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من امليدان

بناًء على دعوة ر�سمية، زار قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

االجتماع  يف  �سارك  حيث  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 

�سّم  والذي  وا�سنطن،  يف   2014/10/14 بتاريخ  عقد  الذي 

يف  املن�سوية  والعربية  االأجنبية  الدول  جليو�ش  قائًدا   22

التحالف الدويل ملواجهة االإرهاب.

اجلي�ش،  يف  البارزة  االأفواج  من  االأول  التدخل  فوج  يعّد 

وهو �ساحب خربة طويلة يف التعامل مع االأحداث االأمنية 

حفظ  توىل  حيث  معها،  املبا�سر  احتكاكه  خالل  من 

اأمن طرابل�ش،  االأمن يف بريوت، وحني طلب منه حماية 

ا�سطلع باملهمة بكفاءة عالية.

الذين  ال�سهداء  الع�سكريني  اأبناء  من  ولد   100 حواىل  لّبى 

راوحت اأعمارهم بني 10 و16 �سنة،  دعوة بلدية بزبدين يف 

بالتن�سيق  اأقيم  اأيام،  املنت الإقامة خميم ترفيهي ملدة ثالثة 

العاقوري، على  ال�سهيد �سبحي  املغوار  املقدم  موؤ�س�سة  مع 

»اأر�ش الطبيعة« التي تتميز بطابعها القروي والرتاثي.
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الوطني  الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  قام 

اىل  ب��زي��ارة  ع�سكري،  وف��د  راأ���س  على  مقبل،  �سمري 

وّجهها  ر�سمية  دعوة  اإثر  اأيام،  ثالثة  ا�ستمرت  طهران 

اإليه نظريه الإيراين اللواء ح�سني دهقان الذي ا�ستقبله يف 

وزارة الدفاع الإيرانية، بعد ا�ستعرا�س ع�سكري اختتم 

بو�سع اإكليل من الزهر على �سريح اجلندي املجهول.

عقد  مقبل  ال��وزي��ر 

عدة لقاءات مع كبار 

الإيرانيني،  امل�سوؤولني 

ويف طليعتهم الرئي�س 

وقد  روح���اين.  ح�سن 

املحادثات  ت��رّك��زت 

اأ�سلحة  ه��ب��ة  ع��ل��ى 

ل��ل��ج��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين 

ملحاربة  م�سروطة  غري 

املت�سددين، بعد تعّهد 

اجلي�س  باإمداد  اإي��ران 

اللبناين بالأ�سلحة واملعدات للت�سدي جلهاديي تنظيمي 

»داع�س« و»جبهة الن�سرة« على احلدود ال�سورية.

بداية التقى وزير الدفاع نظريه الإيراين ح�سني دهقان، 

الع�سكري  التعاون  حت�سني  �سبل  يف  التباحث  ومّت 

كانت  ثم  الإقليمية،  الأمنية  للتحديات  والت�سدي 

وال��دروع  الأ�سلحة  م�سانع  يف  وا�سعة  اأف��ق  جولة  لهما 

والطريان احلربي.

الرئي�س  مقبل  الرئي�س  دول��ة  التقى  ال��زي��ارة،  وخ��الل 

علي  ال�سورى  جمل�س  ورئي�س  روح��اين،  ح�سن  الإي��راين 

لري���ج���اين، والأم����ني 

ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����س 

الأعلى لالأمن القومي 

الذي  �سمخاين،  علي 

اأن  له  �سبق  قد  كان 

زيارته  خ��الل  اأع��ل��ن 

اإيران  ا�ستعداد  بريوت، 

لدعم  ه��ب��ة  ل��ت��ق��دمي 

اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين 

�سد  م��ع��رك��ت��ه  يف 

اأن  الإره�����اب، ع��ل��ى 

التي  بالتجهيزات  لئحة  اللبنانية  الدفاع  وزارة  ترفع 

يحتاجها اجلي�س.

اخلارجية  وزي��ر  مع  بلقاء  زيارته  الدفاع  وزي��ر  وختم 

عقد  كما  ظريف،  ج��واد  حممد  الدكتور  الإي���راين 

اأعرب  اإي��ران،  يف  نظريه  مع  م�سرتًكا  �سحفًيا  موؤمتًرا 

للجمهورية  وامتنانه  �سكره  عن  الرئي�س  دولة  خالله 

وعلى  ال�ستقبال،  احلفاوة يف  الإيرانية على  الإ�سالمية 

اللبنانية  الدولة  جانب  اىل  الوقوف  يف  رغبتها  مدى 

واجلي�س اللبناين يف مكافحة الإرهاب.

العدد 6353

زيارات 

ر�سمية

وزير الدفاع الوطني يف اإيران



قائد  زار  ر�سمية،  دع���وة  على  ب��ن��اء 

الوليات  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س 

 2014/10/11 بني  ما  الأمريكية  املتحدة 

و2014/10/17، حيث �سارك يف الجتماع 

الذي عقد بتاريخ 2014/10/14 يف قاعدة 

والذي  وا�سنطن،   - اجلوية   Andrews
الأجنبية  الدول  جليو�س  قائًدا   22 �سّم 

الدويل  التحالف  يف  املن�سوية  والعربية 

الجتماع  من  ق�سم  يف  ح�سر  وقد  الإره��اب،  ملواجهة 

وم�ست�سارة   ،Barack Obama الأم��ريك��ي  الرئي�س 

.Susan Rice الأمن القومي ال�سيدة

هيئة  رئي�س  قهوجي  العماد  التقى  الزيارة،  اإطار  ويف 

اجل��رال  الأم��ريك��ي  اجلي�س  يف  امل�سرتكة  الأرك���ان 

القيادة  وقائد   ،Martin E.Dempsey
 Lloyd James اجل����رال  ال��و���س��ط��ى 

العالقات  البحث  وت��ن��اول   Austin
وامل�ساعدات  اجلانبني،  بني  الثنائية 

�سوء  يف  اللبناين  للجي�س  الأمريكية 

احتياجاته الراهنة.

ك��ذل��ك ل��ب��ّى ق��ائ��د اجل��ي�����س دع��وة 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اللبناين  ال�سفري 

م�ساعد  ح�سره  ع�ساء،  حفل  اىل  �سديد  انطوان  ال�سيد 

ال�سيد  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  الأمريكي  الدفاع  وزير 

اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  ونائب   Matthew Spence
 Lawrence ال�سيد  الأو���س��ط  لل�سرق  الأم��ريك��ي��ة 

 .Silverman
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قائد اجلي�ش يف الوليات املتحدة الأمريكية



زيارات 

ر�سمية

العدد 8353

رئي�ش الأركان

يف جمهورية رو�سيا الحتادية

الأرك���ان  رئي�س  ق��ام   ،2014/9/29 بتاريخ 

اىل  ر�سمية  بزيارة  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء 

من  وفد  راأ�س  على  الإحتادية  رو�سيا  جمهورية 

اجتماعات  عدة  عقد  حيث  ال�سباط،  كبار 

للجي�س  امل��ق��دم��ة  ال��رو���س��ي��ة  بالهبة  تتعّلق 

الأ�سلحة  بع�س  ا�سترياد  اىل  بالإ�سافة  اللبناين، 

من ال�سركات الرو�سية امل�سّنعة.

 ،2014/10/5 حتى  ا�ستمرت  ال��ت��ي  ال��زي��ارة 

»رو���س  �سركة  اإدارة  مع  باجتماع  ا�ستهّلت 

الرو�سية،  لالأ�سلحة  امل�سّنعة  اوبورن اك�سبورت« 

ال�سركة  م��ع  الج��ت��م��اع��ات  ت��وال��ت  ح��ي��ث 

ع مع رئي�س  املذكورة. كما عقد اجتماع مو�سّ

الع�سكري  التعاون  ملراقبة  الفدرالية  الهيئة 

الجتماعات  وتناولت  وم�سوؤوليها،  والتقني 

حاجات اجلي�س اللبناين من الأ�سلحة املختلفة 

الرو�سي كّل تفّهم  اأبدى اجلانب  وقد  والذخائر، 

وجتاوب.

رئي�س  مع  ع  مو�سّ باجتماع  اللقاءات  وتّوجت 

الأول  الفريق  الرو�سية  العامة  الأرك��ان  هيئة 

معاونيه.  كبار  من  وعدد  غريا�سيموف  فالريي 

الأخطار  تفّهمه  عن  غريا�سيموف  اأعرب  وقد 

املحدقة باملنطقة والدور الكبري للجي�س اللبناين 

يف حماية لبنان ومكافحة الإرهاب، واحلاجة 

واأبدى كل  الدور،  امللّحة لالأ�سلحة للقيام بهذا 

يف  الرو�سيتني  واخلربة  امل�ساعدة  لتقدمي  ا�ستعداد 

�سبيل زيادة قدرات اجلي�س اللبناين.





ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 10353

�سفري الوليات املتحدة الأمريكية 

ال�سفري الفرن�سي

�سفري جمهورية اإيران الإ�سالمية

وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  ا�ستقبل 

يف  مكتبه  يف  مقبل،  �سمري  الوطني  الدفاع 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفري  ال��وزارة، 

ال�سيد دايفيد هيل يرافقه امللحق الع�سكري 

وامل�ست�سارة  بان�سيز  انطونيو  الكولونيل 

يف  البحث  ج��رى  اللقاء  وخ��ال  كايتان. 

والآل��ي��ات  الأ�سلحة  اجلي�س  تزويد  مو�سوع 

الع�س��كرية  القي��ادة  مع  عليه��ا  املّتفق 

مبهمات��ه  القي��ام  م��ن  متّكن��ه  وال��ت��ي 

اأبدى ال�س��فري هيل ا�ستع��داد  الكامل��ة. وقد 

املطلوب��ة  الإحتياج��ات  لتلبي��ة  ب��اده 

ف��وري. ب�س��كل 

وا�ستقبل الوزير مقبل ال�سفري الفرن�سي ال�سيد 

باتري�س باويل، وبحث معه يف الأو�ساع الراهنة 

وامل�ستجدات على ال�سعيدين الدويل والإقليمي 

ترّكز  كما  الإره��اب.  حماربة  اىل  بالن�سبة 

لبنان  بني  املعقودة  الإتفاقيات  حول  البحث 

ومّت  الع�سكري.  التعاون  جم��ال  يف  وفرن�سا 

اجلي�س  ت�سليح  مو�سوع  اإىل  ا  اأي�سً التطرق 

املراحل  اإىل  بالإ�سافة  دولر،  املليار  هبة  من 

املقّدمة  الثاثة  املليارات  هبة  قطعتها  التي 

اأعرب  وقد  ال�سعودية.  العربية  اململكة  من 

بتاأمني  دولته  اهتمام  عن  الفرن�سي  ال�سفري 

امل��ع��ّدة  الائحة  وف��ق  اجلي�س  احتياجات 

الإنتهاء  ف��ور  الع�سكرية  القيادة  قبل  من 

ال�سفري  نقل  كما  الإداري��ة.  الإج��راءات  من 

اإيف  جان  الفرن�سي  الدفاع  وزير  حر�س  باويل 

وبني  بينه  القائم  التن�سيق  على  ل��ودري��ان 

»ال�سفارة  باأن  ا  اأي�سً واأك��د  اللبناين.  نظريه 

الت�سليح 

والتدريب

يف لقاءات 

وزير الدفاع 

الوطني



11 العدد 353

�سفري لبنان يف اأبو ظبي

ق�ساة النيابة العامة الع�سكرية

معه  دائ��م  توا�سل  على  �ستبقى  الفرن�سية 

ملتابعة املوا�سيع امل�سار اإليها«.

الفرن�سي  ال�سفري  مع  عقد  اآخ��ر  لقاء  ويف 

الكولونيل  الع�سكري  امللحق  ح�سور  يف 

باأن  باويل،  ال�سيد  مقبل  الوزير  اأبلغ  لبرو�س، 

مو�سوع الرتتيبات التقنية بني وزارتي الدفاع 

يف البلدين، لل�سماح لفرق التدريب الفرن�سية 

مّت  البحر،  ومغاوير  املغاوير  فوجي  بتدريب 

جمل���س  اأعم��ال  ج��دول  عل��ى  اإدراج��������ه 

ال��وزراء.

ومن زوار الوزير مقبل، �سفري جمهورية اإيران 

يرافقه  علي،  فتح  حممد  ال�سيد  الإ�سامية 

امللحق الع�سكري العقيد الركن حممد ر�سا 

ترتيبات  اللقاء بحث يف  تخّلل  وقد  مريزاين. 

الزيارة املرتقبة لدولته اإىل اإيران، بالإ�سافة اإىل 

تفا�سيل الهبة املقّررة للبنان.

اأبو ظبي  لبنان يف  �سفري  الوزير مقبل  والتقى 

ال�سيد ح�سن �سعد.

العامة  النيابة  ق�ساة  مع  اجتمع  كما 

الع�سكرية برئا�سة القا�سي �سقر �سقر مفّو�س 

احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية، حيث 

املحكمة  يف  العمل  �سري  على  منهم  اطلع 

تعرت�سه  التي  العقبات  وعلى  الع�سكرية، 

و�سبل معاجلتها، ل �سيما خال هذه املرحلة 

حيث ينبغي اإجناز ملفات عديدة مهمة.

متام  ال�سيد  احلكومة  رئي�س  دول��ة  م��ن  بتوجيه 

الأ�ستاذ �سمري مقبل،  الوطني  الدفاع  وزير  التقى  �سام، 

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

امل�سنوق يف اجتماع اأمني �سّم قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، مدير عام اأمن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير 

عام الأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم، مدير املخابرات 

العميد الركن اإدمون فا�سل، قائد الدرك العميد اليا�س 

عثمان،  عماد  العميد  املعلومات  فرع  رئي�س  �سعادة، 

ومفّو�س احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية القا�سي 

�سقر �سقر.

وقد بحث املجتمعون يف الأو�ساع الأمنّية يف الباد، ل 

�سّيما يف عر�سال وطرابل�س، بالإ�سافة اإىل مو�سوع �سجن 

من  واإج���راءات  تدابري  �سل�سلة  اتخذت  حيث  رومية، 

�ساأنها تعزيز الأمن وال�ستقرار يف خمتلف املناطق.

الوزير مقبل يرتاأ�س اجتماًعا اأمنًيا





ا�ستقباالت 

القائد
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وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�س بحثا يف ال�سوؤون الأمنّية ومو�سوع الهبات الع�سكرية

بحث نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل وقائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف عّدة لقاءات، 

اإىل  تطّرقا  ا يف منطقة عر�سال. كما  الباد خ�سو�سً الأمنّية يف  الأو�ساع  اإىل  اإ�سافة  واحتياجاتها،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأو�ساع 

مو�سوع الهبات الع�سكرية املرتقبة مل�سلحة اجلي�س.

ال�سابق  الرئي�س 

ال�سيخ اأمني اجلمّيل 

يزور قائد اجلي�س

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

مكتبه  يف  قهوجي،  ج��ان 

اجلمهورية  رئي�س  ال��ريزة،  يف 

اجلمّيل  اأمني  ال�سيخ  ال�سابق 

�سا�سني  املحامي  ح�سور  يف 

البحث  تناول  وق��د  �سا�سني. 

يف  الراهنة  ال��ت��ط��ّورات  اآخ��ر 

الباد.



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

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

 ELLIOT OLMSTEAD الرائد  الع�سكري  امللحق  يرافقه 

يف  الأمريكي  الدفاعي  التعاون  مكتب  اأع�ساء  من  وع��دد 

امل�ساعدات  ومو�سوع  العامة،  الأو�ساع  البحث  وتناول  لبنان. 

�سفرية  اجلي�س  قائد  وا�ستقبل  اللبناين.  للجي�س  الأمريكية 

ملنا�سبة  وداعية  زي��ارة  يف   Ruth Flint ال�سيدة  �سوي�سرا  دول��ة 

انتهاء مهمتها الدبلوما�سية يف لبنان، جرى خالها التداول يف 

الأو�ساع الراهنة. كما ا�ستقبل العماد قهوجي �سفري اململكة 

يف  معه  وبحث  الع�سريي  عوا�س  علي  ال�سيد  ال�سعودية  العربية 

اجلارية  واخلطوات  اللبناين،  اجلي�س  لدعم  اململكة  مبادرة 

على هذا ال�سعيد. كذلك، ا�ستقبل �سفري فرن�سا ال�سيد باتري�س 

باويل يرافقه امللحق الع�سكري العقيد اأوليفييه لبرو�س، و�سفري 

دولة  و�سفري   ،Jong – II Choi ال�سيد  اجلنوبية  كوريا  دولة 

وفد  راأ�س  على   Homer A. Mavrommatis ال�سيد  قرب�س 

التعاون  وعاقات  الراهنة  التطّورات  يف  البحث  وجرى  مرافق. 

بني لبنان والدول املذكورة.

ا�ستقباالت 

القائد

العدد 14353

قائد اجلي�س 

ي�ستقبل �سفراء 

�سفري الوليات املتحدة الأمريكية 

�سفري دولة كوريا اجلنوبية

�سفري اململكة العربية ال�سعودية

�سفري دولة قرب�ص

�سفرية دولة �سوي�سرا

�سفري فرن�سا
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امللحق الع�سكري الإيطايل

امللحق الع�سكري البلجيكي امللحق الع�سكري الأملاين

... ورئي�س جلنة الدفاع يف الربملان الإيطايل

ا�ستقبل قائد اجلي�س، رئي�س جلنة الدفاع يف الربملان الإيطايل 

ال�سيناتور نيكول لتوري على راأ�س وفد مرافق، يف ح�سور ال�سفري 

الإيطايل يف لبنان ال�سيد جيو�سيبي مورابيتو وامللحق الع�سكري 

العقيد مي�سال �ساندري. وتناول البحث الأو�ساع العامة يف لبنان 

واملنطقة، و�سبل تعزيز العاقة الثنائية بني جي�سي البلدين. 

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

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، املمثل ال�سخ�سي 

لاأمني العام لاأمم املتحدة ال�سيد ديريك بامبلي وبحث معه 

يف الأو�ساع الراهنة. 

... وقائد قّواتها 

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

الأو�ساع على  وا�ستعر�سا  بورتولنو،  لوت�سيانو  اجلرنال  لبنان  يف 

احلدود اجلنوبية وعاقات التعاون والتن�سيق بني اجلانبني. 

... وملحقني ع�سكريني 

ا�ستقبل العماد قهوجي، امللحق الع�سكري الإيطايل العقيد 

Michel Sandri يف زيارة وداعية قّدم خالها خلفه العميد 
Pier Luigi Monteduro، كما ا�ستقبل امللحق الع�سكري 
املقدم  خلفه  ق��ّدم  ال��ذي   Dirk Doms الرائد  البلجيكي 

 Uwe Bart De Cuyper، وامللحق الع�سكري الأملاين املقدم 
.Dietrich Jensch مقّدًما خلفه املقدم Brettschneider



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 16353

النائب اإميل رحمة

النائب الوليد �سكرية

النائبان خالد زهرمان ون�سال طعمة

النائب والوزير ال�سابق اإيلي �سكاف

النائب بهية احلريري

النائب زياد القادري

النائبان جمال اجلّراح وهادي حبي�ص

رحمة،  اإميل  ال�سادة:  النواب  قهوجي  جان  العماد  ا�ستقبل 

زهرمان  خالد  القادري،  زياد  �سكرية،  الوليد  احلريري،  بهية 

ون�سال طعمة، جمال اجلّراح وهادي حبي�س. وبحث املجتمعون 

يف الأو�ساع الراهنة والتطّورات الأمنية. 

اإيلي  ال�سابق  والوزير  النائب  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل  كذلك، 

تتعّلق مبنطقة  واأخرى  �سوؤوًنا عامة  الذي بحث معه  �سكاف 

البقاع. 

... ونواًبا 
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القا�سي ريا�ص اأبو غيدا القا�سي �سقر �سقر

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

الأعلى  املجل�س  عام  اأم��ني  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

اللبناين ال�سوري الأ�ستاذ ن�سري خوري، وجرى البحث يف الأو�ساع 

على احلدود اللبنانية - ال�سورية وق�سّية النازحني ال�سوريني. 

... وبطريرك ال�سريان الكاثوليك الإنطاكي 

الكاثوليك  ال�سريان  بطريرك  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

الإنطاكي مار اإغناطيو�س يو�سف الثالث يونان على راأ�س وفد 

مرافق.

... وق�ساة

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، مفّو�س احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية القا�سي �سقر �سقر على راأ�س وفد من 

الق�ساة، وقا�سي التحقيق الع�سكري الأول ريا�س اأبو غيدا، وتناولت اللقاءات �سوؤوًنا ق�سائية. 



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 18353

... ووفًدا من نقابة حمامي ال�سمال 

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، وفًدا من نقابة حمامي 

ال�سمال، وتناول البحث الأو�ساع العامة. 

... ووفًدا من احلزب الدميوقراطي اللبناين ... ورئي�س اجلامعة اللبنانية مع وفد من عمدائها 

ا�ستقبل قائد اجلي�س، رئي�س اجلامعة اللبنانية الوزير ال�سابق 

عدنان ال�سيد ح�سني على راأ�س وفد من عمداء اجلامعة، وجرى 

التداول يف التعاون بني اجلانبني. 

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، وفًدا من احلزب الدميوقراطي 

اللبناين، �سّم الوزير ال�سابق مروان خري الدين وال�سّيدين مروان 

اأبو فا�سل واأكرم م�سرفية. وجرى البحث يف التطّورات الراهنة. 

... ووفًدا من عائلة الرقيب ال�سهيد علي ال�سيد... ورئي�سة جمعية بريوت ماراتون

ماراتون  ب��ريوت  جمعية  رئي�سة  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

ال�سيدة مي خليل.

وفًدا من  الريزة،  العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف  ا�ستقبل 

عائلة الرقيب ال�سهيد علي ال�سيد يف ح�سور وزير الدفاع الوطني 

الأ�ستاذ �سمري مقبل والنائب خالد زهرمان.

كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�س كًا من: النائب ال�سابق اإيلي الفرزيل، الق�ساة فوزي خمي�س وو�سيم م�سعود وعماد الزين، وفد من 

املوؤمتر العربي للنفط �سارك يف الندوة التي نّظمها مركز البحوث والدرا�سات ال�سرتاتيجية يف اجلي�س، رئي�س حركة ال�ستقال 

الأ�ستاذ مي�سال معّو�س، ال�سحايف �سركي�س نعوم، الإعامي �سيمون بو فا�سل، ال�سيدات: مرمي الب�سام، ماري �سبلي، اأندي دنعور، 

وهلي اأزيكيا، وال�سادة: هرني �سفري، فرن�سوا �سعادة، واليا�س نا�سيف.







ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان
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رئي�س الأركان يلتقي نظريه الغاين و�صخ�صيات

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

 Bonson اللواء  الغانية  القوات  يف  نظريه  الريزة،  يف  مكتبه 

يف  البحث  وجرى  مرافق.  وفد  مع   Gbemmieh Saagbul
تفعيل التعاون بني اجلانبني ودور الوحدة الغانية امل�ساركة يف 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

يف  الربيطانية  القوات  قائد  �سلمان  الركن  اللواء  وا�ستقبل 

قرب�س اللواء Richard Crepwell، وتناول البحث �سبل تطوير 

عالقات التعاون امل�سرتك بني جي�سي البلدين.

اأمريكا  يف  والدفاع  الأم��ن  منظمة  من  وف��ًدا  التقى  كما 

الالتينية، بحث معه يف موا�سيع ذات اإهتمام م�سرتك.

الع�سكري  امللحق  الأرك���ان،  رئي�س  ا�ستقبل  كذلك، 

وامللحق   ،Pier Luigi MonTeduro العقيد  الإي��ط��ايل 

اللذين بحثا معه  العقيد عمرو اخللفاوي،  امل�سري  الع�سكري 

يف �سبل التعاون الع�سكري.

رئي�س  ا�ستقبل  حملية،  �سخ�سيات  مع  لقاءاته  اإط��ار  ويف 

احل��زب  رئي�س  ون��ائ��ب  �سكرية،  الوليد  النائب  الأرك���ان 

البحث  وت��ن��اول  ياغي،  دري��د  الأ�ستاذ  الإ�سرتكي  التقدمي 

الأو�ساع الراهنة.

رئي�س 

�أركان 

القوات 

الغانية

�مللحق 

�لع�سكري 

�لإيطايل

قائد 

�لقو�ت 

�لربيطانية 

يف قرب�س

�مللحق 

�لع�سكري 

�مل�سري

وفد 

من منظمة 

�لأمن 

و�لدفاع 

يف �أمريكا 

�لالتينية

�لنائب 

�لوليد 

�سكرية





ن�رشة 

توجيهية
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القيادة يف 

ن�شرة توجيهية 

اجلي�ش 

ع�صّي على 

حماوالت 

الت�صكيك

وال مكان يف 

�صفوفه

ملن يتخاذل اأو 

يخون ق�صمه

اأ�صدرت قيادة اجلي�ش ن�صرة 

توجيهية بعنوان: »اجلي�ش ع�صّي 

على حماوالت الت�صكيك به والنيل 

من وحدته ودوره«.

تناولت الن�صرة ما اأّدت اإليه 

اجراءات اجلي�ش يف حربه �صّد 

التنظيمات االرهابية. واأ�صارت 

اإىل اأ�صلحة نوعية �صوف يت�صّلمها 

قريًبا. واأعلنت اأّن ق�صية الع�صكريني 

املخطوفني ق�صيتها، وانه ال مكان 

يف �صفوف املوؤ�ص�صة للخارجني عن 

الوالء واملتخاذلني...

يف ما يلي ن�ش الن�صرة.

ي�ضتمّر اجلي�ش يف مواجهاته املفتوحة �ضّد الإرهاب، وقد اأدت اإجراءاته امليدانية 

وجه  على  عر�ضال  منطقة  ويف  عموًما  ال�ضرقية  ال�ضل�ضلة  على  اتخذها  التي 

طرق  وقطع  اجلرود  يف  املنت�ضرة  الإرهابية  التنظيمات  حما�ضرة  اإىل  اخل�ضو�ش، 

حال  يف  ملواجهتها  ال�ضتعداد  اأمت  على  واجلي�ش  كبرية،  بن�ضبة  عنها  الإم��داد 

اإىل البلدات والقرى اللبنانية. ويف الإطار نف�ضه، حقق اجلي�ش  حماولتها الت�ضلل 

وتوقيف  الإرهابية،  اخلاليا  تفكيك  �ضعيد  على  كبرية  اإجنازات  الداخل  يف 

اأفرادها و�ضبط الأ�ضلحة والأعتدة التي كانت بحوزتها.

الدول  من  والهبات  امل�ضاعدات  ت�ضّلم  يف  اجلي�ش  ي�ضتمّر  اأخ��رى،  جهة  من 

ال�ضديقة، ومن املرتقب اأن يت�ضّلم يف املرحلة املقبلة اأ�ضلحة نوعية كالطوافات 

املقاتلة واملدافع الثقيلة وال�ضواريخ وطائرات الإ�ضتطالع وغريها...

لقد اأثبت اجلي�ش يف هذه املرحلة، قدرة عالية على درء الأخطار املحدقة بالوطن، 

ل �ضّيما خطر الإرهاب، واإجنازاته اليومية هي الرّد الوا�ضح على العتداءات التي 

تطال عنا�ضره. واإزاء ذلك توؤكد قيادة اجلي�ش احلقائق الآتية:

• اأوًل: اإن قرار القيادة ثابت وحازم، يف عدم ال�ضماح لالإرهاب باإيجاد اأي حممّية 
اأو بقعة اآمنة له يف لبنان، مهما تطلب ذلك من جهود وت�ضحيات، واللبنانيون 

على اختالف انتماءاتهم الطائفية واملذهبية، قد عّبوا عن التفافهم الكّلي 

ا  حول اجلي�ش يف مواجهة هذا اخلطر، ورف�ضهم وجود اأي بيئة حا�ضنة له، خ�ضو�ضً

بعدما اأدركوا فظاعة الرتكابات الوح�ضية لالإرهابيني، من ا�ضتباحة لالأعرا�ش 

وقتل وخطف و�ضلب وتخريب، والتي مل ت�ضتثِن اأحًدا حتى من يّدعون زوًرا الدفاع 

عنهم.

ك قيادة اجلي�ش بتحرير الع�ضكريني املخطوفني لدى اجلماعات  • ثانيًا: مت�ضّ
ال�ضبل  ا�ضتخدام كافة  وذلك عب  الأوىل،  ق�ضيتها  ق�ضيتهم  واعتبار  الإرهابية، 

املتاحة، مع رف�ضها اخل�ضوع لأي ابتزاز قد يوظفه الإرهابيون لحًقا �ضّد م�ضلحة 

اجلي�ش والوطن.

و�ضعبه،  لوطنه  لولئه  فعلية  ترجمة  هو  ملوؤ�ض�ضته  الع�ضكري  ولء  اإن  ثالًثا:   •
اأداء  املتقاع�ضني يف  اأو   الولء  املوؤ�ض�ضة للخارجني عن هذا  فال مكان يف �ضفوف 

واجباتهم، واجلي�ش بغنى عن خدمات اأي ع�ضكري يتخاذل اأو ينكث بق�ضمه 

ويخون ر�ضالته، فيخ�ضر نف�ضه قبل وطنه وجمتمعه وعائلته، يف وقت يندفع فيه 

رفاقهم  اإىل  والن�ضمام  اجلي�ش،  �ضفوف  يف  للتطوع  الللبنانيني  ال�ضباب  اآلف 

التي  والأخطار  الت�ضحيات  حجم  اإدراكهم  مع  الوطن،  عن  الدفاع  م�ضرية  يف 

�ضتواجههم يف هذه املرحلة الدقيقة.

ختاًما تدعو قيادة اجلي�ش الع�ضكريني اإىل عدم اإعارة اأي اآذان �ضاغية لل�ضائعات 

امللّفقة، التي يرّوجها الإرهابيون عب مواقع التوا�ضل الجتماعي وغريها للتاأثري 

يف معنوياتهم، فموؤ�ض�ضتهم اليوم اأقوى من اأي وقت م�ضى، وهي ع�ضية على كل 

يراهنون  واللبنانيون جميًعا  والنيل من متا�ضكها،  بها  الت�ضكيك  حماولت 

على دورها احلتمي يف اإنقاذ الوطن واحلفاظ على �ضيادته وا�ضتقراره.

الريزة يف 2014/10/22

العماد قهوجي قائد اجلي�ش







يوميات 

اإعداد:ال�شهادة

نينا عقل خليل

العدد 26353

�سهداء جدد �سقطوا يف مواجهة 

الإرهاب، لتتوا�سل م�سرية الت�سحيات 

اجل�سام التي يبذلها اجلي�ش يف هذه 

املرحلة الع�سيبة من تاريخ البالد.

فبني اأواخر اأيلول والثلث الأول من 

ت�سرين الأول، �سّيع اجلي�ش عدًدا 

من �سهدائه الأبرار، ووا�سل رجاله 

قطع طرق الفتنة و�سّد املنافذ يف وجه 

الرهابيني بقاًعا و�سماًل. هوؤلء كّثفوا 

حماولتهم لإحداث خرق ما. مدوا 

اأياديهم الآثمة من بوابتي طرابل�ش 

وعكار جمدًدا. واملواجهات العنيفة 

التي �سهدتها املدينة بني رجال اجلي�ش 

وجمموعات الإرهابيني القتلة، 

خالل الأ�سبوع الأخري من ت�سرين 

الأول، اأ�سفرت عن ارتفاع مزيد 

من الأبطال اإىل جوار ربهم �سهداء 

اأنقياء، ف�ساًل عن ا�ست�سهاد عدد من 

املدنيني. اأما املجرمون اجلبناء فتلقوا 

ال�سربات املوجعة يف ظل ا�سرار 

وا�سح من اجلي�ش بقيادته وع�سكرييه 

على مالحقتهم والقت�سا�ش منهم.

يف ما يلي يوميات، �سال فيها 

الكثري من الدماء ال�سريفة يف 

مواجهة م�ساريع التكفري والرتهيب 

والتخريب...

م�ضرية الت�ضحيات 

اجل�ضام متوا�ضلة

بني اأواخر اأيلول واأوائل ت�سرين

وّدع  والأ���س��ى،  احل��زن  م�ساعر  بعميق 

اجلي�ش والأهايل خم�سة �سهداء جدد من 

ومقلع  اجلي�ش  خزان  احلبيب،  ال�سمال 

ح�سني  خالد  حممد  اجل��ن��دي  اأب��ط��ال��ه: 

الذي ا�ست�سهد من جّراء الإعتداء امل�سّلح 

البداوي  حملة  يف  اجلي�ش  مركز  على 

حممد  م��ي��اد  واجل��ن��دي  طرابل�ش،  يف 

اإطاق  ا�ست�سهد من جّراء  الذي  العي�سى 

زميله  مع  اجتاهه  يف  ال��ّن��ار  م�سّلحني 

الذي  حيدر  الدين  فخر  حممد  اجلندي 

الريحانية  بلدة  وذلك عند مفرق  جرح، 

يف عكار. بينما ا�ست�سهد اجلندي عاء 

عبوة  اإنفجار  ج��ّراء  من  العويك  الدين 

تفكيكها  على  يعمل  كان  نا�سفة 

احلّرة يف طرابل�ش. كذلك،  املنطقة  يف 

ها�سم  ج��ان  جمال  اجلندي  ا�ست�سهد 

النار  اإط��اق  على  م�سّلحني  اإق��دام  اإث��ر 

باجتاه حافلة ع�سكرية يف حملة البرية 

خدماته  املمّددة  املجّند  اأم��ا  عكار.   -

متاأثًرا  فا�ست�سهد  فا�سل  علي  حممود 

الإرهابي  الإنفجار  ج��ّراء  من  بجراحه 

اآلية ع�سكرية يف بلدة  الذي تعّر�ست له 

عر�سال )2014/9/19(.

وقد نعت قيادة اجلي�ش ال�سهداء، لفتة 

على  والأك��ي��د  الوا�سح  »ال���رد  اأن  اإىل 

واملجرمني يف عبثهم،  الإرهابيني  متادي 

اإنقاذ  على  املوؤ�س�سة  ع��زم  يف  يكمن 

دون  من  القتلة  هوؤلء  وماحقة  الوطن 

الق�سا�ش  واإن��زال  عليهم  والقب�ش  هوادة 

العادل بهم«.

قرى  ل��ّف  وح��زن  كبري  غ�سب  وو�سط 

والأه��ايل  اجلي�ش  وّدع  وال�سمال  عكار 

النعو�ش  لّفت  حيث  ال�سهداء،  اأبناءهم 

بالعلم اللبناين واأدى رفاق ال�ساح التحّية 

اجلي�ش  مو�سيقى  وعزفت  الع�سكرية 

النعو�ش  وحملت  واخل��ل��ود،  امل��وت  حلن 

على اأكف املحبني و�سوًل اإىل بلداتهم، 

والأق��رب��اء  الأه���ايل  ا�ستقبلهم  حيث 

�سهداء  ه��م  اأب��ن��اءه��م  »اأن  موؤكدين 

اجلي�ش وكل الوطن«، داعني الدولة اإىل 

»ك�سف الفاعلني ومعاقبتهم«.

اجلندي ال�سهيد

حممد خالد ح�سني

واأبناء  القيادة  �سّيعت   ،2014/9/23 يف 

ب��ل��دة ت��ك��ري��ت يف ع��ك��ار، اجل��ن��دي 

ح�سور  يف  ح�سني  خالد  حممد  ال�سهيد 

العقيد ح�سني احل�سن ممثًا وزير الدفاع 

ن�سال  النائب  اجلي�ش،  وقائد  الوطني 

احلريري،  �سعد  الرئي�ش  ممثًا  طعمة 

وفاعليات �سيا�سية واأمنّية.

وكان جثمان ال�سهيد و�سل اإىل منزل 

العائلة يف بلدته يف تكريت و�سط اأجواء 

انطلق  ذلك  بعد  واحل��زن.  الغ�سب  من 

الكبري  م�سجد  اإىل  الت�سييع  موكب 

واألقى  الت�سييع.  مرا�سم  ج��رت  حيث 

فيها:  جاء  كلمة  اجلي�ش  قائد  ممثل 

اجل�سام،  الت�سحيات  م�سرية  »تتوا�سل 

املرحلة  ه��ذه  يف  اجلي�ش  يبذلها  التي 

تتنّوع  قد  الباد.  تاريخ  من  الع�سيبة 

الأخ��ط��ار  لكّن  وال�����س��اح��ات،  امل��واق��ع 

مكان،  كل  يف  رجالنا  ت��ازم  نف�سها 

نف�سها  هي  املجرمة  العبثية  والأي���ادي 

الفتنة  اإثارة  على  كلل  با  تعمل  التي 

وتعميم الفو�سى، للّنيل من وحدة لبنان 

اأبنائه،  بني  امل�سرتك  العي�ش  و�سيغة 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  من  ا  اأي�سً وللّنيل 

وح�سنه  الوطن  �سمانة  ت�سكل  التي 

املنيع«.

واأ�ساف: »اإن رّدنا الوا�سح والأكيد، على 

واملجرمني يف عبثهم،  الإرهابيني  متادي 

يكمن يف عزم هذه املوؤ�س�سة على اإنقاذ 

الأخ��ط��ار  ك��ان��ت  م��ا  كائنة  ال��وط��ن 

هوؤلء  ماحقة  يف  كما  والت�سحيات، 

القتلة من دون هوادة، حتى اإلقاء القب�ش 

بهم.  العادل  الق�سا�ش  واإن��زال  عليهم 

الدم  �سريبة  باأن  تامة  ثقة  وكونوا على 

يوميات الوطن 

مدّونة بدماء الأبرار 

و�سجاعة الأبطال



اجلندي ال�سهيد 

عالء الدين العويك

ا�ستقبلت   ،2014/10/8 يف 

زغرتا  ق�ساء  يف  ال��ف��ّوار  بلدة 

عاء  ال�سهيد  اجلندي  ابنها 

ال��دي��ن ال��ع��وي��ك، وُرف��ع��ت 

ال�سهيد على  و�سور  الافتات 

م��دخ��ل ال��ب��ل��دة وع��ل��ى طول 

الطريق املوؤدية اإىل منزل ذويه 

يف بلدة الفّوار.

وق���د رف���ع اجل��ث��م��ان عند 

ملفوًفا  الأك��ف  على  البلدة،  مدخل 

بالعلم اللبناين، و�سط اإطاق املفرقعات 

النارية ونرث الأرز والورود، ثم تابع املوكب 

كان  حيث  البلدية  مبنى  اإىل  طريقه 

رف��اق  م��ن  لل�سهيد  ر�سمي  ا�ستقبال 

عزفته  املوتى  حلن  وقع  وعلى  ال�ساح، 

ثلة من مو�سيقى اجلي�ش.

واجلرحى  احلرب  اأو�سمة  تقليده  وبعد 

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

جثمانه،  على  ال�ساة  واإقامة  الربونزية، 

نائب  العقيد ح�سن ح�سن ممثًا  األقى 

رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني 

الأ�ستاذ �سمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي كلمة جاء فيها: »نوّدع 

امليامني،  اأبطالنا  اأحد  واإجال  باإكبار 

ق�سى  الذي  العويك  الدين  عاء  اجلندي 

وهو يحاول انتزاع خطر املوت عن اأهله 

التي  اخلبيثة  العبوة  تلك  من  ورفاقه، 

ج�سم  يف  والإرهاب  ال�سر  اأ�سابع  زرعتها 

الوطن بق�سد القتل والرتهيب، فكانت 

دماوؤه الزكية، عنوًنا لنت�سار احلّق على 

اأبناء  من  مواطن  لكل  وف��داًء  الباطل، 

وطننا احلبيب«.

والأخطار  امل�ساعب  زمن  »يف  واأ�ساف: 

جانب،  ك��ّل  من  بلبنان  حتيط  التي 

قوافل  اإىل  ين�سّم  اأن  الغايل  �سهيدنا  اآثر 

املجد  اإىل  ومي�سي  الأب����رار،  �سهدائنا 

ومبا  للق�سم  بوفائه  ف��خ��وًرا  واخل��ل��ود، 

ر�سالة  هي  وها  وطنه،  اأج��ل  من  قّدمه 

وب�سر،  �سمع  ذي  كّل  تخرب  ا�ست�سهاده 

ا كجي�ش لبنان، ي�سارع اأبناوؤه  اأن جي�سً

اإىل ال�ست�سهاد بقناعة ور�سى، هو جي�ش 

من  واإنقاذه  الوطن،  عن  بالدفاع  جدير 

يتنازل  ولن  والإره���اب،  الفتنة  خمالب 

حماية  يف  املقد�ش  دوره  عن  اأمنلة  قيد 

الباد والعباد، والعودة ب�سفينة الوطن اإىل 

�ساطئ الأمان وال�ستقرار«.

اجلندي  حياة  ع��ن  نبذة  يلي  م��ا  ويف 

ال�سهيد:

- من مواليد 1984/1/1، حارة الفّوار – 

زغرتا.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2009/12/26.

الباهظة التي قّدمها اجلي�ش 

ه��دًرا،  تذهب  لن  ي��زال،  ول 

فهذه الدماء الزكية هي التي 

التفّكك  من  لبنان  �سانت 

على  وحافظت  والإن��ه��ي��ار، 

ومعها  وموؤ�س�ساتها،  الدولة 

يف  اخل��ا���ش  فجر  �سينبلج 

القادم من الأيام«.

ال�سهيد ح�سني، من مواليد 

عكار،  ق�ساء  ع��ي��ات،  يف   1988/1/1

حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2008/12/27.

- م��ن ع���داد ل���واء امل�����س��اة ال��ع��ا���س��ر – 

الكتيبة 103.

- حائز:

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مّرتني.

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

- متاأهل بدون اأولد.

ا�ست�سهاده،  بعد  اأعلى  لرتبة  ُرّق��ي   -

وُمنح و�سام احلرب، و�سام اجلرحى وو�سام 

قائد  العماد  وتنويه  الع�سكري  التقدير 

اجلي�ش.
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ال�سهيد اجلندي 

جمال جان ها�سم

الأهايل  من  ح�سد  بح�سور 

�سّيعت  ال�����س��اح،  ورف����اق 

قيادة اجلي�ش اجلندي جمال 

ا�ست�سهد  الذي  ها�سم،  جان 

على  م�سلحني  اإق����دام  اإث���ر 

حافلة  باجتاه  النار  اإط��اق 

اجلندي ال�سهيد

ميالد حممد العي�سى

وّدع��ت   ،2014/10/9 يف 

القيادة واأهايل بلدة الريحانية 

ال�سهي��د  اجلن��دي  وع��كار، 

مياد العي�سى. وح�سر مرا�سم 

الت�سييع ممث��ًا وزير الدفاع 

الوطني وقائ��د اجلي�ش العقيد 

وبع��د  ال��ذي  يزب��ك  توفي��ق 

اأو�سمة احلرب  تقليد ال�سهيد 

واجلرحى والتقدير الع�سكري 

م��ن الدرج��ة الربونزي��ة، األق��ى كلم��ة 

باملنا�سب��ة اأثن��ى فيه��ا عل��ى ت�سحيات��ه 

ومناقبيته الع�سكرية.

ومّما ق��ال: »يف ح�س��رة ال�سهيد والأهل 

والرف��اق، نوؤكد اليوم جمدًدا باأن اجلي�ش 

ل��ن يخ�س��ع لأي تهديد ياأتي م��ن هنا اأو 

هن��اك، اأو اأي عم��ل اإرهاب��ي اأو اإجرام��ي 

اأثن��اء  يف  الع�سكري��ني  يط��ال  جب��ان، 

قيامه��م بالواجب اأو يف اأثناء تنّقاتهم. 

هذا هو الوعد الذي اأطلقته قيادة اجلي�ش 

منذ �سن��وات، �سه��ًرا متوا�س��ًا، و�سهداء 

وجرحى، بذلوا اأرواحهم الطاهرة ذوًدا عن 

وحدة الوطن و�سيغة العي�ش امل�سرتك بني 

اأبنائ��ه، يف مواجه��ة ع�ساب��ات الإرهاب 

والإج��رام الغريب��ة عن ن�سي��ج جمتمعنا 

اللبناين العريق«.

واأردف قائ��ًا: »ما كان �سهيدنا الغايل 

يف �سنوات خدمت��ه الع�سكرّية، اإّل مثاًل 

للمناقبّي��ة والن�سباط ونك��ران الذات. 

وكان بالتاأكيد ي�سع ن�سب عينيه قدر 

ال�سه��ادة يف يوم من الأيام وذلك بحكم 

اإميان��ه العمي��ق بر�سال��ة موؤ�س�ست��ه التي 

تق��وم عل��ى مب��ادىء ال�س��رف والت�سحية 

والوفاء، وبحكم تربيته النقّية ال�ساحلة 

من��ذ نعوم��ة اأظاف��ره، يف اأح�س��ان عائلة 

وطنّية، يع��رف اجلميع تاريخها امل�سهود 

له، يف حمّبة الوط��ن والرتباط باجلي�ش، 

ك بالقي��م الأخاقّية والإن�سانّية  والتم�سّ

ال�سمحاء«.

ال�سهيد العي�سى من مواليد 1991/1/28 

حمافظ��ة  ع��كار،  ق�س��اء  عّي��ات،  يف 

ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2010/2/4.

- من ع��داد اأركان اجلي���ش للعديد – 

املكتب الإداري.

- حائ��ز تنوي��ه العم��اد قائ��د اجلي���ش 

وتهنئته.

- متاأهل بدون اأولد.

- ُرّق��ي لرتب��ة اأعل��ى بع��د ال�ست�سهاد، 

وُمنح و�س��ام احلرب، و�سام اجلرحى وو�سام 

التقدي��ر الع�سك��ري وتنويه العم��اد قائد 

اجلي�ش.

العدد 28353

يوميات 

ال�شهادة

- من عداد فوج التدخل الأول.

- حائز: 

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مّرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

• تهنئة مدير العمليات.
- عازب.

ا�ست�سهاده  بعد  اأع��ل��ى  لرتبة  ُرّق���ي   -

وُمنح و�سام احلرب، و�سام اجلرحى وو�سام 

قائد  العماد  وتنويه  الع�سكري،  التقدير 

اجلي�ش.



املجّند املمّددة 

خدماته ال�سهيد

حممود علي فا�سل

القيادة  �سّيعت  ك��ذل��ك، 

اجلنوبية  ال�ساحية  واأب��ن��اء 

امل��ج��ّن��د امل���م���ّددة خ��دم��ات��ه 

فا�سل،  ال�سهيد حممود علي 

و�سط غ�سب كبري وحزن لّف 

واملنطقة.  الأح��ي��اء  كامل 

ال�سهيد  نع�ش  ُل��ّف  اأن  وبعد 

ثلة  واأدت  اللبناين،  بالعلم 

الع�سكرية،  التحية  ال�ساح  رفاق  من 

املوت  حلن  اجلي�ش  مو�سيقى  وعزفت 

املحّبني  اأك��ف  على  ُحمل  واخل��ل��ود، 

واأبناء العائلة املفجوعة و�سوًل اإىل مدخل 

منزله العائلي فكان يف انتظاره العائلة 

والرفاق.

ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش 

يف  كلمة  األقى  حيدر  ح�سن  العقيد 

وفعاليات  �سيا�سية  �سخ�سيات  ح�سور 

فيها  اأّك��د  وخم��ات��ري،  بلديات  وروؤ���س��اء 

لأي  يخ�سع  لن  وكعادته،  »اجلي�ش  اأن 

اأي  اأو  هناك،  اأو  هنا  من  ياأتي  تهديد 

الع�سكريني  يطال  جبان  اإرهابي  عمل 

الوعد  هو  هذا  بالواجب.  قيامهم  اأثناء 

الذي اأطلقته قيادة اجلي�ش، وترجم على 

التي  الت�سحيات،  بحجم  الواقع،  اأر���ش 

م�ساحة  ام��ت��داد  على  جنودنا  قّدمها 

الباد، �سهًرا متوا�سًا، و�سهداء وجرحى، 

وحدة  عن  ذوًدا  الطاهرة  اأرواحهم  بذلوا 

بني  امل�سرتك  العي�ش  و�سيغة  ال��وط��ن 

الإره��اب  ع�سابات  مواجهة  يف  اأبنائه، 

الإج��رام  �سوى  لها  هوية  ول  دين  ل  التي 

والقتل والتخريب«.

كبرية،  امل�ساعب  »اإن  قائًا:  وتابع 

على  والعزم  اأكرب،  ال�سمود  اإرادة  لكن 

يبقى  ج��ذوره،  من  الإره���اب  ا�ستئ�سال 

غاية اجلي�ش وغاية كل مواطن �سريف، 

اأهرقت  التي  ال�سهداء  دماء  تزيدنا  ولن 

واإ�سراًرا  اإل قّوة ومناعة،  لبنان،  يف �سبيل 

على ا�ستكمال م�سرية الإنقاذ، كائنة 

ما كانت الأخطار والتحديات«.

اإن  القيادة،  وّزعتها  التي  النبذة  ويف 

ال�سهيد من مواليد 1995/3/9، يف يونني.

اإع���ت���ب���اًرا من  ُم�����ّددت خ��دم��ات��ه   -

.2014/3/29

 – ال�ساد�ش  امل�ساة  ل��واء  ع��داد  م��ن   -

الكتيبة 63.

- عازب. 

ا�ست�سهاده،  بعد  اأعلى  لرتبة  ُرّق��ي   -

وُمنح و�سام احلرب، و�سام اجلرحى وو�سام 

قائد  العماد  وتنويه  الع�سكري  التقدير 

اجلي�ش.
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عكار   - ال��ب��رية  حملة  يف  ع�سكرية 

)2014/10/17(، حيث اأجريت له مرا�سم 

م�ست�سفى  اأم���ام  ال��ازم��ة  ال��ت��ك��رمي 

اأو�سمة  تقليده  ومّت  رح��ال،   - عكار 

الع�سكري  والتقدير  واجلرحى  احل��رب 

من الدرجة الربونزية، ثم اأقيمت ال�ساة 

على روحه الطاهرة يف كني�سة ال�سهيدة 

مورا يف بلدة القبيات - عكار.

ممثًا  الكردي  وليد  العقيد  األقى  وقد 

وزير  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  دول��ة 

اجلي�ش  قائد  والعماد  الوطني  الدفاع 

باملزايا  فيها  ن��ّوه  باملنا�سبة،  كلمة 

ومما  لل�سهيد  والأخاقية  الع�سكرية 

قاله: 

بحق  الغادرة  العتداءات  تكرار  »اإن   

املعتدون  كان  �سواء  اجلي�ش،  عنا�سر 

من الغرباء املرتزقة، اأو ممن يّدعون زوًرا 

تخلوا عن  اأن  بعد  الوطن،  اإىل  النتماء 

مواطنيتهم وباعوا اأنف�سهم للجماعات 

حلياة  قيمة  اأي  تعري  ل  التي  الإرهابية 

تفلح  لن  وحريته،  وكرامته  الإن�سان 

على الإطاق يف اإ�سعاف عزمية اجلي�ش 

الإره��اب  اآف��ة  ا�ستئ�سال  على  واإ���س��راره 

اأر�سنا  فالأر�ش  جذورها،  من  والإج��رام 

وال�سعب �سعبنا، ولن ت�ستطيع قوى ال�سر 

واأ�ساليب  و�سائل  من  ا�ستخدمت  مهما 

التزامنا  عن  تثنينا  اأن  وترهيب،  قتل 

تزيدنا  ول��ن  ال��وط��ن،  حماية  يف  ودورن���ا 

يبذلها جنودنا  التي  الت�سحيات اجل�سام 

مواجهة  على  وقدرة  مناعة  اإّل  يومًيا، 

والتحديات«. امل�ساعب 

ها�سم  جان  جمال  ال�سهيد  اجلندي 

 - القبيات   1995/  7/  22 مواليد  من 

عكار. 

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2013/7/3.

- حائز عدة اأو�سمة، وتنويه العماد قائد 

اجلي�ش وتهنئته.

- عازب.

ا�ست�سهاده،  بعد  اأعلى  لرتبة  ُرّق��ي   -

وُمنح و�سام احلرب، و�سام اجلرحى وو�سام 

قائد  العماد  وتنويه  الع�سكري  التقدير 

اجلي�ش.



اأواخر ت�سرين:

عملّية نوعية للجي�ش

اجلي�ش  متّكن  الأول  ت�سرين   23 يف 

اأخطر  م��ن  واح���دة  على  الق�ساء  م��ن 

خايا داع�ش، حيث نّفذ عملية اعتقل 

ميقاتي  �سليم  اأحمد  الإرهابي  خالها 

داخل �سّقة يف بلدة عا�سون، وقتل عدًدا 

قيادة  بيان  وك�سف  الرهابيني.  من 

اجلي�ش ال�سادر حول العملية اأّن ميقاتي 

ال�سمال. وهو  اأهم كوادر داع�ش يف  من 

بالتنظيم  مرتبطة  خايا  باإن�ساء  قام 

لتنفيذ عمل  يخّطط  املنطقة وكان  يف 

عمر  ابنه  مع  بالتن�سيق  كبري  ارهابي 

الذي يقاتل مع داع�ش يف جرود عر�سال، 

الأخرية  الآونة  اأر�سل يف  اأنه  اإىل  بالإ�سافة 

�سباًنا لبنانيني لان�سمام اإىل داع�ش ومن 

هريرة،  باأبو  امللقب  عمر،  ول��ده  بينهم 

الرقيب  املتوّرط بذبح  وابن �سقيقه بال 

اأول ال�سهيد علي ال�سيد...

واإث������ر اأح�����داث 

�سدرت  طرابل�ش 

ب��ح��ّق��ه م��ذك��رة 

ت��وق��ي��ف ل��ت��وّرط��ه 

ال�ستباكات،  يف 

ح����ي����ث ك����ان 

ي���ق���ود جم��م��وع��ة 

اأن�ساأها  م�سّلحة 

من  خ��روج��ه  بعد 

قد  كان  بعدما   2010 العام  يف  ال�سجن 

بالتخطيط  لقيامه   2004 العام  يف  اأوقف 

دبلوما�سية  مراكز  �سّد  ارهابي  لعتداء 

ا�سمه  ارتبط  كما  اأجنبية.  وم�سالح 

 ،)2003( املاكدونالدز  مطاعم  بتفجري 

ال�سنية  معارك  يف  �سارك  اأن  له  و�سبق 

كان  اإذ  اجلي�ش،  �سّد   1999 العام  اأواخر 

التكفري  جماعة  اإىل  حينها  منتمًيا 

اإىل  املعارك  انتهاء  بعد  وف��ّر  والهجرة، 

خميم عني احللوة...

اأّن اجلي�ش �سبط  اأّكد البيان  كذلك 

وق��اذف��ات  وذخ��ائ��ر  اأ�سلحة  عا�سون  يف 

ورم���ان���ات ي��دوي��ة 

نا�سفة  واأح���زم���ة 

ع�سكرية  واأعتدة 

عائدة  ب��زة  بينها 

اللبناين  للجي�ش 

ومواد متفجرة.

ع����ق����ب ه����ذه 

عمدت  العملية 

اإىل  الإره��اب  قوى 

زع���زع���ة ال��و���س��ع 

المني يف طرابل�ش واإثارة الفنت والتحري�ش 

يف  م�سّلحني  عنا�سر  ون�سرت  املذهبي، 

اأحياء من املدينة.

اجلي�ش  على  م�سّلحون  اعتدى  كما 

يف املحّمرة )عّكار(، واملنية )طرابل�ش(، 

املنا�سبة  التدابري  باتخاذ  اجلي�ش  ف��رّد 

وده��م  امل�سّلحني  م��ع  ا�ستبك  حيث 

فاأوقع  فيها،  يتح�سنون  التي  الأماكن 

و�سادر  مبا�سرة.  اإ�سابات  �سفوفهم  يف 

الأ�سلحة  من  كميات  خمائبهم  من 

�سيارات  ثاث  ك�سفه  اإىل  والذخائر، 

 – ال�����س��ام  م��در���س��ة  )ق����رب  مفخخة 

بحنني(.

)ب��ني  امل���واج���ه���ات  يف  ا���س��ت�����س��ه��د 

من  ع��دد  و2014/10/26(   2014/10/24

الع�سكريني بينهم ثاثة �سباط، وجرح 

عدد اآخر.

قيادة اجلي�ش التي نعت ال�سهداء وبداأت 

العمليات  اأّن  اأّكدت  تباًعا،  ت�سييعهم 

على  الق�ساء  حتى  م�ستمّرة  الع�سكرية 

يف  امل�سلحة  املظاهر  ومنع  امل�سّلحني 

طرابل�ش. 

العدد 30353

يوميات 

ال�شهادة
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قيادة اجلي�ش تنعي �سهداء طرابل�ش وجوارها

– مديرية التوجيه، الع�سكريني الذين ا�ست�سهدوا يف ال�ستباكات التي خا�سها اجلي�ش �سد املجموعات  نعت قيادة اجلي�ش 

الإرهابية امل�سّلحة يف مدينة طرابل�ش وجوراها، وهم: النقيب جهاد نبيه الهرب، املازم اأول فرا�ش حممود احلكيم، املازم ندمي 

جورج �سمعان، الرقيبان حممد علي نون وابراهيم فوزي �سلهب، العريف ديب حممد الطح�ش، اجلنود: اإيهاب علي احلاين، 

اأحمد �سعيد اأ�سعد وحممد علي يا�سني، واملجندان عبا�ش حكمت اإبراهيم وجعفر علي اأ�سعد.

النقيب ال�سهيد

جهاد نبيه الهرب

املالزم اأول ال�سهيد

فرا�ش حممود احلكيم

املالزم ال�سهيد

ندمي جورج �سمعان

- من مواليد 1985/11/12 يف 

بريوت.

ب�سفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

من  اع��ت��ب��اًرا  �سابط  تلميذ 

.2004/10/8

اعتباًرا  مازم  لرتبة  -رّقي   

يف  وت���دّرج   ،2007/6/11 م��ن 

نقيب  رت��ب��ة  حتى  ال��رتق��ي��ة 

اإعتباًرا من 2014/7/1.

وتنويه  اأو�سمة  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�ش  قائد  العماد 

عّدة مرات. 

يف  درا���س��ي��ة  دورة  ت��اب��ع   -

الوليات املتحدة الأمريكية، 

وعدة دورات يف الداخل.

- عازب.

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

ال�ست�سهاد.

 1988/12/5 مواليد  من   -

امل�سرفة – ق�ساء عاليه.

ب�سفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

ت��ل��م��ي��ذ ���س��اب��ط واأحل�����ق يف 

الكلّية احلربية اعتباًرا من 

.2008/10/14

اعتباًرا  مازم  لرتبة  -رّقي   

يف  وت����دّرج   ،2011/8/1 م��ن 

اأول  مازم  رتبة  حتى  الرتقية 

اعتباًرا من 2014/8/1.

وتنويه  اأو�سمة،  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�ش  قائد  العماد 

عّدة مرات. 

- عازب.

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

ال�ست�سهاد.

- من مواليد 1993/2/17 يف 

كفتون - الكورة.

ب�سفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

من  اع��ت��ب��اًرا  �سابط  تلميذ 

.2011/10/13

اعتباًرا  مازم  لرتبة  رّقي   -

من 2014/8/1.

وتنويه  اأو�سمة،  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�ش  قائد  العماد 

عّدة مرات. 

يف  دورات  ع����ّدة  ت��اب��ع   -

الداخل.

- عازب.

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

ال�ست�سهاد.



العدد 32353

يوميات 

ال�شهادة

الرقيب ال�سهيد

حممد علي نون

الرقيب ال�سهيد

ابراهيم فوزي �سلهب

العريف ال�سهيد

ديب حممد الطح�ش

اجلندي ال�سهيد

اأحمد �سعيد اأ�سعد

- من مواليد 1983/5/11 يف 

الرام - ق�ساء بعلبك.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2006/9/15

وتنويه  اأو�سمة،  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�ش  قائد  العماد 

عّدة مرات. 

- عازب.

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

ال�ست�سهاد.

يف   1990/4/1 مواليد  من   -

حو�ش حال – ق�ساء زحلة.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2014/6/20

وتنويه  اأو�سمة،  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�ش  قائد  العماد 

عّدة مرات. 

- عازب.

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

ال�ست�سهاد.

يف   1990/1/17 مواليد  من   -

قرقف – ق�ساء عكار.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2011/11/9

وتنويه  اأو�سمة،  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�ش  قائد  العماد 

عّدة مرات. 

- متاأهل من دون اأولد.

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

ال�ست�سهاد.

 1981/8/22 مواليد  من   -

ق�ساء   - القيطع  �سفينة  يف 

عكار.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2009/12/26

وتنويه  اأو�سمة،  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�ش  قائد  العماد 

عّدة مرات. 

- متاأهل من دون اأولد.

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

ال�ست�سهاد.
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اجلندي ال�سهيد

حممد علي يا�سني

اجلندي ال�سهيد

اإيهاب علي احلالين

املجّند املمّددة خدماته 

ال�سهيد جعفر علي اأ�سعد

املجّند املمّددة خدماته 

ال�سهيد عبا�ش حكمت اإبراهيم

مواليد 1992/11/6 يف  - من 

مدينة النبطية.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2014/6/20

وتنويه  اأو�سمة،  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�ش  قائد  العماد 

عّدة مرات. 

- عازب.

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

ال�ست�سهاد.

يف   1991/6/6 مواليد  من   -

بعلبك.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2012/12/1

وتنويه  اأو�سمة،  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�ش  قائد  العماد 

عّدة مرات. 

- عازب.

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

ال�ست�سهاد.

- من مواليد 1988/10/1 يف 

مدينة طرابل�ش.

- مّددت خدماته يف اجلي�ش 

اإعتباًرا من 2011/2/8.

وتنويه  اأو�سمة،  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�ش  قائد  العماد 

عّدة مرات. 

- عازب.

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

ال�ست�سهاد.

- من مواليد 1993/6/26 يف 

�سم�سطار - بعلبك.

- مّددت خدماته يف اجلي�ش 

اإعتباًرا من 2014/7/1.

وتنويه  اأو�سمة،  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�ش  قائد  العماد 

عّدة مرات. 

- عازب.

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

ال�ست�سهاد.







بعنوان  مقّرها  يف  ندوة  الدميقراطي  التجدد  حركة  نّظمت 

»ت�سليح اجلي�ش اللبناين وا�سرتاتيجية احلرب على الإرهاب«، 

ح�سرها ممثل نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني 

فوزي  العميد  العماد جان قهوجي  وقائد اجلي�ش  �سمري مقبل 

�سابقون،  نواب  فتفت،  واأحمد  ال�سعد  فوؤاد  النائبان  حمادة، 

ممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية، اأع�ساء اللجنة التنفيذية 

التجدد الدميقراطي، ملحقون ع�سكريون وح�سد  يف حركة 

من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والفكرية والأكادميية.

اأوغا�سبيان  جان  النائب  فيها  �سارك  التي  الندوة  ا�ستهلت 

للتحليل  واخلليج  الأدنى  ال�سرق  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  والرئي�ش 

بالن�سيد  قهوجي،  ريا�ش  ال�سيد   )Inegma( الع�سكري 

ق  من�سّ األقاها  التجدد  حركة  بكلمة  ثم  اللبناين،  الوطني 

عّرف  الذي  من�سى  كميل  العامة  ال�سيا�سات  ندوات  برنامج 

الهيئة  لذكرى ع�سو  الندوة  واأهدى هذه  الربنامج،  بن�ساطات 

جورج  الدكتور  الراحل  احلركة  يف  الوطنية 

يف  النا�سطني  اأبرز  من  كان  الذي  الق�سيفي، 

لتمكني  والدولية  العربية  واملحافل  لبنان 

اجلي�ش اللبناين والقوى ال�سرعية اللبنانية.

قمورية،  اأمني  لل�سحايف  كلمة  كانت  ثم 

تعّم  الدولة  هيبة  تتال�سى  »عندما  فيها:  قال 

تطرق  موؤ�س�ساتها  تنهار  وعندما  الفو�سى، 

يف  ال��دول��ة  فهيبة  الأب���واب،  الأهلية  احل��رب 

قوى  جعلت  بعدما  زم���ن،  منذ  احل�سي�ش 

الدولة  الطوائف،  من  املنبثقة  الواقع  الأم��ر 

اأي م�سمون، واجلي�ش  جمرد هيكل خال من 

التي  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اآخ��ر  هو  اللبناين 

اآخر  وهو  الوطن،  كل  ومتثل  �سامدة  تزال  ل 

اندثر،  اأو  اجلي�ش  ذهب  ما  واإذا  الدولة،  مظاهر 

اندثرت الدولة«.

ريا�ش  لل�سيد  مداخلة  كانت  ذل��ك،  بعد 

اليوم  »يواجه  لبنان  اأن  فيها  اعترب  قهوجي 

وهي  الإره��اب  �سد  تاريخه  يف  معركة  اأ�سر�ش 

حلركات  م�سبوق  غري  ظهور  �سياق  يف  تاأتي 

جهادية متطّرفة، ا�ستغلت �سعف احلكومات 

املركزية وثورات الربيع العربي والتوتر املذهبي 

لفر�ش نف�سها على ال�ساحة وهي ت�سيطر على 

م�ساحات جغرافية كبرية«.

واأ�ساف: »بغ�ش النظر عن اأ�سباب �سعود هذه 

اللبنانية،  احلدود  اإىل  وو�سولها  املتطّرفة  القوى 

النظر  يجب  وعليه،  كبرًيا،  اأ�سبح  فالتهديد 

للتعامل  وحاجاته  اللبناين  اجلي�ش  واقع  اإىل 

اأمنًيا  تهديده  يعد  الذي مل  الإرهاب  مع خطر 

اإىل  بالن�سبة  ووجودًيا  ا�سرتاتيجًيا  بات  واإمنا 

لبنان.

ا  �سر�سً ع��دًوا  اليوم  يواجه  اللبناين  فاجلي�ش 

قتالية  خربة  وميتلك  جّيد  ب�سكل  م�سّلًحا 

جي�شنا

اإعداد:

نينا عقل خليل
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ت�سليح اجلي�ش وا�سرتاتيجية 

احلرب على الإرهاب يف ندوة

اأ�سلحة وذخائر اأمريكية هبة للجي�ش

الدفاعي  التعاون  مكتب  ومن  اجلي�ش  �سباط  من  عدد  ح�سور  يف 

الأمريكي يف لبنان، ت�سّلم اللواء اللوج�ستي عرب مطار رفيق احلريري 

من  كميات  و2014/10/8،   2014/9/26  ،22  ،19  ،18 وبتواريخ  الدويل، 

الأ�سلحة والذخائر املختلفة.

وتاأتي هذه الدفعات اجلديدة �سمن اإطار برنامج امل�ساعدات الأمريكية 

املقررة للجي�ش والإلتزامات والإتفاقيات املوّقعة بني اجلانبني.



من  لبنان  اإىل  الواقع  هذا  نقل  ويحاول  الع�سابات،  حرب  يف 

معركة  وفتح  منه  اأجزاء  على  وال�سيطرة  الفو�سى  ن�سر  اأجل 

ت�سّكل  الإره��اب  على  احل��رب  ف��اإن  ولذلك  اأرا�سيه،  داخ��ل 

اللبناين  اجلي�ش  على  وحتّتم  اآخ��ر،  �سيء  اأي  ت�سبق  اأولوية 

تعزيز  مع  احلرب،  حاجات  مع  تتما�سى  ت�سّلح  �سيا�سة  و�سع 

قدراته يف تنفيذ مهمات اأ�سا�سية اأخرى، مثل حماية من�ساآته 

ال�سرتاتيجية احلالية وامل�ستقبلية )النفط( وحماية حدوده«.

اللبناين  اجلي�ش  واق��ع  ع��ن  قهوجي  ال�سيد  حت��دث  ث��م 

عر�سال  معركة  حيثّيات  وعن  الع�سكرية،  واإمكاناته 

ووقائعها، لفًتا اإىل اأّن، وبح�سب امل�سادر الع�سكرية، »الهجوم 

على مواقع اجلي�ش اللبناين كان مدّبًرا، اإذ اأن جميع مواقع 

اجلي�ش املتقدمة – �سرق وجنوب و�سمال عر�سال – هوجمت يف 

وقت واحد من دون �سابق اإنذار«. وعر�ش الأ�ساليب الع�سكرية 

التي اعتمدها امل�سّلحون، وما رافق هذه املعركة من تطّورات 

�سيا�سية.

املواجهات  اأظهرت  حيث  اجلي�ش،  حاجات  قهوجي  و�سرح 

برامج  تعديل  اىل  بحاجة  ب��اأن��ه  الإره��اب��ي��ني  �سد  الأخ���رية 

واأنظمة دفاعية تواكب  واآليات  لعتاد  اأولوية  ت�سّلحه لإعطاء 

مقت�سيات احلروب، وذلك على �سعيد و�سائل النقل والت�سال 

ال�سالح  �سعيد  على  كما  والإ�سناد،  للمراقبة  واملروحيات 

والدبابات  وامل�سفحات  النقل  عربات  اإىل  اإ�سافة  البحري، 

تنويع  »اإن  وقال:  املتفّجرات.  بك�سف  �سة  املتخ�سّ والأجهزة 

ما  على  اجلي�ش  ح�سول  فر�ش  من  يزيد  قد  ال�سالح  م�سادر 

يريده من دون التعّر�ش لحتكار جهة واحدة«.

وهيكليته  اللبناين  اجلي�ش  عديد  زيادة  »�سرورة  اإىل  ولفت 

اخلا�سة،  القوات  يف  اإ�سافيني  عنا�سر  تطويع  على  والرتكيز 

اللبناين،  اجلي�ش  عنا�سر  عدد  ربع  عن  يقل  ل  ما  لت�سّكل 

ال�سلم  حلماية  الإلزامية،  الع�سكرية  باخلدمة  العمل  واإعادة 

الأهلي ومكافحة الإرهاب«.

وختاًما، تقّدم ال�سيد قهوجي مبجموعة تو�سيات جاء فيها: 

مع  املواجهات  مكان  يف  اللبناين  اجلي�ش  حتّكم  �سرورة 

تواكب  م�سادة  اإعالمية  حملة  وقيام  وزمانها،  الإرهابيني 

للجي�ش  �سيا�سي قوي  توفري غطاء  اإىل  الع�سكرية،  العمليات 

الدويل  التحالف  مع  اللبنانية  احلكومة  وتعاون  وعملياته، 

بايجابية، لأن ذلك �سي�ساهم يف �سرب الإرهابيني على حدود 

من  الع�سكري  الدعم  على  اجلي�ش  ح�سول  و�سي�سهل  لبنان 

دول التحالف، و�سيعزز التعاون ال�ستخباراتي معها.

من  للجي�ش  جيدة  ة  ح�سّ اإعطاء  �سرورة  على  �سدد  كما 

الدولة. ميزانية 

النائب جان اأوغا�سبيان قال يف كلمته: »اإن م�ساألة عر�سال 

مل تنته، وما زالت يف بداياتها، ونحن اأمام م�سكلة يف غاية 

اخلطورة واحلل لي�ش �سهاًل، فاجلي�ش بجزء كبري منه يعاين 

اإىل  تنجر احلكومة  اأن  واخلوف  وقدمها،  التجهيزات  �سعف 

القوى  ا�ستنزاف  اإىل  ي��وؤدي  مبا  عر�سال  يف  تقليدية  معركة 

الفاعلة يف اجلي�ش يف رمال عر�سال، ونحن ل نعرف اأين يوجد 

الإرهاب واأين ينفجر، رمّبا يف طرابل�ش اأو عني احللوة، وبالتايل 

يجب اأن ل نغرق يف عر�سال.

حاجات  تلبية  اللبنانية  احلكومة  ت�ستطيع  هل  وال�سوؤال 

اجلي�ش، فالت�سليح يجب اأن يكون بح�سب املخاطر وبح�سب 

قدراتنا املالية، فكل من يحمل �سالًحا غري �سالح ال�سرعية 

وكل  لبنان،  يف  امليثاقية  وعلى  لبنان  على  خطًرا  ي�سكل 

امل�سوؤولية تقع على عاتق الرتكيبة ال�سيا�سية.

ول �سك يف اأننا اليوم اأمام و�سع يف غاية اخلطورة، والأمر الأهم 

يف مكافحة الإرهاب هو يف قدرة الإ�ستعالم، ويف التن�سيق بني 

يكون  اأن  يجب  الذي  ت  التن�سّ ويف  الأمنية،  القوى  خمتلف 

ب�سكل  ولي�ش  دائم  ب�سكل  الأمنية  الأجهزة  اأم��ام  متاًحا 

دعم  من  اجلي�ش  حاجات  كل  تاأمني  وعلينا  مو�سمي، 

املعلومات،  وداتا  ال�سيا�سية  املظّلة  وتاأمني  وعتاد،  واأمني  مايل 

ك��ل  اإعط��اوؤه  علين��ا  الأمن  اجلي�ش  من  نطلب  فعندما 

حاجات��ه«.

هو  اجلي�ش  اأن  مقولة  على  يوافق  ل  اأنه  اأوغا�سبيان،  وختم 

الأمني  واحلامي  حل  لأي  ال�سمان  هو  »اجلي�ش  بل  احل��ل، 

وال�سلطة  ال�سيا�سية  القوى  يد  يبقى يف  الذي  لبنان  لأي حل يف 

ال�سيا�سية«.

تال ذلك حوار مع احل�سور.
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اأحيت اجلمعية العاملية ذكرى �سهداء القوات الدولية الذين 

بلدة  يف  اأقيم  احتفال  يف  العامل،  بلدان  خمتلف  يف  ق�سوا 

الع�سكري  امللحق  الإحتفال  ح�سر  الفرن�سية.   Mouzillon
قائد  ممثاًل  نادر  جورج  الركن  العميد  فرن�سا  يف  اللبناين 

الرو�سية  ال�سفارتني  و�سباط من  العماد جان قهوجي،  اجلي�ش 

اجليو�ش  ق��ي��ادة  ممثل  مدغ�سقر،  قن�سل  والأرجنتينية، 

ال�سيد   Mouzillon بلدية  رئي�ش  جانب  اإىل  الفرن�سية، 

باتريك بالديه وعدد من الع�سكريني الفرن�سيني املتقاعدين 

الذين �ساركوا يف القوات الدولية ومدعّوين.

اإجالًل  �سمت  دقيقة  بالوقوف  احلفل  ا�ستهل 

امل�سّيد  الن�س��ب  اأم��ام  وذلك  ال�س��هداء،  لأرواح 

ك��لمة  ك��انت  ث�م  امل��ذك��ورة.  البلدة  يف  املنا�سبة  لهذه 

اآلن  ال�س��يد  اجلمعي��ة  ورئي���ش  بلدته��ا  رئي���ش  م��ن  ل��كّل 

�سايي��و.

وبدوره، األقى العميد الركن نادر كلمة العماد قائد اجلي�ش 

وت�سحياتها  جهودها  على  الدولية  القوات  فيها  �سكر  التي 

التي  وه��ي  ال��ي��وم،  وحتى   1978 العام  منذ  لبنان  جنوب  يف 

من  العديد  بينهم  من  ال�سهداء  ع�سرات  اأر�سه  على  قّدمت 

الفرن�سيني. ثّم قّدم هدايا تذكارية لكّل من رئي�ش اجلمعية 

ورئي�ش البلدية )�ساحبا الدعوة( عربون �سكر وتقدير.

ال��ن��اق��ورة  راأ������ش  ع��ق��د يف 

اجتماع ثالثي يف ح�سور قائد 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات 

اللبناين  اجلي�ش  �سباط  من  ووفد  بورتولنو،  لوت�سيانو  اجلرنال 

الركن  العميد  القوات  هذه  لدى  احلكومة  ق  من�سّ برئا�سة 

حممد جانبيه.

احرتام  �سرورة  الإجتماع على  اللبناين خالل  اجلانب  و�سّدد 

وب�سورة  املتكّررة  الإ�سرائيلية  وا�ستعر�ش اخلروقات   ،1701 القرار 

خا�سة اجلوية منها، اإذ بلغ معّدل التحليق اليومي فوق الأرا�سي 

اأجهزة  مو�سوع  على  الوفد  �سّدد  كما  �ساعة.   15 اللبنانية 

يزرعها  التي  الإت�����س��الت 

العدو الإ�سرائيلي على طول 

ويعمل على  الأزرق،  اخلط 

وتطويرها.  عددها  زي��ادة 

وق����د ط��ل��ب اع��ت��ب��اره��ا 

ت على  والتن�سّ للت�سوي�ش  ت�ستخدم  1701، كونها  للقرار  خرًقا 

ت الإ�سرائيلية التي  الإت�سالت اللبنانية وترتبط باأجهزة التن�سّ

ت  مّت اكت�سافها داخل الأرا�سي اللبنانية، واآخرها جهاز التن�سّ

الذي مّت تفجريه يف منطقة عدلون بتاريخ 2014/9/5.

التي  الرتهيب  اأعمال  على  اللبناين  اجلانب  رّكز  كذلك، 

ميار�سها العدو الإ�سرائيلي يف الرّب والبحر، وطالب بوقف جميع 

اخلروقات والإن�سحاب الفوري من اجلزء اللبناين لبلدة الغجر.

جي�شنا

العدد 38353

اجتماع ثالثي يف الناقورة

اجلانب اللبناين ا�ستعر�ش خروقات 

ت العدو الإ�سرائيلي ورّكز على اأجهزة التن�سّ

اجلمعية العاملية حتيي ذكرى �سهداء القوات الدولية

معّدات طبية من 

CIMICمل�سلحة 
م�ستو�سف بلدة ال�سوري

الدفاع  وزارة  املدعوم من   ،)CIMIC( املدين  – الع�سكري  التعاون  برنامج  اإطار  يف 

الأمريكية، قامت وحدة من اجلي�ش بالإ�سرتاك مع اأع�ساء من ال�سفارة الأمريكية 

بلدة  م�ستو�سف  مل�سلحة  احلديثة  الطبّية  املعدات  من  كمّية  بت�سليم  لبنان،  يف 

ال�سويري – البقاع الغربي.



اأجمعت الكلمات التي األقيت خالل 

اللبناين  اجلي�ش  م��ع  ت�سامنية  ن��دوة 

اأقامتها نقابة حمرري ال�سحافة عنوانها 

»اجلي�ش �سياج الوطن«، يف دار النقابة يف احلازمّية، اأّن تاأمني 

املوؤ�س�سة  عن  الأ�سا�سي  الدفاع  خط  هو  حملي  دعم  غطاء 

الع�سكرية التي تواجه حرًبا �سر�سة مع الإرهاب، كانت اأوىل 

�سراراتها يف اأحداث ال�سنية، م�سددة على �سرورة ت�سليح اجلي�ش 

بالعديد والعتاد كي ينّفذ مهمته على اأكمل وجه.

بعد الوقوف دقيقة �سمت حتّية لأرواح �سهداء اجلي�ش، كانت 

اأكد  ثم  جّنار.  منري  النقابة  جمل�ش  لع�سو  ترحيبية  كلمة 

واملعّول  املرجتى  هو  »جي�سنا  اأن  عون  اليا�ش  املحررين  نقيب 

الوطنية  بوتقته  يف  والن�سهار  الوطن  حيا�ش  عن  للذود  عليه 

من امل�سّلمات«.

اأن  فيها  اأك��د  كلمة  مو�سى  مي�سال  النائب  األقى  بعدها 

»وقف التجاذبات، واإعالء امل�سلحة الوطنية على اأي م�سلحة، 

واإعادة الروح اىل املوؤ�س�سات الد�ستورية املعطلة، بانتخاب رئي�ش 

�سيا�سي  ا�ستقرار  اأجواء  ي�سيع  النتخابات،  واإجراء  للجمهورية 

فيخّفف  الأمني،  الو�سع  على  اإيجاًبا  ينعك�ش  اأن  من  بد  ل 

الداخل،  يف  اجلي�ش  عاتق  على  امللقاة  الأعباء  من  بالتايل 

وال�سيادة  احلدود  حماية  يف  ال�سيا�سي  لواجبه  التفرغ  له  ويتيح 

وال�ستقالل«.

ثم كانت كلمة لنقيب املحامني جورج جريج لفت فيها 

اإىل اأّن »جمل�ش النواب مل ُيقّر �سوى قانونني يف العام 2013. ومع 

بدء الولية يف 20 حزيران 2009، كان الإنتاج �سفر قانون يف هذا 

العام. يف حني اأّن جمل�ش النواب الفرن�سي داوَم 134 يوًما يف 283 

جل�سة ا�ستغرقت 1122 �ساعة ون�سف ال�ساعة اأنتجت 86 قانوًنا 

و98 عماًل قانونًيا اآخر«.

وقال: »علينا منع العامل من الراحة قبل تاأمني الإفراج عن 

الإمكانات،  كل  ت�سييل  علينا  املحتجزين.  الع�سكريني 

با�ستثناء واحدة، ال�سيادة، ال�سيادة الوطنية وال�سيادة الق�سائية. 

اإّن عودتكم اىل وطنكم وموؤ�س�ساتكم وعائلتكم يجب اأن 

تتّم حتت �سقف املفاو�سة ل املقاي�سة«.

رمبا  الو�سيطة،  اجلهات  من  الطلب  اىل  »احلكومة  ودعا 

قطر اأو تركيا اأو الثنتني اأو �سواهما، ال�سماح ملوؤ�س�سة اإن�سانية، 

من  ومتكينها  اأو�ساعهم،  على  والط��الع  الأ�سرى  بزيارة 

تقدمي العناية لأ�سحاب احلاجة«.

بعدها األقى اللواء الركن �سوقي امل�سري رئي�ش اأركان اجلي�ش 

لبنانية  خطة  »و�سع  اىل  فيها  دعا  كلمة  ال�سابق  اللبناين 

ملواجهة اخلطر الإرهابي، لأن حالة الهدوء الن�سبي التي نعي�سها 

الآن، ل متثل �سوى هدنة موؤقتة، �سيعود الإرهاب بعدها لل�سرب 

جمدًدا، بعد اأن يكون قد ا�ستوعب املتغريات امليدانية احلا�سلة 

يف لبنان وحميطه«.

ودعا اإىل »تنفيذ تدابري �سيا�سية واأمنية 

الإيجابي  التعاون  منها:  وع�سكرية، 

احلكومة  م��ك��ّون��ات  خمتلف  ب��ني 

لبنان،  يف  ال�سوريني  الالجئني  وجود  و�سبط  تنظيم  اللبنانية، 

ومراقبة  ل�سبط  املعنية،  الفل�سطينية  القيادات  مع  التن�سيق 

املنظمات الإرهابية التي تتخذ من بع�ش املخيمات مالًذا لها، 

العودة اىل طاولة احلوار الوطني، �سن ت�سريعات جديدة تكون 

املحاكمات  يف  الإ�سراع  الإعالمي،  التوجيه  وفاعلة،  زاجرة 

الدينية  املرجعيات  مع  التن�سيق  الإ�سالميني،  للموقوفني 

بذل  الديني،  اخلطاب  تطرف  من  الإمكان  قدر  للتخفيف 

الذي  بال�سالح  اللبناين  اجلي�ش  لت�سليح  الالزمة  اجلهود  كل 

يحتاجه، وزيادة عديده بالكم ال�سروري«.

اأمنًيا، دعا اإىل »موا�سلة مالحقة العنا�سر الإرهابيني، ودهم 

العنا�سر املتطرفني من  خميمات الالجئني، وكذلك توقيف 

بني اللبنانيني املتعاملني مع التنظيمات الإرهابية، التن�سيق 

جمع  على  الرتكيز  الأمنية،  الأج��ه��زة  كل  بني  الأم��ن��ي 

املعلومات عن الأفراد واملنظمات الإرهابية، والتن�سيق الأمني 

مع الأجهزة الأمنية يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة«.

ع�سكرًيا، دعا اإىل »متابعة مو�سوع ت�سليح اجلي�ش من قبل 

قيادة اجلي�ش، �سّد ما اأمكن من الثغرات وامل�سالك احلدودية، 

التدابري  اتخاذ  لالإرهابيني،  املواجهة  الع�سكرية  القوى  تعزيز 

�سلطة  عن  اخلارجة  الأمنية  البوؤر  �سرب  اأو  ملحا�سرة  املنا�سبة 

بفعالية،  ومراقبتها  الفل�سطينية  املخيمات  حما�سرة  الدولة، 

وا�ستدعاء الحتياط«.

اأّن  فيها  راأى  كلمة  عرتي�سي  ط��الل  الدكتور  األقى  ث��ّم 

»التحالف الاإقليمي الدويل ملواجهة الإرهاب الذي اختار لبنان 

اأن يكون �سريًكا فيه، يفرت�ش اأن يكون فر�سة �سانحة لتوفري 

اأ�سرع  يف  للح�سول  اللبناين،  للجي�ش  والدويل  الإقليمي  الغطاء 

وقت ممكن على ما يحتاج من اأ�سلحة وعتاد وجتهيزات يف 

معركته املفتوحة �سّد الإرهاب«.
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»اجلي�ش �سياج الوطن« 

يف نقابة املحررين



بريوت   – الأوني�سكو  ق�سر  يف  اأقيم 

حفل تكرمي للفنانني الأخوين فليفل 

وحمافظ  الثقافة  وزير  من  كل  بح�سور 

اجلي�ش  قائد  عن  وممثل  لبنان  جبل 

العماد جان قهوجي.

واأبرز  واأنا�سيد  عرو�ش  التكرمي  تخّلل 

�سّيما  ل  لالأخوين،  الفنية  الأع��م��ال 

الأنا�سيد  مكتبة  اأغ��ن��ت  التي  تلك 

اإىل  اجلي�ش  ن�سيد  م��ن  الع�سكرية، 

مو�سيقى  ت��ع��زف��ه��ا  ال��ت��ي  امل��و���س��ي��ق��ى 

والت�سريفات  العرو�ش  اأثناء  يف  اجلي�ش 

الع�سكرية.

املو�سيقي  املقّدم  األقى  الإطار،  هذا  ويف 

ندمي  املو�سيقي  والنقيب  �سكر  اأبولو 

حما�سرات  قاعة  يف  حما�سرة  الأ�سطا 

من  �سباط  ح�سرها  اللوج�ستي،  اللواء 

عزف  تخّللها  اجلي�ش،  قطع  خمتلف 

لالأخوين  واأنا�سيد  ع�سكرية  اأنا�سيد 

حّية  اأمثلة  مبثابة  كانت  فليفل، 

على ما جاء فيها من معلومات.

مو�سوع املحا�سرة كان تاأثري املو�سيقى 

الع�سكريني  معنويات  يف  الع�سكرية 

ور�ّش �سفوفهم، ودورها يف حتفيز الهمم 

يف  امل�ساهمة  وبالتايل  احلما�سة،  واإث��ارة 

حتقيق النت�سار يف احلروب.

جي�شنا

العدد 40353

القيادة تكّرم اإدارة معهد 

با�سل فليحان املايل والإقت�سادي 

والأ�ساتذة املدّربني يف كّلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان

املدنيني  والأ�ساتذة  املايل  فليحان  با�سل  معهد  اإدارة  اجلي�ش  قيادة  كّرمت 

تقديًرا  وذل��ك  امل��رك��زي،  الع�سكري  النادي  يف  اأقيم  احتفال  يف  امل��دّرب��ني، 

الت��ي  متقدم��ة«  »اإدارة  دورة  يف  التدري��ب  اإجن��اح  يف  املمّي��زة  جلهوده��م 

 32 نحو  وا�س��تمرت  والأرك��ان  للقي��ادة  �س��هاب  ف��وؤاد  كّلي��ة  يف  افتتح��ت 

اأ�س��بوًعا.

ح�سر احلفل نائب رئي�ش الأركان للعمليات العميد الركن علي حّمود، 

العميد  الكّلية  قائد  يا�سني،  ح�سني  الركن  العميد  بريوت  منطقة  قائد 

و�سباط  الدين  زهر  دريد  الركن  العميد  التعليم  مدير  مّكه،  علي  الركن 

ب�ساط  املبّي�ش  ملياء  ال�سيدة  املعهد  ورئي�سة  الكّلية،  ومن  القيادة  اأجهزة  من 

التدريب  لربنامج  وتقييم  رمزية  هدايا  توزيع  وتخّلله  املكّرمني.  والأ�ساتذة 

املنّفذ.

تكرمي الأخوين فليفل 

»مو�سيقًيا«

وحما�سرة ملو�سيقى اجلي�ش

يف اللواء اللوج�ستي

وفود من قيادة اجلي�ش

قّدمت التهاين للع�سكريني 

ملنا�سبة

عيد الأ�سحى

مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك، قامت وفود من قيادة اجلي�ش بزيارات اإىل قيادات 

والوحدات  والألوية  واملواقع،  واملعاهد  واملدار�ش  والبحرية  اجلوية  والقوات  املناطق 

التابعة لها، والقطع امل�ستقّلة والقوى املنت�سرة عمالنًيا يف خمتلف املناطق اللبنانية 

املوؤ�س�سة  باأو�ساع  يتعّلق  ما  يف  توجيهاته  اإليهم  ونقلت  اجلي�ش،  قائد  العماد  با�سم 

الع�سكرية، ومهماتها يف �سوء التطّورات الراهنة.





ا�صتئ�صال اخلطر التكفريي

يعد فوج التدخل الأول من الأفواج البارزة 

يف اجلي�ش، وهو �صاحب خربة طويلة يف 

التعامل مع الأحداث الأمنية من خالل 

توىل  حيث  معها،  املبا�صر  احتكاكه 

حفظ الأمن يف بريوت، وحني طلب منه 

باملهمة  ا�صطلع  طرابل�ش،  اأمن  حماية 

�صولت  ع��دة  وللفوج  عالية.  بكفاءة 

من  العديد  يف  ���ص��ارك  فهو  وج���ولت، 

الآن  اأولوياته  اأما  الع�صكرية.  املهمات 

يف  طرابل�ش  مدينة  جعل  على  فترتكز 

كنف اجلي�ش والدولة، وقطع دابر الفتنة 

الذي يهدد  التكفريي  وا�صتئ�صال اخلطر 

مهمته  يوؤدي  وهو  واأهلها.  املدينة  اأمن 

بدقة، من خالل تدابري ا�صتثنائية، مبا 

اأ�صفرت  التي  الدهم  عمليات  ذلك  يف 

عن  ال�صمال  حمافظة  اإىل  و�صوله  منذ 

توقيف اأخطر املطلوبني.

امل�صتحيل مرفو�ض

ينت�صر فوج التدخل الأول يف عدة مناطق 

من طرابل�ش، وهو يتاألف من اأربع �صرايا 

م�صاة موؤللة:

- �صرية املدرعات.

- �صرية الدعم.

- �صرية القيادة واخلدمة.

- �صرية خا�صة للدهم.

للثكنة  منوذًجا  الفوج  ثكنة  تعترب 

اأن�صئت  فهي  امل��ث��ال��ي��ة،  الع�صكرية 

لتكون مدر�صة تدريب يتم فيها تاأهيل 

وع�صكرًيا،  وذهنًيا  بدنًيا  الع�صكريني 

املهارات  جميع  الفوج  عنا�صر  وتزويد 

ا�صتثنائية  فاملرحلة  القتالية،  واخلربات 

وهي تتطلب رجاًل بقدرات ا�صتثنائية.

خا�صة  تدريب  مراكز  الفوج  اأن�صاأ  وقد 

واأخ���رى  ل��ل��رم��ي،  ح��ق��وًل  تت�صمن  ب��ه 

لتنفيذ احلركة والنار والوثبات، ومدينة 

الأب��راج  ت�صييد  اإىل  بالإ�صافة  للدهم، 

وعمليات  التمارين  لتنفيذ  العالية 

هذه  يف  والتدريب  احلبال.  على  الهبوط 

املن�صاآت متوا�صل بهدف تنويع املهارات 

بقدرة  املتمتع  القوي  الع�صكري  وتن�صئة 

ما  عالية،  بدنية  ولياقة  كبرية  حتّمل 

عال��م  فف��ي  مهم��ة،  اأي  تنفي��ذ  يخّوله 

مرفو�ش  امل�ص��تحيل  الأول،  التدخ��ل 

مهم��ا ك��انت الظروف.

�صعوبة املهمة ودّقتها

قائده  مع  كان  الفوج  يف  الأول  لقاوؤنا 

عن  الوايف  ال�صرح  وقّدم  بنا،  رّحب  الذي 

الأمنية  اخلطط  وعن  ومهماته  الفوج 

اجلديدة يف منطقة طرابل�ش. 

بداية ن�صاأل:

منطقة  طرابل�ش  العميد،  ح�صرة 

التي  اخلطط  ه��ي  م��ا  اأم��ن��ًي��ا،  �صاخنة 

املدينة؟  يف  الو�صع  ل�صبط  و�صعتموها 

فيقول:

اأ�صهر  ع�صرة  منذ  طرابل�ش  يف  نحن 

كانت  دخ��ل��ن��اه��ا  وع��ن��دم��ا  ت��ق��ري��ًب��ا 

بني  متوترة  والأو���ص��اع  �صاخنة  الأج��واء 

منطقتي التبانة وجبل حم�صن. كانت 

ببذل  تق�صي  للع�صكريني  تعليماتنا 

الأمن  اإر�صاء  اأج��ل  من  اجلهود  اأق�صى 

التنبه  م��ع  املنطقة،  يف  وال���ص��ت��ق��رار 

اإىل  عمدنا  لقد  ودّقتها.  املهمة  ل�صعوبة 

احلواجز  واأقمنا  ال�صرايا  متو�صع  اإعادة 

ق�صمنا  حيث  اأم��ن��ًي��ا  ط��وًق��ا  وفر�صنا 

احتواء  اأجل  من  نطاقات  اإىل  طرابل�ش 

الأزمة ومالحقة املطلوبني.

عمليات  غرفة  اأ�ص�صنا  قائاًل:  واأ�صاف 

املنت�صرة  اجلي�ش  وحدات  مع  بالتن�صيق 

يف طرابل�ش، ما فّعل جهودنا، فعمليات 

عن  اأ���ص��ف��رت  بها  قمنا  ال��ت��ي  ال��ده��م 

توقيف اأخطر املطلوبني وقد و�صل العدد 

العمل  نتابع  ونحن  موقوف،   1500 اإىل 

بحيث  امل�صلح  الوجود  اإلغاء  اإىل  و�صوًل 

يكون ال�صالح يف يد اجلي�ش فقط.

وعن ال�صعوبات التي واجهت الفوج يف 

طرابل�ش يقول:

بال�صكان  مكتظة  مدينة  طرابل�ش 

�صّيق،  واأحيائها  �صوارعها  من  والعديد 

ال�صورية وم�صكلة  الأزمة  اأّن  اىل  اإ�صافة 

من امليدان

اإعداد:

الرقيب �صامر حميدو

العدد 42353

على  بالأمن  واملخلني  املطلوبني  ومالحقة  الإرهابيني  مواجهة  يف  اللبناين  اجلي�ض  ين�صط 

الع�صكرية  ملهماته  اأ�صا�صًيا  عنواًنا  الأمني  ن�صاطه  بات  حيث  الوطن،  اأر�ض  من  �صرب  كل 

اليومية. ويف ظل ما تعي�صه املنطقة من غليان 

الإرهاب  �صعي  مع  ترتافق  خطرية  وتطورات 

و�صرب  لبنان  وحدة  من  النيل  اإىل  التكفريي 

تنفيذ  يف  الع�صكريون  يتفانى  ا�صتقراره، 

واجبهم الوطني ومنع الإرهابيني من حتقيق 

اأهدافهم.

فوج 

التدخل الأول 

يف طرابل�س

الأر�ض تع�صق 

اأقدام رجالنا 

وهم جاهزون 

لفتدائها



فعلينا  الأعباء،  زادا  الع�صوائي  النزوح 

من  والتحقق  الأ�صخا�ش  يف  التدقيق 

لعدة  تعّر�صنا  ولقد  الثبوتية.  اأوراقهم 

يف  وجودنا  ل�صرب  ا�صتهداف  حم��اولت 

باجلي�ش  املواطنني  ثقة  لكّن  املدينة، 

باإجناز  التم�صك  على  اإ���ص��راًرا  تزيدنا 

املهمة والقيام بواجبنا.

ع�صكريون من الدرجة الأوىل

قائد  يقول  ع�صكرييه  معنويات  حول 

»الدرجة  من  هم  ع�صكريونا  الفوج: 

احلياة  يف  متمر�صون  اإن��ه��م  الأوىل«، 

وي��وؤدون  القتالية  والفنون  الع�صكرية 

ومعنويات  كبري  باندفاع  واجباتهم 

التدريب  نتيجة  الأمر جاء  وهذا  عالية. 

املتالحقة،  للدورات  واخل�صوع  املتوا�صل 

ت��دري��ب �صمن  م��راك��ز  اأق��م��ن��ا  ف��ق��د 

اإىل  الع�صكري  اأداء  لي�صل  الثكنة 

نحتاج  ما  اأم��ا  ب��ه.  نثق  ال��ذي  امل�صتوى 

املعدات  بع�ش  وحتديث  العتاد  فهو  اإليه 

الع�صكرية.

الفوج  قائد  توّجه  حديثه  ختام  ويف 

»عليكم  ب��ال��ق��ول:  ع�صكرييه  اإىل 

التدريب  على  واملحافظة  بالإن�صباط 

لفهم  الع�صكري  ذكائكم  وا�صتعمال 

واملبادرة  اأجلها  من  وجدنا  التي  املهمة 

لتنفيذها«.

منار�ش  لأننا  اأقوياء  »نحن  واأ���ص��اف: 

يداف��ع  كجي���ش  الطبيعي  حقنا 

وال�صع��ب  لن��ا  ع��ن وطن��ه، ولأن الأر�ش 

اأق��وى.  قرارن��ا  يجع��ل  م��ا  وهذا  معن��ا، 

اأننا  دائًما  والتذكر  الثبات  فعليكم 

للت�صحية  خلقنا 

م���ن اأج�����ل ه��ذا 

الوطن«.

نوّدعه،  اأن  وقبل 

الفوج  قائد  �صكر 

ال��ع�����ص��ك��ري��ني 

���ص��ب��اًط��ا ورت��ب��اء 

واأف�����������راًدا ع��ل��ى 

واإميانهم  �صربهم 

وت�����ص��ح��ي��ات��ه��م 

اأجل  من  اجل�صام 

لبنان واجلي�ش.

الأ�صا�صي  الباب 

النجاح لبلوغ 

جولتنا  تابعنا 

للتعرف  الفوج  يف 

واقعه؛  اإىل  اأك��ر 

رئ���ي�������ش ال���ف���رع 

حول  التفا�صيل  بع�ش  لنا  قدم  الثاين، 

الأ�صا�صي  الباب  يعترب  ال��ذي  التدريب 

اإن  وق��ال:  ع�صكري.  عمل  اأي  لنجاح 

يف  اخلا�صة  القوات  ع�صب  هي  ال��دورات 

اأ�صعبها  من  التدخل  ودورات  اجلي�ش 

نخ�صع  ف��ن��ح��ن  وذه���ن���ًي���ا.  ج�����ص��دًي��ا 

الع�صكري ل�صغوط جتعل قدرته البدنية 

عززنا  وي�صيف:  اأك��رب.  التحمل  على 

باإ�صراف  تتم  التي  امل�صرتكة  التمارين 

ويف  واأمريكية،  بريطانية  تدريب  فرق 

نهاية كل منها جنري املناورات ونطبق 

الواقع.  اأر�ش  على  الع�صكرية  الدرو�ش 

كاملة  فهي  لدينا  اجلهوز  ن�صبة  اأّم��ا 

وع�صكريونا حا�صرون دائًما ملواجهة اأي 

اأمر طارئ.

�صرح  الفوج  يف  الثالث  الفرع  رئي���ش 

الأر���ش.  على  العمل  طبيعة  ب��دوره  لنا 

وي�صتلزم جهًدا  �صاخن  القطاع  واأو�صح: 

تكثيف  اإىل  نعمد  لذلك  اإ���ص��اف��ًي��ا، 

واإق��ام��ة  ال��ده��م  وعمليات  ال��دوري��ات 

ف��رار  جتعل  ال��ت��ي  الظرفية  احل��واج��ز 

يتم  وبالتايل  م�صتحياًل،  اأمًرا  املطلوبني 

توقيفهم.

خطة  نطّبق  التوتر،  ايام  يف  واأ�صاف: 

من  امل�صّلحني  مبنع  تق�صي  التي  الفوج 

اإىل اأخرى،  العتداء والنتقال من بقعة 

وبالتايل معاجلة الأمور وفر�ش ال�ص�تقرار 

يف املدينة وحفظ اأمنها.

الثكنة  يف  جولة  لنا  كانت  ختاًما 

ت��دري��ب  م��ن�����ص��اآت  اإىل  ت��ع��ّرف��ن��ا  ح��ي��ث 

يخ�صعون  التي  وامل��راح��ل  الع�صكريني 

ا  خا�صً مقاتاًل  منهم  كل  لي�صبح  لها 

فوج  اإىل  الإن��ت��م��اء  ب��ه  يليق  ون��وع��ًي��ا 

يف  النخبة  اأف��واج  اأح��د  الأول،  التدخل 

اللبناين. اجلي�ش 
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تكفري و�إرهاب

ونب�ش  الأ���س��واق،  يف  النا�ش  وجلد  ال��روؤو���ش  قطع 

القبور، وهدم الأ�سرحة واملقد�سات، وتدمري الكنائ�ش، وتفجري 

تنتهي  ل  وهي  التكفرييون  ميار�سها  �سلوكيات  امل�ساجد، 

يف  و�ُسحاق(،  ولواط  )زنا  النكاح«  و»جهاد  الن�ساء  باغت�ساب 

موازاة فر�ش احلجاب والنقاب بقوة ال�سيف، وهتك الأعرا�ش، 

القراآن  كتابة  واإع��ادة  امل�سّرفة«  »الكعبة  بهدم  والتعّهد 

الكرمي ملا فيه من حتريف!!

�سهد  والع�سرين،  واحل���ادي  الع�سرين  القرنني  تخوم  على 

الأ�سولية  للحركات  م�سبوق،  وغري  حمموًما  ن�ساًطا  العامل 

الإ�سالمية املت�سّددة، ويف ما بعد برزت »التنظيمات اجلهادية 

العراق  يف  الإ�سالمية  ال��دول��ة  القاعدة،  مثل  التكفريية« 

�سمات  اأبرز  هما  والإرهاب  التكفري  الن�سرة.  وجبهة  وال�سام، 

اإ�سالمية.  دولة  اإقامة  بذريعة  تت�سلح  التي  التنظيمات،  هذه 

والتكفري - بح�سب هوؤلء - هو اإخراج الغري املخالف فكرًيا 

قيادي   - ع��ّزام  الله  عبد  وح�سب  قتله.  وحتليل  املّلة،  عن 

هم:  وقتالهم،  »جهادهم«  يجب  الذين  الكّفار   - قاعدي 

اأنزل الله« فهوؤلء »كفاٌر واإن �سّلوا  »الذين ي�سّرعون بغري ما 

احلاكم  هوية  حتديد  اأّما  الدينية«.  ال�سعائر  واأقاموا  و�ساموا 

الذي  القانون  وف��ق  فيكون  والمي���ان،  الكفر  حيث  من 

والأموال )مفهوم احلاكمية يف  والدماء  الأعرا�ش  يحكم يف 

فكر عبد الله عزام، ج3(.

فري�سة،  والإرهاب  اإرهابيون  »نحن  عّزام:  قال  الإرهاب  ويف 

وليعلم الغرب وال�سرق اأّننا اإرهابيون واأننا ُمرعبون«. وهو ي�ستند 

يف ذلك زوًرا اإىل قوله تعاىل: »واأعدّوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة 

به  ُترهبون  رباط اخليل  ومن 

عدو الله وعدوكم«، لي�سبح 

يف  فري�سة  الإره���اب  بذلك 

دين الله.

وكثرًيا ما ي�ستخدم منّظرو 

وزعماوؤها  التنظيمات  هذه 

لتربير  الكرمي  القراآن  اآيات 

الإجرامية مهما كانت،  اأفعالهم وممار�ساتهم 

وبتحريف غري م�سبوق يف الوقاحة، يوظفون الدين يف ا�سا�سيات 

ال�سلوكيات املطلوبة خلدمة الهداف ال�سيا�سية.

�إجتز�ء وحتريف

ل  التكفريية«،  »اجلهادية  التنظيمات  عن  احلديث  عند 

ُبّد من الرتكيز على نقطتني اأ�سا�سيتني:

الكرمي  القراآن  اآيات  بع�ش  على  التكفري  اعتماد  الأوىل، 

الذي ُي�ستظهر منه معنى ل ُي�ساعد عليه ال�سياق لفهم الن�ش 

الإمام  نّبه  اأن  كان  معروفة  تاريخية  حادثة  ويف  وحتليله. 

اأر�سله ملحاججة  ابن عبا�ش عندما  اأبي طالب )ع(  علي بن 

التكفرييني - اخلوارج - حيث قال له، ل تخاطبهم بالقراآن، 

مت�سابه  دعوتهم على  بنوا  هوؤلء  لأن  لوجوه،  فالقراآن حّمال 

القراآن الكرمي اأو على ذوق خا�ش يف فهم القراآن. وهذا ما ل 

فيهم  مبا   - اخلوارج  اعتمد  فقد  يومنا.  حتى  م�ستمًرا  يزال 

اإّل لله«، وهذه  خوارج زماننا - على قوله تعاىل »اإن احُلكم 

ال �شّك �أّن �الهد�ف �ملركزية للقوى �لتكفريية، هي جعل 

�لنا�س يف حالة �شك ب�شماحة �لدين �الإ�شالمي �لقائم على 

�لكرمي  �لقر�آن  من  �لنيل  مع  بالتو�زي  و�الأمان،  �ل�شالم 

�إىل  باحلج  و�ال�شتهانة  ل�شر�ئعه،  وم�شدر  للدين  كد�شتور 

تّدعي  تنظيمات  وجدت  ولذلك  �أركانه.  كاأحد  �لكعبة 

وترتكب عظائم  وت�شتبيح  تُبيح  �أن  قادرة على  »�الأ�شلمة« 

�الأمور وكبائرها با�شم �لدين �لذي جاء »رحمة للعاملني«. 

فر�شها،  وحماولة  �لن�شو�س  حتوير  �إىل  تعمد  وه��ي 

و�لفتك  و�لنحر  �ال�شرتقاق  لتربير  ديني  برد�ء  و�ال�شتعانة 

و�لهتك و�الإجر�م، باعتبارها فر�ئ�س »�جلهاد« على طريق 

�إقامة دولة �إ�شالمية!
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�سورة  من   57 الآي��ة  من  ج��زء  هي  الكلمات 

اإّن  »ُق��ل  فهي:  الكاملة  الآي��ة  اأّم��ا  الأن��ع��ام. 

ما  عندي  ما  به  وكّذبتم  رّبي  من  بّينة  على 

احلّق  يُق�شُّ  لله  اإّل  احُلكُم  اإن  به  ت�ستعجلون 

وهو خري الفا�سلني«. فامل�ساألة هنا هي اأن الله 

ال�سياق  ويف  يريد.  ما  فعل  على  قادر  هو  تعاىل 

ذاتها  ال�سورة  52 من  الآية  تعاىل يف  قوله  نف�سه 

والع�سي  بالغداة  ربهم  يدعون  الذين  تطرد  »ول 

من  ح�سابهم  من  عليك  ما  وجهه  ُيريدون 

�سيء  م��ن  عليهم  ح�سابك  م��ن  وم��ا  ���س��يء 

هذا  اإًذا  الظاملني«.  من  فتكون  فتطردهم 

ال�سياق كله ل عالقة له مبا ذكره اخلوارج، 

اإّل لله« مبعنى الإمرة  روا »ل حكم  الذين ف�سّ

التوحيد  هو  الآية  من  املق�سود  بينما  والقيادة، 

يف الت�سريع والتقنني وهناك فرق بني الأمرين. 

وعلى هذا املبداأ، يتخذ التكفرييون من م�سابه 

لفري�سة  ا  واأ�سا�سً اأفعالهم  لتربير  و�سيلة  القراآن 

»جهادهم«. وهم ُيقيمون »جهادهم« وُيغرون 

على  العني،  بحور  املكبوت  وال�سباب  اأنف�سهم 

اأيها الذين  �سبيل املثال ل احل�سر، بناًء على قوله تعاىل : »يا 

األيم،  عذاب  من  تنجيكم  جتارة  على  اأدلكم  هل  اآمنوا 

باأموالكم  الله  �سبيل  يف  وجتاهدون  ور�سوله  بالله  توؤمنون 

يغفر  تعلمون  كنتم  اإن  لكم  خ��ري  ذلكم  واأنف�سكم 

النهار  حتتها  من  جتري  جنات  ويدخلكم  ذنوبكم  لكم 

واأخرى  العظيم  الفوز  ذلك  عدن،  جنات  يف  طيبة  وم�ساكن 

حتبونها ن�سر من الله وفتح قريب وب�سر املوؤمنني«. »قاتلوهم 

وي�سفي  عليهم  وين�سركم  ويخزهم  باأيديكم  الله  يعذبهم 

�سدور قوم موؤمنني«. »كتب عليكم القتال وهو كره لكم 

وع�سى اأن تكرهوا �سيًئا وهو خري لكم وع�سى اأن حتبوا �سيًئا 

وهو �سر لكم والله يعلم واأنتم ل تعلمون«.

يتدربون على �أدو�ت �لقتل وي�شدرون �لفتاوى!

اأحاديث وجوب »اجلهاد« بال�سيف والذبح عند التكفرييني 

ابن  )�سحيح  بالذبح«  جئتكم  »لقد  مثاًل:  ومنها  كثرية، 

)�سحيح  ال�سيوف«  ظالل  حتت  اجلنة  اأن  »واعلموا  حبان(، 

باأموالكم  امل�سركني  »جاهدوا  م�سلم(،  و�سحيح  بخاري 

يف  »جاهدوا  اأحمد(  الإمام  )م�سند  واأل�سنتكم«  واأنف�سكم 

�سبيل الله، من قاتل يف �سبيل الله... وجبت له اجلنة«.

لكن، وهم يذبحون وُيقتلون، يتجاهلون قوله تعاىل، »مْن 

ا�َش  النَّ َقَتَل  ا  َ نَّ َفَكاأَ اْلأَْر�ِش  يِف  اٍد  َف�سَ اأَْو  َنْف�ٍش  ِبَغرْيِ  ا  َنْف�سً َقَتَل 

َجِميًعا« )املائدة، 32(.

قول  فتنايف  اأنف�سهم،  امل�سلمني  بحق  اجلرائم  ب�سدد  اأم��ا 

دمه  حرام:  امل�سلم  على  امل�سلم  »كل  )�ش(:  حممد  الر�سول 

وماله وعر�سه«. فاأين ُدعاة اجلهاد والدولة الإ�سالمية من قول 

ر�سول الإ�سالم!«.

واأّما النقطة الثانية فهي، اخللط بني املعنى اللغوي للكفر 

مقابلة  كلمة  الكفر  يجعل  الذي  العقدي  امل�سطلح  وبني 

وقد  الطاعة.  وع��دم  اجلحود  هو  اللغوي  فاملعنى  ل��الإمي��ان. 

ا�ستخدمت كلمة الكفر يف القراآن الكرمي مبعاٍن متعددة 

اإليه �سبياًل  مثاًل: »ولله على النا�ش حجُّ البيت من ا�ستطاع 

ومن كفر فاإّن الله غنيٌّ عن العاملني« )اآل عمران، 97(، وهو 

اأن يحج. »ومن مل يحكم مبا  يريد  اأو ل  الذي ل يحج  يعني 

ا هذه الآية  اأنزل الله فاأولئك هم الكافرون« )املائدة،44( اأي�سً

ا�ستند اإليها مبعنى الإفتاء والت�سريع، حيث يعترب جاحًدا من 

اأفتى و�سّرع ما هو خالف ما �سّرعه الله. 

يدر�ش  اأن  عليه  يفتي،  اأن  لعامل  ميكن  حتى  الإ�سالم،  يف 

بينما  املنجزة،  الختبارات  اآلف  حتت  ويقع  الدينية  العلوم 

لدورة  يخ�سع  اأن  بعد  الأمور  بكل  »فاتًيا«  التكفريي  ي�سبح 

نف�سه  ب  وين�سّ �سهرين،  خالل  القتل  ادوات  على  تدريبية 

»خليفة امل�سلمني« بعد اإعداده يف »�سجن« خم�ش جنوم مدة 

عام.

ولذلك، فاإّن الذين يّدعون توّل تطبيق اأحكام الدين على 

وهذا دمه حالل  موؤمن،  وذاك  باأن هذا كافر  ويفتون  النا�ش 

يعملون  بل  �سيء،  العلم  من  لهم  لي�ش  ح��رام،  دمه  وذاك 

عن  الأ�سهاد  ويقول  ي�سبهها.  ما  اأو  الآي��ات  بع�ش  بظواهر 

�سبيل  ي�سّدون عن  الذين  الظاملني  الله على  لعنة  »األ  هوؤلء، 

الله ويبغونها عوًجا وهم بالآخرة هم كافرون« )هود 19-18(.

�لدعوة �إىل �إعادة كتابة �لقر�آن

القراآن  بحق  ِجزاًفا  الُتهم  باإل�ساق  التكفرييون  مل يكتِف 

الدعوة  على  جت��ّراأوا  بل  لأحكامهم،  كُم�سّرٍع  الكرمي 

من  ي�ن  املند�سّ بيد  ومكتوب  حمّرف  لأّنه  كتابته،  لإعادة 

اآيات �سُت�ساف، واأخرى  رجال الدين و�سيتّم ت�سحيحه، وهناك 

هم  فاأين  التطهري.  واآيات  »الكافرون«،  �سورة  مثل  �سُتعّدل 

حلافظون«  له  واإّن��ا  الذكر  نّزلنا  نحن  »اإّن��ا  تعاىل  قاله  مّما 

على  التطاول  على  اجلراأة  لهم  اأين  ومن   .)9 احلجر،  )�سورة 

م�سلمون  اأنهم  يّدعون  وهم  �سرائعه  وم�سدر  الإ�سالم  د�ستور 

وكتابه�م القراآن؟!

»فوك�ش  �سبكة  نقلته  ما  ذل��ك،  من  جحوًدا  والأك��ر 

اأبو  ل�سان  عن  الفائت  اآب  �سهر  خ��الل  الأمريكية  نيوز« 

تعهد  اإذ  الإ�سالمية،  الدولة  تنظيم  زعيم  البغدادي،  بكر 

امل�سلمني.  وقبلة  احل��رام،  الله  بيت  امُل�سّرفة،  الكعبة  هدم 

اآن  مثل  �سيا�سيون  اأطلقه  اأن  �سبق  التهديد  هذا  اأّن  وامُللفت 

لغزو  دعت  التى  الأمريكية  وال�سيا�سية  ال�سحفية  كولرت 
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اأح��داث  بعد  امل�سلمني  ب��الد 

قادتهم،  وقتل   2001 اأيلول   11

 2005 العام  يف  ل��ّوح  ال��ذي  الكونغر�ش  ع�سو  تانكريدو  وت��وم 

من  للم�سلمني  املقد�سة  الأماكن  اإزال��ة  على  ب��الده  بقدرة 

نعم!  قال:  الكعبة،  يق�سد  اذا كان  �ُسئل  وعندما  اخلريطة. 

وبدعوته اإىل هدم الكعبة، ين�سف البغدادي ركن احلج وهو 

فري�سة اأ�سا�سية يف الدين الإ�سالمي، مثله مثل فري�سة اجلهاد 

ذلك؟!  املنكر. فكيف يكون  والنهي عن  باملعروف  والأمر 

َفَما َجَزاُء َمْن  ِبَبْع�ٍش،  َوَتْكُفُروَن  اْلِكَتاِب  ِبَبْع�ِش  ِمُنوَن  »اأََفُتوؤْ

وَن  ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ َياِة الدُّ َيْفَعُل َذلَِك ِمْنُكْم اإِلَّ ِخْزٌي يِف احْلَ

 .)85 )البقرة  َتْعَمُلوَن«  ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  ُه  اللَّ َوَما  اْلَعَذاِب  اأَ�َسدِّ  اإِىَل 

اإ�سالميني  واآخرين  �سهاينة  م�سوؤولني  بني  لالأدوار  تبادًل  اأّن  اأم 

يجري ملحاولة هدم الكعبة بحيث يتم ا�ستغالل ن�سو�ش دينية 

مت�سددة تعترب التطواف بالكعبة كالتطواف بالأ�سنام؟!

بدع خمتلفة ومتخّلفة

التكفرييون،  ُيطلقها  التي  الفتاوى  كل  يف  الأخطر  لعّل 

نف�سها  منح   - على  وجُتربها  بل   - للفتاة  جُتيز  التي  الفتوى 

ولرفع  اجلن�سية  لرغباتهم  تلبية  والعراق  �سوريا  يف  للمقاتلني 

اإليهم بحكم  بالن�سبة  الفعل هو  وهذا  القتالية.  معنوياتهم 

ول  قطعي.  ب�سكل  »ال��ذك��ورة«  �سروطه  من  ال��ذي  اجلهاد 

العّدة  من  ال�سرع  حّددها  ل�سروط  املناكحة«  »جهاد  يخ�سع 

و�سهادة  التوثيق  اأو  الإ�سهار  اأو  الزواج  يف  الولية  اأو  الطالق  بعد 

العدول. بل يقوم املقاتلون باإبرام عقود نكاح »�سرعية« مع 

ال�ساعة،  تتجاوز  ل  ق�سرية  ملدة  متزوجات  ن�ساء  وحتى  فتيات 

يتم على اأثرها الطالق وذلك لإعطاء الفر�سة ملقاتل اآخر. ما 

فاأي  مرة.  اليوم ع�سرين  تتزوج يف  اأن  الفتاة ميكن  اأن  يعني 

التي  املراأة  اإن�سانية  وينتهك  الفاح�سة  ُيدير  الذي  ذاك  جهاد 

وامُلتخّلفة  املختلقة  الِبدع  هذه  وكّرمها؟  الإ�سالم  قّد�سها 

�سيانة  من  يعلنونه  ما  بني  �سارخ  تناق�ش  يف  اأ�سحابها  ت�سع 

الختالط،  ومنع  احلجاب  فر�ش  خالل  من  للمراأة  الإ�سالم 

وجتريدها  املراأة  جل�سد  ب�سع  ا�ستغالل  من  ي�سرعنونه  ما  وبني 

من كل اأبعادها الإن�سانية. وما ذلك حتًما �سوى دعوات للزنا 

وممار�سته حتت ا�سم الدين لت�سويه �سورته. وقد قال تعاىل »َوَل 

 ،)32 )الإ�سراء،  �َسِبياًل«  َو�َساَء  ًة  َفاِح�سَ َكاَن  ُه  اإَِنّ َنى  الِزّ َتْقَرُبوا 

اِن  اأكر و�سوًحا من ذلك فيقول، »الزَّ القراآن  بل ما يذكره 

َزاٍن  اإِّل  َينِكُحَها  ل  انَِيُة  َوالزَّ ِرَكًة  ُم�سْ اأَْو  َزانَِيًة  اإلَّ  َينِكُح  ل 

ِبيَثاُت  »اخْلَ  ،)3 )النور،  امْلُوؤِْمِننَي«  َعَلى  َذلَِك  َم  َوُحرِّ ِرٌك  ُم�سْ اأَْو 

ُبوَن  يِّ ِبنَي َوالطَّ يِّ َباُت للطَّ يِّ ِبيُثوَن لِْلَخِبيَثاِت َوالطَّ لِْلَخِبيِثنَي َواخْلَ

َباِت« )النور، 26ِ(. يِّ لِلطَّ

اأّما ما يجري من انتهاك حلرمات امل�ساجد وتدمريها، فهو 

قام  فقد  الإ�سالم،  يّدعون  لأنا�ش  كذلك  امُل�ستهجن  بالأمر 

م�سجد  بتدمري  احل�سر-  ل  املثال  �سبيل  على  التكفرييون- 

له  جماوًرا  م�سجًدا  ودّمروا  العراق،  باملو�سل/  )ع(  يون�ش  النبي 

هي  الفعلة  تلك  تكن  ومل  احل�سن.  اإبن  الإمام  م�سجد  هو 

الأوىل من نوعها، حيث �سهدت مدينة املو�سل خالل الأ�سهر 

النبي  مرقد  مثل  الدينية،  الأ�سرحة  من  عدد  تفجري  املا�سية 

دانيال، والعديد من اأ�سرحة الأولياء وال�ساحلني. اأما قراأوا قوله 

ِفيَها  ُيْذَكَر  اأَْن  ِه  اللَّ اِجَد  َم�سَ َمَنَع  ْن  مِمَّ اأَْظَلُم  »َوَمْن  تعاىل: 

لَّ  اإِ َيْدُخُلوَها  ْن  اأَ َلُهْم  َما َكاَن  اأُوَلِئَك  َخَراِبَها  يِف  َو�َسَعى  ُمُه  ا�سْ

َعَذاٌب َعِظيٌم«/  اْلآِخَرِة  يِف  َوَلُهْم  ِخْزٌي  ْنَيا  الدُّ يِف  َلُهْم  َخائِِفنَي 

)البقرة، 114(.

�حلكم باإ�شم �لدين!

وعدًدا  املو�سل  يف  الكنائ�ش  جميع  التكفرييون  هدم  لقد 

كبرًيا منها يف �سوريا، وذلك على الرغم من اأّن حكم العالقة 

مع غري امل�سلمني يف الإ�سالم مينع التعّر�ش لهم اأو قتالهم طاملا 

مل يوؤذوا امل�سلمني. ويف ذلك قوله تعاىل: »ل ينهاكم الله عن 

الذين مل ُيقاتلوكم يف الدين ومل ُيخرجوكم من دياركم اأن 

ُترّبوؤهم وُتق�سطوا اإليهم اإّن الله ُيحب املُق�سطني« )املمتحنة، 

8(. فلماذا يتهّجم التكفرييون على امل�سيحيني وُيرهبونهم 

من  وُيخرجونهم  ال�سيف  بقوة  عليهم  الله  دين  يفر�سون  بل 

بل  الدين«؟!  يف  اإكراه  »ل  تعاىل  قوله  قراأوا  فاأما  اأرا�سيهم، 

اأمل يقراأوا قوله تعاىل : »قل يا اأهل الكتاب تعالوا اإىل كلمة 

ول  �سيًئا  به  ن�سرك  ول  الله  اإل  نعبد  اأّل  وبينكم  بيننا  �سواء 

ا اأرباًبا من دون الله فاإن توّلوا فقولوا ا�سهدوا  يتخذ بع�سنا بع�سً

باأّنا م�سلمون« )اآل عمران، 64(!!

اإّن هوؤلء يّدعون احلكم باإ�سم الدين خدمة مل�ساريع وماآرب 

�سمن  وتندرج  �سورته،  وت�سوه  الإ�سالم  جوهر  تطم�ش  اأخرى 

الفتنة  ا�ستعمارية متعددة هدفها زرع  ا�ستخبارية  خمططات 

وحمو  ثرواتها  لنهب  منطقتنا،  يف  العارمة  الفو�سى  واإ�ساعة 

تاريخها وتغيري جغرافيتها.

ويف هذا ال�سياق، جاء كالم ل�سيخ الأزهر اأحمد الطيب منذ 

ُي�سّدروا  اأن  فرتة وجيزة يقول فيه: »هوؤلء املجرمون ا�ستطاعوا 

وجميع  وامل�سلمني،  الإ�سالم  ُمفزعة عن  �سوهاء  �سورة  للعامل 

جبهة  اإىل  الإ�سالمية  ال��دول��ة  من  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات 

خدمة  يف  تعمل  اإ�ستعمارية  �سنائع  هي  و�سواهما...،  الن�سرة 

)ت�سريح  العربية«  املنطقة  تدمري  خطتها  لتنفيذ  ال�سهيونية 

�سيخ الزهر/ 9 اأيلول 2014(. 

اإّل رحمة  اأر�سلناك  »وما  الرحمة،  دين  الإ�سالم هو  دين  اإن 

واملوعظة احل�سنة:  اإليه باحلكمة  الدعوة  للعاملني«. وتكون 

وجادلهم  احل�سنة  واملوعظة  باحلكمة  رّبك  �سبيل  اإىل  »اإدُع 

ا«  حرًّ خي�اًرا  المي��ان  ي�سب��ح  عنده��ا  اأح�س��ن«.  هي  بالتي 

ل اإكراًها.





عاداتها  وللمنا�سبات  نكهتها،  الأي���ام  لتلك  كانت 

مع  دائ��م  موعد  على  كانت  الأع��ي��اد،  حتى  وتقاليدها، 

ما  ك��ّل  لتبتك��ر  عنده��ا  النا�س  جتتهد  والبهجة،  الفرح 

الغبطة  وي�ساعف من  املنا�سبة،  رونق  يزيد من  اأن  �س��اأنه  من 

عق��د  اإىل  وال�سغار  بالكب��ار  ويدف��ع  الداخل��ي،  وال�س��الم 

اأ�سن��اف  اأ�س��هى  ا�س��تذواق  اأو  والرق���س،  الدبك��ة  حلق��ات 

احل��لوى.

ما  الوالدي،  املنزل  يف  اخلا�س  وقعه  ال�ستقالل  لعيد  كان 

باأن  جيًدا  اأذكر  ولكّني  واملحّفزات،  بالدوافع  اأبايل  كنت 

ع�سّية  حتر�س  كانت  الله،  رحمها  والدتي، 

بعيد  متالزمني  �سنفني  تقدمي  على  العيد 

�سهّية  »خلطة«  ت�سّم  وا�سعة  فّخارة  الع�ساء، 

من الزبيب، مع التني املجفف، واجلوز، واللوز، 

و�سدر من النحا�س ت�سغل وا�سعته اأكواز الرمان.

الكرم احلامتي ع�سّية  مّرة عن هذا  �ساألتها 

هذه الليلة من كّل �سنة؟

ب�سعادة  اإحتفاء  �سادقة:  بعفوية  اأج��اب��ت 

الإ�ستقالل!

وزير،  اأو  نائب،  او  حمافظ،  ال�ستقالل  وهل   -

ال�سعادة،  �ساحب  لقب  عليه  نخلع  لكي 

ونحتفي بقدومه؟!

والكرامة،  الوطن،  اإنه  بني..  يا  اأهم  اإنه   -

وتخبزك  احل��ي��اة،  تعجنك  ع��ن��دم��ا  وغ����ًدا 

اأظ��اف��رك..  نعومة  و»تخ�سو�سن«  التجارب، 

�ستدرك جيًدا ما معنى الإ�ستقالل وعظمته؟!

والتني  واللوز  اجلوز  تقدمي  على  الإ�سرار  وملا   -

والعنب؟

به  وما نقّدمه، هو بع�س ما جتود  وتقاليدنا.  اإنها عاداتنا   -

هذه الأر�س، وهذه الأ�سناف اإمنا هي فاكهة الفرح يف موا�سم 

الفرح، جتود علينا الأر�س، ونحن جنود على من نحب، مبا 

وع�سارته..  الرتاب  هذا  رائحة  من  هو  نقّدمه  ما  به..  جتود 

املجاهرة  اإىل  نبادر  مل  اإن  خطيئة  واإن��ه��ا  كرمية،  اأر�سنا 

بكرمها يف الأوقات ال�سعيدة!

- والرمان؟.. ملاذا الرمان حتديًدا؟!

القروية  تقاليدنا  وفق  الرمانة  الأبلغ،  الرمز  هو  الرمان   -

ترمز اإىل الوطن اجلامع، احلا�سن، الواحد، املوّحد. وحبيبات 

و�سغريها  بكبريها  احلبيبات  ال�سعب.  اإىل  ترمز  الرمان 

بع�سها  متحدة،  متعاونة،  من�سجمة،  ة،  مرتا�سّ متال�سقة، 

املكّون  مبجموعها  وت�سّكل  الآخ��ر،  البع�س  جانب  اإىل 

الرئي�س للرمانة. هكذا ال�سعب بكبريه و�سغريه، مبناطقه، 

متعاوًنا  متفاهًما،  متحًدا،  الوطن  خمزون  ي�سّكل  ومواقعه، 

ملا فيه م�سلحة اجلميع، وم�سلحة الوطن اأوًل.

******

الأ�سود،  بال�سحتار  الطاقة املك�سّوة  املنزوية يف  الأيقونة  حتى 

ذك��رى  ليلة  اخل��ا���س  الإه��ت��م��ام  م��ن  �سيء  ي�سيبها  ك��ان 

�سمعة  حاملة  ال��وال��دة،  نحوها  تدلف  كانت  ال�ستقالل. 

لنا  يكون  لكي  ا�ست�سهدوا  الذين  اأولئك  نّية  على  م�سيئة 

وطن وا�ستقالل.

على  نحافظ  والزمر  والطبل  واللوز،  باجلوز  »لي�س  تقول: 

كي  ا،  اأي�سً والنذور  والبتهالت،  بال�سلوات،  بل  ال�ستقالل، 

يرفع الله غ�سبه، ويحمي اجلي�س حامي الوطن، واملدافع الأول 

وجهة نظر

بقلم:

جورج علم

العدد 48353

»ملء عني الفتى.. �سهلنا والقمم!«
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عن وحدة ترابه املقد�س«.

 ******

 يف املدر�سة الإبتدائية، كان الو�سع خمتلًفا. مع الأول من 

ال�ستقالل،  »كرنفال«  يبداأ  عام،  كل  من  الثاين  ت�سرين 

وفق برنامج حمدد، مطلعه اإجراء م�سابقات لتقدمي اأهم ن�ّس 

اأو  ر�سم،  اأهم  اأو  بال�ستقالل،  ا  خا�سً مو�سوًعا  يتناول  اإن�سائي، 

منحوتة، اأو اأ�سغال يدوّية، وت�ستمر هذه املناف�سة حتى اخلام�س 

ع�سر من ال�سهر حيث جتمع امل�سابقات، والأ�سغال يف مكتب 

املدير، وفق ترتيب خا�س، ي�سّنف نتاج كّل �سّف على حدة. 

انتهاء  بعد  دورًيا،  جتتمع  الأ�ساتذة  من  جلنة  املدير  وي�سّكل 

الر�سمي، للنظر بامل�سابقات، وتقييمها، وفق �سّلم من  الدوام 

والثانية  الأوىل  املرتبة  يف  فائزون  هناك  ويكون  الأولويات، 

والثالثة، من كّل مادة، على اأن يتم يف نهاية املطاف اختيار 

الأف�سل والأجمل.

يف  م��ب��اراة  »ال��ك��رن��ف��ال«،  م��ن  الثانية  املرحلة  وت��ت��ن��اول 

املدير،  يتقدمها  التعليمّية  الهيئة  جتتمع  بحيث  اخلطابة، 

كّل  ظهر  بعد  ال�سفوف  خمتلف  م��ن  ال��ط��الب  وجميع 

اأو  �ساحًيا،  الطق�س  كان  اإذا  املك�سوف  امللعب  يف  خمي�س 

جمموعة  اإىل  وي�ستمعون  ممطًرا،  كان  اإن  الوا�سعة،  ال�سالة 

ق�سائد،  اأو  ن�سو�س،  من  اأعدوه  ما  حول  التالميذ  من  خمتارة 

ي�ستمر  احلفل  وكان  بال�ستقالل،  خا�سة  فنّية  لوحات  اأو 

املدير  من  مالحظات  اأو  بتنويهات  ويختتم  تقريًبا،  �ساعتني 

والأ�ساتذة.

ال�ستقالل،  عيد  �سبيحة  فهي  والأهم،  الثالثة  املرحلة  اأما 

للمدر�سة،  اخلارجية  ال�ساحة  يف  عام  احتفال  يقام  حيث 

الطالب،  واأول��ي��اء  واأعيانها،  البلدة،  خمتار  فيه  ي�سارك 

حيث  الوطني  بالن�سيد  متاًما  العا�سرة  عند  يبداأ  والأه��ايل. 

على  اللبناين  العلم  وترفع  الطالب  من  جمموعة  تتقدم 

ملدير  الفتتاح  كلمة  ين�سدون.  اجلميع  فيما  ال�سارية، 

يقدّمون  الأوائل،  الطالب  اخلطباء،  من  ثالثة  يليه  املدر�سة، 

اخلطابية  احلفلة  يلي  والنرث.  ال�سعر  من  عندهم  ما  اأف�سل 

احتفاء  التالمذة  �سنعها  التي  اليدوية  الأ�سغال  لأف�سل  عر�س 

بحيث  الفائزين  تكرمي  مرحلة  تبداأ  ذلك  وبعد  باملنا�سبة، 

اإىل  ة  خا�سّ ميداليات  منح  البلدة  واأع��ي��ان  املختار  يتوىّل 

اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  الحتفال  وينتهي  م�ستحقيها، 

يليه حفل ا�ستقبال تقّدم خالله اأطباق الفاكهة، واحللوى، 

الغازّية. وامل�سروبات 

حفرت املدر�سة الر�سمّية الإبتدائية الغابرة عميًقا يف ذاكرتنا 

اأين منها  رّوادها،  اأثًرا ل ميحى يف �سفوف  الوطنّية، وتركت 

�سوى  ال�ستقالل،  من  تعرف  ل  التي  الإبتدائية  املدار�س  اليوم 

العطلة الر�سمّية، ول من املاآثر �سوى التناف�س على »الإنرتنت« 

الإنحدار  يف  ي�ساهم  ما  وكل  و»الفاي�سبوك«،  و»التويرت«، 

اخللقي والوطني اأو يزيده؟!

******

�سنوات، من  قبل  قد تخّرج  البكر، وكان  اإبني  مّرة  �ساألت 

اأهم جامعات لبنان. كّنا مًعا يف ال�سيارة، ونحن يف الطريق 

الوزان،  �سفيق  الرئي�س  جادة  يف  الع�سكري  العر�س  مل�ساهدة 

�سبيحة عيد ال�ستقالل: هل تعرف الن�سيد الوطني؟

- اأجاب مبت�سًما: طبًعا.. طبًعا؟!

- ما هو؟

ملء  للكمال/  للعلى  للوطن..  كّلنا  متلعثًما:  اأجاب   -

عني الفتى.. �سهلنا والقمم/.. 

ووفيت..  كّفيت  لقد  �سكًرا..  �سكًرا..  �سارًخا..  فنهرته 

ل  حتى  كان،  اأّي  اأمام  اليوم  بعد  تردده  ل  اأرجوك  ولكنني 

يلعنوك!

و�سحكت من ال�سخرية!.. اإنه اجليل اجلديد الذي �سيت�سلم 

رايتنا  يا  عالريح  وعّلي  ال�ستقالل...  جمهورية  مقاليد 

العليّي؟!...

اللواتي  لبنان  اأمهات  كّل  ورحم  والدتي،  يا  الله  رحمك 

وحب  الوطنّية،  روح  عروقها  يف  تنب�س  كانت  اأجّنة  حملن 

الوطن!







املوقع وامل�ساحة

�جلمهورية �ليمنية، دولة عربية �آ�سيوية 

�لعربية  �جلزيرة  �سبه  غرب  جنوبي  تقع 

بني �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�سلطنة 

��سرت�تيجًيا  موقًعا  حتتل  وهي  عمان. 

هاًما، �إذ ت�سرف على م�سيق باب �ملندب 

�لهندي  و�ملحيط  �لعرب  بحر  يربط  �لذي 

بالبحر  يرتبط  و�لأخيير  �لأحمر،  بالبحر 

�لأبي�س �ملتو�سط عرب قناة �ل�سوي�س. وهذ� 

�لعبور  مميير�ت  �كيير  ميين  هييو  �مل�سيق 

ي�سهد  �إذ  و�أهييمييييية،  �زدحيياًمييا  �لعاملية 

�لتجارية  �ل�سفن  وعبور  كثيفة  حركة 

و�لأ�ساطيل �حلربية.

)�ل�سمال  �ملوحدة  �ليمن  م�ساحة  تبلغ 

و�جلنوب( نحو 528 �لف كلم2 تقريًبا، 

عا�سمتها �سنعاء.

با�ستثناء  �سحر�وية  �سبه  �ر�س  و�ليمن 

�سريط �ساحلي �سيق خ�سب، ومرتفعات 

جرد�ء.

احلدود

�ململكة  �ل�سمال  ميين  �ليمن  يحد 

�لعربية �ل�سعودية )نحو 1458 كلم(، ومن 

�ل�سرق �سلطنة عمان )288 كلم(، وهي 

تطل من �جلنوب على بحر �لعرب وغرًبا 

طوله  يزيد  ب�ساطىء  �لأحمر  �لبحر  على 

على 2000 كلم. ولدى �ليمن �أكر من 

�لعرب  وبحر  �لأحمر  �لبحر  يف  جزيرة   200

�لعرب(  )بحر  �سوقطرة  جزيرة  �أكربها 

وم�ساحتها نحو 3796 كلم2 وي�سكنها 

نحو 140 �لف ن�سمة، وهي تبعد نحو 350 

قاعدة  وكانت  �ليمني  �لرب  عن  كلم 

�ل�سوفياتية  للقو�ت  بحرية  ع�سكرية 

خالل حقبة �لإحتاد �ل�سوفياتي.

جزيرة  �لثانية  �ملرتبة  يف  بعدها  تاأتي 

و�لتي  حني�س �لكربى يف �لبحر �لأحمر، 

�ليمني  �لييرب  عيين  كلم   50 نحو  تبعد 

�لقريبة  �جلييزر  من  غرها  مع  وكانت 

�ريرتيا حول  نز�ع مع  منها مثار 

ملكيتها.

ال�سكان

�ملجتمع �ليمني قبلي، �إذ تعي�س 

�لأرييييياف،  يف  �سكانه  غالبية 

 %85 قيير�بيية  �لقبائل  وت�سكل 

لل�سكان.  �لكلي  �لتعد�د  من 

و�ملناطقية  �لقبلية  ولالنتماء�ت 

�خلييارطيية  ر�ييسييم  يف  كييبيير  دور 

تعترب  �لتي  للبالد،  �ل�سيا�سية 

�ملتحدة  �لييوليييات  بعد  �لثانية 

�متالك  ن�سبة  يف  �لأمييركييييية 

�أفر�دها لل�سالح.

قّدر كتاب �ملخابر�ت �ملركزية 

عدد  �أن  �لعامل«  »حقائق  �لمركية 

�سكان �ليمن قد بلغ يف متوز 2014 نحو 

نحو  يعي�س  ن�سمة،  �لف  و53  مليوًنا   26

32% منهم يف �ملناطق �حل�سرية وبخا�سة 

يف منطقة �لعا�سمة �سنعاء وميناء عدن.

 %33.7 �إىل  �ل�سباب  بني  �لبطالة  ت�سل 

تقدير�ت  وفق  �ناث(  و%74  ذكور   %26(

�ل�سعب  ميين   %50 ن�سبة  وتعترب   .2010

�ليمني حتت خط �لفقر.

مطلقة،  �سبه  بن�سبة  عرب  و�ليمنيون 

وجنوب  �فييارقيية،  عييرب  هناك  ولكن 

�آ�سيويني، و�أوروبيني.

�لجتماعيني  �لباحثني  بع�س  يييرى 

�لعربي  �لعامل  بلد�ن  �أكيير  �ليمن  �أن 

�لقبائل  زعماء  نفوذ  ناحية  من  قبلية 

وللقبائل  �لدولة.  مفا�سل  يف  وتغلغلهم 

�ليمنية تاريخ قدمي �إذ يعود بع�سها لأيام 

من  خمتلفة  فرت�ت  ويف  �سباأ.  مملكة 

قوية  قبلية  حتالفات  ت�سكلت  �لتاريخ 

لبناء دولة �أو لإ�سقاط �أخرى.

همد�ن  قبيلة  هي  �ليمن  قبائل  �أهم 

�لتي تق�سم �إىل ق�سمني حا�سد وزعامتهم 

�ليوم يف �آل �لأحمر، وبكيل يف �آل بوحلوم 
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»اليمن ال�سعيد« يف ال�اقع امل�ؤمل      الت�سمية ال توافق امل�سمى

املعروفة  الت�سمية  وفق  ال�سعيد  اليمن  هو 

و»العربية ال�سعيدة« يف اللغة االغريقية، اأما يف 

م�سمى...  على  اإ�سًما  لي�ست  فالت�سمية  الواقع 

والثقافية  اجلغرافية  املعطيات  فتداخل 

على  بثقله  يرخي  واالقت�سادية،  واالجتماعية 

هذا البلد.



�لقبائل  �أوىل  همد�ن  كانت  و�ل�سايف. 

�لتي دخلت يف �ل�سالم على يدي �لمام 

علي بيين �بييي طييالييب، وهييي ميين �قييوى 

�لقبائل و�كرها نفوًذ� ومعظمها زيدية.

�ليمنيون م�سلمون بن�سبة %99.1 )%65 

على �ملذهب �ل�سني �ل�سافعي، و35% على 

�ملذهب �لزيدي �ل�سيعي(، وهناك �قليات 

و�مل�سيحيني  و�لبهائيني  �ليييييهييود  ميين 

�أو  لجييئييون  �إمييا  وهيييوؤلء  و�لهندو�سيني، 

مقيمون موؤقتون.

املوارد الطبيعية واالإقت�ساد

ت�سمل ثرو�ت �ليمن �لطبيعية �لبرتول، 

�ل�سخري،  �مللح  �ل�سمكية،  �لروة  �لغاز، 

�لنيكل،  �لر�سا�س،  �لذهب،  �لرخام، 

و�لفحم، كما يتميز �لق�سم �لغربي من 

�ر��سيها باخل�سوبة. ولكن �ليمن تفتقر 

يف  ا  نق�سً وتعاين  �لعذبة،  �ملياه  مو�رد  �إىل 

مياه �ل�سفه، و�زدياد �لت�سحر.

مييو�رد  على  �ليمني  �لإقت�ساد  يعتمد 

ت�ستغل  مل  و�لييغيياز  �لنفط  ميين  حميييدودة 

جيًد�، وعلى �لرغم من �أن هذ� �لقطاع 

ي�سكل �لن�سبة �لأكرب من �لناجت �ملحلي 

مبا  متطور  غر  ز�ل  ما  فهو  �لإجمايل 

مد�خيل  على  �ليمن  ويعتمد  يكفي، 

�إىل  بالإ�سافة  ومو�نئه،  �لبحرية  ممر�ته 

�نتاجه �لزر�عي.

تر�جًعا كبًر�  �ليمني  �لقت�ساد  يعاين 

ب�سبب �نخفا�س عائد�ت �ملو�رد �لبرتولية 

وذلك  �مل�سدرة  ب�سبب تناق�س �لكميات 

بفعل �لعمليات �لهجومية �لتي تنفذها 

�نابيب  �مل�سلحة على  بع�س �ملجموعات 

هذه  تو�جه  �أن  �ليمن  وحتيياول  �لنفط. 

وتعزيز  �لدخل  مييو�رد  بتنويع  �مل�ساكل 

�لبرتولية  غيير  �ملنتجة  �لييقييطيياعييات 

 )2006 �لعام  منذ  به  �لعمل  بد�أ  )برنامج 

وزيادة �ل�ستثمار�ت �خلارجية. وقد بد�أت 

 .2009 �لعام  منذ  �مل�سيل  �لغاز  بت�سدير 

ت�سهدها  �لتي  �لحييد�ث  �أدت  ذلك  مع 

�نخفا�س  �إىل   2011 �لييعييام  منذ  �لييبييالد 

�لدخل �لوطني بن�سبة 11% و�إىل تر�جع يف 

و�ملحروقات  كاملاء  �ل�سا�سية  �خلدمات 

و�لكهرباء، وما ز�لت �ليمن تو�جه �ليوم 

و�سحها،  �ملياه  كندرة  كبرة  حتديات 

�زدياد حجم �لبطالة، قلة �ملو�د �لغذ�ئية، 

وكرة �لولد�ت.

بيييليييغ �ليييدخيييل 

�ليمني  �لييوطيينييي 

وفييييق تييقييدييير�ت 

نحو   2013 �لييعييام 

دولر،  مليار   61.6

وميييعيييدل �لييدخييل 

نحو  للفرد  �ل�سنوي 

�لأيييدي  عدد  وقييدر  �أمركي،  دولر   2500

يعمل  فييرد  ميياليييني   7 بنحو  �لعاملة 

�ملا�سية  ورعيياييية  �لييزر�عيية  يف  معظمهم 

�لربع  من  و�قييل  و�خلييدمييات  و�ل�سناعة 

يعمل يف �لتجارة.

�سباأ وما اأتى بعدها

�لألفية  �أو�خر  منذ  �ليمني  �لتاريخ  يبد�أ 

�لثانية ق.م عندما قامت مملكة �سباأ 

�لذين  وِحمَرّ  وح�سرموت  وقتبان  وَمعنَيّ 

�لعامل،  يف  �لأبجديات  �أقدم  �أحدى  طورو� 

وما عرف بخط �مل�سند، و�لذي قامو� بنقله 

�إىل �ملتحدثني بالعربية �ل�سمالية �لقدمية 

وي�سهد  �إثيوبيا.  يف  �ل�سامية  و�للغات 

�لتاريخ �ليمني �لقدمي و�لو�سيط و�حلديث 

�لدولة  �لزيادية  �لدولة  دول مثل  قيام عدة 

�ليعفرية و�لإمامة �لزيدية و�لدولة �لر�سولية 

و�لدولة �لطاهرية.

 630 �لعام  يف  �ليمن  �إىل  �لإ�سالم  دخل 

بعد  �سريًعا  �ليمنية  �لقبائل  و�أ�سلمت 

�أ�سلمت  �أبي طالب حيث  قدوم علي بن 

همد�ن كلها يف يوم و�حد.

لعدة  �ليمن  �لر��سدون  �خللفاء  ق�سم 

»خميياليييييف« )�قيي�ييسييام �د�رييييية(، وكييان 

�ليمنية  �لقبائل  و�أدت  م�ستقًر�  عهدهم 

دوًر� مف�سليا خالل �لفتوحات �لإ�سالمية 

�أفريقيا  و�سمال  و�ل�سام  و�لعر�ق  م�سر  يف 

و�لأندل�س.

كيييان �ليييييميين ميي�ييسييرًحييا لييعييدد من 

�لتي  و�ل�سيعية  �لإبا�سية  �حلييركييات 

�أن  جلًيا  وبييد�  �خلييالفيية  دول  حاربتها 

�إحكام  ت�ستطع  مل  �لعبا�سية  �لييدوليية 

�ييسيييييطييرتييهييا عييلييى هيييذه �ليييبيييالد �لييتييي 
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�لدولة  وقييامييت   815 �لييعييام  يف  ��ستقلت 

بن  حلي  من  و�متدت  زبيد  يف  �لزيادية 

يعقوب وحتى عدن.

بييعييد �لييدوليية �لييزيييادييية قييامييت �لييدوليية 

حتى  ��ستمرت  �لتي   )1040( �ل�سليحية 

و�لأخييرة   )1174( �لأيوبية  �لدولة  دخييول 

�لتي   )1228( �لر�سولية  �لدولة  هزمتها 

�لطاهرية  �لدولة  قيام  حتى  حكمت 

�أن  من  �أ�سعف  كانت  وهييذه   ،)1454(

نف�سها  عن  تد�فع  �ن  �أو  �لزيدية  حتتوي 

�سد �لغز�ة �لأجانب.

�لذين  �ملماليك  و�سول  ذلييك  �أعقب 

�سيطرو� بالتعاون مع قو�ت قبلية مو�لية 

لالإمام �لزيدي �ملتوكل يحيى �سرف �لدين 

ولكنهم  �لطاهريني  نفوذ  مناطق  على 

 .)1517( عدن  �إ�سقاط  من  يتمكنو�  مل 

مل يدم �لإنت�سار �ململوكي طوياًل، �إذ بعد 

�لطاهريني،  �إ�سقاطهم  من  و�حد  �سهر 

م�سر  �لعثمانية  �لإمييرب�طييورييية  �حتلت 

�سالطني  �آخييير  بييياي  طييومييان  و�سنقت 

�ل�سيطرة  وقييررت  �لقاهرة،  يف  �ملماليك 

على �ليمن.

يف ظل ال�سلطنة العثمانية

�لعثمانية  �لإميييرب�طيييوريييية  ب�سطت 

و�تخذت  وتهامة  عييدن  على  �سلطتها 

�لعثمانية  لل�سلطة  �إد�رًيا  زبيد مقًر�  من 

يحيى  بن  �ملطهر  �أن�سار  مع  و�قتحمت 

نحو  �سماًل  وتوجهت  تعز  �لدين،  �سرف 

�سنعاء و�سيطرت عليها )1547(. غر �أن 

�لدقيق  للتو�زن  �لعثمانيني  مر�عاة  عدم 

للقوى يف �ليمن، جعل �ليمنيني يتنا�سون 

خالفاتهم ويتوحدون �سدهم.

دولة االأئمة الزيدية

يف  �لقا�سم  بن  بالله  �ملوؤيد  �لإمييام  تويف 

�ملن�سور  �لإمييام  �أبناء  و�قتتل   1644 �لعام 

بالله �لقا�سم على �لإمامة حتى �نتزعها 

�ملتوكل على �لله �إ�سماعيل بن �لقا�سم 

�إىل عييدن وحلج  وتييوجييه  ذ�تييه  �لييعييام  يف 

بقية  وطرد  و�أبييني، 

�لعثماين  �جليينييد 

منها و�سيطر على 

وح�سرموت  ع�سر 

 .)1654( وظييفييار 

�ليمن  ومتّكنت 

مييييييين تيييوطيييييييد 

مغول  �إمرب�طورية  مع  جتارية  عالقات 

�لهندية  �سور�ت  مدينة  وكانت  �لهند 

كذلك  لها،  �لأكرب  �لتجاري  �ل�سريك 

�لو�يل  مع  �لدبلوما�سية  �لبعثات  تبادلت 

�ل�سفوي  �لثاين  وعبا�س  �لعثماين يف جدة 

يف �إير�ن ومملكة �إثيوبيا.

�سيطرة االإنكليز

�لثامن ع�سر، متكن عامل  �لقرن  يف 

�لإ�ستقالل  من  �لأئمة  من  �ملعني  حلج 

 ،)1740( عدن  على  و�ل�سيطرة  باملدينة 

�لقبائل  مييع  �ييسيير�عييات  عييدة  ودخييل يف 

عدن  على  �لإنكليز  و��ستوىل  �ملجاورة. 

من  بتعوي�سات  مطالبني   1839 �لعام  يف 

تابعة  بباخرة  حل  نهب  عن  �ل�سلطان 

�ملرتبات  يدفعون  �لإنكليز  كان  لهم. 

بعدن،  �ملحيطة  �لقبائل  مل�سايخ  �ل�سنوية 

�لتي  �لقبائل  بع�س  تييو�جييدت  كما 

�لزيدية من  �عتربها �لإنكليز دوًل ملنع 

�لذي  �لوحيد  �لكيان  عييدن.  �قتحام 

كان م�ستقًر� ويتمتع مبنظومة حكم 

من  وم�ستفيًد�  معقول  حد  �إىل  م�ستقلة 

تو�جد �لإنكليز يف عدن كان �سلطنة 

�أر��سيها  من  ت�ستغل  كانت  �لتي  حلج 

�ل�سر�ئب  فتجمع  �خل�سبة  �لييزر�عييييية 

�إعييالن  وميين  و�حلرفيني  �ملييز�رعييني  من 

�لربيطانيني عدن منطقة حرة )1850(.

عودة العثمانيني

و�أ�س�سو�  جديد  من  �لعثمانيون  عيياد 

ولية �ليمن )1872( و�لتي �سمت مناطق 

�ملناطق  با�ستثناء  �ل�سابقة  �ليمن  �إيالة 

�جلنوبية. و�حلقيقة �أن جتاًر� من �سنعاء 

�ملدينة،  على  �ل�سيطرة  منهم  طلبو� 

�لقبائل  ياأ�سهم من قدرة م�سايخ  ب�سبب 

و�لأئمة �لزيدية على فر�س �لأمن. �سيطر 

�لعثمانيون على تهامة �أوًل وتعلمو� من 

جتربتهم �ل�سابقة فعملو� على ما �أ�سموه 

وبنو�  �ملطابع  فاأدخلو�  �ليمن  تطوير 

�ملد�ر�س بل عملو� على علمنة �ملجتمع 

م�ست�سرًيا  كان  �لف�ساد  ولكن  �ليمني. 

يف �لولية و�ل�سبب يف ذلك هو �أن معظم 

يتحا�سون  كانو�  �لعثمانيني  �مل�سوؤولني 

�لذهاب �إىل �ليمن، �لتي مّت بالتايل �إر�سال 

�أ�سو�أ �جلرن�لت �إليها.

على  ي�سيطرون  �لعثمانيون  كييان 

�حكام  ي�ستطيعو�  ومل  �لرئي�سية  �ملدن 

�لقبائل،  �لأرياف حيث  �سيطرتهم على 

و�أف�سل �لزيدية كل �ملخططات �لعثمانية 

لإخ�ساعهم.

الدولة املتوكلية

�ملتوكل  �لدين  حميد  يحيى  كييان 

وبخروج  �ليمن  يف  �لزيدية  على  �إميياًمييا 

تو�سيع نفوذه  �لإمام  �أر�د هذ�  �لعثمانيني 

�إحياء  ويعيد  بكاملها  �ليمن  لي�سمل 

يعرتف  ومل  �لقا�سميني.  �أجيييد�ده  ملك 

لرت�سيم  عثمانية   - �لأجنلو  باملعاهدة 

�سمال  �إىل  �ليمن  ق�سمت  �لتي  �حلييدود 

�لأد�ر�سة  وقع  �ملقابل  يف   ،)1915( وجنوب 

�لإنكليز  مع  معاهدة  على  ع�سر  يف 

��ستقاللهم  �لأتر�ك، ت�سمن لهم  لقتال 

فور �نتهاء �حلرب �لعاملية �لأوىل.

بعد  �لدين  حميد  يحيى  �لإمييام  حاول 

خروج �لعثمانيني �لتو�سع و��ستعادة »�لدولة 

جنوًبا  توجه   1919 �لعام  ويف  �لقا�سمية«. 

عدن،  من  كيلومرًت�  خم�سني  و�قييرتب 

ولكن �لإنكليز ق�سفو� جي�سه بالقنابل 

و�أ�سرع �لإنكليز نحو  فا�سطر للرت�جع، 

�ل�ساحل �لتهامي و�سيطرو� على �حلديدة 
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ثم �سلموها حلليفهم �لإدري�سي يف ع�سر 

و�سم  بالتو�سع  �لإنكليز  �أخييذ   .)1920(

ملنع  بعدن  �ملحيطة  �ملتعددة  �مل�سيخات 

�لأئمة �لزيدية من �إقتحامها.

�أ�س�س �لإمام يحيى حميد �لدين حكًما 

خوًفا  �إنعز�لية  �سيا�سة  وتبنى  ثيوقر�طيا، 

�لقوى  �سحية  بيييالده  ت�سقط  �أن  ميين 

�حلرب  عقب  �ملتحاربة  �لإ�ستعمارية 

�لعاملية �لأوىل، وكذلك لإبعاد �ململكة 

يف  ظهرت  �لتي  �لقومية  �لتيار�ت  عن 

وهو  �لييفييرتة.  تلك  يف  �لعربية  �ملنطقة 

متكن من �لق�ساء على ثورة قامت �سده 

)1948( بينما �أحبط �إبنه �نقالًبا يف �لعام 

.1955

�لزيدية  لالأئمة  �لتقليدي  �لدعم  كان 

�ل�سمالية  �ملرتفعات  من  د�ئييًمييا  ياأتي 

�ل�سمالية  �ملييرتييفييعييات  قبائل  ولييكيين 

لالإ�ستقالل  ونزعة  تع�سًبا  �أكر  كانت 

لفقر  نييظييًر�  �ملركزية  �ل�سلطات  عيين 

�لأكيير  باملناطق  مييقييارنيية  مناطقها 

ولئها  فرغم  وتييعييز.  �إب  مثل  خ�سوبة 

هذه  كانت  �لزيدية  لالأئمة  �ملذهبي 

لديها  �سغرة  بييدويييالت  �أ�سبه  �لقبائل 

�أر��سيها، وحلفائها وزعمائها �ل�سيا�سيني 

)�مل�سايخ( وم�ساحلها �خلا�سة. 

حممية عدن

�سهدت  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  عقب 

متنامية  �قييتيي�ييسييادييية  حييركيية  عيييدن 

بعد  ن�ساًطا  �لعامل  مو�نئ  ثاين  و�أ�سبحت 

نيويورك. 

�إىل  مق�سمة  عييدن  حممية  كييانييت 

�سرقية  و�أخييرى  غربية  حممية  ق�سمني: 

و�إمييارة  �سلطنة  وع�سرين  ثالث  فيهما 

عن  متاًما  م�ستقلة  بدوية  قبائل  وعدة 

بالإنكليز  �لعالقة  �ل�سلطنات.  تاأثر 

لعدن  �حلماية  هيييوؤلء  بتوفر  متثلت 

بالعالقات  �ملطلق  حتكمهم  مقابل 

ماُعرف  �لإنكليز  �أن�ساأ  وقد  �خلارجية. 

لإبعاد  �لعربي  �جلنوب  �إمييار�ت  باإحتاد 

�لتي  �لعربية  �لقومية  موجة  عن  عدن 

مطالب  من  وللحد  �ملنطقة  �جتاحت 

�لإ�ستقالل.

اليمن ال�سمايل

حتيييول �نييقييالب عييبييد �لييلييه �ليي�ييسييالل 

و�إعييالن  �لإمامية،  حكم  �سد   )1962(

�جلمهورية، �إىل حرب �أهلية ُعرفت بثورة 

26 �يلول - �سبتمرب. و�أر�سل �لرئي�س جمال 

عبد �لنا�سر �ألف مقاتل م�سري يف �إ�سارة �إىل 

�سقوط  لالإنقالب.  �مل�سرية  �لقيادة  تاأييد 

�لإمامة يف �سمال �ليمن مل يكن متوقًعا 

�ملحافظة  �مللكية  �لأنظمة  �سدم  وقد 

�لنا�سر  عبد  فيه  ر�أى  بينما  �ملنطقة،  يف 

�لعربية.  �لقومية  م�سروع  لإجناح  فر�سة 

�لقبائل  �أحمد يعتمد على  �لإمام  كان 

�لزيدية لتثبيت حكمه وبد�أ �أن�ساره ب�سن 

حرب ع�سابات �سد �جلمهوريني و�لقو�ت 

�مل�سرية �لتي بلغ عديدها يف �سباط 1963، 

ع�سرين �ألف مقاتل كانو� بقيادة �مل�سر 

عبد �حلكيم عامر.

�جلمهورية  لإ�سقاط  �ل�سعودية  تدخلت 

يف  �لييزيييدييية  �لييقييبييائييل  بييدعييم  �لنا�سئة 

�أول  �ل�سوفييتي  �لإحتاد  �ملرتفعات وكان 

�أما  �لعربية،  باجلمهورية  تعرتف  دوليية 

�لإعرت�ف �لأمركي فاأتى يف 19 كانون 

جون  من  بن�سيحة  مرفًقا   ،1962 �لول 

مفادها،  و�لأردن  لل�سعودية  كينيدي 

لتجنب م�سر  د�خلية  �إ�سالحات  �إجر�ء 

طالب  وهييو  تعبره،  حييد  على  �لإميييام 

باجلمهورية  بييالإعييرت�ف  �لربيطانيني 

حتى يوؤمنو� موقعهم يف عدن.

�مللكيني  تدعم  �ل�سعودية  كانت 

�لقبلية،  �ليييييولء�ت  ليي�ييسيير�ء  بيييالأميييو�ل 

وبالأ�سلحة �خلفيفة مثل �لبنادق و�لقنابل 

وبريطانيا  �إ�سر�ئيل  وتدخلت  �ليدوية، 

ح�سد  �آخر.  مل�ستوى  نقلها  ما  �حلرب  يف 

من  �ملرتزقة  من  �لآلف  �لربيطانيون 

باأ�سلحة  ودعموها  �أوروبا  �أرجاء  خمتلف 

�مللكيني.  جانب  �إىل  للقتال  متطورة 

تعرب  �لإ�سر�ئيلية  �لطائر�ت  وكانت 

�إىل  �لأ�سلحة  وتلقي  �ل�سعودية  �لأجييو�ء 

�ليمن، ثم تتزود �لوقود يف جيبوتي وتعود 

�إىل �إ�سر�ئيل، وكان لأ�سلحتها دور كبر 

لالإمامة  �ملو�لية  �ملو�قع  �حلفاظ على  يف 

دور  ظهر  وهييكييذ�  �جلمهوريني.  �أميييام 

حتقيق  �سد  مييو�زن  كعامل  �إ�سر�ئيل 

تقدم م�سري يف �ليمن.

 1967 �لعام  يف  �ل�سالل  �لله  عبد  عزل 

رئا�سة  �لإرييييياين  �لييرحييميين  عبد  وتيييوىل 

وتوقفت  �ليمنية،  �لعربية  �جلمهورية 

�ملعارك ر�سمًيا يف �لعام 1970. بعد نحو 4 

�سنو�ت �إنقلب �ملقدم �إبر�هيم بن حممد 

عبد  �لرئي�س  على  )�لنا�سري(  �حلمدي 

�لرحمن �لإرياين و�سمى �إنقالبه بحركة 

فرتة  و�ت�سمت  �لت�سحيحية.  يونيو   13

با�سالحات  �حلمدي  �إبر�هيم  �لرئي�س 

وبالعمل على تقوية  �لدولة  هيكلية يف 

وعقد  �جلنوبي  �ليمن  مييع  �لعالقات 

�سفقات �سالح مع عدد من �لدول، و�إعادة 

�سلطة  لبناء  �ليمني،  �جلي�س  هيكلة 

�لقبائل  على  تهيمن  قوية  مركزية 

�لرئي�س  كان  فقد  لل�سعودية.  �ملو�لية 

�حلمدي يعترب �مل�سيخات �لقبلية عائًقا 

عزلها  �إىل  �سعى  لذلك  �لتنمية  �أمييام 
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�أقوياء  �أعييد�ء  له  ماخلق  وهذ�  �سيا�سًيا، 

�لأحييميير،  ح�سني  بيين  �لله  عبد  منهم 

�لذي حاول �لإطاحة باحلمدي ولكنه مل 

ينجح. ويف �لعام 1977 �أغتيل �لرئي�س ومل 

ومل  للمحاكمة  �لإغتيال  مدبرو  يقدم 

ُيك�سف عنهم.

توىل �أحمد بن ح�سني �لغ�سمي �حلا�سدي 

�ليمنية  �لعربية  �جلمهورية  رئا�سة 

نقلهم  �أو  �حلمدي  حلفاء  بف�سل  وقييام 

وت�سليمهم م�سوؤوليات غر مهمة، وحل 

جمل�س �لقيادة �لع�سكرية.

�ل�سنحاين  �سالح  �لله  �أ�سبح علي عبد 

يف  �ليمنية  �لعربية  للجمهورية  ا  رئي�سً

وىّل  �لرئا�سة،  توليه  عقب   .1978 �لعام 

يف  عليا  منا�سب  يف  �إخو�نه  من  �سبعة 

على  كبرة  تغير�ت  تطر�أ  مل  �لدولة. 

�سمال �ليمن منذ �سقوط �لإمامة، وبقيت 

�لله  عبد  علي  وتعلم  مييوؤثييرة،  �لقبائل 

فلم  �حلمدي  �إبر�هيم  در�ييس  من  �سالح 

يحاول �إثارة غ�سب �لقياد�ت �لقبلية.

اليمن اجلنوبي

�سد  �ل�سعبية  �أكتوبر   14 ثييورة  قامت 

�ليمن  جنوب  يف  �لربيطاين  �ل�ستعمار 

يف 14 ت�سرين �لأول 1963 بدعم من نظام 

�سماليني.  مينيني  ومب�ساركة  �ل�سمال 

وبعد ت�سحيات كبرة وجهاد متو��سل، 

نال �جلنوب ��ستقالله يف 30 ت�سرين �لثاين 

1967، لينتهي بذلك �حتالل د�م لأكر 

من 120 عاًما.

ميييع خييييروج �آخيييير جيينييدي بييريييطيياين 

�ليمن  جمهورية  �علنت  عييدن  ميين 

قحطان  تييوىل  �ل�سعبية.  �لدميقر�طية 

�ل�سعبي رئا�سة دولة باقت�ساد منهار، غادر 

وتوقف  �لأعمال  ورجال  �ملدنيون  �لعمال 

�لدعم �لإنكليزي، كما �أن �إغالق قناة 

�ل�سوي�س عام )1967( خف�س عدد �ل�سفن 

�لعابرة لعدن بن�سبة %75.

بعد �ز�حة �ل�سعبي )1969( مت ت�سكيل 

�أ�سخا�س،  خم�سة  ميين  رئا�سية  جلنة 

�تيييييخيييييذت هيييذه 

خًطا  �ملجموعة 

متطرًفا،  ي�سارًيا 

تاأييدها  فاأعلنت 

لييلييفييليي�ييسييطييييينييني 

ولثورة ظفار وعززت 

بالإحتاد  عالقتها 

�ل�سوفياتي، وقامت �لقوى �جلديدة باإ�سد�ر 

د�ستور جديد، ومت تاأ�سي�س �قت�ساد خمطط 

مركزًيا.

�خلا�س  نظامه  �ليمن  جلنوب  كييان 

من  لعدد  خ�سع  و�لييذي  �ملارك�سية  من 

فكانت  �ملحلية،  و�لييعييو�مييل  �لييظييروف 

�لدولة �ملارك�سية �لوحيدة يف �لعامل بدين 

 1972 �لعامني  وبني  �لإ�سالم.  هو  ر�سمي 

�ليمن  جنوب  بني  حييرب  قامت  و1979 

و�سمالها.

اجلمهورية اليمنية

�ليمن  يف  �لأهلية  �حلييرب  �سكلت 

يف  �لأول  �مليي�ييسييمييار   )1986( �جليينييوبييي 

�لدميقر�طية  �ليمن  جمهورية  نع�س 

�لد�خلية  �لتغير�ت  و�ساعدت  �ل�سعبية. 

و�خلييارجييييية �لييطييارئيية يف قيييييام �لييوحييدة 

 22 ر�سمًيا يف  �إعالنها  �لتي مت  �ليمنية، 

�إعتبار  مت  حيث   ،1990 �لعام  من  �أيييار 

علي عبد �لله �سالح رئي�سا للبالد وعلي 

�جلمهورية  لرئي�س  نائًبا  �لبي�س  �سامل 

�ليمنية. كانت �لقوى �لقبلية و�لدينية 

�ليمني  �لتجمع  حييزب  �سكلت  �لتي 

�ليمن  �سمال  يف  )��سالميني(  لالإ�سالح 

ترف�س �لوحدة بو�سوح بحجة �أن �جلنوب 

�إ�سرت�كي و�سيوؤمم �ل�سمال، وكانت لها 

وي�ساف  �إجتماعية،  حتفظات  كذلك 

مل  �ل�سعودية.  �ل�سغوطات  ذلييك  �إىل 

ت�ستطع �أي من �لدولتني �ليمنيتني فر�س 

فقامت  �لخييرى  على  وروؤيتها  نظامها 

�ملوؤ�س�سييات  دمج  قبل  �ل�سيا�سية  �لوحدة 

�لع�سيكرية و�لإقت�سادية. 

جمهوري  �ليمن  يف  �حلييكييم  نييظييام 

�لرئي�س  فيه  يكون  ديقر�طي  متثيلي 

للقو�ت  �لأعييلييى  و�لييقييائييد  �لييدوليية  ر�أ�يييس 

وهو  �سنو�ت،   7 ملدة  وينتخب  �مل�سلحة، 

يعني نائب �لرئي�س ملدة 6 �سنو�ت، ورئي�س 

بيد  �لتنفيذية  �ل�سلطة  ونائبه.  �لييوزر�ء 

�حلكومة، و�ل�سلطة �لت�سريعية م�ستقلة 

كما ين�س �لد�ستور، �إل �أن هناك تدخال 

من قبل �ل�سلطات �لتنفيذية.

اجلي�ش اليمني

�أربعة  ميين  �ليمني  �جلي�س  يتكون 

�أق�سام رئي�سة هي: �لقو�ت �لربية، �لقو�ت 

�لبحرية  �لقو�ت  �جلوي،  و�لدفاع  �جلوية 

�حلدود  حر�س  قو�ت  �ل�ساحلي،  و�لدفاع 

وقو�ت �لحتياط �ل�سرت�تيجي �لتي ت�سم 

�لرئا�سية  و�حلماية  �خلا�سة  �لعمليات 

�جلي�س  غالبية  تتبع  �ل�سو�ريخ.  و�ألوية 

رئا�سة  يتبع  وبع�سها  �لييدفيياع  لييييوز�رة 

�جلمهورية مبا�سرة. ت�سم �لقو�ت �ليمنية 

ويقدر  تقريًبا،  جندي   138.000 جمتمعة 

�لحتياط بنحو 450.000 جمند.

حماولة انف�سال وعدم ا�ستقرار

لطالق  تبادل  ح�سل   1994 ني�سان  يف 

�جلنوبي  لليمن  تابع  مع�سكر  يف  �لنار 

قرب �سنعاء، �سرعان ما تطور �إىل حرب 

علي  و�أعلن  �أيييار.   20 يف  �ساملة  �أهلية 

ا  رئي�سً نف�سه  عييدن  ميين  �لبي�س  �سامل 

�ليمن  جمهورية  �سماها  جديدة  لدولة 

�لدميقر�طية، وملا مل يعرتف �أحد بالدولة 

�جلديدة، غادر �لبي�س �لبالد.

�أحييز�ب  تكتل  تاأ�س�س   2003 �لعام  يف 

�للقاء �مل�سرتك �لذي �سم حزب �لتجمع 

�لإ�سرت�كي  و�حلييزب  لالإ�سالح  �ليمني 

�لوحدوي  و�لتنظيم  �حلق  وحزب  �ليمني 

توظيف  �أدى  وفيما  �لنا�سري.  �ل�سعبي 

�لوهابية مل�سلحة �لرئي�س �سالح يف جنوب 
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�إىل �لتخل�س من �لإ�سرت�كيني،  �ليمن، 

ظهرت يف �سعدة حركة �ل�سباب �ملوؤمن 

مطلع  �حلوثي  �لدين  بدر  ح�سني  بقيادة 

تعرف  �أ�سبحت  و�لييتييي  �لت�سعينيات، 

مع  ��سطدمو�  �لذين  »�حلوثيني«  با�سم 

ح�سني  دو�فع   .2004 �ليمنية  �حلكومة 

بدر �لدين �حلوثي و�أخيه عبد �مللك بدت 

دينية يف ظاهرها، ولكن هذ� �لتو�سيف 

ل ينطبق متاما على �لو�قع، �إذ �أن ف�سائل 

قبلية قوية، قاتلت �إىل جانب �حلوثيني 

�ليمنية  �حلكومة  على  �لنقمة  ب�سبب 

على خلفية �لو�قع �لإقت�سادي و�ملعي�سي. 

��ستمرت �ملعارك �ملتقطعة ويف �لعام 2009 

تدخلت �ل�سعودية مبا�سرة �سد �حلوثيني.

يرى بع�س �ملحللني �أنه منذ �لعام 2007، 

لإثر�ء  قائمة  دولة  �ليمن  �أن  و��سًحا  بد� 

�لأو�سع،  �جلمهور  ح�ساب  على  طبقة 

و�رتفعت ��سو�ت �لتذمر يف �جلنوب ليظهر 

»�حلر�ك �جلنوبي« يف �لعام 2008، وبذلك 

بد�أت �أو�ساع �لبالد تتجه نحو �لأ�سو�أ.

»ربيع اليمن« اأم خريف ال�سلطة 

والوحدة؟ 

وجمموعات  �جلامعات  طييالب  خييرج 

علي  �لرئي�س  �سد  لالإحتجاج  �سبابية 

عبد �لله �سالح يف 15 كانون �لثاين 2011، 

وثالثني  ثالثة  بعد  برحيله  مطالبني 

ن�سبة  بلغت  وبعدما  �ل�سلطة،  يف  عاًما 

دولرين  على  يعي�سون  �لذين  �ملو�طنني 

ن�سبة  وجتييياوزت  �لن�سف،  قر�بة  يومًيا 

�لأمية �لقر�ئية �لي50%، بينما مل ي�ستطع 

من  فقط   %5 �إل  وظيفة  على  �حل�سول 

خريجي �جلامعات.

�إىل  �سالح  �لله  عبد  علي  قطر  دعت 

�لتنحي فوًر�، ولكن �ل�سعودية مل تكن 

قطر  فان�سحبت  لرحيله،  متحم�سة 

�ل�سعودييني.  على  �لأمركيون  لي�سغط 

قيادة  تفجر مقر  2011 مت  3 حزير�ن  ويف 

�ملوت  من  جنا  ولكنه  �سالح  �لرئي�س 

وتوجه �إىل �ل�سعودية لتلقي �لعالج.

وقع علي عبد �لله �سالح على »�ملبادرة 

�لإحتجاجات  �خلليجية« بعد عام من 

و22000  قتيل   2000 ميين  �أكييير  خلفت 

�لتجمع  حييزب  ر�أى  حييني  ويف  جييريييح. 

 2011 يف  ماحدث  �أن  لالإ�سالح  �ليمني 

هناك  �ملقابل  يف  كييان  ثيييورة،  كييان 

�سيا�سية  �أزميية  هو  ماحدث  �أن  يرى  من 

�لقبلية  �لقوى  بيمر�كز  يعرف  ما  بني 

و�لع�سكرية �لتي كونت نظام علي عبد 

�لله �سالح.

لعلي  ح�سانة  �خلليجية  �ملبادرة  وّفرت 

�ملالحقة  من  و�أ�سرته  �سالح  �لله  عبد 

جمال  �لأممي  �ملبعوث  وتوىل  �لقانونية، 

�لفرتة  على  �لإ�ييسيير�ف  مهمة  عمر  بن 

�لإنتقالية برئا�سة عبد ربه من�سور هادي، 

�لوطني  �حلو�ر  موؤمتر  �أعمال  �سر  وعلى 

�ليمني.

�ختتمت جل�سات موؤمتر �حلو�ر �لوطني 

�أو�خر كانون �لثاين 2014 ومّت  �ليمني يف 

حتت  جديدة  دوليية  قيام  على  �لإتييفيياق 

��سم جمهورية �ليمن �لإحتادية على �أن 

يرت�أ�س عبد ربه من�سور هادي جلنة حتدد 

عدد �لأقاليم �لفدر�لية يف �لدولة و�سياغة 

تنهي  �أن  �ملقرر  وميين  �جلديد،  �لد�ستور 

�للجنة �لرئا�سية عملها يف موعد �ق�ساه 

25 كانون �لثاين 2015.

�لبالد نعمت  �أن  �أن ذلك ل يعني  غر 

�ندلعت  فقد  �لأثيينيياء  تلك  يف  بالهدوء 

�حلوثيني  بييني  م�سلحة  ��ستباكات 

و�أطر�ف مرتبطة بحزب �لتجمع �ليمني 

دماج  يف  م�سلمون(  )�خييو�ن  لالإ�سالح 

)2013(، و�أعلن تنظيم �لقاعدة يف جزيرة 

�جلماعة  �سد  للقتال  �ن�سمامه  �لعرب 

�لقاعدة  �أن  علًما  �مل�سلحة،  �لزيدية 

حم�سن  علي  مع  �سابًقا  قاتل  قد  كان 

تلك  وكانت  �حلوثيني.  �سد  �لأحييميير 

�إىل  �نتقلت  طويلة،  ��ستباكات  بد�ية 

و�سنعاء.  وعييميير�ن  �جلييوف  حمافظات 

�نت�سر �حلوثيون على ميلي�سيات �لأحمر 

�لتي �سمت عنا�سر من تنظيم �لقاعدة 

وحمافظة  �سعدة  يف  �لييعييرب  جييزيييرة  يف 

وتدخل   ،2014 �سباط  بحلول  عييميير�ن 

حميد  بقيادة  مييدرع   310 �للو�ء  بعدها 

�لأحمر  حم�سن  لعلي  �ملييو�يل  �لق�سيبي 

�لد�عم جلماعة »�ل�سالح«. وقد رف�ست 

وز�رة �لدفاع �إ�سفاء �ل�سفة �لر�سمية على 

عمليات �للو�ء وقالت �إن �جلي�س �ليمني 

�ل�سعب  من  و�حييدة  م�سافة  على  يقف 

ويجب �إبعاده عن �ل�سر�عات و�ملناكفات 

�ل�سيا�سية و�حلزبية.

رقم  �لقر�ر  �لدويل  �لأمن  جمل�س  و�أ�سدر 

ميثاق  من  �ل�سابع  �لف�سل  حتت   2140

مبعاقبة  ق�سى  و�ليييذي  �ملييتييحييدة  �لأمم 

معرقلي �لت�سوية �ل�سيا�سية �ليمنية �لذين 

ي�سربون �بر�ج �لكهرباء و�أنابيب �لنفط 

لعرقلة  �لهادفة  �ملمار�سات  من  وغرها 

��ستكمال �لنتقال �ل�سلمي لل�سلطة.

�لله«  »�أن�سار  �سيطر   ،2014 �أيلول   21 يف 

�حلوثي  �مللك  عبد  بقيادة  �حلوثيون، 

ومقر  �لإمييييان  وجامعة  �سنعاء  على 

�لعامة  و�لييقيييييادة  مييدرع  �لأوىل  �لفرقة 

للقو�ت �لع�سكرية ومنازل علي حم�سن 

و�أعييليينييو� يف  �لأحييميير،  وحميد  �لأحييميير 

�ملباين  جميع  ت�سليم  ذ�تييهييا  �لليلة 

�لع�سكرية.  لل�سرطة  �حلييكييومييييية 



درا�سات 

واأبحاث

�لعدد 58353

و��سدرت وز�رة �لدفاع بياًنا مقت�سبا تاأييًد� 

و�سائل  �أعلنت  كذلك  �ل�سعب«  لي»ثورة 

�لإعالم �حلكومية �إ�ستقالة رئي�س �لوزر�ء 

و�لتوقيع على �إتفاق جديد برعاية �لأمم 

�ملتحدة �سمي بي»�تفاق �ل�سلم و�ل�سر�كة 

�ليوم  �ليمنيون  وي�سعى   .»2014 و�لوطنية 

جديدة  تفاهم  �سيغ  �يجاد  �إىل  ب�سعوبة 

توزيع  عرب  و�ل�سالم  �ل�سر�كة  لتاأمني 

�ليمنية  �ملكونات  بني  �ل�سلطة  مر�كز 

�ملختلفة، يف ظل مروحة من �لتدخالت 

تطيح  قيييد  و�لإقييليييييمييييية  �لأجيينييبييييية 

�لبالد  وتعيد  �ليمنية  �لثورة  مبكا�سب 

�إىل د�ئرة �لعنف و�لقتتال و�لنق�سام من 

جديد.

خال�سة

وتعقيد�تها  �جلييغيير�فيييييا  �ييسييّكييلييت 

ميني  لتاريخ  �حلا�سنة  �لبيئة  �لطبيعية 

�لقبلية  فالع�سبية  ومتد�خل،  معقد 

و�جلهل و�لفقر و�لتع�سب �ملذهبي و�ل�سالح 

�لد�خلية  �لزعماء  وحتالفات  و»�لقات«، 

عليها،  �لنقالب  و�سرعة  و�خلارجية 

ووهم  �لآنييييية،  �ملادية  �مل�سالح  وتغليب 

و�لك�سب، �سكلت  بال�سلطة  �ل�ستئثار 

عو�مل د�فعة لليمني باجتاه �لثورة. كما 

�ملو�طن  مل�سلحة  �ل�سلطة  تهمي�س  �أن 

جعلته ل يعر �أهمية مل�سلحة �لدولة �لتي 

�فرغت من م�سمونها، لت�سبح �ساهد زور 

و��سم على غر م�سمى، يوظفها �مل�سوؤول 

يف ح�سابات �نتماء�ته �ل�سا�سية للقبيلة 

�كر  فبلد  و�ل�سيطرة.  �ملادي  وللك�سب 

من ن�سف �سكانه حفاة عر�ة وجائعون، 

كما يرى بع�س �ملر�قبني، ل ميكن �أن 

و�لثورة  بالتغير  �ملطالبة  عن  ي�سكت 

و�لدولة �لدميقر�طية �حلرة، و�لعد�لة. 

�ليوم  �ليمن  �أن  �لآخيير  �لبع�س  ويييرى 

مبوقعه �جليو�سرت�تيجي �ملهم وتعقيد�ت 

ي�ستغل  �جليوبوليتيكية  تركيبته 

كم�سرح لل�سر�ع �لقليمي بني �ير�ن من 

جهة و�ململكة �لعربية �ل�سعودية وبع�س 

دول �خلليج �لعربي 

�خييرى.  جهة  ميين 

و�أن ما بينهما من 

وتقاطع  تييد�خييل 

و�قليمي  حمييلييي 

عما  بعيًد�  لي�س 

�ييسييوريييا  يف  يييجييري 

�أو  مبا�سرة  حييروب  من  ولبنان  و�لييعيير�ق 

بالوكالة وحتت م�سميات متعددة، على 

خلفية �ل�سر�ع �لدويل يف لعبة �ل�سطرجن 

وما  �ملنطقة.  على  لل�سيطرة  �لكربى 

�سهده �ليمن وي�سهده �ليوم، هو ف�سل من 

ف�سول هذه �مل�سرحية �لكربى �لتي تدعى 

يتم  حيث  �مل�سالح،  و�سر�ع  �لأمم  لعبة 

توظيف �لعو�مل �جلغر�فية �ل�سرت�تيجية 

خلدمة  �ليمني  للمجتمع  و�لبنيوية 

ف�سيبقى  �ليمني  و�أما  �لآخرين.  �هد�ف 

دولة  يف  �لعد�لة  بتحقيق  ويطالب  يقاتل 

�إىل  �لو�سول  �أمل  على  مر�سودة،  فا�سلة 

�ملوؤمل  �لو�قع  هذ�  و�مام  �ملوعودة..  جنته 

ه، يف �خليال،  »يخّزن �لقات« �ملخّدر، علَّ

بلده  �ملفقودة..�ألي�ست  �سعادته  ي�ستعيد 

هي �ليمن �ل�سعيده؟...

املراجع:

ar.wikipedia.org/wiki /ليمن�

https://www.cia.gov/library/publications/cia-maps.../Yemen
 https://www.cia.gov/library/publications/the...factbook/geos

الهوام�ش:

- الزيدية: ن�سبة �ىل �لإمام زيد بن علي بن �حل�سني بن علي بن �بي طالب. طائفة 

�ليمن  يف  معظمهم  بينهم،  �أقلية  ويعتربون  �ل�سيعة  عن  متفرعة  �إ�سالمية  دينية 

يف  عددهم  ويبلغ  قزوين،  بحر  وحول  �أفريقيا  و�سمال  جند  يف  �سابًقا  وتو�جدو�  �ليوم. 

�ليمن نحو 10 ماليني ن�سمة.

هي  �ملوؤمن،  �ل�سباب  حركة  بي  ت�سمى  كانت  �لله  �أن�سار  حركة  �أو  احلوثيون:   -

حركة �سيا�سية دينية م�سلحة تتخذ من �سعدة يف �ليمن مركًز� رئي�سًيا لها. عرفت 

با�سم �حلوثيني ن�سبة �إىل موؤ�س�سها ح�سني �حلوثي �لذي قتل على يد �لقو�ت �ليمنية 

نتيجة   1992 �لعام  يف  �حلركة  تاأ�س�ست  للجماعة.  �لروحي  �لأب  يعد  و�لذي   )2004(

مل�ساعر �لتهمي�س. قيادة �حلركة و�أع�ساوؤها ينتمون �إىل �ملذهب �لزيدي من �لإ�سالم. 

�مل�سطلح  هذ�  ��ستهر  �ل�سافعي،  �لفقه  �أو  �ل�سافعي  �ملذهب  �أو  �ل�سافعية  ال�سافعية:   -

منذ �لبد�يات �ملبكرة لن�سوء �ملد�ر�س �لفقهية �ل�سنية �ملختلفة، لكنه ظهر يف حياة 

�لإمام حممد بن �إدري�س �ل�سافعي )150 - 204هي( �لذي تن�س�سب �ل�سافعية �ليه.

- احلراك اجلنوبي: هو حر�ك �سعبي يف جنوب �ليمن بد�أ بكيان جمعية �ملتقاعدين 

مار�سها  �لتي  و�لعن�سرية  �لظلم  �سد  قامو�  �لذين  �مل�سرحني  و�لأمنيني  �لع�سكريني 

�لنظام �حلاكم بحق �أبناء �جلنوب بعد حرب �سيف 1994 و�لتي �جتاحت فيها قو�ت 

�ليمن �ل�سمايل عا�سمة �ليمن �جلنوبي عدن. وبعد �لأحد�ث �لأخرة تطّور �حلر�ك 

لي�سبح �سماعة ت�ستغل للمطالبة بالتحرر و�ل�ستقالل جلنوب �ليمن من قبل �لقوى 

�ملختلفة �ملعار�سة للنظام �لقائم.





ق�ضايا 

اإعداد: �إح�ضان مرت�ضى �إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

العدد 60353

ظاهرة �لت�ضّلل

�إىل ��ضر�ئيل:

�لو�قع و�لتد�عيات

�أنها  �إال  قدمية،  ظاهرة  �إ�ضر�ئيل  �إىل  �حلدود  عرب  �لت�ضّلل  ظاهرة  تعترب 

باتت يف �الآونة �الأخرية ترتكز ب�ضكل ��ضا�ضي على ت�ضّلل �لهاربني من دول 

�إفريقية خمتلفة. �لغالبية �لعظمى من �لهاربني تاأتي من د�رفور �ل�ضود�نية، 

�لذين يهربون من جحيم بلد�نهم، حيث  �الأثيوبيني و�الأريترييني  �لعديد من  �إىل هوؤالء  وي�ضاف 

ا، �أو �ملوت يف �حلروب �لقبلية �ل�ضر�ضة. وقد �ضهدت �ضبه جزيرة �ضيناء تطوًر�  �ملوت جوًعا وعط�ضً

�ضريًعا يف تهريب �الأفارقة �إىل �إ�ضر�ئيل عرب ع�ضابات تهريب متخ�ض�ضة جتني من ور�ء ذلك �رباًحا 

طائلة وعرب �ضبكات تهريب مافياوية موجودة د�خل �إ�ضر�ئيل، و�أخرى يف �إفريقيا و�أوروبا. لكن ال بد 

هنا من �الإ�ضارة �إىل �أنه بعد ثورة 25 كانون �لثاين 2011 يف م�ضر، �أ�ضبح من �ل�ضعب ت�ضّلل �الأفارقة 

�إىل �إ�ضر�ئيل ب�ضبب �لت�ضديد �الأمني �مل�ضري؛ ما �أدى �إىل ت�ضرد �لكثري من هوؤالء يف �ل�ضحر�ء �ل�ضا�ضعة.

خمططات ��ضر�ئيل

يف �إفريقيا

امُلروجة  اإ�سرائيل  اأن دعاية  الوا�سح  من 

الوحيدة  الدميوقراطية  باأنها  لنف�سها 

اأ�سهمت ب�سكل كبري  املنطقة، قد  يف 

الإفريقي  ال�سباب  من  العديد  دف��ع  يف 

عمق  ذلك  اإىل  ي�ساف  اإليها،  للهجرة 

اإفريقيا  يف  الإ�سرائيلي  والتغلغل  التمدد 

امل�ساريع  م��ن  كثري  على  وال�سيطرة 

البعد  وا�ستغالل  وال�سناعية،  القت�سادية 

ا�سرائيل  خمططات  مترير  يف  الإن�ساين 

كثري  مكافحة  ترعى  فهي  هناك. 

من الأمرا�ض املنت�سرة يف اإفريقيا، وتعمل 

على م�ساريع حمو الأمية وتطوير الزراعة 

امل�ساريع  وهذه  العاملة؛  الأيدي  وتدريب 

قد �ساعدت على ما يبدو يف تغيري ال�سورة 

كدولة  عنها  تكونت  التي  النمطية 

احتالل واغت�ساب، لت�سبح حمط اهتمام 

الإفريقي.  ال�سباب  من  كثري  وهجرة 

ال�سورة تغريت مبجرد و�سول  لكن هذه 

ه��وؤلء  عانى  حيث  اإليها،  املهاجرين 

من  بكثري  دفعت  عن�سرية  معاملة 

املنظمات الدولية واحلقوقية للتدخل.

�لت�ضييق

على �ملهاجرين

لقد عمدت اإ�سرائيل اإىل الت�سييق على 

حزب  تقدم  حيث  املهاجرين،  ه��وؤلء 

قانون  مب�����س��روع  احل��اك��م  الليكود 

مهاجًرا  يوؤوي  من  كّل  مبعاقبة  يق�سي 

و�سيلة  له  يوؤّمن  اأو  ي�سغله  اأو  اإفريقًيا 

نقل. ي�ساف اإىل ذلك النتهاكات التي 

احتجازهم،  خالل  ه��وؤلء  لها  يتعر�ض 

مكافحة  قانون  مترير  بعد  ا  خ�سو�سً

يتم  وال���ذي  املا�سية،  ال�سنة  الت�سلل 

ثالث  ملدة  مت�سلل  اأّي  اعتقال  مبوجبه 

�سنوات بدون حماكمة، وهو ما يح�سل 

بالفعل يف معتقالت �سحراء النقب.

من  العديد  �سارك  نف�سه  الإط���ار  ويف 

حتري�ض  بحمالت  الكني�ست  اأع�ساء 

ع�سوة  �سرحت  حيث  املت�سللني،  �سّد 

ح���زب ال��ل��ي��ك��ود م���ريي ري��ج��ي��ف يف 

الأف��ارق��ة  ب��اأن  لها،  حتري�سي  خطاب 

كما  اإ�سرائيل.  ج�سد  يف  �سرطان  هم 

�سدهم،  عن�سرية  ���س��ع��ارات  رف��ع��ت 

اإليهم  ون�سبت  بالقاذورات،  فيها  و�سفوا 

زعم  حيث  واجل��رمي��ة،  ال�سطو  اأعمال 

معدلت  ب��اأن  الإ�سرائيلي  التلفزيون 

اجلرمية ارتفعت بن�سبة 40% يف املناطق 

الأف��ارق��ة،  الالجئون  فيها  يوجد  التي 

وعقب ذلك تعّر�ض هوؤلء لأعمال عنف 

وقد  امل�ستوطنني.  قبل  من  وا�ستهداف 

فيه  عربت  حّد  اإىل  ا�ستهدافهم  و�سل 

الأمم املتحدة وجمعيات حقوق الإن�سان 

ال��الج��ئ��ني  ح��ي��اة  ع��ل��ى  قلقها  ع��ن 

ولعل  واأو�ساعهم.  اإ�سرائيل  يف  الأفارقة 

اجلانب  على  تعقيًدا  امل�سكلة  يزيد  ما 

ال�سهيوين، التحذيرات التي اأطلقها عدد 

اأن تقوم  الإ�سرائيليني من  الأمنيني  من 

القاعدة  كتنظيم  اإرهابية  منظمات 

باخرتاق هوؤلء الالجئني.

حتديات �أمنية 

و�جتماعية و�ضيا�ضية 

الإ�سرائيلية  ال�سحافة  ت�سري 

جتاهلت  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  اإىل 

الالجئني  ع��دي��دة  ل�سنوات 

عملت  مما  اأكرث  الأفارقة، 

اإجراءات  يحدد  قانوين  اإطار  اإيجاد  على 

عدد  بلغ  وقد  اإليها.  ال�سيا�سي  جلوئهم 

الالجئني الذين عربوا احلدود الإ�سرائيلية 

العام 2012  امل�سرية فى �سهر حزيران من 

ظل  يف  هوؤلء  تدّفق  وا�ستمر  اآلف،  عدة 

الأمر  العربي،  الربيع  �سمي  ما  اأح��داث 

اأمنية  امام حتديات  اإ�سرائيل  و�سع  الذي 

واجتماعية و�سيا�سية معقدة. 

ب���ع���د ع���ب���ور امل��ت�����س��ل��ل��ني احل�����دود 

يد  يف  معظمهم  يقع  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

الإ�سرائيلي  اجلي�ض  اأو  املافيا  ع�سابات 

اعتقال  م��راك��ز  يف  ب��ه��م  ي���زج  ال���ذي 

كانت  حيث  النقب،  �سحراء  يف  �سيئة 

�سلطات الحتالل ت�سجنهم مع الأ�سرى 

ال�سيا�سيني، او تعزلهم يف اأق�سام خا�سة، 

التنظيف  اأعمال  يف  بت�سغيلهم  وتقوم 

ه��وؤلء  وي�ستكي  وال�سيانة.  وال��ب��ن��اء 

املت�سللون من جور حكومات بالدهم، 

من  الفارين  اأحد  يقول  ال�سياق  هذا  ويف 

اإ�سرائيل  عن  ويقراأ  يعرف،  اإنه  ال�سودان 

واإن  ال�سرائيلي،  العربي-  ال�سراع  وعن 

اإ�سرائيل دولة احتالل؛ لكن مل ل ي�ساأل 

يهرب  مل��اذا  اأنف�سهم:  العرب  احلكام 



وماذا  اإ�سرائيل،  اإىل  بلده  من  الإفريقي 

هم  األي�سوا  الظاهرة،  هذه  لوقف  فعلوا 

امل�سوؤولني؟ 

طالبو �للجوء �ل�ضيا�ضي

يف »�ملنطقة �لرمادية«

ر�سمية،  اإ�سرائيلية  ت��ق��دي��رات  وف��ق 

ي�سل 2000 لجئ كل �سهر اإىل اإ�سرائيل؛ 

لهم  مت�سع  يوجد  ل  فاإنه  ال�سبب  ولهذا 

بع�سهم  عن  الإف��راج  ويتم  ال�سجون،  يف 

في�سلون اإىل تل اأبيب يف معظم الأحيان. 

ويبلغ عددهم يف اأحياء جنوب تل اأبيب 

الآن اأكرث من 60 األف لجئ، ي�سكنون 

الذي  الأمر  العامة،  ال�سوارع واحلدائق  يف 

واليمني  الإ�سرائيلي  اليمني  اغ�سب 

بتنظيم  اجلانبان  قام  حيث  املتطرف؛ 

واملطالبة  الو�سع  بهذا  للتنديد  مظاهرة 

ال�سرعيني  غ��ري  امل��ه��اج��ري��ن  ب��رح��ي��ل 

اجل��رمي��ة  م��ع��دل  ب��ارت��ف��اع  املتهمني 

»جمعية  وان��ت��ق��دت  م��ن��اط��ق��ه��م.  يف 

م�ساعدة  اأج���ل  م��ن  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 

احلكومة  �سيا�سة  الأجانب«،  العمال 

الإج��راءات  اأن  واعتربت  الإ�سرائيلية، 

الأمم  تتناق�ض مع معاهدة  الإ�سرائيلية 

اللجوء  طالبو  ويواجه  لالجئني.  املتحدة 

ي�سمى  ما  يف  العي�ض  حتمية  ال�سيا�سي 

فاإ�سرائيل  قانونًيا؛  الرمادية«  »املنطقة 

الدويل،  اللجوء  قانون  عليهم  تطبق  ل 

وا�سح للتعامل  اإطار قانوين  ولي�ض لديها 

مع طالبي اللجوء ال�سيا�سي منهم.

رئي�ض  وعد  املرتدية  الو�ساع  هذه  ازاء 

الوزراء بنيامني نتانياهو باتخاذ جمموعة 

الظاهرة،  هذه  من  للحد  القرارات  من 

التي  املوؤ�س�سات  ب��اإغ��الق  كالتهديد 

وبناء  ال�سرعيني،  غري  املهاجرين  ت�سغل 

120 كيلومرًتا،  طوله  يبلغ  فا�سل  جدار 

على احلدود الإ�سرائيلية- امل�سرية. 

حاجات ��ضتخبار�تية

و�أطماع ��ضرت�تيجية

ا  يعاين الالجئون يف اإ�سرائيل- وخ�سو�سً

ال�����س��ودان��ي��ون- و���س��ًع��ا 

فالدميقراطية  معقًدا؛ 

اليهودية مل تكن يف يوم 

من الأيام ملجاأ لالجئني 

كانت  بل  اليهود؛  غري 

لطرد  و���س��ي��ل��ة  ت����زال  ول 

الفل�سطينيني.  الالجئني 

يقول  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  يف 

اإن  �سودانيون  م�سوؤولون 

جلاأوا  �سوداين  اآلف  ثالثة 

اإىل اإ�سرائيل ت�سّلاًل عرب الأرا�سي امل�سرية، 

واإن 40% منهم من جنوب ال�سودان و%35 

من دارفور و25% من النوبة. ويتهم هوؤلء 

امل�سوؤولون اإ�سرائيل، بالعمل عرب �سركات 

التحري�ض  وعلى  الب�سر،  جتارة  تتعاطى 

قطاعات  جت��رب  لكي  احل���روب،  على 

من  الهجرة  على  ال�سكان  من  وا�سعة 

ملن  رخي�سة  فري�سة  ليكونوا  بالدهم 

ال�سلطات  اأن  اإل  وي�سرتيها.  ي�ستثمرها 

نحو  كبرًيا  تعاطًفا  تبدي  الإ�سرائيلية 

اأولئك  ا  خ�سو�سً ال�سودانيني،  املهاجرين 

القادمني من اإقليم دارفور. فهي عمدت 

اإىل تعديل قوانني الهجرة لديها، لت�سمح 

كانت  الذين  ال�سودانيني،  با�ستقبال 

يف   – التعديل  قبل   – ت�سنفهم قوانينها 

العديد  ويرى  ع��دوة«.  »دولة  رعايا  خانة 

الإ�سرائيلي  التعاطف  اأن  املحللني  من 

على  دارف��ور،  اقليم  من  الوافدين  مع 

بحاجات  يرتبط  اإمن��ا  اخل�سو�ض،  وجه 

ا�سرتاتيجية.  واأط��م��اع  ا�ستخباراتية، 

من  الكثري  تعتقل  فاإ�سرائيل  وبالتايل 

الالجئني وتزج بهم يف �سجونها، يف حني 

كيبوت�سات  يف  اآخرين  باإ�سكان  تقوم 

وهنا ل ميكن  اجلربية؛  الإقامة  حتت 

من  ج��زء  جتنيد  يف  املو�ساد  دور  اإغفال 

تقوم  اإذ  وقتلة،  كجوا�سي�ض  ه���وؤلء 

�سحراء  يف  الأف��ارق��ة  بتدريب  اإ�سرائيل 

النقب على القيام بعمليات ع�سكرية 

الإفريقية  ال���دول  بع�ض  اأن��ظ��م��ة  �سد 

الإ�سرائيلى  توتر فيها. فاملو�ساد  لإحداث 

الأفارقة  من  كبرية  جمموعات  يدّرب 

وا�ستخدام  والقتل  التج�س�ض  اأعمال  على 

اإعادة  يتم  ثم  الأ�سلحة،  اأن��واع  اأح��دث 

بالدها  اإىل  اأخرى  مرة  امليلي�سيات  هذه 

يف ال�سومال وال�سودان واإثيوبيا واأوغندا... 

زعزعة �ال�ضتقر�ر

ون�ضر �لفو�ضى و�لفنت 

يتحول  املمار�سات،  ه��ذه  وط��اأة  حتت 

اأوطانهم  اإىل  عودتهم  بعد  الالجئون 

الأج��ن��دة  ي��ن��ّف��ذون  لإ���س��رائ��ي��ل  لعمالء 

ي�سكلون  وهم  دولهم،  يف  ال�سهيونية 

ال�سهيوين  املخطط  م��ن  ج���زًءا  بذلك 

الإفريقية من  القارة  لل�سيطرة على دول 

الفو�سى  ون�سر  ال�ستقرار  زعزعة  خالل 

اأما مقولة اخلطر  الدول.  والفنت يف تلك 

اليهودية  الهوية  وتهديد  الدميوغرايف 

الدميقراطية للدولة، فهي جمرد �سعارات 

احلكومة  رئي�ض  ا�ستخدمها  وذرائ���ع 

حكومته  واأرك���ان  نتنياهو  بنيامني 

الأفارقة  املهاجرين  ترحيل  قرار  لتمرير 

وهذه  اإ�سرائيل.  من  فيهم  املرغوب  غري 

املقولة ذاتها ت�ستخدم لدى احلديث عن 

اجلن�سية  يحملون  الذين  الفل�سطينيني 

دع��وات  تاأجيج  بغية  الإ�سرائيلية، 

التطهري العرقي �سد الفل�سطينيني.

التي  واملوت  والهوان  العذاب  رحلة  اإن 

حتى  الأف��ارق��ة  ال��الج��ئ��ون  يتحملها 

على  احل�سول  بغية  اإ�سرائيل  اإىل  ي�سلوا 

فر�سة عمل وعي�ض، تتقاطع مع هدف 

اأزمات  يف  التحكم  وهو  اآخر،  �سهيوين 

على  والعمل  املهاجرين  ه���وؤلء  دول 

ال�سهيونية  للم�سالح  خدمة  ا�ستثمارها 

وال�سيا�سية  والق��ت�����س��ادي��ة  الأم��ن��ي��ة 

والدبلوما�سية وال�سرتاتيجية.
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اليوم، متاًما كما  قائمة  احلديثة  اإّن احلرب 

اليوم  وتتطلب  قائمة فعلًيا  الأم�س،  كانت يف 

ان�ضباًطا،  جندي  ك��ّل  من  ال�ضابق  يف  كما 

�ضجاعة وكفاءة. وكما هي قائمة على الأر�س، 

ا كما �ضابًقا يف الأركان،  فهي قائمة اليوم اأي�ضً

التمّتع مبهارة، بكفاءة  ال�ضباط  وتفر�س على 

اليوم  تطال  احلديثة  احلرب  اأّن  بيد  بارد.  وبدٍم 

ب�ضكل  ا�ضتهدفوا  �ضواء  فاأكرث  اأكرث  املدنيني 

مبا�ضر اأو �ضمن تنقالتهم، �ضواء كانت متوّرطة 

ل  و�ضاعًدا  الآن  بعيد، فمن  اأو  قريب  نحو  على 

مفّر من احلرب.

لتكنولوجيا  اخل��اط��ف  ال��ت��ط��ور  ��ع  و���ضّ وق��د 

التي  الظاهرة  والت�ضالت نطاق هذه  املعلومات 

من  فر�ضًيا  عملياتها  يغو�س  فرد  كّل  جتعل 

يجعله  ما  الإنرتنت،  �ضبكة  اأو  التلفاز  خالل 

وبالتايل  العملّيات.  تلك  من  يتجّزاأ  ل  ج��زًءا 

متتلك و�ضائل الإعالم اليوم دوًرا مميًزا. مييل 

هذه  ا�ضتخدام  اإىل  الراهنة  النزاعات  حمّركو 

بغية  وذلك  مل�ضلحتهم،  التكنولوجيا احلديثة 

اإىل  ي�ضعون  كما  واأفعالهم،  �ضيا�ضتهم  تربير 

مهاجمة  اأو  دعم  على  للح�ضول  ا�ضتخدامها 

اأوقات  رافقت  لطاملا  التي  الربوباغندا  واإن  اخل�ضم.  واإ�ضعاف 

النزاعات ُت�ضتخدم اليوم كما كانت �ضابًقا من قبل اخل�ضوم، 

اأ�ضحت  احلديثة،  التكنولوجيا  هذه  وب�ضبب  اليوم،  اأّن  غري 

�ضريحة  مبا�ضرة  وتطال  دائمة  والت�ضالت  املعلومات  حرب 

كبرية من النا�س.

يف كانون الثاين من العام 2013، ا�ضتهدفت م�ضاألة اإعالمية 

العملية  كانت  وفيما  مايل.  يف  املنهمك  الفرن�ضي  اجلي�س 

تتم ب�ضكل خا�س �ضمن اإطار القانون الدويل، من دون اأن يتم 

بالنزاعات  اخلا�س  الدويل  القانون  ملوجبات  خرق  اأي  ت�ضجيل 

امل�ضلحة، اأ�ضعفت �ضورة واحدة ُن�ضرت يف �ضحيفة على �ضبكة 

الإنرتنت �ضرعّية الرتباط الع�ضكري الفرن�ضي وهاجمت تلك 

ال�ضورة عينها �ضورة اجلي�س الفرن�ضي. هي �ضورة جلندي يرتدي 

منت�ضًبا  يقف  اجلندي  وكان  مّيت،  راأ�س  عليه  زخرف  �ضاًل 

اأمام مركبته املدّرعة. وقد جالت ال�ضورة على مواقع التوا�ضل، 

التي  والقيم  الفرن�ضي  اجلي�س  �ضد  املوجهة  النتقادات  معّززًة 

فرن�ضا  ارتباط  ا�ضتخدمت �ضد  اآخر  يتمتع بها جنوده، مبعنى 

والتزاماتها يف »مايل«.

ا�ضتخدام  وفعالّية  �ضهولة  دليل على  �ضوى خري  املثل  وما هذا 

ال�ضدمة العاطفية لل�ضورة، التي ُتبث ب�ضرعة اإىل جمهور وا�ضع، 

واملعلومات،  اإطار الت�ضالت  وبف�ضل التكنولوجيا احلديثة يف 

ي�ضتطيع  التي  والتحليالت  الآراء  بتيار من  وتتحكم  لتخلق 

اإعالمية،  و�ضائل  جمموعة  خالل  من  بثها  اخلرباء  من  عدد 

لأفعال  مناه�ضة  اأو  موالية  التحليالت  اأو  الآراء  تلك  فتكون 

الدولة، مبا فيها اأعمالها الع�ضكرية. 

على  الإع��الم  و�ضائل  متتلكها  التي  القدرة  واأم��ام  اليوم، 

تكنولوجيا  ون�ضر  بث  على  قدرتها  اإىل  اإ�ضافة  التحليل 

ال�ضيطرة  من  بّد  ل  واملعلومات،  الت�ضالت  اإط��ار  يف  جديدة 

على �ضورها واتقان معلوماتها. وبالتايل، ل بد من »ات�ضالت 

عملياتّية فعلّية« بغية توعية اجلمهور الكبري على �ضرعّية 

اإعالمي  �ضراع  اإًذا  هو  وحقيقتها.  اأهدافها  على  العمليات، 

الرتاتبّية  اأ�ضعدة  جميع  على  واحرتاًفا  دّقًة  حت�ضرًيا،  يتطلب 

الع�ضكرّية.

املقّدم الفرن�سي

بيار هرني اأوبري 

معاون ع�ضكري 

بريوت

ر�أي
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GUERRE MODERNE:
LE COMBAT MÉDIATIQUE

La guerre moderne se déroule, aujourd’hui comme 
avant, sur le terrain et exige, aujourd’hui comme avant, 
de la part du soldat, discipline, courage et compétence. 
De même, la guerre moderne se déroule, aujourd’hui 
comme avant, aussi dans les états-majors et impose 
aux officiers, savoir-faire, compétence et sang-froid. 
Mais, aujourd’hui, la guerre moderne touche de plus 
en plus les populations civiles, qu’elles soient visées 
directement ou déplacées, impliquées de près ou de 
loin: désormais nul n’échappe à la guerre.

Le développement fulgurant des technologies de 
l’information et de la communication amplifie ce 
phénomène, qui plonge, virtuellement, chacun, 
à travers la télévision ou l’internet, au cœur des 
opérations: ainsi, les médias possèdent aujourd’hui un 
pouvoir incomparable. Et les protagonistes des conflits 
contemporains sont tentés d’utiliser ces nouvelles 
technologies à leur profit, pour justifier leur politique et 
leurs actions, pour recueillir des soutiens ou pour porter 
atteinte et affaiblir l’adversaire. La propagande, qui 
a toujours existé en temps de conflit, est, aujourd’hui 
comme avant, utilisée par les parties adverses. Mais, 
aujourd’hui, grâce à ces nouvelles technologies, la 
guerre de l’information et de la communication, est 
permanente et touche directement un «public de 
masse». 

En janvier 2013, une affaire médiatique a ciblé l’armée 
française engagée au Mali. Alors que l’opération se 
déroulait strictement dans le cadre du droit international 
et qu’aucun manquement au droit des conflits armés 
n’avait été constaté, une seule photographie publiée 
par un journal sur internet, a fragilisé la légitimité de 
l’engagement militaire de la France et porté atteinte à 
l’image de son armée.

Cette photographie d’un soldat portant un foulard orné 
d’une tête de mort, posant devant son véhicule blindé, a 
fait le tour des réseaux sociaux, alimentant les critiques 
contre l’armée française, contre les valeurs portées 

par ses soldats, voire 
contre l’engagement de 
la France au Mali. 

Cet exemple, montre 
combien il est facile et 
efficace, d’utiliser le choc 
émotionnel de l’image, 
facilement et rapidement 
diffusée au public 
de masse grâce aux 
nouvelles technologies de 
la communication et de 
l’information, pour créer 
et contrôler, à son profit, 
un courant d’opinion 
à grande échelle, voire 
global. Vrai pour l’image, 
cet exemple vaut aussi 
pour les mots, les idées 
et les analyses, qu’une 
multitude d’experts, à travers une multitude de médias, 
peuvent diffuser au sujet de ou contre l’action d’un Etat, 
y compris de son action militaire. Aujourd’hui, face 
au pouvoir d’investigation des médias et au pouvoir 
de diffusion de masse des nouvelles technologies de 
la communication et de l’information, il est vital de 
contrôler son image et de maîtriser son information. 
Une véritable «communication opérationnelle» est 
donc nécessaire afin de faire connaître au grand public 
la légitimité, les objectifs et la réalité des opérations. 
C’est un combat médiatique, qui exige préparation, 
rigueur et professionnalisme à tous les échelons de la 
hiérarchie militaire.

Lieutenant-colonel (FR)
Pierre-Henri Aubry

Coopérant militaire
Beyrouth









من التاريخ

اإعداد:

د.�شادية عالء الدين

ب�سمارك

موحًدا اأملانيا:

امل�شاكل املهمة ال حتّل باخلطب... بل بالدم واحلديد

الرجل  ب�شمارك  فون  اوت��و 

الذي  الذهن  واملتوقد  القوي 

اعداءه  وقهر  االأملانية  الوحدة  حقق 

التاريخ. كان يعرف ما يريد  واأحكم ر�شم خططه، واحد من عظماء 

وكيف ي�شل اإىل ما يريد.

ن�شاأة ب�شمارك وم�شريته

يف   1815 العام  ب�سمارك  ولد 

براند بورغ الربو�سية، وهو من 

ار�ستقراطية  برو�سية  عائلة 

وحمافظة  للعر�ش  م��وال��ي��ة 

الع�سكرية.  التقاليد  على 

تلقى درو�سه يف برلني واأكمل 

الع�سكرية ثم عمل  اخلدمة 

انتقل  وجيزة  فرتة  العدلية  يف 

بعدها للعمل يف ارا�سي عائلته 

الوا�سعة فرتة من الزمن. العام 

ال�سيا�سة  ميدان  دخل   1847

حني انتخبه �سكان املقاطعة 

ال��ربمل��ان  يف  عنهم  مم��ث���اً 

الربو�سي حيث ادى واجبه على 

ملا امتلكه من  اكمل وجه 

قوية  وحجة  خطابية  موهبة 

بليغة. بعد ذلك عنينّ ممث�اً 

يف  االحت��اد  جمل�ش  يف  لوطنه 

فرانكفورت.

�ساحب  ب�سمارك  ك���ان 

قا�سي  ا،  ج���داً قوية  �سخ�سية 

ال��ط��ب��ع، ي���وؤم���ن ب��امل��ب��ادئ 

امل��ل��ك��ي��ة اال���س��ت��ب��دادي��ة، 

وا�ساليب  الد�ساتري  يحتقر 

احل���ك���م ال���دمي���وق���راط���ي، 

مم���ا اث����ار اع���ج���اب امل��ل��ك 

يف  لب�ده  ا  �سفرياً عينه  ال��ذي 

باري�ش  يف  ثم   )1859( رو�سيا 

منها  ا�ستدعي  التي   ،)1862(

ليرتاأ�ش  نف�سها  ال�سنة  يف 

خطابه  يف  الربو�سية.  ال���وزارة 

توليه  عقب  الربملان  يف  االأول 

الوزارة اعرب عن �سخريته من 

ونظرياتهم.  االح��رار  مبادئ 

يومها قال: »اإن انظار اأملانيا ال 

تتطلع اإىل احلركة التحررية 

الربو�سية بل اإىل قوة برو�سيا... 

املهمة  الع�سر  م�ساكل  واإن 

وم��ق��ررات  باخلطب  حت��ل  ال 

االكرثية بل بالدم واحلديد«.

اأهدافه و�شيا�شته

توحيد  يف  ب�سمارك  رغ��ب 

على  يجب  اأن��ه  وراأى  اأملانيا 

حكومة برو�سيا القيام باعباء 

لن  فهي  واإال  االأملانية  الوحدة 

هذا  اإىل  وللو�سول  تتحقق. 

ا  وا�سعاً ا  برناجماً و�سع  الهدف 

بطريقة  حتقيقه  اإىل  �سعى 

ت�سمن  وقد  مدرو�سة.  علمية 

الربنامج اربع نقاط هي:

1- تعزيز قوة اجلي�ش.

2- اإخراج النم�سا من اأملانيا.

ال�سمالية  الواليات  �سم   -3

برو�سيا  بني  الواقعة  والو�سطى 

يف  ال��غ��رب��ي��ة  وممتلكاتها 

منطقة الراين. 

ال��والي��ات  م��ع  التفاهم   -4

لربو�سيا  املناه�سة  اجلنوبية 

واإقناعها باالن�سمام اإىل احتاد 

اأملاين عام تتزعمه برو�سيا.

تنفيذ  ب�سمارك على  عمل 

ال�سدة  �سيا�سة  ا  برناجمه متبعاً

الربملان  ومتجاه�اً  والبط�ش 

يف  فم�سى  االأح��رار،  ومعار�سة 

تقوية اجلي�ش وفر�ش ال�سرائب 

الرغم  على  ال�سعب  على 

الربملان،  يف  اقرارها  عدم  من 

ا ���س��دي��دة على  وو���س��ع ق��ي��وداً

واالإجتماعات  العامة  احلرية 

ل باالأحرار. وال�سحافة، ونكنّ

وقد تو�سل اإىل ما اراد بف�سل 

ال�سيا�سة ال�سديدة التي اتبعها، 

�سنوات  ب�سع  خ���ل  اأن��ه  اإذ 

االأمل��ان��ي��ة من  ال��وح��دة  حقق 

اأو  اأخرى  بدول  اال�ستعانة  دون 

افتعال الثورات الداخلية.

احلروب التي خا�شها

����ه ب�����س��م��ارك ج��ه��وده  وجنّ

واعترب  وفرن�سا  النم�سا  لقهر 

للوحدة  ا  خ�سماً كلتيهما 

ملحاربة  اأوالاً  ا�ستعد  االأملانية. 

خططه  ر�سم  واأج��اد  النم�سا 

لقهرها، كما عقد اتفاقات 

ليكفل  الكربى  ال��دول  مع 

ويف  خططه.  عرقلتها  ع��دم 

العام  م��ن  ح��زي��ران  اوا���س��ط 

احلرب  برو�سيا  خا�ست   1866

عليها  وانت�سرت  النم�سا  �سد 

خ�ل  حتقق  ا  كبرياً ا  انت�ساراً

�سبعة ا�سابيع فقط. 

اأم����ا احل����رب ال��ربو���س��ي��ة – 

 19 يف  ب���داأت  فقد  الفرن�سية 

حققت  وق���د   ،1870 مت���وز 

انت�سارين  خ�لها  برو�سيا 

كبريين يف االألزا�ش واللورين، 

واجربتها  باري�ش  وحا�سرت 

كانون  يف  اال�ست�س�م  على 

الثاين على الرغم من مقاومة 

االأهايل ال�سديدة. 

االأمرباطورية االأملانية

ل��ف��ت ب�����س��م��ارك ان��ت��ب��اه 

اإىل  وامرائها  الواليات  ملوك 

يف  وفائدت�ه  االحت���اد  اهمية 

االأملانية،  االأم��ة  مركز  تعزيز 

اق��ام��ة  ع��ل��ى  معهم  وات��ف��ق 

القي�سر  برئا�سة  اأملانية  دول��ة 

كل  فاحتفظت  االأمل�����اين، 

الكاملة  ب�سيادتها  والي���ة 

وتوحدت  الداخلية  االأم��ور  يف 

جميعها يف ال�سوؤون اخلارجية 

والع�سكرية. 

اجتمع  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف 

امللوك واالأمراء االملان يف قاعة 

بفرن�سا  فر�ساي  ق�سر  يف  املرايا 

االم��رباط��وري��ة  قيام  واعلنوا 

جوا ملك برو�سيا  االأملانية، وتونّ

عليها  ا  ام��رباط��وراً االول  وليم 

االأملاين،  القي�سر  لقب  ليحمل 

حقق  ال�����س��اع��ة  ت��ل��ك  ويف 

الكبري.  ه��دف��ه  ب�سمارك 

التا�سع  القرن  �سهد  وهكذا 

ع�سر قيام دولة وطنية اأملانية.

املراجع وامل�شادر:

- عبد العزيز �سليمان نوار، عبد املجيد نعنعي: التاريخ املعا�سر.

يف  امل�سور  جحا:  �سفيق  عثمان،  بهيج  البعلبكي،  منري   -

التاريخ.

- ارنولد توينبي: تاريخ الب�سرية، اجلزء الثاين.
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منتجات متنوعة

�أو  نّفذها  �لتي  �مل�شاريع  �أب��رز  هي  ما   •
لدعم  ع��ودة  بنك  يوّفرها  �لتي  �خلدمات 

�ل�شهيد  قر�ض  �شّيما  وال  �لع�شكرية،  �ملوؤ�ش��شة 

�أو �لقرو�ض �ل�شكنية...؟

العالقة  على  ع��وده  بنك  يحر�ص   -

باملوؤ�س�س��ة  تربط�ه  التي  واملتينة  الوثيقة 

لزم��ن  تع��ود  وال��ت��ي  الع�س��كري��ة 

ط��ويل، كم��ا ي�س��عى دائًما اإىل تلبي��ة 

اللبنان��ي  اجلي���ص  عنا�سر  احتياج��ات 

حياتهم  متطّلبات  ومراعاة  الفردي��ة 

اليومية من خالل خدم��ات ومنتج��ات 

م�سرفّي��ة متنّوع��ة ي�سعه��ا بت�سّرفه��م. 

تبذله��ا  التي  للجه��ود  منه  وتقدي��ًرا 

بن��ك  يلت��زم  الع�س��كري��ة،  املوؤ�س��س��ة 

لعنا�سره��ا  اخلدم��ات  تقدي��م  ع��وده 

يف  ي�سع  فهو  الأ�سع��دة.  جمي��ع  على 

ت�سّرف عنا�سر اجلي�ص اللبناين �سبك��ة 

كل  يف  تنت�س��ر  فرًعا   73 من  موؤلفة 

 198 ع�ن  ف�ساًل  اللبناني��ة  املناط��ق 

�سراًفا اآلًيا متوافًرا يف جميع فروع بن��ك 

عوده، واأخ��رى خ��ارج امل�س��رف ويف ع��دة 

موؤ�س��س��ات ع�س��كرية، به��دف تاأم��ني 

مدار  على  اخلدم��ة  م�س��توي��ات  اأف�س��ل 

ال�ساع��ة وخ��ارج اأوقات الدوام. ومن بني 

ال�سراف��ات  من  اآل��ة   71 ال�سرافات  هذه 

النق��ود  ل�س��حب  متوافرة  وهي  الذكي��ة 

بت�س��ّرف  ع��وده  بنك  وي�سع  واإيداعها. 

�سامل��ة،  م�سرفّي�ة  خدمات  العنا�سر 

ت��ع��ّزز  ع��ال��ي��ة  مب����الءة  يتمّت��ع  وه���و 

خمتلف  تلبية  على  وقدرت�ه  مك�انت��ه 

احتياجاتهم ومتطّلباتهم.

بطاقة �لدفع جماًنا

القرو�ص  اأبرز  من  هو  ال�سخ�سي  القر�ص 

املوؤ�س��سة  لعنا�سر  امل�سرف  يقدمها  التي 

و�سروط  تناف�سية  بفائدة  الع�سكرية، 

بينما  �سنوات،   6 اإىل  مدته  وت�سل  مرنة 

�سرائح  ملختلف  ال�سخ�سي  القر�ص  مدة 

اخلم�ص  تتجاوز  ل  اللبناين،  املجتمع 

اجلي�ص  لعنا�سر  امل�سرف  ويقّدم  �سنوات. 

��ا ب��ط��اق��ة ال��دف��ع  ال��ل��ب��ن��اين خ�����س��ي�����سً

جماًنا  اإلكرتونية(   – )بنكرنت/فيزا 

والتي  النقدية  وال�سحوبات  للم�سرتيات 

ميكن ا�ستخدامها عرب جميع اأجهزة 

ع��وده،  لبنك  التابعة  الآيل  ال�����س��راف 

من  وا���س��ع��ة  جمموعة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

بينها:  املجانية، من  الئتمان  بطاقات 

التي  اللبنانية  باللرية  »لبناين«  بطاقة 

متنح ح�سومات يف �سبكة من حماّلت 

وبطاقة  وغ��ريه��ا،  وامل��ط��اع��م  الألب�سة 

احلاجات  ل�سراء   »Horizon Bleu«

ال���س��ت��ه��الك��ي��ة والإل��ك��رتون��ي��ة من 

لدى  ال�سفر  اأو  منزلية  اأدوات  اأو  مفرو�سات 

�سفر  بفائدة  املعتمدين  التجار  �سبكة 

 »Horizon Orange« يف املئة، وبطاقة

واجلامعية  املدر�سية  الأولد  اأق�ساط  لدفع 

بفائدة تناف�سية. 

ب��ن��ك ع��وده  اأن  ب��ال��ذك��ر،  واجل��دي��ر 

واملنتجات  اخلدمات  من  مروحة  يقّدم 

عنا�سر  من  املئة  يف   10 لنحو  امل�سرفية 

اجلي�ص اللبناين حتى تاريخه. وي�ستفيد 

قرو�ص  من  ه��وؤلء  من  املئة  يف   50 نحو 

جتزئة، بينما ي�ستفيد 60 يف املئة منهم 

من  املئة  يف  و40  م�سرفية  تاأمينات  من 

من  اأن��ه  كما  الئتمانية.  البطاقات 

الع�سكريني  من  املئة  يف   70 اأن  الالفت 

يعود  عوده  بنك  لدى  رواتبهم  املوّطنني 

التعامل معهم اإىل اأكرث من 3 �سنوات. 

يف  امل�سرف  ينت�سر  اأخ��رى،  ناحية  من 

فريق  خ��الل  م��ن  التعاونيات  معظم 

عمل مّطلع لتزويد العنا�سر باأي منتج اأو 

امل�سرف  موّظفي  وعمل  مطلوبة،  خدمة 

يف هذه التعاونيات ل يقت�سر على البيع 

تقدمي  لي�سمل  ي��ت��ع��ّداه  واإمن���ا  ف��ق��ط، 

الن�سائح املفيدة بطريقة �سفافة للعنا�سر 

وم�ساعدتهم على اختيار املنتج الأف�سل 

الذي ينا�سبهم. 

قرو�ض للكومبيوتر �ملحمول

عالوة على ذلك، �سبق اأن قّدم امل�سرف 

الأجهزة  قرو�ص  احلربية  املدر�سة  ل�سباط 

جهاز  وبالأخ�ص  املتطورة  الإلكرتونية 

قي  �سفر  بفائدة  املحمول  الكمبيوتر 

ي�سّر  عوده  بنك  اأن  الوا�سح  ومن  املئة. 

مع  مميزة  عالقة  �سون  على  ويثابر 

وّق��ع  الغاية  ول��ه��ذه  اللبناين،  اجلي�ص 

تو�سع  القت�ساد  موؤ�س�سة  مع  اتفاقية 

العدد 72353

اجلي�ش 

اإعداد:واملجتمع

تريز من�شور

بني بنك ع�دة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية

عالقة دعم و�إميان بالدور �لوطني

يحر�ض بنك عوده �إ�شوة بغريه من �مل�شارف 

�ملوؤ�ش�شة  بناء عالقة متينة مع  �للبنانية، على 

�لدعم  توفري  خالل  من  وذلك  �لع�شكرية، 

�لذي ي�شاعد عنا�شر �ملوؤ�ش�شة يف تاأدية و�جبهم 

�لوطني و�لعي�ض بكر�مة و�أمان. 

بنك عودة  �ملجّز�أة يف  �ملنتجات  د�ئرة  رئي�شة 

»�جلي�ض«  ملجلة  تو�شح  عيد  غري�ض  �ل�شيدة 

تفا�شيل هذه �لعالقة و�أهميتها على �ل�شعيدين 

�الأمني و�الإقت�شادي.



خمتلف  يف  اإعالنية  لوحات  مبوجبها 

الفروع )�سيدا، �سور، بعلبك، عندقت( 

بدارو،  يف  للموؤ�س�سة  الرئي�سي  الفرع  ويف 

وم�ستمر مع  اأف�سل  توا�سل  لتاأمني  وذلك 

عنا�سر املوؤ�س�سة.

تنّفذ  �شوف  م�شتقبلية  م�شاريع  من  هل   •
بالتن�شيق وبالتعاون مع قيادة �جلي�ض؟

- يتوا�سل بنك عوده دائًما مع املوؤ�س��سة 

العالقة  ه��ذه  لتجديد  الع�سكرية، 

عليها  واملحافظة  وتوطيدها  وحت�سينها 

ومتطلباتها.  حاجاتها  على  ب��ن��اًء 

املوؤ�س�سة  بتجهيز  امل�سرف  يقوم  ول��ذا 

ال�سخ�سي  القر�ص  بحا�ِسب  الع�سكرية 

باللغة  اللبناين  اجلي�ص  بعنا�سر  اخلا�ص 

عنا�سر  احلا�سب  ه��ذا  يخّول  العربية. 

بالن�سبة  ق��رار  اأف�سل  ات��خ��اذ  اجلي�ص، 

قيمة  احت�ساب  خ��الل  من  لقرو�سهم 

والإطالع  ال�سهرية،  ودفعتهم  القر�ص، 

م�ساريع  وثّمة  والأحكام.  ال�سروط  على 

م�ستقبلية قد تاأتي بناء على طلب من 

املوؤ�س�سة اأو مببادرة من امل�سرف.

مّد �ليد للموؤ�ش�شة �لع�شكرية

مع  �لتعاون  ه��ذ�  �أهمية  تكمن  �أي��ن   •
�الأمني  �لوطني،  �ل�شعيد  على  �للبناين  �جلي�ض 

و�القت�شادي؟

- اإن بنك عوده، مل ولن يوّفر جهًدا يف 

مّد اليد للموؤ�س�سة الع�سكرية وامل�ساهمة 

الكرمي  العي�ص  مقت�سيات  تاأمني  يف 

توفريه  ميكن  م��ا  ف��اأق��ل  لعنا�سرها. 

اأجل احلفاظ على  ملن يبذل حياته من 

الوطنية  اللحمة  وتاأمني  الآخرين  حياة 

بني خمتلف اأطياف املجتمع، هو تلبية 

وتوفري  وال�ستهالكية  املادية  حاجاته 

مبثابة  ياأتي  وهذا  له،  الكرمي  العي�ص 

املوؤ�س�سة  ل��ه��ذه  وام��ت��ن��ان  وف���اء  ع��رب��ون 

عنا�سر  متويل  اأن  �سك  ول  الوطنية. 

اجلي�ص اللبناين عرب القرو�ص ال�سكنية 

ال�سيولة  �سخ  يف  ي�سهم  وال�ستهالكية 

بنك  اإن  ال��ل��ب��ن��اين.  الق��ت�����س��اد  داخ���ل 

للم�سوؤولية  ك��ربى  اأهمية  ي��ويل  ع��وده 

الجتماعية املوؤ�س�ساتية، و�سيكون دوًما 

اللبناين  اجلي�ص  لعنا�سر  ودعًما  �سنًدا 

املجتم��ع  م�سلح��ة  يف  ي�س��ّب  مب��ا 

والقت�س��اد ب�س��كل ع�ام.

اإن  اخل��ت��ام،  يف  عيد  ال�سيدة  وت��ق��ول 

بدورهم  م��دع��وون  جميًعا  اللبنانيني 

واملهنية،  الوطنية  امل�سوؤولية  حتمل  اإىل 

وانتقاء الكلمة امل�سوؤولة اجلامعة القادرة 

على توحيد ال�سفوف والبتعاد عن كل 

ما يوؤدي اإىل الت�سرذم والنق�سام، لتتعانق 

يف  اجلي�ص  �سواعد  م��ع  الكلمة  ه��ذه 

�سبيل اإنقاذ لبنان.

اجلي�ص  د  يج�سّ ومتا�سكه،  فبقّوته 

لل�سيادة  حامًيا  وامل��الذ،  واملرجتى  الأمل 

ولالإ�ستقالل، حافًظا لالأمن ولالإ�ستقرار، 

�سوى  ي�سعنا  ول  والأمان.  للحرية  ومظلًة 

اللبناين  اجلي�ص  عنا�سر  ب��اأداء  الإ�سادة 

وجهودهم  وب�سهرهم  واملتجّرد،  الواعي 

مع  اجل�����س��ام،  وت�سحياتهم  امل�سنية 

اإمياننا املطلق باأن دورهم يف هذه املرحلة 

الع�سيبة التي ميّر بها الوطن، �سي�سكل 

خ�سبة اخلال�ص والدعامة ال�سلبة للعبور 

اإىل فجره املن�سود.





ليليان الّنداف:

احلياة ت�ستمر والإرث يبقى

ه��ي زوج��ة واأم... واأب! حرمتها احلياة 

بالت�اط�ؤ مع الإرهاب، من �شريك عمرها 

وركن بيتها. اعتادت غيابه �شبه الدائم 

ع��ن املن��زل ولكّن��ه كان يع���د... مل 

تك��ن تعرف اأنها �شتخ�ش��ره واأن احلياة 

تدع�ه��ا اإىل ن�ش��ال ل ينته��ي يف مهّب 

الري��اح واملخاطر، لتحم��ي عائلتها التي 

�شته��ا م��ع حبيب عمره��ا ال�شهيد،  اأ�شّ

لكن هذا ما ح�شل.

ليليان دمي��ان النّداف، زوج��ة العقيد 

ال�شهي��د ميالد الن��ّداف ال��ذي ا�شت�شهد 

معرك��ة  يف   2000/1/3 بتاري��خ  غ��دًرا 

��ن وفت��اة، كان  ال�شني��ة، ه��ي اأّم ل�شبيَّ

عم��ر كبريه��م 14 �شن��ة ح��ن خ�شروا 

والدهم. 

»فج��اأًة �شح�ت يف مطلع ع��ام جديد 

ومل اأج��د حبي��ب عم��ري اإىل جانب��ي... 

اأ�شابتن��ي �شدم��ة جعلتن��ي م�شت�شلم��ة 

للمر�ض لأكرث من خم�شة اأ�شهر. ولكن 

بق��درة ق��ادر، وبف�ش��ل ال�ش��الة واإحاط��ة 

املقّربن يل، ع��دُت لأقف من جديد من 

اأجل اأولدي لأرّبيهم واأبقي ذكرى والدهم 

حّية يف ما بيننا.

بات���ا ه��م كل حيات��ي، ومب�شاع��دة 

والدت��ي و�شقيقت��ي، اإىل جان��ب �شقيق��ة 

زوج��ي ال�حي��دة الت��ي كان��ت مبثاب��ة 

ا، ا�شتطعت اأن اأكمل هذه  اأخٍت يل اأي�شً

ال�شعب��ة،  امل�ش��رية 

واأنا مدركٌة جّيًدا 

اأّن مي��الد يرافقنا 

بالروح حتى ل� مل ن�شتطع روؤيته. ول اأن�شى 

��ا الدعم الذي قّدم��ه لنا �شقيق زوجي  اأي�شً

الأ�شتاذ حليم الذي احت�شن اأولدي ج�زف 

واإيلي��� ومه��ى ب��كِل عط��ٍف وحمب��ة، 

وعاملهم كاأولده ليعّ��شهم عن غياب 

اأبيهم البطل«.

�سهيد ي�ست�سهد من جديد!

ترت�ش��م ابت�شامة على وجه ليليان وهي 

تتحّدث عن ج�زف ابنه��ا البكر، الذي 

ق��ّرر متابعة م�شرية والده وه� خري خلف. 

��ة كانت كب��رية يف عر�شه ب�شبب  الغ�شّ

غياب وال��ده »ولكننا الآن ننتظر ميالد 

ال�شغري! واحلي��اة ت�شتمّر«، اأّما اإيلي� الذي 

كان طف��اًل ح��ن ا�شت�شه��د وال��ده فه� 

��ا يرغب الآن بالإن�شم��ام اإىل �شف�ف  اأي�شً

امل�ؤ�ش�ش��ة، ومه��ى، على طريقته��ا، تعّب 

عن حّبها للجي�ض من خالل امل�شاركة 

بالن�شاطات الداعمة له.

»الل��ه يحم��ي اجلي���ض... كّلم��ا وقع 

�شهيد يف �شف�فه، يك�ن يف منزلنا حزن 

كب��ري وع��زاء، وكاأن مي��الد ا�شت�شه��د 

من جدي��د«، تق�ل ليلي��ان، م�ؤّكدة اأن 

ا�شت�شه��اد ركن العائلة يحّمل كل فرد 

فيه��ا اإرًث��ا ينتقل م��ن جي��ل اإىل جيل، 

وي�شاه��م يف تر�شيخ العالق��ة مع امل�ؤ�ش�شة 

الع�شكرية. 

وتلف��ت ال�شّيدة الن��ّداف اإىل الدعم الذي 

تقّدم��ه قيادة اجلي�ض لعائ��الت ال�شهداء 

واحت�شانه��ا لها. اأّم��ا كلمتها الأخرية 

فكان��ت دع���ة كل زوج��ة �شهي��د اإىل 

التع��ايل على جراحها، اإن مل يكن من 

اأجل نف�شها فمن اأجل اأولدها وعائلتها 

التي هي باأم�ّض احلاجة اإىل وج�دها، ق�ّية 

وواعية وقادرة على م�اجهة ال�شعاب التي 

األقتها احلياة على كاهلها.

ليا العاقوري:

�سوت الوطن يف داخله كان الأقوى

عندم��ا ن��اداه ال�اج��ب، كان مي�شك 

علم ب��الده بيد، وبالأخ��رى �شالحه. اأما 

يف قلب��ه، فح��ب كب��ري ل�ط��ن اآمن به، 

ولأهل وزوجة وعائلة ورفاق... احلب الأول 

ق��اده اإىل ال�شهادة... و�شهادة املقدم املغ�ار 

ال�شهيد �شبح��ي العاق�ري، ت�شتمر ناب�شة 

باحلياة يف ي�مي��ات عائلته، ويف امل�ؤ�ش�شة 

التي حتمل ا�شمه تخليًدا لذكراه. 

التق��ت ليا بزوجها يف �شيف العام 1998 

عندم��ا حملته ال�شدفة لزي��ارة بلدته دير 

الأحمر يف ق�شاء بعلبك، والتي مل يكن 

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

ندين البلعه خريالله

يف مواجهة 
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زوجات ال�شهداء يف 

مواجهة احلزن والأيام

منا�سالت يليق بهّن 

الفخر والعتزاز )2( 

رفيق  احلزن  امل�سني؟  غيابه  تواجه  فكيف  م�ست�سهًدا،  اإليها  وعاد   ...

دربها، الوجع يدمغ كل الأيام، املحطات ال�سعبة كثرية، لكنها مع كل 

ذلك واأكرث منه، تنه�ض... ت�ستوي يف مواجهة حزنها ووجعها واحلياة. 

حتيي ذكرى رجل كان �سريك عمرها واأخذته ال�سهادة منها. تت�سالح مع 

الغياب لت�سنع منه خبًزا لأولدهما ومقلًعا ينبت فيه رجال ون�ساء يفتخر 

والدهم من عليائه بهم، كما يفتخرون ب�سهادته.

�سباط  زوج��ات  عا�ستها  وجت��ارب  ق�س�ض  على  اإ�ساءة  يلي  ما  يف 

ا�ست�سهدوا ليحيا الوطن، ق�س�ض قد تختلف تفا�سيلها من بيت اىل اآخر، 

ا تت�سابه كثرًيا، حيث املراأة زوجة ال�سهيد، اأم، واأب واأكرث... لكنها اأي�سً



يرتدد اإليه��ا با�شتمرار، اإذ كان يعي�ض يف 

منطق��ة غدير م��ع اأهله حي��ث ترعرع 

وتاب��ع درا�شت��ه. جمعتهم��ا ق�ش��ة حب 

تكللت بنعم اأبدية قالها يف 15 ت�شرين 

عل��ى  وتعاه��دا   ،1999 الع��ام  م��ن  الأول 

احلب والح��رتام والتفاهم، فتعاونا على 

�ش��ا عائلة  »احلل���ي وامل��ّرة«. وهكذا اأ�شّ

مكّ�نة من اأربعة اأولد.

عندم��ا انت�ش��ب اإىل املدر�ش��ة احلربي��ة، 

كان حلم��ه اأن يك���ن �شابًط��ا طياًرا 

لك��ّن م�ش��ار الأح��داث يف الت�شعينيات 

املدّرع��ات  اإىل  غ��رّي وجه��ة اخت�شا�ش��ه 

ف�شّن��ف الأّول ب��ن رفاق��ه. التحق بعدها 

يف ف���ج املغاوي��ر، وو�ش��ع ن�ش��ب عيني��ه 

والعائل��ة.  العم��ل  مقّد�ش��ن:  هدف��ن 

فاأخل���ض للم�ؤ�ش�ش��ة التي حم��ل �شعارها 

ل�اًء، اأّما املاأذونيات فكان معظمه�ا مع 

العائل��ة. 

ككل زوج��ات ال�شب��اط، عان��ت لي��ا 

�شع�بات النه����ض مب�ش�ؤولي��ات العائلة 

يف ظ��ل ا�شط��رار زوجه��ا اإىل الغياب عن 

البي��ت لتلبي��ة واجب��ه ال�طن��ي. خ��الل 

معرك��ة ال�شني��ه عا�شت اأوقاًت��ا �شعبة، 

كان الإت�ش��ال الهاتفي ال��شيلة ال�حيدة 

املتاحة للت�ا�شل مع��ه والإطمئنان اإليه. 

عندم��ا تتذك��ر تل��ك املرحل��ة تت�شاءل 

كي��ف مّرت ومع ذلك مل يكن للتذمر 

م��ن م��كان يف حياته��ا لأنه��ا كانت 

تتفّه��م �شغ��ف �شبح��ي لر�شالت��ه، الت��ي 

�شارت يف ما بعد ر�شالتها.

 

ل تخايف

يف ي�م من اأيام اأي��ار العام 2007، كانت 

ال�شاعة ت�ش��ري اإىل اخلام�شة فجًرا عندما 

رّن هات��ف �شبحي الع�شكري الذي طلب 

منه اللتحاق بثكنته يف مهمة عاجلة. 

ت��رك زوجت��ه واأولده ونّفذ الأم��ر. يف الي�م 

التايل، ات�شلت به زوجته لت�شت��شح الأمر 

فاأخبها اأّن اإرهابين اعتدوا على حاجز 

للجي�ض يف ال�شمال وقتل�ا عنا�شره، واأقفل 

اخلط. لل�هلة الأوىل مل تقلق ليا كثرًيا 

نظًرا اىل املهم��ات ال�شعبة التي ينّفذها 

ف���ج املغاوي��ر يف مثل ه��ذه احلال��ة. بداأ 

القل��ق ي�شاوره��ا عندما ب��داأت �شا�شات 

التلفزي���ن تب��ث اأخب��اًرا ع��ن خط���رة 

معرك��ة نه��ر الب��ارد. يف البيت كانت 

معركة »حرق اأع�شاب«، وكلما �شقط 

�شهي��د للجي���ض، كان البي��ت يغرق يف 

مزيد م��ن احل��زن والأمل واخل�ف. كان 

يق�ل لها: »اأنا �شبحي ل تخايف«. اأ�شيب 

كتف��ه  يف  الأوىل  للم��رة  املعرك��ة  يف 

ونق��ل اإىل امل�شت�شف��ى للمعاجل��ة. وعل��ى 

الرغ��م من ن�شيح��ة الأطباء ل��ه باخلل�د 

اإىل الراح��ة مل ي��رتحَ اإل ي�ًم��ا واحًدا عاد 

بعده والتحق برفاق��ه حتى قبل اأن يفك 

القط��ب. اأ�شي��ب م��رة ثاني��ة وثالثة، ويف 

كل مرة كان يع�د اإىل املعركة يف الي�م 

الت��ايل. »كان ال�ط��ن يناديه ومل يكن 

ي�شم��ع يف داخله اإل �ش���ت هذا ال�طن«، 

تق�ل زوجته. ط�ال فرتة املعركة ال�ش�داء، 

كم��ا ت�شميه��ا، مل ياأِت ال�شاب��ط املغ�ار 

لزي��ارة عائلت��ه اإل ن��ادًرا ج��ًدا. لكنه مل 

يفّ�ت عيد ميالد ابنته الكبى ج�ي�ض. 

ات�ش��ل بزوجته ليل��ة العيد وطل��ب اإليها 

��ر ما يلزم لالحتف��ال، واأعلمها  اأن حت�شّ

بقدوم��ه يف الي���م الت��ايل. تت�ق��ف برهة 

ع��ن الكالم، تدخل ق��ي �شمت عميق 

امل��رة  »كان��ت  الب��كاء،  يف  وجته���ض 

الأخرية الت��ي ياأتي فيها زوجي اإىل البيت 

ونحتفل مًعا بعيد ابنتنا«. 

بع��د تل��ك الليل��ة مل يع��د ي��رّد عل��ى 

مكاملاته��ا فخط��ه دائًم��ا مقف��ل، اإىل 

اأن ورده��ا خ��ب اإ�شابته م��ن جديد ونقله 

مبروحية ع�شكري��ة اإىل م�شت�شفى رزق. 

وق��ع اخلب عليه��ا كال�شاعقة، فه� مل 

يت�شل بها ليطمئنها اأن اإ�شابته طفيفة 

ولي�ش��ت خط��رية، كم��ا كان يفعل يف 

كل م��رة. ل تع��رف كي��ف و�شلت اإىل 

امل�شت�شفى، وعندما دخلت غرفته كان 

يف غيب�ب��ة تام��ة وق��د اأ�شي��ب اإ�شاب��ات 

حرج��ة يف ج�شم��ه واحل��روق تغط��ي يده 

الي�ش��رى وعينه. مل يكن عالجه �شهاًل 

يف لبن��ان، فن�شحهم الأطب��اء بنقله اإىل 

فرن�شا. كانت م�شتعدة للذهاب اإىل اآخر 

الدنيا بحًثا عن ب�شي�ض اأمل يعيد �شبحي 

له��ا ولأطفاله الأربع��ة. حزمت حقائبها 

و�شاف��رت مع��ه يف رحل��ة الع��ذاب الت��ي 

ا�شتم��رت 28 ي�ًما وه��� ممدد على فرا�ض 

الأمل ي�ش��ارع من اأجل احلي��اة. يف اإحدى 

املرات اأف��اق من غيب�بت��ه، وابت�ش��م له��ا 

من اأعم��اق قلب��ه، فعاوده��ا الأم��ل. 

عل��ى الرغ��م م��ن حالت��ه احلرجة، مل 

تف��ارق م�شاح��ة التف��اوؤل الأي��ام ال�شعبة 

الت��ي اأم�شته��ا يف فرن�ش��ا، لك��ن الي���م 

امل�ش���ؤوم ح��ّل. ات�شل���ا به��ا باك��ًرا من 

امل�شت�شف��ى وطلب���ا منه��ا احل�ش���ر ف�ًرا، 

�شربته��ا  الت��ي  امل��ّرة  الكاأ���ض  وكان��ت 

عندما اأخبه��ا الطبيب املعالج اأن قلبه 

ت�ّقف يف اأثناء نقله من غرفة العمليات 

بعد خ�ش�ع��ه لعملية جراحية لتنظيف 

اجل��روح. �شاأل��ت الطبي��ب: »ه��ل ت���يف 

�شبح����ي؟«، فاأجابه����ا بك����ل ه��دوء: 

»نعم �ش��يدتي«. 

يف ي���م 8 اأيل���ل م��ن الع��ام 2007، رحل 

املقدم املغ���ار ت��ارًكا وراءه اأربعة اأطفال: 

ج�ي�ض �شبع �شن�ات، ج� خم�ض �شن�ات، 

كل�ي ثالث �شن���ات، وكري�شتي �شبعة 

ا�شه��ر. مل يك��ن �شه��اًل عل��ى ال�ال��دة 

اإط��الع اأطفاله��ا عل��ى خ��ب ا�شت�شهاد 

والدهم. لكن بالإميان وال�شب والتكال 

على الله، ا�شتطاع��ت اأن تتخطى تلك 

املرحلة الع�شيبة من حياتها، وهم الي�م 

يفتخ��رون ب��اأن ا�ش��م والده��م كت��ب يف 

�شجل اخلل�د.

يف مواجهة 
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اجلي�ض والعائلة واملوؤ�س�سة

يف ي���م من الأيام قال له��ا: »اإن رحلت 

ي�ًما ما يا لي��ا، اأعرف اأنكم �شتك�ن�ن 

يرتكك��م  ل��ن  اجلي���ض  لأن  باأم��ان 

الكب��رية«.  عائلتك��م  و�شيك���ن 

اجلي���ض  ي��رتك  مل  كان.  وهك��ذا 

عائل��ة �شبح��ي كم��ا باق��ي عائ��الت 

ال�شه��داء الذي��ن وق��ف اإىل جانبهم عند 

كل مف�ش��ل. اأما ال�شهي��د فظلت روحه 

ترف��رف يف امل�ؤ�ش�ش��ة الت��ي حتم��ل ا�شم��ه 

تخليًدا لذكراه. فالزوجة انتف�شت على 

جراحها واأكملت م�شرية الن�شال.

على اأثر ا�شت�شهاد مغ�ارها البطل املقدم 

ال�شهيد �شبح��ي العاق�ري، قررت عائلته 

اإن�ش��اء م�ؤ�ش�ش��ة حتم��ل ا�شم��ه تخلي��ًدا 

لذك��راه وخدم��ة لأبناء �شه��داء اجلي�ض 

الذين راحت امل�ؤ�ش�ش��ة حتمي خط�اتهم 

وتتنف�ض معاناتهم وتبل�شم جراحهم... 

فهي جت���ب املناط��ق اللبناني��ة حاملة 

الف��رح اإىل مئ��ات الأولد، مبنا�شبة وبغري 

منا�شب��ة، اإىل امل�شاري��ع والن�شاطات التي 

تنّفذه��ا مع املجتمع امل��دين وبدعم من 

اأ�شحاب الأي��ادي البي�شاء املم��دودة دائًما 

لحت�ش��ان اأولد الع�شكري��ن ال�شه��داء، 

وبدع��م م��ن م�ؤ�ش�ش��ة اجلي���ض ب�شخ�ض 

قائده��ا العماد جان قه�ج��ي الذي اآمن 

باأهدافه��ا ال�شامي��ة فاحت�شنه��ا لتنعم 

بحماه... 

مينى مر�ساد:

�سهادته و�سام فخر واعتزاز

اأحّبت��ه لأّن��ه كان �شاب��ط مدفعي��ة يف 

اجلي���ض. مل ت�شّك ي�ًما باإخال�شه ل�طنه 

وجلي�ش��ه ولق�شم��ه. لكنه��ا مل ت��درك 

ي�ًما، اأنه يف حلظة اخليار احلا�شمة �ش�ف 

يخت��ار ال�ف��اء لق�شم��ه ل لزوجت��ه وولديه 

واأهل��ه واأ�شدقائ��ه. الي���م، تفتخ��ر مينى 

زوجة الرائ��د ال�شهيد خال��د مر�شاد باأنها 

زوجة �شابط بطل، واإن رحل.

التق��ت مينى باملالزم الأول خالد مر�شاد 

يف �شي��ف الع��ام 2000 يف مدين��ة عالي��ه 

بينما كانت مت�ش��ي اإجازتها ال�شيفية 

يف لبن��ان، اإذ كانت تعي���ض مع اأهلها 

يف اأفريقيا. من��ذ �شغرها، كانت حتب 

اجلي�ض وقلبها يرق�ض للبذة الع�شكرية، 

اإىل اأن وقع��ت يف �شباكه��ا، فاأغرم��ت 

بخال��د غراًما تكل��ل بال��زواج يف العام 

2001، واأجنبا دانيال وليا. كانت ال�شن�ات 

ال�شت التي عا�شاه��ا مًعا مليئة باحلب 

وال�شعادة والحرتام املتبادل. كان هّمه 

تاأ�شي���ض عائل��ة وبن��اء م�شتقب��ل زاه��ر 

له��ا م��ن دون م�شاع��دة اأح��د، وكانت 

اإىل جانب��ه يف اأحالم��ه، فتابعت درا�شة 

احلق���ق يف جامع��ة القدي���ض ي��ش��ف يف 

بريوت، م��ن دون اأن تهمل اأدق تفا�شيل 

حياته الع�شكرية واأغرا�شه اخلا�شة.

تب��ددت الأح��الم ب�شرع��ة... فالب��الد 

م�ج��ة  م��ن  الأزم��ات،  يف  غرق��ت 

مت���ز  ح��رب  اإىل  و�ش���ًل  الغتي��الت، 

تداب��ري  ك��رثت  حي��ث   2006 الع��ام  يف 

حج��ز الع�شكري��ن وب��ات غيابهم عن 

عائالته��م و�شًع��ا قائًما معظ��م ال�قت. 

م��ن جهتها كانت مين��ى تخ�شى وهي 

حام��ل اأن ل يتمك��ن زوجها م��ن روؤية 

ابنته، فكانت تلجاأ اإىل ال�شالة. 

عندم��ا ا�شت�شه��د يف الع��ام 2007 كان 

عم��ر طفلته ع�ش��رة اأ�شه��ر، وكان من 

املفرت�ض اأن يحتفل يف الي�م التايل بالعيد 

اخلام�ض مليالد ابنه البكر دانيال.

م�سرية ال�سجاعة والبطولة

متّي��زت م�ش��رية الرائ��د خال��د مر�ش��اد 

الع�شكري��ة باملناقبية واجل��راأة والإقدام، 

ف��كان م��شع تقدير روؤ�شائه واحرتامهم 

يف ف���ج املدفعي��ة الأول. وح��ن امت��دت 

ي��د الغ��در والإج��رام اإىل رب���ع ال�ط��ن، 

واج��ه ب�شجاعة الأبطال كي��د الإرهاب 

اأم��ام  ينك��ر  وكان  الأ�ش���د،  وحق��ده 

زوجت��ه اأم��ر م�شاركت��ه يف املعركة اإىل 

اأن انك�شف اأمره. ويف اللحظة احلا�شمة 

قال له��ا: »اأرج�ك ل تطلب��ي مني عدم 

الذه��اب لأن ن��داء ال�اج��ب اأك��ب، اأريد 

اأن اأودعك��م فاإح�شا�ش��ي يق���ل يل باأين 

�شاأم���ت«. كانت كلمات��ه ك�شاعق 

كهربائ��ي حّ�له��ا اإىل ل�ح م��ن الثلج. 

وهكذا كان. بتاريخ 2007/6/13 �شقط 

يف �شاح��ة ال�شرف �شهيًدا مرف�ع الهامة، 

عنف�انه يحاكي جب��ل الباروك و�شم�خ 

اأرزه. 

عان��ت مين��ى ق�شاوة احلياة م��ع ولدين 

�شغريي��ن ي�شتفق��دان ل�الدهم��ا يف كل 

حلظ��ة ويف كل منا�شب��ة. داني��ال، بات 

يكره احتف��الت املدر�شة لأن والده لي�ض 

حا�ش��ًرا. فيلج��اأ اإىل جدت��ه ويبك��ي يف 

اأح�شانه��ا... اأم��ا لي��ا التي بلغ��ت الي�م 

الثم��اين �شن���ات، فت�ش��األ دائًم��ا: »ملاذا 

لي�ض لدي اأب كرفاقي؟«.

تعت��ب مين��ى اأن م��ا تعانيه الي���م مع 

اأولدها ه��� املرحلة الأ�شعب يف حياتها، 

لتاأدي��ة  وا�شط��ّرت  ال�شن��د  فق��دت  فق��د 

دور م��زدوج، وه��ي ت�شك��ر اأهله��ا واأهل 

زوجه��ا على وق�فهما الدائم اإىل جانبها 

وم�شاندتها يف تربية اأولدها.

»مل تعد حتل� يل احلي��اة بعد ا�شت�شهاد 

تن�شك��ب  والدم���ع  تق�له��ا  خال��د«، 

م��ن عينيه��ا �ش��اللت. ت�شع��ر بالغ�شة 

تخنقه��ا ح��ن تلتق��ي زوج��ات ينعمن 

اأزواجه��ّن، لكنه��ا ت�شتدرك  بحماي��ة 

وتق���ل: »الل��ه ي�ف��ق اجلمي��ع«. كان 

ال��زوج والأب، و�شار احلبي��ب الذي تفتخر 

ب�شهادته، ب�شهامت��ه، وباإخال�شه ل�شعار 

امل�ؤ�ش�شة »�شرف، ت�شحية، وفاء«.

تخليًدا لذكراه

اإحي��اًء لذك��رى الرائ��د ال�شهي��د خالد 

مر�ش��اد، اأطلق��ت قي��ادة اجلي���ض ا�شم��ه 
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عل��ى املبن��ى اجلدي��د مل�شت��ش��ف م�ق��ع 

بي��ت الدي��ن يف احتف��ال اأقي��م برعاي��ة 

قائد اجلي���ض. ويف مب��ادرة لرت�شيخ ماآثره 

يف الذاك��رة اجلماعية لأجي��ال ال�طن، 

اأقي��م ن�شب ت��ذكاري للرائ��د ال�شهيد يف 

م�شق��ط راأ�شه نيحا- ال�ش���ف يف الذكرى 

ال�شن�ية الأوىل ل�شت�شهاده بح�ش�ر ممثل 

ع��ن رئي���ض اجلمه�ري��ة وقائ��د اجلي�ض 

وفاعليات �شيا�شية واجتماعية.

ت��رى مين��ى مر�ش��اد اأن زوج��ة ال�شهي��د 

وع��زة،  فخ��ًرا  البط�ل��ة«  »ثم��ار  جتن��ي 

لكنها يف ال�قت نف�شه تك�ن ال�شهيد 

احل��ي يف ن�شاله��ا مع عائلته��ا، ومهما 

طال الزم��ن فه� �شيبق��ى بطلها وبطل 

اأولدها الذي��ن �شيكبون على ذكراه، 

وبطل لبنان الذي من اأجله ا�شت�شهد. 

قيادة اجلي�ض بيتنا الثاين

ت�شك��ر مين��ى قي��ادة اجلي���ض »على 

دعمها الدائم لعائالت �شهداء اجلي�ض، 

فهي عائلتن��ا الثانية والبيت الذي نلجاأ 

اإليه عن��د ال�شيق. ل�له��ا ملا ت�ظفت يف 

جهاز اإ�شكان الع�شكرين حيث اأهتم 

مبلفات �شهداء اجلي���ض )�شباط واأفراد( 

الإ�شكاني��ة من الناحية القان�نية«. واإذ 

تخ�ض بال�شكر قائد ف�ج املدفعية الأول، 

وقائ��د ف���ج املغاوير وكل رفاق��ه ال�شباط 

عل��ى حمبتهم، تق���ل ختاًما: »�شهادته 

دفاًعا عن تراب ال�طن يف �شاحة ال�شرف 

كان��ت و�ش��ام فخ��ر واعت��زاز عل��ى �شدر 

عائلته واأهله وحمبيه واأبناء بلدته«.

راغدة حرفو�ض:

ما زال حا�سًرا بيننا

ب��ن دور الأم احلن���ن الت��ي تخاف على 

اأولده��ا )ج�ين و�شابن وج�يا(، ودور الأب 

ال�ش��ارم ال��ذي ي�شتخدم الق�ش���ة ليمّدهم 

والق���ة يف م�اجه��ة احلي��اة،  بال�شالب��ة 

ت�ؤّدي راغدة جنم دورها املزدوج. هي زوجة 

الرائ��د ال�شهيد روجيه حرف��ض )ا�شت�شهد 

يف ع��دوان مت���ز 2006(، وه��ي تتاب��ع مع 

عائلته��ا م�شرية فيها الكثري من ق�ش�ة 

احلي��اة بغي��اب رفي��ق العم��ر، ولك��ن 

��ا الكثري من الأم��ل والإ�شرار  فيه��ا اأي�شً

والإعتزاز.

��ًة ترافقن��ا يف كل  »ت��رك غياب��ه غ�شّ

املنا�شب��ات، م��ن القربان��ة الأوىل جل�ي��ا 

التخ��ّرج...  واحتف��الت  الأعي��اد،  اإىل 

ج�ين تابع امل�شرية وتخ��ّرج من الكلية 

احلربي��ة �شابًط��ا يفتخ��ر ب��ه وال��ده من 

عليائ��ه. لقد اأ�شّر على ذلك على الرغم 

م��ن ممانعتي يف بادئ الأمر خ�ًفا عليه، 

فاأن��ا ل اأريد اأن اأخ�ش��ر اإبني ال�حيد كما 

خ�شرُت والده!«.

يف  وج���ده  »اأوق��ات  راغ��دة:  تتذّك��ر 

املن��زل كان��ت اأق��ّل م��ن اأوق��ات غيابه 

عنه ب�شبب طبيع��ة اخلدمة يف امل�ؤ�ش�شة، 

ولكنني كن��ت را�شي��ة متفّهمة، فه� 

كان الأ�شا���ض وال�شن��د، وم�شدر الأمان«. 

وت�شيف: »مل اأعتد غيابه بعد، واأحاول اأّل 

اأ�شع��ر اأولدي بغياب والدهم، بل عّ�دتهم 

عل��ى ا�شت�شارت��ه وكاأنه ما ي��زال حا�شًرا 

بيننا. اأنا مازل��ت اأ�شعر اأنه م�شافر و�ش�ف 

نلتقي به ي�ًما ما«. 

»غي��اب الأب �شدم��ة كب��رية، ومهما 

فه��ي  وق���ة،  �شالب��ة  م��ن  الأم  بلغ��ت 

بحاج��ة اإىل الدع��م معن�ًيا ومادًي��ا. واإذا 

اأم��ان  م�ش��در  العائل��ة  كان تكات��ف 

لزوج��ة ال�شهي��د، ف��اإن احت�ش��ان قي��ادة 

اجلي�ض لعائالت ال�شهداء يظل الركيزة 

ه��ذه  اإليه��ا  ت�شتن��د  الت��ي  الأ�شا�شي��ة 

العائالت«، وفق ما تق�ل ال�شيدة راغدة.

ويف اخلت��ام تعل��ن: »نح��ن ن�شل��ي يف 

جمي��ع املنا�شبات لراحة نف���ض �شهيدنا 

ه��ذه  ع��ّل  ال�شه��داء،  جمي��ع  واأنف���ض 

اأن  وع�ش��ى  �شبابن��ا،  حتم��ي  ال�شل���ات 

تك�ن قافلة ال�شهداء الأخرية يف عر�شال 

ه��ي خامتتهم، فال يخ�شر ابن والده، ول 

اأم ابنها، ول زوجة رفيق عمرها!«.

ندى الغراوي: رف�ست احلياة...

ثم نه�ست من اأجل ابني

ال�شّي��دة ندى �شامل زوج��ة الرائد ال�شهيد 

ولي��د الغ��راوي )ا�شت�شه��د يف 1990/5/8( 

ته��ا امل�ؤث��رة، من��ذ حلظ��ة  ت�شتعي��د ق�شّ

تعّرفها اإىل زوجها البطل ال�شاب.

��ن، وعلى  ��ن خمتلفحَ »كّن��ا م��ن دينحَ

الرغم م��ن معار�شة اجلمي��ع لعالقتنا، 

مًع��ا  مب�شتقبلن��ا  اأك��رث  كن��ا  مت�شّ

وواجهن��ا كل العراقيل حت��ى ا�شتطعنا 

اأخ��رًيا اأن ن�شبح حتت �شقٍف واحد بر�شى 

ن. اأذكر اأنني ولدُت ابننا جميل  العائلتحَ

ت فيها وال��دة وليد،  يف الليل��ة الت��ي ت�فيحَ

وبعد خم�شة اأ�شهر ا�شت�شهد. كان زوجي 

مه��ّدًدا ويف خطٍر دائ��م، وقد ا�شت�شهد مع 

الل���اء فرن�ش���ا زي��ن يف املدر�ش��ة احلربية 

خ��الل احلرب التي خا�شه��ا اجلي�ض �شّد 

امليلي�شيات امل�شّلحة.

يف البداي��ة رف�ش��ُت احلي��اة بدونه، حتى 

اأنن��ي رف�ش��ُت اإبن��ي، وفق��دُت ج��زًءا من 

ذاكرت��ي. ولك��ن بعد ف��رتة، ويف حادثٍة 

كادت تخ�ش��رين ابني، ع��دُت اإىل وعيي 

وتذّكرُت ال�عد ال��ذي كنُت قد قطعته 

ل�لي��د ب��اأن اأبق��ى متيّقظة واأنتب��ه لإبننا 

يف غياب��ه. تل��ك احلادث��ة اأعادتن��ي اإىل 

احلي��اة، فنه�ش��ت ووقف��ت م��ن جدي��د 

لأرع��ى اإبني بكل ما اأوتيت من عاطفة 

وق�ة، فاأ�شبح ه� كل حياتي. 

ذكريات

الذكري��ات...  بع���ض  ن��دى  ت�شتعي��د 

وتق���ل: يف الذك��رى الأوىل لزواجنا، جاء 

يف مواجهة 

احلياة
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ولي��د هارًب��ا من اخلدمة حت��ت الق�شف، 

حاماًل قال��ب حل�ى، ووعدين باأن يعّ��ض 

علّي ه��ذه املنا�شبة... ولكن��ه ا�شت�شهد 

بعد �شهٍر!

ل ب��د للحي��اة اأن ت�شتم��ّر عل��ى الرغم 

من اأمل اخل�ش��ارة. بعد فرتة كانت لندى 

انطالقة جديدة يف احلياة حيث تزّوجت 

�شقي��ق زوجه��ا ف��كان خ��ري حا�ش��ن 

لبنها جميل، الذي منحته احلياة فر�شة 

اأخ��رى ليك�ن له »بابا« ك�شائر الأولد. 

اأجنب��ت ن��دى م��ن جديد ونعم��ت بدفء 

عائل��ة فيها اأربع��ة اأولد يتذّكرون »بابا 

وليد ال�شهيد«.

جمي��ل ك��ب واأ�شب��ح �شاًب��ا متعّلًما، 

وه��� م��ا زال حت��ى الي���م، ح��ن يلتق��ي 

باأح��د معارف والده، ي�شاأله اأن يخبه عن 

بط�لت��ه و�شجاعت��ه و�شخ�شّيت��ه. وعل��ى 

الرغ��م من اأنه كان طف��اًل ر�شيًعا حن 

ا�شت�شه��د وال��ده، فه� �ش�رة طب��ق الأ�شل 

عن اأبي��ه الذي ظّل حا�ش��ًرا بيننا دائًما. 

تع��رتف ن��دى: »اأ�شع��ر اأّن قلب��ي اأ�شب��ح 

قا�شًيا ب�شبب ما عانيته من ق�ش�ة القدر، 

لك��ن اأم��ام ا�شت�شهاد فرد م��ن امل�ؤ�ش�شة 

الع�شكرية، اأ�شعر بحزٍن عميق وكاأنني 

ولي��د م��ن  ا�شت�شه��اد  اأعي���ض حلظ��ات 

جديد«. 

وت�شي��ف قائل��ًة: »اجلي�ض ه��� امل�ؤ�ش�شة 

الأثمن يف لبنان، وولوؤنا ه� لهذه امل�ؤ�ش�شة 

ومعه��ا ال�شليب الأحمر اللبناين فقط ل 

غري... هك��ذا رّبينا اأولدن��ا على رف�ض 

اأي انحي��اٍز لأي ح��زٍب اأو جه��ٍة �شيا�شّي��ٍة 

معّينة«.

يف خت��ام حديثه��ا تدع��� ال�شّي��دة ندى 

كل الن�ش��اء الل�ات��ي خ�ش��رنحَ اأزواجه��نَّ 

 ،» اإىل »التحّل��ي بالق�ة والقب���ل بقدرهنَّ

فزوجة ال�شهيد عليها »اأن تتابع امل�شرية 

من اأجل عائلتها ومن اأجل زوجها الذي 

يرعاه��م من ف�ق«. وه��ي ت�شكر قيادة 

اجلي���ض »الت��ي ل ت��زال حتى الي���م ت�يل 

اأهمّيًة ل�ش�ؤون عائلتنا، وقد كّرمتنا منذ 

فرتة باإقامة ن�شٍب تذكاري ل�ليد«. 

هال �سعب:

الياأ�ض ممنوع

ال�شّيدة ه��ال رئيف �شعبان زوجة الرائد 

الطي��ار ال�شهيد با�شم �شع��ب )ا�شت�شهد 

ي��ن كان  ل�لدحَ اأّم   ،)1991/2/20 بتاري��خ 

ث��الث  العم��ر  م��ن  بينهم��ا  لالأك��ب 

�شن���ات، اأّما ال�شغري ف��كان عمره �شنة 

و8 اأ�شه��ر، ح��ن ا�شت�شه��د والدهم��ا يف 

مهّمة �شاء القدر اأن ينّفذها علًما اأنه مل 

يكن دوره يف الطريان حينها!

»كان خ��ب ا�شت�شه��اد با�ش��م فاجعًة 

كب��رية يف حينها، ولكنن��ي ا�شطررت 

اإىل البق��اء يف وعيي الكام��ل من اأجل 

اأولدي، فقد قل��ت يف نف�شي، لن اأحتالف 

م��ع الق��در �ش��ّد اأولدي! ال�شع�ب��ة الأوىل 

التي واجهتها، وقد كنُت يف عمر ال�23، 

ي فقد  كان��ت يف تاأم��ن من��زٍل ياأوي ول��دحَ

كن��ا نعي���ض يف اأحد م�شاك��ن اجلي�ض 

قب��ل ا�شت�شهاد زوج��ي. كان��ت عملّيًة 

متعبة جًدا ولكنني يف النهاية متّكنت 

من تاأمن قر�ض وقد اأ�شبح ملّفي مرجًعا 

يف ما بعد يف امل�شرف املركزي«.

كان على ه��ال اأن تّتبع اأ�شل�ًبا قا�شًيا 

يف تربية اأولدها ال�شباب، وتق�ل: »كنُت 

��ر  ُيذكحَ ح��ن  الب��كاء  ع��ن  اأنهيه��م 

والده��م، واأفهمته��م اأنه حا�ش��ر معهم 

يف كل زم��ان ومكان حتى ل��� مل يروه. 

�شنع��ُت اأر�شيًف��ا ل�ش���ر والده��م واأبقيته 

متاًح��ا اأمامه��م يع���دون اإلي��ه كّلم��ا 

رغب���ا يف ذلك... هم �شب��اب ومل يكن 

باإمكاين اأن اأتهاون يف تربيتهما، اأردت 

اأن يك�ن��ا �شلب��ن ق�ّي��ن. كم��ا اأنني 

مل اأ�شعره��م ي�ًم��ا باأنهم يتام��ى الأب اأو 

اأق��ّل من غريهم ب�ش��يء. وقد �شاعدين يف 

ذل��ك اأخ�تي واأخ�ة با�ش��م ال�شباب الذين 

اأحاط�هم وح�شن�هم«.

ال�شّي��دة �شع��ب م��ن ه���اة املغام��رات 

والريا�ش��ات اخلط��رة، ولكنها مل تكن 

متار���ض اأًي��ا م��ن ه�اياته��ا ح��ن كان 

ي��ن، فق��د كان��ت ت�شع��ر  ولداه��ا �شغريحَ

باأنه��ا �شتظلمهم��ا اإن اأ�شابها مكروه. 

اأّم��ا الآن وق��د اأ�شبح��ا نا�شج��ن، فه��ي 

ت�شاف��ر ومتار���ض كل ما ترغ��ب به من 

ن�شاطات ريا�شي��ة... »يتنا�ش��ى الإن�شان 

حزنه ويرك���ض وراء احلياة من اأجل من 

يحّبهم«، تق�ل.

وتتاب��ع قائل��ًة: »اجلي���ض ه��� مرجعنا 

ي�ًم��ا.  ترتكن��ا  مل  والقي��ادة  ال�حي��د، 

�شّجع��ُت اإبني على الإنخ��راط يف �شف�ف 

امل�ؤ�ش�ش��ة الع�شكري��ة ولكن��ه مل يفلح 

يف ذل��ك... اأمنيت��ي ال�حيدة ل��ه هي اأن 

حت�شن��ه امل�ؤ�ش�شة وتنظ��ر يف و�شعه لتبقيه 

حتت جناحيها«.

تق���ل  ال�شه��داء،  لن�ش��اء  كلم��ة  ويف 

ال�شّيدة هال وقد ارت�شم احلزن يف عينيها: 

»الل��ي راح راح، ويا لي��ت احلزن والبكاء 

يعيدهم اإلين��ا... ل تتحالفنحَ مع الزمن 

نحَ  والق��در والإره��اب على اأولدك��م، اإبقحَ

��ن  ق�ّي��ات وثابت��ات م��ن اأجله��م، حتلَّ

بال�شب والق�ة، فالياأ�ض ممن�ع!«.
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وقفة وفاء

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي
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 100 حو�ىل  لّبى  �لبلدة،  يف  �لبيئية  �ل�سياحة  تعزيز  بهدف 

�أعمارهم  �أبناء �لع�سكريني �ل�سهد�ء �لذين ر�وحت  ولد من 

بني 10 و16 �سنة،  دعوة بلدية بزبدين يف �ملنت لإقامة خميم 

ترفيهي ملدة ثالثة �أيام.

خميم ترفيهي لأولد 

�لع�سكريني �ل�سهد�ء يف بزبدين 

�لتفاف حول

 �أبناء �لوطن

بالتن�سيق  املخيم،  اأق��ي��م 

املقدم  م�ؤ�س�سة  مع  والتعاون 

�سبحي  ال�����س��ه��ي��د  امل���غ����ار 

ال���ع���اق����ري، ع��ل��ى »اأر������ض 

 NATURE( ال��ط��ب��ي��ع��ة« 

بها  حتيط  ال��ت��ي   )LAND
وتتميز  ال�����س��ن���ب��ر  اأ���س��ج��ار 

ما  والرتاثي،  القروي  بطابعها 

جذب اإليها عدًدا كبرًيا من 

الك�سفيني وحمبي الطبيعة.

ب��ل��دي��ة ب���زب���دي���ن، ال��ت��ي 

اأقل من ثالث  ا�ستطاعت يف 

الإمناء  روح  تعيد  اأن  �سن�ات 

اإىل بلدٍة مل تعرف طعمه لعق�د 

على  حر�ست  ال��زم��ن،  م��ن 

م�ستلزمات  جميع  ت��اأم��ني 

املخيم، من اأجل اأن ي�ستمتع 

الإقامة  الأولد مبا ت�فره لهم 

الأولد  فنعم  الطبيعة،  يف 

روعة  ج��اراه   باهتمام خا�ض 

وطيب اأهلها والتفافهم ح�ل 

الع�سكريني  ال���ط��ن  اأب��ن��اء 

واحت�سانهم لهم. 

ن�ساطات متنوعة

ت�����س��م��ن��ت اأي������ام امل��خ��ي��م 
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ون�ساطات  م�ساريع  الثالثة 

خمتلفة، كامل�ساوير يف اأرجاء 

الطبيعة وم�ساحاتها اخل�سراء 

البلدة  معامل  على  للتعّرف 

مغارة  زي���ارة  ومنت�جاتها، 

الأقدام(،  )�سرًيا على  بزبدين 

ت�ستهر  ال��ذي  اخلي�ل  ومرمح 

على  تدّرب�ا  حيث  البلدة  به 

ممار�سة  اإىل  اخليل،  رك�ب 

يف  الرتفيهية  ال��ن�����س��اط��ات 

البيئي،  ال�سياحي  امل��ن��ت��زه 

واجل���ل��ة  احل��ب��ال  كت�سّلق 

اله�ائية و�سهرة النار.

من �لرت�ث �لقروي

املخي��م،  اخ��ت��ت��������ام  ف�����ي 

تراثية  قروية  �سهرة  اأقيم��ت 

من  ك��ب��رًيا  ع���دًدا  جمعت 

املجاورة  والقرى  البلدة  اأه��ايل 

وخبز  ال��ع��رق  كركة  ح���ل 

الطيبة.  وال��ل��ق��م��ة  ال�����س��اج 

وطنية  اأغ��ان  ال�سهرة  تخلل 

فرقة  عزفتها  وع�سكرية 

م���ن م������س��ي��ق��ى اجل��ي�����ض، 

�سكر  عرب�ن  دروع  وتقدمي 

اجلي�ض  ف��ق��ي��ادة  وت��ق��دي��ر. 

مم��ث��ل��ة ب��ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن 

اإىل  ج�����رج ف��ار���ض ق��ّدم��ت 

بزبدين  بلدية  واأع�ساء  رئي�ض 

�سكر  بكتاب  مرفًقا  درًع��ا 

مع  والت�سامن  املحبة  على 

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وعائالت 

درع  كان  كما  �سهدائها. 

لرئي�ض  العاق�ري  م�ؤ�س�سة  من 

ال�سيد بيار بعقليني،  البلدية 

قّدم  ب��دوره  لأع�سائها.  واآخ��ر 

لكل  دروًع��ا  البلدية  رئي�ض 

العاق�ري  م�ؤ�س�سة  رئي�سة  من 

احت��اد  ورئي�ض  ل��ي��ا،  ال�سيدة 

كرمي  ال�سيد  امل��ن  بلديات 

م��سيقى  وفرقة  �سركي�ض، 

ال�سهرة  اأحيت  التي  اجلي�ض 

ج�زف  النقيب  ت�سّلمه  وق��د 

يعق�ب. 







الن�شيد اللبناين عزفته فرقة 

مو�شيقى اجلي�ش اللبناين، ثم 

االفتتاح منّظم  األقى كلمة 

وُمعّد املهرجان الفنان �شالح نبا، واأ�شار فيها اإىل »ان املهرجان 

�شكل تظاهرة فنية وثقافية«، وقال: 

الفن  لتكرمي  بها  قمنا  جمالية،  فنية  تظاهرة  »اإن��ه��ا 

والفنانني وبلدتنا راأ�ش املنت املعطاءة، واإبراز جمالها يف لوحات 

لبنان  من  كرماء  مبدعون  فنانون  فيها  ي�شاركنا  واأعمال 

املنت،  راأ���ش  يف  عليها  اعتدنا  �شنوية  منا�شبة  وهي  واخل��ارج. 

يعي�ش فيها الفنانون حلظات ابداعية فريدة«.

الذين  جميع  اىل  بال�شكر  توّجه  باحل�شور،  رّحب  اأن  وبعد 

�شاهموا يف اجناح �شيمبوزيوم راأ�ش املنت 2013.

فيها:  وق��ال  االطر�ش،  جهاد  الفنان  البلدة  كلمة  واألقى 

»ع�����ظ�����ي�����م�����ة 

راأ�ش  يا  اجنازاتك 

امل�����نت ول��ك��ن��ن��ا 

ن��ط��ال��ب ب��امل��زي��د، 

التي  فاملجتمعات 

التقدم  اىل  ت�شعى 

الكثري  يلزمها 

و����ش���روط ال��ت��ق��دم 

�شعبة  واالزده�����ار 

حتتاج اىل عزمية 

وارادة،  وع���ن���اد 

�شلبة  ���ش��خ��ورك 

امام  وتخجل  الفنانني  اأنامل  تلم�شها  عندما  تلني  ولكنها 

الري�شة  امام  ينحني  ولكنه  �شامخ  �شنوبرك  االزاميل،  دبدبة 

وااللوان«.

واألقى الدكتور قان�شو كلمة، قال فيها: »اإن هذه الن�شاطات 

ونكهة  مميزة  ثقافية  هوية  البلدات  لهذه  اعطت  الفنية 

»دعم  واأكد  الطبيعة«،  وجمال  تتكامل  وا�شحة،  جمالية 

اجلامعة اللبنانية هذه الن�شاطات الفنية«. 

تقديرية  درع  بتقدمي  االحتفال  واختتم  الكلمات،  وتوالت 

للفنان �شالح نبا، وتوزيع �شهادات تقدير لالأندية واجلمعيات 

امل�شاركة، وجال احل�شور يف اأرجاء املعر�ش.

فنون
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برعاية وح�سور معايل وزير الثقافة ممثلاً برئي�سة الدائرة الفنية يف الوزارة دميا رعد، نظمت بلدية 

ا  فناناً  150 خلله  كرمت  البلدة،  يف  اجلمعية  قاعة  يف  احتفالاً  املنت  راأ�س  �سيدات  وجمعية  املنت  راأ�س 

ا �ساركوا يف »�سيمبوزيوم راأ�س املنت للر�سم والنحت واملوزاييك«، بح�سور رئي�س »جمعية  ا وعاملياً لبنانياً

اجلامعة  يف  اجلميلة  الفنون  معهد  مدير  ديب،  اليا�س  الدكتور  والنحت«  للر�سم  اللبنانيني  الفنانني 

اللبنانية الدكتور اأكرم قان�سو، رئي�س بلدية راأ�س املنت ع�سام مكارم، وفاعليات ثقافية وتربوية وروحية 

وح�سد كبري من املهتمني.

»�سيمبوزيوم 

راأ�س املنت 

للر�سم والنحت 

واملوزاييك«

هوية ثقافية 

مميزة ونكهة 

جمالية وا�سحة





�سيفنا والقلم

�أحييكم و�أبايعكم
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ل���ن���ا ج���ي�������شٌ ط��ل��ي��ع��ٌي

ط�����ائ�����ع�����ه ب�����ي�����ارق�����ٌه

ي����داف����ٌع ع����ن م��راب��ع��ن��ا

ع����ن����ا�����ص����ره م����واع����ي����ٌد

دم���������اٌه ذخ���������رٌة ف��ي��ه��ا

ن��ا اإذا  ج����ي���������شٌ  ل����ن����ا 

����ص���م���اء ال���ل���ه ك��ّل��ل��ه��ا

ح���م���اك ال���ل���ه ي���ا اأم����ا

جت����اه����د ك�����ي جت��ن��ب��ن��ا

نحميه ال���ع���ن  ب��ك��ح��ل 

جن������وم امل����ج����د ت��ع��ّل��ي��ه

وي���ك���ت���ب جم�����د اآت���ي���ه

لأر�����������شٍ حت���ت���م���ي ف��ي��ه

ي�������رى ل����ب����ن����ان ف����ادي����ه

ي���واف���ي���ه م����ق����ه����وٌر  داه 

و����ص���ان ك���ت���اب م��ا���ص��ي��ه

ب�����ع�����ون ال�����ل�����ه ت��ب��ن��ي��ه

زم�������ان ال���ق���ه���ر وال���ت���ي���ه

وت���ك���ت���ب ف�����وق اأرزت����ن����ا

ل�������ه ل�����ب�����ن�����ان اآ�������ص������ار

����ص���ق���وا ت����رًب����ا ل����ه ع���ذًب���ا

ج����ن����وٌد م����ن م��اح��م��ن��ا

اأب���ه���ى ل  ل���ب���ن���ان  ف������دوا 

وط��ن��ي ي���ا  ع��ن��ك  ورّدوا 

�����ص����راذُم م���ن اأب�����ي ل��ه��ٍب

اأت����ت م���ن ك���ّل م��ع��رٍك

�صاأفتهم ال���ل���ُه  ك��ف��اك 

واأرج�������ع ج��م��ع��ه��م ب����دًدا

جن������وُم امل����وط����ن ال���غ���ايل

ه����م الأح���������اُم خ�����ص��راء

م��ل��ح��م��ٍة روح  وت��ك��ت��ُب 

ت���ل���ّب���ي���ه اأن  مي����ي����ًن����ا 

ح���������ذار م������ن ي���ع���ادي���ه

ل���ي���ب���ق���وا �������ص������ادًة ف��ي��ه

واأح������ل������ى م�����ن ن��غ��ن��ي��ه

م�����ن امل�����ف�����دى وف����ادي����ه

ذئ������اًب������اأ اأوغ�����ل�����ت ف��ي��ه

ب���غ���ت ت���ط���ف���ي ن����وادي����ه

حتكيه ��رك  ال�����صّ ح��ب��اُل 

ب����ع����زٍم م���ن���ك ت�����ص��ل��ي��ه

ع���ل���ى الأق���������دام ت��رم��ي��ه

وراي�����������اٌت ع���ل���ى ال��ت��ي��ه

ت����داف����ُع ع����ن اأق��ا���ص��ي��ه

ب����ا�����ص����م ال����ل����ه راع����ي����ه

يا ريتني ح�سون

رقابنا 

جذع �أرز

ترى ما هذ�...

�ل�ساعر حممد عبد �لرحمن دمج / برجا - ال�شوف

ي���ا ري��ت��ن��ي ح�����ص��ون ط���اي���ر ب��ال��ف��ا

ال�صجر غ�����ص��ون  ع  وم��رت��اح  اأن���ا  غ���رد 

ال�صجر غ�����ص��ون  ع  وم��رت��اح  اأن���ا  غ���رد 

بالنظر اخل��م��اي��ل  ���ص��وف  و  وامت���ت���ع 

ب��اك��ل ع زوق����ي و���ص��رب��ي م��ن ال��ن��دى

وب��ع��ي�����ص��ي ف���رح���ان م���ا م��ت��ل��ي ح��دا

و�صيع ملعب  جل��وان��ح��ي  امل���دى  وك��ل 

الربيع بف�صل  م��ل��وين  ال��زه��ور  وحم��ا 

وب���ن���ام ع���ا ���ص��ل��ح ال���زن���اب���ق وال�����ورود

وح��ري��ت��ي م���ا ب��ب��دل ب��ك��ل ال��وج��ود

وك����ل ال���زه���ور ال���ب���ّدين ت��ق��ل��ي ها

وب��ه��ال��ف�����ص��ا امل�����ص��ح��ور اإرم������ي حا

هال�صجر روا�صب  جناحي  عن  واأنف�ش 

وال��ف��ج��ر ب��ع��د ال��ع��ت��م ب��ال��ن��ور اإجن��ل��ى

وب�����ص��رح ومب����رح ب���ال���راري ع��ال��ه��دى

اب��ت��ل��ى ب���اأح���زان���و  م�����ّرة  ول  وق��ل��ب��ي 

البديع ب��اجل��و  وال��ع��ط��ر  ال��ه��وى  ب�صم 

احل��ا ب�����ص��وف  م��ع��ط��را  ورده  وب��ك��ل 

وب����رج����ي ك����ل ال���ف���ي���ايف واجل������رود

با مّي���ا  ن��ري��ده��ا  ال��ل��ي  عي�صه  وه���اي 

�ملوؤهل يحيى عثمان �ليخني / فوج امل�شاد للدروع

���ص��م��ع��ت م���ن���ادًي���ا ي���دع���و ج���ه���ادا 

ي���ق���ت���ل الأب�������ري�������اء وي�����ق�����ول ل��ه��م 

���ا وي����ه����ّج����ر اأه������ا ي���ن�������ص���ر ����ص���مًّ

ُت�������������رى م��������ا ه����������ذا ال�������������ذي!؟

اأ������ص�����م�����ع اأح���������د م���ث���ل���ه ق���ب���ًا 

خ�������ص���ئ���وا وخ�������ص���ئ���ت اأف���ع���ال���ه���م 

����ص���وف ن����رّده����م م����ن ح���ي���ث اأت�����وا

ج���ه���اد اأره��������ب الآم�����ن�����ن ره���اب���ا

ال���رق���اب���ا اأذب��������ح  اأو  ب����ي  اآم�����ن�����وا 

وي����ه����دم ال����ب����ي����وت ف������وق ال���ع���ب���اد

ال������ب������اد؟ يف  ب�������ه  ي��������ن��������ادون 

ل����ذئ����اب اإن�������ه�������م:  وال������ل������ه  ل 

����ص���وف ن��ع��اق��ب��ه��م اأ�����ص����ّد ع��ق��اب

م�����������ص�����ّردي�����ن ك�������� ال�����ك�����اب

ل تخاف، بعهد الوفا لبنان

لغ�صون اأرزك بينحني جبيني

ببدلة �صرف متازجو الألوان

راية جمدك مركعي وديني

كرامة ترابك للت�صحية عنوان

نع�صي بالعلم لعيونك الزيني

عاحدودك اليوم جار الزمان

ياليايل �صود،

جاييك انطريني

بتجهلي اإنو الق�صم للوطن وجدان

يا مبحي لونك،

يالون اأحمر عالعلم زيديني

وحياة عزك، بالن�صر اإميان

وحياة دمعك،

يا اأمي �صاحميني

لو �صار �صوقك اإيل ب�صتان

زرعيني �صلح اأخ�صر،

ومن دمعك رويني
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د.ح�سن جعفر ندر �لدين

ه�������ُم ل����ب����ن����اُن ث����روت����ُه

����ص���ق���وا ب����ال����دم ت���رب���ت���ُه

ه���ُم ج��ي�����شٌ ح���م���اُه ال��ل��ُه

م����ن ال����ن����اق����ورة ال���زرق���ا

امل��ي�����ص��ا اأرزات������������ه  اإىل 

اأح��ي��ي��ك��م اأُب��اي��ع��ك��م

����ص���رب���ت���م ���ص��ه��د ل��ب��ن��ان

ج����ن����وُد امل����وط����ن ال���غ���ايل

ال��ق��ل��وب ه��وى ح��ف��رمت يف 

اأرج��ل��ك��م حت��ت  �صيفنى 

زرع����ت����م ُك�������ّل ع���رن���ٍن

بطا ال��وغ��ى  يف  وخ�صتم 

���ص��ح��ى ال������ذي  ي���ه���ِو  ومل 

حل������ا�������ص������ره واآت������ي������ه

دف�����اًع�����ا ع����ن م���ب���ادي���ه

����ص���م�������شُ احل������ق ت����اأوي����ه

ط��ي��ه �����ص����وا  يف  ورم���������ٍل 

ُت����ط����لُّ ع����ي����وُن ح���ادي���ه

ع���ل���ى اأر��������ش الأف�����اوي�����ه

وع����ط����ًرا م����ن ح��ف��اف��ي��ه

واآ�����������ص����������اد ب�������وادي�������ه

واأن�����������ص�����اًم�����ا ت��ن��اج��ي��ه

رج����������اٌل دن���������ص����وا ف��ي��ه

ورئ��������ب��������اٍل ل�������ص���ادي���ه

ُي���ه���ّن���ي���ه ب�����ط�����ٍل  اإىل 

ف���ق���د اأ�������ص������رى ل���ب���اري���ه

ف��ي��ه ك���م حتيا ���ص��ه��ي��ًدا 

وداع���������شُ ب�����ص��ُع اأوه������اٍم

�صهيون ب��ن��ي  م���ن  ف��ل��ول 

م�صكنكم الن�صر  رج��اُل 

و���ص��ه��ُد ع��ط��ورك��م غ���اٍل

حم�����اٌر م���ن ج��دائ��ل��ك��م

وي���ن���ب���ُت غ������اُر اأج����ي����اٍل

ا جي�صً ي��ا  تعي�ُش  تعي�ُش 

اأج��ي��اٌل ع��ن��ك  �صتحكي 

ل����ك ال����ت����اري����ُخ روع���ت���ُه

واأن�������ت ال�������ص���ُر ن��ح��ف��ظ��ُه

�����ص����ع����وٌب اآم�����ن�����ت ف��ي��ه

ت���������ص����ي����دمت م����رام����ي����ه

ال��ت�����ص��اب��ي��ه اأردى  م����ن 

مت���وي���ه غ�����ر  م�����ن  دٌم 

���ص��واق��ي��ه ����ص���ال���ت  اإذا 

ال���ت���ي���ه وردة  ع���ل���ي���ه 

واأ���������ص��������ب��������اٍل لآت�����ي�����ه

ل�����ك ال�����ت�����اري�����ُخ راوي������ه

ي�����ص��م��ي امل����ج����ُد ب��ان��ي��ه

واأن���������ت ُم�����ن�����اه غ��ال��ي��ه

جننيه اخل�������ص���ُب  واأن������ت 

من �سف �حل�سانه

ي���ا ج��ي�����ش ب���ادن���ا ب������اأول زم���اين

وارف غ�����ص��ن  احل�����ص��ان��ه  ومب��ف��ه��وم 

ذارف ال����دم����ات  الأح����م����ر  ب���ل���ون 

وب��ل��ون الأخ�����ص��ر ال��غ��ّط��ى امل�����ص��ارف

ب��ق��ي��اده ح��ازم��ه واخ���ا����ش ج��ارف

ال���وف���ا ب���وع���ود ع��رف��ت��ه��ا امل�����ص��ارف

����ص���ارف وب���ال���ع���ز  اأول  ����ص���م���ودك 

و���ص��ه��ي��دك م��ن ب��ح��ور ال��ع��ّز غ��ارف

�صارف ال��دم��ع  الكرميه  بالذكرى 

ت���اه���ّن���ي ب���اخل���ل���ود اخل�����ّي ع���ارف

وع��ل��ى ح����دود ال���وط���ن وم��ق��اوم��ي��ن��و

حل����ّد ال���ي���وم ي��اج��ي�����ش ال��ك��رام��ه

ج���ن���ودك ب��ال��ب��ط��ول��ة وال�����ص��ه��ام��ه

اإ�صامه منقبل  ما  اجلي�ش  جند  عا 

و���ص��ه��ي��د ال��ل��ي حت��م��ل ج���رح دام���ي

ت���ان���زرع ع��ا���ص��ف��اف��ه��م اب��ت�����ص��ام��ه

الت�صامي جي�ش  ي��ا  ع��ر���ص��ال  ب��اأر���ش 

���ص��ق��ي��ت امل��ع��ت��دي دم����وع ال��ن��دام��ه

ت�������ي�������ب�������ق�������ى ج�����ي�����������ص�����ن�����ا

احل�صانه �صف  م��ن  وع��ي��ت  عليك 

ح�صانه اأ����ص���رف  ع��اح��دودن��ا  ع��م��ل 

ع���ل���م خ����ف����اق ل����ون����ه اأرج��������واين

و���ص��ن��دي��ان��ه اأرزه  ب��ع��م��اد  ���ص��م��خ 

ال�����ص��رف وال��ت�����ص��ح��ي��ه زن����ود امل��ت��ان��ه

الأولين ب���ن���د  اجل���ي�������ش  دم  ع����ا 

امل�����ص��ان��ه الأرزه  ب��ي��ع��ب��د  ���ص��ع��ب  ع���ا 

يعاين ال��ع��م  ت����راب اجل��ن��وب  ع��ل��ى 

م���ن ع��ي��وين ع��ل��ى ح��م��ل الأم���ان���ه

لن������و ك�����ل ج����ن����دي م���ث���ل خ���ّي

ك����ن����ت����وا ل����ل����ع����دو م���ق���اوم���ي���ن���و

يقينو ب��رخ�����ش  م���ا  ف��ي��ك  اأم��ل��ن��ا 

ل���ل���ب���ن���ان ال���ع���ظ���ي���م حم��اوط��ي��ن��و

ب����اأج����ف����ان ال���ع���ي���ون م��ت��اب��ع��ي��ن��و

ولأط����ف����ال����و ال���ك���ان���وا ن��اط��ري��ن��و

حنينو خفقة  م��ن  ال�صمع  �صوّينا 

وب�����ص��ي��دا و���ص��رق ���ص��ي��دا ال��ع��ارف��ي��ن��و

اجل�������رب ل���ل���وط���ن م�������ّرة ي��ه��ي��ن��و

ال����������������راف����������������ع ج�����ب�����ي�����ن�����و

ت��ع��ي�����ص��وا وج��ي�����ص��ن��ا ي��ب��ق��ى ال�����ص��م��ان��ه

نعمان �ل�ساحلي 

�شقيق اجلندي ال�شهيد عارف ال�شاحلي

مبنا�سبة تكرمي �سهد�ء معركة 16 �أيلول 1972

�ملعاون يو�سف �إبر�هيم

مقر عام اجلي�ش

يا حلوة الب�صمتك حب وحنان

ناداين الواجب،

ل تنطريني

رايح جلبلك اأمن واأمان

ل تطويل بغمرتك،

بتاأّخريني

بنت جارنا طفلة بعمر البيل�صان

بيا �صبقني عاملوت،

تركيني

من حرق قلبا عم يطلع الدخان

داوي حرقها،

من بعيد بت�صعديني

راجع اإلك وراجع معي لبنان

راجع اأرز الرب للمجد

�صعنيني

راجع تا اأكتب عا �صخر �صوان

رقابنا جذع اأرز

م�ش مقطع ل�صكيني





جمتمع 

اجلي�ش
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ماج�صتري يف هند�صة االإت�صاالت

للمالزم اأول املهند�س م�صطفى الغالييني

اإجازة فّنية يف املعلوماتية

للمالزم اأول زياد عبد الّنور

ن������ال امل������ازم 

امل��ه��ن��د���س  اأول 

زكريا  م�صطفى 

من  ال��غ��اي��ي��ن��ي 

اجلي�س  اأرك���ان 

ل���ل���ت���ج���ه���ي���ز، 

ماج�صتري  �صهادة 

ه���ن���د����ص���ة  يف 

االإت�����ص��االت من 

القدي�س  جامعة 

يو�صف.

ح������از امل������ازم 

نعيم  زي����اد  اأول 

ع��ب��د ال���ّن���ور من 

عرمان  مع�صكر 

اإج��ازة  للتدريب، 

فّنية يف اخت�صا�س 

امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة – 

الربجميات،  فرع 

م����ن امل���دي���ري���ة 

للتعليم  العامة 

املهني والتقني.

�صهادة يف االإدارة والت�صويق 

للجندي عبد العزيز باظان  

علي  العزيز  عبد  اجلندي  ن��ال 

الع�صكرية،  الطبابة  من  باظان 

يف   )TS( الفّني  االإمتياز  �صهادة 

من  والت�صويق،  االإدارة  اإخت�صا�س 

املهني  للتعليم  العامة  املديرية 

والتقني.

اإجازة فّنية يف التمري�س 

للمجّند املمددة خدماته ا�صماعيل احلاج

اإجازة يف االإدارة الفّنية 

للمجند املمددة خدماته عماد وردة

ا�صماعيل  خدماته  امل��م��ددة  املجّند  ح��از 

اأحمد احلاج من مع�صكر عرمان للتدريب، 

اإجازة فّنية يف العناية التمري�صية من املديرية 

العامة للتعليم للمهني والتقني.

عبدو  عماد  خدماته  املمّددة  املجّند  نال 

االإمتياز  �صهادة  التا�صع،  امل�صاة  لواء  وردة من 

الفّني يف اخت�صا�س االإدارة الفّنية من املديرية 

العامة للتعليم املهني والتقني.







تعريف املر�ض واأعرا�ضه

بدايًة، عّرف النقيب الطبيب يون�س »حمى االإيبوال النزفية« 

عائلة  م��ن  ينحدر  ووخ��ي��م  ح��اد  فريو�سي  مر�س  اأّن��ه��ا  على 

ال�»Filoviridés«، ظهرت اأوىل فا�سياته يف العام 1976 يف قرية 

تقع يف الكونغو على مقربة من نهر اإيبوال الذي اأعطى ا�سمه 

للمر�س.

اأفريقيا  و�سط  يف  الواقعة  النائية  القرى  يف  املر�س  هذا  ى  تف�سّ

يف  ظهر  وهو  املاطرة.  اال�ستوائية  الغابات  من  بالقرب  وغربها 

غينيا اأّواًل وامتّد اإىل ليبرييا و�سرياليون وينت�سر االآن يف نيجرييا 

العامل  يف  االإيبوال  مر�سى  وفيات  عدد  جت��اوز  وقد  وال�سنغال. 

ال�4546 ح�سب اإح�ساءات منظمة ال�سحة العاملية، وارتفع العدد 

االإجمايل للإ�سابات اإىل 9178. 

بالتايل، فاإّن هذا املر�س احلموي يودي بحياة ن�سبة تراوح بني 

البطانية  اخلليا  يغزو  اإذ  به،  امل�سابني  جمموع  من  و%80   50

ي�ساهم  قد  وهذا  ويحطمها.  فيها  ويتكاثر  الدموية  للأوعية 

العديد من حاالت  ال�سك يف  يوؤكد  النزيف، مما  اإحداث  فى 

عدوى االإيبوال. 

بعد نحو ثمانية اأيام من االإ�سابة بالعدوى، يظهر على امل�ساب 

وال�سداع  الع�سلت  يف  واالآالم  ال�سديد  والوهن  احلّمى  اأعرا�س 

طفح  وظهور  واالإ�سهال  التقيوؤ  اإىل  باالإ�سافة  احللق،  والتهاب 

ترتافق  خمربًيا،  والكبد.  الكلى  وظائف  يف  واختلل  جلدي 

البي�ساء  الكريات  ع��دد  انخفا�س  مع  امل��ذك��ورة  االأع��را���س 

وال�سفائح الدموية وارتفاع اأنزميات الكبد.

تراوح فرتة ح�سانة املر�س )املمتدة من حلظة االإ�سابة بعدواه 

امل�ساب  ويبقى  يوًما،  و21  يومني  بني  اأعرا�سه(  ظهور  بداية  اإىل 

اأّن دماءه واإفرازاته حتتوي على الفريو�س )حواىل 9  معدًيا طاملا 

اأ�سابيع(.

الطبيب  النقيب  يلفت 

التي  الدرا�سات  اآخ��ر  اأّن  اإىل 

ل��ل��ك�����س��ف عن  اأج����ري����ت 

االإيبوال،  انت�سار عدوى  اأ�سباب 

�سببها خفافي�س  اأّن  اأظهرت 

اأ�سرة  من  املنحدرة  الفاكهة 

»Pteropodidae« باالإ�سافة 

االإ�سابات  بع�س  ت�سجيل  اإىل 

الن�ساني�س  الغوريل،  ال�سامبنزي،  قردة  التعامل مع  عن طريق 

واخلنازير. وهو يوؤّكد اأّن هذا املر�س من اأخطر االأمرا�س الوبائية 

الفتاكة، حيث اأّن عملية انهيار اجل�سم بعد العدوى بالفريو�س 

تكون �سريعة جًدا.

كيف تنتقل العدوى؟

عن �سوؤالنا عن انتقال عدوى االإيبوال، اأجاب النقيب الطبيب 

يون�س قائًل: تنتقل عدوى االإيبوال اإىل االإن�سان بامللم�سة املبا�سرة 

ج�سمه  �سوائل  اأو  اأع�سائه  اأو  اإفرازاته  اأو  بها  امل�ساب  الفرد  لدم 

اأن  ميكن  كما  والرتياق...  والرباز  والبول  كالعرق  االأخرى، 

جثة  مبا�سرة  النادبون  فيها  يلم�س  التي  الدفن  مرا�سم  توؤدي 

امل�ساب املتوفى دوًرا يف انت�سار عدوى فريو�س االإيبوال.

الطبية  االأدوات  اأو  االإبر  ا�ستعمال  عرب  املر�س  ينتقل  كذلك 

امللوثة بالفريو�س، وهو ال ينتقل باملاء وال بالهواء...

ال لقاح.. وال عالج !!

النقيب  يقول  بعد،  لقاح  اأي  للإيبوال  يكت�سف  مل  للأ�سف، 

الطبيب يون�س، لكن يجري اختبار العديد من اللقاحات التي 

قد ي�ستغرق العمل عليها عدة �سنوات.

وخطورة هذا املر�س توازي خطورة مر�س االيدز عند ظهوره يف 

ثمانينات القرن املا�سي حيث مل يكن متوافًرا اأي علج فعلي 

له... اليوم حتّول االإيدز اإىل مر�س ميكن للمري�س اأن يتعاي�س 

معه فرتة من الزمن... 

بانتظار اللقاح والعلج املنا�سبني، ت�ستدعي احلاالت املر�سية 

ال�سديدة توفري عزل تام ورعاية دائمة مكثفة للمر�سى الذين 

ي�سابون من جرائها يف كثري من االأحيان باجلفاف ما يقت�سي 

تزويدهم ال�سوائل باحلقن الوريدي اأو عن طريق الفم.

العدد 96353

طب 

اإعداد: روجيناو�صحة

خليل ال�ضختورة
»اإيبوال« قد 

يطرق اأبواب لبنان

�ضل�ضلة اإجراءات 

احرتازية ملواجهة 

خطر املر�ض

عدوى  انتقال  من  املخاوف  وازدادت  اخلطر،  ناقو�ض  دّق 

والتي  املوبوءة  الدول  من  دارنا،  عقر  اإىل  »اإيبوال«  مر�ض 

تنت�ضر فيها اأعداد كبرية من اللبنانيني.

به؟  االإ�ضابة  خطورة  وما  الوخيم،  املر�ض  هذا  حقيقة  ما 

ميكن  وكيف  اأعرا�ضه  هي  ما  اأتى؟  اأين  ومن  ظهر  كيف 

الوقاية منه؟ وهل من لقاحات وعالجات لل�ضفاء منه؟ 

فرع  رئي�ض  اللبناين؛  املواطن  يطرحها  كثرية  ت�ضاوؤالت 

املركزي  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  يف  امل�ضتع�ضية  االأمرا�ض 

قيادة اجلي�ض  اأّن  املو�ضوع، علًما  اأ�ضئلة جملة »اجلي�ض« حول هذا  يون�ض يجيب عن  اأحمد  الطبيب  النقيب 

بادرت اإىل تعميم ن�ضرة توجيهية على الع�ضكريني، تت�ضّمن التعريف بالفريو�ض واأعرا�ضه وكيفية االإ�ضابة به، 

واالأهّم من ذلك كّله �ضبل الوقاية منه.
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الداجنة،  االإيبوال لدى احليوانات  يف جمال مكافحة فريو�س 

حلظائر  الروتينية  التنظيف  عمليات  لكن  لقاح،  يوجد  ال 

توؤّدي  قد  ال�سوديوم  بهيبوكلوريت  والتطهري  والقردة  اخلنازير 

دوًرا فاعًل يف تعطيل ن�ساط الفريو�س، واإذا ا�ستبه بوجوده ينبغي 

فر�س حجر �سحي على املكان فوًرا وقد يكون �سرورًيا اإعدام 

د �سحة  احليوانات امل�سابة. كما ينبغي اإن�ساء نظام فعال لرت�سّ

احليوانات وتبليغ ال�سلطات املعنية فور اكت�ساف االإ�سابة به.

يف  اإاّل  الفريو�س  بعدوى  االإ�سابة  حاالت  ت�سخي�س  ميكن  ال 

رى للعّينات املاأخوذة من  املخترب، وتنطوي االختبارات التي جتجُ

رى �سمن  املر�سى على خماطر بيولوجية ج�سيمة، وينبغي اأن جتجُ

ظروف ق�سوى للعزل البيولوجي.

تدابري وقائية

االأفراد  يتخذها  اأن  ميكن  التي  الوقائية  التدابري  عن  اأّما 

يقول  الب�سر،  والوفيات بني  العدوى  للحد من حاالت  ك�سبيل 

الرعاية  جمال  يف  للعاملني  ينبغي  يون�س:  الطبيب  النقيب 

اإ�سابتهم  يف  �ستبه  يجُ مر�سى  رعاية  على  القائمني  ال�سحية 

بفريو�س االإيبوال اأو تتاأكد اإ�سابتهم به، اأن يطبقوا احتياطات 

و�سوائل  املر�سى  لدماء  للتعر�س  تلفًيا  ال��ع��دوى  مكافحة 

يجُحتمل  التي  بالبيئة  االآمن  غري  املبا�سر  االت�سال  اأو  ج�سمهم 

تلوثها بالفريو�س. لذا يتطلب توفري الرعاية ال�سحية للمر�سى 

�ستبه يف اإ�سابتهم بعدوى االإيبوال اأو تتاأكد اإ�سابتهم بها  الذين يجُ

على اتخاذ تدابري حمددة ملكافحة املر�س وتعزيز االحتياطات 

معدات  وا�ستخدام  االأ�سا�سية  اليدين  نظافة  وال�سيما  املعيارية، 

الوقاية ال�سخ�سية )كفوف، مريول، غطاء وجه، كمامة...( 

واتباع ممار�سات ماأمونة يف ميدان حقن املر�سى ودفن املوتى.

خماطر  تقليل  على  التثقيف  ر�سائل  ترّكز  اأن  يجب  كما 

عن  والناجمة  االإن�سان،  اإىل  الربّية  احليوانات  من  العدوى 

حلومها  وتناول  امل�سابة  والقردة  الفاكهة  خفافي�س  ملم�سة 

ملم�سة  عند  واقية  وملب�س  قّفازات  ارت��داء  وينبغي  النّيئة، 

احليوانات، كما ينبغي طهي االأطعمة جّيًدا قبل تناولها.

لذلك  باملر�س،  العدوى  املختربات خلطر  العاملون يف  يتعر�س 

ينبغي اأن يتوىل موظفون مدربون التعامل مع العينات املاأخوذة 

االإيبوال  حمى  بحاالت  اإ�سابتهم  يف  امل�ستبه  االأ�سخا�س  من 

عالج  الب�سرية اأو احليوانية املن�ساأ الأغرا�س الت�سخي�س، على اأن تجُ

هذه العينات يف خمتربات جمهزة مبا يلزم من معدات.

الدولة تتدارك خطر االأزمة

ولكن  لبنان،  يف  اإ�سابة  اأي  ت�سّجل  مل  ر�سمًيا،  االآن،  حتى 

العامة  ال�سحة  ووزارة  اللبنانية  احلكومة  ر  تتح�سّ كيف 

لتدارك خطر االأزمة؟

اأو�سح وزير ال�سحة العامة وائل اأبو فاعور اأّن االإجراءات املعتمدة 

لبنان،  اإىل  و�سوال  االأ�سا�سي  املر�س من م�سدره  تتبع  تقوم على 

االتفاق  اأنه مت  اإىل  م�سرًيا  فامل�ست�سفيات،  املرفاأ،  اأو  املطار  عرب 

مع وزير اخلارجية جربان با�سيل على اإخ�ساع اأي مواطن غري 

اإج��راءات  خلل  من  للتدقيق  املوبوءة  الدول  من  قادم  لبناين 

باإعطائه  القرار  اتخاذ  قبل  ال�سفارات  بها  تقوم  اإ�ستثنائية 

تاأ�سرية دخول اإىل لبنان اأم االإمتناع عن ذلك.

وقال اإّن االآلية املعتمدة لذلك تبداأ من ال�سفارات اللبنانية يف 

اخلارج )بداأ العمل بها(، ورمبا ي�سل االأمر اإىل حجب التاأ�سريات 

عن عدد كبري من االأ�سخا�س الذين هم عر�سة للإ�سابة بهذا 

لبنان ب�سكل  اإىل  العودة  يريدون  الذين  اللبنانيون  اأما  املر�س. 

غري دائم، فعليهم اإخبار ال�سفارات اللبنانية التي تبلغ بدورها 

ال�سلطات يف لبنان للقيام باالإجراءات االإحرتازية االأولية.

من  هائل  عدد  توزيع  مت  الطريان،  ب�سركات  يتعلق  ما  يف 

من�سورات التوعية للم�سافرين، كما مت االتفاق مع �سركات 

الطريان االآتية اإىل لبنان من املغرب واإثيوبيا والغو�س ونيجرييا، 

موبوءة  دول  من  االآتني  الركاب  على  ا�ستمارات  توزيع  على 

اأو حرارة  اأو غثيان  اأعرا�س تقيوؤ  اإذا كانت لديهم  للتاأكد ما 

وجدت  ف��اإذا  باالإيبوال.  االإ�سابة  احتمال  اإىل  ي�سري  ما  وكل 

قبل  اللبنانية  ال�سلطات  اإخبار  يتم  بها،  م�ستبه  ح��االت 

اإىل  ي�سعد  متخ�س�س  فريق  اإر�سال  بعدها  ليتم  الطائرة،  و�سول 

الطائرة ويدقق باحلالة امل�ستبه بها يف مكان حمايد. ويف حال 

يتم حفظ  وجود عوار�س حالية،  االأويل عدم  التدقيق  تبني يف 

حيث  جانًبا،  االإ�ستمارات  عباأوا  الذين  كل  عن  املعلومات 

يبقى الفريق املتخ�س�س على ات�سال بهوؤالء االأ�سخا�س للتاأكد 

اأن ال عوار�س �سحية خطرة تظهر عليهم. اإىل ذلك، مّت ح�سر 

كل الطائرات االآتية من الدول املوبوءة يف مدرج واحد هو املدرج 

الغربي، وكذلك ح�سر دخول الوافدين من هذه الدول مبدخل 

وهذا  ال�سرف،  �سالون  يف   )VIP( االمتياز  خدمة  واإلغاء  واحد. 

االإجراء �سين�سحب على الركاب االآتني من الدول املوبوءة.

يف ما خ�ّس العلج، لفت اإىل جتهيز وحدة يف م�ست�سفى رفيق 

خم�سة  من  موؤلًفا  متكامًل  طبًيا  فريًقا  تت�سمن  احلريري 

ا، وقد وافق جمل�س الوزراء يف جل�سته االأخرية على  ع�سر �سخ�سً

اأن  علًما  وممر�سة،  ا  ممر�سً ع�سر  اثني  بخدمات  اال�ستعانة 

احلاجة كبرية اإىل املزيد من املمر�سني واملمر�سات.

املر�س  يتمثل يف كون  الوحيد احلا�سل،  النق�س  اأّن  اإىل  ونّبه 

خربة  من  لي�س  اأن  االإح�ساءات  اأظهرت  وقد  ونا�سًئا،  جديًدا 

ومعرفة طبية ولي�س من وعي �سعبي للتعاطي مع هذا االأمر.

واإذ اأكد وزير ال�سحة اأنه ال توجد اأي حالة، وقد مّت اال�ستباه يف 

ومل  اأخرى،  اأمور  اأو  ماالريا  اأنها  بعد  ما  تبنّي يف  احلاالت  بع�س 

التعامل  ويجب  قائم  لبنان  اإىل  حاالت  دخول  خطر  اأّن  ينِف 

معه بكل جّدية، وقال، نحن نعمل بكل طاقاتنا على هذا 

االأ�سا�س.





املقدم ابراهيم طانيو�س جّبور

 – عندقت  وبلدة  اجلي�ش  قيادة  �شّيعت 

املقدم  و�شعبي،  ر�شمي  موكب  يف  عكار، 

ابراهيم جّبور الذي تويّف بتاريخ 2014/10/1.

من  انطلق  قد  الت�شييع  موكب  وك��ان 

ومّت  املركزي،  الع�شكري  امل�شت�شفى  اأم��ام 

اإيقافه قبل و�شوله اإىل كني�شة مار مارون يف 

بلدته عندقت، يف اأكرث من حمطة، حيث 

نرث املواطنون الأرّز والورود على النع�ش.

العائلة،  جانب  اإىل  الت�شييع  يف  و�شارك 

العميد فادي  وفد من قيادة اجلي�ش يتقّدمه 

غريب مدير التعبئة، حيث قّدم التعازي با�شم 

فاعليات  ح�شور  يف  اجلي�ش،  قائد  العماد 

املنطقة واأبناء البلدة واجلوار ورفاق ال�شالح.

ول���دى و���ش��ول م��وك��ب امل��ق��دم ج��ّب��ور اإىل 

كني�شة مار مارون يف عندقت، عزفت مفرزة 

وقّدمت  املوت  معزوفة  اجلي�ش  مو�شيقى  من 

�شرية من لواء امل�شاة الثاين مرا�شم التكرمي. 

وقبل اأن يوارى الرثى، األقى رئي�ش الوفد العميد 

غريب كلمة عّدد فيها مزايا املقدم ابراهيم 

جّبور الع�شكرية والأخالقية.

ويف ما يلي نبذة عن حياته:

حال،  حو�ش  يف   1968/9/23 مواليد  من   -

ق�شاء زحلة.

�شابط  تلميذ  ب�شفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

اإعتباًرا من 1990/1/15.

- من عداد مديرية املخابرات.

- رّقي لرتبة مالزم اإعتباًرا من 1994/4/23، 

وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة مقدم اإعتباًرا من 

.2011/7/1

- حائز:

• و�شام فجر اجلنوب.
• و�شام الوحدة الوطنية.

• و�شام التقدير الع�شكري من الدرجة الف�شية.
• امليدالية التذكارية للموؤمترات العام 2012.

• و�شام الإ�شتحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�شام الإ�شتحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.

الوطني من  الأرز  و�شام   •
رتبة فار�ش.

م��ك��اف��ح��ة  و����ش���ام   •
الإرهاب.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش �شبع مّرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 21 مّرة.

الداخلية  وزير  تهنئة   •
والبلديات.

• تهنئة رئي�ش الأركان.
• تهنئة رئي�ش الأركان للعمليات مّرتني.

• تهنئة مدير املخابرات اأربع مّرات.
• تهنئة قائد املنطقة.

• تهنئة قائد لواء ت�شع مّرات.
- تابع عدة دورات درا�شية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

يف �سجل 

اخللود

99 العدد 353







من البداية

ال��ل��واء  ت�سّلم  اإن�����س��ائ��ه،  ت��اري��خ  ع��ن 

الذي  املطبخ   2007 العام  يف  اللوج�ستي 

العلم  خدمة  مع�سكر  عهدة  يف  كان 

الأول يف الوروار، وعمل على حتديثه حتى 

بات على ما هو اليوم.

الأول  اأق�����س��ام،   4 اإىل  املطبخ  يق�سم 

والثالث  للطهي  والثاين  املقادير  لتح�سري 

الأخري  الق�سم  اأما  املخازن،  غرف  ي�سّم 

الوجبات  لتوزيع  املخ�س�ص  املكان  فهو 

الأول  الق�سم  �سمن  ومن  القطع.  على 

لتجليد  الأوىل  للتربيد،  غ��رف   3 جن��د 

لإذاب��ة  والثانية  اأنواعها،  على  اللحوم 

كما  للخ�سار.  والثالثة  عنها  اجلليد 

�ص  خم�سّ منها  كل  ب���رادات   6 تتوزع 

ل�سنف حمدد )اللحم، الدجاج، اخل�سار، 

وثمة  والثوم(،  الب�سل  البي�ص، الكايك، 

الوجبات  من  عينات  حلفظ  اآخ��ر  ب��راد 

املطهوة ملدة 48 �ساعة. 

متطّور  كهربائي  بفرن  املطبخ  يتمّيز 

الغذائية  القيمة  على  يحافظ  ج���ًدا 

و4  داخله،  طهوها  يتم  التي  للأطعمة 

ل�سوي  واإث��ن��ان  الغاز  على  اأخ��رى  اأف���ران 

والتقطيع  التق�سري  اآلت  اأم��ا  الدجاج. 

للعاملني  يتيح  ما  ح��ال  باأف�سل  فهي 

املخازن  يف  واأمان.  بكفاءة  ا�ستخدامها 

وال��رت��ي��ب،  النظافة  م�ستوى  يلفتنا 

متوا�سل،  ب�سكل  التهوئة  اإىل  اإ�سافة 

ور�سد درجة الرطوبة بوا�سطة اآلة خا�سة. 

اأق�سام  جميع  يف  فمنت�سرة  املطافئ  اأما 

املطبخ. 

عن�سًرا،   35 ح��واىل  املطبخ  يف  يعمل 

 )5( ال���ط���ه���اة  م��ن��ه��م 

وم�����س��اع��دوه��م ورئ��ي�����ص 

خمازن  واأم��ن��اء  املحا�سبة 

ورئي�ص ان�سباط، وم�سرفون 

ع��ل��ى ال��ط��ه��ي وت��وزي��ع 

الطعام وعاملو نظافة.

جميًعا  يعملون  ه��وؤلء 

الوجبات  توفري  اأجل  من 

ال�سحّية، التي يتم توزيعها على القطع 

على  للحفاظ  وجمّهز  مرّبد  ق�سم  داخل 

جودة الطعام ونظافته بعيًدا من التلّوث.

ي��ت��وىّل  ال��ذي��ن  الع�سكريني  اأع����داد 

اللوج�ستي  ال��ل��واء  مطبخ  تغذيتهم 

ما بني  ال�سمد  الرائد عبد  بح�سب  تراوح 

لقطع  تابعني  يومًيا،  متغٍذ  وال�2050   1900

اجلي�ص الآتي ذكرها: مديريات القوامة 

والكتائب  والتاأليل،  والعتاد  والهند�سة 

وفوجي  اللوج�ستي،  واللواء   ،113  ،73  ،36

وجمموعة  والهند�سة،  امل�ستقّل  الأ�سغال 

وف�سيلة  الأول،  امل��درع��ات  ف��وج  م��ن 

وم��در���س��ة  الأول،  ال��ل��واء  يف  املحا�سبة 

واملركز  للدروع(  امل�ساد  )فوج  ال�سواريخ 

العايل للريا�سة.

نقلة نوعية

وكيف  اللوج�ستي  املطبخ  ميّيز  الذي  ما   •
ح�سل على هذا الت�سنيف؟

يف العام املا�سي �سّنفنا يف املركز الثاين، 

و�سعينا للح�سول على املركز الأول اإمياًنا 

بقدراتنا الب�سرية واملادية؛ لذا نقلنا نقلة 

املطبخ  لتجهيز  طلبات  برفعنا  نوعية 

ا  باآلت حديثة بعد اأن كان يعاين نق�سً

توجيهات  وبف�سل  جتهيزاته.  يف  ح��اًدا 

قائد اللواء وقائد الكتيبة، مّتت املوافقة 

من قبل اأركان اجلي�ص للتجهيز، على 

وجتهيزات  اآلت  من  يلزم  ما  اإح�سار 

ن  ح�سّ ما  املوظفني  على  العمل  �سّهلت 

نوعية الطعام وجودته. 

والأهم يف الأمر هو ما يتمّيز به مطبخ 

احلفاظ  مع  الطعام  ج��ودة  من  ال��ل��واء 

والتقّيد  وال�سحة،  النظافة  معايري  على 

روح  ا  وخ�سو�سً والتعليمات،  بالأنظمة 

يف ثكناتنا

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

العدد 102353

الأول على �صعيد اجلي�ش للعام 2013

مطبخ اللواء اللوج�ستي:

معايري �سارمة واإدارة 

جدّية وتعاون واإلفة

ال�سبعلي،  يو�سف  العميد  اللواء  قائد  وتعليمات  الواحد،  والقلب  والإلفة  التعاون  روح 

بني  الأول  املركز  لتبّوء  اأّهلته  اللوج�ستي  اللواء  مطبخ  بت�سّرف  و�سعت  حديثة  وجتهيزات 

املطابخ الع�سكرية على �سعيد اجلي�ض للعام 2013. 

زيارتنا امليدانية اإىل املطبخ وحوارنا مع امل�سوؤول عنه الرائد ماجد عبد ال�سمد، قّدمت فكرة 

وا�سحة عما تعنيه النظافة وال�سروط ال�سحّية املطلوبة لت�سنيف املطبخ الأول يف اجلي�ض...
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والتعاون  الفريق  وروح  اجلماعي  العمل 

والإلفة التي ت�سود بني العاملني يف املطبخ 

ويف �سيانة التجهيزات املوجودة.

مراقبة وتدقيق

مراقبة  كيفية  ع��ن  ���س��وؤال��ه  ع��ن��د 

اأن  ال�سمد  عبد  الرائد  �سرح  الأ�سناف، 

لئحة  بتح�سري  تقوم  القوامة  مديرية 

املطابخ  على  توّزع  �سهرية  ن�سف  طعام 

يف  اإخت�سا�سية  ب��اإ���س��راف  لها  التابعة 

بعدد  لئحة  القطع  وت��رف��ع  التغذية. 

فيطلب  لديها،  املتغّذين  الع�سكريني 

التي  الكميات  املطبخ 

املقادير  م��ن  يحتاجها 

املقررة  الوجبات  لطهي 

ك��ل اأ���س��ب��وع��ني، وال��ت��ي 

تاأمينها  املتعهد  يتوىّل 

املطبخ.  احتياجات  وفق 

التح�سري  عملية  ويتوىّل 

وال����ط����ه����ي ط���ب���اخ���ون 

يت�ب�ع��ون  مت�خ�س��س��ون 

ثم  حم����ددة،  تعليمات 

القطع  على  التوزيع  يتم 

املتغذّية يف حلل من مادة 

حمكم�ة  ال�س�ت�ان�ل�ي��ص 

نق��ل  وبو�سائ��ل  الإغ��لق 

ة وجمّهزة. خا�سّ

يخربنا  الإط���ار  ه��ذا  ويف 

الرائد عبد ال�سمد اأن املواد 

يتم  امل��ط��ل��وب��ة  احل��ي��وي��ة 

الو�سائل  باأف�سل  تاأمينها 

وم����ن اأه�����م امل���وّزع���ني 

فاختيار  امل��ع��ت��م��دي��ن؛ 

باهتمام  يحظى  اللحوم 

اأوًل  يتم  حيث  ك��ب��ري، 

الإ�سراف على عملية ذبح 

مدين،  م�سلخ  يف  اللحوم 

يف  اجلي�ص  ة  ح�سّ وتو�سع 

ويتم  ��ة  اخل��ا���سّ ال����ربادات 

تاأتي  ذلك  بعد  ختمها. 

التابعة  الإ���س��ت��لم  جلنة 

كل  اح��رام  من  فتتاأكد  للمنطقة، 

فتك�سر  والغذائية،  ال�سحية  املعايري 

اخل��ت��م وت�����س��ت��ل��م ال��ل��ح��وم امل��ط��اب��ق��ة 

الك�سف  بعد  املطلوبة  للموا�سفات 

داخل  اللحوم  كميات  تنقل  عليها. 

عليها  يك�سف  و�سولها  وعند  برادات، 

ال�سابط امل�سوؤول مرة اأخرى، توّزع للقطع 

كٌل ح�سب ح�سته، بوا�سطة ع�سكريني 

اإخت�سا�سيني يرتدون الثياب املعّقمة، ويف 

ظروف و�سروط �سحية فائقة. 

اىل  بالن�سبة  عينها  التعليمات  وتنّفذ 

التي  والفاكهة،  واخل�سار  الغذائية  املواد 

يف  وتربيدها  خزنها  ظروف  مراقبة  تتم 

�سّباط  قبل  من  يومي  ب�سكل  الربادات 

والنقل،  التموين  �سرية  واآم��ر  م�سرفني 

التي يتبع لها املطبخ منًعا لأي خلل يف 

ال�سروط ال�سحّية.

اأما بالن�سبة اىل املعّلبات فيتم حفظها 

يف خمازن تتوافر فيها �سروط اخلزن من 

تهوئة ونظافة وحرارة ويتم �سرفها �سمن 

حما�سبة تغذية وفق التعليمات.

ويف اخلتام اأ�سار الرائد عبد ال�سمد اإىل اأن 

هدف مطبخ اللواء اللوج�ستي املحافظة 

نعمل  »فنحن  الت�سنيف،  ه��ذا  على 

واآمر  اللواء  قائد  بتوجيهات  جاهدين 

من  و�سارمة  جدّية  اإدارة  على  ال�سرية، 

الناحية ال�سحّية، متقّيدين بالتعليمات 

القريب  امل�ستقبل  ويف  املطلوبة.  الغذائية 

للمطبخ  حجري  مبنى  لتاأمني  ن�سعى 

املعدات،  باأحدث  جتهيزه  يف  وال�ستمرار 

املوا�سفات  كل  على  املحافظة  والأهم 

لتقدمي  ال�سرورية  ال�سحّية  وال�����س��روط 

الأف�سل وال�سحي دائًما«.

ت�سوير: طالل عامر
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اإعداد: روجينا خليل ال�شختورة

الت�شنيفالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

لواء امل�شاة الثامنموؤهل حممود علي اأحمد

الأول لواء امل�شاة التا�شعمعاون�شفيق اخلوري

فوج التدخل الرابعمعاونرائد بو كروم

فوج التدخل الثالثمعاون اأولزياد اجللبوط

املركز العايل للريا�شة الع�شكريةمعاونبهيج �شرانق

الثالث املركز العايل للريا�شة الع�شكريةجنديطانو�س عطا الله

فوج التدخل اخلام�سرقيبربيع وهبة

لواء الدعم – فوج الإ�شارةمعاونجان �شبيح

����ش���ارك ف���ري���ق اجل��ي�����س 

خم�شة  جانب  اإىل  للمبارزة، 

العامة  لبنان  بطولة  يف  فرق، 

 2014 للعام  املبارزة  �شيف  يف 

اللبناين  نّظمها الحتاد  التي 

للعبة على ملعب نادي املون 

ل �شال – عني �شعادة.

وق����د ح��ق��ق ع�����ش��ك��ري��وه 

النتائج الآتية:

بطولة لبنان العامة يف �سيف املبارزة

ا املركز الأول للجي�ش.. والثالث اأي�شً

الت�شنيفالتوقيتنوع ال�شباقالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

الثاين36.38 ث.50 مرًتا �شدرفوج الأ�شغال امل�شتقلرقيب اأولجاك خمايل

الثالث33.21 ث.50 مرًتا ظهراللواء اللوج�شتيجنديلوي�س داغر

الثالث1.08.13 د.100 مرت فرا�شةفوج التدخل الأولعريفاليا�س كرتا

الثاين1.21.03 د.100 مرت �شدرفوج الأ�شغال امل�شتقلرقيب اأولجاك خمايل

الثالث2.48.84 د.200 مرت ظهراللواء اللوج�شتيجنديلوي�س داغر

الثاين3.04.64 د.200 مرت �شدرفوج الأ�شغال امل�شتقلرقيب اأولجاك خمايل

الثالث3.30.77 د.الفوج املجوقلعريففادي اخلوري

الثالث4.54.75 د.400 مرت حرةفوج التدخل الأولعريفاليا�س كرتا

الثاين20.40.14 د.1500 مرت حرةفوج التدخل الأولعريفاليا�س كرتا

الثالث21.16.01 د.ال�شرطة الع�شكريةعريفوائل زيادة

اللواء اللوج�شتيجنديلوي�س داغر

الثالث4.55.07 د.4 × 100 مرت متنوع فوج الأ�شغال امل�شتقلرقيب اأولجاك خمايل

فوج التدخل الأولعريفاليا�س كرتا

ال�شرطة الع�شكريةعريفوائل زيادة

اللواء اللوج�شتيجنديلوي�س داغر

الثاين3.58.56 د.4 × 100 مرت حرة فوج التدخل الأولعريفاليا�س كرتا

لواء الدعمجمند )م.خ(حممد عجمي

ال�شرطة الع�شكريةعريفوائل زيادة

    بطولة لبنان 

ال�سيفية يف ال�سباحة      

نتائج جيدة للجي�ش

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، نّظم الحتاد اللبناين لل�شباحة بطولة لبنان ال�شيفية 

يف ال�شباحة للعام 2014 والتي اأقيمت يف فندق املوفنبيك 

– بريوت.�شارك اجلي�س يف هذه البطولة وحقق املركز 
الثالث بني 18 فريًقا م�شارًكا، اأما النتائج الإفرادية فقد 

جاءت وفق اجلدول اعاله:
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... ويف كرة القدم ال�شاطئية

�شارك فريق املركز العايل للريا�شة الع�شكرية يف بطولة 

نّظمها  التي   2014 للعام  ال�شاطئية  القدم  كرة  يف  لبنان 

الحتاد اللبناين للعبة على ملعب �شاطئ الرملة البي�شاء، 

وحّل يف املركز الثالث بني خم�شة اأندية م�شاركة. 

الت�شنيفالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرةالفريق

اجلي�س اللبناين

A 

الرابعلواء احلر�س اجلمهوريرقيب اأولقا�شم �شالح

لواء احلر�س اجلمهوريجندي اأولاإيهاب الظنط

اجلي�س اللبناين

B 

اخلام�سلواء امل�شاة الثامنموؤهل اأول�شرار عبيد

فوج املدرعات الأولعريفاأمني الق�س

�شارك اجلي�س، اإىل جانب 34 فريًقا احتادًيا، يف بطولة لبنان 

الحتاد  نّظمها  التي   2014 للعام  ال�شاطئية  الطائرة  للكرة 

اللبناين للعبة على مالعب ال� BVB Club – نهر ابراهيم.

وقد اأحرز الع�شكريون النتائج الآتية:

ال�شاطئية الطائرة:

ل باأ�ش

بطولة لبنان العامة 

للحزام الأ�شود يف التايكواندو

يف اإطار الن�شاطات الريا�شية يف التايكواندو، �شارك اجلي�س يف 

بطولة لبنان العامة للحزام الأ�شود التي نّظمها الحتاد اللبناين 

نتائج  �شعادة، وجاءت  عني   – �شال  املون ل  للعبة على ملعب 

الع�شكريني على النحو الآتي:

الت�شنيفالوزنالقطعةالرتبةال�شم وال�شهرة

الثاين- 54 كلغاملركز العايل للريا�شة الع�شكريةجندياإليا�س البطيخ

الثاين- 58 كلغلواء امل�شاة الثاينجنديهادي يون�س

الثالث- 63 كلغاملركز العايل للريا�شة الع�شكريةجنديجورج غالب

الثالث- 68 كلغاملركز العايل للريا�شة الع�شكريةجمند )م.خ (ح�شني نور الدين

الثالث- 74 كلغلواء امل�شاة الثاينرقيب اأول�شربل رحمة

الثاين- 87 كلغلواء امل�شاة الثاينموؤهلعلي كنعان
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مالحظاتالت�شنيفالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

اخلام�ساملركز العايل للريا�شة الع�شكريةجندياأحمد حرب

عدد امل�شاركني

/136/ لعب

التا�شعمو�شيقى اجلي�سمعاونم�شطفى الدقدوقي

14مو�شيقى اجلي�سمعاونوائل �شيف الدين

16فوج املدفعية الأولرقيب اأولربيع جرج�س

21فوج التدخل الأولمعاونموري�س اإليا�س

23لواء امل�شاة الثاين ع�شرجمند )م.خ (اأمين فقيه

64فوج املدفعية الأولجندينعيم خمزوم

كاأ�ش ال�شيف 

يف كرة الطاولة

اأقي��م على ملعب نادي املون ل �شال – عني 

�شع��ادة، كاأ���س ال�شي��ف يف ك��رة الطاول��ة 

للع��ام 2014 م��ن تنظي��م الحت��اد اللبن��اين 

للعب��ة، حيث �ش��ارك 136 لعًبا من بينهم 

ع�شكريون يف اجلي�س حققوا النتائج الآتية:

العميد بطولة اجلي�ش يف كرة اليد للواء الثامن الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز  قائد  بح�شور 

الركن اأ�شد الها�شم ممثاًل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، 

و�شباط الريا�شة والرمي يف اجلي�س، اأقيمت على ملعب جممع 

الرئي�س العماد اإميل حلود الريا�شي الع�شكري املباراة النهائية 

لبطولة اجلي�س يف كرة اليد للعام 2014، بني فريقي لواء احلر�س 

التي  املباراة  نتيجة  وقد جاءت  الثامن.  امل�شاة  ولواء  اجلمهوري 

قادها احلكمان املوؤهل اأول اأكرم ال�شيخ ح�شني والرقيب علي 

ت�شلم كاأ�س  الذي  الثامن )32-36(  امل�شاة  لواء  �شلوم، مل�شلحة 

التدخل  وفوج  احلادي ع�شر  امل�شاة  فريقا  تبارى  البطولة. كما 

الثاين يف مباراة املركز الثالث التي انتهت مل�شلحة فريق اللواء.

... واخلما�شي الع�شكري ملغاوير البحر

الت�شنيفالنقاطالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

الأول4823،6لواء احلر�س اجلمهوريمعاون اأولوليد ح�شن

الثاين4678،5فوج مغاوير البحرعريفحممد الإ�شماعيل

الثالث4662،4فوج مغاوير البحرعريفحممد دروي�س

 2014 للعام  الع�شكري  اخلما�شي  يف  اجلي�س  بطولة  اأقيمت 

والتي ت�شمنت: رماية بالبندقية )م16-اأ1( يف حقل رماية �شهر 

املقاتل يف ثكنة ميالد  2(، جولة  رقم  )املغيتة  املوؤقت  البيدر 

النداف – عم�شيت، �شباحة 50 مرًتا يف م�شبح اجلامعة اللبنانية 

للريا�شة  العايل  املركز  يف  �شلودية  رمانات  قذف  احلدث،   –
الع�شكرية – كفر�شيما، و�شباق رك�س م�شافة 8 كلم على 

البطولة جميع قطع  �شاركت يف  البرتون.   – اجلي�س ووحداته، وحّل فوج مغاوير البحر يف املركز الأول تاله م�شار عم�شيت 

الثاين،  املركز  يف  اللوج�شتي  اللواء 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  فلواء 

الإف��رادي  ال�شعيد  على  اأما  الثالث. 

مبني  هو  كما  النتائج  جاءت  فقد 

يف اجلدول:
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اللوج�شتي 

يحرز بطولة 

الرماية بالبندقية

الت�شنيفالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

الأولاللواء اللوج�شتيمعاونجورج حميم�س

الثايناللواء اللوج�شتيمعاون اأولعلي �شبيتي

الثالثفوج مغاوير البحررقيبحممد �شبحة

اأقيمت يف حقل رماية �شهد البيدر )املغيتة( رقم 2، بطولة اجلي�س يف الرماية بالبندقية حيث حّل اللواء اللوج�شتي يف املركز 

الأول، فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين، وفوج املغاوير يف املركز الثالث.

على ال�شعيد الإفرادي، جاءت النتائج وفق اجلدول اعاله:

• �شباق ال� 50 مرًتا حرة )رجال(:
الت�شنيفالتوقيتالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

الأول26.87 ث.اللواء اللوج�شتيجنديلوي�س داغر

الثاين27.07 ث.لواء الدعمجمند ) م.خ (حممد عجمي

الثالث27.39 ث.فوج التدخل الأولعريفاليا�س كرتا

• �شباق ال� 100 مرت حرة )رجال(:
الت�شنيفالتوقيتالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

الأول59.71 د.اللواء اللوج�شتيجنديلوي�س داغر

الثاين1.00.34 د.فوج التدخل الأولعريفاليا�س كرتا

الثالث1.00.76 د.لواء الدعمجمند ) م.خ (حممد عجمي

• �شباق ال� 50 مرًتا حرة )�شيدات(:
الت�شنيفالتوقيتالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

الأول1.53.00 د.مقر عام اجلي�سرقيب اأولعبري الزايد

• �شباق البدل:
الت�شنيفالتوقيتالقطع���ة

الأول2.01.01 د.لواء احلر�س اجلمهوري

الثاين2.01.49 د.الكلية احلربية

الثالث2.05.84 د.املركز العايل للريا�شة الع�شكرية

بطولة  الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز  نّظم 

اجلامعة  م�شبح  يف   2014 للعام  لل�شباحة  اجلي�س 

و100   50 �شباقات  والتي ت�شمنت  احلدت،   – اللبنانية 

 50×4 البدل  و�شباق  ولل�شيدات،  للرجال  حرة  مرت 

للرجال.

�شاركت يف هذه البطولة فرق اجلي�س من جميع 

املركز  اللوج�شتي  اللواء  وحقق  والوحدات،  القطع 

الأول، تبعه لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين، 

والكلية احلربية يف املركز الثالث.

اأما الت�شنيف الإفرادي، فقد جاء على النحو الآتي:

ا ... وال�شباحة اأي�شً
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القوى  األعاب  Grand prix يف 
على ملعب مدر�شة �شيدة اجلمهور الريا�شية  الن�شاطات  �شمن 

لألعاب القوى للعام 2014، اأقيمت على ملعب مدر�شة �شيدة اجلمهور لقاءات ريا�شية 

حتت عنوان Grand Prix ت�شّمنت: �شباقات رك�س على م�شافات خمتلفة، الوثب 

)طويل، عاٍل وثالثي(، رمي القر�س، ورمي الكرة احلديد...

�شارك اجلي�س يف هذه اللقاءات وحقق الع�شكريون النتائج الآتية:

• يف اللقاء الأول:
الت�شنيفالتوقيت امل�شابقةالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

الأول11.05 ث.100 مرتلواء امل�شاة التا�شعجمند )م.خ (نور الدين حديد

الثاين11.10 ث.فوج التدخل الثالثجندي�شادي فرحات

الأول49.29 ث.400 مرتلواء الدعمعريفاأحمد حم�شن

الثاين50.43 ث.لواء امل�شاة احلادي ع�شرجمند )م.خ (ح�شن من�شور

الأول1.54.37 د.800 مرتفوج املدفعية الثاينرقيب اأولح�شن كركلي

الثاين1.54.54 د.لواء امل�شاة الأولجنديخالد ال�شناوي

الأول6.88 مرتوثب طويللواء امل�شاة العا�شرجندي اأولحممد اإبراهيم طريجي

الأول38.03 مرترمي القر�ساللواء اللوج�شتيجنديرامي من�شور

• يف اللقاء الثاين:
الت�شنيفالتوقيت امل�شابقةالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

الأول11.14 ث.100 مرتفوج التدخل الثالثجندي�شادي فرحات

الثاين11.20 ث.لواء امل�شاة التا�شعجمند )م.خ (نور الدين حديد

الثالث11.40 ث.لواء امل�شاة الأولجنديحمزة ح�شن

الأول49.37 ث.400 مرتلواء الدعمعريفاأحمد حم�شن

الثالث50.85 ث.لواء امل�شاة احلادي ع�شرجمند )م.خ (ح�شن من�شور

الأول1.56.81 د.800 مرتفوج املدفعية الثاينرقيب اأولح�شن كركلي

الثاين1.56.91 د.لواء امل�شاة الأولجنديخالد ال�شناوي

الثاين19.66 ث.110 مرت حواجزلواء امل�شاة الأولعريفخالد من�شور

الأول12.80 مرًتاوثب ثالثيلواء امل�شاة احلادي ع�شرجندي اأولعلي الديراين

الأول16.00 مرترمي الكرة احلديدلواء احلر�س اجلمهوريرقيببدري عبيد

الثاين11.79 مرتاللواء اللوج�شتيجنديرامي من�شور

الثالث11.43 مرتاملركز العايل للريا�شة الع�شكريةجندياأمين العك�س

•يف اللقاء الثالث:
الت�شنيفالتوقيتامل�شابقةالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

الأول11.08 ث.100 مرتلواء امل�شاة التا�شعجمند )م.خ (نور الدين حديد

الثاين11.24 ث.فوج التدخل الثالثجندي�شادي فرحات

الأول49.30 ث.400 مرتلواء الدعمعريفاأحمد حم�شن

الثالث50.87 ث.لواء امل�شاة احلادي ع�شرجمند )م.خ (ح�شن من�شور

الأول1.55.45 د.800 مرتفوج املدفعية الثاينرقيب اأولح�شن كركلي

الثاين1.59.70 د.لواء امل�شاة الأولجنديخالد ال�شناوي

الأول1.85 مرتوثب عايللواء امل�شاة احلادي ع�شرجندي اأولعلي الديراين

الثاين1.75 مرتلواء امل�شاة الثاينجمند )م.خ (علي كنعان
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الثاين11.23 ث100 مرتفوج التدخل الثالثجندي�شادي فرحات

الثالث11.33 ثلواء امل�شاة الأولجنديحمزة ح�شن

الثاين17.15 ث110 مرت حواجزلواء امل�شاة الأولعريفخالد من�شور

الأول22.21 ث200 مرتلواء امل�شاة التا�شعجمند )م.خ (نور الدين حديد

الأول49.31 ث400 مرتلواء امل�شاة التا�شعجمند )م.خ (نور الدين حديد

الثاين49.42 ثلواء الدعمعريفاأحمد حم�شن

الثالث57.12 ث400 مرت حواجزلواء امل�شاة الأولعريفخالد من�شور

الأول1.55.55 د800 مرتلواء امل�شاة الأولجنديخالد ال�شناوي 

الثاين1.56.75 دفوج املدفعية الثاينرقيب اأولح�شن كركلي

الأول3.56.45 د1500 مرتلواء امل�شاة الأولجنديخالد ال�شناوي 

الثاين4.18.73 دفوج املدفعية الثاينرقيب اأولح�شن كركلي

الأول10.28.94 د3000 مرت موانعلواء امل�شاة ال�شابعجنديعلي �شويدان

الثاين10.29.70 دلواء امل�شاة الأولعريفح�شني قي�س

الأول15.45.54 د5000 مرتلواء امل�شاة الأولعريفبالل عوا�شه

الثاين16.33.67 دلواء امل�شاة احلادي ع�شرجندي اأولع�شمت غريزي

الأول33.31.40 د10000 مرتلواء احلر�س اجلمهوريعريفعمر عي�شى

الثاين33.31.41 دمديرية املخابراتمعاون اأولنقول مرتا

الأول15.31 مرترمي الكرة احلديدلواء احلر�س اجلمهوريرقيببدري عبيد

الثاين13.53 مرتمعهد التعليمعريف اأولجورج ها�شم

الأول42.04 ثرمي القر�سمعهد التعليمعريف اأولجورج ها�شم

الثاين37.53 ثاللواء اللوج�شتيجنديرامي من�شور

الأول53.28 مرترمي الرمحلواء امل�شاة الأولجندي اأولعبد الرحمن احلالين

الثاين1.90 مرتوثب عاٍللواء امل�شاة الثامنجندي اأولمهدي العيداوي

الثالث1.87 مرتلواء امل�شاة احلادي ع�شرجندي اأولعلي الديراين

الأول6.74 مرتوثب طويللواء امل�شاة العا�شرجندي اأولحممد اإبراهيم طريجي

الثاين6.17 مرتلواء امل�شاة الثالثعريف اأولفوؤاد يونان

الأول13.67 مرتوثب ثالثيلواء امل�شاة العا�شرجندي اأولحممد اإبراهيم طريجي

الثاين13.40 مرتلواء امل�شاة احلادي ع�شرجندي اأولعلي الديراين

الأول33.93 مرتاإطاحة املطرقةلواء احلر�س اجلمهوريرقيببدري عبيد

الثاين28.02 مرتاللواء اللوج�شتيجنديرامي من�شور

لواء امل�شاة التا�شعجمند )م.خ (نور الدين حديد

الأول43.22 ث.4 × 100 مرت لواء الدعمعريفاأحمد حم�شن

فوج التدخل الثالثجندي�شادي فرحات

لواء امل�شاة الأولجنديحمزة ح�شن

فوج املدفعية الثاينرقيب اأولح�شن كركلي

الأول3.26.00 د.4 × 400 مرت لواء امل�شاة الأولعريفخالد من�شور

لواء امل�شاة احلادي ع�شرجمند )م.خ (ح�شن من�شور

لواء امل�شاة ال�شابععريفحممد قا�شم

111 العدد 353

اجلي�ش يف الطليعة يف بطولة لبنان املفتوحة للأندية يف األعاب القوى

ا على ملعب مدر�شة �شيدة اجلمهور، وحقق  اأي�شً اأقيمت  األعاب القوى التي  �شارك اجلي�س يف بطولة لبنان املفتوحة لالأندية يف 

املركز الأول بني 12 فريًقا م�شارًكا وذلك بر�شيد 238  نقطة. وقد جاءت النتائج الإفرادية على النحو الآتي:



ريا�ضة

العدد 112353

دورة ال�شهيد

القائد ح�شن �شبيتي يف كرة القدم

»SHOOF BY BIKE 2014« شباق�

ال�شهيد  دورة  يف  القدم  لكرة  اجلي�س  فريق  �شارك 

القائد ح�شن �شبيتي التي نّظمها نادي الر�شالة الريا�شي 

يف  وحّل  النبطية،  يف  البلدة  ملعب  على  كفر�شري   –
املركز الرابع من اأ�شل ثمانية اأندية م�شاركة.

 SHOOF BY« �شباق  يف  اجلي�س  فريق  من  عنا�شر  �شارك 

ببيت  مروًرا  بعقلني  بلدة  من  انطالًقا  وذلك   »BIKE 2014
زحلتا  عني  اإىل  و�شوًل  الباروك  بتلون،  كفرنربخ،  الدين، 

) املدينة الك�شفية ( حيث جرى ت�شليم اجلوائز والكوؤو�س 

للم�شاركني.

مربوك
العريف

علي �شومان يف املركز الأول

يف بطولة اآ�شيا للكورا�ش

من  �شومان  علي  العريف  اأحرز 

لواء امل�شاة الثاين ع�شر )مف�شول اإىل 

الع�شكرية   للريا�شة  العايل  املركز 

للجودو(،  اجلي�س  فريق  �شمن 

املركز الأول عن وزن 70 كلغ  يف 

 2014 للعام  للكورا�س  اآ�شيا  بطولة 

كازاخ�شتان،  يف  اأقيمت  التي 

الالعب  على  فوزه  بعد  وذلك 

الرو�شي يف املباراة النهائية.

اجلندي اأحمد اأوندا�ش 

يف املركز الأول يف 

بطولة العرب اخلام�شة 

يف التاي بوك�شينغ

اأحمد  اجل��ن��دي  اأح���رز 

اأون���دا����س م��ن امل��رك��ز 

ال����ع����ايل ل��ل��ري��ا���ش��ة 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة امل��رك��ز 

العرب  بطولة  يف  الأّول 

الها�شمّية  الأردنّية  اململكة  يف  اأقيمت  والتي  بوك�شنغ  التاي  يف  اخلام�شة 

)الأردن(، وح�شل على امليدالّية الذهبّية.

... والعريف 

جوهر جوهر بطل 

ال�شمال يف كمال الأج�شام

ح��ق��ق ال��ع��ري��ف ج��وه��ر 

 – الريا�شي  )ن���ادي  جوهر 

مو�شيقى  م��ن  طرابل�س( 

يف  الأول  امل��رك��ز  اجلي�س، 

كمال  يف  ال�شمال  بطولة 

 80 وزن  ع���ن  الأج�������ش���ام 

كلغ.

�شهادة للرقيب اأول جند �شلوم

فرع  املخابرات  مديرية  من  �شلوم  جند  اأّول  الرقيب  ح�شل 

املكافحة املف�شول اإىل املركز العايل للريا�شة الع�شكرية )منتخب 

الآ�شيوية  الألعاب  اجلي�س للمالكمة(، على �شهادة م�شاركة يف 

التي اأقيمت يف كوريا اجلنوبية، حيث �شارك �شمن بعثة اللجنة 

الأوملبية اللبنانية، وحّل يف املركز اخلام�س من بني 8 مالكمني. 











اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

بطاقة

ريا�ضي
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امل�ؤهل اأول 

عزام اأ�سعد

بطل لبنان وال�شمال 

يف كمال الأج�شام

الأج�شام  كمال  لعبة  احرتاف  »ب��داأت 

والتزمت  لها  فتفّرغت   2008 العام  يف 

اإعطاءها وقًتا وجهًدا اإ�شافّيني يف التمارين 

بطل  عّب  الكلمات،  بهذه  املكّثفة...«. 

للمّرة  كلغ،   75 وزن  عن  وال�شمال  لبنان 

الثانية على التوايل يف لعبة كمال الأج�شام، 

الريا�شي-  )نادي  اأ�شعد  عزام  اأول  املوؤهل 

ق�شم  التوجيه-  مديرية  من  طرابل�س( 

الإدارة، عن �شغفه باللعبة.

اأحرز املوؤهل اأول اأ�سعد ك�أ�س البطولتني 

لرفع  اللبن�ين  االحت�د  نظمهم�  اللتني 

االأثق�ل والقوة والرتبية البدنية يف مدينة 

حيث  ال��ري������س��ي��ة،  �سمعون  كميل 

االأمر  م�س�رًك�،   19 حواىل  مع  تن�ف�س 

الذي تطّلب منه اإرادة من حديد وتدريًب� 

متوا�ساًل لتحقيق الفوز.

يتمّرن املوؤهل اأول اأ�سعد على مدى �ستة 

االأ�سبوع ملدة �س�عة ون�سف حتى  اأي�م يف 

ال�س�عتني يومًي�، وتتنّوع التدريب�ت بني: 

 ،)Trapeze( اأكت�ف ،)Biceps( سدر�

ظهر )Triceps(، ورجلني.

قبل  فيبداأ  للبطوالت،  التح�سري  اأم� 

حيث  البطولة،  ت�ريخ  من  اأ�سهر  ثالثة 

مت�رين  وتتخّلله  اأ�سّد  التدريب  يكون 

ق��سية ال�سّيم� يف االأي�م االأربعني االأخرية. 

���س���رم  غ��ذائ��ي  ن��ظ���م  ذل���ك  وي�سحب 

الربوتين�ت  اأ�س��سي على  يعتمد ب�سكل 

والدهون،  ال�سكر  عن  الت�م  والتوقف 

ب�الإ�س�فة اإىل تن�ول املكمالت الغذائية 

واالإكث�ر من �سرب املي�ه.

ففي  ���س��يء،  ك��ل  لي�س  ه��ذا  لكن 

�سريع  ي�سبح  للبطولة،  التح�سري  فرتة 

ل االبتع�د عن كل م�  الغ�سب، لذا يف�سّ

ميكن اأن ي�ستفّزه ويوّتر اأع�س�به.

ع��ّدة  يف  اأ���س��ع��د  اأول  امل��وؤه��ل  ���س���رك 

املركز  اأحرز   ،2011 الع�م  ففي  بطوالت، 

الث�ين يف بطولة ال�سم�ل وك�ن م�س�ًب� يف 

ر  مف�سل يده. ويف الع�م 2012، ك�ن يح�سّ

لبطولة لبن�ن التي األغيت ب�سبب تزامنه� مع ا�ست�سه�د اللواء ح�سن.

ويقّر ب�أن من يريد االحرتاف يجب اأن يكون لديه وقت للتفرغ والتعب واجلهد 

ذلك،  �سبيل  يف  ط�ئلة  مب�لغ  اإنف�ق  على  قدرته  عن  ن�هيك  الفوز،  �سبيل  يف 

واملق�سود، كلفة التدريب�ت واملكمالت الغذائية...

ت�سهيل  على  اجلي�س،  لقي�دة  ال�سكر  اأ�سعد  اأول  املوؤهل  يوّجه  اخلت�م،  يف 

م�س�ركته يف البطوالت ودعمه للو�سول اىل اللقب.

برن�مج  �سم�ن  الري��سة  هذه  اإدراج  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  على  مت�ّنى  كم� 

ن�س�ط�ت اجلي�س.



موؤ�صرات ال�صعوبات

الإخت�صا�صّية  ت�صري 

ال��ن��ط��ق  ت���ق���ومي  يف 

وال��ل��غ��ة ال�����ص��ّي��دة رن��ا 

اأن  اإىل  فار�س،  عوكر 

بال�صعوبات  املق�صود 

يف  ال�صطرابات  تلك  ه��و،  التعّلمية 

الأطفال  تواجه  التي  التعّلم  عملية 

الأ�صوياء الذين يعي�صون يف بيئة طبيعية. 

وفق  ال�صعوبات  اأن نحدد هذه  وميكننا 

ع�صر  فهناك  فيه.  تقع  ال��ذي  املجال 

القراءة )ال�صعوبات يف عملية تفكيك 

ورب��ط  والتهجئة  امل��ك��ت��وب��ة،  ال��رم��وز 

الأحرف بع�صها ببع�س( وع�صر الكتابة 

)التحوير يف كتابة الأحرف والكلمات 

الريا�صّيات  وع�صر  اجلمل(،  �صياغة  ويف 

)�صعوبة يف الأرقام والعمليات احل�صابية 

التحليلية(. ويعود ذلك ب�صكل اأ�صا�صي 

تركيبة  يف  نيورولوجية  م�صكلة  اإىل 

اأبرز  يلي  ما  يف  ون��ورد  عمله.  اأو  الدماغ 

موؤ�صرات هذه ال�صعوبات. 

ال�صعوبة يف القراءة

القراءة هي عملّية فك رموز املعلومات 

الطفل  ل  ويتو�صّ وفهمها.  املكتوبة 

رم��وز  يفك  اأن  اإىل  ال�صاد�صة  �صن  يف 

بالتايل  وي�صبح  واجل��م��ل،  الكلمات 

وحتليلها  الأ���ص��وات  وع��ي  على  ق���ادًرا 

تبداأ  املرحلة،  هذه  يف  تنظيمها.  واإعادة 

�صعوبات القراءة بالظهور، اإل اأن عملية 

الت�صخي�س حتتاج اإىل اخت�صا�صي ي�صتند 

اإىل اختبارات وروائز يقّيم عربها املهارات 

)كالذاكرة  الأ�صا�صية  العليا  الذهنية 

والرتكيز(  والتنظيم  والنتباه  والإدراك 

وا�صتبعاد  تعلمية  �صعوبة  وجود  لتاأكيد 

احتمال وجود الك�صل.

القراءة: اأبرز موؤ�صرات ع�صر  • من 
1( يف مرحلة الرو�صة:

� ا�صتخدام كالم غري مفهوم.

� التاأخر يف تركيب اجلمل.

)�صوت  املتقاربة  الأ�صوات  � اخللط بني 

خروف / معزاة(.

)عدم  الرتميز  من  التمكن  ع��دم   �

القدرة على الر�صم مثاًل(.

)كتكرار  التخطيط  يف  م�صاكل   �

حركة معينة لإجناز ر�صمته(.

2( يف مرحلة التعليم الأ�صا�صي:

- عدم القدرة على تهجئة الكلمات 

اأو ربط الحرف ببع�صها.

- عدم القدرة على التفريق بني الحرف 

املت�صابهة )ق/ك، ث/�س....(.

- انعكا�س حرف اأو عدة اأحرف داخل 

كا�صتخدام  ال��ق��راءة،  خ��الل  الكلمة 

كلمة »غفرة« بدًل من »غرفة«.

ال�صعوبة يف الكتابة

اإىل  الكتابة  ا�صطرابات  اأه��م  تعود 

مع  احلرف  مقابلة  يف  التمّكن  نق�س 

من  التمّكن  نق�س  جانب  اإىل  �صوته، 

ومن  النحوّية،  الأ�صول  اأو  الإمالء  قواعد 

مظاهر هذا النق�س:

اأو  احل����روف  اأو  امل��ق��اط��ع  خم��ال��ف��ة   -

)»بيت«  مقلوب  ب�صكل  كتابتها 

تكتب »تيب«(.

ال�صمعي-  اخل��ل��ط  اأو  الل��ت��ب��ا���س   -

الإدراكي )»�صمعة« تكتب »�صمعة«(.

- اللتبا�س اأو اخللط الب�صري- الإدراكي 

)»باب« تكتب »نان«(.

- حذف اأو اإ�صافة اأ�صوات اإىل الكلمات 

»درج«  »مد�صة«،  تكتب  )»مدر�صة« 

تكتب »دررج«.

ال�صعوبة يف الريا�صيات

لدى  ال��ري��ا���ص��ي��ات  يف  الع�صر  يتجلى 

قدرته على  الطفل من خالل حمدودية 

اكت�صاب مهارات يف الأرقام واحل�صاب، 

احل�صابية،  امل��ع��ادلت  فهم  و�صعوبة 

ويحدث من دون اأن يكون هناك مر�س 

ع�صوي اأو ذهني. من موؤ�صراته:

1( يف مرحلة الرو�صة:

يف  الأخطاء  من  الكثري  ارتكاب   -

عملية العّد.

- عدم القدرة على التعبري عن الفكرة 

من خالل الر�صم.

من  جمموعة  ت��ع��داد  يف  ال�صعوبة    -

الأ�صياء والإ�صارة اإليها يف الوقت نف�صه.

2( يف مرحلة التعليم الأ�صا�صي:

- حمدودية القدرة على تخزين الوقائع 

احل�صابية.

- �صعوبة تعّلم جداول ال�صرب.

- �صعوبة فك رموز الأرقام.

- �صعوبة فهم امل�صائل احل�صابية.

الت�صخي�ص

التعلم يف  �صعوبات  موؤ�صرات  تبداأ  متى 

الظهور وكيف ميكن التاأكد منها؟

اإ�صطرابات  اأن  عوكر  ال�صيدة  توؤّكد 

ال��ت��ع��ّل��م ت��ظ��ه��ر ب��و���ص��وح ع��ن��د ال��ب��دء 

عمر  )يف  واحل�صاب  والقراءة  بالكتابة 

موؤ�صرات  منيز  ان  وميكننا  ال�صاد�صة( 

لهذه ال�صعوبات حتى يف مرحلة الرو�صات. 

اأخطاء  اإىل  النظر  يعني  ل  ذلك  لكن 

�صف احل�صانة كموؤ�صر على وجود خلل 

العدد 118353

�أوالدنا

اإعداد:

رميا �صليم �صوميط
�صعوبات التعّلم ال متنع التالمذة من التقّدم

املهم الك�صف املبكر 

والعالج املالئم

غريهم،  عن  ذكاًء  يقّلون  ل  هوؤلء  التعّلم،  يف  �صعوبات  التالمذة  من  قليلة  غري  فئة  تعاين 

لكنهم يختلفون عنهم من حيث قدرتهم على اكت�صاب املهارات الأكادميية، مّما يوؤّخر تقّدمهم 

وجناحهم ما مل يتم حتديد نوع ال�صعوبة ومتابعتها من قبل الإخت�صا�صيني 

يف مرحلة مبكرة. فما هي اأبرز هذه ال�صعوبات وكيف يتم حتديدها؟
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تراكم  هو  الدليل  واإمن��ا  ا�صطراب،  اأو 

ذكرها  �صبق  التي  ال�صلبية  املوؤ�صرات 

وا�صتمرارها الزمني، مما ي�صتدعي عر�س 

امل�صكلة على الخت�صا�صيني حيث يتم 

من  ال�صابعة  عمر  يف  ع��ادة  الت�صخي�س 

قبل اخت�صا�صي يف النطق واللغة، فيحّدد 

عالج  خطة  وي�صع  ويح�صرها  امل�صكلة 

منا�صبة لها. 

 

دور الأهل واملدر�صة

عالج  اأن  اإىل  عوكر  ال�صيدة  ت�صري 

للطفل، يف معظم  يتيح  والّلغة،  الّنطق 

بنف�صه،  ثقته  ي�صتعيد  اأن  احل���الت، 

يف  الت�صخي�س  يتم  عندما  ا  وخ�صو�صً

تقّيد  �صرورة  وت�صرياإىل  مبكرة.  مرحلة 

على  للح�صول  املعالج  باإر�صادات  الأهل 

النتائج املرجّوة، واإىل �صرورة م�صاهمتهم 

الولد  دعم  يف  املدر�صة  مع  وم�صاركتهم 

الذي يعاين �صعوبة يف التعّلم وم�صاعدته، 

الر�صادات  بع�س  ال�صياق  هذا  يف  وتقّدم 

ال�صف  اتباعها يف كل من  التي ينبغي 

والبيت.

ال�صف: • يف 
املكان  يف  ر  املتع�صّ الطفل  و�صع   -

يف  و�صعه  من  بدًل  اللوح  لو�صط  املواجه 

اأطراف ال�صف، مع مراعاة وجود  اأّي من 

طفل من�صبط وغري ثرثاراىل جانبه.

الكلمات  كمّية  م��ن  التقليل   -

ن��ب��داأ  )م��ث��ال  حفظها  م��ن��ه  امل��ط��ل��وب 

نزيد  ثّم  الأ�صبوع،  يف  مفردات  بخم�س 

العدد بالتدرج وفق وترية الطفل يف التعّلم 

من  فالكثار  يحققه(.  ال��ذي  والتقدم 

الطفل  ي�صعر  احلالة  ه��ذه  يف  امل��ف��ردات 

بالإحباط لعدم قدرته على حفظها.

تعطى  ال��ت��ي  امل��ف��اه��ي��م  تكييف   -

ر من خالل الرتكيز على  للطفل املتع�صّ

�صئياًل،  كان  ولو  حتى  املنجز،  التقدم 

التي  عوبات  ال�صّ على  الرتكيز  من  بدًل 

يتجاوب  وه��ك��ذا  م��وج��ودة.  زال���ت  م��ا 

لتقّدمه  بالعتزاز  ي�صعر  لأن��ه  الطفل 

مزيد  لتحقيق  ا�صافًيا  جمهوًدا  ويبذل 

من التقدم وللح�صول على الثناء واملديح 

اأكرث فاأكرث.

كتابة  على  عالمة  اإع��ط��اء  ع��دم   -

يجب  اإذ  الإم��الء،  ن�صاط  خارج  الإم��الء 

حتديد �صلم اأولويات للحكم على تقدم 

الولد وو�صع اأهداف ق�صرية املدى ممكن 

بلوغها وقيا�صها.

عندما  الطفل  اأجنزه  ما  على  الثناء   -

 15 اإىل  خطاأ   25 من  اأخ��ط��اوؤه  تنخف�س 

عالمته  كانت  لو  حتى  مثاًل،  خطاأ 

عالمات  وتقّبل  الإم���الء.  على  �صفًرا 

املحو والت�صطيب يف ورقته )التي تدّل على 

اأنه يقوم بعملّية ت�صحيح ذاتي( حتى ولو 

كان �صكل هذه الورقة قذًرا اأو مّت�صًخا. 

اإنتاج  على  ت�صجيعه  ينبغي  املقابل  ويف 

خ�صية ال�صغرية والتاأكيد له  الن�صو�س ال�صّ

باأن اأخطاء التهجئة اأو الإمالء لن توؤخذ 

اإليه، على  بعني العتبار، كاأن يطلب 

اأربعة  من  ق�صة  يوؤلف  اأن  املثال،  �صبيل 

اأ�صطر.

البيت: • يف 
م�صرية  الأه��ل  يرافق  اأن  ال�صروري  من 

والتعّلمية يف خمتلف  التطورية  اأولدهم 

قبل  ما  مرحلة  ذلك  يف  مبا  مراحلها 

التعّلم  �صعوبات  بع�س  لأن  املدر�صة، 

يظهر يف تلك الفرتة. كذلك، يفرت�س 

ح�س  تنمية  يف  ي�صهموا  اأن  ب��الأه��ل 

لدى  الإ�صتيعاب  على  والقدرة  الإدراك 

اأولدهم بدًءا من املراحل املدر�صّية الأوىل، 

بتطبيق بع�س اخلطوات امل�صاعدة:

يف  الإ�صتقاللّية  على  الولد  تدريب   -

اإىل  يحتاج  فهو  فرو�صه،  وكتابة  در�صه 

ينّظم نف�صه وحميطه  يتعّلم كيف  اأن 

لالإهل  ومي��ك��ن  اخل��ا���ص��ة.  بطريقته 

املنزلية  واجباته  ت�صحيح  يف  م�صاعدته 

ويف قراراته عندما تقت�صي احلاجة ذلك.

يق�صيه  ال��ذي  الوقت  من  الإ�صتفادة   -

الولد يف ال�صيارة يف متارين ذهنّية م�صلّية 

الإنتباه،  و�صرعة  الرتكيز  على  ت�صاعده 

كاأن يطلب منه مثاًل اأن يقراأ الالفتات 

اأو حتديد  املناطق،  اأ�صماء  اإىل  ت�صري  التي 

ميكن  كما  امل���اّرة.  ال�صيارات  األ��وان 

اإليه  ويطلب  اأح��رف  ثالثة  يعطى  اأن 

تركيب كلمة من هذه الأحرف.

احل�صابية  الأل��ع��اب  بع�س  تنفيذ   -

الأولد  مع  الأه��ل  يلعب  كاأن  امل�صلية 

لعبة احل�صاب ال�صريع، مبعنى اأن يعطى 

حلّلها  ب�صيطة  جمع  عملية  ال��ول��د 

الذهن  ط  تن�صّ التمارين  فهذه  ا،  �صفهيًّ

وتعّود الدماغ على الإ�صتجابة ال�صريعة.

ل��ل��ق��راءة.  ي��وم��ّي  وق���ت  تخ�صي�س   -

يبلغوا  مل  الذين  الأطفال  اىل  وبالن�صبة 

ت�صّفح  ميكن  ال��ق��راءة،  مرحلة  بعد 

ومن  م�صمونها،  عن  والتحّدث  ال�صور 

عرب  ت�صبح  لكي  املفردات  الأم  تقراأ  ثم 

التكرار ماألوفة لدى الطفل، ما ي�صاعده 

الأولد  اأما  الكتابي.  التعبري  يف  لحًقا 

مع  القراءة  منهم  فيطلب  ا  �صنًّ الأكرب 

الأم اأو الأب مداورة، حيث يقراأ كل من 

الطرفني مقطًعا من الن�س، وبذلك ي�صعر 

الولد مبتعة القراءة.

ممنوعات

ت�صري  املذكورة،  الإج��راءات  مقابل  يف 

يجب  ل  خ��ط��وات  اإىل  عوكر  ال�صيدة 

ما  اأبرزها  الإه��ل،  قبل  من  بها  القيام 

يلي:

- ل يجوز امل�صاومة على الدر�س لأي �صبب 

»�صاأ�صمح  مثاًل،  للولد  يقال  فال  كان، 

لك باللعب على الكمبيوتر اإذا اأنهيت 

درو�صك من دون تذّمر«. فالولد يجب اأن 

يفهم اأن لديه واجبات يجب اأن يقوم بها 

يدرك  اأن  عليه  كما  �صروط.  دون  من 

ال�صحيح  بالأ�صلوب  الوقت  تنظيم  اأن 

مينحه جماًل كافًيا للهو واللعب.

ا،  ق�صا�صً ال��در���س  ي�صري  اأن  ي�صح  ل   -

تلتزم  مل  اأن��ك  »مبا  للولد  يقال  ك��اأن 

اإىل  الآن  تن�صرف  اأن  فيجب  تعليماتي، 

الدر�س«.

- ل يجوز اأبًدا اإهانة الولد عندما يف�صل، 

نتيجة  بالإحباط  الأه��ل  �صعر  ولو  حتى 

مبقدوره  اإن  له  القول  ميكن  ف�صله. 

هذه  يرافق  اأن  ويجب  اأكرث،  يعطي  اأن 

واملحاولت  اجلهود  على  الثناء  العبارة 

ال�صابقة التي قام بها.
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�شم: ......................................................................................................................................     الهاتف: ...............................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................................

م�شابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها »اجلي�س« 

لقرائها وتخ�ش�س للفائزين فيها جوائز مالية 

قيمتها اربعماية الف لرية لبنانية، توزع 

بوا�شطة القرعة على اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات وتر�شل 

ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« -  

»م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 ت�شرين الثاين 2014.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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لبناين  رئي�س  فنزويال،  يف  مدينة  �سلب،  �سجر   -1

راحل.

2- عا�سمة �سلوفانيا، تقال للتهنئة، نهو�سي.

3- تهلك ال�سيء، �ساعر �سوري راحل، ترك وغادر املكان.

4- اأغنية لأم كلثوم، اأ�سرع الرجل.

5- �سّنع يف الكالم، ا�سم ثاين اأعلى بحرية يف العامل، فاقد الأهل.

6- ننزل عليه بال�سرب، من كانت اأ�سنانهم ق�سرية ملتزقة على 

غار الفم، قر�س موؤجل، عائ�س.

7- اأجعل للكرم حائًطا، من احل�سرات، نهر اأوروبي، يذيع اخلرب.

8- نهر اأوروبي، �سّنور، �سره، هاج�س.

يربمون  اآ�سيوية،  عا�سمة  اخلام�س،  ال�سهر  الر�سا�س،  لعلع   -9

احلبل.

كربى،  دول��ة  عا�سمة   -10

ممثل ومذيع لبناين راحل، 

عا�سفة بحرية.

اآ�سيوية،  دولة  ملكنا،   -11

حب، ابن الفر�س.

12- من ملوك بريطانيا، مت�سابهان، علّو وارتفاع.

13- غزال، اجلثث، غاز �سام.

عن  ويكّفون  ميتنعون  ب��وذا،  على  يطلق  ا�سم  للتمني،   -14

ال�سيء، الإ�سم الثاين لوزير خارجية بريطاين �سابق.

لبنانية،  ملمثلة  الثاين  الإ�سم  الإ�سبان،  ناثري  اأك��رب  من   -15

حما�سني.

ل�ساعر  الثاين  الإ�سم  الرائحة،  عطري  اأبي�س  ورد  نهجم،   -16

وم�سرحي فرن�سي راحل.

17- م�سابيح، مدرك ونا�سج، حرف ن�سب.

18- ي�سريون ب�سرعة، موؤرخ ورحالة عربي قدمي، ي�سحذ ال�سكني.

19- دولة اأمريكية، تثبت، اأحد اأ�سغري املرء.

رتبة  الأر�������س،  ب���ذر   -20

لأحمد  فيلم  ع�سكرية، 

زكي، اأر�سد.
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اجلي�س  اأف�����واج  م���ن   -1

اللبناين، �سجر �سلب.

2- بحرية يف اأوروبا، ممثلة بريطانية ولدت 

1941، ن�سّر.

دولة  فرن�سا،  ملوك  من  اأوروبية،  دولة   -3

اأوروبية.

نوتة  ���س��ع��ودي��ة،  مدينة  ج��ر،  ح��رف   -4

مو�سيقية، ماهر وحاذق.

5- اإنحرف، يالحقون، ا�سم ح�سان عنرتة.

كرة  لعب  نيويورك،  ولية  عا�سمة   -6

قدم اإنكليزي دويل.

7- ماركة �سابون، ل يباح به، قبل اليوم، 

ينزع ري�س الطري.

8- �سار الوقت.

9- ممثلة اأمريكية توفيت 1995، نبادل، 

�سمري مت�سل.

10- رفيقتها يف العمل، دولة اأوروبية.

مدينة  عن،  يحّرمونهم  وارتفع،  عال   -11

يف الأرجنتني.

12- يفي بالوعد، اأ�سلحناه، اأن�سدمت.

مت�سابهان،  ورك،  النوم،  عنه  ذهب   -13

اأمري النحل وذكرها.

14- تهياأ للحملة يف احلرب، فيلم اأخرجه 

اإىل  النهار  اآخ��ر  للتاأوه،  م��ارت��ان،  ج��اك 

احمرار ال�سم�س.

لروائية  الثاين  ال�سم  ال�سمال،  15- بلدة يف 

اأمريكية راحلة، هالك.

16- نائب لبناين راحل، م�سرحية لبنانية.

راحل،  لبناين  اأديب  ع�سكرية،  رتبة   -17

من الأ�سماء اخلم�سة، اأ�سفر بالأجنبية.

18- يخ�سني، �سهل، اأقام وثبت باملكان، 

من دول الكومنولث، فرح.

دول��ة  م��ف��ات��ي��ح،  م��ارك��ة  ق��ات��ل��ت،   -19

اأفريقية.

ي�سجنونه،  خفيفة،  بنظرة  اأب�سر   -20

ي�سيح، دعم.

21- ممثل ومغن اأمريكي اأ�سود، مقاطعة 

ال�سرب  مو�سع  الأطل�سي،  على  فرن�سية 

على الطريق.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

• املعاون ح�شام حمود
فوج التدخل الرابع.

الفغايل اإيلي  اأول  • الرقيب 
لواء احلر�س اجلمهوري.

• العريف مهدي عودة
ال�سرطة الع�سكرية.

• اأمال رزق
جبيل.
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بابينه: • جاك 
ع�������امل ف���ي���زي���ائ���ي 

وفلكي فرن�سي )1794 

�آل��ة  �سنع   .)1872  –
على  �ل��زو�ي��ا  لقيا�س 

بقعة من �الأر�س، و�آلة 

�سدور  طريقة  ملعرفة 

�لنور.

• اأورفون فل�ضباخ:
من�ساوي  كيميائي 

 .)1969  –  1858(

�خرتع فتيلة �لقنديل 

�لغازي �ملعروف با�سمه.

• كري�ضتيان هويغن�س:
ف��ل��ك��ي وف��ي��زي��ائ��ي 

 –  1629( ه��ول��ن��دي 

نظرية  �أن�ساأ   .)1695

�ل��رق��ا���س �مل��رك��ب، 

حلقة  و�ك��ت�����س��ف 

�أول  وه������و  زح�������ل. 

م���ن �ف���رت����س وج���ود 

�لتموجات �ل�سوئية.

قامو�س �ضغري
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نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها،  على 

�أن تكون  

�مل�سافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�سورة 

تدريًجا، 

حماواًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل �ىل 

روؤية �الأ�سكال 

�لثالثية 

�الأبعاد �لتي 

�ستظهر 

�أمامك. 
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لي�س  لبنان،  الدفاع عن  الأمان يف  اأّنه �صمام  يثبت من جديد  ها هو اجلي�س 

من خالل ما يقّدمه من �صهداء اأبطال يف �صاحة ال�صرف وح�صب، اإمنا من خالل 

ال�صهداء  دماء  تذهب  ل  بحيث  الإرهاب،  مواجهة  يف  يحّققها  التي  الجنازات 

�صدى، ول تكون املعركة التي تخو�صها وحداتنا مغامرة �صعيفة اجلدوى، ت�صيع 

فيها الت�صحيات، ويف�صل الت�صويب ويختفي الهدف.

مدينة  يف  الإرهابيني  مواجهة  يف  واجلرحى  ال�صهداء  من  قافلة  اجلي�س  قّدم 

النتيجة  هي  وها  حتمية،  �صرورية  كانت  املعاجلة  لكن  وجوارها،  طرابل�س 

حتقيق  من  الإرهاب  متّكن  لو  ماذا  اإذ  الأكيد،  النجاح  اىل  م�صرية  مطمئنة 

الأهداف التي �صعى اإليها، من تفجري لل�صيارات، اىل احتالل لالأحياء وال�صوارع، 

ناهيكم  والت�صرذم...  والفئوية  الفو�صى  ب�صٍط لهمجية  اىل  لالأهايل،  ت�صريد  اىل 

عن حماولة ت�صتيت قدرات اجلي�س، وزيادة الأعباء امللقاة اأمام وحداته، و�صولاً اىل 

اإن�صاء مراكز قوة وبقع حممية،  ف الرغبات امل�صبوهة لدى الإرهابيني يف  تك�صّ

ر من املناطق اللبنانية. يف ما تي�صّ

وماذا لو متّكن الإرهاب من فر�س �صروطه، ومن التعامل مع اجلي�س بقيادته 

و�صباطه ورتبائه وجنوده، تعامل النّد مع النّد؟ ما اجلي�س وما الإرهاب هنا، وما 

الوطن وما اخلاليا، نائمة كانت، تبّيت املخططات وتر�صم املوؤامرات، اأو �صاحيةاً 

تنّفذ العتداءات وتن�صر الفنت وتثري الرعب يف الأحياء الآمنة؟

وهكذا تنطلق وحداتنا حمافظة على ال�صلم الأهلي، راعيةاً الأمن وال�صتقرار، 

هاتان  موقع.  كل  ويف  رتبة  كل  من  وال�صت�صهاد  لال�صتب�صال  اأبناوؤها  وينربي 

املواكب، ي�صريون اىل  نا�صعتان يتمتع بهما جي�صنا. قادته يف مقدمة  ميزتان 

دروب  وعلى  الواقع  يف  املثل  يعطون  اأمامهم.  ويتقدمون  باملهمات  عنا�صرهم 

ل  والإقدام،  بالرادة  هي  فالأدلة  والتو�صيح.  ال�صرح  اىل  احلاجة  دومنا  احلقيقة، 

بالإن�صاء الكالمي من بعد وعرب امل�صافات.

األ بورك جي�س هذه خ�صاله، وبورك وطن هذه عائالته، تلك العائالت التي 

دون  من  واملوؤ�ص�صات  الأر���س  عن  الدفاع  �صاحات  اىل  الأكباد  فلذات  تطلق 

ح�صاب لالأخطار، ومن دون مراجعة لالأثمان.  

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

موؤامرة لن تنجح

عبارة

العدد 130353






	001
	002
	003
	004-009
	010-018
	019-021
	022-025
	026-034
	035-041
	042-043
	044-047
	048-050
	051-059
	060-063
	064-066
	067-071
	072-073
	074-082
	083-087
	088-089
	090-091
	092-095
	096-098
	099-101
	102-105
	106-114
	115-117
	118-121
	122-123
	124-129
	130
	131
	132

