��ان 

حيث نّفذ تدابري اأمنية يف اأثناء انتخابات 

الرئا�سة ال�سورية، اإذ اأقيم مركز القرتاع 

ولحًقا  بعبدا.  منطقة  يف  ال�سفارة  يف 

حتت  الثالثة  املوؤللة  ال�سرية  الفوج  و�سع 

ال�سيطرة العمالنية لقوات قطاع جنوبي 

ال�سرية  دورية من  اأر�سل  الليطاين، كما 

اإىل قطاع اللواء الأول يف اجلرمق  الثالثة 

الثانية  ال�سريتان  نّفذت  فيما  والعي�سية؛ 

اأمنية يف مغدو�سة مع  تدابري  واملدرعات، 

و�سع نقاط مراقبة يف الأماكن احل�سا�سة 

وت�سيري دوريات ربط. 



قيد الإجناز

على  املقررة  بامل�ساريع  يتعّلق  ما  يف 

�سعيد الفوج، قال قائده اإن يف طليعتها 

للو�سول  التدريب  يف  واملثابرة  املتابعة 

الح��رتاف  م��ن  عالية  م�ستويات  اإىل 

الع�سكري. وتابع قائاًل: »ن�سعى كذلك 

اإىل حتويل مركز قيادة الفوج يف الزهراين 

اإىل من�ساأة تدريبية لقطع اجلي�س واألويته 

املتمركزة واملنت�سرة يف منطقة اجلنوب. 

و»برج  املقاتل«  »جولة  املن�ساأة  وت�سمل 

و�سوف  ح��ي��اة«،  بكرة  و»ب��رج  هبوط« 

ومنها:  التدريب،  بو�سائل  جتهيزها  يتم 

بالذخرية  رماية  وحقل  الهوائية  اجلولة 

 120/81/60 ه��اون  رماية  وحقل  احلّية 

الفوج  ويخطط  بحرية.  اأه���داف  على 

غرفة  وجتهيز  للطوافات  مهبط  لإقامة 

كمبيوتر  اأجهزة  تاأمني  اإىل  عمليات 

القيادة،  عمل  تاأليل  مع  مبا�سرة  تت�سل 

واإقامة ناٍد لل�سباط وبيت للجندي.

وعلى �سعيد التدريب، من املقرر اإقامة 

يف  الفوج  مل�سلحة  ميداين  م�سعف  دورتي 

الطبابة الع�سكرية مبا يوؤمن له حواىل 

حاجاته،  يلّبون  ميدانًيا  م�سعًفا   35

م�سعفها  قتال  ح�سرية  لكل  في�سبح 

امليداين اخلا�س«.

وختم قائد الفوج بالقول: »نعمل بكل 

وحجم  مرتفعة،  ومعنوياتنا  طاقاتنا 

كبري،  عاتقنا  على  امللقاة  امل�سوؤولية 

ونحن ن�سعى لتاأمني جميع الحتياجات 

الالزمة وقد قطعنا �سوًطا كبرًيا يف ذلك 

لنا،  وم�ساعداتها  القيادة  جهود  بف�سل 

من اأجل حتقيق اأف�سل النتائج والرتقاء 

بالفوج اإىل اأف�سل امل�ستويات«.

يف ثكناتنا
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منا�سبة

اإعداد:

تريز من�صور

العدد 42352

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

اأعمال املوؤمتر يف كتاب

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، ويف ح�صور املفت�ش العام بالوكالة العميد الركن 

مي�صال نحا�ش ممثلاً نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني �صمري مقبل وقائد 

اجلي�ش، اأقام مركز البحوث والدرا�صات ال�صرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين احتفالاً يف النادي 

القليمي  »املوؤمتر  اأعمال  املت�صمن  الكتاب  توزيع  ملنا�صبة  املنارة،   - املركزي  الع�صكري 

الرابع« الذي عقد يف بريوت خلل ني�صان املا�صي.

ح�صر الحتفال خالد علوان ممثلاً وزير العدل اللواء اأ�صرف ريفي، وممثلون عن املدراء 

اإىل ديبلوما�صيني  اإ�صافة  العامني للأجهزة الأمنية، وممثل مدير عام رئا�صة اجلمهورية، 

�صيا�صية،  و�صخ�صيات  لبنان  يف  املوؤقتة  الدولية  القوات  من  ووفد  ع�صكريني،  وملحقني 

اأكادميية واجتماعية، وباحثني و�صباط. 

العميد الركن حمادة

بعد الن�شيد الوطني، األقى مدير املركز 

كلمة  حمادة  خالد  الركن  العميد 

الرابعة  لل�شنة  »جتمعنا  فيها:  ق��ال 

موؤ�ش�شة  احلا�شنة،  املوؤ�ش�شة  التوايل  على 

اجلي�ش، ك�شركاء درجوا على التفاعل 

جمموعة  لإجناز  النظر  وجهات  وتبادل 

عام  م��دار  على  البحثية  الأن�شطة  من 

الإقليمي  املوؤمتر  جانب  واإىل  من�شرم. 

من  البحوث  مركز  نّظمه  الذي  الرابع 

عنوان  حتت   ،2014 ني�شان   12 لغاية   9

الأو�شط  ال�شرق  يف  املرتقب  »ال�شتاتيكو 

املحتملة:  والت�شويات  املتغريات  �شوء  يف 

النظام  وركائز  اأنظمة احلكم  �شرعية 

�شدد  يف  نحن  والذي  اجلديد«،  الإقليمي 

اأعماله،  ي��وّث��ق  ال��ذي  الكتاب  ت��وزي��ع 

ن��ّظ��م��ت 4 ور�����ش ع��م��ل ح���ول الأم���ن 

ال�شيرباين ودور مراكز الأبحاث يف �شناعة 

التعاون  دائ��رة  ات�شعت  وقد  العام.  ال��راأي 

اجلامعات  اىل  اإ�شافة  لت�شمل،  البحثي 

ومراكز البحوث، برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي )UNDP( والوكالة اجلامعية 

.»)AUF( الفرنكوفونية

التي  التحّول  م�شارات  »اإن  واأ���ش��اف: 

توؤكد  ال��ي��وم،  العربي  العامل  يعي�شها 

لدى  البحوث  ملراكز  امللزمة  املكانة 

اجلي�ش  �شمنها  ومن  احلديثة  اجليو�ش 

اللبناين. ولقد اأظهرت التجربة، ويف وقت 

التحولت  بني  الع�شوي  الرتابط  قيا�شي، 

والتهديدات  والجتماعية  ال�شيا�شية 

يتبادر،  يكن  مل  اإذ  اليومية،  الأمنية 

رمبا اإىل اأذهان الكثريين، اأن موا�شيع 

الأقليات  وم�شتقبل  الدينية  الأ�شوليات 

تناولتها  التي  ال�شيا�شي،  الإ�شالم  و�شعود 

املوؤمترات التي نّظمها املركز، �شت�شّكل 

املكّون الرئي�ش يف فهم املحيط احلا�شن 

لالإرهاب، ويف تقدير املخاطر على املوقف 

العمالين للوحدات الع�شكرية لدى اأداء 

واجبها يف مكافحته«.

نعرتف  اأن  علينا  »رمبا   : قائالاً وتابع 

�شنوات،  اربع  مدى  وعلى  قاربنا،  باأننا 

تهديد  اإىل  وحتّولها  الأ�شوليات  م�شاألة 

الثقافية  املجموعات  مل�شتقبل  مبا�شر 

احليز  نعِط  مل  ولكّننا  ولال�شتقرار، 

باملوروث  امل�شاألة  هذه  لرتباط  الكايف 

الثقايف امل�شرقي، الذي كان املحّفز الأول 

لتفّجر العنف ب�شكل غري م�شبوق.

العامل  يف  ح�شل  ما  اإع��ادة  ميكن  ل 

وعقول  اأزم��ات  تراكم  اإىل  اإل  العربي 



متحجرة ت�شّنم التاريخ واملا�شي، وتوؤ�ش�ش 

الفائ�ش  هذا  اإن  دائمة.  اأهلية  حلروب 

نبذ  فر�شية  على  القائم  اخل��ي��ال  م��ن 

العنف  ظاهرة  تف�شري  اإىل  يذهب  الآخر 

اأنه �شبقها يف التاريخ ما كان  بالدعاء 

مثلها واأب�شع.

اإن اجلرمية املتقدمة ل ميكنها تربير 

ميكن  ل  والثقافة  املتاأخرة،  اجلرمية 

بقوة  وت��ق��ّي��ده  العقل  على  تنغلق  اأن 

الن�ش املقد�ش، لقد اأ�شحى ال�شرق الأو�شط 

غري  واعتدال  قاتل  تطرف  بني  ا  منق�شماً

من  رعيل  لهيمنة  ا  وخا�شعاً ف��اع��ل، 

امل�شعوذين.

الغرب  ن�شتدعي  هل  هنا،  ونت�شاءل 

اأجل  من  اأم  ال�شتقرار  اأج��ل  من  اليوم 

�شيعيد  هل  احل�شارة؟  من  جزء  ا�شتعادة 

�شورته  على  جمتمعنا  ت�شكيل  الغرب 

الطوائف  الدولة على  واأولوية  التعددية  يف 

ا؟ ا تاريخياً اأم على ال�شورة املعتربة موروثاً

من  وبتوجيهات  البحوث  مركز  اإن 

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  ق��ائ��د 

كل  ع��ل��ى  ان��ف��ت��اح��ه  ع��ل��ى  �شيثابر 

وحيد  ك�شبيل  امل��ت��اح��ة  ال��ط��اق��ات 

الأزم��ات  وال���روؤى ح��ول  الأف��ك��ار  لتبادل 

الوجودية التي يتخبط بها عاملنا العربي، 

لفهم  احلياة،  باأ�شا�شيات  تت�شل  والتي 

دينامياتها...«.

العميد نحا�ش

األقى  نحا�ش  مي�شال  الركن  العميد 

والتقدير  بال�شكر  فيها  توّجه  كلمة 

تنظيم  يف  �شاركوا  الذين  جميع  اإىل 

يف  واأ�شهموا  فيه  وحا�شروا  املوؤمتر  هذا 

واقت�شادية  فكرية  نخب  من  اإجناحه، 

اإىل  تنتمي  ودولية،  حملية  واكادميية، 

ا. وقال:  ا ورقياً اأكرث بلدان العامل تقدماً

بريوت  الإقليمي يف  املوؤمتر  انعقاد  »اإن 

والدرا�شات  البحوث  مركز  من  بتنظيم 

كان  وال��ذي  اجلي�ش،  يف  ال�شرتاتيجية 

ال�شرق  يف  املرتقب  ال�شتاتيكو  ح��ول 

والت�شويات  املتغريات  �شوء  يف  الأو���ش��ط 

للموؤمترات  ا�شتكمالاً  ياأتي  املحتملة، 

ت�شليط  اإىل  الهادفة  ال�شابقة  الثالثة 

العميقة  البنيوية  امل�شاكل  على  ال�شوء 

افرزت  والتي  الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف 

�شديد  ا  ج��دي��داً ��ا  واق��عاً  2011 ال��ع��ام  منذ 

ال�شعوبة والتعقيد. هذا الواقع فاقم من 

غلب  التي  وال�شراعات  الأزم���ات  ح��ّدة 

ع  تو�شّ �شّيما  ل  الأمني،  الطابع  عليها 

لأ�شباب  وذلك  والإرهاب،  العنف  ظاهرة 

املثال،  �شبيل  على  منها  اأذكر  عديدة، 

عدم اإجراء تو�شيف حقيقي للم�شاكل 

ونتائج،  ��ا  اأع��را���شاً ل  ا  ج���ذوراً القائمة، 

اجلزئية  احل��ل��ول  اعتماد  ع��ن  ف�شالاً 

ومقاربة الأزمات بروح امل�شالح ال�شيا�شية 

ما  ا  غالباً والتي  واخلارجية،  الداخلية 

ا  اأمناً ال�شعوب  م�شلحة  غري  يف  تكون 

ا ورخاء«. وا�شتقراراً

الأخطار  من  الرغم  »على  واأ���ش��اف: 

ول  باملنطقة  ع�شفت  التي  والتحديات 

وطننا  العبثية  رياحها  وطالت  ت��زال، 

نزال  ل  اأننا  اإل  ال�شغري، 

نرى يف التجربة اللبنانية 

الفّذة التي ترتكز على 

مبداأي التنوع يف الوحدة 

ال��ت��ن��وع،  يف  وال���وح���دة 

ن��اف��ذة اأم����ل وخ��ال���ش 

جلميع �شعوب املنطقة، 

مبثابة  نعتربها  بل  ل 

مواجهة  املنيع يف  ال�شد 

ال��ت��ط��رف والإره������اب، 

لأّن  والفو�شى،  والفتنة 

حتاكي  التجربة  ه��ذه 

ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ال��ق��ي��م 

وتتما�شى  ال�شاملة،  واحل�شارية  الإن�شانية 

يف  واحلداثة،  والتقدم  التطور  �شكة  مع 

بات  متوا�شل،  مت�شابك  متداخل  عامل 

قرية كونية �شغرية بكل ما للكلمة 

من معنى. 

اإن اإمياننا بر�شالة لبنان التعددي ال�شيد 

حافزنا  و�شيبقى  كان  امل�شتقل،  احلر 

الأقوى يف بذل اجلهود وتقدمي الت�شحيات 

�شجاعة  بكل  واجهنا  لقد  اجل�شام، 

العدو  للوطن،  عدوين  اأخطر  وب�شالة 

ميثالن  اللذين  والإره��اب،  الإ�شرائيلي 

لر�شالتنا  الوا�شح  النقي�ش  الينا  بالن�شبة 

وتاريخنا احل�شاري العريق.

قّدم  تعلمون،  كما  القريب  وبالأم�ش 

خرية  من  الباهظة  الدم  �شريبة  جي�شنا 

رجاله، يف مواجهة اجلماعات الإرهابية 

ت�شّدى  اإذ  وجوارها،  عر�شال  منطقة  يف 

واأحبط خمططها  لها بكل قوة وحزم، 

اللبنانية،  ال�شاحة  اخ��رتاق  اإىل  الآي��ل 

التدمريي،  م�شروعه  من  ا  جزءاً وجعلها 

ا  جت�شيداً الكبري،  الإجن��از  هذا  فكان 

ا  لإرادة اجلي�ش يف حماية لبنان، وجت�شيداً

كهم  ومت�شّ بجي�شهم،  اللبنانيني  لثقة 

امل�شرتك.  وعي�شهم  بوحدتهم  النهائي 

اليوم  نوؤكد  املنرب  هذا  على  من  واإننا 

عزمنا على قطع دابر الإرهاب يف كل 

اأر�شنا  فالأر�ش  الوطن،  بقاع  من  بقعة 

اأمنلة  قيد  نتنازل  ولن  �شعبنا،  وال�شعب 

عن حقنا املقد�ش يف الدفاع عن بالدنا، 

كائنة ما كانت الأخط�ار والت�شحيات.

نخب  اجلميع  �شرب  الكلمات  بعد 

ن�شخ  احل�شور  على  وّزعت  ثم  املنا�شبة، 

غالفه  باأناقة  متّيز  ال��ذي  الكتاب، 

�شهدته  م��ا  اأب���رز  وت�شّمن  وت�شميمه، 

جل�شات املوؤمتر الإقليمي الرابع، اإ�شافة 

قبل  م��ن  ط��رح��ت  ال��ت��ي  الأ���ش��ئ��ل��ة  اإىل 

امل�شاركني.

التغطية  الكتاب  ه��ذا  وّث���ق  كما 

الإعالمية ال�شاملة لأعمال املوؤمتر.
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الأمن ال�سيرباين

ن��ّظ��م  الإط��������ار،  ه����ذا  يف 

والدرا�سات  الب�حوث  مركز 

اجلي�ش  يف  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

ن��������دوة يف جم��ال  ال��ل��ب��ن��اين 

بع��ن��وان:  ال�سيب��راين  الأمن 

»الأم���������ن ال�����س��ي��ب��������راين: 

الإ�ستجاب��ة  فري��ق  ت�سكي�ل 

ل��ط�����������وارئ الإن��ت�����رن��������ت 

العمالنية«،  والإج������راءات 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��وك��ال��ة 

اجل��امعي���ة الفرنكوف��وني��ة 

 Agence universitaire(

 )de la Francophonie
مم��ّث��ل��ة ب��ال�����س��ي��دة ���س��ل��وى 

مكتب  م���دي���رة  ن���اك���وزي 

للوك�الة  الأو����س���ط  ال�����س��رق 

الفرنكوف�وني�ة،  اجل��امعي��ة 

اللبن��اني��ة  اجل�مع�ي��ة  ومع 

املعلوم���ات  لت�ك��نول��وجي��ا 

)L.I.T.A( ممّثلة بالدكتورة 

وذلك من  الأ�سقر جبور،  منى 

 2014/7/12 لغاي���ة   7 تاري�خ 

ال�سباط  من  عدد  مب�ساركة 

وق��وى  ال��ل��ب��ن��اين،  اجلي�ش  يف 

الم���ن ال��داخ��ل��ي والأ���س��ات��ذة 

اجلامعيني العاملني يف جمال 

ح�سر  ك��م��ا  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، 

الدكتور عبد اللطيف مرياوي 

اجلامعية  ال��وك��ال��ة  رئي�ش 

الفرنكوفونية.

نوع جديد من التحدّيات

بكلمة  ال��ن��دوة  اإ�سُتهلت 

ال��ع��م��ي��د ال����رك����ن خ��ال��د 

البحوث  مركز  مدير  حماده 

والدرا�سات ال�سراتيجية، الذي 

مل�ساركتهم  باحل�سور  رحب 

ال��ذي  ال��ه��ام  الن�ساط  ه��ذا  يف 

من  جديد  نوع  حول  يتمحور 

الأمن،  تهدد  التي  التحدّيات 

والتي ت�ستوجب تعاون املركز 

واخلا�ش،  العام  القطاع  مع 

متوا�سل  تفاعل  خ��الل  من 

املعلومات  حماية  ل��ت��اأم��ني 

وذل��ك  الت�����س��ال،  و�سبكات 

ب��اع��ت��م��اد ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 

ت��رم��ي لإن�����س��اء ���س��راك��ة مع 

والوكالت  الإدارات  خمتلف 

واجل���ام���ع���ات، وط��ب��ًع��ا مع 

القطاع اخلا�ش، تعنى بالأمن 

باإنتاج  وت�سمح  ال�سيرباين 

منظومة حماية على امل�ستوى 

الوطني ال�سامل. 

واأ�ساف: »اإن التحديات التي 

التي  املعلومات  باأمن  تتعلق 

تواجهها خمتلف القطاعات 

احل��ك��وم��ي��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة 

والإق��ت�����س��ادي��ة، مت��ت��د عرب 

احلدود الوطنية وعرب خمتلف 

امل��ك��ون��ات الإق��ت�����س��ادي��ة ول 

مواجهتها  بالتايل  ميكن 

من  اأ�سرارها  من  والتخفيف 

ق��ب��ل اجل��ي�����ش م��ن��ف��رًدا، ل��ذا 

من  �سركاء  مع  يعمل  فهو 

العامة  املوؤ�س�سات  خمتلف 

لتبادل  اخلا�ش  القطاع  ومع 

الآراء والأفكار وتطوير قدرات 

اجلهود  وم�ساعفة  ج��دي��دة 

هذه  على  ل��ل��رد  اجلماعية 

التحديات.

اإّن حتقيق الوعي للتحديات 

املعلومات  قواعد  تواجه  التي 

ميلي  ال��ه��ام��ة،  واملعطيات 

تتمحور  ثقافة  اإنتاج  علينا 

التي  امل��خ��اط��ر  اإدراك  ح��ول 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  ت�سري 

من  تخفف  التي  التطبيقات 

ال�سبكات  يف  ال�سعف  نقاط 

موثوقية  وتعزيز  والأن��ظ��م��ة 

ل  الإط��ار  ه��ذا  ويف  البيانات. 

وتوفري  املخاطر  اإدارة  من  مفر 

ندوات

العدد 44352

اجلي�ش اللبناين 

والوكالة اجلامعية الفرنكوفونية

تعاون نحو ف�ساء �سيرباين اأكرث اماًنا

حتٍد  املعلومات  قواعد  حماية 

من  بقوة  نف�سه  يطرح  ج��ّدي 

على  الداهمة  التحديات  بني 

الت�سال  و�سبكات  ال�سيرباين  الف�ساء  اأُدرج  وقد  الوطني،  الأمن  م�ستوى 

القوة واملكت�سبات  املتطورة، من بني نقاط  الدول  املعلومات يف  وقواعد 

الوطنية التي ينبغي حمايتها. لقد �سهدت املن�ساآت الإقت�سادية والإدارية 

لقواعد  اخرتاقات  ال��دول،  من  العديد  يف  امل�سرفية،  واملنظومات 

�سرورة  على  الت�سديد  ا�ستوجبت  الت�سغيل،  ومنظومات  املعلومات 

حتقيق ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة يف جمال الأمن ال�سيرباين.
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للم�سوؤولني  ال�سرورية  املعرفة 

ملعاجلة هذا التحدي«.

الأهداف واحلاجة

 Jacques ال�سيد  الندوة  اأدار 

جمال  يف  خبري   Houngbo
و�ساحب  املعلوماتية،  اأم��ن 

جم���ال  يف  غ��ن��ي��ة  جت���رب���ة 

والعمليات  املعلومات  نظام 

املتعلقة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

بال�سيا�سة العامة.

خ���الل  ال����رك����ي����ز  مّت 

الأه���داف  ال��ن��دوة على  ه��ذه 

واحل����اج����ات، م���ع اإظ���ه���ار 

الأخطار التي تهدد املوؤ�س�سات 

والأفراد وماهية طرق احلماية 

الالزمة ملواجهتها وذلك من 

خالل درو�ش نظرية وعملية.

عدة  ال��ن��دوة  ت�سمنت  وق��د 

فر�سيات عملية، مّت التعامل 

حدة  على  فر�سية  كل  مع 

م���ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة من 

امل�ساركني، وخُل�ست اإىل:

- �سرورة الإ�ستجابة ال�ساملة 

م����ن خ�����الل ب���ن���اء ف��ري��ق 

الإنرنت  لطوارئ  الإ�ستجابة 

والإج����������راءات ال��ع��م��الن��ي��ة 

ف�ي��ه  ت���س����ارك   ،)CSIRT(

القطاعات الوطنية كافة.

ف��ري��ق  ق�������درات  ب���ن���اء   -

 )CSIRT( الإ�س�ت��ج��اب���������ة 

للتمكن من حتقيق الأمان 

للم�ستفيدين.

يف اخلتام مّت توزيع �سهادات 

العماد  من  موّقعة  ت��دري��ب، 

ق��ائ��د اجل��ي�����ش وال��وك��ال��ة 

للفرنك�وفوني��ة،  اجلامعي��ة 

على امل�سركني، كما ُمنح 

 Jacques Houngbo ال�سيد 

التمني  مع  تقديرية،  �سهادة 

وبا�ستمرار  للجميع  بالنجاح 

التعاون.

مركز البحوث 

والدرا�سات 

اال�سرتاتيجية

ندوة حول 

املوارد النفطية 

يف �سرق املتو�سط

وال��درا���س��ات  البحوث  م��رك��ز  ن��ّظ��م 

مع  بالتعاون  اجلي�ش،  يف  ال�سرتاتيجية 

هيئة اإدارة البرتول يف لبنان، ندوة يف قاعة 

»امل��وارد  بعنوان  ال��رزة  يف  جنيم  العماد 

الإهتمامات  املتو�سط:  �سرق  يف  النفطية 

الإقت�سادية وال�سيا�سية والأمنية«، ح�سرها 

قائد  ممثًل  كيوان  جورج  الركن  العميد 

و�سفرة  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

اأجنيلينا  ال�سيدة  لبنان  الأوروبي يف  الإحتاد 

ال�سخ�سيات  من  وح�سد  اإيخهور�ست، 

والأكادميية  والدبلوما�سية  الر�سمية 

املحليني  ني  املخت�سّ واخلرباء  وامل�سوؤولني 

�سباط  من  عدد  جانب  اإىل  والدوليني، 

اجلي�ش  والأجهزة الأمنية.

يف م�ستهل الندوة رّحب مدير املركز العميد الركن خالد حمادة باحل�سور، لفًتا اإىل »اأن 

الثورات النفطية املوجودة يف �سرق املتو�سط، ترتبط ارتباًطا وثيًقا مبجمل الأو�ساع ال�سيا�سية 

وا�ستقرارها على  م�ستقبلها  دوًرا كبرًيا يف حتديد  وتوؤّدي  املنطقة،  يف  والأمنية  والقت�سادية 

خمتلف ال�سعد«.

ثم كانت كلمة لرئي�ش هيئة اإدارة قطاع البرول يف لبنان الدكتور نا�سر حطيط، عر�ش 

يف  النفط  ا�ستخراج  م�ساألة  لو�سع  امل�ستقبلية  واخلطوات  ون�ساطاتها  الهيئة  مهمات  فيها 

لبنان قيد التنفيذ.

�ساملة  نظرة  ال�سرقي،  »احلو�ش  عناوين:  ثالثة  عاجلت  التي  اجلل�سات  بداأت  ذلك،  بعد 

واآفاق اإقت�سادية«، »التداعيات ال�سيا�سية والأمنية« و»لبنان: اأين نحن من كل ذلك«. وقد 

الدكتور  �سباط،  و�سام  املهند�ش  ياغي،  ربيع  الدكتور  املهند�ش  التوايل:  على  فيها  حا�سر 

ناجي اأبي عاد، الدكتور وليد خدوري، الدكتور اإيلي جارما�ش، الأ�ستاذ نيك نورتن، الدكتور 

نقول �سركي�ش، املهند�ش و�سام الذهبي، الدكتور مروان ا�سكندر، الدكتور نا�سر حطيط، 

وال�سفرية اإيخهور�ست.



ماوننت

�شهداء  اأرواح  على  �شمت  دقيقة  ثم  الوطني،  الن�شيد  بدايًة 

اجلي�ش و�شحايا الألغام، بعدها رحّبت العقيد ماري عبد امل�شيح 

من املركز الوطني للأعمـال املتعلقة بنزع الألغام باحل�شـور، 

احلكومة  قرار  اأهمية  على  رّكزت  التي  الكلمات  وتوالت 

اللبنانية التوقيع على اتفاقية حظر ا�شتخدام اأ�شلحة مفرطة 

ال�شرر. 

بل  تعمل  التي  ال�شركات  جهود  على  اأثنى  ماوننت  رو�ــش 

وم�شاعدة �شحايا حوادثها، لفًتا  الألغام  نزع  اأجل  كلل من 

اإىل »التقدم الذي حتقق يف لبنان بانتظار اأن ي�شبح خالًيا من 

الألغام«، موؤكًدا اأن هذا الهدف مل يعد بعيد املنال، علًما اأن 

على  ويوؤثر   ،2016 العام  حلول  مع  حتقيقه  يعيق  املوارد  نق�ش 

الإقت�شاد، ويت�شبب مبزيد من ال�شحايا. 

ايخهور�ست

بدورها نّوهت اإيخهور�شت باجتماع الأمم املتحدة واملفو�شية 

الأوروبية العليا يف لبنان، واأ�شارت اإىل عمل »العديد 

اجلي�ش  جانب  اىل  الألــغــام  مكافحة  على  اجلــهــات  مــن 

اللبناين«، داعية اإىل »عدم ن�شيان املخاطر التي تواجه اأولئك 

اإنقاذ  اأجل  من  بحياتهم  جمازفني  احلقول  يف  يعملون  الذين 

الأوروبي  الإحتاد  من  املايل  الدعم  »ا�شتمرار  واأكدت  البلد«. 

ال�شنوات  ويف  حالًيا  الألغام  مكافحة  على  للعمل  للبنان 

املقبلة«.

العميد الركن ع�سيمي

العميد الركن ع�شيمي �شكر يف كلمته داعمي م�شروع نزع 

الألغام، معرًبا عن حزنه لوقوع �شحيتني جديدتني يف منطقة 

الجتماع  هذا  »اإن  موؤكًدا:  لغم،  انفجار  جراء  من  البرتون 

لإظهار  املركز  ينّظمها  التي  الجتماعات  �شل�شلة  يف  يندرج 

التحّديات وال�شعوبات التي يواجهها و�شبل معاجلتها و�شوًل اإىل 

تطبيق التفاقيات التي وّقع عليها لبنان - كاتفاقية حظر 

القنابل العنقودية - وتنفيذ ال�شرتاتيجية الوطنية«.

الألغام  من  املت�شّررة  الــدول  طليعة  يف  لبنان  »اإن  واأ�شاف: 

امل�شاحات  من  الكثري  ذلك  عّطل  وقد  العنقودية،  والقنابل 

والبنى  ال�شياحية  واملناطق  والقت�شادية  وال�شناعية  الزراعية 

التحتية، ما اأّدى اإىل تراجع كبري يف القت�شاد الوطني والتنمية، 

لكن بف�شل الدعم الذي قّدمته الدول املانحة، واأخ�ّش بالذكر 

وزارة  يف  التقليدية  الأ�شلحة  اإزالــة  ومكتب  ــي  الأوروب الإحتــاد 

اخلارجية الأمريكية وغريها، مّت حترير الكثري من الأرا�شي، 

بالإ�شافة اإىل م�شاعدة الكثري من ال�شحايا وتاأهيلهم ج�شدًيا 

يًدا بيد
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نزع الألغام

الدول املانحة جتتمع 

يف بريوت ملواكبة

التقدم ومعاجلة املعوقات

للأعمال  اللبناين  الوطني  للربنامج  الداعمة  الدول  عقدت جمموعة 

�سفرية  ح�سور  يف  فيني�سيا  فندق  يف  اجتماًعا  الألغام،  بنزع  املتعّلقة 

املتحدة  الأمم  م�سروع  ومدير  اإيخهور�ست،  اأجنيلينا  الأوروبي  الإحتاد 

املتعّلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  ورئيـ�ض  ماوننت،  رو�ض  للتنمية 

غابريال  البابوي  وال�سفري  ع�سيمي،  عماد  الركن  العميد  بالألغام 

املدنية  ال�سباط والديبلوما�سيني وممثلي اجلمعيات  كات�سيا، وعدد من 

باملو�سوع. املعنية 



ونف�شًيا لي�شار اإىل دجمهم يف املجتمع«.

متويل  م�شادر  لإيجاد  ال�شعي  »متابعة  املركز  رئي�ش  واأّكد 

اأخرى، وبالتايل زيادة الفرق العاملة للو�شول اإىل اإنهاء الأعمال 

اإبرام اتفاقات  �شمن املهل ال�شرتاتيجية الوطنية، من خلل 

مع اأطراف عاملية )ITF( واأخرى وطنية«.

جنيف  مركز  مع  وبال�شراكة  �شيتوىّل  »املركز  اأن  واأعلن 

ن�شاطات  اإدارة  الإن�شانية،  للأغرا�ش  الألــغــام  ــة  لإزال ــدويل  ال

اىل  يهدف  والذي  بالألغام  املتعلقة  للأعمال  العربي  الربنامج 

والقنابل  الألغام  من  املت�شررة  العربية  الــدول  حاجات  تلبية 

العنقودية وخماطرها«. وقال »اإن املركز اللبناين عّزز التعاون 

الأكادميي مع عدة جهات، واإىل تعاونه مع جامعة البلمند 

مع  اآخــر  تعاون  م�شروع  ال�شنة  هذه  با�شر  طويل،  وقت  منذ 

العلمية حول  والبحوث  الدرا�شات  لتعزيز  الأمريكية  اجلامعة 

الأعمال املتعلقة بالألغام«.

من  وبتوجيه  »املركز  باأن  ع�شيمي  الركن  العميد  وذّكر 

قائد اجلي�ش العماد جان قهـوجي وبف�شـل الدعـم الـذي تلقاه، 

امللّوثة  الأرا�شي  لتحرير  التنظيف  اأعمال  من  الكثري  اأجنز 

املنّظفة  الن�شبة  و�شلت  وقد  العـنقودية،  والقنابل  الألغام  من 

كما   ،%70 اإىل  العنقـودية  بالقنـابل  امللّوثـة  امل�شاحـات  من 

وترافـق  بالألغـام،  امللوثـة  الأرا�شـي  من   %46.41 تنظـيف  مّت 

خماطر  على  التوعية  جمال  يف  م�شتمرة  ن�شاطات  مع  ذلك 

قـني وم�شرفـني يف الرتبية  الألغام )دورات تذكريية واإعـداد من�شّ

ال�شحّية وتوعية طلب(.

ي�شاف اإىل ما ذكر - وذلك بف�شل UNMAS - متويل م�شروع 

امل�شح  ت�شّمن  العنقودية  والقنابل  الألغام  �شحايا  مل�شاعدة 

احلروب  وخمّلفات  الألغام  �شحايا  حاجات  لتقييم  الوطني 

وتركيب الطراف«، واأ�شار اإىل اأن »منظمة »ماغ« اأجرت ما 

قبل املبا�شرة باأعمال التنظيف م�شًحا �شمل 443 حقًل ملوًثا 

وقد  الربيطانية(  احلكومة  من  )بتمويل  العنقودية  بالقنابل 

�شاهم هذا امل�شح يف تقلي�ش امل�شاحات امللوثة اإىل 1.480.000 مرت 

مربع تقريًبا«.

وثائقي ومداخلت

بعد كلمة العميد الركن ع�شيمي، ُعر�ش فيلم وثائقّي عن 

الألغام،  اإزالة  عمليات  يف  احلا�شل  والتقّدم  املركز،  اإجنازات 

املتابعة  والتوعية على خماطرها وم�شاعدة �شحاياها، و�شرورة 

يف هذه الق�شية الإن�شانية.

وعر�شت الدكتورة غنوة بكدا�شي، درا�شة حول ا�شتحقاقات 

من  موران  جريوم  املقدم  �شرح  فيما  الوطنية،  ال�شرتاتيجية 

املدر�شة  لإن�شاء  ا  خا�شً م�شت�شاًرا  ب�شفته  الفرن�شي،  اجلي�ش 

اإن�شانية، تطّور العمل يف هذا  الإقليمية لنزع الألغام لأهداف 

امل�شروع.

وبدوره قّدم ال�شيد اليا�ش عرقتنجي من »بنك لبنان واملهجر« 

البنك يف جمال نزع الألغام  ا حتّدث فيه عن م�شاهمة  عر�شً

األقى  حني  يف  تاريخه،  ولغاية   2010 العام  منذ  اإن�شانية  لأهداف 

�شّلط  كلمة   »BRIC« مركز  مدير  غزيري  ح�شان  الدكتور 

جديدة  وتقنيات  طرق  حول  املركز  اأبحاث  على  ال�شوء  فيها 

للعثور على الألغام وتفجريها عن بعد. 

برنامج  بيورن هاني�شدال مدير  ال�شيد  قّدمه  ثم كان عر�ش 

يف  العاملة  الرنوجية  ال�شعبية  امل�شاعدات  جمعية  يف  الألغام 

لبنان، �شرح فيه ن�شاطات اجلمعية واإجنازاتها. بعدها كانت 

وختاًما  غندور.  ح�شني  لبنان  يف  الألغام  �شحايا  لأحد  �شهادة 

قدمت الدكتورة حبوبة عون من جامعة البلمند اإيجاًزا عن 

لت اإليها. عمليات م�شح ال�شحايا والنتائج التي تو�شّ
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اأ�سا�سيات التعاون الع�سكري - 

املدين يف ور�سة عمل
حول  عمل  ور�سة  والأركان  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  كلية  يف  اأقيمت 

»العالقات الع�سكرية - املدنية واأ�سا�سيات التعاون الع�سكري - املدين 

اأ�سرف  الإمنائي.  املتحدة  الأمم  برنامج  من  بدعم   ،»)CIMIC(

على الندوة العقيد يو�سف م�سرف رئي�ض ق�سم التعاون الع�سكري - املدين، و�سارك فيها 

�سباط من اجلي�ض اللبناين، واآخرون من قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، بالإ�سافة 

اإىل مندوبني من الوزارات واملنظمات واجلمعيات النا�سطة يف هذا املجال.

الأول  ال��ي��وم  يف  امل��ح��ا���ض��رون  ت��ط��ّرق 

الع�ضكرية   - املدنية  العالقات  اإىل 

وعر�ضوا  وال��ع��امل،  لبنان  يف   )CMR(

مناذج معتمدة يف عدة دول عربية، كما 

تطرقوا اإىل التحديات التي تواجهها هذه 

العالقات، ودور اجلي�ش اللبناين الأ�ضا�ضي 

يف امل�ضاهمة يف تفعيلها.

جل�ضات اليوم الثاين من الور�ضة حا�ضر 

املتحدة  الأمم  قوات  �ضّباط من  خاللها 

املوؤقتة يف لبنان عن التفاعل املدين مع 

والتوا�ضل  املدنية  وال�ضوؤون  اليونيفيل، 

جنوبي  قطاع  يف  امل��دين   - الع�ضكري 

اليونيفيل  �ضيا�ضة  وتناولوا  الليطاين، 

�ضمنها  ومن  عام  ب�ضكل  ومهماتها 

التن�ضيق مع  وبرامج  املجتمعي  التوا�ضل 

اجلي�ش.

من  حما�ضرون  ناق�ش  الأخري  اليوم  ويف 

وكالت تابعة لالأمم املتحدة اقرتاحات 

لتعزيز جتاوب املدنيني مع برامج التعاون 

التعاطي  وكيفية  املدين،   – الع�ضكري 

مع تداعيات الأزمة ال�ضورية على لبنان 

جميع  على  حت��دي��ات  م��ن  تثريه  وم��ا 

الأ�ضعدة.

اقرتاحات  ب�ضل�ضلة  الور�ضة  وانتهت 

واأفكار للحّث على التعّرف اإىل الهيئات 

بهدف  معها  والتوا�ضل  املانحة،  اخلا�ضة 

ق�ضم  عمل  واإجن���اح  العالقات  تقوية 

التعاون املدين - الع�ضكري.

الأمم  برنامج  مدير  �ضّلم  اخلتام  ويف 

ريندا  لوكا  ال�ضيد  الإمن��ائ��ي  املّتحدة 

واألقى  بالور�ضة،  للم�ضاركني  �ضهادات 

خاللها  خّل�ش  كلمة  م�ضرف  العقيد 

و�ضبل تطوير  الور�ضة  اإليه هذه  انتهت  ما 

امل��دين،  واملجتمع  اجلي�ش  بني  التعاون 

وتطّرق لالأحداث الأخرية يف عر�ضال التي 

يف  ج�ضام  ت�ضحيات  اجلي�ش  فيها  بذل 

�ضبيل تثبيت الأمن وال�ضتقرار يف البالد. 

وختم �ضاكًرا الدول واملنظمات والهيئات 

املانحة وامل�ضاركني واحل�ضور.







وجهة نظر

بقلم:

جورج علم

العدد 52352

امللمـات.. عنـد 

مكّون  اأول  ج��ّدة  مطار  يف  امللكّية  القاعة  اإ�ضت�ضافت 

داع�ش،  اإره��اب  »مكافحة  عنوان:  حتت  ال��دويل،  للتحالف 

الأمري  اخلارجّية  وزير  الدعوة  بتوجيه  قام  الن�ضرة«.  وجبهة 

�ضعود الفي�ضل، ومتّثل احل�ضور بوزراء خارجّية الوليات املتحدة، 

ولبنان، وم�ضر، والعراق والأردن، وتركيا، ودول جمل�ش التعاون 

اخلليجي. و�ضّمت القاعة امللحقة م�ضت�ضارين وخرباء ل�ضياغة 

م�ضّودة البيان اخلتامي. اأربعون دقيقة كانت كافية لإقراره، 

العربي  الربيع  تناولت  قّيمة  مبداخالت  البحث  لي�ضتكمل 

منذ ثورة اليا�ضمني يف تون�ش، و�ضولاً اىل دولة اأبو بكر البغدادي!.

ا  ا نقي�ضاً حظي لبنان بن�ضيب وافر، من منطلق كونه منوذجاً

»للثقافة الداع�ضّية«، التي حاولت اأن تخّد�ش تنّوعه، بعبوات 

واأخرى يقظة، قبل  نائمة،  و�ضيارات مفخخة، وخاليا  نا�ضفة، 

اأن ينب�ش اأظافره يف عر�ضال. والالفت يف هذا النقا�ش الفكري 

العربّية  اجليو�ش  ح��ال  على  الرتكيز  ك��ان  الأك��ادمي��ي، 

ا يف الدول املنتف�ضة، او التي زارها الربيع العربي، وحظي  خ�ضو�ضاً

الإطراء بني  الكثري من  وا�ضع، مع  بهام�ش  اللبناين  اجلي�ش 

التي  اجل�ضيمة  امل�ضريّية  التحديات  وبني  عليه،  هو  وما  واقعه 

تواجهه يف هذه املرحلة املف�ضلّية من تاريخ لبنان واملنطقة.

م�ضهبة  مداخلة  الأمريكي  ال�ضت�ضاري  الوفد  رئي�ش  قّدم 

حول النظرة اىل الإرهاب، و�ضبل املعاجلة. تطّرق اىل ما اأ�ضماه 

مهمته  اأن  فقال  اللبناين،  اجلي�ش  مع  البناء«  »التعاون 

عن  حت��ّدث  الأدن���ى.  بحّده  ول��و  ال�ضتقرار،  برت�ضيخ  تنح�ضر 

الكثري،  تقّدم  مل  اأنها  فقال  لبنان،  لدعم  الدولّية  املجموعة 

عقد  قطعتها.  التي  الوعود  وحجم  يتنا�ضب  مبا  تقّدم  مل  او 

والكويت،  نيويورك،  بني  ما  اجتماعات  خم�ضة  من  اأكرث 

يحتاج  مبا  بتزويده  ا  وتكراراً ا  م��راراً ووع��دت  وروم��ا،  وباري�ش، 

ا  وفيًّ اأ�ضلحة، لكنها مل ت�ضل، ومع ذلك بقي )اجلي�ش(  من 

ا  للمبادىء التي يوؤمن بها، وهناك التزام اأخالقي للتعاون معاً

لبنان ل تنطلق من  النظرة اىل  »اإن  الإ�ضتقرار. قال:  لرت�ضيخ 

قّوة  اإقت�ضادّية، بل من كونه   - كونه قيمة نفطّية - مالّية 

معنوية، موقعه ا�ضرتاتيجي ما بني ال�ضرق والغرب، وتتوافر فيه 

ثقافّية  خ�ضائ�ش  اأر�ضه  فوق  وتتفاعل  احلرّية،  مقّبالت  كل 

متنوعة. احلر�ش الدويل على ا�ضتقراره مل يقرتن لغاية ال�ضاعة 

برنامج عمل؛ رمبا هناك  او  ا�ضرتاتيجّية،  او  وا�ضحة،  بخطة 

بع�ش التعاون اللوج�ضتي املخابراتي، لكّن عن�ضر الثقة مهم 

ا، اجلي�ش هو املوؤمتن على ال�ضتقرار الذي تريده املجموعة  جداً

اجتماعات  هناك  والأدق،  معنوية،  �ضراكة  هناك  الدولّية. 

امللحقني  او  ال�ضفراء  طريق  وعن  القيادة،  مع  تتم  ولقاءات 

امللفات  من  العديد  حول  تفاهمات  وهناك  الع�ضكريني، 

والهدوء  احلكمة  من  بالكثري  معها  التعاطي  يفرت�ش  التي 

والواقعّية!«.

الوزنات  على  ب�»املوؤمتن  اجلي�ش  و�ضف  امل�ضري،  الوفد  رئي�ش 

على  »ي�ضحو  لبلد  الفقري  العمود  اأن��ه  واأول��ه��ا  اخلم�ش«، 

»ثقة  ق��ال:  املتبادلة!«.  التهامات  على  ويغفو  الكيدّية، 

موؤ�ض�ضة  بجي�ضه.  الثقة  من  نابعة  بلبنان  ال��دويل  املجتمع 

الذي  والفراغ  الت�ضحر  مو�ضم  يف  الوحيدة  تكون  اأن  تكاد 

متعددة  موؤ�ض�ضة  الهرم،  راأ���ش  من  ف��وق،  من  لبنان  ي�ضرب 

الأدوار واملهام، اإنها على احلدود للدفاع عن ال�ضيادة الوطنّية، 

واإنها اىل جانب  ال�ضلم الأهلي،  الداخل للدفاع عن  واإنها يف 

املوؤ�ض�ضات الر�ضمّية واخلا�ضة للدفاع عن دورة العمل والإنتاج. 

اإنها الرابط بني القرار الدويل بال�ضتقرار، وبني واقع الدولة الذي 

ال�ضتقرار«.  لفر�ش  الع�ضكرّية  املوؤ�ض�ضة  اىل  ما�ضة  بحاجة  هو 

واجه اجلي�ش الإرهاب يف خمّيم نهر البارد باللحم احلي. وقبل 

ا لالنخراط يف جولة  اأن يرتاح اإثر كّل جولة، يرى نف�ضه م�ضطراً

ا للوحدة الوطنية!.  ا عن هيبة الدولة، و�ضوناً جديدة دفاعاً

يعرف  ما  او  ال�ضيغة،  عن  بالدفاع  الثانية  الوزنة  وتتمّثل 

اللبناين  املجتمع  بها  ميتاز  التي  امل�ضرتكة  ال�ضامية  بالقيم 

املنفتح واملثقف، والذي يعاين هذه الأيام وباء املذهبّية والفئوية 

التدخالت  من  امل�ضتوى  عايل  توظيف  »هناك  والطائفّية. 

م�ضافة  قيمة  وكاأنها  اأ�ضبحت  ال��ولءات  حتى  اخلارجّية، 
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يبقى وحـده املوؤمتن علـى الوزنات 

على خ�ضائ�ش البلد ومواطنيه، وكاأن هذا اللبنان ال�ضغري قد 

حتّول اىل جمعية اأمم من كرثة الأعالم ال�ضديقة وال�ضقيقة 

املرتفعة على �ضرفاته، مع الإ�ضارة اىل اأن هذا الطيف ال�ضيا�ضي 

معروف بولئه اىل هذه الدولة، وذاك اىل تلك الدولة، وهكذا 

يبقى  فيما  والولءات،  املرجعيات  من  كوكتيل  دواليك... 

ال�ضمانة الوحيدة للجميع«.

الثالثة: يف بلد مربك، م�ضّرع الأبواب اأمام التيارات املت�ضارعة 

على  الإئتمان  يف  اأمان  م�ضاحة  اجلي�ش  �ضّكل  املنطقة،  يف 

هذا  ظاهرة  من  التقليل  ميكن  ل  الدولّية.  القرارات  تنفيذ 

ا  بلداً ثالثني  من  واأك��رث  اجلي�ش  بني  ما  يجمع  الذي  الرابط 

اأوا�ضر  اإن  اجلنوب.  يف  العاملة  الدولية  القوات  يف  ي�ضاركون 

ا  واأي�ضاً واجلدارة،  الكفاءة  على  قامت  العمل  واآليات  التعاون، 

على ال�ضفافية وال�ضداقة. لي�ش من ال�ضهل اأن يكون اجلي�ش 

ال��زرع  من  الكثري  فيها  مرّكبة  لبيئة  واحل��ار���ش  ال�ضاهر 

جاوؤوا  اإنهم  �ضحيح  اخل�ضبة!.  اللبنانية  الرتبة  يف  الأجنبي 

ا اإنهم يغادرون كقوة �ضديقة  كقوة دعم، لكن ال�ضحيح اأي�ضاً

للبنان، �ضادقة بانطباعاتها وم�ضاعرها حياله. 

يف  اجليو�ش  و�ضعت  قد  العربي  الربيع  جتربة  اإن  الرابعة: 

دخول  مع  بيته  اىل  ذه��ب  العراقي  اجلي�ش  ك��ربى.  حمنة 

واأول قرار اتخذه بول برمير فور و�ضوله اىل  الدبابة الأمريكية، 

لن�ضر  ا  »متهيداً ا  واأنفاراً ا  �ضّباطاً اجلي�ش  بت�ضريح  ق�ضى  بغداد، 

ا حلقوق الإن�ضان!«. يف دول اأخرى ذهب  الدميوقراطية، وتعميماً

الداخلية.  ال�ضراعات  حماور  يف  وتخندق  القتال،  اىل  اجلي�ش 

اأ�ضعفتها احلكمة، حاولت حتييد جي�ضها،  التي  حتى تلك 

بعوائق  ا�ضطدمت  بعدما  �ضهلة،  تكن  مل  التجربة  لكن 

العديد  على  تقت�ضر  ل  التاأهيل  اإعادة  اأن  واكت�ضفت  عديدة، 

ميلك  ل  وال�ضرتاتيجّية.  ال��دور  على  بل  فح�ضب،  والعتاد 

وال�ضديقة من  ال�ضقيقة  اللبناين ما متلكه اجليو�ش  اجلي�ش 

مّرات  واأخ�ضع  بها،  ي�ضتهان  ل  بتجارب  مّر  ولكنه  اأ�ضلحة، 

مّرة  كّل  يف  منها  يخرج  وكان  الدم،  فح�ش  لختبار  عديدة 

ا ميكن العتماد عليه. ا منيعاً قوياً

لغريه  النخبوية.  والثقافة  بالنوعّية،  تتلخ�ش  اخلام�ضة، 

التدريب،  ومراكز  والدورات،  واملعاهد،  والإمكانات،  الأموال، 

والعلم  واخل��ربة،  بالثقافة  امل�ضّلحة  الع�ضامّية  من  منط  وله 

واملعرفة، وروح املبادرة. خ�ضائ�ش قد جتتمع يف جيو�ش، لكن 

من النادر اأن جتتمع بجي�ش واحد يقول: »لّبيك لبنان يف ظّل 

املنزلقات املذهبّية والطائفية والفئوية الطاغية على ال�ضاحة، 

وكل ال�ضاحات الأخرى يف الوطن العربي حيث توجد تنوعات 

ثقافية!«.

املقررات،  وتليت  اخلتامي،  البيان  و�ضدر  اجلل�ضة،  اإنتهت 

واإذا ال�ضجيج يف بريوت يدور حول �ضيا�ضة املحاور، وارمتاء لبنان 

واحلقيقة كانت مغايرة  اجلديد.  الدويل  التحالف  اأح�ضان  يف 

انطلقت  الدقيقة  واملطالعة  حماور،  ول  حتالفات  فال  ا،  متاماً

من اأن لبنان يحارب الإرهاب قبل قيام التحالف، وحتى قبل 

اأن تفّكر الدول الكربى العمل على تكوينه.

وما  عليه،  واملعتدى  ال�ضحّية،  هو  الأم��ر،  بحقيقة  ولبنان، 

يقوم به اإمنا يندرج حتت عنوان الدفاع عن النف�ش، وحماية 

ال�ضيادة، والزود عن امليثاق، وال�ضيغة، والعي�ش الواحد بني اأتباع 

امل�ضلحة  وثوابت  وقواعد  باأ�ضول  واللتزام  ومذهب،  طائفة   18

الوطنية العليا التي تبقى اأولوية ل تعلو فوقها اأية اأولوية اأخرى.

يبقى  واملنطقة،  لبنان  يف  ال�ضائد  العام  النك�ضاف  ظل  ويف 

اجلي�ش الأمل، وال�ضمانة، ولي�ش التحالف الدويل.

�ضاربة،  وق��ّوة  حقيقة،  ا�ضبح  قد  التحالف  هذا  اإن  �ضحيح 

لكن هل يتمّثل الإرهاب فقط مبجموعات ب�ضرّية، ميكن 

اأم هو ثقافة، وعقيدة، وفكر،  وال�ضيطرة عليها،  اإخ�ضاعها، 

وتوّجه، وتن�ضئة لها من املقومات الب�ضرّية واملالية واملعنوية ما 

يحّولها اىل اأخطبوط خطر، بحيث اإذا ما مّت النيل من بع�ضه، 

جدّية  هناك  وهل  الآخ���ر؟!.  بالبع�ش  ي�ضتمر  اأن  ي�ضتطيع 

اأقوى  الدولية  واخللفيات  امل�ضالح  اأن  اأم  ا�ضتئ�ضاله  يف  حتمّية 

واأبعد من ال�ضعارات؟!.



املوقع

ت��ق��ع ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق يف 

جنوب غرب قارة اآ�ضيا، �ضمن ما 

الأو�ضط،  ال�ضرق  مبنطقة  يعرف 

وت�����ض��ّك��ل ال��ق�����ض��م ال�����ض��م��ايل 

ال�����ض��رق��ي م��ن ال��وط��ن ال��ع��رب��ي. 

ال�ضمال،  م��ن  تركيا  حت��ّده��ا 

واإيران من ال�ضرق، و�ضوريا والأردن 

واململكة العربية ال�ضعودية من الغرب، 

ال�ضعودية  العربية  واململكة  والكويت 

عر�ض  خطي  بني  ومتتد  اجلن��وب.  من 

وبني  الإ�ض��تواء،  خ��ط  �ض��مال  و°38   °29

خ��ط  �ض��رقي  و°49   °39 ط��ول  خط��ي 

غرينت���ض. 

اإّن معظم املنطقة التي ت�ضّمى بالعراق 

بني  م��ا  ب���اد  ت�ضمى  ك��ان��ت  ح��ال��ًي��ا 

احل�ضارية  املراكز  اأول  وهي  النهرين، 

امل�ضاحة  ت�ضمل  كانت  والتي  العامل  يف 

والفرات.  دجلة  نهري  بني  ما  الواقعة 

وق��د ام��ت��دت ح��دود ه��ذه احل�����ض��ارة اإىل 

�ضرق  جنوب  منطقة  واإىل  وفار�ض  �ضوريا 

الأنا�ضول )تركيا حالًيا(، كما وجدت 

احلالية  الكويت  دول��ة  يف  �ضومرية  اآث��ار 

كان  وقد  اإي��ران.  يف  والأه��واز  والبحرين 

ا، ات�ضال  لباد الرافدين كما تدعى اأي�ضً

وانفتاح على احل�ضارات القدمية يف م�ضر 

والهند. 

دجلة  نهرا  يخرتق 

وال��ف��رات ال��ع��راق من 

اجلنوب،  اإىل  ال�ضمال 

كانا  النهران  وهذان 

اأول  ن�ضاأة  يف  الأ�ضا�ض 

يف  احل�ضارية  املراكز 

قامت  والتي  ال��ع��امل، 

على  �ضنة،   8000 امتداد  على  العراق  يف 

والآ�ضوريني  والأك��ادي��ني  ال�ضومريني  يد 

ح�ضارة  قّدمته  ما  بني  ومن  والبابليني. 

باد ما بني النهرين، اخرتاع ال�ضومريني 

القوانني  اأول  و�ضن  واحلرف،  الري  اأنظمة 

املعروفة  الب�ض��رية،  تاريخ  يف  املكتوب�ة 

ب�»�ض��ريعة حمورابي«، يف الق��رن الثامن 

ع�ض�ر قبل املياد. 

اال�سم

معظم  ت�ضّكل  التي  املنطقة  �ضّميت 

دجلة  منابع  اإىل  و�ضوًل  العراق  اأنحاء 

ع�ضور  خ���ال  وال���ف���رات 

ب���»ب��اد  امل��ي��اد  قبل  م��ا 

ال���ن���ه���ري���ن« ب��ال��ل��غ��ة 

الأكادية »اأر�ض الأنهار«، 

الت�ضمية  ا�ضتقت  ومنها 

الإغريقية: »ميزوبوتاميا« 

والتي   )Μεσοποταμία(

الأنهار«.  بني  »ما  تعني 

املنطقة  ع��رف��ت  ك��م��ا 

الو�ضطى  ال��ق��رون  خ��ال 

ب��ا���ض��م »ع����راق ال��ع��رب« 

عراق  منطقة  عن  لها  متييًزا  وذل��ك 

حالًيا.  اإي��ران  غرب  تقع  والتي  العجم 

وادي  الأخ���رة  الت�ضمية  ه��ذه  و�ضملت 

دجلة والفرات اجلنوبي ومل ت�ضمل �ضمال 

العراق ومنطقة اجلزيرة الفراتية. 

القرن  اإىل  فتعود  العراق  ت�ضمية  اأم��ا 

اأ�ضلها  اأن  ويعتقد  امل��ي��ادي،  ال�ضاد�ض 

اأوروك  مدينة  ا���ض��م  تعريب  اإىل  ي��ع��ود 

يعتق��د  بينما  ال�ض��ومرية،  )ال��ورك��اء( 

م�ض��تقة  الت�ض��مية  اأن  اآخ��رون  باحثون 

والتي  الو�ض��طى »عراق«  الفار�ض��ية  من 

تعني »الأرا�ض��ي املنخف�ضة«. 

درا�سات 

اإعداد: د. اأحمد علوواأبحاث

عميد متقاعد

العدد 54352

بالد ما بني 

النهرين 

بني نارين 

واأكرث

العراق

بالد  اإ�سعاعها  �سمل  والتي  �سنة   8000 مدى  على  املمتدة  احل�سارات  اأر�ض  اإّنها 

يف  القدمية  احل�سارات  مع  وتوا�سلت  االأنا�سول،  �سرق  وجنوب  و�سوريا  فار�ض 

يف  وهي  حمورابي.  و�سريعة  املعّلقة  واجلنائن  الرافدين  بالد  اإّنها  والهند.  م�سر 

زمننا بالد تطّوقها امل�سالح واحلروب، التي قد ال تكفي مياه النهرين الإطفائها.



امل�ساحة واحلدود

 438.317 نحو  ال��ع��راق  م�ضاحة  تبلغ 

 %0.29 ن�ضبته  ما  املياه  وت�ضّكل  كم2، 

منها. 

 3809 نحو  العراقية  احلدود  طول  يبلغ 

 1599 اإي��ران  ياأتي:  كما  موزعة  كلم، 

الكويت  كلم،   179 الأردن  كلم، 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  كلم،   254

تركيا  كلم،   599 �ضوريا  كلم،   811

العراق على  اما طول حدود  367 كلم. 

اخلليج العربي فتبلغ 58 كلم فقط. 

ال�سكان والديانة واللغة

قّدر بع�ض امل�ضادر عدد �ضكان العراق يف 

متوز العام 2014 بنحو 32.5 مليون نف�ض.

العرب  من:  العراقي  ال�ضعب  ويتاألف 

توركمان   ،)%15( الأك����راد   ،)%80(

وا�ضوريني وغرهم )%5(.

ال��ع��راق��ي  ال�����ض��ع��ب  م���ن   %99 ي��دي��ن 

بالإ�ضام، منهم نحو 65% على املذهب 

على   %30 ون��ح��و  اجل��ع��ف��ري،  ال�ضيعي 

من  اأقليات  وهناك  ال�ضنية،  املذاهب 

امل�ضيحيني، واليهود والأزيديني، والبوذيني 

والهندو�ض وغرهم. 

العربية  اللغة  العراقي  ال�ضعب  يتكّلم 

بن�ضبة كبرة و�ضبه مطلقة، وهي اللغة 

اللغة  ا�ضبحت  وقد  الباد،  يف  الر�ضمية 

يف  وبخا�ضة  ثانية  ر�ضمية  لغة  الكردية 

احلكم  اعان  بعد  كرد�ضتان  اقليم 

الذاتي يف الإقليم. وهناك التوركمانية 

والأ�ضورية الكلدانية )الآرامية اجلديدة(، 

ابناء  يتكلمها  حملية  لهجات  وهي 

هذه الأقليات. 

الرثوة النفطية

امل�ضدرة  الدول  منظمة  يف  ع�ضو  العراق 

بلغ  وق��د   .)OPEC( اأوب��ي��ك  للنفط 

مليون   2.979 نحو   2013 العام  يف  انتاجه 

»كتاب  تقديرات  وفق  يومًيا،  برميل 

بذلك  العراق  واحتل  العامل«،  حقائق 

حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف  الثامن  امل��رك��ز 

 2.4 نحو  منه  ي�ضّدر  كان  الذي  الإنتاج 

م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل 

ذل��ك  يف  ي��وم��ًي��ا 

ال���ع���ام )امل���رك���ز 

الرابع يف العامل يف 

كمية الت�ضدير(.

ك�����م�����ا ب���ل���غ 

النفط  احتياطي 

ال��ع��راق��ي امل��وؤك��د 

مليار   141.4 نحو  ذات��ه،  الكتاب  وف��ق 

 ،)2013 العام  مطلع  )تقديرات  برميل 

احتياط  اأك���ر  خام�ض  يجعله  مم��ا 

نفطي معروف يف العامل. 

الحتياطي  يفوق  اأن  البع�ض  ويتوقع 

بعد  اخلليج،  دول  يف  نظره  العراق  يف 

الأرا�ضي  يف  والتنقيب  البحث  اإكمال 

م�ضًحا  بعد  ت��ع��رف  مل  ال��ت��ي  العراقية 

ب�ضبب دخول  وذلك  ا كامًا،  جيولوجًيّ

العراق يف حروب متتابعة منذ ثمانينيات 

ا�ضتخدام  دون  حال  ما  الع�ضرين،  القرن 

عن  التنقيب  يف  احلديثة  التقنيات 

اجليولوجي  البحث  راأ�ضها  وعلى  النفط، 

 D seismic الأبعاد  الثاثية  باملج�ضات 

القدمية  الأ�ضاليب  والتي حّلت حمل   ،3
امل�ضتخدمة منذ الثمانينيات.

الحتياطي  الأعظم من  يرتكز اجلزء 

يف  اأي  اجل��ن��وب،  يف  ال��ع��راق��ي  النفطي 

15 حقًا،  يوجد  الب�ضرة حيث  حمافظة 

ما  وخم�ضة  منتجة  حقول  ع�ضرة  منها 

وحتتوي  والإنتاج.  التطوير  تنتظر  زالت 

يقّدر  نفطًيا  احتياًطا  احل��ق��ول  ه��ذه 

باأكرث من 65 مليار برميل، اأي ما ن�ضبته 

الحتياطي  اإج��م��ايل  من  تقريًبا   %45

الحتياطي  وي��ق��ّدر  ال��ع��راق��ي.  النفطي 

وذي  ومي�ضان  الب�ضرة  ملحافظات  النفطي 

برميل،  مليار  ب�ثمانني  جمتمعة  ق��ار 

جمموع  من  تقريًبا   %60 ن�ضبته  ما  اأي 

اىل  بالن�ضبة  اأم��ا  العراقي.  الحتياطي 

و�ضط الباد و�ضمالها، فيقّدر الحتياطي 

 13 بنحو  كركوك  يف  املوجود  النفطي 

اإجمايل  من   %10 نحو  اأي  برميل،  مليار 

الحتياطي العراقي.

من  احتياًطا  العراق  ميتلك  كذلك 

الغاز الطبيعي قّدر وفق املرجع ذاته بنحو 

وبذلك   ،2013 للعام  م3  تريليون   3.158

م�ضتوى  على   11 املركز  العراق  يحتل 

العامل يف احتياطي الغاز. 

االقت�ساد العراقي

العام  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  بلغ 

2013 نحو 250 مليار دولر.

القطاعات  على  ال��دخ��ل  ت���وزع  وق��د 

الرئي�ضة لاإنتاج كما ياأتي: 

الدخل  من   %3.3 ت�ضكل  الزراعة:   •
من   %21.6 نحو  فيها  ويعمل  القومي، 

القطاع  ه��ذا  ويعتمد  العاملة.  القوة 

والتمور  والأرز  وال�ضعر  القمح  انتاج  على 

واخل�ضار وتربية املا�ضية والدواجن. 

من   %64.6 ت�ضكل  ال�سناعة:   •
من   %18.6 نحو  فيها  ويعمل  الدخل، 

انتاج  على  وتعتمد  العاملة.  ال��ق��وة 

و�ضناعة  والكيميائية،  البرتولية  املواد 

وم��واد  واجل��ل��ود  وت�ضنيعها  الن�ضيج، 

التحويلية  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل����واد  ال��ب��ن��اء، 

املعدنية  ال�ضناعات  وكذلك  والأ�ضمدة، 

التجميعية. 

الدخل،  من   %32.1 توؤمن  اخلدمات:   •
من   %59.8 نحو  القطاع  هذا  يف  ويعمل 

القوة العاملة العراقية. 

العام  العراق يف  العاملة يف  القوة  بلغت 

ن�ضبة  وبلغت  ف��رد.  مايني   9 نحو   2010

كما   ،%16 نحو   2012 العام  يف  البطالة 

خط  حت��ت  ال�ضكان  م��ن   %25 اعتر 

الفقر يف العام 2008. 

البرتول  من  العراق  ���ض��ادرات  توّزعت 

وفق   2012 العام  يف  البرتولية  واملنتجات 

الهند   ،%21 املتحدة  ال��ولي��ات  الآت���ي: 
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درا�سات 

واأبحاث

العدد 56352

اجلنوبية  كوريا   ،%13.6 ال�ضني   ،%20

ا�ضتورد  كما   .%9 وايطاليا  كندا   ،%11

العراق املواد الغذائية والأدوية واملنتوجات 

التي  الدول  وكان يف طليعة  ال�ضناعية، 

 %27.5 بن�ضبة  تركيا  منها:  ا�ضتورد 

�ضوريا  الإجمالية،  ال�ضتراد  قيمة  من 

املتحدة  الوليات   ،%12.5 ال�ضني   ،%16.5

 %5 اجلنوبية  كوريا   ،%5.2 الأمركية 

)تقديرات العام 2012(. 

تاريخ العراق

كتاب  بكونه  العراق  تاريخ  يتميز 

ومتحف  و�ضعوبها  املنطقة  اأمم  تاريخ 

الب�ضرية  مكوناتها  وتقاطع  اآث��اره��ا 

نتاج  اإنه  وجت�ضيد ح�ضاراتها.  وثقافاتها 

ومن  الن�����ض��ان،  م��ع  الن�����ض��ان  تفاعل 

الآخر  مع  التفاعل  هذا  انعكا�ض  ثم 

يف  ودوره  والبعيد،  منه  القريب  املختلف 

ت�ضكيل ما�ضي هذه املنطقة وحا�ضرها 

وم�ضتقبلها. 

القدمي:  • التاريخ 
الذاتي  ال��دف��اع  اإىل  احل��اج��ة  كانت 

الرافدين  بني  اخل�ضبة  املنطقة  وحت�ضني 

و�ضائل  وتطوير  اخلارجية،  املخاطر  من 

من  وال��ف��رات،  دجلة  نهري  على  ال��ري 

بناء  يف  �ضاعدت  التي  الرئي�ضة  الدوافع 

على  الرافدين  باد  يف  الأوىل  احل�ضارة 

مدنهم  بت�ضوير  فقاموا  ال�ضكان،  اأيدي 

ومد القنوات. وبعد �ضنة 6000 ق.م. ظهرت 

امل�ضتوطنات التي اأ�ضبحت مدًنا يف الألفية 

امل�ضتوطنات  هذه  واأق��دم  ق.م.  الرابعة 

يف  )ورك����اء(  واأوروك  اإري����دو  الب�ضرية 

معابد  فيها  اأقيمت  حيث  اجل��ن��وب 

مزينة  وكانت  الطيني،  الطوب  من 

هذه  ويف  واأح��ج��ار،  معدنية  مب�ضغولت 

امل�ضمارية.  الكتابة  اخرتعت  املنطقة 

الثقافة  اأ�ضحاب  هم  ال�ضومريون  وكان 

الأوىل هناك، والتي انت�ضرت �ضماًل حتى 

اأعايل الفرات. واأهم املدن ال�ضومرية التي 

ن�ضاأت، كي�ض ولر�ضا، واأور، واأداب. 

 2350 ال���ع���ام  يف 

ا���ض��ت��وىل  ق.م. 

على  الأك��ادي��ون 

ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة، 

وه����م م���ن اأق����دم 

امل����ج����م����وع����ات 

الآرامية  ال�ضامية 

ال���ت���ي ا���ض��ت��ق��رت 

على  وف��دوا  وق��د  ق.م.،   4000 نحو  فيها 

�ضكل قبائل رحل، ثم هاجروا اإىل العراق 

وعا�ضوا مع ال�ضومريني اإىل اأن اآلت اإليهم 

زعيمهم  بقيادة  ق.م(   2350( ال�ضلطة 

�ضرجون الأول. وا�ضتطاع �ضرجون احتال 

جميع  على  �ضيادته  وفر�ض  �ضومر  باد 

اأك��د  مدينة  م��ن  وجعل  ال��ع��راق  م��دن 

عا�ضمة ململكته، ثم ب�ضط نفوذه على 

النهرين  بني  ما  باد  و�ضمال  بابل  باد 

من  واأج���زاء  وفل�ضطني  و�ضوريا  وعيام 

اخلليج  اإىل  دولته  وامتدت  الأنا�ضول، 

كل  له  دان��ت  حتى  والأح����واز،  العربي 

اإمراطورية  اأول  اأ�ض�ض  وبذلك  املنطقة. 

معروفة يف التاريخ بعد الطوفان الكبر 

كما تذكر بع�ض امل�ضادر التاريخية.

ا  انتعا�ضً العراق  الع�ضر يف  وقد �ضهد هذا 

اقت�ضادًيا كبًرا ب�ضبب تو�ضع العاقات 

اخلليج  منطقة  مع  ا  خ�ضو�ضً التجاري�ة 

القوافل  طرق  انتظمت  كما  العربي. 

وك���ان اأه��م��ه��ا ط��ري��ق م��دي��ن��ة اأك��د 

ي�ضلها  والذي  العراق،  و�ضط  يف  العا�ضمة 

الأن��ا���ض��ول،  ب��اد  يف  النحا�ض  مبناجم 

اأهمية يف �ضناعة  حيث كان للنحا�ض 

اللغة  وحلت  احلربية،  واملعدات  الأدوات 

الأكادية حمل ال�ضومرية.

اأ�ضقطه  حتى  الأكاديني  حكم  ظل 

من  قبائل  وهم  ق.م.(   2218( اجلوتيون 

الزمن  من  فرتة  وبعد  ال�ضرقية.  التال 

وع��اد  اأور،  ملدينة  الثالث  العهد  ظهر 

احلكم لل�ضومريني مرة اأخرى يف معظم 

باد ما بني النهرين.

اأور  ودم��روا  العياميون  جاء  ذلك  بعد 

املدن  و�ضيطروا على معظم  )2000 ق.م(، 

واأه��م  الكلدانيون  ج��اء  ثم  القدمية. 

 –  1792( البابلي  حمورابي  ملوكهم 

البابلية  اململكة  ع  و�ضّ الذي  1750 ق.م( 

يف باد الرافدين بعد اأن كانت دويات 

فوّحدها  ال�ضلطة،  تتنازع  منق�ضمة 

العراق  كل  �ضمت  اإمراطورية  مكوًنا 

حتى  ال�ضام  ب��اد  م��ن  القريبة  وامل���دن 

اإىل  عيام  وباد  املتو�ضط  البحر  �ضواحل 

ال�ضرق، ومناطق اأخرى.

باد  من  القادمون  احلثيون  متّكن 

الأن��ا���ض��ول م��ن اإ���ض��ق��اط الإم��راط��وري��ة 

ملدة  الكو�ضيون  فوًرا  ليعقبهم  البابلية 

عليها  ا�ضتوىل  وبعدها  ق���رون.  اأرب��ع��ة 

يطلق  ل�ضامي  �ضعب  وهم  امليتانيون، 

عليهم غالًبا ا�ضم »احلوريون« القادمون 

قرون،  لعدة  الباد  يف  وظلوا  القوقاز  من 

انت�ضروا  ق.م.   1700 �ضنة  بعد  لكنهم 

باد  يف  ال�ضمال  ع��ر  كبرة  ب��اأع��داد 

الأنا�ضول. ثم ظهرت دولة اآ�ضور يف �ضمال 

الآ�ضوريون  وه��زم  النهرين  بني  ما  باد 

بابل  مدينة  على  وا�ضتولوا  امليتانيني 

الأبي�ض  البحر  اإىل  وو�ضلوا  ق.م(   1225(

منذ  الفر�ض  باد  احتلوا  املتو�ضط، كما 

العام 1100 ق.م.

يف القرن ال�ضاد�ض قبل املياد ا�ضتعادت 

ازدهارها  جمدًدا  البابلية  الإمراطورية 

على  ال��ع��دوان��ي��ة  و�ضيطرتها  وجم��ده��ا 

ب�ضورة  الثاين  ر  ن�ضّ نبوخذ  امللك  عهد 

من  بفرتات  متتعت  اأن  بعد  خا�ضة، 

من  ف��رتات  اأعقبتها  والعظمة  ال��ق��وة 

الن��ح��ط��اط والن���ح���ال. وك���ان ه��ذا 

عمرانًيا  ورج���ًا  حربًيا  ق��ائ��ًدا  امللك 

ا للبناء. قاد حملة اإىل م�ضر وانت�ضر  حمبًّ

من  ق�ضم  على  وا�ضتوىل  الفراعنة،  على 

فل�ضطني، واحتل القد�ض نحو 586 ق. م.، 

كربالء
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و�ضبى اليهود البارزين واأر�ضلهم اأ�ضرى اإىل 

ب�»ال�ضبي  التاريخ  وهو ما عرف يف  بابل، 

اأعظم  نف�ضه  جعل  وهكذا  البابلي«. 

اأعاد  ع�ضره.  يف  الأدنى  ال�ضرق  يف  امللوك 

يف  اآي��ة  اإىل  وحّولها  القدمية  بابل  بناء 

يبلغ  ب�ضور  و�ضّورها  والفخامة،  اجلمال 

عدة كيلومرتات طوًل بنى له 8 بوابات 

اهمها »بوابة ع�ضتار«. ويف الداخل اأن�ضاأ 

احلدائق املعّلقة التي اعُترت يف ما بعد 

من عجائب الدنيا ال�ضبع.

بني  ما  ب��اد  الفر�ض  احتل  ذل��ك  بعد 

النهرين نحو 200 عام )525 – 330 ق.م.( 

واأ�ضقط  املقدوين  ال�ضكندر  جاء  حتى 

معركة  بعد  الفار�ضية  الم��راط��وري��ة 

وبابل  العراق  واحتل  ق.م(،   331( اأربيا 

حتت  العراق  ا�ضبح  بعده  فيها.  واق��ام 

)ال�ضلوقيون(  ال�ضكندر  خلفاء  حكم 

الفر�ض  ع��اد  حتى  ال��وق��ت  م��ن  ل��ف��رتة 

باد  حلكم  اخرى  مرة  )ال�ضا�ضانيون( 

ما بني النهرين مع مطلع القرن الثالث 

امليادي عقب �ضراع مع ال�ضلوقيني ثم 

الرومان. 

لغات  النهرين  تكّلم �ضكان ما بني 

عديدة لكن اهمها ثاث لغات رئي�ضة 

ت��ط��ورت اإح��داه��ا ع��ن الأخ����رى. بعد 

وجيزة  ولفرتة  كانت  والتي  ال�ضومرية 

هي لغة الأكاديني والبابليني والآ�ضوريني 

حّلت  ق.م.(،   500 �ضنة  حتى  )ا�ضتمرت 

اللغة الآرامية التي ا�ضتمرت فرتة، لتاأتي 

عندما  ب.م(   640 )حتى  ال�ضريانية 

مع  املنطقة  ت�ضود  العربية  اللغة  ب��داأت 

الفتوحات الإ�ضامية.

الو�سيط:  • التاريخ 
وب��اد  للعراق  الإ���ض��ام��ي  الفتح  اأدى 

الق�ضاء  اإىل  فار�ض 

المراطورية  على 

 651( ال�ضا�ضانية 

والتاأ�ضي�ض  م(، 

ل���ب���ن���اء ح�����ض��ارة 

الإ�ضام يف العراق، 

اخللفاء  عهد  يف 

ال��را���ض��دي��ن، وق��د 

اأب��ي  ب��ن  علي  ال��راب��ع  اخلليفة  انتقل 

طالب اإىل الكوفة عندما توىّل اخلافة 

جاء  بعده  الرا�ضدين.  اخللفاء  كاآخر 

من  جعلت  التي  الأموية  الدولة  حكم 

دم�ضق عا�ضمة لها. 

التاأ�ضي�ض  م��ن  العبا�ضيون  متّكن 

خلافتهم بعد اإ�ضقاط حكم الأمويني، 

اخلافة  اأو  العبا�ضية  ال��دول��ة  واأق��ام��وا 

وجعلوها  بغداد  مدينة  واأن�ضاأوا  العبا�ضية 

الثامن  القرن  يف  لهم  جديدة  عا�ضمة 

امليادي )762 – 764(، وقد بناها اخلليفة 

منذ  بغداد  واأ�ضبحت  املن�ضور.  جعفر  ابو 

العامل  يف  الرائدة  العا�ضمة  الفرتة  تلك 

وا�ضتمرت ملدة خم�ضة  والإ�ضامي  العربي 

يف  واملتخ�ض�ضني  املوؤرخني  وبع�ض  ق��رون. 

العمران يعترونها كاأعظم مدن العامل 

بغداد  اأ�ضبحت  الو�ضيط، كما  الع�ضر  يف 

يف الع�ضر العبا�ضي اأكر مدينة متداخلة 

ي�ضطلح  اأن  ميكن  م��ا  اأو  الثقافات 

»الكو�ضموبوليتية«  باملدينة  عليه 

ذروتها  بلغت  وق��د  ال��ت��اري��خ،  يف  الأوىل 

حينما اأ�ضبحت مدينة مليونية ومركًزا 

الذهبي  الع�ضر  خ��ال  والفنون  للعلوم 

)اأواخر  امليادي   13 القرن  يف  الإ�ضامي. 

حا�ضر  العبا�ضية(  الدولة  انحطاط  ع�ضر 

ال�ضرق  دول  ا�ضتهدف  الذي  املغويل  الغزو 

يدي  على  دّم��رت  التي  بغداد  الإ�ضامي 

هولكو يف العام 1258.

املغويل  الغزو  اأن  املوؤرخني  بع�ض  يعتقد 

قد دّمر البنية التحتية للنظام الزراعي، 

الرافدين  باد  ازده��ار  على  ابقى  وال��ذي 

اآخرين  موؤرخني  اأن  اإل  ال�ضنني.  لآلف 

ال�ضبب  هي  الرتبة  ملوحة  اأن  اإىل  اأ�ضاروا 

الرئي�ض يف تراجع القطاع الزراعي. كما 

مكتبة  احراق  مت  اأنه  املوؤرخون  يذكر 

ال��ت��ي ك��ان��ت تعتر  ب��ي��ت احل��ك��م��ة 

وفنية يف  واأدبية  اأعظم مكتبة علمية 

عدًدا  حتوي  كانت  حيث  الوقت،  ذلك 

والوثائق  القيمة  الكتب  من  يح�ضى  ل 

الأثرية التي ل تقدر بثمن. 

• التاريخ احلديث:
واخلام�ض  ع�ضر  الرابع  القرنني  خال 

ع�����ض��ر، ح��ك��م »اخل���رف���ان ال�����ض��ود«  

العراق.  من  وا�ضعة  اأجزاء  الرتكمانيون 

ويف العام 1469، هزم »اخلرفان البي�ض«، 

ال�ضود  اخلرفان  تركمانيون،  ا  اأي�ضً وهم 

وحّلوا مكانهم.

�ضيطرت  ع�ضر،  ال�ضاد�ض  ال��ق��رن  يف 

العراق،  على  العثمانية  الإمراطورية 

فرتة  معظم  ويف  اأرا�ضيه  كانت  ال��ذي 

حكمها )1533 – 1918( م�ضرًحا ل�ضراع 

بني الإمراطوريات املتناف�ضة والتحالفات 

القبلية. �ضيطر ال�ضفويون من باد فار�ض 

ثم   1508 العام  من  اعتباًرا  العراق  على 

بداأوا بفقدانه تدريًجا منذ العام 1514 بعد 

اإىل  »جالديران«،  معركة  خ�ضارتهم 

العام  يف  العراق  اأرا�ضي  جممل  فقدوا  اأن 

1533، ولكنهم عاودوا ال�ضتياء عليها 

)من 1623 اإىل 1638م(.

ا�ضتنزفت  ع�ضر،  ال�ضابع  القرن  بحلول 

قوة  ال�ضفويني  مع  املتكررة  النزاعات 

�ضيطرتها  واأ�ضعفت  العثمانية  الدولة 

ال�ضكان  عدد  وت�ضخم  ولياتها.  على 

مع تدفق البدو الرحل من جند، يف �ضبه 

امل�ضتحيل  من  واأ�ضبح  العربية.  اجلزيرة 

ك��ب��ح غ����ارات ال��ب��دو ع��ل��ى امل��ن��اط��ق 

امل�ضتقرة.

و1831   1747 بني  املمتدة  الفرتة  خال 

من  مماليك  �ضباط  ال��ع��راق  حكم 

على  احل�ضول  يف  جنحوا  �ضرك�ضي  اأ�ضل 

حكم ذاتي من الباب العايل العثماين، 

من  وحدوا  القبلية،  الثورات  قمعوا  وقد 

النظام،  وا�ضتعادوا  الإنك�ضارية  �ضلطة 

القت�ضاد  لتحديث  ب��رن��اجًم��ا  وق��ّدم��وا 

والنظام الع�ضكري. يف العام 1831، جنح 

بنظام احلكم  الإطاحة  يف  العثمانيون 

اأربيل



املبا�ضرة  �ضيطرتهم  وفر�ضوا  اململوكي 

�ضكان  ع��دد  بلغ  وق��د  ال��ع��راق.  على 

من  اأق��ل  الع�ضرين  القرن  اأوائ��ل  العراق 

خم�ضة مايني ن�ضمة.

العراق  يف  العثماين  احلكم  ا�ضتمر 

الأوىل عندما وقف  العاملية  حتى احلرب 

العثمانيون اإىل جانب اأملانيا ودول املحور. 

وبعد اإعان احلرب، نزلت قوات احلملة 

العربي،  اخلليج  راأ����ض  يف  الريطانية 

ودخلت الب�ضرة، ثم بغداد، لكن املو�ضل 

حتى  العثمانيني  �ضيطرة  حتت  بقيت 

ال�ضاح  توقيع اتفاقية »مودرو�ض« لنزع 

و�ضعت  والتي   ،)1918 الأول  ت�ضرين   30(

نهاية للحرب.

الأمم  ع�ضبة  منحت  احل���رب،  بعد 

وليات �ضوريا ولبنان لفرن�ضا ووليات باد 

واملو�ضل(  والب�ضرة  بغداد  )وهي  الرافدين 

اإىل  بعد  ما  يف  ق�ضمت  التي  وفل�ضطني 

الأردن،  و���ض��رق  فل�ضطني  منطقتني: 

للمملكة املتحدة. ويف 11 ت�ضرين الثاين 

الن��ت��داب  حت��ت  ال��ع��راق  اأ�ضبح   ،1920

بن  الأول  في�ضل  الأم��ر  قام  الريطاين. 

العربية  الثورة  قاد  الذي  ح�ضني  ال�ضريف 

يف العام 1916، بتاأ�ضي�ض حكومة عربية 

على  ملًكا  نف�ضه  ب  ون�ضّ دم�ضق  يف 

جمموعة  التقت  الأثناء  هذه  يف  �ضوريا. 

الأمر  لتن�ضيب  بفي�ضل  العراقيني  من 

لفي�ضل( ملًكا  الله )الأخ الأكر  عبد 

الزور  دير  ثورة  تاأثر  وحتت  العراق.  على 

العراق،  يف  الوطني  وال�ضعور  و1920(   1919(

يف  الع�ضرين  بثورة  املعروفة  الثورة  ب��داأت 

تلك  نالت  الأو�ضط.  الفرات  يف  الرميثة 

الع�ضائر  مناطق  يف  وطنًيا  تاأييًدا  الثورة 

ويف  ال��ع��راق،  و�ضمال  الأو���ض��ط  الفرات  يف 

اأنحاء  معظم  يف  انت�ضرت   1920 �ضيف 

الباد ما عدا املدن الكبرة مثل املو�ضل 

تتمركز  كانت  حيث  والب�ضرة،  وبغداد 

القطعات الع�ضكرية الريطانية.

في�ضل  بني  خاف  ن�ضب   1920 متوز  يف 

وال�ضلطات الفرن�ضية حول حكم �ضوريا، 

اإىل  اأدى  مم����ا 

مي�ضلون  معركة 

نفيه  ث���م  وم����ن 

اأخمد  �ضوريا.  من 

الثورة  الريطانيون 

بالقوة،  العراقية 

ذلك  من  وبالرغم 

مت���ت امل�����ض��احل��ة 

وت�ضوية اخلافات بني الطرفني، علًما اأن 

الوطنيني ظلوا يطالبون بال�ضتقال. ويف 

العام 1921 عر�ضت بريطانيا عر�ض العراق 

على في�ضل مع تاأ�ضي�ض حكومة عربية 

الريطاين.  والن��ت��داب  الو�ضاية  حت��ت 

النتداب  اإب���دال  اق��رتح  في�ضل  ولكن 

مبعاهدة حتالف، قبلت بها احلكومة 

الريطانية، ووعد ون�ضتون ت�ضرت�ضل، الذي 

كان وقتئذ وزير امل�ضتعمرات، بتنفيذها. 

هذه  ا�ضدرت   1921 العام  من  متوز   11 يف 

في�ضل  فيه  اعلنت  ق���راًرا  احلكومة 

تكون  اأن  على  ال��ع��راق،  على  ملًكا 

ممثلة  دميوقراطية  د�ضتورية  حكومته 

ال�ضتفتاء  اأقر  وقد  ال�ضعب.  اأبناء  لكل 

هذا الإعان، وتّوج في�ضل ر�ضمًيا ملًكا 

يف 23 اآب 1921.

تاأ�سي�ض العراق

تاأ�ض�ض العراق من وليات بغداد والب�ضرة 

العام  ويف  ال�ضابقة.  العثمانية  واملو�ضل 

ولي��ة  مناطق  يف  الت�ضويت  مت   ،1926

�ضمن  البقاء  على  ال�ضمالية،  املو�ضل 

يكّفون  ل  الأت��راك  كان  التي  العراق، 

 ،1918 العام  منذ  بها  مطالبتهم  عن 

وحتى عقد معاهدة لوزان حني اعرتفت 

تركيا ر�ضمًيا باأن ولية املو�ضل جزء من 

العراق وكّفت عن املطالبة بها. 

العراق  بني  متوالية  معاهدات  عقدت 

واململكة املتحدة واأقرت احداها )1930( 

»تاأ�ضي�ض حتالف قوي بني الطرفني يق�ضي 

الطرفني  بني  وال�ضريح  التام  بالت�ضاور 

ال�ضيا�ضة  تخ�ض  التي  الأم��ور  جميع  يف 

اخلارجية والتي قد توؤثر على م�ضاحلهما 

اململكة  منحت  ل���ذا  امل�����ض��رتك��ة«. 

جوية  ع�ضكرية  لقواعد  مواقع  املتحدة 

قرب  احلبانية  ويف  الب�ضرة  قرب  لقواتها 

حال  »باأي  ت�ضّكل  ل  اأن  على  الفرات، 

واأي خرق  اح��ت��ال،  ق��وة  الأح���وال  م��ن 

للحقوق ال�ضيادية للعراق«. 

للعراق  ال�ضتقال  بريطانيا  منحت 

امللك  اإحل��اح  على  بناء   ،1932 العام  يف 

على  الإب��ق��اء  من  الرغم  على  في�ضل، 

وحقوق  الريطانية  الع�ضكرية  القواعد 

العبور لقواتها.

العام  يف  الأول  في�ضل  امللك  وف��اة  بعد 

1933، حكم امللك غازي، حتى وفاته يف 

العام 1939. توىل احلكم بعد غازي ابنه 

الإله  عبد  واأ�ضبح  الثاين،  في�ضل  القا�ضر 

و�ضًيا على في�ضل الثاين. 

عايل  ر�ضيد  ق��ام   ،1941 ني�ضان   1 يف 

حكومة  على  بانقاب  الكياين 

اململكة  فقامت  الإله،  عبد  العهد  ويل 

امللكية  وا�ضتعادة  العراق  بغزو  املتحدة 

اأن تقوم حكومة الكياين  خوًفا من 

الغربية  الدول  اإىل  النفط  اإمدادات  بوقف 

ب��داأت  النازية.  باأملانيا  �ضاته  ب�ضبب 

بالتوقيع على  وانتهت  اأيار   2 يف  احلرب 

اعيدت حكومة  ثم  اأيار،   31 الهدنة يف 

النظام امللكي الها�ضمي ال�ضابقة، وبقي 

حتى  الريطاين  الع�ضكري  الحتال 

ويف   .1947 العام  من  الأول  ت�ضرين   26

ا�ضبح  املا�ضي  القرن  من  اخلم�ضينيات 

العراق جزًءا من حلف بغداد الذي اقامته 

اجلنوبية  احلدود  على  املتحدة  الوليات 

بوجه الحتاد ال�ضوفياتي ال�ضابق. 

ا�ضتمر احلكم امللكي الها�ضمي حتى 

العام 1958، عندما اأطاح به انقاب قام 

به اجلي�ض العراقي، واملعروف با�ضم »ثورة 

درا�سات 

واأبحاث

العدد 58352

النفط العراقي
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14 متوز« على يدي العميد عبد الكرمي 

من  العراق  ان�ضحاب  اأعلن  الذي  قا�ضم 

مع  ودي��ة  عاقات  واأق��ام  بغداد،  حلف 

حكومة  وا�ضتمرت  ال�ضوفياتي.  الحتاد 

قا�ضم حتى انقاب �ضباط 1963، عندما 

ع��ارف.  ال�ضام  عبد  العقيد  به  اأط��اح 

 1966 العام  يف  عارف  ال�ضام  عبد  مات 

وتوىل الرئا�ضة بعده �ضقيقه عبد الرحمن 

احمد  الفريق  ب��ه  اأط���اح  ال��ذي  ع���ارف، 

ح�ضن البكر بانقاب ع�ضكري يف 17 

بالتحالف  وذلك   ،1968 العام  من  متوز 

مع حزب البعث العربي ال�ضرتاكي.

ح�ضني  ���ض��دام  ت��وىل   ،1979 ال��ع��ام  يف 

بعد  للعراق  ا  رئي�ضً وا�ضبح  ال�ضلطة 

حزبه  وزعيم  املقرب  ب�ضديقه  الإطاحة 

البعث(،  )ح��زب  البكر  ح�ضن  اأحمد 

تغّر  اعتقالهم.  اأو  مناف�ضيه  قتل  وبعد 

ب�ضكل  ال��ع��راق  يف  ال�ضيا�ضي  الو�ضع 

ك��ب��ر، وب��خ��ا���ض��ة ب��ع��د جن���اح ال��ث��ورة 

الإيرانية بقيادة اآية الله اخلميني، والتي 

م�ضلمة  ثيوقراطية  دولة  قيام  اإىل  اأدت 

احلكومة  اعترته  الذي  الأمر  �ضيعية. 

ال��ع��راق��ي��ة ت��غ��ي��ًرا خ��ط��ًرا، ف��ال��ع��راق 

وحتكمه  �ضيعية،  غالبية  ا  اأي�ضً لديه 

حكومة �ضدام ح�ضني التي كانت تعد 

من بني انظمة الدول العربية العلمانية، 

امل��ك��ون  ت�ضطهد  ك��ان��ت  ولكنها 

ال�ضيعي »الأكر بني مكونات املجتمع 

العراقي غر العلماين«. 

حرب اخلليج االأوىل

انق�ضم  الإي��ران��ي��ة  ال��ث��ورة  جن��اح  بعد 

موؤيد  بني  ما  العراقي  ال�ضيعي  ال�ضارع 

 ،1980 العام  ويف  له.  ومعار�ض  للحكم 

الإيرانية  القوات  اأن  ح�ضني  �ضدام  ادعى 

اإىل  فعمد  بحكومته،  الطاحة  حتاول 

�ضن احلرب على اإيران نهاية ذلك العام.

الطرفني  بني  �ضجاًل  احلرب  ا�ضتمرت 

قتل  وق��د   ،1988 العام  يف  انتهت  حتى 

خالها ما بني ن�ضف مليون و1.5 مليون 

خ�ضرا  اللذين  اجلانبني،  م��ن  �ضخ�ض 

مقدرات هائلة من املوارد.

حرب اخلليج الثانية 

ا�ضتمرت من 17 كانون الثاين اإىل 28 

قوات  �ضنتها  ح��رب  وه��ي   ،1991 �ضباط 

دولة   34 من  املكونة  الدولية  التحالف 

الأمركية  املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة 

الكويت،  احتاله  بعد  ال��ع��راق  �ضد 

عملية  ا  اأي�ضً احل��رب  هذه  �ضميت  وقد 

حترير  »ح��رب  اأو  ال�ضحراء«  »عا�ضفة 

الكويت«. 

غزو العراق

املتحدة  الوليات  2003، غزت  اآذار   20 يف 

ب��دع��م م��ن ق���وات ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي��ة 

ف�ضل  املعلن  ال�ضبب  وك��ان  ال��ع��راق، 

لتطوير  برناجمه  عن  التخلي  يف  العراق 

والذي  والكيميائية،  النووية  الأ�ضلحة 

ميثل انتهاًكا لقرار الأمم املتحدة الرقم 

امل�ضي  املتحدة  الوليات  بررت  وقد   .687

العراق  ب��اأن  الزعم  خ��ال  من  الغزو  يف 

اأ�ضلحة  يطور  ك��ان  اأو  ميتلك  ك��ان 

التخل�ض  يف  وبالرغبة  ال�ضامل،  الدمار 

من ديكتاتور ظامل يف ال�ضلطة و»جلب 

الدميقراطية اإىل العراق«. 

�ضلطة  اأن�����ض��اأت  ال��غ��زو،  اأع��ق��اب  يف 

العراق  حلكم  اإدارة  املوؤقتة  التحالف 

)بول  الأمركي  املدين  برئا�ضة احلاكم 

برمير(.

نقلت ال�ضلطة اإىل احلكومة العراقية 

غازي  ليكون   2004 حزيران  يف  املوؤقتة 

بعد  للعراق  رئي�ض  اأول  ال��ي��اور  عجيل 

ا  رئي�ضً ع��اوي  اإي��اد  ب  ون�ضّ الح��ت��ال، 

يف  دائمة  حكومة  انتخبت  ثم  للوزراء، 

ت�ضرين الأول 2005.

يف املقابل، بداأ تنظيم القاعدة برت�ضيخ 

النزعة  من  م�ضتفيًدا  الباد،  يف  اأقدامه 

وخال  الحتال.  مقاومة  يف  الوطنية 

الرئي�ض  اإع��دام  مّت  و2007،   2006 العامني 

وكبار  ح�ضني  �ضدام  ال�ضابق  العراقي 

�ضد  جرائم  ارتكاب  بتهمة  معاونيه، 

الإن�ضانية.

حدثت خال هذه الفرتة اأعمال عنف 

طائفية اأدت اإىل عمليات تطهر عرقي 

كما  �ضيعي،   - �ضني  متبادل  ومذهبي 

وقع العديد من الهجمات على الأقليات 

واملندائيني  الأزي���دي���ني  مثل  العرقية 

ما  وغ��ره��م،  امل�ضيحيني  والآ���ض��وري��ني 

الأمركية  القوات  زيادة عديد  اإىل  دفع 

العنف  درج���ة  ارت��ف��اع  م��ع  للتعامل 

وحت�ضني الو�ضع الأمني يف اأوائل 2007.

القوات  ان�ضحبت   ،2009 حزيران   29 يف 

بغداد،  �ضوارع  من  ر�ضمًيا  الأمركية 

وفق اتفاق اأمني وّقعه الرئي�ض الأمركي 

العراق  مع  بو�ض  دبليو  ج��ورج  ال�ضابق 

القوات.  و�ضع  اتفاقية  با�ضم  واملعروف 

اأخ��رى،  اأم��ور  بني  من  التفاق،  وت�ضمن 

ان�����ض��ح��اب ال��ق��وات الأم��رك��ي��ة من 

 ،2009 حزيران   30 بحلول  العراقية  املدن 

كانون   31 يف  نهائًيا  الباد  ومب��غ��ادرة 

الأول 2011.

اآثار برج بابلحرب اخلليج
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النظام ال�سيا�سي

اأنه  على  العراق  احلايل  الد�ضتور  عّرف 

�ضيادة  واحدٌة م�ضتقلٌة ذات  دولة احتاديٌة 

كاملة، نظام احلكم فيها جمهورٌي، 

الإ�ضام  واأن  دميقراطٌي  برملاين،  نيابٌي، 

اأ�ضا�ض  م�ضدٌر  وهو  الر�ضمي،  الدولة  دين 

للت�ضريع.

العام  نهاية  يف  اجل��دي��د  الد�ضتور  اأق��ر 

التاأييد  ن�ضب  لكن   ،%78 بغالبية   2005

الباد.  يف  املناطق  بني  متفاوتة  كانت 

ال�ضيعة  بني  �ضاحق  بتاأييد  حظي  فهو 

ال�ضنة،  العرب  والأكراد، ولكن غالبية 

انتخابات  الباد  يف  واأج��ري��ت  رف�ضته. 

الد�ضتور  اأحكام  وفق  جديدة  برملانية 

�ضوتت  ج��دي��دة.  حكومة  لن��ت��خ��اب 

املجموعات  م��ن  ال�ضاحقة  الغالبية 

يف  الثاث  الرئي�ضة  والدينية  العرقية 

ما  ومذهبية،  عرقية  اأ�ض�ض  على  العراق 

هذه  وفق  الباد  لتق�ضيم  الطريق  مّهد 

الأ�ض�ض.

يحتوي العراق على مزيج من الأقليات 

العرقية كالأكراد والآ�ضوريني واملندائيني 

والغجر  وال�ضبك  العراقيني  والرتكمان 

والأزيديني. وهذه املجموعات عانت من 

عدم متتعها بو�ضع مت�ضاٍو مع ال�ضكان 

التاريخ  مّر  على  العربية،  الغالبية  من 

حظر  »مناطق  اإن�ضاء  ومنذ  العراقي. 

يف  اخلليج  حرب  اأعقاب  يف  الطران« 

1990-1991، تغّر و�ضع الأكراد وا�ضبحت 

بال�ضتقال  يتمتع  اإقليًما  مناطقهم 

الذاتي. وكان هذا م�ضدًرا للتوتر وبخا�ضة 

ومع  بغداد،  يف  املركزية  احلكومة  مع 

تركيا.

التق�سيمات االإدارية

من  18 حمافظة،  العراق من  يتكون 

�ضمنها اإقليم واحد هو اإقليم كرد�ضتان 

- العراق والذي ي�ضمل حمافظات اأربيل، 

املنطقة  وه��و  ال�ضليمانية.  ده���وك، 

العراق  داخ��ل  قانوًنا  امل��ح��ددة  الوحيدة 

ول���ه���ا ح��ك��وم��ت��ه��ا 

اخل��ا���ض��ة وق��وات��ه��ا 

الر�ضمية  اخل��ا���ض��ة 

)ال���ب�������ض���م���رك���ة(. 

وت�����ت�����ف�����اوت ه����ذه 

امل���ح���اف���ظ���ات م��ن 

حيث امل�ضاحة واملوارد 

اأن  علًما  وال�ضكان، 

الإحتال الأمركي للعراق نتجت عنه 

ومذهبي  عرقي  فرز  وعمليات  اح��داث 

بني ال�ضكان. 

الو�سع احلايل 

دول  من  كغره  اليوم  ال��ع��راق  يعاين 

)الطاقة(،  وامل��وارد  ال��رثوة  لعنة  املنطقة 

مكوناته  بني  الداخلية  ال�ضراعات  ونار 

ال�ضلطة  حول  والجتماعية  ال�ضيا�ضية 

احلكم،  ادارة  وطريقة  امل���وارد  وت��وزي��ع 

والفو�ضى.  الف�ضاد  تف�ضي  اإىل  بالإ�ضافة 

وال�ضراعات  النزاعات  نار  يعاين  كما 

على  وجتاذباتها  والدولية  القليمية 

�ضاحته، ما اأدى اإىل جعله م�ضرًحا للعبة 

الأمم ما بني اأفغان�ضتان واخلليج العربي 

والوليات  واوروبا  املتو�ضط  والبحر  الفار�ضي 

الدويل  الإره��اب  للعبة  و�ضاحة  املتحدة، 

وافرازاتها  القاعدة  تنظيم  يف  املتمثل 

يعرف  ما  واآخرها  والإقليمية،  املحلية 

وال�ضام  العراق  يف  الإ�ضامية  ب�»الدولة 

اإىل  ت�ضعى  الأخ���رة  وه��ذه  )داع�����ض(«. 

املنطقة  ودول  العراقية  الدولة  تقوي�ض 

املزعومة،  الإ�ضامية  دولة اخلافة  لبناء 

ارهابية وهمجية  باأ�ضاليب دموية  وذلك 

ل متت اإىل الإ�ضام والدين ب�ضلة، اإذ اأنها 

تقوم على قتل وذبح اأو تهجر كل من 

يخالفها معتقداتها وبخا�ضة امل�ضيحيني 

ال�ضّنة. وت�ضعى  والأزيديني وال�ضيعة وحتى 

هذه  اإط��ف��اء  اإىل  العراقية  احلكومة 

النران بالتعاون مع دول اجلوار وبقية دول 

حتالف  لت�ضكيل  تداعت  التي  العامل 

هذه  على  للق�ضاء  الأه��داف(  )ملتب�ض 

املنطقة  دول  التي تهدد  الغريبة  الظاهرة 

والعامل.

اجلديدة  احلكومة  ت�ضعى  كذلك 

لبناء �ضلطة متوازنة ونظام �ضيا�ضي يقوم 

على جمع وتوحيد ما ت�ضرذم وتفّرق من 

الرغم  على  العراقي  املجتمع  مكونات 

التي  والتدخات  ال���ض��وات  ك��رثة  من 

تعرقل ذلك، فهل تكفي مياه النهرين 

لإطفائها؟!

التحديات امام العراق كبرة وكثرة، 

كونية  تاريخية  حلظة  يف  وبخا�ضة 

ع��امل  بت�ضّكل  ي�ضي  دويل  وخم��ا���ض 

تتاأرجح ماحمه ومعامله ما بني  جديد، 

عامل القطب الواحد ونظام عاملي متعدد 

الأقطاب. ولكّن الإرادة الواحدة لل�ضعب 

على  للتغلب  ا�ضتجابتها  ومدى  العراقي 

طريق  �ضتحدد  واملخاطر  التحديات  هذه 

يف  ورمب��ا  ال��ع��راق،  يف  وامل�ضر  امل�ضتقبل 

املنطقة ولأجيال قادمة.

املراجع: 

- https://www.cia.gov/

library/publications/Iraq.html
- www.theodora.com/

- en.wikipedia.org/wiki/Iraq
- ar.wikipedia.org/wiki/العراق. 

هام�ض:

»القراقويونلو«  اأو  ال�ضود  اخل��رف��ان   -

الرتكمان  من  قبيلة  قويونلو(،  )القره 

اأذربيجان،  الأنا�ضول،  �ضرق  يف  حكمت 

اإي���ران  م��ن  الأج����زاء  وبع�ض  القوقا�ض 

والعراق، �ضنوات 1380/90-1469 م.

الأ�ضود  لأن اخلروف  ال�ضم  بهذا  وعرفوا 

�ضعاًرا  ويعترونه  لديهم  ا  مقد�ضً كان 

ومتيمة لهم.

بغداد اإىل اأين؟
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التي ميكن  امل�آالت  اليوم يف  الع�مل كله  ين�شغل 

�شيم�  ال  الدولية,  احلرك�ت  عنه�  تتمخ�س  اأن 

االمريكية, يف مواجهة التنظيم االإره�بي االأعتى, 

والذي اطلق على نف�شه ا�شم »الدولة االإ�شالمية« 

»الدولة  ا�شم  من   , �شكالاً تخّل�س,  اأن  بعد 

واخت�ش�ره�  وال�ش�م«  العراق  يف  اال�شالمية 

»داع�س«, وهو م� عرف به مع اعالنه االنخراط 

يف احلرب على االأر�س ال�شورية.

التي  والفكرية  الت�ريخية  اخللفي�ت  هي  فم� 

من  ي�ش�بهه  وم�  التنظيم  هذا  منه�  يتحّدر 

تنظيم�ت تكفريية؟

اخللفية التاريخية 

الفكرية للإرهاب 

التكفريي

الق�عدة واأخواته� 

بن�دق لالإيج�ر 

وانتح�ريون 

غب الطلب

خلفية ت�ريخية

 – »ال�سلفية  ن�ساأتها  عن  النظر  بغ�ض 

اجلهادية« املتاأتية من امتزاج مدر�ستني 

فقهيتني, ومن بيئتني خمتلفتني على 

العربية  )اجلزيرة  االجتماعي  امل�ستوى 

وال �سيما جند واحلجاز من جهة, وم�سر 

التطور  اأن مراحل  اإال  اأخرى(,  من جهة 

»الداع�سية«  للاليديولوجيا  التاريخي 

ال�سلفي  للفكر  واملتبنية  احل��دي��ث��ة 

اأوىل  يف  عرفت  التكفريي,  اجل��ه��ادي 

التدخل  بداية  مع  املعا�سرة  مراحلها 

ال�سوفياتي يف افغان�ستان, حيث مت اإن�ساء 

ف�سائل »املجاهدين« ملحاربة ال�سوفيات. 

ومت��وي��ل  ال��ف��ك��ر  ه���ذا  ت�سجيع  ومّت 

معتنقيه, باعتبار اأن من يحمل ال�سالح 

�سد ال�سوفيات يكون مدافًعا عن الدين 

مبواجهة »الكفار ال�سيوعيني«, علًما 

اأن احلرب �سد االحتاد ال�سوفياتي كانت 

تقودها الواليات املتحدة االأمريكية التي 

ودّربتها  املجاهدة  الف�سائل  احت�سنت 

اأنتجته  ما  باأحدث  اآن��ذاك  و�سّلحتها 

الرت�سانة الع�سكرية, مبا يف ذلك �ساروخ 

واملحمول  للطائرات  امل�ساد  »�ستينغر« 

على الكتف والذي كان يعترب �سالًحا 

نوعًيا.

القوات  خ��روج  وم��ع  احلقبة  تلك  يف 

ع�سية  افغان�ستان  م��ن  ال�سوفياتية 

بني  خالفات  ن�سبت  »الربي�سرتويكا«, 

افغان�ستان  و�سهدت  املجاهدة,  الف�سائل 

قاتلوا  ال��ذي��ن  ب��ني  متوا�سلة  ح��روًب��ا 

اخلالفات  تلك  اأدت  وق��د  ال�سوفيات. 

عرف  ما  �سيما  وال  البع�ض  ابتعاد  اإىل 

الدائرة االمريكية  العرب عن  باالأفغان 

املبا�سرة. وعاد الفكر التكفريي ليظهر 

اأدوات ارهابية ومزيد من  من جديد مع 

الذين  االأخ���وة  بني  وباالأخ�ض  العنف, 

حتّولوا اإىل اعداء.

مع عودتهم اإىل بالدهم, وجد االأفغان 

ا خ�سبة للعمل حتت عناوين  العرب اأر�سً

وذرائ����ع م��ت��ع��ددة, اه��م��ه��ا »ال��ق��م��ع« 

احل��رك��ات  بع�ض  ل��ه  ت��ت��ع��ر���ض  ال���ذي 

ا�سولية  منظمة  ان�ساء  فتم  االإ�سالمية. 

�سفوفها  يف  ت�سّم  اجلن�سيات,  متعددة 

امل�سلمني  االإخ��وان  وبقايا  التكفرييني, 

»جهادية«,  جماعات  م��ن  وامل��رت��زق��ة 

م�سر  )م��ن  ال�سجون  يف  اف��راده��ا  ك��ان 

�سيما  ال  دول خليجية(,  اإىل  اجلزائر  اإىل 

اولئك الذين انتهت مهماتهم يف خدمة 

اجهزة خمابرات دولية, وباتوا ي�سكلون 

فيها.  ن�ساأوا  التي  البالد  على  خطًرا 

مبوازاة ذلك ظهرت فتاوى للجهاد حيث 

االإرهابيني  من  هائلة  اأع��داد  تدفقت 

تنظيم  الإطالق  جمدًدا,  افغان�ستان  اىل 

ه��وؤالء,  رم��وز  اأب��رز  القاعدة, وك��ان من 

ن�ساأ  ال��ذي  ع��زام  عبدالله  الفل�سطيني 

وا�سبح  امل�سلمني  االإخ��وان  رعاية  حتت 

ع�سًوا بارًزا.

على  خدمات«  »مكتب  عزام  �ض  اأ�سّ

الباك�ستانية,   - االأف��غ��ان��ي��ة  احل���دود 

الوافدين  دخ��ول  تنظيم  على  وعمل 

بي�ساور  يف  مقره  واأ�سبح  اأفغان�ستان,  اإىل 

الواليات  ي��زور  وك��ان  للقيادة,  مركًزا 

املتحدة جلمع التربعات. ويف العام 1986 

املتطوعني  لتجنيد  عديدة  مراكز  اأن�ساأ 

»ام��ري  لقب  عليه  واأط��ل��ق  للجهاد, 

يرى  ك��ان  ع��زام  ال��ع��رب«.  املجاهدين 

افغان�ستان  يف  ال�سوفيات  �سد  القتال  اأن 

عنوانها  واأو�سع  اأكرب  لثورة  اأوىل  خطوة 

العربية,  احل��ك��وم��ات  على  الق�ساء 

ال�سعودي  ال��ري  الدن  بن  ا�سامة  وك��ان 

بالتمويل  يقوم  الذي  وهو  اأقرب معاونيه, 

واالإنفاق على االأتباع.

تكفرييون  ا,  اأي�سً تدفقوا  الذين  من 

من  �سابة  قيادات  وكذلك  م�سر,  من 

يعدموا  مل  ال��ذي��ن  امل�سلمني  االإخ����وان 

اأب��رز  وم��ن  ال�سادات,  اأن��ور  اغتيال  بعد 

بتطرفه  املعروف  الظواهري  اأمين  هوؤالء 

وبتاأ�سي�سه جماعة »اجلهاد اال�سالمي«. 

وكان الظواهري من اأتباع �سيد قطب, 

وقد اأجاز قتل كل من ي�سارك يف برملان 

انتخابات وكل من  اأو  �سيا�سي  اأو حزب 

ه��وؤالء  باعتبار  انتخابات,  اإىل  يدعو 

جميًعا منكرين للقراآن الكرمي, يحّل 

قتلهم و»يجب اأن يقتلوا«.

من  اأنهم  العرب«  »املجاهدون  توّهم 

»ا�سبح  الوهم  وه��ذا  ال�سوفيات,  ه��زم 

يف  لالإ�سالميني  حمركة  ق��وة  مبثابة 
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كتبه  ما  )ه��ذا  العامل«  انحاء  جميع 

م���وؤرخ احل��رك��ات االإ���س��الم��ي��ة, جيلو 

كيبل(.

يف هذه االثناء, بداأ االنق�سام بني جماعة 

ع��زام,  عبدالله  وجماعة  ال��ظ��واه��ري 

بحيث رف�ست االأوىل ال�سالة خلف عزام 

الإ�سقاط  عنفية  ث��ورات  اإىل  الدعوة  مع 

ح�سًرا,  العرب  بالد  يف  احلكم  اأنظمة 

اأنقا�سها.  على  ا�سالمية  اأنظمة  واإقامة 

بن  ا�ستقطاب  من  الظواهري  ومتّكن 

اغتيل  بينما  اجل��ول��ة,  وك�سب  الدن, 

عزام بتفجري �سخم يف بي�ساور )1989(.

املدار�س والتي�رات

املدر�سة  املدار�ض  هذه  طليعة  يف  تاأتي 

عبد  بن  حممد  �سها  اأ�سّ التي  الوهابية 

ارتكزت  الذي   ,)1792  -1703( الوهاب 

واالأبدية  ال�ساملة  الطبيعة  على  دعوته 

لالإ�سالم, و�سّكلت بذلك تف�سرًيا حديًثا 

املجتمع  )تطهري  اال�سالمية  لل�سلفية 

املخالفة  التقاليد  والعادات  البدع  من 

بال�سلف  االقتداء  اإىل  والدعوة  لل�سريعة, 

ال�سالح اأي اأهل القرون الثالثة االأوىل من 

جاءت  ما  واأبرز  االإ�سالمية(.  االأمة  عمر 

والرباء«  »الوالء  عقيدة  املدر�سة,  هذه  به 

جمتمع  مع  املفا�سلة  اإىل  ت��وؤدي  التي 

اجلاهلية.

ت�سميتها  فتعود  القطبية  املدر�سة  اأّما 

اإىل القيادي ال�سابق يف جماعة »االإخوان 

 -1906( قطب  �سيد  م�سر  يف  امل�سلمني« 

يف  وج���وده  خ��الل  ن��ّظ��ر  وال���ذي   ,)1966

ال�سجن يف عهد جمال عبد النا�سر ملقولة 

»احلاكمية االإلهية« التي تبّنت العنف 

لالنقالب على حكم عبد النا�سر.

اإىل ذلك ن�ساأت حركة ثالثة يف البيئة 

املودودي  علي  اأبو  كان  حيث  الهندية, 

امل�سلمني  تواجه  التي  التحديات  اأن  يرى 

متار�سه  ال��ذي  القهر  يف  تتمّثل  هناك 

الهوية  وت��ذوي��ب  الهندو�سية,  الغالبية 

االإ�س��المي��ة, واال�ستع��مار االنكلي��زي. 

اأنتج  امل��ن��اخ,  ه��ذا  ظ��ّل  ويف 

اجلاهلية  مفهوم  امل���ودودي 

واحلاكمية االإلهية. 

تبّني العنف امل�شّلح

التيارات  خمتلف  ب���داأت 

واحل����رك����ات االإ���س��الم��ي��ة 

ال�سبعينيات  منذ  بالظهور 

العنف  تبّنت  وهي  املا�سي,  القرن  من 

اجلماعة  اإىل  اجل��ه��اد  )م��ن  امل�سّلح 

االإ���س��الم��ي��ة و»ال��ت��ك��ف��ري وال��ه��ج��رة« 

التيارات  ه��ذه  جتّنبت  وق��د  وغ��ريه��ا(. 

الدخول يف امل�سائل العقائدية يف ما بينها 

بعمق,  ناق�ستها  واحدة  م�ساألة  با�ستثناء 

ال  ال��ذي  احلاكم  تكفري  ق�سية  وه��ي 

يحكم مبا اأنزل, وهي فكرة لل�سلفية 

مبفهوم  تتعلق  ق��راءة  فيها  املدر�سية 

�سروًطا  ت�سع  حيث  االأم��ر,  اأولياء  طاعة 

ف�ساًل  احلاكم,  على  للخروج  قا�سية 

ُي�سّدد  التي  الفقهية  الق�سايا  بع�ض  عن 

عليها الوهابيون.

والدة  يف  �ساهم  ال���ذي  االأب����رز  ال��ت��ط��ور 

كتيار  وبروزها  اجلهادية«  »ال�سلفية 

اأ�سا�سية  جديد, نتج عن امتزاج عنا�سر 

من املنظومة الوهابية ال�سلفية بعنا�سر 

اأ�سا�سية من املنظومة االأ�سولية القطبية 

عدة  على  هذا  حدث  ا.  ت�سّي�سً االك��ر 

ا�ستقبلت  عندما  كان  اأوالها  مراحل, 

االإخ��وان  ك��وادر  من  االآالف  ال�سعودية 

وغريهم  وال�سوريني  امل�سريني  امل�سلمني 

من الهاربني من انظمتهم, ووفّرت لهم 

تبّوء  يف  هوؤالء  جنح  حيث  االآمن,  املالذ 

التعليمية  املنظومة  يف  مهمة  مراكز 

والرتبوية ال�سعودية.

يف عملية التوا�سل هذه, حدث نوع من 

وظهر  املدر�ستني  بني  والتكّيف  التوافق 

ال�سروري«,  ب���»االجت��اه  ُيعرف  ما  بداية 

زين  نايف  بن  �سرور  حممد  اإىل  ن�سبة 

الوهابية  ال�سلفية  مزج  الذي  العابدين, 

بالقطبية االأ�سولية, معترًبا اأن ما ينق�ض 

ال�سلفية هو اأن تكون م�سّي�سة وثورية اأي 

قطب  �سيد  فكر  اأن  ووجد  »جهادية«, 

هو من يتكّفل بهذه املهمة.

املزيد من  املزج هذه  ونتج عن عملية 

»حتنبل« االإخوان, ن�سبة اإىل ابن حنبل- 

�سيد  اإىل  ن�سبة  القطبيني,  و»ت��وّه��ب« 

الوهابي  ال�سحوة  تيار  و»قطبنة«  قطب, 

التيار  هذا  اأوج��ه  بع�ض  و�سار  وت�سّي�سه. 

حركة  اإىل  ن�سبة  »الطلبنة«  باجتاه 

ظهور  قبل  حتى  االأفغانية,  »طالبان« 

وت�سّلمها  اأفغان�ستان  يف  احلركة  هذه 

زمام احلكم.

االإ�سالمية  »اجلبهة  اإع��الن  جاء  وقد 

العاملية« و»تنظيم القاعدة« للجهاد �سّد 

وا�سحة  ترجمة  وال�سليبيني«,  »اليهود 

لعقيدة »الوالء والرباء« املمزوجة بالتنظري 

القطبي التكفريي.

بال�سلفي  اجلديد  التيار  ه��ذا  ومتّثل 

الدن,  ب��ن  اأ���س��ام��ة  ال�سعودي  ال��وه��اب��ي 

وال�����س��ل��ف��ي ال��ق��ط��ب��ي امل�����س��ري اأمي���ن 

ال��ظ��واه��ري, وق��ب��ل��ه ع��ب��د ال��ل��ه ع���ّزام 

بن  به  تاّثر  الذي  الفل�سطيني  االإخ��واين 

ت��اأث��ري كبري  ل��ه  الدن ك��ث��رًيا, وك��ان 

على »االأفغان العرب«, يف حتالف مُيّثل 

ب�سكل الفت امتزاج تيارين على »اأر�ض 

اجلهاد« العام 1998.

»ال�سلفية اجلهادية« عن  مُيّيز  ما  اإّن 

اإعالنها  لي�ض  ال�سلفيات,  من  غريها 

كلها,  املعا�سرة  املجتمعات  جاهلية 

ال  التي  النظم  كفرانية  اّدعاوؤها  ولي�ض 

ال�سريح  اإعالنها  انزل.. بل  حتكم مبا 

للتغيري.  اأوحد  �سبيل  امل�سّلح  العنف  اأن 

لذلك, فهي ترف�ض اأي طريق اآخر الإقامة 

نظام اخلالفة االإ�سالمية مثل امل�ساركة 

اأو  ال�سركي  نظام احلكم  ال�سيا�سية يف 

امُل�سرك.

طالبان
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 تنظيم »الق�عدة«

بدرا�سة  واملخت�سون  املتابعون  ُيجمع 

»تنظيم القاعدة« وفروعه املتعّددة, على 

التنظيمات  من  غريه  عن  يختلف  اأنه 

يتبع  ال  باأنه  العلمانية,  اأو  االإ�سالمية 

يعتمد  بل  حمددة,  تنظيمية  هيكلية 

على هيكلية مرنة تتغري وفق الظروف 

وبعد  واالأم��ن��ي��ة.  ال�سيا�سية  واالأو���س��اع 

مل  الأفغان�ستان,  االأمريكي  االحتالل 

حمددة  مركزية  قيادة  للتنظيم  يعد 

كل  اّن  ب��ل  م��ب��ا���س��رة,  ام���ت���دادات  اأو 

تعمل  التي  والتنظيمات  املجموعات 

ا�ستقاللية  لها  »القاعدة«  من  بوحي 

مبا�سرة  بال�سرورة  ترتبط  ال  وهي  ذاتية, 

الظواهري,  اأمي��ن  اأو  الدن  بن  باأ�سامة 

مبواقفهما  تتاأثر  اأنها  من  الرغم  على 

وخطاباتهما.

املجموعة  اأن  اإىل  الباحثون  وي�سري 

لها  التي  اأو  »القاعدة«  بتنظيم  املتاأثرة 

�سلة ما به, تعمل ب�سكل م�ستقل عن 

اأ�سلوب »اخلاليا  البع�ض وتعتمد  بع�سها 

كل  مهمة  وتقت�سر  ال��ع��ن��ق��ودي��ة«. 

حمددة,  عملية  تنفيذ  على  جمموعة 

من  واالإمكانات  التمويل  توؤّمن  وهي 

دون احلاجة للعودة اإىل القيادة املركزية. 

التنظيمات تتحرك وفق  اأن هذه  كما 

اخلا�سة  واملعطيات  اخلا�سة  اأجندتها 

بالبلد اأو املنطقة املوجودة فيها.

خ�����ض مت��وي��ل جم��م��وع��ات  م���ا  ويف 

»القاعدة«, يتبنّي اأّن تاأمني االإمكانات 

ال  واللوجي�ستية  والع�سكرية  امل��ادي��ة 

ياأتي من جهة  وال  لنظام حمدد  يخ�سع 

معينة, واأن هناك العديد من املجموعات 

وال�سخ�سيات االإ�سالمية يف الدول العربية 

لتمويل  تعمل  واالإ�سالمية 

ا يف  هذه املجموعات, خ�سو�سً

العراق, ب�سكل مبا�سر اأو من 

خالل و�سطاء.

ُي�سّدد  اأخ����رى,  جهة  م��ن 

العديد من خرباء احلركات 

والتكفريية,  االإ���س��الم��ي��ة 

على اأن حتّول التيار ال�سلفي 

االإمكانات  جت��اوزت  قوة  اإىل  اجلهادي 

القاعدة  لتنظيم  واملالية  التنظيمية 

ل��وال  ي��ت��م,  اأن  ل��ه  ن��ف�����س��ه, م��ا ك���ان 

الهادفة  اجلديدة  االأمريكية  ال�سيا�سات 

االإدارة  وتبّني  والهيمنة,  االن��ف��راد  اإىل 

االأم��ريك��ي��ة م��ع رئ��ا���س��ة ج���ورج بو�ض 

حمور  ب��ني  ال��ع��امل  م  ق�سّ خطاًبا  االب��ن 

يتبّنى  خطاب  وهو  اخل��ري.  وحم��ور  ال�سر 

ب�سكل مقلوب منطق اأ�سامة بن الدن, 

اأول من حتدث عن انق�سام  والذي كان 

العامل اإىل ف�سطاطني )الكفر واالميان- 

ال�سلفي  التيار  عّزز  وما  والباطل(.  احلق 

اجلهادي التكفريي هو الغزو االأمريكي 

قبلة  اإىل  اأر�سه  حتّولت  حيث  للعراق, 

لكل »اجلهاديني«.

 

الدولة االإ�شالمية يف العراق وال�ش�م

يف  اال�سالمية  »الدولة  تنظيم  ينتمي 

ال�سلفي  الفكر  اإىل  وال�����س��ام«  ال��ع��راق 

اإىل  عليه  القّيمون  ويهدف  اجلهادي, 

االإ�سالمية  »اخلالفة  ي�سمونه  ما  اإعادة 

وتطبيق ال�سريعة«, وهو يتخذ من العراق 

و�سوريا م�سرًحا لعملياته و»جهاده«. 

 2013 العام  يف  التنظيم  هذا  ت�سّكل 

»دولة  تنظيم  بني  ما  اندماج  اأنه  على 

العراق االإ�سالمية« الذي ت�سّكل يف العام 

وبني  القاعدة,  لتنظيم  يتبع  وهو   2006

تنظيم »جبهة الن�سرة« يف �سوريا, ااّل اأن 

هذه االأخرية رف�ست االندماج.

تعود اأ�سول تنظيم »الدولة اال�سالمية« 

اإىل العام 2004, حيث �سّكل االردين اأبو 

م�سعب الزرقاوي تنظيًما اأ�سماه »جماعة 

وقتها  واأع��ل��ن  واجل���ه���اد«,  التوحيد 

بزعامة  »القاعدة«  تنظيم  مبايعته 

هذا  ممثل  لي�سبح  الدن«,  بن  »اأ�سامة 

التنظيم يف املنطقة اأو ما �سّمي »تنظيم 

القاعدة يف بالد الرافدين«.

�سريط  يف  الزرقاوي  خرج   ,2006 العام  يف 

�سورى  »جمل�ض  ت�سكيل  معلًنا  م�سّور 

ر�سيد  الله  عبد  بزعامة  املجاهدين« 

الزرقاوي يف ال�سهر نف�سه,  البغدادي. ُقتل 

زعيًما  امل��ه��اج��ر«  ح��م��زة  »اأب���و  وع���نّي 

العام  نهاية  ويف  ال��ع��راق.  يف  للتنظيم 

ع�سكري  تنظيم  ت�سكيل  مّت  نف�سه, 

»اجلهادية«  التنظيمات  كل  يخت�سر 

ملحاربة  العراقية  االأرا�سي  على  املنت�سرة 

ال��ق��وات االأم��ريك��ي��ة, و���س��ّم��ي ال��دول��ة 

االإ�سالمية يف العراق, وكان بزعامة اأبو 

عمر البغدادي.

ال��ق��وات  ن��ّف��ذت   ,2010 ني�سان   19 يف 

االأمريكية عملية ع�سكرية يف منطقة 

البغدادي  عمر  اأبو  بحياة  اأودت  الرثار, 

ايام   10 نحو  وبعد  املهاجر.  حمزة  واأب��و 

االإ�سالمية  الدولة  �سورى  »جمل�ض  انعقد 

يف العراق« ليختار »اأبي بكر البغدادي« 

»اأم���رًيا  ال��ب��غ��دادي,  عمر  الأب��ي  خليفة 

للدولة االإ�سالمية يف العراق وال�سام.

الزرقاوي

الظواهري وبن الدنالقاعدة



ال��ع��ام  م���ن  مت���وز   29 ويف 

»الدولة  تنظيم  ن�سر   ,2014

االإ�سالمية يف العراق وال�سام« 

للناطق  ج���دي���دة  ك��ل��م��ة 

اأبو  التنظيم  با�سم  الر�سمي 

ال�سامي,  ال��ع��دن��اين  حممد 

قيام  ر�سمي  ب�سكل  معلًنا 

»اخل���الف���ة االإ���س��الم��ي��ة« 

ومبايعة  للم�سلمني  خليفة  وتن�سيب 

البغدادي  بكر  اأب��و  اإبراهيم  عبدالله 

مت  اإنه  العدناين  وقال  البيعة.  قبل  الذي 

م�سمى  من  وال�سام  العراق  ا�سمي  اإلغاء 

االإ�سالمية«.  »ال��دول��ة  لي�سبح  ال��دول��ة 

على  واجًبا  »�سار  اأن��ه  البيان  يف  وج��اء 

اخلليفة,  مبايعة  امل�سلمني  جميع 

وال��والي��ات  االإم�����ارات  جميع  وت��ب��ط��ل 

�سلطانه  اإليها  يتمدد  التي  والتنظيمات 

»بطلت  البيان:  وتابع  جنده«.  وي�سلها 

والتنظيمات  �سرعية جميع اجلماعات 

االإ�سالمية االأخرى, وال يحّل الأحد منها 

للخليفة  ب��ال��والء  يدين  وال  يبيت  اأن 

كل  بتهديد  البيان  وختم  البغدادي«. 

من »اأراد �سق ال�سف« باأنهم »فالقو راأ�سه 

بالر�سا�ض«.

»ال��دول��ة  اإن  ال��ق��ول  ميكن  وب��ذل��ك 

االإ���س��الم��ي��ة« وب��اإع��الن��ه��ا »اخل��الف��ة« 

والق�ساء  الظواهري  زعامة  اإنهاء  قررت 

اإىل  بالن�سبة  »القاعدة«  مرجعية  على 

اأكر  املنت�سرة يف  والتنظيمات  الف�سائل 

م��ن م��ك��ان م��ن ال��ع��امل. وم��ن��ذ ذلك 

الوقت, مل يعد اخلالف حم�سوًرا يف اأر�ض 

العراق و�سوريا, بل امتد اإىل كل مكان 

»اجلهادية«,  التنظيمات  فيه  تنت�سر 

»اخلليفة«  »مبايعته«  اأعلن  بع�سها 

هذة  معظمها  رف�ض  حني  يف  اجل��دي��د, 

لزعيم  »البيعة«  جتديد  وقرر  »البيعة« 

»ال��ق��اع��دة« اأمي���ن ال��ظ��واه��ري. اأم��ا 

حني  وا�سًحا  رّده  فكان  »الظواهري« 

فيديو,  �سريط  يف  وجيزة  فرتة  منذ  اأعلن 

�سبه  يف  ل�»القاعدة«  جديد  فرع  اإن�ساء 

اأن  اإىل  الفًتا  الهندية,  القارة 

جتّمع  ي�سّم  الكيان  »ه��ذا 

كيان  يف  فيها  املجاهدين 

واح���د ي��ك��ون م��ع االأ���س��ل, 

من  اجلهاد  قاعدة  جماعة 

االإ�سالمية  االإم����ارة  ج��ن��ود 

واأمريها املال عمر«.

ي��ت��ب��ني م��ن خ���الل ت��ط��ّور 

بات  االنق�سام  اأن  االأح��داث 

خمتلف  ب��ني  امل�سيطر  ه��و 

التي  اجلهادية«,  »ال�سلفية  تنظيمات 

تعود يف االأ�سل اإىل تنظيم »القاعدة«.

 

جبهة الن�شرة

اإىل  الن�سرة«  »جبهة  تنظيم  ينتمي 

مّت  وق���د  اجل���ه���ادي,  ال�سلفي  ال��ف��ك��ر 

اجل��والين  حممد  اأب��و  بقيادة  ت�سكليه 

ال�سورية.  االأزمة  خالل   2011 العام  اأواخر 

يف  ال�سادر  االأول  بيانها  يف  اجلبهة  دعت 

24 كانون الثاين 2012 ال�سوريني للجهاد 

ال�سوري.  النظام  بوجه  ال�سالح  وحمل 

مبايعتها  الن�سرة«  »جبهة  اإعالن  مع 

اأفغان�ستان بقيادة  تنظيم »القاعدة« يف 

اال�ستخبارية  التقارير  بداأت  الظواهري, 

الن�سرة  تتحدث عن عالقة  واالإعالمية 

اال�سالمية«  »الدولة  بتنظيم  �سوريا  يف 

�سورًيا  امتداًدا  اعتبارها  وبداأ  العراق,  يف 

لذاك التنظيم.

زعيم  اأعلن   ,2013 ني�سان   9 بتاريخ 

»الدولة االإ�سالمية«, ابو بكر البغدادي, 

تنظيم  فرع  دمج  عن  �سوتية  ر�سالة  يف 

ال��ع��راق  »دول���ة  م��ع  ال��ن�����س��رة«  »جبهة 

»ال��دول��ة  م�سمى  حت��ت  االإ���س��الم��ي��ة« 

ما  وهو  وال�سام«,  العراق  يف  االإ�سالمية 

ُعرف ب�»داع�ض«.

زعيم  خ��رج  ق�سرية,  بفرتة  ذل��ك  بعد 

اجلوالين  حممد  اأب��و  الن�سرة«,  »جبهة 

مع  عالقته  فيه  يعلن  �سوتي  بت�سجيل 

ينفي  لكنه  االإ�سالمية«,  العراق  »دولة 

مبايعة  وي��وؤك��د  التنظيمني,  ان��دم��اج 

بقيادة  اأفغان�ستان  يف  القاعدة  تنظيم 

الظواهري.

التكفري و»ال�شيطنة«

كل  بني  وال�سري  العلني  اجلامع  اإن 

»�سيطنة«  هو  التكفريية  التكوينات 

كل من يعاديها وا�ستغالل املجتمعات 

الب�سيطة. وهذا ما ات�سح خالل املراحل 

ومرحلة  الدن  ب��ن  م��رح��ل��ة  ال��ث��الث, 

الزرقاوي واملرحلة الداع�سية. 

وانطالًقا من هذا الفكر املنغلق على 

اأب�سع  التنظيمات  هذه  مار�ست  نف�سه, 

اأبرز  االإره��اب  وبات  االإرهابية,  اجلرائم 

التحديات التي يواجهها العامل املعا�سر.

 منظمات 

ارهابية

العدد 66352

داع�ش

الن�صرة

البغدادي





الأمريكية  الأهلية  احلرب  انتهاء  بعد 

وبعد  القوية،  الإحتادية  الدولة  بظهور 

ب�سيطرتها  الغرب  نحو  عها  تو�سّ ا�ستكمال 

على وليتي كاليفورنيا وتك�سا�س، وجدت 

نف�سها يف موقع جغرايف  املتحدة  الوليات 

املحيطان  حت��ّول  اإذ  نوعه،  من  فريد 

اإىل  غرًبا(  والهادئ  �سرًقا،  )الأطل�سي 

جعلت  فقد  له.  �سامنة  اأم��ن  حواجز 

م�ساحات املياه ال�سا�سعة من الوليات املتحدة، 

ظهور  بعد  حتى  غاٍز  جي�س  اأي  على  ع�سّية 

الطريان وتقّدمه.

ق�ضايا دولية

اإعداد:

النقيب با�سل احلجار 

العدد 68352

ما هو تاأثريها على زعامة الوليات 

املتحدة للنظام العاملي اجلديد؟

احلرب 

غري

املتوازية

القليل من التاريخ

والكثري من اجلغرافيا

ال��ت��اري��خ  يف  م���رة  لأول  ظ��ه��ر،  ل��ق��د 

موقعه  ل��ه  ي�ضمن  وط��ن  الع�ضكري، 

تهديد  اأي  من  ويعفيه  الأم��ن  اجلغرايف 

ا�ضتثنائًيا  حدًثا  �ضّكل  ما  خ��ارج��ي، 

وطن  ال�ضرتاتيجي:  الفكر  وم�ضتجًدا يف 

يف  ومتقّدم  وثرواته،  مب��وارده  غني  �ضخم 

غري  ذلك  من  وبالرغم  تكنولوجيته، 

معّر�ض لعن�ضر املفاجاأة واملباغتة من قبل 

اأي عدو خارجي. 

ك���ل ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات اجل��غ��راف��ي��ة 

ال�ضعود  يف  ���ض��اه��م��ت  والق��ت�����ض��ادي��ة 

الإقت�ضادي والع�ضكري للوليات املتحدة، 

اإىل  عائدة  املحيطات  عبورها  ثم  ومن 

�ضطوتها  فيه  لتفر�ض  ال��ق��دمي  ال��ع��امل 

وزمانها ومبادئها وهيمنتها، حتى �ضدق 

قرًنا  كان  الع�ضرين  القرن  ب��اأن  القول 

اأمريكًيا بامتياز.

متفوقة  ال��ي��وم  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 

يف  م�ضمون  ال��ت��ف��وق  وه���ذا  مب��راح��ل، 

عليه  واحل��ف��اظ  ال��ق��ري��ب،  امل�ضتقبل 

احلقيقي  الهدف  ي�ضّكالن  وتدعيمه 

من  املتوّقع  غري  من  لذلك  ل�ضيا�ضتها. 

اأعداء وخ�ضوم الوليات املتحدة م�ضتقباًل، 

اأن يحاولوا مواجهتها يف حرب تقليدية 

ال��دب��اب��ات  ت�ضكيالت  على  تعتمد 

والقوات اجلوية والبحرية، كونها تتمّتع 

هذه  يف  القوى  موازين  يف  �ضاحق  بتفّوق 

امليادين. كما اأن الوليات املتحدة اليوم 

تقليدية  حرب  اأي  من  اجلانب  ماأمونة 

ت�ضّن عليها بالأ�ضلحة املتقدمة اأو حرًبا 

ال�ضامل،  الدمار  باأ�ضلحة  تقليدية  غري 

ال�ضاحق  التكنولوجي  لتفّوقها  وذل��ك 

من جهة، ولأن الدول التي كان يخ�ضى 

تهديدها كالحتاد ال�ضوفياتي �ضابًقا مل 

تعد قادرة على �ضن مثل هذه احلرب. 

الوليات  مواجهة  يريد  من  فاإن  لذلك 

اأن  عليه  واخل�ضوم،  الأعداء  من  املتحدة 

يكت�ضف نوًعا اآخر من احلروب يت�ضمن 

و�ضائل جديدة متّكنه من تهديد امل�ضالح 

وعليه  واأم��ن��ه��ا.  وقواتها  الأم��ريك��ي��ة 

ت�ضتطيع  الو�ضائل  هذه  اأن  من  التاأكد 

مواقع  اإىل  منها  ينفذ  ميزات  حتقيق 

الأمريكي.  النظام  يف  اخلفية  ال�ضعف 

من هنا ن�ضاأ مفهوم احلرب غري املتوازية 

ملواجهة اجلربوت والقوة الأمريكيني.

التعريف الأمريكي للحرب

غري املتوازية

اأركان  رئي�ض  �ضيلتون  اجل��رال  عّرف 

غري  احل��رب  الأمريكية  القوات  حرب 

اأيلول  اأح��داث  من  �ضنتني  قبل  املتوازية 

يعادي  لطرف  حماولة  »كل  باأنها   ،2001

اأو  بلًدا  ك��ان  )���ض��واء  املتحدة  ال��ولي��ات 

من  لاللتفاف  ف��رًدا(،  حتى  اأو  جماعة 

�ضعفها،  نقاط  وا�ضتغالل  قوتها  ح��ول 

تختلف  و�ضائل  على  ذل��ك  يف  معتمًدا 

بطريقة كاملة عن نوع العمليات التي 

اأن  يعني  التوازي  وعدم  توّقعها.  ميكن 

ي�ضتعمل العدو طاقة احلرب النف�ضية وما 

والعجز،  ال�ضدمة  �ضحنات  ي�ضاحبها من 

لكي ينتزع زمام املبادرة وحرية احلركة 

م�ضتحدثة  و�ضائل  ي�ضتخدم  واأن  والإرادة، 

واأ�ضلحة  تقليدية  غ��ري  وتكتيكات 

اإليها  التو�ضل  ج��رى  وتكنولوجيات 

وغري  متوقع  غري  هو  ما  يف  بالتفكري 

والت�ضدي  ت�ضّوره  ن�ضتطيع  وما ل  معقول، 

له بالو�ضائل التقليدية«.

املتوازية  غ��ري  للحرب  التعريف  ه��ذا 

ينطبق بال�ضبط على ما وقع يف 11 اأيلول 

2001. فقد متَّ خطف 4 طائرات يف ظرف 

ن�ضف �ضاعة من مطار واحد يف بو�ضطن، 

�ضربت  هالك  قذائف  اإىل  حتويلها  ومت 

اقت�ضاد  رم��وز  واأه��م  الأم��ريك��ي  العمق 

التجارة  بربجي  املتمثل  املتحدة  الوليات 

القوة  رموز  واأهم  نيويورك،  يف  ال�ضهريين 

»البنتاغون«.  الأمريكية  الع�ضكرية 

الوليات املتحدة على غرة، فهي  اأخذت 

اجلديد  النوع  لهذا  م�ضتعدة  تكن  مل 

من احلروب، وحتّولت الأر�ض الأمريكية 

اأن  بعد  املعركة  م��ي��دان  اإىل  نف�ضها 

كانت مباأمن طوال فرتة طويلة. اأ�ضبح 

النوع  لهذا  ت�ضتعد  اأن  الآن  لزاًما عليها 

من احلروب، وهو ما �ضّماه الرئي�ض جورج 

»حرب  اأيلول  اأح��داث  بعد  الإب��ن  بو�ض 

القرن الواحد والع�ضرين«. فهي لن تواجه 

عدم  مبداأ  يح�ضمها  حروًبا  م�ضتقباًل 
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اأ�ضكاًل  �ضتواجه  بل  مل�ضلحتها  التوازن 

لها  ت�ضتعد  ومل  تتوقعها  مل  احلرب  من 

كما حدث يف 11 اأيلول.

ال�ستعدادات الأمريكية

للحرب اجلديدة

حتّولت احلرب غري املتوازية اإىل هاج�ض 

فقد  لذلك  املتحدة،  الوليات  راحة  يوؤرق 

اأقّر الرئي�ض الأمريكي جورج بو�ض الإبن 

من  جمموعة  يحدد  رئا�ضًيا  توجيًها 

الوليات  بها  تقوم  امل�ضادة  الإج���راءات 

املتحدة يف مواجهة خطر احلرب اجلديدة. 

ولأن العدو يف احلرب غري املتوازية يفكر 

فاملكّلفون  متوقعة،  غري  اأ�ضاليب  يف 

مبواجهته يجب اأن يقوموا باملثل. وهذا 

قد  امل��رون��ة  من  عالًيا  ق��دًرا  يتطلب  ما 

ي�ضل اإىل �ضرورة التغا�ضي عن الإجراءات 

اتخاذ  عند  بها  امل��ع��م��ول  التقليدية 

املوؤ�ض�ضات  اإىل  العودة  القرار، مبا يف ذلك 

التقليدية للقرار.

لقد �ضاهم ن�ضوء احلرب غري املتوازية يف 

»املخابرات  نحو  املتحدة  الوليات  حتّول 

تعتمد  التي  املخابرات  اأي  املوجهة«، 

على العن�ضر الب�ضري. فاخلطاأ الذي وقعت 

كان  ال��ب��اردة،  احل��رب  نهاية  بعد  فيه 

على  الزائد  العتماد 

التكنولوجيا  و�ضائل 

اأثبتت  التي  املتطورة 

متابعة  يف  فعاليتها 

ومراقبة حكومات اأو 

منظمات  اأو  هيئات 

ملمو�ضة  اأن�ضطة  لها 

مي��ك��ن ر���ض��ده��ا، 

ول����ك����ن احل�����رب 

ت�ضتعمل  اجل��دي��دة 

و�ضائل اأكرث تعقيًدا. 

ل���ذل���ك ف��ال�����ض��رورة 

اإىل  ال��ع��ودة  تقت�ضي 

اجلا�ضو�ض  م��ف��ه��وم 

ال��ت��ق��ل��ي��دي ال����ذي 

على  القدرة  ميتلك 

وال��وج��ود  التحليل 

واجلهد  املنا�ضبني.  والزمان  املكان  يف 

املخابراتي واملعلومات ال�ضتخبارية، هما 

اأول ما تطلبه الوليات املتحدة اليوم من 

حلفائها يف كل اأنحاء العامل.

اإجراءات يف الداخل... واخلارج

اأهم  اأن  املتحدة  الوليات  اأدركت  لقد 

الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من 

احلروب،  من  النوع  لهذا  ال�ضلبية  الآثار 

هو تغطية مواقع النك�ضاف يف النظام 

خالل  من  الثغرات  �ضد  اأي  الأمريكي، 

تعزيز الرقابة بكل الو�ضائل، حتى لو اأدى 

هذا الأمر اإىل فر�ض حدود وقيود مل تعرفها 

وتغطية  قبل.  من  الأمريكية  التجربة 

الأمريكي  النظام  يف  ال�ضعف  مواقع 

الأم��ريك��ي��ة  ال�ضلطات  م��ن  تتطلب 

اأمرين رئي�ضني:

يجب  ال��داخ��ل��ي،  ال�ضعيد  ع��ل��ى   •
اأمن داخلي مندمج  اإىل حتقيق  الو�ضول 

لأن   ،)Home Land Security(

ميدان  اإىل  نف�ضها  الوليات  اأر�ض  حتّول 

ا�ضرتاتيجية  وج���ود  يحّتم  امل��ع��رك��ة، 

تتوىل  ومتما�ضكة،  �ضلبة  دف��اع��ي��ة 

م�ضوؤولة  �ضامل  اأم��ن  موؤ�ض�ضة  تنفيذها 

البنية الأ�ضا�ضية الإقت�ضادية  عن حماية 

بعملها  وتقوم  الأم��ريك��ي،  للمجتمع 

اأية  ب��دون  ال�ضرعية  املوؤ�ض�ضات  �ضمن 

عوائق. وبالفعل فاإن الرئي�ض بو�ض اأعلن 

اأمام الكونغر�ض يف 19 اأيلول 2001، اأي بعد 

اأحداث 11 اأيلول بنحو اأ�ضبوع، تعيني وزير 

لالأمن الداخلي يف الوليات املتحدة.

ينبغي  كان  اخلارجي  ال�ضعيد  على   •
لتغطية  اأهمية  اأك���رث  اإج���راء  ات��خ��اذ 

يدخل  اأن  ب��ّد  فال  النك�ضاف.  مواقع 

غري  احل���رب  مل��واج��ه��ة  التخطيط  يف 

لدى  والذعر  اخلوف  اإثارة  عن�ضر  املتوازية 

ال�ضيا�ضة  وهذه  املحتمل.  التهديد  م�ضادر 

و�ضائل  ت�ضتغل  ال�ضتباقية  التخويفية 

التعليم  من  ابتداًء  املتعددة،  التهديد 

بحيث  املعلومات،  بث  اإىل  الثقافة  اإىل 

يفقد اأي عدو حمتمل اإرادته قبل اأن يبداأ 

ن�ضاطه.

حلم اأمريكي اأم كابو�س؟

وال�ضيا�ضات  الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  ه��ذه 

املتوازية  غ��ري  احل���رب  لإدارة  واخل��ط��ط 

اأحداث  قبل  ومكتوبة  موجودة  كانت 

وانق�ضا�ض  الأحداث  هذه  وبعد  اأيلول؛   11

ووا�ضنطن،  نيويورك  فوق  النار  �ضواعق 

بداأ الت�ضدد يف تنفيذها. ولكن من �ضوء 

احلظ اأن هذه الأحداث تق�ضي، على املدى 

للحياة  الرئي�ضة  املميزات  على  الطويل، 

الأك��رث  املجتمع  وحت��ّول  الأم��ريك��ي��ة، 

حترًرا اإىل جمتمع بولي�ضي. فعندما تن�ضاأ 

مثل هذه ال�ضلطة املهيمنة على الأمن، 

وال��ت��ي متلك وك���الت خم��اب��رات من 

تتحول  �ضوف  التاريخ،  عرف  ما  اأ�ضخم 

يف  كما  ال��داخ��ل  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 

ع�ضكرية  ديكتاتورية  اإىل  اخل���ارج، 

القوى  كاأكرث  مركزها  عن  تتنازل 

تقدًما وحت�ضًرا، وتنحدر اإىل م�ضتوى واحدة 

حتكمها  التي  الثالث  العامل  دول  من 

كل  املخابرات.  واأجهزة  الطوارئ  قوانني 

احللم  بتحويل  كفيلة  الأم����ور  ه��ذه 

والع�ضرين  الواحد  القرن  يف  الأمريكي 

اإىل  ال�ضلبية  ارتدادته  ت�ضل  كابو�ض  اإىل 

جميع اأ�ضقاع العامل.



الوقت  يف  اإ�سرائيل  تعي�ش 

ال���راه���ن ح��ال��ة م��ن ال��ذع��ر 

تتعّر�ش  اأن  خمافة  الأم��ن��ي 

مدّمرة  اإلكرتونية  لهجمة 

مبا�سر  ب�سكل  ت�ستهدف 

م��راف��ق��ه��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

املرتبطة بالف�ساء الإلكرتوين، مثل البنى 

واملوا�سالت،  واملياه  )الكهرباء  التحتية 

القيادة  وهيئات  امل�����س��ريف(،  والقطاع 

والأقمار  الع�سكرية،  التحّكم  ونظم 

التقنيات  جممل  وكذلك  ال�سناعية، 

املتقدمة املرتبطة بهذا الف�ساء. وتنطلق 

اف��رتا���ش  م��ن  ال��ذع��ر  ه��ذا  يف  ا�سرائيل 

توظيف  درج��ة  تعاظمت  كّلما  اأن��ه 

مرافق  ت�سغيل  يف  املتقدمة  التقنيات 

الع�سكرية  واملوؤ�س�سات  التحتية  البنى 

ف��ر���ش  زادت  احل�����س��ا���س��ة،  وامل���دن���ي���ة 

انك�سافها اأمام الهجمات الإلكرتونية 

اإىل توقف  توؤدي فقط  التي قد ل  املعادية 

املوؤ�س�سات،  وتلك  امل��راف��ق  ه��ذه  عمل 

مما ينتج عنه �سلل احلياة يف الكيان 

ا اإىل  ال�سهيوين؛ بل ميكن اأن توؤدي اأي�سً

�سقوط عدد كبري من القتلى يف �سفوف 

الب�سيط  واملثال  والع�سكريني.  املدنيني 

قد  التي  الهائلة  الأ�سرار  هو  ذلك  على 

ي�ستهدف  اإل��ك��رتوين  هجوم  ي�سّببها 

ت�سغل  التي  املحو�سبة  التحكم  هيئة 

املرورية، مما قد يت�سبب  الإ�سارات  نظام 

دقائق.  يف  الإ�سرائيليني  مئات  مب��وت 

ومثل هذه الأ�سرار تعترب ب�سيطة مقارنة 

بالأ�سرار الناجمة عن ا�ستهداف مرافق 

هيئات  اإىل  الولوج  مثل  حيوية،  اأكرث 

التحكم املحو�سبة يف مطار بن غوريون 

والت�سبب يف حوادث ت�سادم بني الطائرات 

على  الت�سوي�ش  اأو  الهابطة،  اأو  املقلعة 

ارتفاع  مب�ستوى  تتحكم  التي  النظم 

طريانها  اأو  اقالعها  خ��الل  الطائرات 

حتى ت�سطدم ببع�سها البع�ش، اأو جعلها 

ت�سطدم بعوائق طبيعية.

وما ينطبق على املرافق املدنية ميكن 

الع�سكرية  امل��راف��ق  على  ينطبق  اأن 

املختلفة التي يتم توجيهها عرب هيئات 

جممعات  وحت��دي��ًدا  حمو�سبة،  حتكم 

ويف  املختلفة.  الع�سكرية  ال�سناعة 

يتم  اأن  من  اإ�سرائيل  تخ�سى  املجال  هذا 

الت�سوي�ش على نظم الرقابة والتحكم يف 

م�سنع ينتج و�سائل قتالية ب�سكل يوؤدي 

الأط��راف  متّكن  من  اأو  تفجريه،  اإىل 

املعادية من الو�سول اإىل النظم املحو�سبة 

البرتوكيماويات،  م�سانع  ت�سغل  التي 

ح��دوث  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن  وال��ت��ي 

تفاعالت غري مرغوب فيها ينتج عنها 

�سحب من الغازات ال�سامة التي قد توؤدي 

اإىل �سقوط عدد كبري من القتلى، ف�ساًل 

اأن  التي ميكن  البيئية  الكوارث  عن 

تنتج عن ذلك. ويف هذا ال�سياق ك�سف 

الكهرباء  �سركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

يفتاح  اجل���رال  ال�سهيونية  القطرية 

توليد  حمطة  اأن  عن  النقاب  طال  رون 

تتعر�ش  لل�سركة  التابعة  الكهرباء 

يعادل  اإل��ك��رتون��ي��ة  لهجمات  ي��وم��ًي��ا 

طال  واأو�سح  �ساروخني.  تاأثري  تاأثريها 

م�سدر  متّثل  الإلكرتونية  الهجمات  اأن 

اخلطر الرئي�ش على ال�سركة، م�سرًيا اإىل 

هو  ال�سركة  يف  الطاقة  انتاج  قطاع  اأن 

القطاع الأكرث عر�سة لل�سرر من جراء 

ال��ه��ج��م��ات الإل��ك��رتون��ي��ة. 

زادت جودة  اأنه كلما  واأكد 

التي  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

يف  ال�سركة  عليها  تعتمد 

فر�ش  زادت  الطاقة،  انتاج 

الهجمات  ع��رب  اإ���س��اب��ت��ه��ا 

الإلكرتونية.

ا  وقد كان من الالفت اأي�سً

والأم���ن  ال�سيا�سة  ق���ادة  اأن 

العدو  كيان  يف  والقت�ساد 

اأم���ام موؤمتر  ال��ذي��ن حت��دث��وا 

اأبحاث الأمن القومي املنعقد 

مطلع هذا العام يف تل ابيب، قد �سددوا 

)ال�سايرب(  الإلكرتوين  الف�ساء  اأن  على 

القتال  اأه��م جم��الت  اأح��د  ب��ات ميثل 

يف  ت�سهم  اأن  ميكن  التي  املعا�سرة 

واأعدائها  اإ�سرائيل  املواجهات بني  ح�سم 

وي�سمل ذلك لئحة من قادة  م�ستقباًل. 

العدد ابتداء من رئي�ش احلكومة بنيامني 

رئي�ش  باأفيف كوخايف،  مروًرا  نتنياهو، 

�سعبة ال�ستخبارات الع�سكرية )اأمان(، 

والقطاعات  ال�سركات  بروؤ�ساء  وانتهاًء 

اجلميع  رّكز  وقد  احليوية.  القت�سادية 

بتوظيف  الآن  اإ�سرائيل مطالبة  اأن  على 

يف  ال�سرتاتيجية  بيئتها  على  تفّوقها 

جمال الف�ساء الإلكرتوين لتعزيز قدراتها 

اإىل  تف�سي  اإ�سابات  وحتقيق  الهجومية 

�ساحة  يف  تواجهها  التي  الأط��راف  �سلل 

ا�سرتاتيجيات  ب��ن��اء  واإىل  امل��ع��رك��ة، 

الإل��ك��رتوين  الف�ساء  لتاأمني  دفاعية 

اأي  مواجهة  يف  وحت�سينه  ال�سهيوين 

هجمات خارجية حمتملة.

املعّلق  ي��و���س��ح  اأخ����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 

الع�سكري الإ�سرائيلي حنان جرينبريغ، 

الإ�سرائيلي اكت�سف الطاقة  اأن اجلي�ش 

هجمات  تنفيذ  يف  الكامنة  الهائلة 

حتقيق  يف  ت�سهم  وال��ت��ي  اإلكرتونية، 

ترتك  اأن  دون  من  ا�سرتاتيجية  اأه��داف 

وبالتايل  اإ�سرائيل،  اتهام  اإىل  يقود  اأث��ًرا 

ما  كل  مع  الهجوم،  تبعات  يجّنبها 

التعّر�ش  اإمكان  الأمر من  يرتتب على 

اإ�سارة  ميّثل  ما  ويف  انتقامية.  لعمليات 

اإعداد: �إح�ضان مرت�ضى 

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

ق�ضايا 

�إقليمية

العدد 70352

�لف�ضاء �لإلكرتوين 

يف ر�أ�س �ضّلم �لأولويات 

�لأمنية �لإ�ضر�ئيلية



�سّلم  على  طراأ  الذي  التحّول  اإىل  اأخ��رى 

قال  الإ�سرائيلي،  اجلي�ش  يف  الأول��وي��ات 

يرفعه  بات  الذي  ال�سعار  اإن  جرينبريغ 

ال��ك��ث��ريون يف ق��ي��ادة اجل��ي�����ش ي��ق��ول: 

الطائرة،  ب��دل  الإل��ك��رتوين  »الف�ساء 

والفريو�ش بدل ال�ساروخ«. وقال جرينبريغ 

اإّن  »معاريف«،  موقع  يف  ن�سره  مقال  يف 

ن مركًزا للتدريب  اجلي�ش الإ�سرائيلي د�سّ

على تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية 

اأن  اإىل  م�سرًيا  الإل��ك��رتوين،  الف�ساء  يف 

جميع ال�سباط العاملني يف هيئة القتال 

الإلكرتوين هم من خريجي الكليات 

»تلبيوت«،  كلية  ا  خ�سو�سً اجلامعية؛ 

املتخ�س�سة يف التعليم الإلكرتوين. واأعاد 

بوا�سطة  الهجوم  الأذهان  اإىل  جرينبريغ 

العام  يف  نّفذ  والذي   ،»stuxnet« فريو�ش 

املحو�سبة  املنظومة  وا�ستهدف   ،2009

املركزي  الطرد  باأجهزة  تتحكم  التي 

ن�سب  الذي  الإيرانية،  النووية  املن�ساآت  يف 

كبرًيا  �سرًرا  اأحلق  والذي  اإ�سرائيل،  اإىل 

وزير  الإيراين. ومل يرتدد  النووي  بالربنامج 

احلرب الإ�سرائيلي احلايل مو�سيه يعلون 

امل�سوؤولة  هي  اإ�سرائيل  باأّن  الع��رتاف  يف 

عن الهجمة الإلكرتونية التي تعّر�ست 

لها منظومات حوا�سيب اإيرانية ح�سا�سة 

يف �سهر حزيران 2012، وذلك عرب ا�ستخدام 

ذات��ه،  ال��وق��ت  ويف   .»Flame« ف��ريو���ش 

اأقدمت اإ�سرائيل على الت�سلل اإلكرتونًيا 

عن  امل�سوؤولة  التحكم  منظومات  اإىل 

توجيه الدفاعات اجلوية ال�سورية ع�سية 

الغارة التي نفذتها الطائرات الإ�سرائيلية 

على املن�ساأة النووية ال�سورية بالقرب من 

دير الزور، �سمال �سرق �سوريا يف اأيلول 2006، 

حتى  املنظومات  ه��ذه  عمل  واأبطلت 

املغرية  الطائرات  تعّر�ش  فر�ش  تقّل�ش 

لنريان الدفاعات اجلوية ال�سورية.

من  العنيف  النوع  هذا  اإىل  وبالإ�سافة 

ال�ستخدام، فاإّن هناك توظيًفا »ناعًما« 

عليه  تعكف  الإلكرتونية  للحرب 

اإ�سرائيل منذ �سنني. فعنا�سر ال�ستخبارات 

التوا�سل  مواقع  يوظفون  الإ�سرائيلية 

لتجنيد  حم��اولت��ه��م  يف  الج��ت��م��اع��ي 

مزيفة.  هويات  ا�ستخدام  عرب  عمالء 

وتوؤكد املعطيات التي تقدمها الأجهزة 

اإىل  بال�ستناد  اأنه  الفل�سطينية،  الأمنية 

اأ�سخا�ش  مع  اأجريت  التي  التحقيقات 

اعرتفوا بالتعاون مع اإ�سرائيل، يتبني اأن 

يف  �سقطوا  قد  ه��وؤلء  من  كبرية  ن�سبة 

براثن العمالة مل�سلحة اإ�سرائيل بعد اإقامة 

خمابرات  رجال  مع  افرتا�سية  عالقات 

فل�سطينيون  اأنهم  اأنف�سهم على  قّدموا 

عرب مواقع التوا�سل الجتماعي.

النقاب  ك�سف  مت�سل،  �سياق  ويف 

يوظف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�ش  اأن  ع��ن 

هجمات  تنفيذ  يف  وغوا�سات  طائرات 

�سحيفة  موقع  ذكر  فقد  اإلكرتونية. 

ُي�سّمى  جوًيا  �سرًبا  اأن  احرونوت  يديعوت 

»���س��م�����س��ون«، حت��ّل��ق ط��ائ��رات��ه على 

تنفيذ  يف  ي�ستخدم  �ساهقة،  ارتفاعات 

ك�سف  حني  يف  اإلكرتونية،  هجمات 

ال�ستخباري  »وال����ال«  م��وق��ع 

توظيف  يتم  اأن��ه  عن  النقاب 

غ���وا����س���ات »دول����ف����ني« ال��ت��ي 

من  عليها  اإ�سرائيل  ح�سلت 

هجمات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  اأمل��ان��ي��ا 

ويف  الإل��ك��رتوين.  الف�ساء  عرب 

املعلق  ذك��ر  مت�سل،  �سياق 

اأن  بوحبوط  اأم��ري  الع�سكري 

ق��ررت  اجلي�ش  اأرك���ان  هيئة 

جمال  يف  ال�ستثمار  م�ساعفة 

والتقنيات  الإلكرتوين  الف�ساء 

اإثر تراجع  املتقدمة  الع�سكرية 

اقليمية  ح��روب  ن�سوب  فر�ش 

النقالب  اأعقاب  يف  تقليدية، 

يف م�سر واحلرب الداخلية الدائرة 

موقع  ن�سره  تقرير  ويف  �سوريا.  يف 

اأن  بوحبوط  اأو���س��ح  »وال����ال«، 

�سوريا قد  والأو�ساع يف  النقالب يف م�سر 

لإ�سرائيل  ال�سرتاتيجية  البيئة  نت  ح�سّ

باإدخال  اجلي�ش  لقيادة  �سمح  ب�سكل 

الأولويات  �سّلم  على  جوهرية  تعديالت 

لكن  املقبلة،  املرحلة  يف  الع�سكرية 

الرغم من ذلك فقد حّذر اجلرال  على 

ل�سالح  ال�سابق  ال��ق��ائ��د  ت���ريا،  ع��ودي��د 

الف�ساء  تف�سيل  تبعات  من  امل��درع��ات 

وتقلي�ش  التقنية  واجلوانب  الإلكرتوين 

التقليدية.  ال��ق��وة  بناء  يف  ال�ستثمار 

ن�سره موقع �سحيفة  وحّذر تريا يف مقال 

»معاريف« من مغبة ف�سل الإ�سرتاتيجية 

م�سدًدا  حقيقي،  اختبار  اأول  يف  اجلديدة 

األوي��ة  تطوي��ر  موا�سلة  اأهمية  عل��ى 

امل�س��اة واملدرعات.
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عقوبة الإعدام يف 

الت�شريعات الدولية

عقوبة  معاجلة  �أخ���ذت 

�لإع�����د�م ط��اب��ًع��ا دول��ًي��ا 

م��ن خ���ال �مل��ع��اه��د�ت 

�لإعان  و�أهمها  �لدولية،  و�لتفاقيات 

 )1948/12/  10( �لإن�سان  حلقوق  �لعاملي 

�أّن لكل فرد �حلق يف �حلياة  �لذي �أكد 

يجوز  ول  �سخ�سه،  على  و�لأم��ان  و�حلرية 

�لقا�سية  �لعقوبات  �أو  �إخ�ساعه للتعذيب 

�أو �لا�إن�سانية �أو �حلاّطة بالكر�مة...«. 

ك��م��ا ي��وؤك��د �ل��ع��ه��د �ل����دويل �خل��ا���ص 

 )1966( و�ل�سيا�سية  �ملدنية  للحقوق 

ويكّر�ص  لاإن�سان،  �لأ�سا�سية  �حلقوق 

�أي  حرمان  ج��و�ز  وع��دم  �حلياة  يف  حقه 

�إن�سان منها، و�إّنا من دون جو�ز �لتذرع 

�أو  �لإع���د�م  عقوبة  لتاأخري  �حل��ق  بهذ� 

�لعهد  ه��ذ�  ويدعو  �لغائها.  �أو  ملنعها 

عقوبة  ب��اإل��غ��اء  تقم  مل  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��د�ن 

�لعقوبة  �إىل عدم �حلكم بهذه  �لإعد�م 

�إل على �أ�سد �جلر�ئم خطورة وفق معايري 

�مليثاق  وي��وؤك��د  �ل��ع��ادل��ة.  �ملحاكمة 

�ل�سادر  �لن�سان  حلقوق  �جلديد  �لعربي 

عن قمة جامعة �لدول �لعربية /16/ يف 

تون�ص )�أيار 2004( �حلق يف �حلياة كحق 

مازم لكل �سخ�ص.

ل��اأمم  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية  دع��ت  وق��د 

�لرقم 6٧/1٧6 جميع  قر�رها  �ملتحدة يف 

�ل�سلة  وثيقة  �إتاحة معلومات  �إىل  �لدول 

بتطبيقها عقوبة �لإعد�م ت�سمل جمل�ة 

�أمور منها، عدد �لأ�سخا�ص �لذين حكم 

ينتظرون  �لذين  وعدد  بالإعد�م  عليهم 

ح��الت  وع���دد  �حل��ك��م  ه���ذ�  تنفي�ذ 

مناق�سات  �إجر�ء  يت�سنى  لكي  تنفيذه، 

تتناول  و�لدويل  �لوطني  �ل�سعيدين  على 

بعقوبة  يت�سل  م��ا  يف  �ل���دول  �ل��ت��ز�م��ات 

�لإعد�م.

ل��اأمم  �لعامة  �جلمعية  و�ع��ت��م��دت 

�ملتحدة )1984/12/10( �تفاقية مناه�سة 

�لتعذيب وغريه من �سروب �إ�ساءة �ملعاملة 

�و  �لا�إن�سانية  �و  �لقا�سية  �لعقوبة  �و 

 )2002/12/18( �عتمدت  ثم  �ملهينة، 

بروتوكوًل �إختيارًيا لهذه �لتفاقية. 

عقوبة الإعدام يف القانون اللبناين

�ل�سادر  �للبناين  �لعقوبات  قانون  �أخذ   

عقوبة  باإنز�ل  وتعدياته   1943 �لعام  يف 

�خلطرية  �جلر�ئم  بع�ص  على  �لإع���د�م 

رقم  �لقانون  �سدر   1994 �لعام  ويف  ج��ًد�. 

يف  �لإع��د�م  عقوبة  �أن��زل  �لذي   1994/302

�لقتل �لعمد و�لد�فع �ل�سيا�سي ومبن يقتل 

�جلرمية  فاعل  منح  ومنع  ق�سًد�  �إن�ساًنا 

�لقانون  هذ�  لكن  �ملخففة.  �لأ�سباب 

و�أعيد   ،2001/338 �لرقم  بالقانون  �ألغي 

�لعمل باملادتني 54٧ و548 عقوبات وهما 

بالأ�سغال  �لق�سدي  �لقتل  على  تعاقبان 

�ل�ساقة �ملوؤقتة �أو �ملوؤبدة، ولي�ص بالإعد�م.

�لقانون  يف  �مل��و�د  من  �لعديد  وهناك 

�للبناين �لتي تتطرق �إىل عقوبة �لإعد�م، 

ومنها يف قانون �لعقوبات: 

�لعقوبات  على  تن�ص  �لتي   3٧ �مل��ادة   -

�جلنائية �لعادية ومنها �لإعد�م. 

تنفيذ  ع��دم  توجب  �لتي   43 �مل��ادة   -

ر�أي  ��ستطاع  بعد  �إل  �لإع��د�م  حكم 

جلنة �لعفو ومو�فقة رئي�ص �لدولة، وتق�سي 

د�خل  بالإعد�م  عليه  �ملحكوم  ب�سنق 

يعّينه  �آخر  حمل  �أّي  يف  �أو  �ل�سجن  بناية 

كما  �لعقوبة.  بتنفيذ  �ملتعّلق  �ملر�سوم 

تن�ّص هذه �ملادة على حظر تنفيذ �لإعد�م 

�أو  �لوطنية  و�لأعياد  و�جلمع  �لآحاد  �أيام 

�لدينية، وتاأجيل تنفيذ �لإعد�م باحلامل 

�ىل �أن ت�سع حملها. 

دت مدة مرور �لزمن  - �ملادة 163 �لتي حدَّ

وع�سرين  بخم�ص  �لإع��د�م  عقوبة  على 

�سنة. 

�إذ�  �أن��ه  على  ن�ست  �لتي   198 �مل��ادة   -

طابًعا  للجرمية  �أن  �لقا�سي  حتقق 

�سيا�سًيا، ق�سى بالعتقال �ملوؤبد بدًل من 

�لإعد�م �أو �لأ�سغال �ل�ساقة �ملوؤبدة. 

- �ملادتان 200 و201 �للتان ن�ستا على �أنه 

�لعقوبات  تخّف�ص  �جلرمية  حماولة  يف 

�لإع��د�م  عقوبة  ُت�ستبدل  �أن  وميكن 

بالأ�سغال �ل�ساقة �ملوؤبدة �أو �ملوؤقتة.

اإعداد: د. نادر عبد العزيز �شايف

حمام باال�ستئناف

نحن

والقانون
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وا�شتمر  القاتل،  ملعاقبة  كاأ�شا�س  النتقام  فكرة  ت�شود  كانت  حيث  التاريخ،  فجر  منذ  الإعدام  عقوبة  املجتمعات  عرفت 

وال�شن  وال�شن  بالعني  »العني  حمورابي  مبداأ  من  انطالًقا  وذلك  املدنية،  احلياة  تطور  من  بالرغم  العقوبة  هذه  تطبيق 

الآراء  اإذ تختلف  لها،  اأخٍذ ورّد بني موؤيد ومعار�س  الإعدام حتى ع�شرنا احلا�شر مدار  تزال عقوبة  اأظلم«. ول  والبادىء 

اأهمية خا�شة يف  حولها باختالف الدين والبيئة والدولة واملجتمع وال�شيا�شة وحقوق الإن�شان... ويكت�شب هذا املو�شوع 

املجتمعات التي تعاين من تف�شي ظاهرة القتل الإجرامي وعدم ال�شعور بالأمان، واحلاجة اإىل اإعادة التوازن عرب فر�س تدابري 

وفر�س  زاجرة  ق�شائية  اأحكام  واإ�شدار  قا�شية 

عقوبات عنيفة يف مقدمها عقوبة الإعدام. 

عقوبة االإعدام يف القانون اللبناين

الأحكام ما زالت ت�شدر 

بوترية عالية بخالف التنفيذ



نحن والقانون

�لعدد ٧4352

�لأع��ذ�ر  على  ن�ست  �لتي   251 �مل��ادة   -

�ملخففة فاإذ� كان �لفعل جناية توجب 

�لإعد�م حّولت �لعقوبة �ىل �حلب�ص. و�ملادة 

253 �ملتعلقة بالأ�سباب �ملخففة فتق�سي 

بالأ�سغال  �لإع��د�م  من  ب��دًل  �ملحكمة 

�ملادة  وكذلك  �ملوؤقتة.  �أو  �ملوؤبدة  �ل�ساقة 

�لعقوبة  ت�سديد  على  ن�ست  �لتي   25٧

�ل�ساقة  �لأ�سغال  ب��دل  �لإع���د�م  و�إن���ز�ل 

�أنه  على  تن�ص  �لتي   258 و�مل��ادة  �ملوؤبدة. 

�ل�ساقة  بالأ�سغال  عليه  حكم  م��ن 

جناية  و�رتكب  مربًما  حكًما  �ملوؤبدة 

ق�سي  نف�س��ها  �لعقوبة  توجب  �أخ��رى 

عليه بالإعد�م.

كما يق�سي �لقانون �للبناين باملعاقبة 

على  �لو�قعة  �جلنايات  على  بالإعد�م 

معينة  حالت  يف  �خلارجي  �لدولة  �أمن 

�جلنايات  ويف  يليها،  وما   )2٧3 )�مل��ادة 

�مل�سروعة  �ملرتكبة من �جلمعيات غري 

)�ملادة 336(.

- �ملادة 549 �لتي تعاقب بالإعد�م على 

�لقتل ق�سًد� �إذ� �رتكب: عمًد�، �أو متهيًد� 

تنفيًذ�  �أو  ت�سهيًا  �أو  جلنحة،  �أو  جلناية 

لها �أو ت�سهيًا لفر�ر �ملحر�سني على تلك 

�جلناية �أو فاعليها �أو �ملتدخلني فيها �أو 

على  �أو  �لعقاب،  وبني  بينهم  للحيلولة 

حالة  يف  �أو  فروعه،  �أو  �ملجرم  �أ�سول  �أحد 

�أو  �لتعذيب  �أعمال  على  �ملجرم  �إق��د�م 

موظف  �سد  �أو  �لأ�سخا�ص،  نحو  �ل�سر��سة 

معر�ص  يف  �أو  وظيفته  ممار�سته  �أثناء  يف 

�ن�سان  �سد  �أو  ب�سببها،  �أو  لها  ممار�سته 

منه  ث���اأًر�  �أو  �لطائفي  �نتمائه  ب�سبب 

�أو  طائفته  من  غريه  �رتكبها  جلناية 

من �أقربائه �أو من حمازبيه، �أو با�ستعمال 

�لتهّرب من  �أجل  �أو من  �ملتفجرة،  �ملو�د 

جناية �أو جنحة �أو لإخفاء معاملها.

خطًر�  ت�سّكل  �ل��ت��ي  �جل��ن��اي��ات  ويف 

بالإعد�م كل   591 �ملادة  تعاقب  �سامًا، 

من يقتل �ن�ساًنا ق�سًد� متهيًد� لرتكاب 

جر�ئم �حلريق �أو ت�سهيًا �أو تنفيًذ� لها. 

�لنقل  ط��رق  �سامة  على  �لع��ت��د�ء  ويف 

تق�سي  �ل�سناعية،  و�لأعمال  و�ملو��سات 

�ملادة 599 بالإعد�م �ذ� �أدى �لأمر �ىل موت 

�أحد �لنا�ص. ويف جر�ئم �أخذ مال �لغري �أو 

�ل�سفن �أو �لطائر�ت وغريها، تقّر �ملادة 640 

وما يليها �لإعد�م �ذ� �قدم �لفاعل على 

قتل �ن�سان ل�سبب ذي �سلة بال�سرقة. 

عقوبة  حول  �أخرى  وقو�نني  مو�د  وثمة 

 1958/1/11 تاريخ  �لقانون  مثل  �لإعد�م، 

�ملتعلق بالأعمال �لإرهابية و�إثارة �حلرب 

�لهلية �أو �لقتتال �لطائفي و�حل�ص على 

و�لع�سابة  و�لتخريب  و�لنهب  �لتقتيل 

�لعقوبات  ق��ان��ون  وك��ذل��ك  �مل�سلحة، 

�ملخّلة  �جلر�ئم  يف  ا  وخ�سو�سً �لع�سكري 

و�ملوؤ�مرة  �خليانة  ويف  و�لو�جب  بال�سرف 

�لع�سكرية و�لتج�س�ص وغريها...

وتقت�سي �لإ�سارة �ىل �أن مقدمة �لد�ستور 

�أن:  �لفقرة )ب( على  يف  ن�ست  �للبناين 

وهو  و�لن��ت��م��اء،  �لهوية  عربي  »لبنان 

�لدول  جامعة  يف  وعامل  موؤ�س�ص  ع�سو 

هو  كما  مو�ثيقها،  وملتزم  �لعربية 

�لأمم  منظمة  يف  وعامل  موؤ�س�ص  ع�سو 

و�لإع���ان  مو�ثيقها  وملتزم  �ملتحدة 

�لدولة  وجت�سد  �لإن�سان.  حلقوق  �لعاملي 

هذه �ملبادئ يف جميع �حلقول و�ملجالت 

�أن:  )ج(  �لفقرة  ويف  ��ستثناء«.  دون  من 

برملانية،  دميقر�طية  جمهورية  »لبنان 

�لعامة«.  �حلريات  �ح��ر�م  على  تقوم 

�لدولية  و�ملعاهد�ت  �ملو�ثيق  �أهم  ولعلَّ 

�لعاملي  �لإع��ان  لبنان،  يلتزمها  �لتي 

كل  حق  يوؤكد  �لذي  �لإن�سان  حلقوق 

ف���رد ب��احل��ي��اة و�حل��ري��ة و�لأم�����ان على 

�سخ�سه... وعدم جو�ز �إخ�ساعه للتعذيب 

�أو  �لا�إن�سانية  �أو  �لقا�سية  �لعقوبات  �أو 

�لإع��ان  ويعترب  بالكر�مة،  �حل��اّط��ة 

منبع �ملو�ثيق و�ملعاهد�ت �لدولية. وتعترب 

�ملبادىء �لو�ردة يف مقدمة �لد�ستور �للبناين 

ت�سل�سل  �أن  علًما  منه،  يتجز�أ  ل  ج��زًء� 

�لقو�عد �لقانونية يبد�أ من �لد�ستور، تليه 

�لقو�نني...  ثم  ومن  �لدولية،  �ملعاهد�ت 

وجوب  �أ.م.م.   /2/ �مل��ادة  �ك��دت  وق��د 

ح��ال  يف  �لدولي��ة  �ملعاهد�ت  تطبيق 

تعار�سه��ا م��ع �لق��انون �لعادي.

�سهد لبنان عدة حماولت لإلغاء عقوبة 

 2004 �لعام  منذ  يوجد  حيث  �لإع���د�م، 

�قر�ح قانون يرمي �إىل �إلغاء هذه �لعقوبة 

�ملوؤبدة،  �ل�ساقة  �لأ�سغال  بعقوبة  و�إبد�لها 

وم�سروع قانون مماثل من وزير �لعدل يف 

�لعام 2008.

رقم  �لعقوبات  تنفيذ  قانون  �سدر  وقد 

رقم  بالقانون  تعديله  وجرى   2002/463

كون  �لأهمية  بالغ  وه��و   ،2011/183

�لعقوبات  تنفيذ  قا�سي  منح  �لتعديل 

حق حتويل عقوبة �لإعد�م �إىل �ل�سجن، 

�ل�سلوك  بح�سن  �رت��ب��اط��ه��ا  ���س��رط 

�أهل  و�إع���ام  �ل�سخ�سية  و�لتعوي�سات 

�ل�سحية. وتو�سي �خلطة �لوطنية حلقوق 

�لن�سان �لتي ناق�سها �لربملان �للبناين يف 

�حلكومة   2012 �لعام  من  �لأول  كانون 

�لعامة  قر�ر �جلمعية  باعتماد  �للبنانية 

ن  ب�ساأ  62/149 �ل��رق��م  �ملتحدة  ل��اأمم 

و�لت�سديق  �لإع��د�م،  عقوبة  تنفيذ  وقف 

�لثاين  �لخ��ت��ي��اري  �ل��ربوت��وك��ول  على 

�ملدنية  باحلقوق  �خلا�ص  �ل��دويل  للعهد 

و�ل�سيا�سية.

حتديث  ب�سرورة  �خلطة  تو�سي  كما 

�ساحلة  لت�سبح  وت��ط��وي��ره��ا  �ل�سجون 

�لتاأهيل، لأن م�سروع  كمر�كز لإعادة 

باملقابل  يحتاج  �لإع��د�م  عقوبة  �إلغاء 

�ملحكوم  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  جتهيز  �إىل 

تطبيق  ح�سن  تكفل  بحيث  عليهم، 

�ملنهج �ملتبع لإعادة �لتاأهيل. 

ويرى �لبع�ص �أن عقوبة �لإعد�م تخالف 

�لإع��ان  ا  وخ�سو�سً �ل��دول��ي��ة،  �ملو�ثيق 

طالبت  فقد  �لإن�سان،  حلقوق  �لعاملي 

�للجنة �لدولية حلقوق �لإن�سان و�ملجتمع 

و�إبد�لها  �لإع��د�م،  عقوبة  باإلغاء  �لدويل 

)�ل�سجن(.  للحرية  �ل�سالبة  بالعقوبات 

حم��دود  ع��دد  �إل  ي�ستجب  مل  �أن��ه  غ��ري 

�لعاملي  �لإعان  على  �ملوّقعة  �لدول  من 

�لتي  �ل��دول  �أن  علًما  �لإن�سان،  حلقوق 

تز�ل  لبنان، ل  ومنها  �لنمو،  هي يف طور 

�حلجم  ب��ه��ذ�  ق���ر�ر  �ت��خ��اذ  ع��ن  بعيدة 

متثل  هذه  »�أن  منها،  عديدة  لأ�سباب 

ر�دًعا لبع�ص �لأعمال �لإجر�مية كي ل 



ر، مثل �غت�ساب �لقا�سرين  تتكرَّ

و�جلر�ئم �لتي تهز م�ساعر �ملو�طن 

وكذلك �لتعامل مع �لعدو«.

اأ�شول منح العفو اخلا�س عن 

عقوبة الإعدام 

وما  �أ.م.ج.   391 �مل���ادة  ن�ست 

مبجل�ص  تناط  �أن��ه  على  يليها 

�لنظر  �ساحية  �لأعلى  �لق�ساء 

�لتي  �خل��ا���ص  �لعفو  طلبات  يف 

عليهم  �مل��ح��ك��وم  ي��ق��دم��ه��ا 

مربم  بحكم  �لإع���د�م  بعقوبة 

�ملخت�سة.  �ملر�جع  �إليه  حتيلها  �لتي  �أو 

عقوبة  عن  �خلا�ص  �لعفو  طلب  ويرفع 

مبا�سرة  �جلمهورية  رئي�ص  �إىل  �لإع��د�م 

��ستدعاء  مبوجب  �لعدل  وزير  بو��سطة  �أو 

�أحد  �أو  �أو وكيله  يوّقعه �ملحكوم عليه 

�أفر�د عائلته. ويعفى �ل�ستدعاء من ر�سم 

�لطابع ومن �لر�سم �لق�سائي.

يحيل  بالإعد�م،  حكم  �ن��رب�م  وعند 

وزير �لعدل ملف �لدعوى م�سفوًعا بتقرير 

جمل�ص  على  �لتمييزي  �لعام  �لنائب 

�إنفاذ  يف  ر�أيه  يبدي  �لذي  �لأعلى  �لق�ساء 

ع�سرة  خال  بغريها  �إبد�لها  �أو  �لعقوبة 

�أيام على �لأكرث. ويوؤلف جمل�ص �لق�ساء 

�أع�سائه  من  ثاثة  من  جلنة  �لأعلى 

�خلا�ص.  �لعفو  طلبات  باقي  يف  للنظر 

عن  �لعفو  طلب  يف  تبت  �أن  وللجنة 

جنائية  بعقوبات  �لقا�سية  �لأحكام 

غري �لإعد�م �أو بعقوبات جنحية.

اأ�شول تنفيذ حكم الإعدام

ن�ست �ملادة 420 �أ.م.ج. وما يليها على 

بعد  �إل  ب��الإع��د�م  �حلكم  ينّفذ  ل  �أن��ه 

��ستطاع ر�أي جلنة �لعفو ومو�فقة رئي�ص 

مبوجب  �حلكم  وينّفذ  �جلمهورية، 

وو�سيلته،  �لتنفيذ  مكان  يحدد  مر�سوم 

ويحظر �إنفاذ حكم �لإعد�م �أيام �لآحاد 

ول  و�لدينية.  �لوطنية  و�لأعياد  و�جلمع 

بعد  �إل  باحلامل  �لإع��د�م  حكم  ينّفذ 

عل��ى  �أ�س��ابيع  ع�سرة  م��دة  �ن�س�ر�م 

و�س��ع حملها.

بالإعد�م بح�سور  �إنفاذ �حلكم  ويجري 

�لأ�سخا�ص �لآتي ذكرهم:

- رئ��ي�����ص �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ي �أ���س��������درت 

يكّلف  ح�سوره،  تعّذر  وعند  �حلك��م. 

قا�سًيا  �لتمييز  ملحكمة  �لأول  �لرئي�ص 

لهذ� �لغر�ص.

�لتي  �ملحكمة  ل��دى  �لعام  �لنائب   -

�أ�سدرت �حلكم �أو �أحد معاونيه.

�لأوىل  �لدرجة  حمكمة  من  قا�ٍص   -

�ملدنية �لتابع لها مكان �لتنفيذ.

�أ���س��درت  �ل��ت��ي  �ملحكمة  ك��ات��ب   -

�حلكم.

- حمامي �ملحكوم عليه.

�لتي  �لطائفة  من  �لدين  رجال  �أحد   -

ينتمي �ليها �ملحكوم عليه.

- مدير �ل�سجن.

�أو  بريوت  يف  �لق�سائية  �ل�سرطة  قائد   -

من ينتدبه �أو قائد �سرية �لدرك �لتابع له 

مكان �لتنفيذ �أو من ينتدبه.

- طبيب �ل�سجن �أو �لطبيب �ل�سرعي يف 

�ملنطقة.

وي�ساأل �لقا�سي �ملدين �ملذكور �ملحكوم 

قوله  يريد  ما  لديه  كان  �إذ�  عّما  عليه 

ويدّون  به.  �حلكم  �إنفاذ  قبل  بيانه  �أو 

ذلك يف حم�سر خا�ص يوّقعه مع كاتبه. 

�أ�سدرت  �لتي  �ملحكمة  كاتب  وينّظم 

يوّقعه  �لإع��د�م  باإنفاذ  حم�سًر�  �حلكم 

من ذكرو� �أعاه يف �ملكان �لذي مّت فيه 

�ملح�سر  هذ�  عن  �سورة  حيث  �لتنفيذ، 

مّدة 24 �ساعة. 

واقع عقوبة الإعدام يف لبنان

ا  يوجد يف لبنان حالًيا 5٧ �سخ�سً

وقد  بالإعد�م،  عليهم  حمكوم 

توقيع  ع��ن  �ل��ع��دل  وزر�ء  ع  متنَّ

�أّما  �إعد�مهم.  تنفيذ  مر��سيم 

يف  فجرى  لبنان  يف  �إع���د�م  �آخ��ر 

ثاثة  �أع���دم  ح��ني   2004/1/19

د�خل  نف�سه  �لوقت  يف  �أ�سخا�ص 

���س��ج��ن روم���ي���ة، �ث���ن���ان رم��ًي��ا 

وجرى  �سنًقا.  وو�ح��د  بالر�سا�ص 

من  بالإعد�م  حكًما   53 تنفيذ 

بد�ية عهد �لرئي�ص ب�سارة �خلوري 

�إىل نهاية عهد �لرئي�ص �إميل حلود. وبني 

�لعامني 1994 و1998 )خال ولية �لرئي�ص 

ا. �ليا�ص �لهر�وي(، مّت �إعد�م 14 �سخ�سً

باإلغاء  لبنان  يف  جهات  ع��دة  ت��ن��ادي 

�لهيئة  نظمت  وق��د  �لإع����د�م،  عقوبة 

�للبنانية للحقوق �ملدنية بال�سر�كة مع 

�سد  »مًعا  �لعاملية  �لفرن�سية  �جلمعية 

نقابة  مع  وبالتعاون  �لإع���د�م«  عقوبة 

�لثاين  كانون  و25   24 يومي  �ملحامني، 

�لغاء عقوبة  �أجل  2014، ندوة وطنية من 

�لإعد�م يف لبنان، وتفعيل دور �ملحامني يف 

�سبيل �لدفاع عن �ل�سجناء �ملحكومني 

بها، نظًر� لعدم فعالية �ملعونة �لق�سائية. 

�للبنانية  �حل��ك��وم��ات  �ن��ت��ه��ج��ت 

يرمي  منحى   2004 �لعام  منذ  �ملتعاقبة 

تلحظ  �لتي  �لأحكام  تنفي�ذ  عدم  �ىل 

ي�سمى  مب��ا  و�ل��ع��م��ل  �لإع����د�م  عقوبة 

 Moratoire de �أو   »Moratorium«

�لإع��د�م  عقوبة  تنفيذ  وق��ف  �أي  fait؛ 
ب�سكل غري ر�سمي، فلم ي�سدر �أي مر�سوم 

بتنفيذ حكم بالإعد�م. �إل �أن �أي تغيري 

تنفيذ  �إىل  ي���وؤدي  �أن  ميكن  �سيا�سي 

�لأحكام  �أّن  علًما  حمددة،  �إعد�مات 

بالإعد�م ما ز�لت ت�سدر بوترية كبرية يف 

لبنان، وهي ت�سدر غالًبا بحق �أجانب.

موقف الكني�شة امل�شيحية

�ملبدئي  مبوقفها  �لكني�سة  تتميز 

�مل��ن��اه�����ص ل����اإع����د�م، وق����د ���س��ارك 

�لأول  �لعاملي  »�مل��وؤمت��ر  يف  �لفاتيكان 
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و�ل��ذي  �ل��ع��ق��وب��ة«  ل��ه��ذه  �ملناه�ص 

موقف  يف  �جل��ذري  �لتحول  كر�ص 

منها.  �لكاثوليكية  �لكني�سة 

ف��الأ���س��ب��اب �ل��ت��ي ك��ان��ت جتعل 

�ليوم  �أ�سحت  تقبلها،  �لكني�سة 

�أكدته  �ل��ذي  �لأم��ر  �مللغاة،  حكم  يف 

�لبابا  للر�حل  �حلياة«  »�جنيل  ر�سالة 

 .1995 �ل��ع��ام  يف  �ل��ث��اين  بول�ص  يوحنا 

�أن  �إىل �عتبار  وي�ستند موقف �لكني�سة 

ومثاله  �لله  �سورة  على  مكّون  �لإن�سان 

روحه.  من  قب�ٌص  وفيه   )Imago Dei(
وينتج عن ذلك متّتع �لإن�سان بكر�مة 

فريدة وجوهرية ل يجوز نزعها لأي �سبب 

�أو �سخ�سًيا،  �أو �جتماعًيا  خارجًيا كان 

�لإميان  �إىل  �إ�سافة  �أو لأي عمل يقرفه، 

باأن �إمكان توبة �لإن�سان وخا�سه قائم 

حتى �للحظة �لأخرية من حياته. 

موقف الإ�شالم من عقوبة الإعدام

�أعلى  ويوليه  �لإن�سان  �لإ�سام  يكّرم 

�نفاًذ� ملا ورد يف  �ملرتبات بني �ملخلوقات، 

�لإعد�م  يجيز  �أنه  غري  �لكرمي،  �لقر�آن 

�لنف�ص  ه��ي:  ح�سًر�  ث��اث  ح��الت  يف 

�ملتزّوج.  وزنى  �إميان،  بعد  �لردة  بالنف�ص، 

تاأكيد  �لإ�سامية  �ل�سريعة  �أعادت  وقد 

بحقوق  �ملرتبطة  �لوثائق  يف  �ملوقف  هذ� 

�لإن�����س��ان. و�أك���د �إع���ان �ل��ق��اه��رة �أن 

على  ن�ست  �لإ�سام  يف  �لإن�سان  حقوق 

�أن »�حلياة هبة من �لله، وهي مكفولة 

و�ملجتمعات  �لأفر�د  وعلى  �إن�سان  لكل 

و�لدول حماية هذ� �حلق من كل �عتد�ء 

دون  من  �ل��روح  �إزه��اق  يجوز  ول  عليه. 

مقت�سى �سرعي«. 

حلقوق  �لعاملي  �لبيان  ن�ص  كذلك 

»حياة  �أن  على  �لإ���س��ام  يف  �لإن�����س��ان 

يعتدى  �أن  يجوز  ل  مقد�سة...  �لإن�سان 

نف�ص  بغري  ا  نف�سً قتل  »م��ن  عليها«؛ 

�لنا�ص  قتل  فكاأنا  �لأر���ص  يف  ف�ساد  �أو 

�أحيا  فكاأنا  �أحياها  وم��ن  جميًعا 

رقم  �لآية  �ملائدة  )�سورة  جميًعا«  �لنا�ص 

32(... »ول ت�سلب هذه �لقد�سية 

�لتي  و�لإج��ر�ء�ت  �ل�سريعة  ب�سلطان  �إّل 

تقررها«.

حجج مناه�شي الإعدام وموؤيديه

قتل  يجوز  ل  �أنه  �أبرز هذه �حلجج  من 

يجوز  ول  �لعد�لة،  باإ�سم  �أع��زل  �إن�سان 

منه  ويقت�ّص  �إن�ساًنا  يقتل  �أن  لاإن�سان 

نوع  م��ن  ج��وه��ره��ا  يف  تعترب  بعقوبة 

�جلرمية �لتي �رتكبها.

خري  �أّن���ه  �لإع����د�م  مناه�سو  ويعترب 

للمجتمع �إ�ساح �ملجرم بدل قتله، لأن 

عقوبة  و�أن  �ملجتمع،  �سحية  هو  �ملجرم 

�لتخلف  �أزم��ن��ة  �لإع���د�م م��وروث��ة م��ن 

و�لرببرية، وتناق�ص �إن�سانية �لإن�سان وهي 

�فر�ء على حقه يف �حلياة.

�لتي  �جلر�ئم  عدد  �أن  يوؤكدون  وهم 

ت�ستحق �لإعد�م مل ينق�ص يف �لباد �لتي 

تطبق هذه �لعقوبة ومل يزد يف �لباد �لتي 

�أّن �لرجوع  ل تطّبقها. ي�ساف �إىل ذلك 

م�ستحيًا  ي�سبح  ق�سائي  خطاأ  �أي  عن 

بعد تنفيذ عقوبة �لإعد�م فيما لو تبني 

�أّن  كما  عليه،  �ملحكوم  بر�ءة  لحًقا 

�لدولية  �ملو�ثيق  تخالف  �لإعد�م  عقوبة 

�ملتعلقة بحقوق �لإن�سان.

هذه  موؤيدو  ي�سوقها  �لتي  �حلجج  �أّم��ا 

�لعقوبة فترّكز على �أّن خوف �ملجرمني 

و�أّن  لهم،  ر�دع  هو  �لإع��د�م  من عقوبة 

�لعقوبة،  هذه  يفر�ص  �لذي  هو  �ملجتمع 

�ىل  ي��وؤدي  �سرعيتها  على  و�لع��ر����ص 

�لعقوبات  كل  �سرعية  على  �لعر��ص 

باأّن  �لع��ر�ف  مع  �حلرية،  متنع  �لتي 

ويعترب  �حلرية.  من  �أثمن  هي  �حلياة 

تكون  قد  �ملوؤبد  عقوبة  �أّن  ا  �أي�سً هوؤلء 

خطورة  و�أّن  �لإع��د�م،  من  �سرًر�  �أك��رث 

وقوع �لقا�سي يف خطاأ �حلكم بالإعد�م 

�سحة  يف  وتوؤثر  �حلب�ص  عقوبة  يف  و�ردة 

�إعد�م  خطاأ  و�أن  وحريته،  وحياته  �لفرد 

يبنى عليه  ول  �لوقوع  نادر  �أمر  بريء هو 

قاعدة  عليه  تقوم  �أن  يجوز  ول  حكم 

�لإعد�م  عقوبة  فاإّن  ر�أيهم  ووفق  عامة. 

كبار  لدى  �لإج��ر�م  من  تخفف  مل  و�إن 

كثرًي�  فت  خفَّ �سك  ل  فهي  �ملجرمني، 

من عدد �ملجرمني.

�لتنا�سب بني  �أّما �لعر��ص على عدم 

�لإعد�م و�جلرمية في�سّح يف كل عقوبة، 

د�ئمة.  ب�سورة  ن�سبي  �أم��ر  هو  فالتقدير 

ويوؤكد �لعامة �لفرن�سي غارو �أّن �سرعية 

�أ�سا�سيني:  �سرطني  على  تقوم  �لإع��د�م 

وب��اأن  بحق  �لعقوبة  بهذه  ُيق�سى  �أن 

ي�ستحق �لقاتل هذه �لعقوبة و�أن يكون 

�جلرمية  فظاعة  مع  متنا�سًبا  �لإع��د�م 

�لهيئة  على  للمحافظة  ولزًما  و�سرورًيا 

�إىل  ي�ساف  فيها.  و�لنظام  �لإجتماعية 

ما �سبق �أّن عقوبة �لإعد�م ل تقوم �إل يف 

على  بذ�تها  تدل  �لتي  �خلطرية  �جلر�ئم 

فيه،  �لإج��ر�م  روح  ل  وتاأ�سّ �جلاين  خطر 

�ملحكوم  �قرفها  �لتي  �جلرمية  و�أّن 

عقوبة  من  �أب�سع  هي  بالإعد�م  عليه 

�لإعد�م ف�سورة �لإعد�م �لب�سعة ل ت�ساهي 

�أفعال  من  ر�فقه  وما  �لعمد  �لقتل  �سورة 

�أكرث ب�ساعة. �أكرث من ذلك فاإّن �إلغاء 

�إحياء عادة  يوؤدي �ىل  �لإعد�م قد  عقوبة 

�لثاأر، مع ما ميكن �أن ينتج عنها...

يف حماولة التوفيق واملواءمة

يف ظل �جلدل �ل�سر�ص بني موؤيدي عقوبة 

�لفقهاء  بع�ص  ور�ف�سيها، حاول  �لإعد�م 

�ملو�ءمة بني �لنظرتني، وذلك من خال 

�لتي  �لقانونية  �لن�سو�ص  على  �لإب��ق��اء 

�جلر�ئم  بع�ص  على  ب��الإع��د�م  تعاقب 

�لب�سعة، وعدم تنفيذ هذه �لعقوبة �إل يف 

ح��الت حم��دودة. وي��رى ه��وؤلء �أّن حذف 

هيبة  �إ�سعاف  �ساأنه  من  �لقانوين  �لن�ص 

�ل�سلطة وعمل حماكمها، بينما يتيح 

مرتكبي  معاقبة  �لن�ص  على  �لإب��ق��اء 

�جلر�ئم �لكربى �أو غري �لعادية.





كلمة مدير الدورة

�أّن قيادة  �لدورة يف كلمته  �أّكد مدير 

�لإن�ساين  �ل��دويل  �لقانون  تويل  �جلي�ش 

منذ  دته  ج�سّ ما  وهو  ا،  خا�سً �هتماًما 

قر�بة �لأربع �سنو�ت من خالل �إن�سائها 

مكتب �لقانون �لدويل �لإن�ساين وحقوق 

هي  �ل��دورة  هذه  �أّن  �إىل  و�أ�سار  �لإن�سان. 

�لثانية من نوعها، وهي تكملة خلطة 

�لذي  �لقانون  ن�سر مبادئ هذ�  �لقيادة يف 

ميد�ن  يف  �جلنود  عزمية  من  يحّد  ل 

�ملهمات،  وتنفيذ  يتعار�ش  ول  �لقتال، 

بل هو يهدف �إىل �سون كر�مة �لإن�سان.

و�سّدد �لعميد �لركن زيادة على �أّن ما 

جلوء  عدم  هو  �جلي�ش  قيادة  �إليه  ترمي 

من  و�لق�ساوة  �لبط�ش  �إىل  �لع�سكريني 

كيفما  �حل��رب  �أن  مبّيًنا  م��ّرر،  دون 

موؤملة  �ستكون  �ملتنازعون  خا�سها 

�لأرو�ح،  يف  خ�سارة  دول��ه��ا  و�ستكّبد 

فيها  للقوة  �ملفرط  �ل�ستعمال  ولكّن 

ي��ع��ّم��ق �جل����روح وي��ط��ب��ع يف �ل��ذ�ك��رة 

�جلماعية و�سًما ي�سعب �إز�لته...

�لعمليات  حتّقق  قد  قائاًل:  و�أ�ساف 

�حل��رب  لقانون  �ملخالفة  �لع�سكرية 

بدون  ولكنها  �لقريب،  �ملدى  يف  جناًحا 

�لبعيد.  �مل��دى  على  �إخفاًقا  ُتعّد  �سك 

قيود  ب���دون  ح��رب  خ��و���ش  �إن  فالقول 

ُتخا�ش  �لتي  تلك  من  �أق�سر  يجعلها 

����س���م���ن ق���ي���ود 

�ل�سعفاء  حت��م��ي 

�مل�ساركني  وغ��ر 

�لأع������م������ال  يف 

هو  �ل��ع��د�ئ��ي��ة... 

م����ق����ارب����ة غ��ر 

فانتهاء  دقيقة. 

ح���رب ب��ال ق��ي��ود 

�لأعمال  و�نتهاء 

�ل���ع���د�ئ���ي���ة ل��ن 

مرحلة  �إىل  يتطور 

����س���الم ب�����س��رع��ة 

يف  �أو  �ل�سعوب  بني 

�إن  �إذ  �لدولية،  غر  �مل�سّلحة  �لنز�عات 

�لذ�كرة  يف  حية  �ستظّل  �لنتهاكات 

طويل  وقت  �إىل  يحتاج  ما  �جلماعية، 

نا�س وحقوق

اإعداد:

ليال �صقر الفحل

�لعدد 78352

مزيد من اجلامعيني يتدّربون يف اجلي�ش

27 متخرًجا يف دورة 

حول القانون الدويل الإن�صاين

يف ح�صور العميد الركن نعيم زيادة ممثاًل قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي، اأقيم يف كلية فوؤاد �صهاب للقيادة والأركان حفل 

دورة  تابعوا  جامعًيا  طالًبا   27 تخريج 

الدويل  القانون  موجبات  حول  تدريبية 

ثقافة  ن�صر  اإط��ار  يف  وذل��ك  الإن�صاين، 

القانون وحقوق الإن�صان.

�صباط  كبار  من  عدد  احلفل  ح�صر 

يف  احلقوق  كليات  وع��م��داء  اجلي�ش 

من  ع��دد  اإىل  اللبنانية،  اجلامعات 

عن  وممثلني  اجلامعيني،  الأ�صاتذة 

اللبناين  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة 

كلمة  تخّلله  وقد  الإن�صانية.  واملنظمات 

ملدير الدورة رئي�ش مكتب القانون الدويل 

اأرك��ان  يف  الإن�صان  وحقوق  الإن�صاين 

اجلي�ش للعديد، العميد الركن نعيم زيادة، 

وت�صليم ال�صهادات للمتخرجني.



للو�سول �إىل مرحلة �ل�سالم �لإيجابي. 

�فتتاح  �جلي�ش  قيادة  �أق��ّرت  و�أ�ساف: 

هذه �لدورة �قتناًعا منها بالتز�مات �سبق 

و�إن  بها.  تعهدت  �أن  �للبنانية  للدولة 

�سمنها  ومن  و�لأنظمة  �لقو�نني  مو�ءمة 

�لدويل  للقانون  �لع�سكرية  �لتعليمات 

�لع�سكري  �لنظام  و�أهمها  �لإن�ساين 

�لدولة  �نخر�ط  على  دليل  خلر  �لعام، 

تنفيذ هذه  �للبناين يف  وحتديًد� �جلي�ش 

�لتعهد�ت... 

التعاون املدين - الع�صكري

�ت��ف��ق��و� على  �ل��ط��الب �مل�����س��ارك��ون 

ما  يف  �لأهمية  يف  غاية  �ل��دورة  �عتبار 

�لتعاون  �لنخر�ط يف  فر�سة  �إتاحة  خ�ّش 

�أمام �ملدنيني عموًما  �ملدين- �لع�سكري 

ا،  خ�سو�سً �جلامعية  �ل�سبابية  و�لفئة 

�لتي  �خل��رة  لهم  �أّمنت  �أنها  و�عترو� 

ثقافة  ن�سر  يف  �مل�ساهمة  ت��خ��ّول��ه��م 

�ل�سالم.

�مل��ت��خ��رج��ون  ت�����س��ّل��م  �خل���ت���ام،  يف 

يكونو�  �أن  لهم  تتيح  �لتي  �سهاد�تهم 

�مل�ستقبل،  يف  قانونيني  م�ست�سارين 

مبختلف  �للبنانية  �جلامعة  من:  وهم 

فروعها، جامعة 

�لقد�ش-  �ل���روح 

�ل��ك�����س��ل��ي��ك، 

ب��روت  جامعة 

�لعربية، جامعة 

�جل��������ن��������ان- 

ط����ر�ب����ل���������ش، 

�لقدي�ش  جامعة 

جامعة  يو�سف، 

�حل����ك����م����ة، 

�سيدة  ج��ام��ع��ة 

�للويزة و�جلامعة 

�لأمركية.
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ماتيلد�  �خل����وري،  ري��ن��ي��ه 

�لهيبي،  م��اري��ان  م��ع��ل��وف، 

حم��م��د �حل�����س��ي��ن��ي، ف���روز 

قميحة،  و���س��ال  �ل��ب��ح��ري، 

ح�����س��ني �ل����دي����ر�ين، غ��دي��ر 

�ل��دي��ن،  ن���ور  �آلء  م�سيك، 

عقل،  �سربل  خاطر،  ماريان 

�سيا،  دي��ن��ا  ق���زي،  ر�ف��اي��ي��ل 

برل  نقول،  ن��ور  حمد،  م��ر� 

حاطوم، ليا مارون، ريتا تروز، 

جويل  حنا،  جورج  رزق،  ريتا 

كر�مة،  �سرينا  �لعجوري، 

�سعادة،  ر��سيا  �مل��الح،  ه��دى 

حول  �ملعلومات  من  متينة  قاعدة  بنو�  �سيا�سية،  وعلوم  حقوق  طالب  وجميعهم  �لدمج،  ويار�  بايرتيان  لوري  كروز،  ر�ما 

�ل�سامل  �لإطار  متّثل  �لتي  �لقو�نني  بع�ش  ومن  �لع�سكرية  �لعلوم  من  جزًء�  ت�سّكل  �لتي  �ملهار�ت  و�كت�سبو�  �لقانون  هذ� 

قامو�  حيث  �أ�سبوع،  ملدة  �ل�سباط  من  فريق  تدريبهم  توىّل  وقد  �لدولية.  وغر  �لدولية  �مل�سلحة  للنز�عات  �لقانوين  للمنحى 

باأعمال تطبيقية يف ور�ش عمل.

املتخرجون



�إقت�صاد 

اإعداد:ومال

تريز من�صور

العدد 80352

مياهنا يف خطر

لبنان و�صّح املياه: اأزمة حياة وتغيري واقع! 

اأّما اليوم  كان لبنان يعترب خزان املياه يف ال�صرق الأو�صط، 

الأم�س  فحتى  اجلفاف.  من  قو�صني  قاب  على  يقف  فهو 

يتجاوز  فيه  الأمطار  لهطول  ال�صنوي  املعّدل  كان  القريب، 

اأكرث  ي�صاعد يف احلفاظ على  800 مليون مرت مكعب، مّما 

ل�صبعة  ميتّد  الذي  اجلفاف،  مو�صم  خالل  ينبوع  األفي  من 

يوؤمن  يزال  البع�س ل  اأّن  الرغم من  ال�صنة. وعلى  اأ�صهر يف 

بتوافر هذه املنظومة، يعتقد بع�ُس الباحثني اأّن الأحوال قد 

العام  منذ  ت�صهدها  مل  جفاف  اأزمة  ت�صهد  فالبالد  تغرّيت. 

اأزمة �صّح فعلية طاولت خمتلف  باتت تواجه  1920، وهي 

القطاعات، وجتّلت مالحمها باحلديث عن ا�صترياد املياه 

من تركيا. وقد دفعت اأزمة �صّح الأمطار، هذه ال�صنة، بلجنة الأ�صغال العامة واملياه اإىل دّق جر�س 

لبنان يف مواجهة كارثة طبيعية، مطالبة احلكومة يف جل�صة عقدتها يف 9 متوز  الإنذار، واعتبار 

املا�صي باإعالن حالة طوارئ مائية، ل �صّيما واأن بع�س الدرا�صات يتوّقع اأن ي�صل العجز املائي يف 

ا جغرافًيا، اأن  لبنان بحلول �صنة 2030 اىل حواىل 1660 مليون م3، ومن املوؤ�صرات اخلطرية اأي�صً

اأكرث من 60 يف املئة من م�صاحة لبنان معّر�صة للت�صّحر.

الواقع املخيف

ت�سري الدرا�سات اإىل اأن امل�سي بال�سيا�سة 

ب�سي�ص  اأي  على  �سيق�سي  حالًيا  املتبعة 

الذي  اجلفاف  اللبنانيني  يجّنب  قد  اأمل 

ا، بحيث و�سل العجز يف املياه  بات حتميًّ

مليون مرت مكعب،   400 نحو  اإىل  اليوم 

هناك  واأن  ا  خ�سو�سً خميف،  رقم  وهو 

زهاء »�سبعة ماليني ن�سمة ي�ستهلكون 

حممد  البيئة  وزير  بح�سب  اليوم«  املياه 

اليينييازحييني  تييدّفييق  ب�سبب  امليي�ييسيينييوق، 

ال�سيوريني.

مادة  اإىل  لبنان  تدريًجا يف  املياه  تتحّول 

ا يف عدد من مناطق بريوت  نادرة، خ�سو�سً

�سارت  املائية  فييالأزميية  لبنان.  وجبل 

عام،  كل  نهاية  مع  و�سنوية،  مو�سمية 

يقابلها وعود من املعنيني بحلول جذرية 

ل تب�سر النور.

واجلديد يف هذه الق�سية هو تزايد الطلب 

مقابل  كييبييري،  ب�سكل  املييييياه  عييلييى 

انخفا�ص �ساعات التغذية نتيجة تناق�ص 

املييواطيين  هييطييول الأمييطييار، حتى بييات 

ولأ�سحاب  للدولة  م�ساعفة  فواتري  يدفع 

للري  ورمبييا  ال�سرب،  وملياه  ال�سهاريج، 

ا...  اأي�سً

اللجنة  رئي�ص  احلقيقة  هييذه  اأّكيييد 

حممد  النائب  واملياه  للطاقة  النيابية 

الإعالم  و�سائل  اإحدى  مع  لقاء  يف  قباين 

اأ�سواأ،  القادم  اأن  من  »نحّذر  قال:  حيث 

احلالية  اجلييفيياف  �سنة  اأن  ا  خ�سو�سً

ويجب   ،1920 الييعييام  منذ  ن�سهدها  مل 

طوارئ  خطة  واتباع  لالأزمة  ال�ستعداد 

املائية احلادة  فالأزمة  بالقول.  بالفعل ل 

ا يف العا�سمة و�ساحيتها  متوّقعة خ�سو�سً

وكانون  اأيلول  �سهري  خالل  اجلنوبية 

الأول«.

بريوت  مياه  موؤ�س�سة  جتدد  املقابل،  يف 

املياه:  تقنني  اأ�سباب  تعداد  لبنان  وجبل 

الأمطار،  هطول  تناق�ص  ب�سبب  »�سح 

اإ�سافة  ال�سغرية،  املياه  �سبكات  واهرتاء 

اإىل اأعطال طارئة«.

من  املييواطيينييني  �ييسييكييوى  جييانييب  اإىل 

انقطاع املياه عن منازلهم، باتت اأنواع 

عييديييدة ميين املييزروعييات مييهييّددة بفعل 

اجلفاف، فيما يواجه املزارعون يف البقاع 

وال�سمال و�سائر املناطق م�سكالت فعليًة 

نوعية حما�سيلهم.  بثقلها على  األقت 

اأدى  الزراعية كفاية،  الأرا�سي  رّي  فعدم 

الب�ساتني  من  املئة  يف   30 نحو  يبا�ص  اإىل 

التي ت�ستهر باأنها الأوىل يف اإنتاج الإجا�ص 

يف ال�سنية وال�سمال، والتي يناهز مو�سمها 

انخف�ص  لكنه  �سندوق،  األف   400 عادة 

ب�سبب  �سندوق  األييف   15 اإىل  العام  هييذا 

ونييدرة  باكًرا  �سربته  التي  الييرد  موجة 

املياه.

اجلفاف قاب قو�صني

نحن على م�سافة ق�سرية من اجلفاف، 

وفق اأحد اخلراء، اإذ اأن ن�سبة املت�ساقطات 

م3،  مليارات   9 تبلغ  لبنان  يف  ال�سنوية 

لكنه يخ�سُر اأكرث من 50 يف املئة منها 

ما بني التبّخر وت�سّلل املياه اإىل الطبقات 

اجلوفية، اإىل خ�سارة مليار مرت مكّعب 

 3 يتبقى  وبالتايل  اإهيييدار،  �سكل  على 

مليارات م3 فقط، يف حني اأن احلاجة اإىل 

بكثري.  املت�ساقطات  ن�سبة  تفوق  املياه 

هذا الواقع ي�سُع البالَد اأمام حتّد كبري، 

ا�ستحواذ  اإىل  ت�سري  الأرقييام  اأن  ا  خ�سو�سً

من  املئة  يف   60 على  الييزراعييي  القطاع 

جمموع هذه املت�ساقطات، ما ل يكفي 

اإّل لرّي 49 يف املئة من امل�ساحات الزراعية، 

فيما ُيخ�س�ص مليار مرت م3 للمنازل و300 

مليون م3 للقطاع ال�سناعي.

كانت  ال�سبعينيات،  اإىل  وبييالييعييودة 
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ة الفرد يف لبنان من الرثوة املائية بني  ح�سّ

1600-1700 م3، لت�سبَح حالًيا اأقّل من 700 

املتحدة  ال�سنة، بينما حتّدد الأمم  م3 يف 

حاجة الفرد اإىل املياه ولكي يعي�َص حياًة 

املنظمة  و1700م3.   1400 بني  مبا  نظيفًة 

الن�سبة  هذه  تعديل  اإىل  ا�سطرت  الدولية 

ال�سكان  اأعيييداد  تزايد  مع  بعد  ما  يف 

واحلاجة اىل املياه، لي�سبح هذا الرقم نحو 

الأرقييام  هذه  ُطّبقت  واإذا  �سنوًيا.  1000م3 

الأخذ يف العتبار عدد  لبنان، بعد  على 

الالجئني ال�سوريني )تخطى العدد امل�سّجل 

منهم املليون ون�سف املليون(، بالإ�سافة 

على  الفل�سطينيني  الالجئني  عدد  اإىل 

�سكان  عدد  ي�سبح  اللبنانية،  الأرا�سي 

البالد نحو 6 ماليني ن�سمة، )تزايد ن�سبة 

الكثافة ال�سكانّية مبعدل 1.3 يف املئة( 

م3  مليارات   6 اإىل  نحتاج  اأّننا  يعني  ما 

من املياه. 

اأن  اإىل  املعلومات  ت�سري  الإطار  هذا  ويف 

من  جزء  اإهييدار  عن  م�سوؤولة  الطبيعة 

يف  احلييرارة  ارتفاع  نتيجة  املائية  الييرثوة 

املنطقة، فيما الدولة م�سوؤولة عن خ�سارة 

اجلزء الثاين، اإذ اأن غ�ّص النظر عن تنفيذ 

م�سروع الليطاين الذي ميكن اأن ي�ساهم 

برّي عدد كبري من القرى، يوؤدي اىل اإهدار 

يف  ت�سّب  التي  املياه  من  م3  مليون   500

البحر. وفيما يفرت�ص اأن ي�ستفيَد لبنان، 

مبوجب التفاقات بينه وبني �سوريا، من 

80 مليون م3 من نهر العا�سي، ل حت�سل 

الن�سف.  عن  تقّل  ن�سبة  على  اإّل  البالد 

احلا�سباين  اإىل  بالن�سبة  الأمر،  وكذلك 

والوزاين فالأول يوؤمن 6 ماليني م3 ب�سبب 

ي�ستطيُع  بينما  التحتية،  البنية  غياب 

بي 35 مليون م3،  ي�ستفيَد منه  اأن  لبناُن 

و5   4 بني  ما  على  لبنان  يح�سل  والثاين 

ماليني م3 من مياهه، فيما يفرت�ص اأن 

و15   14 بني  ما  عن  تقّل  ل  بن�سبة  ينعم 

مليون م3 منها.

حقائق موجعة 

جلنة  عقدتها  التي  اجلل�سة  يف  بييرزت 

والتي  واملييييياه  والنقل  العامة  الأ�ييسييغييال 

خماطر  مييواجييهيية  لبحث  يي�ييسييت  ُخيي�ييسّ

التي  الأرقام  املتوّقعة،  املياه  �سح  كارثة 

العلمية  الأبحاث  رئي�ص م�سلحة  وّزعها 

الزراعية مي�سال افرام، والتي ا�ساءت على 

اللبنانيني  تنتظر  التي  الكارثة  حجم 

لها  ب  التح�سّ املفرت�ص  من  كان  والتي 

قبل الوقوع فيها.

افرام  اأوردهييا  التي  الأرقييام  خالل  ومن 

اإعالن  حتت عنوان »مياهنا يف خطر- 

احلاجة  يتبنّي  مائية«،  طيييوارئ  حالة 

ملواجهة  جدية  طوارئ  حالة  اإعالن  اإىل 

النق�ص احلاد يف املياه لهذا املو�سم واملو�سم 

املتو�سط  املديني  على  وكذلك  املقبل، 

والبعيد.

اإجراءات وقائية

اعتماد  افييرام  مي�سال  املهند�ص  اقرتح 

اجراءات �سريعة واأخرى طويلة الأمد.

• من الإجراءات ال�صريعة:
- اإر�ساد املواطنني وامل�سوؤولني يف خمتلف 

واملدار�ص  الإعييالم  بو�سائل  القطاعات 

واجلامعات.

الييري  لعتماد  املييزارعييني  م�ساعدة   -

واأ�ساليب  الييزراعيية(،  )وزارة  بالتنقيط 

زراعية جديدة.

ال�سحة،  )وزارة  املياه  نوعية  مراقبة   -

وزارة الزراعة، البلديات(.

- ار�ساد املزارعني حول الأحوال املناخية، 

الأميييرا�يييص، احليي�ييسييرات، اجليييفييياف،... 

الزراعية(  العلمية  الأبحاث  )م�سلحة 

.SMSبوا�سطة الي

- �سبط ا�ستعمال الآبار )البلديات، وزارة 

الطاقة واملياه(.

من الإجراءات الطويلة:

- �سبط هدر املياه يف املنازل واملوؤ�س�سات 

وحمطات الغ�سيل واملنتجعات والفنادق... 

باعتماد العدادات والغرامات.

- �سبط هدر املياه يف امل�سانع: عدادات 

خا�سة.

الزراعي  القطاع  يف  املياه  هدر  �سبط   -

والري اجلائر.

- معاجلة مياه امل�سانع.

- معاجلة املياه املبتذلة.

- ا�ستعمال املياه الرمادية.

املياه  تلّوث  من  احلييّد  يف  ال�ستمرار   -

ال�سطحية اجلوفية ومياه ال�سرب.

الآبييار  ا�ستعمال  �سبط  يف  ال�ستمرار   -

وحفرها.

- متابعة اإقامة برك ترابية.

- متابعة اقامة ال�سدود.

- حتلية مياه البحر.

القطاع  يف  للتاأمني  موؤ�س�سات  اإيجاد   -

الزراعي وم�سح الأ�سرار.

الآبييار  مياه  لإدارة  موؤ�س�سات  اإيجاد   -

والينابيع.

- �سراء مياه من اخلارج.

يف العامل العربي

املعدلت  اأن  اإىل  حديثة  درا�سات  ت�سري 

ال�سنوية لهطول الأمطار يف العامل العربي تراوح ما بني 250 -400 

ملم، وتتجاوز الألف ملم يف بع�ص مناطق جبال لبنان وال�ساحل 

ال�سوري ومرتفعات اليمن وجنوب ال�سودان، يف وقت ت�سل ن�سبة 

و2300 مليار   2100 اإىل ما بني  العربي  العامل  دول  املت�ساقطات يف 

م3 يف ال�سنة.

اأما بالن�سبة اىل حجم املوارد املائية املتاحة يف املنطقة العربية 

مكّعب،  مرت  مليار   372 حدود  فيبلغ 

يتّم ا�ستخدام 209 مليارات مرت مكعب منها، ويعتر ن�سيب 

حيث  العامل،  يف  للفرد  ن�سيب  اأدنييى  املياه  من  العربي  الفرد 

تراجع من حواىل 3300 مرت مكعب �سنوًيا عام 1960 اإىل قرب 

اأن  فيه  املتوقع  وقت من  2000، يف  العام  مرًتا مكعًبا يف   1255

ي�سل اإىل نحو 650 مرًتا مكعًبا بحلول �سنة 2025 نتيجة اإرتفاع 

عدد �سكان املنطقة الذي جتاوز الي250 مليون ن�سمة.
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جوائز لأف�صل مل�صق فني

لعيد اجلي�ش 

مدير التوجيه:

لبنان الر�صالة اأمانة يف اأعناقنا 

نّظمت  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

م�صابقة  التوايل  على  الثالثة  ولل�صنة  التوجيه  مديرية 

وذلك  اجلي�ش،  عيد  ملنا�صبة  فني«  مل�صق  »اأف�صل 

الوطنية«،  نحو  لبنان  �صباب  »جمعية  مع  بالتعاون 

والأفكار  الر�صومات  مبتكرين  اللبنانية  اجلامعات  طالب  تبارى  حيث 

اختارت  امل�صابقة  وبنتيجة  وت�صحياته.  اللبناين  اجلي�ش  دور  د  جت�صّ التي 

اللجنة املنّظمة اأف�صل ثالثة مل�صقات مّت ن�صرها يف العدد املا�صي. 

الرتباء  نادي  يف  اأقيم  حفل  خالل  الفائزين  اإىل  اجلوائز  ت�صليم  وجرى 

املركزي يف الفيا�صية، بح�صور مدير التوجيه العميد الركن علي 

العماد قائد اجلي�ش، نائب رئي�ش »جمعية �صباب  قان�صو ممثالاً 

لبنان نحو الوطنية« ال�صيد مي�صال املر، وعدد كبري من ال�صباط 

واأ�صاتذة اجلامعات والطالب وذويهم.

كلمة قيادة اجلي�ش

بعد الن�شيد الوطني اللبناين، رّحب املقدم اأني�س خوري )مديرية 

ثم  واأهميتها،  امل�شابقة  ماهية  ا  عار�شً باجلمهور،  التوجيه( 

ممثًل  التوجيه  مدير  فكلمة  امل��ّر،  لل�شيد  كلمة  كانت 

واإياكم  »نلتقي  بالقول:  ا�شتهّلها  وقد  اجلي�س،  قائد  العماد 

اليوم، كما درجت العادة يف كّل عام، لنحتفل مًعا بالإعلن 

من  فنية  مل�شقات  بت�شميم  الفائزين،  الطلب  اأ�شماء  عن 

املوؤ�ش�شة  اأح�شان  يف  بكم  و�شهًل  فاأهًل  اجلي�س،  عيد  وحي 

الع�شكرية، موؤ�ش�شة ال�شرف والت�شحية والوفاء«.

امل�شريية  املرحلة  اإليه يف هذه  نحتاج  ما  اأكرث  »اإن  واأ�شاف: 

من تاريخ الوطن، حيث يخو�س اجلي�س غمار معارك الدفاع 

عن البلد �شّد الإرهاب الغريب عن ن�شيج املجتمع اللبناين 

تلو  الواحدة  ال�شهداء  قوافل  ويقّدم  العريقة،  وتقاليده  وقيمه 

هو  وا�شتقلله،  و�شيادته  الوطن  وح��دة  مذبح  على  الأخ��رى 

للعامل  قّدمت  التي  الأ�شيلة،  اللبنانية  ال��ذات  اإىل  العودة 

الراأي  وقبول  واحلوار  النفتاح  يف  فّذة،  ح�شارية  جتربة  اأجمع، 

اخلري  اإرادة  الدينية جميعها، على  املعتقدات  وتلقي  الآخر، 

الطائفي  انتمائه  عن  مبعزل  املواطن  وخدمة  والت�شامح، 

واملذهبي والفئوي. 

اإن م�شوؤولية احلفاظ على لبنان الر�شالة، هي اأمانة يف اأعناقنا، 

وهي م�شوؤولية جميع اللبنانيني، كّل يف موقعه، اجلندي وهو 

واأهله،  لوطنه  فداًء  حياته  ويهب  املواطن،  اأمن  على  ي�شهر 

يوؤدي واجبه يف تن�شئة رجال  واملعلم يف جامعته ومدر�شته وهو 

الغد، كما الطبيب واملهند�س والعامل كٌل يف موؤ�ش�شته، وهم 

يكّر�شون طاقاتهم وجهودهم يف �شبيل احلفاظ على �شلمة 

اخللق،  املبدع  الفّنان  كذلك  وتطويره،  ونهو�شه  املجتمع، 

م�شاعر  اأعمق  العام،  الوجدان  يف  فّنه  خلل  من  خ  ير�شّ الذي 

الفخر والعتزاز، مبكانة �شعبه املمّيزة وموقع وطنه الرائد بني 

�شائر الأوطان«. 

عّما  واأمانة  �شدق  بكّل  عّبمت  »لقد  قان�شو:  العميد  وتابع 

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  جتاه  م�شاعر  من  �شدوركم  يف  يختلج 

كّل  والكلمات  الر�شوم  خلل  من  فذّكرمت  و�شهدائها، 

الجتاه  يف  دائًما  هي  اجلي�س  بندقية  باأن  وب�شرية،  وعي  ذي 

اأوقات  يف  حتى  الراحة  طعم  يعرفون  ل  جنوده  واأن  ال�شحيح، 

�شدى  يحجب  اأن  ميكن  ل  ب�شمت،  عملهم  واأن  العيد، 

ت�شحياتهم واإجنازاتهم اأمام الوطن واملواطنني. 

بخال�س  اأتوجه  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  با�شم 

ال�شكر والمتنان والتهنئة اإىل جميع الذين �شاركوا يف هذه 

وحتفيًزا،  وت�شجيًعا  دعًما  خلفهم،  وقف  من  وكّل  امل�شابقة 

واأخ�ّس بال�شكر م�شوؤويل اجلامعات وجمعية �شباب لبنان نحو 

الوطنية.

يف  مماثلة  بخطوات  بالقيام  لكم  وعدنا  ومع  اخلتام،  يف 

امل�شاركني  جلميع  ال�شادقة  متنياتنا  القريب،  امل�شتقبل 

بتحقيق الفوز يف املراحل اللحقة«.

كلمة اجلمعية

مي�شال  ال�شيد  الوطنية  نحو  لبنان  �شباب  جمعية  ممثل 

لبناننا  اإّن  الإرهابيني  للقتلة  للقول  هو  »اللقاء  اأن  اعتب  املّر 

احلرية  لبنان  واجلمال،  والثقافة  الفكر  لبنان  ميوت،  لن 

�شهداوؤنا  طاملا  نلتقي،  نحن  وطاملا  والعنفوان،  والدميوقراطية 

الذين  اجلنود  فلهوؤلء  والقلب.  والفكر  الروح  بيننا يف  اأحياء 



األف  بدمائهم،  اأر�شه  وي��روون  باأج�شادهم  الوطن  ي�شّيجون 

حتّية«.

عيد  يف  »الإب���داع  عنوانها  منا�شبة  يف  »نلتقي  واأ���ش��اف:   

مع  بالتن�شيق  التوجيه  مديرية  تنّظمها  والتي  اجلي�س«، 

يطلبه  ال��ذي  والإب��داع  الوطنية.  نحو  لبنان  �شباب  جمعية 

»بو�شرت«  اأو  ر�شمة  على  يقت�شر  ل  الوطن،  �شباب  من  اجلي�س 

اأقلم  جمرد  لي�س  احلقيقي  فالإبداع  م�شابقة،  يف  ينح�شر  اأو 

�شمّو  هو  احلقيقي  الإبداع  فوتو�شوب...  اأو  وكومبيوتر  واأوراق 

والعطاء  والرتقاء  والنتماء  الولء  عاتقها  الروح، حاملة على 

وال�شخاء، اإمياًنا باأن الوطن فوق اجلميع«.

وختم: »كاأن اجلي�س يقول ل�شباب الوطن من خلل عنوان 

خدمة  يف  اأبدعوا  الوطن،  يف  واأخوتي  اأبنائي  يا  امل�شابقة:  هذه 

يف  اأبدعوا  ثقافتكم،  واىل  اإليكم  بحاجة  فهو  وطنكم، 

اأبدعوا  واملعي�شية،  واحلياتية  الإمنائية  الوطن  م�شاكل  حّل 

الر�شالة،  لبنان  على  املحافظة  ويف  امل�شرتك  عي�شكم  يف 

اأبدعوا  عائلتكم،  وبني  وبيوتكم  جامعاتكم  يف  اأبدعوا 

من  ت�شتقيلوا  ل  ورقيكم...،  واأخلقكم  ثقافاتكم  يف 

باأن  تياأ�شوا ول ترحلوا، وكونوا على ثقة  خدمة وطنكم، ل 

جي�شكم لن يخذلكم«. 

توزيع اجلوائز

بعد الكلمات، اأعلن العميد قان�شو اأ�شماء الفائزين باملراتب 

الثلث الأوىل ومنحهم اجلوائز املالية امل�شتحقة لكل منهم:

- جون مّيني، املرتبة الأوىل )�شنة ثالثة ت�شميم غرافيكي يف 

جامعة روح القد�س الك�شليك(. 

الت�شميم  يف  )اإجازة  الثانية  املرتبة  - كارين كوكجيان، 

الغرافيكي من جامعة روح القد�س الك�شليك(.

فرع  يف  )ما�شرت  الثالثة  املرتبة  �شحادي،  ح�شن  حممد   -

الفنون  معهد   – اللبنانية  اجلامعة  يف  الإعلنية  الت�شاميم 

اجلميلة – الفرع الأول(.

وبدوره منح ال�شيد مي�شال املّر اجلوائز للفائزين با�شم جمعية 

�شباب لبنان نحو الوطنية، كما قّدم درع اجلمعية اإىل ممثل 

قائد اجلي�س.

عليهم  ووزع��ت  املنا�شبة،  نخب  اجلميع  �شرب  اخلتام  ويف 

هدايا رمزية تذّكرهم باجلي�س اللبناين. 

�صورة وكلمة

الفائزين  »اجلي�س«  جملة  اإلتقت  الحتفال  هام�س  على 

فاأو�شح  مل�شقاتهم،  دتها  ج�شّ التي  الفكرة  حول  وحاورتهم 

اجلي�س  ر�شا�س  اأن  ت��وؤّك��د  مل�شقه  فكرة  اأن  مّي��ني  ج��ون 

و�شكر  للتفرقة.  ول  للحقد  لي�س  واإنه  ا  طائ�شً لي�س  اللبناين 

لعائلت  اجلائزة  وق��ّدم  جامعته،  ا  واأي�شً واجلمعية  اجلي�س 

�شهداء اجلي�س يف عر�شال.

اجلي�س  اأن  تعلن  اأن  ف���اأرادت  كوكجيان،  كارين  اأم��ا 

اللبناين هو العيد، وبدونه ل تكتمل فرحة اأي عيد اأو اأي ن�شر.

واأ�شار حممد ح�شن �شحادي، اإىل اأن اجلي�س ل يق�شد الختفاء 

تكون  حيث  ذلك،  من  العك�س  على  بل  املمّوه،  بلبا�شه 

ظلل اجلي�س تكون احلياة ويكون ال�شتقرار والطماأنينة. 
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اأعمال فرع التنظري

الطبيب  الرائد  يو�ضح  بدايًة 

عز الدين اأّن الأعمال يف فرع 

روتينية  بني  تنق�ضم  التنظري 

كتنظري  ت�����ض��خ��ي�����ض��ي��ة، 

والفح�ص  وامل��ع��دة،  الأم��ع��اء 

جرثومة  باكت�ضاف  اخلا�ص 

 Helicobacterpylori��������ال
وبني  القرحة،  ت�ضبب  والتي 

ال���ع���دي���د م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات 

كا�ضتئ�ضال  ال��ع��اج��ي��ة، 

الأمعاء  من  احلميدة  الأورام 

لدى  ال��دوايل  وربط  الغليظة، 

امل�ضابني بالت�ضمع يف الكبد، 

وتو�ضيع الت�ضيقات يف جماري 

اجل��ه��از ال��ه�����ض��م��ي، وو���ض��ع 

احل��الت.  بع�ص  يف  ر���ض��ورات 

كما تعالج يف الفرع جميع 

يف  تن�ضاأ  التي  النزيف  اأن��واع 

بوا�ضطة  اله�ضمي  اجل��ه��از 

املنظار.

واأ�ضار اإىل اأّن الفرع مزّود غاز 

 )Argon Plasma( الأرغون

بع�ص  يف  ا  اأي�ضً ي�ضتخدم  الذي 

العام  ومنذ  النزيف.  حالت 

ال��ف��رع  جت��ه��ي��ز  مّت   ،2011

هي  حديثة  عمليات  بغرفة 

لبنان،  يف  نوعها  من  الأوىل 

جتهيزاتها  تتيح  بحيث 

اإج������راء ق�����ض��ط��رة امل��ج��اري 

والبنكريا�ص  ال�����ض��ف��راوي��ة 

ل��ع��اج احل�����ض��وات يف ه��ذه 

لعاج  ك��ذل��ك،  امل��ج��اري، 

واحلميدة(  )اخلبيثة  الأورام 

وقد  والكبد.  البنكريا�ص  يف 

جناًحا  الغرفة  هذه  حققت 

ملحوًظا اإذ يجرى فيها �ضنوًيا 

اأكرث من 200 عملية.

و4  الفرع 8 ممر�ضات  ي�ضّم 

تقنّي  بينهم  من  ممر�ضني 

وتقنية  وتقنّي  تخدير  وتقنية 

اأطباء   6 اإىل  بالإ�ضافة  اإنعا�ص 

من بينهم طبيب بنج.

اأحدث التقنيات

عز  الطبيب  ال��رائ��د  اأّك���د 

التنظري  الدين مواكبة فرع 

واعتماده  العلمية  للتطورات 

احلديثة  التقنيات  من  املزيد 

وذلك   2012 العام  اعتباًرا من 

بدعم مبا�ضر من قائد اجلي�ص 

العماد جان قهوجي. ويف هذا 

ال�ضياق، مّت تدريب الطاقمني 

الفرع،  يف  والتمري�ضي  الطبي 

طبية  عمل  ور�ضات  واأقيمت 

عمليات  اإج����راء  تخللها 

ف��ي��ه��ا ع���دد كبري  ���ض��ارك 

م��ن خمتلف  الأط��ب��اء  م��ن 

اإىل  اجلامعية،  امل�ضت�ضفيات 

اأطباء خرباء من دول اأوروبية. 

و�ضع  التقنيات،  هذه  اأوىل 

بوا�ضطة  امل��ع��دة  يف  ب��ال��ون 

البدانة  ملعاجلة  وذلك  املنظار 

حتى  اأج��ري  وق��د  املتو�ضطة، 

20 عملية  اأكرث من  تاريخه 

حققت جناًحا بن�ضبة تتجاوز 

ال� %70.

يجرى  حديثة  تقنية  ث��اين 

تقنية  ه��ي  عليها  العمل 

التحفيز الع�ضبي الكهربائي 

ارت���داد  ل��ع��اج   )Stretta(

البلعوم  اإىل  املعدة  حمو�ضة 

زيادة  خال  من   )Reflux(

ال�ضغط يف املنطقة التي تربط 

البلعوم باملعدة. حققت هذه 

التقنية جناًحا جتاوز ال� %60، 

املري�ص  توقف  اإمّا  نتيجته  ما 

اأو  ال��دواء  تناول  عن  نهائًيا 

كان  التي  اجلرعة  تخفي�ص 

يتناولها.

فهي  الثالثة  التقنية  اأم��ا 

لأع�ضاب  الع�ضبّي  التحفيز 

املثانة  تغذي  التي  احل��و���ص 

 Sacral Neuro( وامل��خ��رج 

خدمات

اإعداد:طبية

روجينا خليل ال�شختورة

العدد 86352

تطّور فرع التنظري يف امل�شت�شفى الع�شكري املركزي ب�شكل ملحوظ منذ 

العام 2010، اإذ بات يجري عدًدا كبرًيا من الأعمال الطبية املتعلقة بتنظري 

اجلهاز اله�شمي، )اأكرث من 4000 عملية تنظري يف ال�شنة( م�شاهًيا بذلك 

امل�شت�شفيات اجلامعية...

ومن �شمن عمليات التنظري التي جتري يف الق�شم ما يتعلق بتلك التي 

ثالث  فمنذ  املفرطة.  البدانة  ملعاجلة  جراحية  عمليات  اإجراء  ت�شبق 

اخل�شوع  الثقيلة،  الأوزان  اأ�شحاب  باإمكان  اأ�شبح  الأقّل،  على  �شنوات 

لعمليات معاجلة البدانة املفرطة يف امل�شت�شفى الع�شكري املركزي، والتخّل�ض من هذا الهّم الكبري وما ي�شحبه من اأمرا�ض وم�شاكل �شحية...

»اجلي�ض« التقت كالاًّ من رئي�ض ق�شم اجلهاز اله�شمي يف امل�شت�شفى الع�شكري الرائد الطبيب �شالح عز الدين، واملقدم الطبيب اجلراح علي خليل، 

لالإ�شاءة على املو�شوعني.

يف جديد امل�ضت�ضفى الع�ضكري املركزي

التنظري ي�شاهي ما توّفره امل�شت�شفيات 

ا وعالًجا اجلامعية ت�شخي�شً

جراحات معاجلة البدانة املفرطة  تنجح يف معظم احلالت



 ، )M o d u l a t i o n
ال�ضل�ص  لعاج  وذلك 

عرب  والغوطي  البويل 

من  قريب  جهاز  زرع 

ينظم  ال��ذي  الع�ضب 

ع��م��ل��ي��ت��ي ال��ت��ب��ول 

ن�ضبة  وحت��ف��ي��زه.  وال��ت��غ��وط 

وا�ضتعادة  التقنية  هذه  جناح 

الطبيعية  حياته  امل��ري�����ص 

تراوح بني ال�60 وال�%70. 

الطبيب  ال��رائ��د  واأ����ض���اف 

فرع  اأّن  ال��دي��ن  ع��ز  ���ض��اح 

امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  يف  ال��ت��ن��ظ��ري 

وظيفة  ي����وؤدي  ال��ع�����ض��ك��ري 

معاجلة  خ��ال  م��ن  مهمة 

ع���دد ك��ب��ري م���ن امل��ر���ض��ى 

اإىل  الذين يحتاجون  وحت�ضري 

التهاب  يعانون  اأو  كبد  زرع 

 Hépatite( الوبائي  الكبد 

بالإ�ضافة   ،)Viral B et C
للكبد  خ��زع��ة  اإج���راء  اإىل 

يف  امل��اء  ا�ضت�ضقاء  ومعاجلة 

بت�ضّمع  امل�ضابني  لدى  البطن 

املزمنة  وباللتهابات  الكبد 

يف الأمعاء.

الطبيب  الرائد  اأ�ضار  كما 

ا�ضتقدام  قريًبا  �ضيتم  اأّنه  اإىل 

باملنظار  ال�ضوتي  الت�ضوير  اآلة 

 )Echo Endoscopie(

متقدمة  تقنية  تعترب  والتي 

�ضورة  اإج����راء  وتتيح  ج���ًدا، 

اله�ضمي من  للجهاز  �ضوتية 

الداخل، وذلك لتحديد الأورام 

وامل��ج��اري  ال��ب��ن��ك��ري��ا���ص  يف 

واملعدة  والبلعوم  ال�ضفراوية 

وامل���خ���رج، ومي��ك��ن اإج���راء 

التقنية  هذه  بوا�ضطة  خزعة 

ب�ضكل دقيق.

مو�ضوع  يف  البحث  ويجري 

للتخطيط  وح����دة  اإن�����ض��اء 

اله�ضمي  للجهاز  الوظائفي 

وقيا�ص   )Manométrie(

البلعوم  يف  احلمو�ضة  ن�ضبة 

جتهيز  اإىل   ،)PHmétrie(

التعقيم  بتقنية  ال��ف��رع 

الأوتوماتيكي.

معاجلة البدانة املفرطة 

جراحًيا 

امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  يف  جت�����رى 

ال���ع�������ض���ك���ري امل����رك����زي 

ملعاجلة  جراحية  عمليات 

الوزن الزائد والبدانة املفرطة.

املقدم الطبيب اجلراح علي 

خليل حّدثنا عن اأنواع هذه 

اللجوء  ودواع���ي  العمليات 

اإليها.

ب��داي��ًة، اأو���ض��ح اأن��ه لإج��راء 

امل�ضت�ضفى  يف  العمليات  هذه 

يجب  املركزي،  الع�ضكري 

مر�ضية  ال�ضمنة  تكون  اأن 

ال��وزن  زي��ادة  تف�ضريه:  ما  اأي 

 Body( ل��ل��ط��ول  بالن�ضبة 

 )Mass Index - BMI
 35 ال���  بني  اأو  ال���40  ف��وق  هي 

م�ضاكل  ي�ضبب  م��ا  وال����40 

ا�ضطراب يف  �ضغط، �ضكري، 

هدف  فاإّن  وبالتايل  النوم... 

العمليات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 

عاج  ب��ل  التجميل  لي�ص 

اأمرا�ص متعددة.

جلنة  ت�ضّكل  ه��ن��ا،  م��ن 

جهاز  اأط��ب��اء  ت�����ض��ّم  طبية 

غدد،  اإخت�ضا�ضيي  ه�ضمي، 

اأط��ب��اء  ت��غ��ذي��ة،  اأخ�ضائيي 

جراحني،  واأط��ب��اء  نف�ضيني 

ينظرون يف و�ضع املري�ص وعلى 

يتخذ  تقّدم،  ما  كّل  اأ�ضا�ص 

القرار.

تقنية الربط

املعدة،  رب��ط  تقنية  حت�ضر 

ب��ح�����ض��ب امل���ق���دم اجل����راح 

التي  الطعام  كمية  خليل، 

ياأكلها،  اأن  للفرد  ميكن 

حلقة  و���ض��ع  ط�����ري��ق  ع��ن 

فتحة  حول  للتعديل  قابلة 

التقنيات  اأ�ضهل  اإنها  املعدة. 

يتعلق  ما  يف  خطًرا  واأقّلها 

التي  الفورية  بامل�ضاعفات 

لكن  ال��ع��م��ل��ي��ة.  ت��ع��ق��ب 

املري�ص  يفقده  ال���ذي  ال���وزن 

يعتمد على مدى قدرته على 

حمدد  غ��ذائ��ي  نظام  ات��ب��اع 

كان  ف���اإذا  العملية.  بعد 

من  غذاء  تناول  على  معتاًدا 

والغني  ال�ضائل  اأو  اللني  النوع 

الوقت  يف  احلرارية  بال�ضعرات 

كرمي  الآي�����ص  )مثل  نف�ضه 

ال�ضكرية(،  امل�ضروبات  اأو 

ت�ضاعده  ل��ن  احللقة  ف���اإّن 

وجتنب  بال�ضبع  ال�ضعور  على 

ت��ن��اول  يف  الإف�������راط 

الطعام.

اجلراحة  هذه  جترى 

منظار  بوا�ضطة  عادة 

م���وج���ه ب��ك��ام��ريا 

اإدخ����ال����ه عرب  ي��ت��م 

 30 وتتطلب  �ضغرية،  �ضقوق 

العمليات  غرفة  يف  دقيقة 

ومكوًثا ق�ضرًيا يف امل�ضت�ضفى. 

قليلة  املحتملة  امل�ضاعفات 

اإزالة  بعد اجلراحة، وميكن 

احللقة اإذا لزم الأمر.

ت��ن��اول  ف�����اإّن  امل��ق��اب��ل  يف 

اجل��راح��ة  ل��ه��ذه  اخلا�ضعني 

لطعامهم ب�ضرعة كبرية قد 

وهذا  القيء  ح�ضول  اإىل  يوؤدي 

كانت  اإذا  ا  اأي�ضً يح�ضل  ما 

البطن  اأ���ض��ف��ل  يف  الفتحة 

ميكن  كما  ج��ًدا.  �ضيقة 

مما  ت��ن��زل��ق  اأن  ل��ل��ح��ل��ق��ة 

اأما  اأخ��رى،  جراحة  ي�ضتلزم 

فقدان الوزن فيجري ببطء.

الق�ض اأو التكميم

املعدة  ق�ص  عملية  تق�ضي 

بتحويلها  تكميمها  اأو 

خال  من  �ضيق  اأنبوب  اإىل 

منها.  املنحني  اجلانب  اإزالة 

عدة  لها  ال�ضرتاتيجية  هذه 

املعدة  تتقل�ص  اأوًل،  ف��وائ��د: 

تو�ضعها  اح��ت��م��ال  وي�ضبح 

ت�ضبح  ثانًيا،  �ضئيا.  جمدًدا 

اأنبوب  �ضكل  على  امل��ع��دة 

وي��ن��خ��ف�����ص ع����دد اخل��اي��ا 

جريلني،  للهرمون  املنتجة 

ال�ضعور  على  ي�ضاعد  مّم��ا 

اأق��ل  كمية  م��ع  ب��الرت��ي��اح 

من الطعام.
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الرائد الطبيب

�شالح عز الدين

املقدم الطبيب اجلراح

علي خليل



اأن  اىل  ال��درا���ض��ات  وت�ضري 

ي���وؤدي  ق��د  امل��ع��دة  تكميم 

ال��وزن  من  املزيد  فقدان  اإىل 

على  ال�����ض��ي��ط��رة  وحت�����ض��ني 

مّما  اأف�ضل  ب�ضكل  اجل��وع 

ينتج عن ربط املعدة.

حتويل الأمعاء

الأمعاء  حتويل  جراحة  اأّما 

بن�ضبة  املعدة  حجم  فتقل�ص 

يجعل  ال������90%، مم��ا  ت��ف��وق 

بعد  بال�ضبع  ي�ضعر  املري�ص 

ج��ًدا  �ضغرية  كمية  ت��ن��اول 

ميت�ص  وبذلك  الطعام.  من 

اأقل،  حرارية  �ضعرات  اجل�ضم 

كما اأّن ال�ضهية تتقل�ص.

العملية،  ه��ذه  خ��ال  من 

العلوي  اجل���زء  حت��وي��ل  ي��ت��م 

�ضغرية  جيب  اإىل  املعدة  من 

قطع  ويتم  البي�ضة.  بحجم 

اأحد  ورب��ط  الدقيقة  الأمعاء 

ربط  ويعاد  باجليب،  اأطرافها 

الأم��ع��اء  اإىل  الآخ���ر  ال��ط��رف 

 .Y �ضكل  على  الدقيقة، 

بتجاوز  للغذاء  ي�ضمح  وبذلك 

العلوي  واجل��زء  املعدة  معظم 

على  الدقيقة،  الأمعاء  من 

الرغم من ذلك يتوا�ضل اإنتاج 

والإنزميات،  املعدة،  ع�ضائر 

الازمة  الأخ��رى  والإف���رازات 

لعملية اله�ضم.

لهذه  يخ�ضعون  من  يفقد 

ب�ضرعة  ال�����وزن  اجل���راح���ة 

عامني  اإىل  ت�ضل  مدة  وخال 

الكثريون  اإج��رائ��ه��ا.  بعد 

 60 ف��ق��دان  على  يحافظون 

ال��وزن  م��ن  امل��ئ��ة  يف   70 اإىل 

اأو  ���ض��ن��وات   10 مل���دة  ال���زائ���د 

اأك������رث. وت��ق��ن��ي��ة حت��وي��ل 

جراحات  اأكرث  هي  الأمعاء 

اأو  عاج  يف  فعالية  ال�ضمنة 

ال�ضحية  امل�ضاكل  حت�ضني 

�ضيما  ول  بال�ضمنة،  املرتبطة 

الذين  لاأ�ضخا�ص  بالن�ضبة 

ال�ضكري،  م��ر���ص  ي��ع��ان��ون 

 %80 ح���واىل  ي�ضفى  ح��ي��ث 

الثاين  بالنوع  امل�ضابني  من 

لهذه  خ�ضوعهم  بعد  منه 

ال��ع��م��ل��ي��ة. ل��ك��ن ج��راح��ة 

حت��وي��ل امل�������ض���ران اأ���ض��ع��ب 

العمليات  من  غريها  من 

معدل  على  تنطوي  واأحياًنا 

اأك����رب م���ن امل�����ض��اع��ف��ات. 

بارتفاع  ا  اأي�ضً ترتبط  وه��ي 

الفيتامينات  نق�ص  خطر 

احلاجة  يعني  ما  وامل��ع��ادن، 

مدى  غذائية  مكمات  اإىل 

احلياة.

امل��ق��دم  اأ����ض���ار  يف اخل���ت���ام، 

اأّن  اإىل  خ��ل��ي��ل  اجل������راح 

هذه  بني  من  �ضيوًعا  الأكرث 

امل�ضت�ضفى  يف  اجل���راح���ات 

ال��ع�����ض��ك��ري امل��رك��زي هي 

 Sleeve( املعدة  ق�ص  جراحة 

جترى  اإذ   )Gastrectomy
احل��الت،  م��ن   %80 بن�ضبة 

ت��ت��ب��ع��ه��ا ج���راح���ة حت��وي��ل 

 )Gastric Bypass( امل�ضران

بن�ضبة 20%، وهي تلقى ن�ضبة 

جناح عالية.

خدمات

طبية

العدد 88352





وقفة وفاء

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

العدد 90352

الع�ساء ال�سنوي ملوؤ�س�سة العاقوري 

يف كازينو لبنان

�لوطني �سمري مقبل  �لدفاع  �لطيار ديغول �سعد ممثلاً معايل وزير  �لركن  �لعميد  بح�سور 

�أقامت موؤ�س�سة �ملقدم �ملغو�ر �ل�سهيد �سبحي �لعاقوري  وقائد �جلي�ش �لعماد جان قهوجي، 

حفل ع�سائها �ل�سنوي �لذي يعود ريعه لدعم ن�ساطات �ملوؤ�س�سة، وذلك يف �سالة �ل�سفر�ء يف 

كازينو لبنان.

خ�سر،  ب�سري  �ل�سيد  �لهرمل   - بعلبك  حمافظ  كنعان،  �إبر�هيم  �لنائب  �لإحتفال  ح�سر 

�أهل �لفن  �إىل  عدد من قادة �لأفو�ج و�لألوية يف �جلي�ش �للبناين، روؤ�ساء بلديات وخماتري، 

ت بهم �ل�سالة. و�ملجتمع �لذين غ�سّ

خلف �سياج �لوطن

الوطني  الن�شيد  مع  كانت  البداية 

�شربل  الإع��ام��ي  ت���ولىّ  ث��م  اللبناين، 

كلمة  واأل��ق��ى  احلفل  تقدمي  �شامة 

ببطولت  ًها  منوىّ باحل�شور  فيها  ب  رحىّ

اجلي�ش يف مواجهة الإرهابيني. 

كلمة موؤ�ش�شة العاقوري األقاها املحامي 

على  احل�شور  عاهد  الذي  عاقوري  جان 

الوفاء ملوؤ�ش�شة اجلي�ش ولعائات �شهدائها 

ون�شتمر.  نكرب  بهم  الذين  الأب��ط��ال 

البي�شاء  الأيادي  اأ�شحاب  جمدًدا  و�شكر 

الذين ميدون يد العون ملوؤ�ش�شة العاقوري، 

ا  والذين يوؤمنون باأهدافها ال�شامية. وحيىّ

بالغايل  ي  ي�شحىّ ال��ذي  اللبناين  اجلي�ش 

والنفي�ش من اأجل كرامة الوطن واأبنائه 

الإرهابية  الع�شابات  �شد  معركته  يف 

بالوقوف  اجلميع  مطالًبا  التكفريية، 

وحامي  الوطن  �شياج  خلف  واحًدا  ا  �شًفً

اأرا�شيه.

ح�ساد �ملحبة و�خلري

الركن  العميد  اجلي�ش  قائد  ممثل 

كلمته  يف  ث  حتدىّ �شعد،  ديغول  الطيار 

الذي  واخل��ري،  املحبة  ح�شاد  »لقاء  عن 

الفاعلة  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  ب���ذوره  زرع���ت 

الإج��ت��م��اع��ي  امل���ج���ال  ال��ن��ا���ش��ط��ة يف 

والإن�شاين، ل �شيما جلهة دعم عائات 

اإل  وال��وق��وف  ال�شهداء،  الع�شكريني 

ومواجهة  امل�شاعب  لتخطي  جانبهم 

الت�شامن  تاأكيد  وب��ال��ت��ايل  الأع��ب��اء، 

اأولوياته  م  �شلىّ يف  ي�شع  الذي  اجلي�ش  مع 

والهتمام  ال�شهداء،  اإرث  على  احلفاظ 

نالت  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة،  ب��ع��ائ��ات��ه��م 

ن�شيبها الكبري من الت�شحية، واأعطت 

على  وال�شرب  للوطن  الإخا�ش  يف  املثال 

الآلم واجلراح«.

وتكثيف  ال�شواعد  »�شم  اإل  ودع��ا 

لقاء �لوفاء يتجدد 

جانب من احل�سور

كلمة القيادة
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اجلهود، فالظروف التي نحيا يف ظالها، 

ل  متثىّ حولنا،  ت�شتعل  التي  والأزم���ات 

واحلذر،  اليقظة  ي�شتدعي  داهًما  خطًرا 

املجتمعني  بني  هنا  �شاملة  وامل�شوؤولية 

املرحلة  هذه  لتجاوز  والع�شكري،  املدين 

احلرجة من تاريخ بادنا«. 

لنا  لي�ش  ه��ذا  الوفاء  لقاء  »يف  وختم: 

�شيبقى  الوطن  باأن  جمدًدا  التاأكيد  اإل 

الدائمة  ر�شالتنا  وباأن  اأعناقنا،  يف  اأمانة 

رها ال�شهداء بدمائهم  هي تلك التي �شطىّ

والبطولت،  املاآثر  لنا  فرتكت  الزكية، 

واأنارت الطريق لاأجيال«.

حمطة فنية

لعدد  فنية  حمطات  ال�شهرة  تخلل 

الفنان  مع  اأولها  كان  الفنانني،  من 

ب�شوته  اأطرب احل�شور  الذي  �شريف  معني 

اجلميل، كما كان للفنان نادر خوري 

ب�شكل  اجلمهور  معها  تفاعل  و�شلة 

الإ�شتعرا�شية  الفنانة  واأ�شفت  رائ��ع، 

���ش��اب��ني ع��ل��ى احل���ف���ل ج�����ًوا مم��ي��ًزا 

فكان  اخلتام  اأما  املميزة.  باإطالتها 

األهب  ال��ذي  ابراهيم  �شادي  الفنان  مع 

والرومان�شية.  الوطنية  باأغانيه  احل�شور 

جنم  مع  احل�شور  غمرت  امل��رح  اأج���واء 

الكوميديا املمثل �شربل ا�شكندر. هذا 

 CAVALEIRO DANCE فرقة  اإل 

الرق�ش  م�شمم  ب��ق��ي��ادة   GROUPE
من  العديد  مت  قدىّ التي  �شلوم،  ج��وزف 

اللوحات الراق�شة.

وثائقًيا  ا  عر�شً ا  اأي�شً احلفل  ن  ت�شمىّ

ال�شعيد  على  املوؤ�ش�شة  اإجن��ازات  �ش  يلخىّ

للموؤ�ش�شة  امل��ط��ل��ق  ودع��م��ه��ا  امل���دين 

اجلوائز  من  ع��دد  وتوزيع  الع�شكرية، 

مة من خال �شحب التومبول. القيىّ

احل�سور

الفرقة الراق�سة

الفنان نادر خوريكلمة العائلة







�شربل  �أّول  �لرقيب  �جلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ  ت���ويف  �ل���ذي  �ل��ل��ه  ع��ب��د  م��ر���ش��د 

 .2014/8/24

ب�شري،  يف   1977/7/29 مو�ليد  من   -

ق�شاءب�شري، حمافظة �ل�شمال. 

- تطّوع يف �جلي�ش بتاريخ 1994/10/29.

 – �حلادي ع�شر  �مل�شاة  لو�ء  - من عد�د 

�لكتيبة 112. 

- حائز:

• و�شام �ال�شتحقاق �للبناين من �لدرجة 
�لر�بعة �لربونزي.

• و�شام مكافحة �الإرهاب.
• و�شام �لتقدير �لع�شكري.

• تنويه �لعماد قائد �جلي�ش 6 ّمر�ت.

• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش 15 مّرة.
• تهنئة قائد �ملنطقة. 

• تهنئة قائد �للو�ء 3 مر�ت.
• تهنئة قائد �لفوج.

• تهنئة قائد �لكتيبة مّرتني.
- عازب.

نعت قيادة �جلي�ش �ملعاون يحيى �أحمد 

خ�شر �لذي تويف بتاريخ 2014/9/13.

- من مو�ليد 1971/7/1 يف �لقبة، ق�شاء 

طر�بل�ش، حمافظة �ل�شمال. 

- تطّوع يف �جلي�ش بتاريخ 1991/1/1. 

- من عد�د مديرية �لتوجيه. 

- حائز: 

• و�شام فجر �جلنوب. 
• و�شام �لتقدير �لع�شكري. 

• و�شام �ال�شتحقاق �للبناين من �لدرجة 
�لر�بعة �لربونزي. 

• �مليد�لية �لع�شكرية. 
• و�شام مكافحة �الإرهاب. 

• و�شام �ال�شتحقاق �للبناين من �لدرجة 
ي. �لثالثة �لف�شّ

 6 �جلي���ش  قائ��د  �لعم��اد  تنويه   •
ّم��ر�ت. 

• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش 21 مّرة. 
�الأرك����ان  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  تهنئة   •

للتجهيز. 

• تهنئة مدير �لتوجيه ثالث مّر�ت. 
- متاأهل وله �أربعة �أوالد. 

�لركن  �لعميد  �جلي�ش  قيادة  نعت 

�مل��ه��ن��د���ش �ل��ب��ح��ري �مل��ت��ق��اع��د �إي��ل��ي 

�حلايك �لذي تويّف بتاريخ 2014/7/31. 

�لعام 1938 يف جرنايا،  - من مو�ليد 

ق�شاء جزين. 

تلميذ  ب�شفة  �جلي�ش  يف  تطّوع   -

�شابط �إعتبارً� من 1957/10/7. 

مهند�ش  م����الزم  ل��رت��ب��ة  رّق����ي   -

من  �إع��ت��ب��ارً�  ب��ح��ري  ميكانيكي 

حتى  �لرتقية  يف  وت��دّرج   ،1961/9/15

من  �إع��ت��ب��ارً�  مهند�ش  عميد  رتبة 

.1986/7/1

- حائز:

ي  �لف�شّ �للبناين  �ال�شتحقاق  و�شام   •
من �لدرجة �لثالثة باالأقدمية. 

• �لو�شام �لبحري من �لدرجة �الأوىل. 
�ل��درج��ة  �ل��ب��ح��ري م��ن  • �ل��و���ش��ام 

�ملمتازة. 

من  �للبناين  �ال�شتحقاق  و�شام   •
�لدرجة �لثانية. 

• و�شام �الأرز �لوطني من رتبة فار�ش. 
• و�شام �الأرز �لوطني من رتبة �شابط. 
من  �للبناين  �ال�شتحقاق  و�شام   •

�لدرجة �الأوىل. 

• و�شام �لوحدة �لوطنية. 
• و�شام فجر �جلنوب. 

من  �لع�شكري  �لتقدير  و���ش��ام   •
ية.  �لدرجة �لف�شّ

• تنويه �لعماد قائد �جلي�ش مّرتني.
 8 �جلي�ش  ق��ائ��د  �لعماد  تهنئة   •

مّر�ت. 

- تابع عّدة دور�ت در��شية يف �لد�خل 

ويف �خلارج. 

- متاأهل وله �أربعة �أوالد. 

يف �سجل 

اخللود

�لعدد 94352

العميد الركن املهند�س 

البحري املتقاعد اإيلي احلايك

الرقيب اأّول �شربل مر�شد عبد الله 

املعاون يحيى اأحمد خ�شر



اجلندي فادي جنيب معّو�س

 

جنيب  فادي  �جلندي  �جلي�ش  قيادة  نعت 

معّو�ش �لذي تويّف بتاريخ 2014/8/8.

- من مو�ليد 1986/5/9 يف حو�ش �الأمر�ء، 

ق�شاء زحلة، حمافظة �لبقاع.

- تطّوع يف �جلي�ش بتاريخ 2013/12/30. 

- من عد�د فوج �لتدخل �لثاين. 

- حائز: 

• تنويه �لعماد قائد �جلي�ش 4 ّمر�ت.
• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش.

- متاأهل وله ولد�ن.

املجّند املمّددة خدماته 

عّمار يا�شر املي�س

ن��ع��ت ق���ي���ادة �جل��ي�����ش 

خدماته  �مل��م��ّددة  �ملجّند 

عّمار يا�شر �ملي�ش �لذي تويّف 

بتاريخ 2014/9/6. 

- من مو�ليد 1994/2/2، 

بّر �ليا�ش، �لبقاع �لغربي. 

- مّددت خدماته �عتبارً� 

من 2014/7/16.

�مل�شاة  ل��و�ء  ع��د�د  من   -

�لثاين.

- عازب.

املجّند املمّددة خدماته

علي اأ�شعد الطفيلي

�ملجّند  قيادة �جلي�ش  نعت 

�أ�شعد  علي  خدماته  �ملمّددة 

بتاريخ  تويّف  �لذي  �لطفيلي 

.2014/9/13

 1995/5/30 مو�ليد  من   -

يف �شم�شطار، �لبقاع.

�عتباًر�  خدماته  مّددت   -

من 2013/12/4.

�لتدخل  فوج  عد�د  من   -

�ل�شاد�ش.

- عازب.

اجلندي

ح�شني علي فح�س

�جلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

علي  ح�شني  �جل��ن��دي 

تويّف بتاريخ  �لذي  فح�ش 

.2014/9/7

م���و�ل���ي���د  م������ن   -

حمافظة  �لنبطّية،  ق�شاء  جب�شيت،  يف   1992/3/15

�لنبطّية.

- تطّوع يف �جلي�ش بتاريخ 2014/6/20.

- من عد�د لو�ء �مل�شاة �لتا�شع.

- عازب.
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نعت قيادة �جلي�ش �لرقيب �أنطو�ن جرب�يل 

حاكمه �لذي تويّف بتاريخ 2014/8/18.

- من مو�ليد 1982/4/7 يف �لقبيات، ق�شاء 

عكار، حمافظة �ل�شمال. 

- تطّوع يف �جلي�ش بتاريخ 2006/3/23.

- من عد�د مديرية �ملخابر�ت.

- حائز:

• و�شام مكافحة �الإرهاب.
• تنويه �لعماد قائد �جلي�ش 5 ّمر�ت.
• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش مّرتني.

• تهنئة مدير �ملخابر�ت. 
- عازب.

الرقيب اأنطوان جربايل حاكمه

املجّند املمّددة خدماته 

�شعاده عثمان اأبو �شاري

�ملجّند  �جلي�ش  قيادة  نعت   

�مل���م���ّددة خ��دم��ات��ه ���ش��ع��اده 

تويّف  �ل��ذي  �شاري  �أب��و  عثمان 

بتاريخ 2014/9/3.

- من مو�ليد 1990/4/18 يف 

�لب�شتان �شور. 

- مّددت خدماته �عتبارً� من 2010/11/1.

- من عد�د لو�ء �مل�شاة �لتا�شع – �لكتيبة 91.

- حائز تنويه �لعماد قائد �جلي�ش وتهنئته.

- عازب. 



�سيفنا والقلم

اإنت ال�شرف

غمام الإنتظار

يا بطل

يا جي�ش بالدي املغوار

العدد 96352

ح�شن حممد ح�شان

والعر�ض ال�شرف  اإنتو  »ال�شرف«  قالو  ان 

وعر�ض طول  بني  ما  »الوفا«  ع�شقتو 

فر�ض وف��ر���ش��ت��وا  »�شحيتوا«  ب��ال��ّدم 

الأر�����ض �شقيتو  مل���ا  دم��ك��ن  وم���ن 

جم��ب��ول الإب������ا  دم  ب��ه��ام��ات��ك��ن 

امل�����ش��وؤول ب��ال��وع��ي  ال��ب��ي��ادر  ح�شنتو 

ان���ت���و ع��م��ال��ق��ة ال���وط���ن ع���ا ط��ول

ب��ت��زول دع�����ش��ة ع���ا وج الأر������ض م���ا 

ي��ا ع��ي��ون ���ش��ه��راين ع��ا اأغ��ل��ى ح��دود

ت���ا ي�����ش��ل ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ر ي��ج��ود

ق����اي����د، وظ����ب����اط، ورت����ب����ا وج���ن���ود

ل���ب���ن���ان ف��ي��ك��م ل��������أزل م���وج���ود

م���ا م��ن��ق��در ب�����ش��اح��ة م�����ين هم

منلتم ك��ل��ن��ا  م��ن��و  ح����ول  ال���ل���ي 

ك����ل ع��ن�����ش��ر ك�����ان ت����ا ي��ه��ت��م

وج���رح اجل��ري��ح ح��ت��ى م��ا ي��ن��زف دم

»الأرذال« حت��ام��ل��و  عليك  مهما 

ومال حمر،  خطوط  عليك  وح��ّط��وا 

ع��ن��ا ث��ق��ة ف��ي��ك ومب��ط��ل��ق احل���ال

انقال مهما  خطوط  يف  ما  وعليك 

الأه�������وال زادت  ل����و  م���ن���ف���زع  م����ا 

رج���ال ���ش��ف��وف  م��ن��ك  ورا  ن��ح��ن��ا 

زل����زال ول  ب���ي���ه���ّزو  امل����ا  وح�����ش��ن��و 

بينطال م���ا  جم���د  وف���اك���ن  ث��ّب��ت 

ع�����ّزة وط���ن���ا ع���ا م����دى الأج���ي���ال

���ش��رب��ت الأر�������ض وزّه������رت اأب���ط���ال

�شحنة عزمكن  م��ن  الأرز  عطيتو 

الطحنة على  يدخل  م��ا  ال�شو�ض  ت��ا 

ب��ت��ب��ق��و ق�����در م����ا ت���ك���ر امل��ح��ن��ة

بيحني م���ا  ال�����ش��م�����ض  ح���د  وج��ب��ني 

لبقه وخ���ط���ط  م��ت��ف��اين  ب�����ش��م��ود 

ح��ب��ق��ه وب���ع���ط���ر  اأرزه  ب�������ش���م���وخ 

�شبقه ف����رد  ج��وان��ح��ك��م  ���ش��ب��ق��ت 

بيبقى م���ا  ل��ب��ن��ان  دون���ك���م  وم����ن 

ن��ن�����ش��ى ال�����ش��ل��ي��ب الأح���م���ر ب��ذات��و

ب��ال��ت�����ش��ح��ي��ة ن��ح��ي��ي ���ش��ه��ادات��و

ي�����ش��ع��ف ج���ري���ح ب��ق��ل��ب ���ش��اح��ات��و

ي����ق����دم ف������دى امل�����ج�����روح دم���ات���و

املظهر م���ن  ال��ن��ي��ة  ع���ن  وك�����ش��ف��و 

����ر وت��ف��ج��ر ����ر �����ش����وب ال���������شّ ال���������شّ

ع��ل��ي��ك اع��ت��م��اد ب����دن���ا الأك���ر

اأ����ش���ف���ر ول  ح����ت����ى  اأح�����م�����ر  ل 

بيزغر م��ا  ك��ت��ر،  ك��ب��ر  ع��زم��ك 

ق��ب��ال م��ن��ك خ�شر ك��ل اخل��ط��وط 

واإن�������ت وح������دك خ��ط��ن��ا الأح���م���ر

ي����ا ج���ي�������ض ب��������دي امل����غ����وار

وّج�������ه ن�������ارك ع�����الأع�����ادي

ي����ا ج���ي�������ض ب��������دي ال���غ���ايل

اإرف���������ع ع���ل���م���ك ب���ال���ع���ايل

ع���ل���ّي ال������غ������ايل  الأرزي 

ب�������ج�������ذورا ه������ا ال����ق����وّي����ي

وط����ن����ي ل���ب���ن���ان الأخ�������ش���ر

ب����������دو ي�����ع������ وي����ت����ع����ّم����ر

ال���ن���ار م���راب�������ض ع خ�����ّط  ي����ا 

وخ����ّل����ي ن�������ارك اأق��������وى ن���ار

احل�����ام�����ل اأغ�����ل�����ى ر�����ش����ايل

ون���ح���ن���ا ق����دام����ك ع���ال���ّن���ار

ل�����غ�����ارزه�����ا ج���������ّدي وب����ّي����ي

ق��������ّوي م�����ن ع����ن����د اجل����ب����ار

ب�����ال�����ع�����ايل جم��������دو م���زه���ر

وب����ال����ق����وي ل����و م���ه���م���ا ���ش��ار

�شليم �شّيا

كلنا معك كلنا اإلك كلنا فداك

الأوط����ان ب��ده��ا رج���ال يف ع��ن��دا وفا

ترابها ح��ام��ي  ه��الأر���ض  �شيد  ان��ت 

اأ�شحابها وحتمي  حتميها  فيك  انت 

ي�����ا ب���ط���ل ن����ي����ال اإم�������ك ف��ي��ك

ب���ت���ج���ود ب���دم���ك رب���ن���ا ي��ح��م��ي��ك

ان��ت احل��ق ان��ت الأم��ل ان��ت ال�شمر

من �شمالها جلنوبها عامل عليها خفر

عداك رقبة  عا  م�شلط  �شيفك  خلي 

وف��اك بتعطيها  مل��ا  فيك  بتكر 

نابها اللي  �شو  منعرف  غ��رك  م��ن 

ح��م��اك اإل  ح��م��ى  ب����دو  ح����دا  م���ا 

مربيك �شلكك  والوفا  عالت�شحية 

ب�ك بت�شوى  ما  واأ�شحابها  هالأر�ض 

اأم��ر وعليها  الأر����ض  �شاحب  ان��ت 

نداك ال��واج��ب  اإذا  ن��ار  �شعلة  بتهب 

عبد الروؤوف ال�شعدي 

ال�شقيم اجل�����ش��م  ويف  ي��ن��ادي��ن��ي  م��ن 

ل���ن ي����رى غ���ر ال���ب����ي���ا وال��ه��م��وم

ان�شجام اآف����اق  ال��ك��ون  ���ش��م��ر  يف 

كالن�شيم ا  نقيًّ الأم�����ض  يف  كنت 

اأر����ش���د ال��ف��ج��ر ���ش��ع��اًع��ا ب�����الأدمي

ال��ق��دمي ��ح��ر  ال�����شّ اأرى  اإج��ع��ل��ن��ي  رب���ي 

احلميم املا�شي  على  اجل��ّو  ...ع��ّت��م 

خ��ّي��م ال��ع��م��ر ع��ل��ى ح��ق��ل ال��ن��ظ��ر

ان�شطر اجل����ّد  اإذا  ال���ك���ّد  ي��غ��دق 

وف������������وؤاد ع����ّف����ر ل����ي����ل ال�����ش��ه��ر

ع��ر���ش��ي ال�����ش��وء وع���ن���واين ال��ك��ر

���ا ل��ل��ب�����ش��ر راج����ًي����ا ���ش��ب��ًح��ا ب���ه���يًّ

»لل�شفر« غ��م��اًم��ا  اأم�����ش��ي  اأن  ق��ب��ل 

واخ��ت��ف��ى ال��ب��در ب��ن��ك�����ش��ات ال��ق��در

العقيد توفيق نعيم يزبك



كلنا للوطن

يا جي�ش لبنان

�شهادة بطل

لل�شرورة اأحكامقلعة بطولة

97 العدد 352

اإل�����ك�����ن حت���ي���ة ي�����ا ح����م����اة ال������دار

م����ن ال�������ش���ب���ي���ة ال�����������واردة ع��ال��ع��ني

ب����ال����ف����ك����ر وال�������������روح ان��������ت ب��ني

اإن������ت ال��ع�����ش��ب اإن������ت رم�������ض ال��ع��ني

اإن������ت رف���ع���ت ال����وط����ن ب���الإي���دت���ني

ل���ب���ن���ان م�������ش���اح���ة ع���ل���ى ق��ط��ب��ني

ج��ي�����ض و����ش���ع���ب وع���ل���ى ال��ك��ت��ف��ني

وال���������ش����ه����ادة ب����ال����دم ع���ل���ى خ��دي��ن

دي��ن ع��ل��ي��ن��ا  ال�����ش��ه��ي��د  دم  ب��ي��ب��ق��ى 

اخل��ت��ي��ار وم���ن  الم  وم���ن  ال��ط��ف��ل  م��ن 

امل��غ��وار جي�شنا  ي��ا  وال��ق��ل��ب  بالعينتني 

ال�����������ش�����ل�����وع، ال����������دم والأوت��������������ار

ب����ا�����ش����ت����م����رار دم  دورة  اإن����������ت 

ع����ا م���ذب���ح ال���ت���اري���خ م����ع الأح�������رار

ح����دود ال��وط��ن م��ا ب��ت��ن��ق��ا���ض ب��الأم��ت��ار

الإع�����ش��ار ع��ن  بيبعد  وط���ّن���ا،  م��رف��ع 

اأزرار ف���ت���ح���ت  وردة  ال����ع����ل����م، 

واج�����ب ع��ل��ي��ن��ا ب���ال���وف���ا والإخ����������ض

���ش��ب��اب و���ش��ي��ب ن��ب��ق��ى اإل�����ك اأن�����ش��ار

الرقيب املتقاعد 

حبيب اليا�ش غطا�ش

ي�����ش��ل��م مي��ي��ن��ك ي����ا ج��ي�����ض ل��ب��ن��ان

ب��ال�����ش��رف وال��ت�����ش��ح��ي��ة وك����ل ال��وف��ا

ق���دم���ت ل���������أرزات دم�����ات ال�����ش��ه��ي��د

ال���ك���ف���ار ع���ن���ا م�����ش��ت��ح��ي��ل ت�����ش��ي��د

ي����ا ج��ي�����ض ب����وج����ودك وط���ن���ا اع��ت��ز

رم���ي���وا ال�����ش��ب��اي��ا م���واك���ب���ك ب��ال��رز

ع����ايل ج��ب��ي��ن��ك ع���ا م����دى الأزم������ان

خ��ل��ي��ت اأر����ش���ي م���ن ال���غ���در ت��ن�����ش��ان

ون���ادي���ت ي���ا ب��ق��اع��ي ي���ا اأر������ض ال��ع��ي��د

ن��ح��ن��ا اأ����ش���ح���اب احل�����ق والإمي�������ان

الأرز ���ش��م��وخ��ك م��ن  ي��ا ج��ب��ني ع���ايل، 

اإن�������ت ال�����رم�����ز ي�����ا ع������زة الأوط���������ان

الرقيب اأول 

حامت الأحمدية

ال��غ��ايل �شهيدنا  ي��ا  ال��وط��ن  �شهيد  ي��ا 

غ���ب���ت ع���ن���ا و����ش���وت���ك ع����م ي���ن���ادي

بكر بتخطفك  غ��در  ر�شا�شة  ف��ج��اأة 

كبر ي��ا  ينهدر  ع��م  دي��ن��ا  ب��ني  ودم���ك 

م���ن ك���ر م���ا زع���ل���وا ي���ا ب��ط��ل زمل��ك

رب��ح��ن��ا امل��ع��رك��ة وان��ت�����ش��رن��ا ي���ا بطل

ب��ايل م��ن  ب����روح  ع��م  م��ا  �شحكتك 

���ش��ب��وا ال��غ�����ش��ب ع���الإره���اب ي��ا رج��ايل

�شهران عالوطن  فيها  كنت  بلحظة 

م��ت��ل غ���رك رح���ت وت��رك��ت��ن��ا ي��ا اأم��ر

واإم��ك ب��ط��ارك ك��رم��ال بيك  اأخ��دن��ا 

دم��ك م���ن  ه����در  دم  ن��ق��ط��ة  راح  وم����ا 

العريف مروان �شغري

فوج التدخل اخلام�س

اإىل الرائد ال�شهيد داين خريالله

اجلندي �شياء �شاذبك - اللواء ال�شاد�س

مرّبعة ب��ط��ول��ة  قلعة  ي��ا  جي�شنا 

م�شّلعة راي��ة  فيكي  رك��ن  ك��ل 

موّزعة عاجلبني  �شم�شك  واأ�شعة 

جمّمعة فيكي  الأب��ط��ال  وجنودنا 

باملعمعة الوطن  حامي  يا  جي�شنا 

�شومعة وكاأنك  الوطن  عر�ض  عا 

م�شّبعة واأ���ش��ال��ة  وع���ّز  ب�شهامة 

منبعا داف����ق  زن����ودك  ���ش��م��ار  م��ن 

عة مثل الكواكب بن�شر و�شهادة مر�شّ

م�شّرعة البواب  كل  جمدك  ق��ّدام 

نعرف  جهتنا  من  حم��ّب.  لأل��ف  يت�شع  ال�شّيق  املكان  يقال 

غالًبا  ورحابتها،  �شفحاتها  و�شع  على  »اجلي�ض«  جملة  ب��اأن 

الأعزاء  للقراء  امل�شاحة  من  يكفي  ما  تخ�شي�ض  عن  تعجز  ما 

وتقديرهم  عاطفتهم  في�ض  عن  معّرين  لها،  يكتبون  الذين 

جلي�شهم.

املوؤهل  الع�شكريني:  وعذًرا لكل من  �شكًرا  نقول  العدد  يف هذا 

اأول ح�شني طالب، املوؤهل املتقاعد عبد اللطيف العمري، املعاون 

اأول خليل احللبي، الرقيب اأول �شليمان �شيا، الرقيب اأول داين اأبو 

ح�شان، واملجند املمددة خدماته ع�ء لعلع.

ولكل من الأ�شدقاء املدنيني: جهاد فا�شل ذبيان )رئي�ض جمعية 

روزي  عوا�شة،  ح�شن  ريان  اأحمدية،  �شامي  عدي  وطن(،  �شرخة 

ادوار حداد، فاطمة �شبليني وفرحان حيدر.







ليديا �حلكيم: كنت �أتكئ �إىل جبل

فاإذ� باجلبال على ر�أ�سي

ثالثون �شنة مّرت على ا�شت�شهاد اللواء 

زوجته  ودمعة  احلكيم  ندمي  الركن 

بعد.  جت��ف  مل  ح��م��اده  ليديا  ال�شيدة 

وال�شابط  والأب  الزوج  مثال  كان  فهو 

ويف  نظرها  يف  له  مثيل  ل  الذي  املخل�ص 

نظر كل َمْن عرفه. 

زوايا  من  زاوية  كل  يف  املزروعة  �شوره 

البيت تعيد اإىل الذاكرة الأيام اجلميلة 

قبل  العائلة  ومع  مًعا  اأم�شياها  التي 

مل  البداية،  يف  امل�شوؤوم.  احل��ادث  تاريخ 

تكن ترغب يف الزواج من �شابط لأنها 

عا�شت يف بيئة حتب ال�شتقرار العائلي. 

ن��دمي  اإىل  ت��ع��ّرف��ت  ع��ن��دم��ا  ول��ك��ن 

الع�شكرية،  للحياة  نظرتها  تغّيت 

جانبه.  اإىل  الن�شال  م�شية  وب����داأت 

على  املبنية  امل�شرتكة  حياتهما  ثمرة 

املتبادل،  والإحرتام  والثقة  والوفاء  احلب 

ناجي، دميا  اأولد: عماد،  اأربعة  كانت 

على  كانت  تربيتهم  م�شوؤولية  ولينا. 

كانت  م��ا  وغالًبا  اإج��م��ال،  عاتقها 

تق�شو عليهم وتعاملهم بحزم. وعندما 

يح�شر الوالد كان »الدلع« �شّيد املوقف 

بلغ  وي��وم  عنهم.  غيابه  عن  ا  تعوي�شً

ال�16 �شنة )بتاريخ  ابنهما البكر عماد 

ثقيل  احلمل  باأن  �شعرت   ،)1984 اآب   7

ال��ل��واء  زوج��ه��ا  م��ن  فطلبت  عليها 

م�شوؤولية مرافقة ابنه يف هذا العمر لأنه 

اأمه.  اإىل  منه  اأك��ر  اأبيه  اإىل  بحاجة 

وال��ده  ب�شداقة  ينعم  مل  عماد  لكن 

فكان  الأولد،  كباقي  العمر  هذا  يف 

املوت  اأخذ  اإذ  لأيام طوال  �شديقه  احلزن 

منه والده بعد اأيام قليلة على الحتفال 

بعيد ميالده.  

ماأ�ساة �ملفاجاأة 

اللواء  قبل ا�شت�شهاده، مل تكن حياة 

ال�شعوبة  من  تخلو  حكيم  الركن 

التنّقل  دائ���م  اجل��ي�����ص  يف  ك�����ش��اب��ط 

ذلك  يف  �شغلها  التي  املنا�شب  بحكم 

فقد  لبنان.  تاريخ  من  ال�شعب  الزمن 

و�شيدا  طرابل�ص  منطقة  ق��ي��ادة  ت��وىّل 

رئا�شة  يف  ي�شتقر  اأن  قبل  وحمانا  و�شربا 

الأركان. اإل اأن يوم موته كان الأ�شعب 

يف حياتها. 

اخل��ر؟  تلقيت  ك��ي��ف  ون�����ش��األ��ه��ا: 

ترقرقت عيناها بالدموع واأجابت: عند 

وقوع احلادث كنت مع الأولد يف رحلة 

مل  منه.  بطلب  اليونان  يف  ا�شتجمام 

اأكن اأريد الذهاب من دونه لكنه اأ�شّر 

كانت  التي  الأج��واء  عن  اإبعادنا  على 

بنا  يت�شل  كان  الأيام.  تلك  يف  �شائدة 

اليوم  يف  علينا.  ليطمئن  ي��وم  ك��ل 

ليقول  بي  ات�شل  الرحلة،  من  الثالث 

الرئي�ص  عند  ال��غ��داء  على  مدعو  اإن��ه 

وطماأنني  اإه��دن،  يف  فرجنيه  �شليمان 

كي  الهليكوبرت  بطائرة  ذاه��ب  اأن��ه 

من  اآب   23 يوم  ذلك  كان  اأخ��اف.  ل 

العام 1984. عند ال�شاعة الثالثة )حلظة 

ذلك  ظهر  بعد  م��ن  احل���ادث(  وق���وع 

وقلت  قلبي  تلتهم  بنار  �شعرت  اليوم، 

قد  ما  �شيًئا  باأن  نبيلة  زوجي  ل�شقيقة 

ت�شّلمت  عندما  الوقت  يطل  مل  حدث. 

زوجي  ب��اأن  يخرين  تلغراًفا  امل�شاء  يف 

ندمي  ف���وًرا  ف�شرخت  حل���ادث.  تعّر�ص 

مات. اأر�شلوا لنا طائرة خا�شة لتقّلنا اإىل 

يندمل  مل  الذي  الأمل  حيث  اإىل  لبنان، 

يف مواجهة 

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغياحلياة

ندين �لبلعة خري�لله
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زوجات ال�شهداء 

يف مواجهة احلزن والأيام

منا�سالت يليق بهّن 

�لفخر و�العتز�ز )1( 

�مل�سني؟ �حلزن رفيق  تو�جه غيابه  �إليها م�ست�سهًد�، فكيف  ... وعاد 

دربها، �لوجع يدمغ كل �الأيام، �ملحطات �ل�سعبة كثرية، لكنها مع كل 

ذلك و�أكرث منه، تنه�ض... ت�ستوي يف مو�جهة حزنها ووجعها و�حلياة. 

تت�سالح  �ل�سهادة منها.  و�أخذته  حتيي ذكرى رجل كان �سريك عمرها 

مع �لغياب لت�سنع منه خبًز� الأوالدهما ومقلًعا ينبت فيه رجال ون�ساء 

يفتخر و�لدهم من عليائه بهم، كما يفتخرون ب�سهادته.

�سباط  زوجات  عا�ستها  وجتارب  ق�س�ض  على  �إ�ساءة  يلي  ما  يف 

تختلف  قد  ق�س�ض  �لوطن،  ليحيا  ��ست�سهدو� 

ا  �أي�سً لكنها  �آخ��ر،  �ىل  بيت  من  تفا�سيلها 

�أم،  �ل�سهيد،  تت�سابه كثرًي�، حيث �ملر�أة زوجة 

و�أب و�أكرث...



حتى اليوم. لقد ن�شحه الرئي�ص �شليمان 

بالبقاء يف ق�شره وبعدم الرجوع بالطائرة 

يف  ال�شباب  وكرة  الروؤية  �شوء  اىل  نظًرا 

حينه، اإل اأن القدر كتب له م�شاًرا اآخر 

فارتطمت الطائرة ب�شجرة وا�شت�شهد مع 

لحق،  وقت  يف  مرافقيه.  من  ثمانية 

اأنه  ال�شفريات  مكتب  م�شوؤول  اأخرها 

بالن�شمام  يفاجئهم  اأن  يريد  ك��ان 

اإليهم يومي ال�شبت والأحد، اإل اأن القدر 

حّول املفاجاأة اإىل ماأ�شاة. 

التي  والعذاب  الن�شال  م�شية  وب��داأت 

عائلتها  مع  ليديا  ال�شيدة  عا�شتها 

الوالد.  غياب  ب�شهولة  تتقّبل  مل  التي 

ال�شغرى  ابنتها  مع  جرى  ما  تروي  هنا 

عندما  �شنوات(   10 عمرها  )كان  لينا 

اأن  امل��در���ش��ة  يف  املعلمة  منها  طلبت 

ما  اأهم  يتناول  اإن�شاء  مو�شوع  تكتب 

اأّثر يف حياتها. فكتبت بطريقة موؤّثرة 

وما  والدها  ا�شت�شهاد  حادث  عن  جًدا 

و�شوق  وح��زن  اأمل  من  حياتها  يف  ترك 

املدر�شة  معلمي  اأب��ك��ى  مم��ا  اإل��ي��ه، 

ومعلماتها.

»ما حد� حمل حد�«

كيف تابعت م�شية الن�شال مع اأربعة 

لقد  وتقول:  بعمق  تتنهد  �شغار؟  اأولد 

وتعجز  وفاة زوجي،  الأمّرين بعد  عانيت 

ال�شعبة  احلالة  و�شف  عن  الكلمات 

اأولد كان  اأربعة  تربية  التي ع�شتها يف 

عمر كبيهم عماد 16 �شنة، ودميا 14 

�شنوات.   10 ولينا  �شنة،   12 وناجي  �شنة، 

جانبي  اإىل  وقفت  اجلي�ص  قيادة  اأن  اإل 

وكانت مبثابة الأم والأب وال�شديقة ومل 

ت�شمح اأن اأحتاج اإىل اأحد. وهي ل زالت 

ا�شت�شهاد  ذكرى  يف  تزورين  اليوم  حتى 

اأهلي  املنا�شبات.  كل  يف  كما  زوجي 

ولكن  ي��وًم��ا.  ي��رتك��وين  مل  واإخ��وت��ي 

العذاب املعنوي اأقوى واأ�شعب من العذاب 

املادي، لأن »ما حدا حمل حدا«. عندما 

ال�شعبة  اللحظات  يف  اأ�شعف  كنت 

يف  معونته  واأطلب  الله  اإىل  اجلاأ  كنت 

ال�شدائد. وقد ربيت اأولدي على الإميان 

اأفتخر بهم بعد  اليوم  واأنا  الله.  وخمافة 

وباتوا  اجلامعي  حت�شيلهم  اأن��ه��وا  اأن 

ال�شركات  يف  اإداري��ة  مراكز  يتبواأون 

وهم  اخل���ارج.  يف  فيها  يعملون  التي 

الركن  ال��ل��واء  اأولد  باأنهم  يفتخرون 

ب�شيته  وي��ع��ي�����ش��ون  احل��ك��ي��م  ن���دمي 

و�شمعته احل�شنة بني النا�ص.

بر�شالة  احلديث، جاءتني  متابعة  قبل 

�شورتهما،  تعلوها  كادر  يف  حمفوظة 

كان قد كتبها لها اللواء حكيم يف 

»لن  فيها:  يقول  الق�شري،  احلجز  فرتة 

زوجة  واأوفى  اأخل�ص  يا  بالأحبة  اأو�شيك 

م�شدر  كانت  الر�شالة  هذه  اأم«.  واأمثل 

مرة  كل  ويف  الع�شيبة  الأي��ام  يف  قوتها 

»معه  لأنها  بال�شعف،  ت�شعر  كانت 

اجلبال  �شارت  عاجبال،  لقية  كنت 

لقية عا را�شي«.

»�جلمرة ما بتحرق �إال حملها«

دعم  كلمة  توّجه  اأن  �شاألتها  عندما 

ا  خ�شو�شً اجلي�ص،  �شهداء  زوج��ات  اإىل 

حديًثا،  اأزواج��ه��ن  ا�شت�شهد  اللواتي 

قالت:

اإذا  ولكن  »اأمامكن مرحلة �شعبة، 

حتلينت بالإميان والقوة وال�شر تتخطني 

كل ال�شعاب«، لأن »اجلمرة ما بتحرق 

اإل حملها«.

اأما ر�شالتها اإىل قائد اجلي�ص: »العماد 

اأحّبها  موؤ�ش�شة  اأ�شرف  قائد  هو  قهوجي 

ال�شت�شهاد.  ح��ت��ى  حكيم  ال��ل��واء 

املوؤ�ش�شة  هذه  يحمي  اأن  الله  اإىل  اأدع��و 

ا  خ�شو�شً واحًدا  �شًفا  تبقى  واأن  وقائدها 

يواجهها  التي  ال�شعبة  املرحلة  هذه  يف 

الذين  والإرهابيني  الإره��اب  حماربة  يف 

يرتب�شون �شًرا بلبنان«.

الأحّب  الهواية  مع  نرتكها  اأن  قبل 

اإىل قلبها وهي قراءة الكتب الأجنبية 

العامل،  لقادة  الذاتية  ال�شية  ا  خ�شو�شً

جاءتها حفيدتاها متارا وتاليا فاأثلجتا 

التي  احلزينة  الأج���واء  وغ��ّيت��ا  قلبها 

اأعادتها اإىل حزن عتيق مل ين�شب منذ 

30 �شنة.

اإ�شارة اىل اأّنه، وفاء خلدماته وت�شحياته 

فخامة  اأق��ام  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  يف 

حلود  اإمي�ل  ال�شابق  اجلمهورية  رئي�ص 

اللواء  جادة  للجي�ص،  قائًدا  كان  يوم 

وزارة  ط��ري��ق  ع��ل��ى  احل��ك��ي��م  ن��دي�����م 

الدفاع. 
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لودي �حلاج:

ملاذ� مل تعد بعد؟

يعود بنا الزمن اإىل �شبع �شنوات مّرت، 

اإىل يوم ا�شت�شهاد اللواء الركن فران�شوا 

املاأ�شاة  لنعي�ص   ،2007/12/12 يف  احلاج 

لودي  ال�شيدة  من جديد يف عيني زوجته 

احلاج وهي تروي ق�شة حبهما ون�شالهما 

مًعا يف احلياة... 

بعد انتهاء معركة نهر البارد، وبينما 

املنت�شر  جي�شه  ي��زف  ال�شعب  ك��ان 

الغار،  واأكاليل  بالورد  الإره��اب  على 

اللواء  بزوجها  ل��ودي  ال�شيدة  ات�شلت 

انتهت  »لقد  و�شاألته:  احل��اج  فران�شوا 

املعركة، ملاذا مل تعد اإىل البيت بعد؟«، 

بيتو  عا  بيجي  »ح��دا  جوابه:  فكان 

و�شل  وعندما  ولدو؟«.  ل  يو�شّ ما  قبل 

وهي  اآخ��ر  ب�شوؤال  ب��ادرت��ه   البيت  اإىل 

اأج��واء  التلفزيون  �شا�شة  عر  ت�شاهد 

املناطق  التي عّمت  والحتفالت  الفرح 

تكون  األ  املعقول  من  »هل  اللبنانية: 

بانت�شاره  املحتفل  اجلي�ص  �شفوف  بني 

يقود  واأن��ت من ك��ان  الإره���اب،  على 

اأن  ل  »اأف�شّ لها:  فقال  �شّده؟«،  املعركة 

اأتفّرج على الفرحة يف عيون اللبنانيني 

بعد  جي�شهم  بانت�شار  يحتفلون  الذين 

زمن طويل. لكنه مل يكن على علم 

باملر�شاد،  له  اأن معركة خفية كانت 

اإدارة  من  يتمّكن  اأن  قبل  به،  غدرت 

عملياتها. 

�لبد�يات

عالقة  ب��زوج��ه��ا  ت��رب��ط��ه��ا  ك��ان��ت 

كان  اإذ  والإح��رتام،  احلب  على  مبنية 

يجمعهما هدف واحد وروؤية واحدة: بناء 

والإلفة  واملحبة  الإن�شان  قوامها  عائلة 

من  بعيًدا  الوطن،  وحب  والالطائفية 

املجتمع.  يف  املتغلغلة  ال�شوائب  كل 

هذه  تنفيذ  متابعة  م�شوؤولية  لكّن 

عاتقها  ع��ل��ى  ت��ق��ع  ك��ان��ت  امل��ب��ادئ 

يف  البيت  ع��ن  الأب  غ��ي��اب  بحكم 

معظم الأحيان. 

تتذكر يوم تزوجا يف العام 1981 يف ظل 

وكيف  بالبالد،  تع�شف  كانت  حرب 

واأم  كزوجة  م�شوؤولياتها  اأم��ام  و�شعت 

مبناقبيته  ات�شف  �شابط  جانب  اإىل 

وقد  يهادن  ول  ي�شاوم  ل  الع�شكرية، 

�شاعدها بنف�شه يف تخطي هذه املرحلة. 

دورة   1983-1982 ال��ع��ام  يف  تابع  فقد 

وقد  الأميكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

لن�شاء  ا  خم�ش�شً ا  در�شً ال��دورة  ت�شمنت 

مع  التعامل  كيفية  ح��ول  ال�شباط 

م�شمون  على  اأطلعها  وقد  اأزواجهن، 

امل����ادة... وك��ان الخ��ت��ب��ار الأول  ه��ذه 

التدخل  فوج  احلاج  اللواء  �ص  اأ�شّ عندما 

الثاين وما رافق هذه املرحلة من غياب 

م��ت��ك��رر ع��ن ال��ب��ي��ت، ف��ك��ان��ت ي��ده 

ل  اإذ  البيت  يف  راحته  وم�شدر  اليمنى 

كان  نف�شه  ق��رارة  يف  للتذمر.  مكان 

يدرك معاناتها ويتح�ش�شها وي�شيد بها.

اأّن��ه  تخرنا  ب����اأولده،  عالقته  وع��ن 

تكن  ومل  حد،  اأبعد  اإىل  حنوًنا  كان 

ما  على  لتطغى  الع�شكرية  �شخ�شيته 

كان  البيت.  يف  يكون  عندما  عداها 

من  معهم  ال��ت��ح��دي  اأ���ش��ل��وب  يعتمد 

حزورة  اأو  معينة  جمل  مناق�شة  خالل 

لوح  على  فيعّلقها  تراوده،  فكرة  اأي  اأو 

يف  معهم  ويناق�شها  اجللو�ص  غرفة  يف 

املظاهر  يحب  بطبعه  يكن  مل  امل�شاء. 

الغ�شا�شة، فعّلم اأولده ال�شفافية املطلقة 

الكفاءة  على  والت��ك��ال  احل��ي��اة  يف 

ال�شخ�شية ولي�ص على الوا�شطة.

قبل معركة نهر البارد، خا�ص فران�شوا 

معارك كثية  مقاتل  احلاج ك�شابط 

الإرهاب  اأن املعركة �شّد  اإل  يف حياته، 

اإليه فخا�شها  كانت مف�شلية بالن�شبة 

انتهاء  بعد  انت�شر.  حتى  ب�شرا�شة 

يقّدم  اأن  زوجته  منه  طلبت  املعركة، 

حقق  اأن  بعد  اجلي�ص،  من  ا�شتقالته 

بطولت كثية يف م�شيته الع�شكرية. 

والراحة  بالهدوء  ينعما  اأن  تريد  كانت 

وقد ُحرما منهما ل�شنني طويلة. نظر يف 

»من  املعتاد:  بهدوئه  لها  وقال  عينيها 

هذا  يف  وحفر  نق�ص  ال��ذي  ب��اأن  لك  قال 

الوطن لن يحدث تغيًيا ما يف املعادلة، 

تعبه  اأن  ف��اأدرك��ت  الأداء...«،  يف  اأو 

يذهبا  لن  ال�شنني  ه��ذه  ط��وال  وجهده 

�شخرة  على  يحفرهما  اأن  ويريد  �شًدى، 

هذا الوطن؛ واأجه�شت بالبكاء. 

يف مواجهة 

احلياة
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بُعد روؤية

احلاج  فران�شوا  الركن  اللواء  كان 

ا�شتك�شاف  خّولته  روؤي��ة  ببعد  يتمّتع 

قائد  ي��وؤّك��ده  ما  وه��ذا  يحدث.  قد  ما 

الكلية احلربية اآنذاك العميد الركن 

بعد  مقاًل  كتب  عندما  حّماد  �شهيل 

طلب  كيف  فيه  يروي  اللواء  ا�شت�شهاد 

املناهج  تغيي  املعركة،  ع��ّز  يف  منه، 

على  احل��رب  لأّن  القتالية  اأو  احلربية 

اللواء  �شئل  وعندما  طويلة.  الإره��اب 

عقد  الذي  امل�شرتك  ال�شحايف  املوؤمتر  يف 

الدفاع  وزي��ر  بح�شور  ال��دف��اع،  وزارة  يف 

وكبار ال�شباط بعد انتهاء معركة نهر 

البارد: »هل ق�شيتم على الإرهابيني؟«. 

�شّد  معركتنا  ب��داأت  »الآن  ف��اأج��اب: 

الإرهاب«.

اأنه  لو  تتمنني  كنت  هل  و�شاألتها: 

التي  البارد  نهر  يدير معركة  مل يكن 

ب�شببها اغتيل وا�شت�شهد؟ فاأجابت على 

الفور: اأنا مقتنعة اأن زوجي مل ي�شت�شهد 

املعركة  هذه  اإمنا  البارد،  نهر  ب�شبب 

واأظهرته  الأمامية  ال�شفوف  يف  و�شعته 

وك�شفت  و�شجاع،  مقدام  ك�شابط 

التي  بالنجاحات  الغنية  الذاتية  �شيته 

حققها، فخافوه. 

يوم �الغتيال

ال�شابعة  اإىل  ت�شي  ال�شاعة  كانت 

اليوم  يف  النفجار  وقع  عندما  �شباًحا 

 .2007 العام  الأول  كانون  �شهر  من   12

كانت املرة الوحيدة التي ي�شتيقظ فيها 

متاأخًرا، اإذ من عادته احل�شور يف ال�شباح 

ح�شل؟  ماذا  الدفاع.  وزارة  اإىل  الباكر 

بعد اأن ا�شتيقظ وارتدى مالب�شه، جل�ص 

وقال  زوجته  قّبل  ال�شرير،  حافة  على 

للمرة  يوّدعها  وكاأنه  ذاهب.  اأنا  لها: 

الأخية. ما هي اإل حلظات حتى �شمع 

دوّي الإنفجار. لكنها مل تكن تريد اأن 

ت�شّدق اإح�شا�شها، فهرعت �شوب املغارة 

الله  اإىل  �شّلت  بيديه،  هند�شها  التي 

مت�شّرعة اأن ل يكون هو امل�شتهدف يف 

ت�شتعل  بنار  �شعرت  لكنها  النفجار. 

يخطئ؛  قّلما  قلبها  لأن  �شدرها،  يف 

وكانت ال�شدمة.

�لن�سال م�سرية 

اأولد  على  جًدا  قوية  ال�شدمة  كانت 

احلاج  فران�شوا  ال�شهيد  الركن  اللواء 

زوجته،  وعلى  وجي�شي(  ر�شا  )اإي��ل��ي، 

هم  كما  حياتهم  مي��الأ  ك��ان  لأن��ه 

اإليه مبنزلة حياته كلها. لذا  بالن�شبة 

خ�شارة  تقّبل  عليهم  �شهاًل  يكن  مل 

لهم  ر�شم  بعدما  اإليهم  �شديق  اأق��رب 

طريق احلياة.

ال�شدمة  تفقدهم  اأن  والدتهم  خافت 

كي  جانبهم  اإىل  فكانت  توازنهم، 

القوية  العالقة  املرحلة.  هذه  يتخطوا 

م�شدر  هي  بينهما  قائمة  كانت  التي 

اأجل  من  امل�شتمر  كفاحها  يف  قوتها 

يحب  يكن  مل  فهو  ذك���راه.  تخليد 

الأ�شخا�ص الذين ي�شعفون اأمام امل�شيبة. 

م�شيبة  »ك��ل  ك���ان:  ح��ال��ه  ول�����ش��ان 

ت�شيبني ول متيتني هي قوة جديدة يل«. 

الثمني  الإرث  هو  العائلة  يعّزي  ما  اإن 

ال�شهيد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  تركه  ال��ذي 

و�شاًما على �شدر كل فرد فيها. 

موؤ�س�سة تخّلد ذكر�ه

احلاج  فران�شوا  ال�شهداء  عميد  كان 

ب�����ش��ه��ادة كل  م��در���ش��ة يف اجل��ي�����ص، 

ومن  ع��رف��ه.  اأو  جانبه  اإىل  قاتل  م��ن 

موؤ�ش�شة  كانت  ذك��راه،  تخليد  اأج��ل 

الربيع  بداية  يف  اأن�شئت  ا�شمه  حتمل 

الع�شكريني  م�شاعدة  هدفها  املن�شرم، 

كما  الأح��ي��اء  ال�شهداء  اأو  املعوقني 

الذين  لودي،  ال�شيدة  ت�شميهم  اأن  حتب 

احل��روب  بعد  دائ��م��ة  ب��اإع��اق��ة  اأ�شيبوا 

املوؤ�ش�شة  تعمل  اجلي�ص.  خا�شها  التي 

ومناقبيته  احلاج  فران�شوا  مبادئ  وفق 

على  وت�شي  العائلة  بها  توؤمن  التي 

اإىل  املوؤ�ش�شة  ت�شعى  هنا  من  خطاها. 

الإ�شافية  امل��ع��ّوق  احتياجات  ت��اأم��ني 

ومتطورة  متنقلة  كرا�شي  )كتاأمني 

مبفردهم(،  التنقل  على  ت�شاعدهم 

تقّدمها  التي  امل�شاعدات  جانب  اإىل 

ال�شوؤون  ووزارة  لهم  اجلي�ص  موؤ�ش�شة 

نحن  ذل��ك  ولتحقيق  الجتماعية. 

بحاجة اإىل �شبكة متّرعني، وما نحن 

اإل �شلة الو�شل. يبقى الدعم املعنوي هو 

يعزز  لأنه  اأهدافنا  ا�شرتاتيجية  الأهم يف 

واأبوابنا  وباملجتمع،  بنف�شه  املعّوق  ثقة 

مفتوحة اأمام كل الأيادي البي�شاء.

�إىل زوجة �ل�سهيد

نهر  �شهداء  زوج��ات  عميدة  ب�شفتها 

احل��اج  ل��ودي  ال�شيدة  وّج��ه��ت  ال��ب��ارد، 

ر�شالة موؤثرة حّثتهّن فيها على تخطي 

اأزواجهّن  م�شية  واإكمال  جراحهّن 

كما  منا�شبة.  يرونها  التي  بالطريقة 

اأهمية  اأولدهن  تعليم  على  حّفزتهّن 

الفتخار  وعلى  احل��ي��اة،  يف  ال�شهادة 

ون�شحتهّن  الن�شالية.  والدهم  مب�شية 

كانوا  اإذا  نف�شًيا  اأولده���ّن  مبتابعة 

�شليمة  بطريقة  يتخطوا  كي  �شغاًرا 

والدنا«.  »ملاذا  املطروح:  ال�شوؤال  مرحلة 

واملثابرة  ال�شالة  خ��الل  »م��ن  وق��ال��ت: 

ن�شل اإىل حيث هم بجوار ربهم«.
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فاطمة جمعة:

ال وقت لعي�ض �ملاأ�ساة!

وم�شحوقة،  �شائعة  باأنني  »�شعرُت 

هكذا  فوقي!«،  ُرميت  اأطناًنا  وكاأن 

زوجة  الله  ف�شل  فاطمة  ال�شّيدة  تتذّكر 

)ال��ذي  جمعة  عّبا�ص  ال�شهيد  امل��ق��ّدم 

ا�شت�شهد يف 2012/9/24(، حلظة تلّقيها 

الذي دخل يف  زوجها  اإ�شابة  خر 

غيبوبة ثم ا�شت�شهد.

امل��راأة  ت�شتطيع  »ل  وت��ت��اب��ع: 

تبكي...  اأن  ول  تتلّكاأ،  اأن 

ماأ�شاتها  عي�ص  ت�شتطيع  ل 

اأن  ب���ل ع��ل��ي��ه��ا  ل��ت��خ��ّط��ي��ه��ا، 

من  فوًرا  ووعيها  قواها  ت�شتعيد 

الذي  علي  اإبني  عائلتها.  اأجل 

اأ�شهر  و8  �شنَتني  عمره  ك��ان 

الذي  هو  وال���ده،  ا�شت�شهد  حني 

لكي  يل  الأول  ال��داف��ع  ك��ان 

ب�شمت.  واأت���اأمّل  جراحي  اأمللم 

فهو مالك بطبعه، ل ي�شرخ ول 

ا�شت�شهد  حني  ولكن  ي�شاغب، 

يفهم  واٍع،  اأن��ه  �شعرُت  وال���ده 

كل ما يحدث ويتاأثر به. اأ�شبح 

يتعاون  ول  �شوته  يرفع  عدائًيا 

مع اأي اأحد. خفُت عليه كثًيا 

اخت�شا�شي  ا�شت�شارة  وق����ّررُت 

امل�شكلة  ه��ذه  تفاقم  لتجّنب 

ليلة  ولد  فقد  ح�شن  اأّم��ا  لديه. 

ا�شت�شهاد والده! مل يحَظ بفر�شة التعّرف 

بال�شورة  يعرفه  الآن  ولكنه  اإل��ي��ه، 

وبالأخبار التي نخرها اأنا وعلي عنه«.

قائلًة:  تتابع  اأن  قبل  هنيهة  ت�شمت 

مثل  ب��ف��رح  يعي�شا  اأن  ل��ول��َدي  »ي��ح��ق 

جميع الأولد، لذا فقد احتفظت بحزين 

لنف�شي وقّررُت احت�شانهما ب�شالٍم وفرٍح 

وقوة«.

وامل��وؤم��ن��ة  املثّقفة  فاطمة  وت�شيف 

والواعية: »لقد ا�شت�شهد زوجي واأ�شدقاوؤه 

ف���داًء  وحل��ق��ه��م  �شبقهم  م��ن  وك���ل 

الع�شكرية...  وواجباتهم  لقناعاتهم 

مطلوًبا  ل��ي��ده��م  ع��ّب��ا���ص  ذه���ب  ل��ق��د 

له،  اأعطَيت  اأوام��ر  على  بناًء  جمرًما 

وبالتايل  منطقة  اأم��ن  يحفظ  لكي 

واملجرم  ا�شت�شهد،  عّبا�ص  وطن...  اأمن 

ال�شجن، يف غرفة مليئة بكل  الآن يف 

والراحة، ي�شتخدم  الرفاهية  م�شتلزمات 

التوا�شل  مواقع  على  نا�شط  وهو  هاتفه 

ويقتلني  ���ش��وره  ين�شر  الإج��ت��م��اع��ي 

يومًيا!!«. 

ما كان بو�سعه �سوى �ال�ست�سهاد

اأ�شبحت ال�شهادة قدرنا، قدر كل  لقد 

فلبنان  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  يف  ف��رد 

كان  ال��ذي  وعّبا�ص  ب��الأزم��ات  جمبول 

يقوم  م��ا  ك��ل  يف  ال��ك��م��ال  ي��ط��ل��ب 

�شوى  ق���ادًرا  باعتقادي  يكن  مل  ب��ه، 

قناعاته  �شبيل  يف  ال�شت�شهاد  على 

�شابط  كل  وللموؤ�ش�شة.  للوطن  وحّبه 

هو  اللبناين  اجلي�ص  يف  وع�شكري 

ي�شت�شهدوا  مل  ل��و  �شهيد...  م�شروع 

فرتة  كل  ولكن  اأ�شواأ،  الو�شع  لكان 

والذين  �شبقتها،  التي  من  اأ�شعب  تاأتي 

لحًقا  وعّزيتهم  ذهبت  بعّبا�ص،  عّزوين 

اأخطائنا،  م��ن  نتعّلم  ل  برجالهم! 

يف  واجلي�ص  ب��الآخ��ر  ي�شمت  فالكل 

اأننا  اأع��رف  واأن��ا  ي��رّد!  ول  يتلّقى  الو�شط 

ننتظر  ل  ���ش��ه��داء  ك��ع��ائ��الت 

ولكن  اأحد،  من  �شكٍر  كلمة 

اأّل تذهب دماء  اأملنا الوحيد هو 

�شهدائنا هدًرا...

ن��ظ��رُت يف اأح���د الح��ت��ف��الت 

اجلي�ص  ق��ي��ادة  تقيمها  ال��ت��ي 

ل��ع��ائ��الت ال�����ش��ه��داء، ف��راأي��ُت 

القاعة مليئًة... لقد اأ�شبح عدد 

يوًما  يزداد  وهو  هائاًل،  �شهدائنا 

�شمائر  �شتهتّز  متى  ي��وم!  بعد 

ما  ي��ه��ّزه��م  مل  اإذا  احل���ّك���ام 

من  م�شتهدف  اجلي�ص  يحدث؟ 

باللحم  يقاتل  م��ك��ان،  ك��ل 

باأنهم  واثقون  احلّي، ع�شكرّيوه 

ال�شت�شهاد... فمتى  اإىل  ذاهبون 

ُظلمنا  العر؟  وناأخذ  �شنتعّلم 

ومل  غالني،  ا  اأ�شخا�شً وخ�شرنا 

يتوّقف  املقابل، مل  اأحد يف  يربح 

من  الإرهاب  ُيطرد  ومل  الإجرام، 

يدفع  زال  ما  واجلي�ص  الوطن، 

اأثماًنا باهظة«.

هو  اجلي�ص  اأن  »كما  قائلًة:  وتختم 

الأك��ر،  وال�شامد  الأك���ر  ال�شامت 

ن�شمد  اأن  �شهداء  ك��زوج��ات  علينا 

جانب  اإىل  م�شيتنا  ونتابع  ب�شمت 

اأولدنا الذين يحتاجون اإلينا اليوم اأكر 

من ذي قبل«.

ت�شوير:

�جلندي مارون بدر

جاك و�كيم

يف مواجهة 

احلياة

العدد 104352





نال النقيب فرا�س بلطه جي 

�شهادة  اجلنوب،  منطقة  من 

الأعمال  اإدارة  يف  ماج�شتري 

من  م��ال��ي��ة-  اخت�شا�س   –
للعلوم  الأمريكية  اجلامعة 

والتكنولوجيا. 

دبلوم درا�سات عليا

يف اإدارة الأعمال 

للنقيب فرا�س بلطه جي 

جي�ش العلم

والثقافة

العدد 106352

الطبيب  ال��ن��ق��ي��ب  ح����از 

الطبابة  م��ن  اأب���ر  ح�����ش��ام 

ال���ع�������ش���ك���ري���ة، ���ش��ه��ادة 

العامة،  اجلراحة  يف  اجل�دارة 

اللبنانية  اجلمعي�ة  م��ن 

العامة.  للجراح�ة 

�سهادة اجلدارة يف اجلراحة 

العامة للنقيب الطبيب 

ح�سام اأبرت 

عقد 

العريف 

با�شم عدرة 

خطوبته 

على 

الرقيب 

�شايل 

يخني. 

احتفل 

العريف 

حممد 

ديب 

بزفافه 

اإىل الآن�شة 

لبنى 

زكريا.

حاز النقيب الطبيب اليا�س 

امل�ش��ت�شفى  م��ن  اخل����وري 

البورد  املركزي،  الع�شكري 

الأوروب��ي يف اجلراحة العام��ة 

من املجل�س الأوروبي للجراحة العامة.

القانون  املقدم زاهر مارون �شوما دبلوم درا�شات عليا يف  حاز 

اخلا�س يف كلّية احلقوق يف جامعة احلكمة. وناق�س املقدم 

�شوما ر�شالة بحثه الذي كان بعنوان »م�شري م�شوؤولية الروؤ�شاء 

الروؤ�شاء  و�شلطة  ال�شلطة  اأم��ر  نفاذ  بني  اجلنائية  واملروؤو�شني 

نة – درا�شة مقارنة«. املح�شّ

ن���ال اجل��ن��دي ال��ي��ا���س ف��رح 

بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال، 

والعلوم  الآداب  جامعة  من 

والتكنولوجيا يف لبنان. 

نال الرقيب خ�شر التاله من 

يف  اإج��ازة  العا�شر  امل�شاة  ل��واء 

بريوت  جامعة  من  املحا�شبة 

العربية.

البورد الأوروبي يف اجلراحة 

العامة للنقيب الطبيب 

اليا�س اخلوري  

دبلوم درا�سات عليا 

يف القانون اخلا�س 

للمقدم زاهر �سوما

بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال 

للجندي اليا�س فرح 

اإجازة يف املحا�سبة

للرقيب خ�سر التاله

جمتمع







االإ�ستقبال واال�ستعدادات

الفرق  ا�ستقبال  يف  اجلي�ش  ك��ان  ال��دويل  ب��روت  مطار  يف 

امل�ساركة م�ؤّمًنا انتقالها من املطار اإىل مدينة رفيق احلريري 

اجلامعية يف احلدت، يف با�سات ف�ج النقل.

والأردن  لبنان  م��ن  اجتمع�ا  احل��دت  يف 

والإك���ادور  وت�ن�ش  والربازيل  واإيران  واجلزائر 

وكندا  والإم���ارات  وب�لندا  واملغرب  وفرن�سا 

وه�لندا.

مع�سكرات  ع��ّم��ت  احل��م��ا���س��ة  اأج�����اء 

عن  اأحاديثهم  ع��رّبت  الذين  املتناف�سني 

فقد  وال�سيافة،  بالتنظيم  اإعجابهم  مدى 

اأّمن اجلي�ش كل امل�ستلزمات واهتم بكل 

واملنا�سبة  املريحة  الأج���اء  م�ّفًرا  التفا�سيل 

للجميع.

تدريبات  ي���م  ك��ان   )9/4( التايل  الي�م 

ومتارين ا�ستعداًدا للتناف�ش. يف قاعة الإيجاز، 

الع�سكرية  البط�لة  يف  اللجنة  اأع�ساء  قدم 

وعن  ال�سباق  م�سالك  عن  مف�سًل  �سرًحا 

جميع الأم�ر الفنية املتعلقة بالبط�لة، مبا 

احت�ساب  وكيفية  ال�سلمة  �سروط  ذلك  يف 

الت�قيت )يدوًيا، اإلكرتونًيا، وبال�س�ت(.

�سعد  الفني،  الإي��ج��از  من  النتهاء  بعد 

اإىل  مت�جهني  اجلي�ش  با�سات  اإىل  املتبارون 

التجربة  لأداء  ح�سن  بئر  يف  الغ�لف  ن��ادي 

عامة  ملحة  واأخذ  امل�سلك  على  التح�سرية 

عن طبيعة الأر�ش.

مكان  اإىل  جمدًدا  غ��ادروا  النتهاء،  وبعد 

رون  يح�سّ املنظم�ن  كان  بينما  اإقامتهم، 

احتفالية افتتاح البط�لة.

الع�سكرية  العامل  بطولة  مع  موعد  على  لبنان  كان  اأيلول  �سهر  مطلع 

يف ريا�سة العدو الريفي. واجلي�ش اللبناين الذي نّظم هذا احلدث العاملي 

ا، برهن هذا العام عن م�ستوى عاٍل من االحرتاف يف التنظيم ف�سلاً  �سابقاً

الع�سكرية  للريا�سة  الدويل  املجل�ش  دفع ممثل  ما  ال�سيافة،  عن ح�سن 

اإىل االإ�سادة باجلهود املبذولة الإجناح البطولة من جميع النواحي.

اإعداد: الرقيب �سامر حميدو

روجينا خليل ال�سختورة

بطوالت 

ريا�ضية
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لبنان ي�ضت�ضيف بطولة العامل 

الع�ضكرية يف العدو الريفي

اأداء مميز للجي�ش 

يف التنظيم وال�سيافة

املغرب واجلزائر وب�لندا 

يف طليعة ال�سباقات



االفتتاح

برعاية العماد جان قه�جي 

قائد اجلي�ش، ممثًل بالعميد 

نائب  ح��م���د  علي  ال��رك��ن 

للعمليات،  الأرك��ان  رئي�ش 

اأع���ل���ن اف��ت��ت��اح ال��ب��ط���ل��ة 

للعدو   56 ال����  الع�سكرية 

يف  امل���ؤمت��ر  قاعة  يف  الريفي، 

اجلامعة اللبنانية يف احلدث، 

وفعاليات  �سخ�سيات  بح�س�ر 

ودبل�ما�سيني  واأجنبية،  وعربية  لبنانية  وريا�سية  ر�سمية 

وملحقني ع�سكريني وعدد كبر من الإعلميني.

تخّلل احلفل عر�ش لفرق الدول امل�ساركة: الربازيل، اجلزائر، 

ه�لندا،  فرن�سا،  كندا،  الإك�ادور،  املغرب،  الإمارات،  الأردن، 

الدويل  املجل�ش  ملمثل  وكلمة  ولبنان،  ت�ن�ش  اإي��ران،  ب�لندا، 

للريا�سة الع�سكرية العقيد عي�سى ديال�، واأخرى لرئي�ش اللجنة 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  قائد  للبط�لة  املنظمة 

العميد الركن اأ�سد الها�سم. ويف اخلتام عمت اأج�اء الفرح مع 

العرو�ش الف�لكل�رية التي اأعقبها ك�كتيل.

املباريات

اجلميع  حت�سر  احل�سم  �ساعة  حيث  ال��غ���ل��ف  ن���ادي  يف 

للنطلق، ويف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف اأعطيت الإ�سارة 

لبدء ال�سباق، فانطلق املتبارون بن�ساط على الرغم من حرارة 

الطق�ش و�سع�بة امل�سلك املليء بالتعرجات.

حلظة انتظرها 200 عداء وعداءة كان�ا على م�عد مع اللقب 

�ساعات   4 من  اأك��ر  مدى  وعلى  لبنان.  اأر���ش  على  العاملي 

جرت املناف�سات يف 3 �سباقات )12 و5 كلم للرجال و5 كلم 

لل�سيدات(، يف ظل حرارة مرتفعة، الأمر الذي يف�سر النتائج التي 

جاءت مل�سلحة دول املغرب العربي، ك�ن العدائني الأجانب مل 

يعتادوا على ارتفاع حرارة الطق�ش يف بلدانهم.

اإعلن النتائج

نادي  يف  والفائزات  الفائزين  على  اجل�ائز  ت�زيع  حفل  اأقيم 

الغ�لف بح�س�ر ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن علي حم�د، 

و�سخ�سيات دبل�ما�سية وع�سكرية واأمنية.

وكانت كلمة لرئي�ش اللجنة العليا املنظمة العميد الركن 

اأ�سد الها�سم راأى فيها اأن »ل �سيء اأجمل من ال��س�ل اإىل نهاية 

�سعيدة وناجحة مثلما ح�سل الي�م، م�ؤكًدا ا�ستمرار اجلي�ش يف 

ا�ست�سافة املزيد من بط�لت العامل الع�سكرية الريا�سية خلل 

ال�سن�ات املقبلة«.

ثم كانت كلمة ملمثل املجل�ش الدويل للريا�سة الع�سكرية 

العقيد ديال� رّكز فيها على »ح�سن ا�ستقبال اجلي�ش اللبناين 

للبعثات الأجنبية وتنظيم البط�لة، وفق املعاير املعم�ل بها 

دولًيا«.

بعدها اأذاع مدير البط�لة العميد ج�رج الهد النتائج الفنية 

�سر  اأمني  وباإ�سراف  الق�ى،  األعاب  احتاد  قبل  من  بها  املدقق 

الحتاد والفريق التقني جلمعية بروت مارات�ن.

وقد جاء الرتتيب النهائي كما ياأتي:

الفرق مل�سافة 12 كلم )رجال(: • �سباق 
- املركز الأول: املغرب.

- املركز الثاين: اجلزائر.

- املركز الثالث: فرن�سا.

- الرتتيب الإفرادي: املراكز الثلثة الأوىل: املغرب.

الفرق مل�سافة 5 كلم )رجال(: • �سباق 
- املركز الأول: اجلزائر.

- املركز الثاين: املغرب.

- املركز الثالث: ب�لندا.

- الرتتيب الإفرادي: املراكز الثلثة الأوىل: اجلزائر.

الفرق مل�سافة 5 كلم )�سيدات(: • �سباق 
- املركز الأول: ب�لندا.

- املركز الثاين: املغرب.

- املركز الثالث: الربازيل.

- الرتتيب الإفرادي: املركزان الأول والثاين للفريق الب�لندي، 

واملركز الثالث للفريق املغربي.

�سّلمت الك�ؤو�ش وامليداليات للفائزين، وت�ىّل العميد الها�سم 

والعقيد ديال� تقليد العدائني اأو�سمتهم، بينما عزفت م��سيقى 

اجلي�ش الن�سيد ال�طني والأغاين احلما�سية.

وبذلك، انتهت البط�لة الع�سكرية العاملية ال�56 للعدو الريفي 

التي نظمها اجلي�ش اللبناين للمرة الثانية، مب�ساركة 13 دولة 
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وع��داءة(  عداء   200 من  )اأك��ر  لبنان  بينها  واأجنبية  عربية 

ناجحة  والل�ج�ستية  التنظيمية  وكانت يف جميع ج�انبها، 

وعلى درجة عالية من الحرتاف.

التكرمي اخلتامي

قبل  لبنان  يغادروا  ومل  احلد،  الفرق عند هذا  م�س�ار  ينته  مل 

رحلة  اجلي�ش  لهم  نّظم  حيث  اخل��لب،  بجماله  التمتع 

من  تعّرف�ا  الأثرية  جبيل  ومدينة  جعيتا  مغارة  اإىل  �سياحية 

عن  واأعرب�ا  اللبنانية،  للمدن  احل�ساري  الطابع  اإىل  خللها 

معرّبين  لبنان،  يف  رحلتهم  تط�ل  اأن  متمّنني  عارمة  �سعادة 

عن امتنانهم للجي�ش اللبناين الذي واكبهم حلظة بلحظة.

كّرم  فنًيا  ع�ساًء  امل�ساركة  الدول  �سرف  على  اجلي�ش  واأقام 

خلله الفائزين ومنح املنظمني دروًعا تذكارية باملنا�سبة.

ويف اخلتام �سكر العميد الركن الها�سم با�سم قائد اجلي�ش 

البط�لة  يف  �ساركت  التي  الدول  جميع 

متمنًيا اأن يك�ن�ا قد ا�ستمتع�ا ب�سيافة 

اجلي�ش اللبناين.

لقطات وانطباعات

• ت�ّلت حمطة ال�otv نقل وقائع الن�ساط 
وا�ست�سافت  اله�اء  على  مبا�سرة  العاملي 

املحللني الريا�سيني الذين عّرف�ا امل�ساهد 

مباهية العدو الريفي.

اأثنت  الكندي،  الفريق  من  �سيلني   •
ده�ستها  عن  واأع��رب��ت  البط�لة  على 

على  اجلي�ش  و�سكرت  لبنان،  بجمال 

ال�ست�سافة.  وح�سن  اجليد  التنظيم 

م�سار  »ك��ان  قالت:  ال�سع�بات  وع��ن 

ال�سباق متعرًجا، وهذا ما ميزه عن باقي 

ال�سباقات، لكن حرارة الطق�ش املرتفعة 

منعتنا من ت�سجيل اأي رقم يف البط�لة هذا العام«.

• اإميلي من الفريق الفرن�سي، قالت بدورها: »بذلنا جمه�ًدا 
يف �سباقنا الي�م وكانت املناف�سة ق�ية، وطبيعة امل�سلك املتعرج 

اأظهرت القدرات البدنية لكل عداء«.

وعن الأج�اء العامة قالت: »ال�ستقبال ممتاز و�سعرنا بالراحة 

اإىل هذه اللحظة، واجلي�ش قّدم لنا رفاهية  من حلظة و�س�لنا 

عالية«.

• فتحي عبد النا�سر من الفريق املغربي كان العداء الذي اأبهر 
اجلميع بت�قيت ممتاز )36 دقيقة(، فه� كان اأول ال�ا�سلني، 

املت�ا�سل  بالتمرين  اأ�سهر   3 قبل  ال�سباق  لهذا  رت  »ح�سّ قال: 

واتبعت حمية غذائية من اأجل احلفاظ على لياقتي البدنية. 

الي�م حققت حلمي على اأر�ش لبنان، الطق�ش اجلميل �ساعدين 

اللبناين على  واأ�سكر اجلي�ش  الأوىل،  املرتبة  يف احل�س�ل على 

ال�ست�سافة الكرمية«.
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اأ�سواء على ريا�سة

العدو الريفي

كما  الريفي،  العدو  ريا�سة 

عّرفها قائد املركز العايل للريا�سة الع�سكرية العميد الركن 

فيها  ما  كّل  مع  الطبيعة  يف  جري  ريا�سة  هي  الها�سم،  اأ�سد 

من ع�ائق.

كان  حيث  الإغريق  اأيام  منذ  الريا�سة  هذه  ممار�سة  بداأت 

الن�سر من منطقة  التي تعلن  الر�سائل  نقل  يت�ل�ن  الريا�سي�ن 

مارات�ن اإىل منطقة اأثينا، وهي تعتمد على الق�ة البدنية، وق�ة 

التحمل. 

اعُتمدت ريا�سة العدو الريفي مع اإن�ساء املجل�ش الدويل للريا�سة 

الع�سكرية )CISM( يف العام 1952، ويف العام 1960 نظمت اأول 

بط�لة عاملية لهذه الريا�سة يف بلجيكا برعاية امللك ب�دوين 

و�سارك فيها 15 دولة.

ويف العام 1962، �سهدت هذه البط�لة تطّ�ًرا مهًما حيث �سارك 

مهم�ن  عداوؤون  وبرز  اإفريقيا  �سمال  ودول  العربي  املغرب  فيها 

من هذه الدول بات�ا ي�سيطرون على جميع البط�لت منذ ذاك 

اأدرجت امل�سافة الق�سرة �سمن  احلني وحتى ي�منا هذا، كما 

ال�سباقات.

والق�ات  الع�سكرية  للريا�سة  الدويل  وباإ�سراف املجل�ش  بعدها 

 ،)AFSC Allied Forces Sports Council( احلليفة 

 9 فيها  و�سارك  1974 يف هان�فر  العام  بط�لة  بريطانيا  نّظمت 

دول. 

من  الن�ع  ه��ذا  يف  امل��راأة  �ساركت   ،1980 العام  حل�ل  مع 

ال�سيزم )CISM( يف  ال�سباقات وفتحت �سفحة جديدة بتاريخ 

البط�لة التي اأقيمت يف ف�نتان بل� – فرن�سا.

قواعد وتقنيات

ينّظم املجل�ش الدويل للريا�سة الع�سكرية �سن�ًيا بط�لة عاملية 

املنظمة  وق�انني  ق�انينه  فيها  تّتبع  الريفي،  العدو  اأكر يف  اأو 

 IAAF: International Association( الدولية لألعاب الق�ى

�ست�ية  هي  الريا�سة  وهذه   .)and Athletics Federation
عادًة غر اأنه متت امل�افقة على خ��سها هذا العام يف ال�سيف 

ا�ستثنائًيا.

اأو بفريق كامل، كما  ا  اإفراديًّ اإّما  ميكن للدول امل�ساركة 

ميكنها امل�ساركة يف اأكر من بط�لة. اأما اأن�اع ال�سباقات 

فهي ثلثة:

- �سباق امل�سافة الط�يلة )رجال(، من 11 اإىل 12 كلم.

- �سباق امل�سافة الق�سرة )رجال(، من 4 اإىل 5 كلم.

- �سباق ال�سيدات )من 4 اإىل 5 كلم(.

الغابات  يف  اأو  الع�سب  اأن يك�ن على  يجب  ال�سباق  م�سمار 

الطرقات  جتنب  مع  وا�سح،  ب�سكل  حمّدًدا  يك�ن  اأن  على 

املعبدة واملمرات ال�سيقة.

اأما احل�اجز، فت�سنع من الأخ�ساب وقيا�ساتها هي:
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- للرجال 90 �سم عل�، وما بني 20 و40 �سم عر�ش.

- للن�ساء 60 �سم عل�، وما بني 20 و40 �سم عر�ش.

ويجب اأن يك�ن احلاجز الأخر على م�سافة 500 م من خط 

�سباق  ال�12 يف  يتعدى عدد احل�اجز  اأّل  ال��س�ل. كذلك يجب 

امل�سافات الط�يلة، و4 على الأكر يف تلك اخلا�سة بامل�سافات 

الق�سرة، و3 يف �سباق ال�سيدات. 

ي�ؤّرف امل�سلك من اجلهة الي�سرى بالل�ن الأحمر، ومن اجلهة 

اليمنى بالل�ن الأبي�ش، ويجب اأن ي�ساهد التاأريف حتى م�سافة 

120 م.

االإنطلق والو�سول

تعطى  الذي  الإنطلق  دقائق من   5 قبل  اللعبني  اإنذار  يتّم 

اإ�سارته بطلق ناري من م�سد�ش.

واإذا كانت الأعداد كبرة، يجب اأن تك�ن احل�اجز واملمرات 

وا�سعة وعلى م�سافة 1500 م من خط الإنطلق. 

كذلك خط ال��س�ل، يجب اأن يك�ن وا�سًعا وط�يًل لل�سماح 

حمّدًدا  يك�ن  اأن  ويجب  وحرية،  ب�سرعة  بالرك�ش  لّلعبني 

بخط �سديد ال��س�ح ومرئي اإىل خط النهاية.

الت�سنيف واجلوائز

يف امل�سافات الط�يلة، تعتمد نتائج العدائني ال�ستة الأول من 

تعتمد  ال�سيدات،  و�سباق  الق�سرة  امل�سافات  ويف  فريق،  كل 

نتائج العدائني الثلثة الأول من كل فريق.

اإذا اقت�سر الفريق قبل بدء امل�سابقات على 6 لعبني يف امل�سافة 

ميكن  وال�سيدات،  الق�سرة  امل�سافة  يف  لعبني  و3  الط�يلة 

اأخرى ت�ؤخذ  اأن ي�سارك يف ت�سنيف الفرق. ويف حالت  للفريق 

النتائج الفردية فقط.

الأول،  للمركز  ذهبية  ميدالية  تعطى  اجل�ائز،  خ�ّش  ما  يف 

الفردي،  الت�سنيف  يف  للثالث،  وبرونزية  الثاين  للمركز  ف�سية 

ويف ت�سنيف الفرق، ت�سّلم 24 ميدالية للفريق الرابح يف ال�سباق 

الط�يل )8 ذهبية، 8 ف�سية و8 برونزية(. اأما يف ال�سباق الق�سر، 

و4  ف�سيات   4 ذهبيات،   4( ميدالية   12 الفائزة  الفرق  فتت�سّلم 

ذهبية   5( ميدالية   15 الن�ساء  ل�سباق  وتخ�س�ش  برونزيات(، 

للمركز  برونزية  و5  الثاين  للمركز  ف�سية   5 الأول،  للمركز 

الثالث(.

ي�ساف اإىل ما ذكر، كاأ�ش التحدي )Challenge Cup( الذي 

يعطى للدولة الرابحة ويعاد اإىل املنظم، وال�Super Cup ومينح 

لأف�سل فريق ا�ستناًدا اإىل النتائج املح�سلة من ال�سباقني الط�يل 

والق�سر، ويف حال التعادل، تعتمد اأف�سل نتيجة فردية.

والتي   )Fair play( النظيف  اللعب  جائزة  ا  اأي�سً وهناك 

ي�سنف الرابح فيها وفق احرتام الق�انني وعدم ا�ستعمال الق�ة، 

ويتّم اختياره من قبل اللجنة املنظمة.

113 العدد 352







وانطلقنا...

انطلقت ال�شّفارة يف متام ال�شاعة الثامنة �شباًحا بعد الن�شيد 

الوطني اللبناين، واإذ بامل�شاركني، بعد تزّودهم العتاد الكامل 

بعزمية  م�شوارهم  يبداأون  مياه(،  ومطرة  وحقيبة ظهر  )حذاء 

وحما�شة ظاهرين. الطق�س احلار والطرقات الرتابية املتعّرجة مل 

تبطء من عزميتهم واإ�شرارهم على الو�شول اىل نقطة النهاية. 

وجود مغاوير البحر، الذين بداأوا بالتح�شري لهذا الن�شاط الريا�شي 

امل�شلك  �شعوبات  وخّفف  الأمان  اأجواء  اأ�شفى  �شهرين،  منذ 

الذي كان حتت املراقبة الدائمة. بدوره، كان ال�شليب الأحمر 

اللبناين حا�شًرا وجاهًزا للتدّخل يف حال ح�شول حادث خالل 

ال�شري.

ال عودة وال ان�سحاب

مل يكن يوم الأحد )2014/9/8( مثل �شائر الأيام بالن�شبة اىل 

امل�شاركني يف »امل�شوار«. وعلى الرغم من كل التحديات التي 

القلق  ظل  يف  يعي�شها  الوطن  كان  التي  والأج��واء  واجهتهم 

تطّورات  من  واخل�شية  املفقودين  الع�شكريني  م�شري  على 

من  متنعهم  مل  امل�شلك  و�شعوبة  حلظة،  ي��رتّددوا  مل  اأمنّية، 

ا  املتابعة. البع�س يزيد �شرعته تارة اأو يخففها طوًرا، ياأخذ نف�شً

التزام ال�شمت كان ا�شرتاتيجية ناجحة  وينطلق من جديد. 

اتبعها بع�س امل�شاركني، فالتحّدث يبطىء ال�شري.

اجلي�س  دعمهم  عن  تعبرًيا  ال�شباق  يف  �شاركوا  املواطنون 

يف  اللبناين  اجلي�س  جانب  اإىل  »يقفون  فهم  البحر،  ومغاوير 

كّل الظروف ل �شّيما ال�شعبة منها«، على حّد قول املعاون اأول 

وليد فّيا�س من مغاوير البحر، والذي اأ�شاف، اأّن امل�شار قد يكون 

�شعًبا بالن�شبة اىل املدنيني، ولكّنه �شهل جًدا للمغاوير.

امل�ساركة واجب

م�شاركة لفتة يف الن�شاط كانت للرجل الثمانيني مي�شال 

دعمه  »لتاأكيد  ا�شرتاليا  من  ا  خ�شي�شً اأتى  الذي  رجيلي  اأبو 

اأبًدا  يرتّدد  ل  الذي  هو  الأمر«،  كّلف  مهما  اللبناين  للجي�س 

اجلي�ش 

اإعداد:واملجتمع

اجلندي جيهان جّبور
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اأقوى  االأر�ض كان هديًرا  اأقدامهم على  وقع  برجالها.  ا�ستدت  االأر�ض 

بعد  بزع  قد  الفجر  يكن  مل  االإره��اب.  وفجور  الر�سا�ض  �سوت  من 

»م�سوار  النطالق  ا�ستعداًدا  موّقعة  بخطوات  البحر  مغاوير  اأطل  حني 

وبع�ض  ومغرتبني(  )مقيمني  املواطنني  من  مئات  برفقة  مغوار«،  مع 

امل�ساركني االأجانب.

فلل�سنة الثانية على التوايل، نّظم مهرجان »جبلنا« وحممّية اأرز ال�سوف 

انطالًقا من  البحر مترين �سري )17 و20 كلم(، وذلك  مع فوج مغاوير 

غابة اأرز عني زحلتا - مبهريه مروًرا بغابة اأرز الباروك و�سواًل اإىل �ساحة 

معا�سر ال�سوف، حيث �سار نحو 600 �سخ�ض مكت�سفني روعة الطبيعة.

التي رّكزت هذا  »م�سوار مع مغوار« كان يف �سياق فعاليات املهرجان 

العام على حماية الطيور.

مغاوير البحر 

يف اأح�سان اأرز ال�سوف واأبنائه



باأي ن�شاط يتعّلق باجلي�س  امل�شاركة  يف 

حتى واإن كان يف بالد الإغرتاب. يقول 

اأحمل  اأن  يل  ل�شرف  »اإّن��ه  رجيلي:  اأب��و 

بلدي  ا�شرتاليا  وعلم  لبنان  وطني  علم 

امل�شيف«.

نتالقى  امل�شاركني،  مع  �شرينا  خالل 

بالعّداء املاراثوين �شمعون موّن�س )منّظم 

م��اراث��ون(،  ب��ريوت  جمعّية  يف  ق  ومن�شّ

خانة  يف  تو�شع  م�شاركته  اأّن  فيو�شح 

الدعم والت�شامن مع اجلي�س اللبناين والوقوف جنًبا اإىل جنب 

مع جميع الأع�شاء امل�شاركني«. موّن�س رك�س على م�شاحة 

ثالثة  بعد  اليها  ليعود  ال�شبانية  بلدته  من  منطلًقا  الوطن، 

اأ�شهر �شرًيا على الأقدام.

خطوات �سغرية

بخطوات  ي�شري  �شبي  لنا  يرتاءى  اأمتار،  ب�شعة  م�شافة  على 

جميئه،  هدف  ملعرفة  منه  نقرتب  والده،  يد  مم�شًكا  �شغرية 

فيتمتم مايكل خوري، اإبن الع�شرة اأعوام، ب�شوت هادىء فيه 

الكثري من الت�شميم والثقة، »اأحب لبنان واأدعم مغاويره«. 

اأربع �شاعات ونّيف م�شت وكاأنها ب�شعة حلظات، فمعنويات 

للتعب  ت��رتك  مل  املرتفعة  امل�شاركني 

نقطة  عند  نحن  وها  اأثر،  اأو  مكان  اأي 

ال�شوف، حيث  �شاحة معا�شر  الو�شول يف 

امل�شطفى  حممد  الركن  املقّدم  ينتظر 

ب�شالمة.  اجلميع  و�شول  من  للتاأكد 

الحتفال  بداأ  الو�شول  اكتمل  وعندما 

الذي تخّلله ع�شاء قروي وحتّية للجي�س.

لي�ست االأوىل وال االأخرية

منّظمي  واأحد  ال�شوف  اأرز  حممّية  رئي�س  يو�شح  جهته،  من 

»اأّننا قّدمنا الطلب منذ �شتة  »م�شوار مع مغوار« �شارل جنيم 

واملواطنني،  اللبناين  اجلي�س  بني  التالقي  بهذا  للقيام  اأ�شهر 

البحر  مغاوير  �شباط  مع  ودائ��م  كامل  تن�شيق  على  وكّنا 

والتدقيق  التنظيم  ح�شن  من  للتاأكد  الع�شكرية  والوحدات 

ال�شري  وتاأمني  املواطنني  �شالمة  من  ب��دًءا  التفا�شيل،  باأ�شغر 

يلزم  ما  كل  اإىل  و�شوًل  واملياه،  واملاأكل  والإن�شباط  واملراقبة 

لإجناح هذا الن�شاط«.

البحر،  الأوىل يف مغاوير  ال�شرية  اآمر  النقيب علي حممد،  اأّما 

فيوؤكد اأّنه مّت حتديد م�شلك ال�شري مع اللجنة املنّظمة، كما 

مّت توزيع الع�شكريني ب�شكل دقيق على نقاط مراقبة، اإ�شافة 

اإىل تن�شيق م�شتمر وم�شبق مع الدفاع املدين وال�شليب الحمر 

اللبناين.

اأّن  مغبغب  اإدوار  زحلتا  عني  بلدية  رئي�س  يعترب  جهته  من 

اللبناين،  اجلي�س  مع  ت�شامنية  وقفة  هو  ال�شنوي  الن�شاط  هذا 

للقيام  اجلي�س  فيها مع  نتعاون  التي  الوىل  املّرة  لي�شت  وهذه 

بن�شاطات ريا�شية، وطبًعا لن تكون الأخرية.
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القونا

لقونا على املعا�شر

بتالقو البلبل ناطر

تيخرّبنا هالع�شفور

�شو بيمرق مبخاطر





ريا�ضة 

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

119 العدد 352

بطولة اجلي�ش يف كرة 

ال�شلة للواء امل�شاة اخلام�ش

العميد  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  قائد  بح�سور م�ساعد 

و�سباط  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثلاً  الهد  جورج 

الرئي�ش  جممع  ملعب  على  اأقيمت  اجلي�ش،  يف  والرمي  الريا�سة 

اجلي�ش  بطولة  نهائيات  الع�سكري،  الريا�سي  حلود  اإميل  العماد 

امل�ساة  لواء  فريقا  خللها  تبارى  والتي   2014 للعام  ال�سلة  كرة  يف 

الأول  الفريق  انتهت مل�سلحة  الأول بحيث  املدفعية  وفوج  اخلام�ش 

بنتيجة 63-70.

والقوات  الثالث  املركز  يف  اللوج�ستي  اللواء  فريق  حّل  كما 

البحرية يف املركز الرابع.

بطولة اجلي�ش يف األعاب القوى

املجموعة »ج«

اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م��لع��ب 

احلدت   - اللبنانية  اجلامعة 

م���ب���اري���ات األ���ع���اب ال��ق��وى 

وال��ت��ي  »ج«  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 

مرت،   100 ت�سفيات  ت�سمنت 

نهائي  ثلثي،  وث��ب  نهائي 

ن�سف  امل��ط��رق��ة،  اإط���اح���ة 

 10000 نهائي  مرت،   100 نهائي 

وق��د  م��رت،   100 ون��ه��ائ��ي  م��رت 

ج���اءت ال��ن��ت��ائ��ج ك��م��ا هو 

مبّي يف اجلدول.

• �سباق ال� 100 مرت:
الت�سنيفالتوقيتالقطعةالرتبةالإ�سم وال�سهرة

الأول11.05 ث.لواء امل�ساة التا�سعجمند )م.خ(نور الدين حديد

الثاين11.08 ث.لواء الدعمعريفاأحمد حم�سن

الثالث11.24 ث.فوج التدخل الثالثجندي�سادي فرحات

• �سباق ال� 10000 مرت:
الت�سنيفالتوقيتالقطعةالرتبةالإ�سم وال�سهرة

الأول34.23 د.لواء امل�ساة الأولعريفبلل عوا�سه

الثاين34.26 د.لواء احلر�ش اجلمهوريعريفعمر عي�سى

الثالث35.57 د.لواء امل�ساة احلادي ع�سررقيب اأولاأحمد علي ميداين

• وثب ثلثي:
الت�سنيفالتوقيتالقطعةالرتبةالإ�سم وال�سهرة

الأول13.80 م.لواء امل�ساة العا�سرجنديحممد ابراهيم طريجي

الثاين13.03 م.لواء امل�ساة احلادي ع�سرجندي اأولعلي الديراين

الثالث12.20 م.لواء امل�ساة الثامنجنديعلي �سبيب

• اإطاحة املطرقة:
الت�سنيفامل�سافةالقطعةالرتبةالإ�سم وال�سهرة

الأول37.75 م.لواء احلر�ش اجلمهوريرقيببدري عبيد

الثاين36.71 م.معهد التعليمعريف اأولجورج ها�سم

الثالث 26.58 م.اللواء اللوج�ستيجنديرامي من�سور

لديه اأف�سل 

ثاين رمية



اللبناين  الإحتاد  وباإ�سراف  ال�سوف  بلدية خريبة  بالتعاون مع 

مل�سافة  �سباق  للرك�ش  الإيليت  ن��ادي  نّظم  القوى،  لألعاب 

خريبة  �ساحة  اإىل  و�سولاً  الباروك  غابة  من  ا  انطلقاً كلم   10

الع�سكريون  وحقق  ال�سباق  هذا  يف  اجلي�ش  �سارك  ال�سوف. 

النتائج الآتية:

ريا�ضة 

العدد 120352

�سباقات نادي 

الإيليت للرك�ض

من غابة الباروك اإىل خريبة ال�شوف

ملحظاتالت�سنيفالتوقيتالقطعةالرتبةالإ�سم وال�سهرة

الفئة العمريةالعام

20-34 �سنةالأولالأول33.39 د.لواء امل�ساة التا�سععريف اأولح�سي احلاج ح�سن

40-44 �سنةالأولالثاين33.45 د.لواء امل�ساة اخلام�شرقيب اأولو�سام يزبك

20-34 �سنةالثاينالثالث34.10 د.لواء امل�ساة التا�سعجمند )م.خ(دروي�ش حديد

20-34 �سنةالثالثالرابع34.28 د.فوج التدخل الثالثجنديكمال حمية

40-44 �سنةالثاين36.3813 د.فوج التدخل الثالثمعاونعلي عو�ش

45-49 �سنةالثاين38.3623 د.فوج التدخل الثالثمعاون اأولرميون �سمعان

ملحظاتالت�سنيفالتوقيتالقطعةالرتبةالإ�سم وال�سهرة

الفئة العمريةالعام

20-34 �سنةالأولالأول1.23.47�شلواء امل�ساة التا�سععريف اأولح�سي احلاج ح�سن

40-44 �سنةالأولالثاين1.23.48�شلواء امل�ساة اخلام�شرقيب اأولو�سام يزبك

20-34 �سنةالثاينالثالث1.25.10�شلواء امل�ساة احلادي ع�سرجنديح�سي م�سيك

20-34 �سنةالثالثالرابع1.25.20�شفوج املدرعات الأولجمند )م.خ(نور �سبح

40-44 �سنةالثاينال�ساد�ش1.26.45�شلواء امل�ساة ال�سابعمعاون اأولعلي طاها

50-54 �سنةالأول1.37.0926�شفوج التدخل الثالثمعاون اأولرميون �سمعان

35-39 �سنةالثالث1.41.3836�شلواء امل�ساة الثامنمعاونمالك ن�سر

... و�شباق 

ن�شف ماراثون 

كفرذبيان

ن�سف  �سباق  يف  اجلي�ش  �سارك 

نظمه  الذي  كفرذبيان  ماراثون 

ا  تكرمياً ��ا  اأي�����ساً الإي��ل��ي��ت  ن��ادي 

ال�سباق  انطلق  اجلي�ش  ل�سهداء 

من �ساحة وردة – عيون ال�سيمان 

وجاءت  والعودة،  بعلبك  باجتاه 

النتائج على النحو الآتي:
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م���اراث���ون   « يف  اجل��ي�����ش  ����س���ارك 

جمعية  نظمته  الذي  الأول«  حرمون 

وزير  معايل  برعاية  حرمون  ماراثون 

مدخل  من  انطلق  وال��ذي  ال�سباب 

كوكبا  بلدة  باجتاه  الهبارية  بلدة 

و�سول اإىل �سوق اخلان الرتاثي، وحقق 

الع�سكريون نتائج على النحو الآتي:

ماراثون 

حرمون 

الأول

ملحظاتالت�سنيفالتوقيتالقطعةالرتبةالإ�سم وال�سهرة

الفئة العمريةالعام

20-39 �سنةالأولالأول33.09 د.لواء امل�ساة احلادي ع�سررقيب اأولاأحمد علي ميداين

20-39 �سنةالثاينالثاين33.10 د.لواء امل�ساة ال�سابعجنديعلي �سويدان

20-39 �سنةالثالثالثالث33.14 د.لواء امل�ساة الأولعريفح�سي قي�ش

40-49 �سنةالأولاخلام�ش33.55 د.لواء امل�ساة اخلام�شرقيب اأولو�سام يزبك

40-49 �سنةالثاين36.5213 د.فوج التدخل الثالثمعاونعلي عو�ش

40-49 �سنةالثالث38.5921 د.فوج التدخل الثالثمعاون اأولرميون �سمعان

»مرنك�ش 

مع اجلي�ش«

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

�سقور  جمعية  نّظمت  قهوجي، 

البيئية  الجتماعية  الثقافية  الأرز 

مع  »مرنك�ش  ماراتون  �سغبي   –
كفريا  بلدة  من  ا  انطلقاً اجلي�ش« 

و�سولاً  اللبناين  اجلي�ش  حاجز  اأمام 

اإىل �ساحة قرية �سغبي. 

�سارك الع�سكريون من جميع قطع اجلي�ش ووحداته يف هذا 

ال�سباق وجاءت النتائج على النحو الآتي:

ملحظاتالت�سنيفالتوقيتالقطعةالرتبةالإ�سم وال�سهرة

الفئة العمريةالعام

40-44 �سنةالأولالأول33.57 د.مديرية املخابراتمعاون اأولنقول مرتا

40-44 �سنةالثاينالثاين34.20 د.لواء امل�ساة ال�سابعمعاون اأولعلي طاها

20-39 �سنةالأولالثالث34.35 د.لواء امل�ساة الثامنمعاونمالك ن�سر

20-39 �سنةالثاينالرابع35.50 د.فوج التدخل الثاينمعاونراجي خطار

20-39 �سنةالثالثاخلام�ش36.38 د.لواء امل�ساة الثامنرقيبعلي فار�ش

بيا بيطار حترز ذهبية

يف بطولة 

لبنان للتايكواندو

برنارد  اأول  املوؤهل  اإبنة  بيا  �ساركت 

للتايكواندو  لبنان  بطولة  يف  بيطار 

للعام 2014 عن عمر فوق 17 �سنة ووزن ما 

ذهبية  ميدالية  واأحرزت  53 كلغ،  دون 

عن املركز الأول.



متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية  متفرقات ريا�شية 

• كرة قدم:
مباراة  الثالث يف  امل�ساة  لواء  �سارك   ،2014/7/31 بتاريخ   -

النادي  اليا�ش على ملعب  بر  النه�سة  نادي  فريق  ودية مع 

البلدي حيث فاز الأخري بنتيجة 2-4.

- وبتاريخ 2014/8/21، خا�ش اللواء نف�سه مباراة ودية مع 

النا�سر  عبد  جمال  �ستاد  ملعب  على  احلرية  نادي  فريق 

الغربي،  البقاع   – اخليارة   – الدولية  اللبنانية  اجلامعة   –
انتهت مل�سلحة اللواء بنتيجة 1-5.

- وبتاريخ 2014/8/23 تبارى اللواء الثالث مع فريق نادي 

املذكور يف  النادي  حا�سبيا على ملعب   – الريا�سي  اجلبل 

مباراة ودية انتهت بالتعادل ال�سلبي �سفر – �سفر.

• كرة قدم م�شغرة:
- بتاريخ 2014/8/30، تبارى فريقا فوج احلدود الربية الأول 

ونادي �سدرا الريا�سي يف لقاء ودي �سمن »دورة �سهداء اجلي�ش« 

اللقاء  وانتهى  ملعبه.  على  املذكور  النادي  نظمها  التي 

بفوز فريق الفوج بنتيجة 1-6.

• كرة قدم لل�شالت:
- بتواريخ 18 و2014/7/22، فاز منتخب اجلي�ش يف مبارتي 

وديتي خا�سهما على ملعب جممع الرئي�ش العماد اإميل 

حلود الريا�سي الع�سكري، الأوىل مع نادي القلمون الريا�سي 

بنتيجة 8-2 والثانية مع نادي الفيحاء الريا�سي – طرابل�ش 

بنتيجة 3-5.

• كرة طائرة:
العقبة  ن��ادي  التقى  و2014/7/17،   14-11-7 بتواريخ   -

لواء احلر�ش  الريا�سي مع كّل من فرق مقر عام اجلي�ش، 

ومنتخب  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  اجلمهوري، 

الرئي�ش  جممع  ملعب  على  ودي��ة  مباريات  يف  اجلي�ش، 

نتائج  وج��اءت  الع�سكري،  الريا�سي  حلود  اإميل  العماد 

جميع املباريات 3 - �سفر مل�سلحة فرق اجلي�ش.

- بتاريخ 2014/7/21، و�سمن املهرجان الذي نظمه النادي 

الثقايف الريا�سي – اأميون، خا�ش فوج املدفعية الثاين مباراة 

ودية مع فريق النادي على ملعب جمعية النه�سة اخلريية 

العمرانية – اأميون انتهت بفوز فريق الفوج بنتيجة 1-3.

مباراة  اجلي�ش  منتخب  خا�ش   ،2014/7/22 بتاريخ   -

ودية مع نادي القلب الأقد�ش - اجلميزة على ملعب نادي 

الريا�سي الثقايف الجتماعي - ق�ساء املنت، انتهت  العريون 

بنتيجة 3-2 مل�سلحة اجلي�ش.

- بتاريخ 2014/7/27، فاز منتخب اجلي�ش يف املباراة الودية 

التي لعبها �سد نادي مو�سيقى ال�سوير الريا�سي على ملعب 

الأخري، بنتيجة 2-3.

ا يف املباراة  - وبتاريخ 2014/7/31، فاز منتخب اجلي�ش اأي�ساً

الريا�سي على  الودية التي خا�سها �سد فريق نادي هنيبعل 

ملعب النادي الثقايف الريا�سي – م�سم�ش، بنتيجة 1-3.

مدر�سة  ملعب  على  اأقيمت   ،2014/8/24 بتاريخ   -

العقبة مباراة ودية بي فريقي لواء احلر�ش اجلمهوري ونادي 

الطليعة- العقبة انتهت بفوز فريق اللواء بنتيجة 3-�سفر.

• كرة يد:
للإمام  الوفاء  مهرجان  و�سمن   ،2014/8/28 بتاريخ   -

ال�سيد مو�سى ال�سدر الذي نظمه نادي حارة �سيدا، تبارى كّل 

يف  الأخري  ملعب  على  النادي  وفريق  الأول  امل�ساة  لواء  من 

مباراة ودية انتهت مل�سلحته بنتيجة 31-29.

• كرة �شلة:
- بتاريخ 2014/9/4، و�سمن كاأ�ش الوفاء الثاين للجي�ش 

فريق  مع  الأول  الربية  احلدود  فوج  فريق  تواجه  اللبناين، 

ملعب  على  ودية  مباراة  يف  الريا�سي  تكريت  �سباب  نادي 

مدر�سة اجلوهرة الإ�سلمية – بزبينا، وجاءت النتيجة 60-

42 مل�سلحة الفوج.

ريا�ضة 

العدد 122352
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اإعداد:

فيليب �شّما�س

ة
ع

ط
قا

ت
مل
 ا

ت
ما

ل
ك

ال
ة 

ق
ب
سا

�
م

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 25 ت�شرين االأول 2014.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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1- فوج اأن�سئ حديًثا يف اجلي�ش اللبناين، اجلراأة 

واالقدام.

2- عا�سمة عربية، فنانة م�سرية، ق�ساء لبناين.

طبيب  كان  فرن�سي  جراح  ال�سرق«،  برنار  بـ»�سارة  لّقبت   -3

ملوك فرن�سا، اأبدان.

4- �سّوت وطّن الذباب، القلب، رّحالة اإنكليزي، بيت.

5- بلدة يف اجلنوب، ما ا�سفّر اأو اأحمّر من النبت وفيه خ�سرة.

اأع�ساء  من  اندوني�سية،  جزيرة  وال�سماء،  االأر�ــش  بني  ما   -6

اجل�سم.

7- للتعريف، هرب، ي�ستعمل مع النب، اأداة يو�سع فيها احلرب.

8- �سّنور، اإخ�سّر املكان بالنبات الذي يورق يف اآخر ال�سيف.

9- ت�سّورونها، تدفع للموظفني يف اآخر ال�سهر، عمر.

10- حكي، �سمري، اإخترب، �ساح التي�ش.

الأم  اأغنية  بــورغ،  ال�سويدي  التن�ش  لالعب  االأول  اال�سم   -11

كلثوم، عامل اجتماعي اأمريكي.

12- انفردوا وابتعدوا عن قومهم، زعيم �سيني راحل.

ال�سيء،  تنّظم  اأوروبي،  نهر  ومقداره،  ال�سيء  كمية  اأعنّي   -13

للتاأوه.

14- نلعب ومنرح، اأديب انكليزي راحل.

15- اأقام باملكان.

16- من االألوان.

17- �ساعر م�سرحي انكليزي راحل، حرف جزم.

18- مدينة فرن�سية، يف الراأ�ش، اال�سم الثاين ملمثل م�سري، بلدة 

يف اجلنوب.

19- فيلم الأنتوين كوين، عا�سمة اأوروبية، مدينة م�سرية.

راحل،  اأمريكي  ممثل  نيجريية،  مدينة  مو�سيقية،  نوتة   -20

نوع من االأفاعي.

21- ع�ساكر، اأغرّي، من الطيور، طائر حاّد الب�سر.

1- منر، اأ�سد، �سهر هجري، غري نا�سج.

يف  مدينة  راحـــل،  رو�ــســي  ق�س�سي  كاتب   -2

�سوي�سرا.

3- جمد املاء، عا�سمة الربازيل �سابًقا.

4- نبات ي�ستخرج من بزوره نوع من الزيوت، عا�سمة اوروبية.

5- خدع، والية اأمريكية، نهر اأوروبي.

6- يثق بـ، نعام، �سربه برجله، حيوان اأو�سرتايل.

7- اأعطي العطية، نعاجلهم، طنّي احلائط، عاد.

الوهاب،  عبد  ملحمد  اأغنية  طرب،  اآلة  جمري،  مو�سيقي   -8

اال�ستقبال. قاعة 

على  بــرازيــلــي  مــرفــاأ   -9

ــمــري  االطــــلــــ�ــــســــي، �ــس

منف�سل، نعم.

طــعــام،  اإىل،  رجـــع   -10

ممثل م�سري تويف 2011.

11- ممثلة اأمريكية توفيت 2007، �سهر م�سري، اأدرك ال�سوت.

12- اأرجع ال�سيء، �ساعر فرن�سي، جن�ش زهر م�سهور.

13- من املقايي�ش، رف�ست، مت�سابهان.

14- العرو�ش، مرتفع، اأ�سرع، ذو النجابة والف�سل.

15- قلب، تابع، جزر اإ�سبانية، يجري يف العروق، دّر.

16- متفّرق، اأقراأ، بلدة يف اجلنوب.

17- اأديب وموؤرخ لبناين راحل، عا�سمة فيجي، اأقطع احلبل.

18- ذئب، اأجوبة، �سعف، نهار وليل، ظلمة الليل.

19- جمع عنكبوت، دولة افريقية، يقنط.

مــ�ــســريــة  ــة  ــل ممــث  -20

فنانة   ،1985 تــوفــيــت 

مطربة  �سقيقة  لبنانية 

م�سهورة.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

اأول علي زريق • املعاون 
لواء امل�ساة ال�ساد�ش.

اأول خمايل خّمول • الرقيب 
الفوج املجوقل.

• العريف اأول رزق الله االأ�شهب
فوج التدخل الثاين.

• تامر علي عقل
لّبايا - البقاع الغربي.
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�سعبة احلل�سهلة احلل

احلل بني يديك

احرتام

اعجاب

احباب

الربازيل

ال�سويد

بروت

باراغواي

بالد

بنايات

ت�ساد

توا�سع

تراب

جمهورية

جحافل

جماد

دورية

دبابات

دجاج

رماية

�ساحات

�سماء

�سرعة

�سبيبة

�سعوب

�سيوف

�سيعة

طق�ش

طرافة

عفوية

فنزويال

ف�سيلة

فند

فيطرون

فخر

قومندان

لواء

لبنان

ليوتنان

لي�سوتو

ليما�سول

موريتانيا

مناورات

ماليزيا

جمالت

مغاوير

مونتانا.
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• رينه دو ريومور:
فــيــزيــائــي فــرنــ�ــســي 

 .)1757-1683(

ـــاخـــرتاع  ــر ب ــه ــت ــس ا�

ميزان احلرارة املعروف 

با�سمه.

• جورح برنارد �شو:
ــــــــي  ـــــب روائ ـــــات ك

ــنــدي  ــرل ومــ�ــســرحــي اإي

ا�ستهر   .)1950-1856(

والت�ساوؤم.  بالتهّكم 

نال جائزة نوبل 1925.

• جيم�س كوك:
اإنكليزي  ورائد  بّحار 

جتّول   .)1779-1728(

يف  وقتل  اأوقيانيا،  يف 

جزر �سندوي�ش.

قامو�س �شغري

العدد 126352
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإاّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها،  على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماواًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية االأ�سكال 

الثالثية 

االأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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تختلف �لآر�ء، �أو على �لأقل تتنّوع، يف تعريف �لإرهاب، و�لوقوف على �أو�شافه، و�لإ�شارة �إىل 

و�شائل مكافحته و�لت�شّدي لإجر�مه. لكّن �لعناوين �لعري�شة لعقيدة �لإرهاب، و�خلطوط 

بل  ل  متقاربة  منها  �ملو�قف  وباتت  و��شحة،  غدت  وتوّزعه،  �نت�شاره  ل�شبكات  �لرئي�شة 

نر�ُه من خالل �حلمالت  باأ�شره، وهذ� ما  �لعامل  مت�شابهة يف بع�ض �لأحيان، على �شعيد 

�لإعالمية و�لع�شكرية �لّتي ت�شّن �شّده يف �أكرث من منطقة ودولة وقاّرة.

و�لإرهاب ما هو �إّل تلك �ملوجات �لب�شرية �مل�شّلحة �لّتي تنتقل عرب �لكرة �لأر�شية، وتزد�د 

رورة  �ل�شّ ومن  وتتو��شل،  ت�شتمّر  �أنها  �إل  �آخر،  وترت�جع يف مكان  حّدة خطرها يف مكان 

ا، و�إّل خلت �ل�شاحة �أمامها، وبد�أت  مبكان �أن تكون مو�جهتها م�شتمرة ومتو��شلة �أي�شً

�لو�حد  �لر�أي  فر�ض  مقّدمها  يف  ياأتي  �لتي  �لظاملة،  و�أ�شاليبها  �جلائرة  �أحكامها  تطبيق 

على �ملجتمع وعدم �لعرت�ف بالآخر، و�إلغاء �حلريات على �أنو�عها.

وقد �شاق �لإرهاب نف�شه بنف�شه �ىل حتديد هويته، وذلك بتمّر�شه على �أ�شاليبه �لهمجية 

�لعلمية  �لو�شائل  و��شتخد�م  بوح�شية،  �إعد�مهم  على  و�إقد�مه  �لأ�شرى،  مع  �لتعامل  يف 

ي�شتعي�ض  بذلك  وكاأنه  جتاههم،  �ل�شنيعة  ت�شّرفاته  وتعميم  بهم،  �لت�شهري  يف  �حلديثة 

بالوقاحة و�لفجور عن �شرف �للتز�م باملبادئ �لإن�شانية، �لتي ياأتي يف مقّدمها �عتبار �لأ�شري 

�ىل  ي�شاف  ق�شًر�.  قوته  ح�شان  عن  ترّجل  بعدما  عليه،  و�ملحافظة  �حرت�مه  يجب  �إن�شاًنا 

ذلك �أّنه كان من �ملفرو�ض بذلك �لإرهاب �أن يتذّكر �أن من يظلمهم ويعتدي عليهم، 

غالًبا ما يعاملون �ملوقوفني من م�شّلحيه معاملة ح�شنة تليق بالإن�شان �أًيا كانت ظروفه 

�أو �نتماء�ته. 

يقول  حالنا  ل�شان  وكان  قليلة،  غري  �شنني  منذ  بد�أت  فقد  �لرهاب  مع  معركتنا  �أما 

د�ئًما باأننا يف ذلك نخو�ض تلك �ملو�جهات �شّده ل�شالح �لأمن و�ل�شتقر�ر و�شرب �لفتنة يف 

�إن �حتجنا �إىل دلئل على ت�شنيف �لإرهاب، ونعته بالأو�شاف �لتي تنطبق  بالدنا، ونحن 

عليه، وت�شّح يف �لكالم حوله، فلي�ض �أدل على ذلك من �لقول باأنه معتٍد علينا يف �أر�شنا 

ود�خل حدودنا، و�أّنه يجّند �شّدنا م�شّلحني من خارج بالدنا، قد يكون بع�شهم مل ير هذ� 

�لأوطان،  �شيادة  على  �ل�شارخ  �لو��شح  �لعتد�ء  هو  وهذ�  وت�شّور�ته،  �أحالمه  يف  �إّل  �لوطن 

وعلى �شرعية �ملوؤ�ش�شات �لدولية وقر�ر�تها و�أحكامها.

يف خال�شة �لأمر، �إّن ما يجب قوله هو �أّن وحد�تنا �لع�شكرية ما�شية يف مو�جهتها هذ� 

�لرّد �ملعنوي �ملتمثل باإعطاء �لعرب  �لرّد �لع�شكري عليه، ومن خالل  �لإرهاب، من خالل 

عن �لوحدة �لوطنية، و�إثبات �أن تلك �لوحدة هي �شالح يعنينا ويفيدنا، ول ي�شتلزم �إن�شاوؤه 

ة. ذهًبا ول ف�شّ

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

الوحدة

يف مواجهة الإرهاب

عبارة

�لعدد 130352
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