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واّطلع  واللبوة،  عر�شال  منطقتي  يف  ال�شرقية  احل��دود 
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اجل�شم،  اأع�شاء  باقي  عن  الأطراف  يف�شل  مبق�ش  اأ�شبه 

اأبطال ينغر�شون يف الأر�ش كال�شخور يقاتلون، ي�شتب�شلون، 

ي�شت�شهدون ويظّل علمهم مرفوًعا...

لها  ولي�ش  بداية  لها  اخلا�شة  القوات  مدر�شة  يف  التدريبات 

نهاية. حركة ل تهداأ على مدار ال�شنة. متابعة حثيثة وجدية 

الأف�شل،  امل�شتوى  اإىل  الع�شكريني  بقدرات  الإرتقاء  هدفها 

حربه  يف  اجلي�ش  يواجهها  التي  التحديات  ظل  يف  ا  خ�شو�شً

�شّد الإرهاب. حتقيق يلقي ال�شوء.
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ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 4356

�سمري  الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  التقى 

خالل  الريجاين  علي  االإي��راين  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  مقبل، 

الزيارة التي قام بها اإىل لبنان اأواخر �سهر كانون االأول املن�سرم، 

وقد  واإقليمًيا.  الراهنة حملًيا  االأو�ساع  البحث يف  حيث جرى 

جدد الرئي�س الريجاين دعم بالده اجلي�س اللبناين يف مواجهة 

والعتاد  االأ�سلحة  لتزويده ما يحتاجه من  وا�ستعدادها  االإرهاب 

ومن دون اأي مقابل اأو �سروط. وا�ستقبل الوزير مقبل، يف مكتبه 

يف الوزارة، �سفري اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية يف لبنان ال�سيد 

حممد فتح علي الذي اأّكد جمدًدا ا�ستعداد بالده لدعم اجلي�س 

وتعزيز �سموده يف مواجهة التحديات.

كو�ساريان  اآ�سوت  ال�سيد  اأرمينيا  �سفري  ا�ستقبل  كذلك، 

وبحث معه يف العالقات بني البلدين، ويف التحاق وحدة اأرمنية 

لبنان  يف  العاملة  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  بقّوات  34 عن�سًرا  من 

ا اتفاقية التعاون  منذ ت�سرين الثاين املن�سرم. وتناول البحث اأي�سً

و�سرورة   2001 العام  منذ  املربمة  واأرمينيا،  لبنان  بني  الع�سكري 

تطويرها.

ومن زّوار الوزير مقبل، وزير الدولة ل�سوؤون جمل�س النواب حممد 

بحث  الذي  قرعة  جورج  اللواء  الدولة  اأمن  عام  ومدير  فني�س، 

بني  التعاون  تعزيز  و�سبل  الراهنة،  االأمنّية  التطّورات  يف  معه 

موؤ�س�ستي اجلي�س واأمن الدولة.

كما التقى نقيب املهند�سني يف بريوت املهند�س خالد �سهاب 

على راأ�س وفد من النقابة جاءه �ساكًرا اهتماماته بن�ساطات 

النقابة. وقد اأطلع الوفد الوزير مقبل على العقبات التي تواجه 

عمل املهند�سني يف لبنان و�سبل تطوير هذه املهنة وحت�سينها، 

وتنفيذ  واملتعهدين  الدولة  بني  العالقة  يف  معه  بحث  كما 

لدولته  تذكارية  درًعا  الوفد  قّدم  الزيارة،  ختام  ويف  امل�ساريع. 

تقديًرا جلهوده يف املهنة طيلة خم�سني �سنة من العطاء.

العالقات مع اإيران 

واأرمينيا يف لقاءات وزير الدفاع الوطني

�أرمينيا �سفري 

�سفري �جلمهورية �لإ�سالمية �لإير�نية

 نقيب �ملهند�سني على ر�أ�س وفد من �لنقابة

�لنائب حممد فني�س

مدير عام �أمن �لدولة
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�سمري  االأ���س��ت��اذ  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  زار 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  مقبل 

البالد،  يف  االأمنّية  االأو�ساع  يف  معه  وبحث 

واالجراءات اال�ستثنائية التي يتخذها اجلي�س 

للحفاظ على �سالمة املواطنني. 

ثم كانت لهما جولة على اأركان القيادة 

العمل  �سري  على  اّطلعا  حيث  واأجهزتها 

فيها، وقّدما التهنئة لل�سباط والع�سكريني 

مبنا�سبة حلول عيد راأ�س ال�سنة اجلديدة. 

وكان الوزير مقبل قد ا�ستقبل يف مكتبه 

رئي�س  ي��راف��ق��ه  اجلي�س  ق��ائ��د  ال�����وزارة،  يف 

اأمني  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء  االأركان 

حممد  اللواء  للدفاع  االأعلى  املجل�س  عام 

خري، مدير املخابرات العميد الركن اإدمون 

فا�سل، والعميد الركن مروان ال�سدياق اأمني 

له  قّدموا  الذين  الع�سكري،  املجل�س  �سر 

التهاين بعيدي امليالد وراأ�س ال�سنة. 

وزير الدفاع يتابع 

�سري العمل يف اجتماع مع قائد اجلي�ش

... ويرتاأ�ش اللجنة املعنية باإن�ساء مباٍن حكومية

�سمري  الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  تراأ�س 

الوزارية  للجنة  احلكومي  ال�سراي  يف  ُعقد  اجتماًعا  مقبل، 

مباٍن  الإن�ساء  الالزمة  وامل�ساريع  املقرتحات  اإع��داد  املكّلفة 

حكومية على عقارات متلكها الدولة.

دي  ونبيل  رمزي جريج  الوزيرين  اإىل جانب  االإجتماع  ح�سر 

ومدير عام  ريا�س �سالمة  ال�سيد  لبنان  فريج، حاكم م�سرف 

االأبحاث والتوجيه ناتايل يارد.

وخالل اللقاء اأكد ال�سيد �سالمة اأمام اللجنة »ا�ستمرار نفاذ 

التي  امل�سارف،  الذي مينح  ال�سادر عن م�سرف لبنان  التعميم 

تتوىّل متويل اإن�ساء مباٍن حكومية، بع�س الت�سهيالت«.

�ست�ساد  التي  املواقع  بع�س  يف  البحث  اللجنة  تابعت  كما 

عليها تلك املباين، يف ح�سور مدير عام النقل الرّبي والبحري 

ال�سيد عبد احلفيظ قي�سي ومدير عام م�سلحة �سكك احلديد 

والنقل امل�سرتك ال�سيد زياد ن�سر.

وخالل تروؤ�سه اجتماع جلنة در�س قوانني اخلدمة الع�سكرية 

يف الوزارة، اأعلن الوزير مقبل »عن االنتهاء من و�سع التقرير 

اخلتامي لعمل اللجنة حول اإعداد م�سروع قانون جديد لنظام 

�س�ن التقاعد من اخلدمة الع�سكرية«. كما اأفاد عن »رفع 

التقري�ر اإىل االأمانة العامة ملجل�س الوزراء متهيًدا الإدراجه على 

جدول اأعمال هذا املجل�س واتخاذ القرار املنا�س�ب ب�ساأنه«.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 6356

�سفري �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

�ل�سابق�سفري �جلمهورية �لإ�سالمية �لإير�نية �ل�سفري �مل�سري 

�سفري لبنان يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية�سفري دولة �جلز�ئر

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

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

 ،David Hale الريزة، �سفري الواليات املتحدة االأمريكية ال�سيد

 ،Antonio Banchs يرافقه ملحق الدفاع االأمريكي العقيد

وبرنامج  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة  االأو�ساع  البحث  وتناول 

امل�ساعدات االأمريكية املقّررة للجي�س اللبناين.

االإ�سالمية  اجلمهورية  �سفري  اجلي�س  قائد  العماد  وا�ستقبل 

التطّورات  يف  البحث  وجرى  فتح علي،  ال�سيد حممد  االإيرانية 

الراهنة والعالقات الثنائية بني جي�سي البلدين.

حممد  اأ�سرف  ال�سيد  ال�سابق  امل�سري  ال�سفري  ا�ستقبل  كما 

�سعد، و�سفري دولة اجلزائر ال�سيد اأحمد بوزيان، و�سفري لبنان يف 

الواليات املتحدة االأمريكية ال�سيد اأنطوان �سديد.
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...واملمّثل اخلا�ش للرئي�ش الرو�سي 

يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا

يف  الرو�سي  للرئي�س  اخلا�س  املمثل  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

ال�سرق االأو�سط واأفريقيا م�ساعد وزير اخلارجية ال�سيد ميخائيل 

بوغدانوف، وبحث معه يف عالقات التعاون بني اجلانبني.

...ومدير ق�سم �سمال اأفريقيا وال�سرق 

الأو�سط يف وزارة اخلارجية الفرن�سية

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، مدير ق�سم �سمال اأفريقيا وال�سرق 

 Jean-François ال�سيد  الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  يف  االأو�سط 

Girault يرافقه ال�سفري الفرن�سي ال�سيد Patrice Paoli، وتناول 
البحث االأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة، والعالقات الثنائية 

بني جي�سي البلدين.

...ونائب م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي

الدفاع  وزي��ر  م�ساعد  نائب  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

مرافق،  وفد  راأ�س  على   Mathew Spence ال�سيد  االأمريكي 

وجرى التداول يف االأو�ساع العامة وعالقات التعاون الع�سكري 

بني اجلي�سني اللبناين واالأمريكي.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، نائب االأمني العام لالأمم املتحدة ال�سيد 

العام  لالأمني  ال�سابق  ال�سخ�سي  املمّثل  يرافقه  اليا�سون  يان 

ال�سيد ديريك بالمبلي وقائد قّواتها يف لبنان اجلرنال لوت�سيانو 

بورتوالنو.

مناطق  ويف  عموًما  لبنان  يف  ال�سائدة  االأو�ساع  البحث  �سمل 

ا، والتعاون القائم بني اجلي�س والقوات الدولية  اجلنوب خ�سو�سً

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

قائد  بورتوالنو  لوت�سيانو  اآخر، اجلرنال  وقت  ا�ستقبل يف  كما 

قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

...ونائب الأمني العام لالأمم املتحدة وقائد قواتها



اإ�ستقباالت 

القائد

العدد 8356

...ووفًدا من وزارة الدفاع البنغالية

ا�ستقبل قائد اجلي�س وفًدا من وزارة دفاع يف بنغالد�س برئا�سة 

الفريق اأول Abu Belal Muhammad Shafiul huq، وتناول 

البحث عالقات التعاون بني جي�سي البلدين.

...ووفًدا ع�سكرًيا تركًيا

اللواء  برئا�سة  تركًيا  ع�سكرًيا  وفًدا  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

بني  الثنائية  العالقات  يف  البحث  وجرى   ،Haluk Shahar
جي�سي البلدين و�سبل تعزيزها.

...ونواًبا

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، النواب ال�سادة: نائب رئي�س جمل�س النواب فريد مكاري، خالد زهرمان، اآالن عون، وبحث 

معهم يف االأو�ساع العامة والتطّورات الراهنة يف البالد. كما ا�ستقبل النائب اأ�سعد حردان يرافقه الوزير ال�سابق علي قان�سوه.

�لنائب خالد زهرمان

�لنائب �آلن عون

نائب رئي�س جمل�س �لنو�ب فريد مكاري

�لنائب �أ�سعد حرد�ن و�لوزير �ل�سابق علي قان�سو
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...ووزير ال�سحة العامة

وزير  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

فاعور  اأبو  وائل  النائب  العامة  ال�سحة 

وبحث معه �سوؤوًنا خمتلفة.

...وحمافظ منطقة عكار

ا���س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجل��ي�����س، 

عماد  االأ�ستاذ  عكار  منطقة  حمافظ 

تتعّلق  �سوؤون  التداول يف  وجرى  لبكي، 

باملحافظة.

...واأمني عام املجل�ش الأعلى اللبناين - ال�سوري

ا�ستقبل العماد قهوجي، اأمني عام املجل�س االأعلى اللبناين- 

العامة  االأو�ساع  يف  معه  وبحث  خوري  ن�سري  االأ�ستاذ  ال�سوري 

وق�سية النازحني ال�سوريني.

...ومفتي عكار مع وفد مرافق

زيد  ال�سيخ  عكار  مفتي  �سماحة  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

له  ق��ّدم  حيث  مرافق،  وف��د  راأ���س  على  زكريا  بكار  حممد 

تتعّلق  �سوؤوًنا  معه  وبحث  ال�سهداء،  بالع�سكريني  التعزية 

مبنطقة عكار.

...والقا�سي ريا�ش اأبو غيدا

التحقيق  ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قا�سي 

الع�سكري االأول ريا�س اأبو غيدا وبحث معه �سوؤوًنا ق�سائية.



ا�ستقباالت 

القائد
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...ومدير عام اأمن الدولة

ا���س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��اد ق��ائ��د 

اجلي�س، مدير عام اأمن الدولة 

الراهنة،  االأمنية  التطّورات  البحث  وتناول  اللواء جورج قرعة، 

و�سبل تعزيز التعاون بني موؤ�س�ستي اجلي�س واالأمن العام.

...ورئي�ش املجل�ش الوطني لالإعالم

ا�ستقبل العماد قهوجي، رئي�س املجل�س الوطني لالإعالم االأ�ستاذ 

عبد الهادي حمفوظ يرافقه اأع�ساء املجل�س. 

...ووفًدا من نقابة موّظفي ال�سركات امل�سّغلة لقطاع 

اخللوي وم�ستخدميها

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، وفًدا من نقابة موّظفي ال�سركات امل�سّغلة لقطاع اخللوي وم�ستخدميها يف لبنان، برئا�سة 

ال�سيد ف�سول ح�سون، الذي اأ�ساد بالت�سحيات اجل�سام التي يبذلها اجلي�س للحفاظ على الوطن يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخه.

كما اأبدى ال�سيد ح�سون ا�ستعداد قطاع اخللوي للتعاون يف كل ما من �ساأنه دعم اجلي�س وحماية لبنان.

بعد ذلك، غر�س الوفد اأرزة يف حميط وزارة الدفاع الوطني، عربون حمبة وتقدير.

...ورئي�ش بلدية ال�سبيه

قبالن  ال�سيد  ال�سبيه  بلدية  رئي�س  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

االأ�سقر مع وفد من اأع�ساء املجل�س البلدي.

...وال�سيدة مرييام �سكاف

 ا�ستقبل قائد اجلي�س، ال�سيدة مرييام �سكاف على راأ�س وفد. 

وقد قّدمت ال�سيدة �سكاف مبلًغا مالًيا مل�سلحة اأبناء �سهداء 

اجلي�س.



ن�ساطات 

القيادة
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 توقيع التفاقية النهائية لالأ�سلحة الفرن�سية 

املمّولة �سعودًيا

النهائية  االتفاقية  توقيع  اجلي�س،  قيادة  يف  جرى 

الع�سكرية  واالأعتدة  باالأ�سلحة  املتعّلقة  لة  املف�سّ

اإطار  الفرن�سية التي �سيت�سّلمها اجلي�س اللبناين يف 

الهبة ال�سعودية املقّدمة له، وذلك بني قائد اجلي�س 

الفرن�سي  الع�سكري  وامللحق  قهوجي،  جان  العماد 

Olivier Labrosse، وممّثلني عن �سركة  العقيد 

»اأودا�س« الفرن�سية. 

وفد  يرافقه  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  ق��ّدم 

ع�سكري، واجب العزاء بوفاة امللك عبد الله بن عبد العزيز 

اآل �سعود يف الريا�س عا�سمة اململكة العربية ال�سعودية.

و�سبق ذلك تقدمي قائد اجلي�س العماد جان قهوجي واجب 

ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفري  اإىل  امللك  برحيل  العزاء 

حممد  م�سجد  يف  ال�سفارة،  واأركان  الع�سريي  عوا�س  علي 

االأمني- و�سط بريوت.

كذلك، قام قائد اجلي�س العماد جان قهوجي على راأ�س 

وفد من القيادة، بتقدمي واجب العزاء بالرئي�س الراحل عمر 

كرامي ل�سقيقه معن وجنليه خالد وفي�سل عمر كرامي، 

ال��دويل-  ك��رام��ي  ر�سيد  معر�س  يف  امل��وؤمت��رات  قاعة  يف 

طرابل�س.

زار قائد اجلي�س، جممع 

يف  ال��دي��ن  �سم�س  االإم���ام 

�ساتيال، حيث التقى اأفراد 

احمد  اأول  امل��الزم  عائلة 

لهم، منّوهًا مبناقبية  تعازيه  وقّدم  بعلبك،  راأ�س  االأخرية يف منطقة  اال�ستباكات  ا�ست�سهد خالل  الذي  حممود طبيخ 

ال�سهيد وبطولته وتفانيه يف اأداء واجبه الع�سكري حتى ال�سهادة.

قائد اجلي�ش

يقّدم واجب العزاء

بالعاهل ال�سعودي

وبالرئي�ش كرامي

..ولعائلة

املالزم اأول ال�سهيد

احمد حممود طبيخ





ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان
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�سفري 

�ململكة 

�لعربية 

�ل�سعودية

وزير 

�لزر�عة

�لدكتور 

فوؤ�د 

زمكحل 

ير�فقه 

�ل�سيد

وديع حّنا

�سفري ال�سعودية

ووزير الزراعة 

و�سخ�سيات

لدى رئي�ش الأركان 

اللواء  االأرك��ان  رئي�س  ا�ستقبل 

الركن وليد �سلمان، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري اململكة العربية 

عوا�س  علي  ال�سيد  ال�سعودية 

�سوؤون  يف  معه  وبحث  الع�سريي 

تهّم اجلي�سني اللبناين وال�سعودي. 

ال�سوؤون  مدير  ا�ستقبل  كذلك، 

اخلارجية  وزارة  يف  ال�سيا�سية 

�سوؤوًنا  وبحثا  وهبة،  �سربل  ال�سفري 

عامة. 

وا�ستقبل اللواء الركن �سلمان، 

وزير الزراعة االأ�ستاذ اأكرم �سهيب 

العامة  االأو�ساع  البحث يف  وجرى 

يف البالد.

يف  امل�ست�سار  ا�ستقبل  كذلك، 

بعثة لبنان لدى املنّظمات الدولية 

ورجل  عرفة،  اأحمد  جنيف  يف 

فوؤاد زمكحل  الدكتور  االأعمال 

يرافقه ال�سيد وديع حّنا. 



امللحقني  مع  لقائه  خالل  جاء  اجلي�س  قائد  العماد  كالم 

الع�سكريني العرب واالأجانب، يف منا�سبة حلول العام اجلديد. 

اأندريا�س  العميد  النم�ساوي  الع�سكري  امللحق  الوفد  تقّدم 

ميمبور، اإىل جانب ممثلي هيئة مراقبة الهدنة وقوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان وم�ساعديهم.

وقد األقى العماد قهوجي كلمة ترحيبية قال فيها:

األتقي واإياكم يف مطلع العام اجلديد،  »كما جرت العادة، 

كممّثلني عن جيو�سكم ال�سديقة يف لبنان، فاأغتنم فر�سة 

هذا اللقاء، الأتوّجه اإليكم ومن خاللكم اإىل قادة جيو�سكم 

ملنا�سبة  االأمنيات  واأطيب  التهاين  باأحّر  بالدكم،  و�سلطات 

اأن تعود على اجلميع مبزيد من  اآماًل  ال�سنة اجلديدة،  حلول 

اخلري والرفعة والتقّدم.

اأه�����اًل و���س��ه��اًل ب��ك��م يف 

بلدكم الثاين لبنان«.

وقال العماد قهوجي:

على  املن�سرم  العام  »�سهد 

ا�ستمراًرا  االإقليمي،  امل�ستوى 

واالأمنية  ال�سيا�سية  لالأزمات 

التي ع�سفت باملنطقة العربية منذ مطلع العام 2011، وال يزال 

ال�سيا�سي  التغيري  خما�س  بني  يتاأرجح  بلدانها  من  العديد 

ال�سعب وبني احلروب العبثية الدموية، التي ي�سعى من خاللها 

ت�سّكل  وم��ع  التدمريية.  خمططاته  تنفيذ  اإىل  االإره���اب 

التحالف الدويل ملحاربته، بداأت النتائج بالظهور تدريًجا على 

اأر�س الواقع، من خالل ال�سربات املرّكزة التي تلقاها تنظيم 

وتكبيده  نفوذه  مناطق  تراجع  اإىل  واأّدت  االإرهابي،  »داع�س« 

الكثري من اخل�سائر«.

اأما على ال�سعيد املحلي، فالحظ قائد اجلي�س اأنه »باالإ�سافة 

رئي�س  انتخاب  اإىل  ل  التو�سّ وع��دم  ال�سيا�سية  امل�ساعب  اإىل 

االجتماعية  امل�ساعب  عن  ف�ساًل  االآن،  حتى  للجمهورية 

نحو  تدّفق  مع  ا  خ�سو�سً لبنان،  يواجهها  التي  واالقت�سادية 

�سوري  الج��ىء  ون�سف  مليون 

اجلي�س  واجه  فقد  اأر�سه،  اإىل 

هجمة  ب������دوره،  ال��ل��ب��ن��اين 

من  م�سبوقة  وغ��ري  �سر�سة 

االإرهابية،  التنظيمات  قبل 

ع��ر���س��ال  منطقة  يف  ���س��واء 

منا�سبة
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قائد �جلي�س يف ��ستقبال �مللحقني �لع�سكريني

دعم الدول ال�سديقة للجي�ش اللبناين دليل على ثقتها بدوره

اأكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي »العزم 

قّوة  بكل  الإره��اب  مكافحة  موا�سلة  على 

من  ج��ذوره  ا�ستئ�سال  اإىل  و�سوًل  وح��زم، 

الوطن«، معترًبا اأن »م�سارعة الدول ال�سديقة 

ت�سامنها  على  وا�سح  دليل  اجلي�ش،  دعم  اإىل 

مع لبنان الذي ي�سّكل منوذًجا اإن�سانًيا وح�سارًيا 

الع�سكرية  موؤ�س�ستنا  بدور  ثقتها  وعلى  رائًدا، 

يف  الباهرة  واإجنازاته  الوطن  هذا  حماية  يف 

�ساماًل  خطًرا  ي�سّكل  الذي  الإرهاب  مكافحة 

يتهدد الإن�سانية جمعاء«.

واجه اجلي�ش هجمة �سر�سة وغري م�سبوقة من 

قبل التنظيمات الإرهابية، فاأحبط بدماء �سهدائه 

وا�ستب�سال جنوده، املخطط الهادف اإىل اإقامة اإمارة 

ظالمية متتّد من احلدود ال�سرقية اإىل البحر.



منطقة  يف  اأو  الفائت،  اآب  �سهر  خالل  ال�سرقية  احل��دود  على 

على  كان  اجلي�س  لكّن  االأول.  ت�سرين  �سهر  خالل  ال�سمال 

�سهدائه  بدماء  اأحبط  اإذ  عاتقه،  على  امللقاة  امل�سوؤوليات  قدر 

وا�ستب�سال جنوده، خمطط هوؤالء االإرهابيني الهادف، باعرتاف 

القياديني املوقوفني منهم لدى الق�ساء، اإىل اإقامة اإمارة ظالمية 

متتّد من احلدود ال�سرقية اإىل البحر. وبالتايل حال اجلي�س دون 

اللبنانيني الأخطار  وتعري�س وحدة  البالد،  الفتنة يف  نار  اإ�سعال 

ج�سيمة، جم�سًدا التزامه اتفاق الطائف، واإرادة العي�س امل�سرتك 

الع�سكريني  ق�سية  »تبقى  واأ�ساف:  الواحد«.  وطننا  اأبناء  بني 

بالن�سبة  اأولوية مطلقة  االإرهابية  التنظيمات  لدى  املختطفني 

اإلينا، ولن ناألَو جهًدا اأو و�سيلة يف �سبيل حتريرهم، وعودتهم اإىل 

موؤ�س�ستهم وعائالتهم«.

امل��ل��ح��ق��ني  اإىل  وت����وّج����ه 

الع�سكريني بالقول:

احرتام  بكّل  نتطّلع  »اإننا 

اإىل  بالدكم  لوقوف  وتقدير، 

مواجهة  يف  اجلي�س  جانب 

لبنان  وح��دة  على  واحل��ر���س  االإره���اب، 

من  الع�سيبة  املرحلة  هذه  يف  وا�ستقراره 

جهودكم  عالًيا  نثّمن  كما  تاريخه، 

ال�سورة  نقل  ويف  االإط���ار،  ه��ذا  يف  ا  اأي�سً

ا  احلقيقية عّما يجري يف بلدنا، خ�سو�سً

املهّمات التي يقوم بها اجلي�س، وحاجاته القتالية املختلفة يف 

�سوء االأخطار والتحديات الراهنة«.

دعم  اإىل  ال�سديقة  ال��دول  »م�سارعة  يف  اجلي�س  قائد  وراأى 

ي�سّكل  الذي  لبنان  ت�سامنها مع  وا�سًحا على  دلياًل  اجلي�س، 

بدور  ثقتها  على  ا  اأي�سً ودلياًل  رائًدا،  وح�سارًيا  اإن�سانًيا  منوذًجا 

موؤ�س�ستنا الع�سكرية يف حماية هذا الوطن، واإجنازاتها الباهرة 

يتهدد  �ساماًل  خطًرا  ي�سّكل  ال��ذي  االإره���اب  مكافحة  يف 

امل�ساعدات  لهذه  »�سيكون  اأنه  موؤكًدا  جمعاء«.  االإن�سانية 

ا الهبة ال�سعودية، بالغ االأثر يف تعزيز قدرة اجلي�س على  وخ�سو�سً

ح�سم االأمور مل�سلحة لبنان«.

وختم العماد قهوجي:

»جندد اليوم ما اأّكدناه اأمامكم �سابًقا، عزمنا على موا�سلة 

مكافحة االإرهاب بكل قّوة وحزم، و�سواًل اإىل ا�ستئ�سال جذوره 

من وطننا، كما نوؤكد التزامنا الكامل قرار جمل�س االأمن 

اأف�سل  اإقامة  على  واحلر�س  مندرجاته،  مبختلف   1701 الرقم 

املوؤقتة يف  املتحدة  والتن�سيق مع قوات االأمم  التعاون  عالقات 

لالأرا�سي  االإ�سرائيلية  واخلروقات  االعتداءات  ملعاجلة  لبنان، 

اللبنانية، واحلفاظ على اال�ستقرار املحّلي واالإقليمي. اإن ثقتنا 

بقدرتنا على تخطي م�ساعب املرحلة، هي فعل اإميان بحّقنا 

اأر�سنا  الدفاع عن  املقد�س يف 

فعل  اأن��ه��ا  كما  و�سعبنا، 

قناعة را�سخة باإرادة بالدكم 

م�ساندة  موا�سلة  يف  ال�سادقة، 

اجل��ي�����س وت��وف��ري م��ق��ّوم��ات 

ال�سمود للبنان«.
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لقد حال اجلي�ش دون اإ�سعال نار الفتنة 

يف البالد، وتعري�ش وحدة اللبنانيني لأخطار 

ج�سيمة، جم�سًدا التزامه اتفاق الطائف، واإرادة العي�ش 

امل�سرتك بني اأبناء وطننا الواحد.

نوؤكد التزامنا الكامل قرار 

جمل�ش الأمن الرقم 1701 

مبختلف مندرجاته، واحلر�ش 

على اإقامة اأف�سل عالقات التعاون 

والتن�سيق مع قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان.

تبقى ق�سية الع�سكريني املختطفني لدى 

التنظيمات الإرهابية اأولوية مطلقة بالن�سبة اإلينا، 

ولن ناألَو جهًدا اأو و�سيلة يف �سبيل حتريرهم، 

وعودتهم اإىل موؤ�س�ستهم وعائالتهم.



جولة 

ميدانية
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تفّقد �لوحد�ت على 

خطوط �لقتال قبل 

يومني من معركة 

تلة �حلمر�

قائد اجلي�س 

للع�سكريني:

مّرت علينا ظروف 

�سعبة... لكّننا 

�سنعنا النت�سار 

تلو الآخر

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  تفّقد 

الع�سكرية  ال��وح��دات  قهوجي 

حيث  واللبوة،  عر�سال  منطقتي  يف  ال�سرقية  احلدود  على  املنت�سرة 

ووادي  القلعة  امل�سيدة،  اجلبل،  �سهر  يف  الأمامية  مراكزها  على  جال 

بال�سباط  اجتمع  ثّم  املّتخذة،  امليدانية  الإجراءات  على  واّطلع  حمّيد، 

قائد اجلي�ش بجهود  نّوه  الاّلزمة. وقد  التوجيهات  والع�سكريني وزّودهم 

بالفخر  �سعوره  عن  واأع��رب  املتوا�سلة،  وبت�سحياتهم  الع�سكريني 

والعتزاز بتاريخ املوؤ�س�سة النا�سع...

تاريخ املوؤ�س�سة نا�سع

الع�سكريني  خاطب  قهوجي  العماد 

قائاًل:

املنت�سرة  الوحدات  اأتفقد  مّرة  كل  يف 

�سباطها  واألتقي  القتال،  خطوط  على 

وجنودها، اأ�سعر بالفخر واالعتزاز بالتاريخ 

داخلي  يف  وجت���ول  ملوؤ�س�ستنا  النا�سع 

بحلوها  الع�سكرية  اخلدمة  ذكريات 

جي�سنا  م�ستقبل  اأتلّم�س  كما  ومّرها، 

الواعد يف عنفوان ال�سباط  واجلنود.

لول �سمودكم ملا بقي وطن

اأوؤك����د ل��ك��م ال��ي��وم، اأّن����ه ال خ��وف 

يجري  م��ا  ت��داع��ي��ات  م��ن  لبنان  على 

هنا،  موجودين  دمتم  ما  املنطقة،  يف 

كال�سخور،  االأر���س  هذه  يف  ومنغر�سني 

ويف  وال�سقيع،  ال��ربد  ق�ساوة  تتحّملون 

حت�سني  على  تواظبون  نف�سه،  الوقت 

الليل  وت�سلون  مراكزكم، 

العماد قهوجي يف احلربّية

تفّقد قائد اجلي�س العماد جان قهوجي الكّلية احلربّية يف 

الفيا�سية، حيث جال على اأق�سامها واطلع على �سري التدريب 

والن�ساطات املختلفة فيها.

وتالمذة  و�سباطها  الكّلية  بقائد  قهوجي  العماد  واجتمع 

والتدريب  التق�سف  من  فرتة  اأنهوا  الذين  االأوىل  ال�سنة  �سباط 

الالزمة  التوجيهات  وزّوده��م  اأو�ساعهم  عاين  حيث  ال�ساق، 

للمرحلة املقبلة.



االإره��اب  ومنع  احل��دود  حلماية  بالنهار 

من الت�سّلل اإىل الداخل، واعلموا اأنه لوال 

�سمودكم الرائع هذا، لكان تغرّي وجه 

لبنان اأو رمبا ملا بقي لنا وطن.

اإجناز تاريخي للجي�ش

هجمة  اأ�سر�س  من  لبنان  حميتم  لقد 

اإره��اب��ي��ة ت��ع��ّر���س ل��ه��ا، يف وق��ت عاث 

االإرهابيون خراًبا ودماًرا وقتاًل يف معظم 

التاريخي  االإجن��از  وهذا  املنطقة،  بلدان 

ل��وال  ل��ي��ت��ح��ّق��ق،  ي��ك��ن  مل  للجي�س، 

ال�سهداء  رفاقكم  ودم��اء  ت�سحياتكم 

العميق  وع��ي��ك��م  ول����وال  واجل���رح���ى، 

ال  الذين  لالإرهابيني  الب�سعة  للطبيعة 

هوية لهم وال دين 

���س��وى ال��ت��خ��ري��ب 

وزرع  واالإج�������رام 

ال��ف��ت��ن��ة، ف��ه��م ال 

ميّيزون بني طائفة 

اأو مذهب  واأخ��رى، 

واآخ���������ر، وك����ّل 

يجاريهم  ال  م��ن 

اأف���ك���اره���م  يف 

وم��ع��ت��ق��دات��ه��م 

عدّو  هو  العبثية، 

ي�����س��ت��ب��اح دم���ه 

وعر�سه.

ك�سرمت �سوكة 

الإرهاب

ب�س�ج�اعت�ك��م 

ك�سرت��م �سوك�ة 

االإرهابيني،  هوؤالء 

واأ���س��ق��ط��ت��م االأق��ن��ع��ة ع��ن وج��وه��ه��م، 

ي�ستقوون  جبناء،  اأنهم  للعامل  فاأثبتم 

وهم  االأق��وي��اء،  ويهابون  ال�سعفاء  على 

�سالبة  ينالوا من  اأن  اأوهن بكثري من 

عزميتكم واإرادتكم.

لبنان لن يكون جزًءا من ال�سراع 

لبنان ال ميكن اأن يتغرّي، وال ميكن 

اأن يكون جزًءا من ال�سراع الذي يع�سف 

هنا  ثباتكم  بف�سل  وذل��ك  باملنطقة، 

وبف�سل متا�سك اجلي�س وقّوته.

ع�سيبة،  ظ���روف  علينا  م���ّرت  لقد 

�سّد  االآخ��ر  تلو  االنت�سار  �سنعنا  لكّننا 

ال�سرقية ويف  �سواء على احلدود  االإرهاب، 

طرابل�س  يف  اأو  حتديًدا،  عر�سال  منطقة 

خالل  اأخ��رى  اأماكن  يف  اأو  وحميطها 

ال�سنوات الفائت�ة. 

اإمياننا را�سخ بالوطن

االإجن���ازات  م��ن  العديد  حّققنا  لقد 

الوطنية الباهرة، لكّن هذا ال يعني اأننا 

ونحن  واالأزم��ات،  االأحداث  من  انتهينا 

لن  وهي  ملواجهتها،  تام  ا�ستعداد  على 

تكون اأ�سعب من تلك التي مررنا بها. 

اإمياننا را�سخ بالوطن، ولن يبقى يف نهاية 

املطاف �سوى الدولة التي وحدها �ستحمي 

لبنان كّل لبنان.

جي�سنا اليوم اأقوى من اأي وقت م�سى

قّوتكم هي يف وحدتكم وت�سامنكم، 

ال�سيا�سة  ���س��م��وم  ���س��ّد  وم��ن��اع��ت��ك��م 

من  اأقوى  هو  اليوم  جي�سنا  والطائفية. 

باالعتبار  تاأخذ  والقيادة  م�سى،  وقت  اأي 

االحتماالت كّلها.

قد يكون هناك اأحداث وم�ساكل يف 

الداخل كما هنا على احلدود، لكّننا 

ف��ال��وح��دات  االأم����ر،  ل��ه��ذا  بون  متح�سّ

الع�سكرية املنت�سرة يف بريوت ويف جميع 

املناطق االأخرى، جاهزة للتدخل الفوري 

ممكن،  وقت  باأ�سرع  االأو�ساع  حل�سم 

واالأمن الوقائي يجري جنًبا اإىل جنب مع 

عمليات  حل�سول  منًعا  املبا�سر،  االأم��ن 

غدٍر تطال قوى اجلي�س اأو املواطنني.

ن��ح��ن م��ع��ك��م ل��ن��ك��م��ل ال��ط��ري��ق 

وللجي�س  لكم  هو  وامل�ستقبل  �سوًيا، 

ح���س��ن  بجه��ودك��م  �س��يبق��ى  الذي 

ل��بن��ان واأم��ل اأبنائ��ه.
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مًعا يف 

مواجهة التحّديات

ر�سالة من قائد اجلي�ش

واأخرى من

قائد قّوات الأمم 

املتحدة يف لبنان 

مبنا�سبة 

ال�سنة اجلديدة

العماد 

قهوجي:

بورتوالنو:

ع�شكريونا املنت�شرون على احلدود هم العيد احلقيقّي للبنان

قّوات اليونيفيل حاجة لبنانية واإقليمّية

تعاوننا مع اجلي�ش اللبناين ممتاز على خمتلف امل�شتويات

اأ�سوات القنابل وقوافل النازحني باتت طّي الن�سيان

يف العام 1978 اجتاح العدو الإ�شرائيلي معظم الأرا�شي اللبنانّية جنوب الليطاين، وعلى 

اإ�شرائيل  بان�شحاب  ق�شى  الذي   425 القرار  الأمن  جمل�ش  عن  �شدر  الجتياح  هذا  اأثر 

الواقع مل مينع وجود هذه  ال�شالم يف اجلنوب. يف  قّوات دولّية مهمات حفظ  وبتكليف 

القّوات اإ�شرائيل من ممار�شة عدوانها �شد لبنان، بل اإّن جنود »القّبعات الزرق« كانوا يف 

اأحيان كثرية يف دائرة ال�شتهداف، فا�شت�شهد منهم عدد غري قليل.

بعد عدوان 2006 اأ�شدر جمل�ش الأمن القرار 1701 الذي عّززت مبوجبه القّوات الدولّية 

القّوات  هذه  تعمل  لبنان.  يف  العاملة  املوؤّقتة  املّتحدة  الأمم  قّوات  ا�شم:  حتت  وباتت 

ا بدور  بالتن�شيق مع اجلي�ش اللبناين على حفظ ال�شتقرار جنوب الليطاين، وت�شطلع اأي�شً

خدماتي واإمنائي.

القائمني  والتن�شيق  التعاون  مادتها من  ت�شتقي  التحّديات«، �شفحات  »مًعا يف مواجهة 

بني اجلي�ش اللبناين وقّوات الأمم املّتحدة املوؤّقتة العاملة يف لبنان. والبداية يف هذا العدد 

لوت�شيانو  اجلرنال  اليونيفيل  لقائد  واأخرى  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  لقائد  كلمة  مع 

بورتولنو، بُّثتا عرب »برنامج اجلندي« مبنا�شبة بداية العام اجلديد.

العماد قهوجي 

يف حتّية اإىل اأبطال اجلي�ش

قائد اجلي�ش  وّجه  يف م�ستهّل كالمه 

العماد قهوجي حتّية اإىل اأبطال اجلي�ش 

املنت�سرين  اأولئك  ا  خ�سو�سً وعنا�سره، 

على احلدود.

كما حّيا عائالت ال�سهداء وعائالت 

قدوم  مع  وق��ال:  املخطوفني،  رفاقهم 

لأبطال  حتية  اأوّج���ه  اجل��دي��دة  ال�سنة 

واأنتم  �سنة  ك��ل  لهم  واأق���ول  اجلي�ش 

عائالت  اأحيي  كما  بخري.  واجلي�ش 

اأر�ش  الذين �سقطوا دفاًعا عن  �سهدائنا 

الوطن وكرامة ال�سعب وحريته، واأمتنى 



اأن  املخطوفني  الع�سكريني  لعائالت 

يلتقوا اأحباءهم قريًبا.

احل��رب  اإىل  قهوجي  العماد  وت��ط��ّرق 

القائمة بني اجلي�ش والإرهاب. فقال: اإن 

الإرهابيني  واإن  موجوًدا،  زال  ما  اخلطر 

�سرباتهم،  لتوجيه  الفر�سة  يتحّينون 

باملر�ساد،  لهم  يقف  اجلي�ش  لكن 

قوة  بف�سل  �سننت�سر  باأننا  ثقة  وكلنا 

اجلي�ش والتفاف ال�سعب حوله.

غريبة  ظاهرة  الإره��اب  اأن  اعترب  واإذ 

عن جمتمعنا وعاداتنا، اأو�سح اأن هدف 

بني  التغلغل  كان  الأ�سا�سي  الإرهابيني 

واإحداث فتنة طائفية ومذهبية،  النا�ش 

لكنهم ف�سلوا.

يف مواجهة الإرهاب

يّتبعها  ال��ت��ي  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ع��ن 

الإره��اب،  مواجهة  يف  اجلي�ش 

اأوًل  ا�سراتيجيتنا  تق�سي  قال: 

اإىل  للتعّرف  املعلومات  بجمع 

اأماكن  وحت��دي��د  الإره��اب��ي��ني 

ثم  ومن  وقدراتهم،  وجودهم 

لفت  واإذ  ع�سكرًيا.  �سربهم 

العملية  هذه  يف  الأهم  اأن  اإىل 

هو جمع املعلومات ال�سحيحة 

وا�ستعمالها يف الوقت املنا�سب، 

اأ�سار اإىل اأن الإرهابيني يحاولون 

يف  للتاأثري  نف�سية  حرب  �سّن 

خالل  م��ن  النا�ش  معنويات 

وب��ي��ان��ات  الوح�سية  ال��ق��ت��ل  م�ساهد 

اإن  ال�سياق:  ه��ذا  يف  وق���ال  التهديد. 

مكافحة الإرهاب تتم عرب م�سار طويل 

ودقيق وحتتاج اإىل �سرب وت�سحية.

ت�سغل  التي  الأمور  �سوؤال عن  ورًدا على 

مو�سوع  اإن  اجلي�ش:  قائد  ق��ال  باله، 

دائًما  حا�سٌر  املخطوفني  الع�سكريني 

واأّكد  توؤمله؛  عائالتهم  ومعاناة  باله  يف 

اأي و�سيلة ميكن  اأن القيادة لن تهمل 

اأن قرار  اإىل ا�سرجاعهم علًما  اأن توؤدي 

ال�سيا�سية.  ال�سلطة  بيد  هو  املقاي�سة 

ك��ذل��ك ق���ال: ه��ن��اك م��و���س��وع اآخ��ر 

من  كبري  ع��دد  وج���ود  ه��و  ح�سا�ش، 

وانت�سارهم  لبنان  يف  ال�سوريني  النازحني 

وُيحدث  فو�سى  ي�سبب  مما  ع�سوائًيا 

يكون  اأن  يجب  لذلك  اأمنية،  ثغرات 

كل مواطن كما كّل ع�سكري عيًنا 

اأي  عن  فوًرا  ويبّلغ  الأمن،  على  �ساهرة 

خلل اأمني اأو ن�ساط ُمريب.

الع�شكريني وت�شحياتهم  حقوق 

وامل�شاعدات

ال��ع�����س��ك��ري��ون على  ي��ح�����س��ل  ه���ل 

من  ب��ه  يقومون  م��ا  مقابل  حقوقهم 

مهمات �سعبة ويقدمونه من ت�سحيات؟

اأجاب العماد قهوجي عن هذا ال�سوؤال 

قائاًل: الت�سحيات التي تقدمها املوؤ�س�سة 

ما  كثرًيا،  غاٍل  الدم  باأثمان،  تقدر  ل 

واحرامه وحّبه.  ال�سعب  يهمنا هو ثقة 

الدرجة  يف  ت��اأت��ي  امل��ادي��ة  امل�ستحّقات 

الع�سكريني  اأن  اأوؤك���د  واأن��ا  الثانية، 

يف  ي�ستحّقونه  م��ا  على  يح�سلون  ل 

حت�سني  ن��ح��اول  لكننا  امل��ج��ال.  ه��ذا 

اأن  ونتمّنى  الإمكان،  قدر  التقدميات 

والرواتب  الرتب  �سل�سلة  م�ساألة  تنتهي 

ب�سكل عادٍل ومر�ٍش للجميع.

يح�سل  اأن  ينتظر  التي  الأ�سلحة  وعن 

اأن  املعروف  من  ق��ال:  عليها،  اجلي�ش 

من  هم  اللبناين  اجلي�ش  ع�سكريي 

على  العامل  يف  �سجاعة  والأكرث  الأقوى 

و�سّباطه  الإمكانات،  �ساآلة  من  الرغم 

وهذه  وثقافة.  علًما  ال�سّباط  اأكرث  من 

التجارب  بعد  ا  خ�سو�سً خت  تر�سّ ال�سورة 

ولذلك  اجلي�ش،  خا�سها  التي  واملعارك 

تعاون  عالقات  اإقامة  اإىل  الدول  ت�سعى 

التي  احلديثة  والأ�سلحة  معنا.  و�سداقة 

قدرات  ن  حت�سّ �سوف  عليها،  �سنح�سل 

اجلي�ش القتالية وم�ستوى اأدائه.

اليونيفيل حاجة لبنانية واإقليمية

القّوات  اأن وجود  اعترب العماد قهوجي 

يوؤكد  اللبنانية  الأرا�سي  على  الدولّية 

احرام لبنان القرارات الدولية، وقال: اإن 

ك بوجود هذه القوات لأنه  لبنان متم�سّ

عامل  وهو  واإقليمية،  لبنانية  حاجة 

والتعاون  التن�سيق  واإن  وه��دوء،  ا�ستقرار 

على  قائمان  واليونيفيل،  اجلي�ش  بني 

م�ستوى عاٍل جًدا، ويف اإطار تنفيذ القرار 

1701 يتم حفظ اأمن احلدود ومنع ح�سول 

منطقة  وج��ود  اأن  اإىل  واأ�سار  خروقات. 

يفر�ش  م�سركة  عمليات 

املهّمات  يف  والتعاون  التن�سيق 

الوحدات،  وحت��ّرك  وال��دورّي��ات 

اللبناين  للجي�ش  الإمرة  حيث 

الأم���ن.  ح��ف��ظ  �سعيد  ع��ل��ى 

مع  ال��ع��الق��ات  اأن  واأو����س���ح 

عالقة  من  تطّورت  اليونيفيل 

اإىل  م��ه��ّم��ات،  وتنفيذ  عمل 

وذلك  وم���وّدة،  �سداقة  عالقة 

وال�سّباط  القيادة  م�ستويي  على 

املدنيني  اأن  كما  والعنا�سر، 

��ا ���س��داق��ات  ب��ات��ت ل��ه��م اأي�����سً

يوؤّثر  وهذا  الدولّية،  القّوات  مع  ة  خا�سّ

اإيجابي على عملنا مًعا وعلى  ب�سكل 

الثقة املتبادلة بيننا.

اأنتم العيد احلقيقي

اإىل  اجلي�ش  ق��ائ��د  ت��وّج��ه  اخل��ت��ام  يف 

يف  امل��دن��ي��ني  وامل��وظ��ف��ني  الع�سكريني 

اجل��ي�����ش ب��ك��ل��م��ة م��ع��اي��دة، وخ�����شّ 

احل��دود  على  املنت�سرين  الع�سكريني 

بعلبك  وراأ���ش  عر�سال  اإىل  اجلنوب  من 

واأنتم  اأبطالنا،  اأنتم  بالقول:  وال�سمال 

دونكم  من  للبنان،  احلقيقي  العيد 

�سّباط  حّيا  كما  وط��ن.  ول  اأعياد  ل 
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ال�ساهرين  وعنا�سرها  اجلي�ش  قيادة 

الأر�ش  على  الأمنية  التطورات  ملتابعة 

حلظة بلحظة، وحّيا جميع ع�سكريي 

الأرا�سي  يف  املنت�سرين  اللبناين  اجلي�ش 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وع��ائ��الت��ه��م، وع��ائ��الت 

ال�سهداء واللبنانيني كافة.

مبعايدة  ت��وّج��ه  اأخ���رية  كلمة  ويف 

ة جًدا« لقائد قّوات الأمم املّتحدة  »خا�سّ

لوت�سيانو  اجل���رال  لبنان  يف  امل��وؤّق��ت��ة 

القّوات،  هذه  عنا�سر  وجلميع  بورتولنو 

وعائالتكم،  اأهلكم  نحن  وق���ال: 

وكل �سنة واأنتم باألف خري.

بورتولنو: اأطيب التمنيات با�شم 

حفظة ال�شالم

املّتحدة  الأمم  ق���ّوات  ق��ائ��د  ا�ستهّل 

اأحّر  بتقدمي  كلمته  لبنان  يف  املوؤّقتة 

قائد  اإىل  التمنيات  واأطيب  التحيات 

قهوجي،  جان  العماد  اللبناين  اجلي�ش 

واللبنانيني  والع�سكريني  ال�سّباط  واإىل 

عموًما، وقال:

اثني  نحو  عن  وبالنيابة  يل،  اإ�سمحوا 

من  ال�����س��الم  حفظة  م��ن  األ���ف  ع�سر 

اليونيفيل،  يف  وع�سكريني  مدنيني 

ب����اأن اأق������ّدم ل��ك��م اأح�����ّر ال��ت��ح��ي��ات 

ت�سارك  واأ���س��اف:  التمنيات.  واأط��ي��ب 

يف  ع��ادة  اللبنانيني  اليونيفيل  ق��ّوات 

وهذا  بالأعياد،  اخلا�سة  الحتفالت 

املو�سم لي�ش با�ستثناء. اإنها فر�سة جيدة 

لتعزيز الروابط الجتماعية واملهنية بني 

�سريكنا  اللبناين،  واجلي�ش  اليونيفيل 

ال�سالم  حفظ  قّوات  وبني  ال�سراتيجي، 

وال�سعب اللبناين ب�سكل عام.

تعاون ممتاز

اليونيفيل  ب��ني  الوثيق  ال��ت��ع��اون  اإن 

خمتلف  على  ممتاز  اللبناين  واجلي�ش 

امل�ستويات، من اجلندي وال�سابط ال�ساب 

ملتزمتان  فالقّوتان  الرتب.  اأعلى  اإىل 

وال��ه��دوء يف  ال���س��ت��ق��رار  احل��ف��اظ على 

ج���ن���وب ل��ب��ن��ان 

املجتمعات  ودعم 

امل����ح����ل����ي����ة يف 

امل��ن��ط��ق��ة. م��ًع��ا، 

بنجاح  تعاملنا 

م������ع خم��ت��ل��ف 

التحديات الأمنّية 

يف  واجهتنا  التي 

وبف�سل  اجلنوب. 

قة  املن�سّ جهودنا 

م������ع اجل���ي�������ش 

اللبناين، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية 

والبلدية  الدينية  وال�سلطات  املحلية، 

لبنان،  جنوب  و�سكان  وال�سيا�سية 

تتمّتع هذه املنطقة بفرة غري م�سبوقة 

من ال�سالم منذ العام 2006.

�شور املا�شي و�شور احلا�شر

اجلرال بورتولنو اأردف قائاًل: اإّن وجود 

واجلنود  ال�سالم  الآلف من جنود حفظ 

لبنان  جنوب  يف  املنت�سرين  اللبنانيني 

ذاته  بحّد  عّزز  قد   1701 القرار  مبوجب 

الأمن يف املنطقة وغرّي من طريقة عي�ش 

ملمار�سة  فر�سة  منحهم  اإذ  اجلنوبيني، 

حياتهم اليومية ب�سكل طبيعي، فبات 

مدار�سهم  ارتياد  الطاّلب  با�ستطاعة 

اإىل  الذهاب  املزارعني  باإمكان  و�سار 

حقولهم كل يوم ومن دون خوف، حتى 

النازحني  وقوافل  القنابل  اأ���س��وات  اإن 

وحّلت  الن�سيان،  ط��ّي  يف  اأ�سبحت  قد 

املنازل  واإعمار  البناء  اأ�سوات  منها  بدًل 

واملنتجعات ال�سياحية و�سّق الطرقات.

التحّديات  بع�ش  اأن  يقني  على  نحن 

الأم��ن��ّي��ة اخل��ط��رية ل ي���زال ق��ائ��ًم��ا يف 

مناطق اأخرى من لبنان، ونحيي اجلي�ش 

يف  حّققها  التي  ل��الإجن��ازات  اللبناين 

يف  الأمن  على  للحفاظ  الرامية  جهوده 

اأجزاء خمتلفة من البالد يف خالل العام 

ا من  املا�سي. لقد خ�سر ل�سوء احلظ بع�سً

اأُ�سر  مع  قلوبنا  وجنوده.  �سّباطه  اأ�سجع 

كما  اأحباءهم،  فقدوا  الذين  ال�سحايا 

اأننا ناأمل ال�سفاء العاجل للجرحى.

مزيًدا  اجلديد  العام  يجلب  اأن  اآم��ل 

الأرا�سي  على  وال�ستقرار  ال�سالم  من 

اللبنانية، واملزيد من الفرح والزدهار يف 

كل منزل ولكل عائلة.

احلوار ال�شرتاتيجي مي�شي قدًما

حول تعزيز قدرات اجلي�ش قال: اإ�سمحوا 

�سوف  اليونيفيل  اأن  لكم  اأوؤكد  اأن  يل 

للحفاظ  ممكن  هو  ما  بكل  تقوم 

تعاوننا  ولتعزيز  املنطقة  يف  الهدوء  على 

على  وكمثال  اللبناين.  اجلي�ش  مع 

اأود  ح�سلت،  التي  الإيجابية  التغيريات 

مّت  ال��ذي  امللحوظ  التقّدم  اإىل  اأ�سري  اأن 

اإحرازه يف العام املا�سي يف عملية احلوار 

تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي  ال�سراتيجي، 

اجلهود  ودعم  اللبناين  اجلي�ش  ق��درات 

الرامية اإىل امل�سّي قدًما باجتاه وقف دائم 

جلان  اجتماع  �سهد  وقد  النار.  لإطالق 

املقّر  يف  عقد  الذي  ال�سراتيجي  احل��وار 

منعطًفا  الناقورة  يف  لليونيفيل  العام 

اأ�سا�سًيا يف هذه العملية.

مع  وعقلي  تفكريي  ق��ائ��اًل:  وختم 

مع  وج��ن��وده،  اللبناين  اجلي�ش  �سّباط 

يقومون  الذين  اليونيفيل  ع�سكريي 

الأع��ي��اد،  مو�سم  خ��الل  بواجباتهم 

قة  اأولئك الذين ي�سريون بالدوريات املن�سّ

يف  كما  ال�سافية  الأيام  يف  ونهاًرا،  لياًل 

النوع  هذا  فبف�سل  القوّية.  العوا�سف 

لل�سعب  �سيكون  الت�سحيات  م��ن 

املو�سم  بهذا  لالحتفال  فر�سة  اللبناين 

من الأعياد، كل عام واأنتم بخري.

مًعا يف 

مواجهة التحّديات

العدد 22356





الإرهابيون يحاولون فر�ش 

وقائع ميدانية

بني معركة عر�سال مطلع 

مطلع  وب���ني  امل��ا���س��ي،  اآب 

اجلي�ش  �سّد  اجل��دي��د،  العام 

اللبناين العديد من حماولت 

الت�سلل باجتاه مراكزه على 

ال�سمالية.  ال�سرقية  احل��دود 

ي�سعون  كانوا  فالإرهابيون 

وقائع  خلق  اإىل  با�ستمرار 

طول  على  جديدة  ميدانية 

خط احلدود اللبناين ال�سرقي.

حتركات  ر�سده  اإط��ار  ويف 

الإره��اب��ي��ني وم��ن��ع��ه��م من 

نّفذ  باجتاه مراكزه،  الت�سلل 

اجلي�ش ليل 23 كانون الثاين 

ا�ستهدف  كميًنا  املن�سرم 

حت��اول  م�سلحني  جمموعة 

وادي  حاجز  ب��اجت��اه  التقّدم 

اأوقع  عر�سال حيث   – حميد 

قتلى  اأرب��ع��ة  �سفوفهم  يف 

خ�سائر  اإحلاقه  اإىل  بالإ�سافة 

اجل���رود،  يف  مبجموعاتهم 

يوم  قبل  اأح��ب��ط  اأن��ه  علًما 

العا�شفة  بييني  مييا  ف�شحة  يف 

»اجلي�ش«  ملجلة  كانت  واملعركة، 

جولة بني عر�شال وراأ�ش بعلبك.

يف املراكز املمتدة بني جرد واآخر، 

وال�شقيع، كانوا  الثلج  ويف ح�شرة 

و�شجاعتهم.  جهوزيتهم  بكامل 

هناك حيث ال�شقيع اأ�شبه مبق�ش 

يف�شل الأطراف عن باقي اأع�شاء 

ير�شدون  متاأهبني  كانوا  اجل�شم، 

خالل  بلحظة.  حلظة  اخلطر 

مراكزهم  بني  انتقلنا  كامل  نهار 

ولن�شتطيع  اأحوالهم  لن�شتك�شف 

التي  الظروف  عن  فكرة  تكوين 

املقّد�شة.  مهّمتهم  فيها  يييوؤدون 

حيث  اإىل  الو�شول  جمرد  كان 

متابعة  من  لنتمكن  وم�شاعدتهم  تدخلهم  اقت�شت  �شاقة  مهمة  هم، 

ال�شري... اأما هم فال يرون يف كل ذلك اإّل جمرد واجب اختاروا اأن ينربوا 

له بكل جوارحهم لأنهم اأق�شموا اليمني املقد�ش...

اأياديهم،  القائد بينهم. �شّد على  اأيام من زيارتنا لهم، حّل  بعد ب�شعة 

ثّمن ت�شحياتهم، واأّكد اأنه ل خوف على لبنان، ما داموا »هنا، منغر�شني 

الأر�ش كال�شخور«... )تفا�شيل جولة قائد  يف 

هذا  من  اآخر  مكان  يف  قهوجي  العماد  اجلي�ش 

العدد(.

مّر يومان، ويف �شباح اليوم الثالث كانوا على 

موعد جديد مع اخلطر والبطولة. الإرهابيون 

حاولوا الت�شلل اإىل اأحد املراكز. هذه املرة كانت 

هدفهم.  بعلبك  راأ�ش  جرود  يف  احلمرا  تلة 

دّم  عروقهم  يف  يغلي  رجال  ثمة  كان  هناك 

يتجّمد  رجال  وال�شرف.  والت�شحية  ال�شجاعة 

تبث  هممهم  لكن  حولهم،  من  �شيء  كل 

احلياة والدفء يف اجلماد وال�شقيع.

علمهم  ظّل  اآخرون.  جرح  ثمانية،  منهم  ا�شت�شهد  ا�شتب�شلوا،  قاتلوا، 

ا بهممهم وهاماتهم. اأما الإرهابيون املجرمون، فف�شلوا  مرفوًعا، حمرو�شً

مّرة اأخرى يف حتقيق هدفهم، قتل منهم الع�شرات، ظلت جثث كثرية 

لهم يف �شاحة املعركة، وانكفاأ الباقون اإىل اأوكارهم...

و�شمعناه  �شاهدناه  ما  ون�شتعر�ش  لنعود  نبداأ،  البطولية  املعركة  من 

وخربناه يف جولة �شتظل كل تفا�شيلها يف البال والقلب، ولرنّدد مع كل 

�شروق �شم�ش وعتمة ليل: حماكم الله يا اأبطالنا، ومن راأ�ش بعلبك، اإىل 

»راأ�ش ال�شماء«، اأرواح �شهدائنا الأبرار.

ملف 

العدد

العدد 24356

بني عر�سال وراأ�س بعلبك

اأبطال ينغر�شون يف الأر�ش كال�شخور 

يقاتلون، ي�شتب�شلون، ي�شت�شهدون 

ويظّل علمهم مرفوًعا
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�سيارة  نقل  حماولة  ذلك  من 

مفخخة اإىل الداخل اللبناين.

على تلة احلمرا

ال��ث��اين  ك��ان��ون   23 ف��ج��ر 

ه��اج��م��ت جم��م��وع��ات من 

التنظيمات الإرهابية مركز 

للجي�ش  مراقبة متقدًما جًدا 

ج���رود   – احل���م���را  ت��ل��ة  يف 

احل��دود  جلهة  بعلبك  راأ���ش 

اللبنانية – ال�سورية.

على  ت�سرف  احل��م��را  وتلة 

راأ�ش بعلبك، وهي  وادي �سيل 

بالغ  ا�سراتيجي  موقع  ذات 

ت��وؤم��ن  لكونها  الأه��م��ي��ة 

بكامله  القطاع  حماية 

يتمركز  ال��ت��ّل��ة.  م��ق��اب��ل 

م��وق��ع ل  الإره���اب���ي���ون يف 

كلم  م���ن  اأك�����رث  ي��ب��ع��د 

وقد  املخريمة(،  )جبل  واحد 

م�ستفيدين  ل��ي��اًل  ت�سللوا 

ا  خ�سو�سً الأر�ش،  طبيعة  من 

جًدا،  وا�سعة  احلمرا  تلة  اأن 

راأ���س��ه��ا على  ح��ي��ث مي��ت��د 

تقريًبا. عدد  3 كلم  م�سافة 

 150 نحو  ك��ان  املهاجمني 

اأن ت�ساعف  اإرهابًيا، ما لبث 

لحًقا.

ا���س��ت��ب��ك اجل���ي�������ش م��ع 

اإىل  املت�سللني  املهاجمني 

اأح����د امل����واق����ع، ا���س��ت��م��رت 

عّدة  عنيفة  ال�ستباكات 

باحكام  وانتهت  �ساعات، 

التلة،  ال�سيطرة على  وحداته 

وبطرد الإرهابيني الذين �سقط 

لهم ع�سرات القتلى.

امل��ع��رك��ة  يف  ����س���ارك���ت 

وح��دات  قوامها  دع��م  ق��وات 

تولت  بينما  املدفعية،  من 

مهمة  والطوافات  املروحيات 

ال��دع��م م��ن اجل���و. اأم���ا قوى 

ف�سمت  الرئي�سية  الهجوم 

املجوقل  الفوج  من  وح��دات 

واأخرى موؤللة من فوج احلدود 

الربي الثاين.

�سر�سة  م��ع��رك��ة  ك��ان��ت 

خ��ا���س��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ون 

هاجموا  و�سجاعة،  بثبات 

الإرهابيني  نريان  وابل  حتت 

الأع��ل��ى  يف  امل��ت��م��رك��زي��ن 

املواقع  جميع  على  و�سيطروا 

ببطولتهم ودمائهم.

�سقط منهم ثمانية �سهداء، 

ع�����س��ك��ري��ني،  و7  ���س��اب��ط 

اإ�سابات  اآخ��ر  ع��دد  واأ�سيب 

خم��ت��ل��ف��ة. ك���ث���ريون من 

اجلرحى تابعوا القتال. الدماء 

الأم��ان  �سياج  ع��ززت  النقية 

اأخ���رى اخلطر.  م��ّرة  و���س��دت 

ف�سيطرة الإرهابيني على تلة 

احلمرا لو ح�سلت لكان من 

راأ�ش  منطقة  تهّدد  اأن  �ساأنها 

بعلبك بكاملها.

ال��ع�����س��ك��ري��ون ك���ان���وا 

م��درك��ني لأه��م��ي��ة امل��وق��ع 

ول��ق��د���س��ي��ة امل��ه��م��ة ال��ت��ي 

يف  فا�ستب�سلوا  ي��ت��ول��ون��ه��ا، 

عهد  بالدم  ووقعوا  تنفيذها، 

ال�سرف والت�سحية والوفاء.

اأجنزوا املهمة

يعلمون  وهم  املهمة  اأجنزوا 

مهمات  بعدها  ما  اأن  جيًدا 

اأخ�����رى، وه���م لها  ك��ث��رية 

م�ستعدون.

الكربى  الت�سحيات  قّدموا 

وه����م م���ت���اأك���دون اأن��ه��م 

�سي�ستمرون يف تقدميها.

م����ن ا���س��ت�����س��ه��د م��ن��ه��م 

لآخ��ري��ن  قطعه  بعهد  وف��ى 

م�سرية  ي�وا�سل  ومن  �سبقوه، 

الوفاء  اأن  يوؤكد  الت�سحية، 

الذي  ال�سّرة  حبل  هو  وال�سرف 

ليجعلهم  الرفاق  بني  ميتّد 

واحدة منذورة حلماية  كتلة 

الوطن.

ب���ورك���ت ���س��ه��ادات��ه��م، 

اأولئك  �سجاعتهم،  بوركت 

بعلب�ك  راأ������ش  يف  ال���ذي���ن 

ارتفع�وا اإىل ال�سم�اء، ورفاقهم 

يح�ر�سون  زال����وا  م��ا  ال��ذي��ن 

�سب�ر  وكل  والأودي��ة  الت�الل 

يف لبنان.

وزير الدفاع ينّوه ب�شجاعة اجلي�ش

مقبل  �سمري  الوطني  الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  اأثنى 

ودحر  هجوم  اأّي  �سد  يف  وق��درات��ه  واإق��دام��ه  اجلي�ش  »�سجاعة  على 

املعتدين مهما حاولوا«. وقال يف هذا ال�سياق: »اجلي�ش كان ول يزال 

الدرع القوي و�سّمام الأمان يف حماية الوطن، وما �سّجله من بطولت 

خ يف اأذهان اجلميع، باأن اأّي اإعتداء على تراب الوطن  وانت�سارات ر�سّ

للمعتدين«.  مقربة  �سيكون  ولبنان  املحّتم،  الف�سل  م�سريه  وجي�سه 

وذوي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  من  بالتعزية  مقبل  الوزير  تقّدم  كما 

ال�سهداء، متمّنًيا ال�سفاء العاجل للجرحى.



»احلكي م�ش متل ال�شويف«

رنا مبا ينتظرنا  بو�سولنا اإىل »�سهر البيدر« بداأت »زينة« تب�سّ

دافًئا  اأّن احلظ حالفنا يومها فالطق�ش كان  الأعايل، مع  يف 

وال�سم�ش م�سرقة.

ومع تقّدمنا يف الطريق اإىل عر�سال، راح ال�سعور برهبة املكان 

يت�سّلل اإلينا �سيًئا ف�سيًئا! وحدها احلواجز والنقاط الع�سكرية 

لنا  تتيح  ال�ستعداد،  اأمّت  على  الطريق  طول  على  املنت�سرة 

ال�سعور بالأمان. يف مركز قيادة اللواء الثامن يف اللبوة تركنا 

اجلرود  نحو  الدفع  رباعية  باآليات  وانتقلنا  تقّلنا،  التي  الآلية 

حيث ثّبت جي�سنا انت�ساره منذ نهاية معركة عر�سال يف اآب 

الفائت. من مداخل بلدة عر�سال اإىل مركز املهنية، فمركز 

اخلزانات، وحاجز امل�سيدة، ووادي حمّيد واحل�سن والزيتونة، اإىل 

عقبة اجلرد فمركز وادي عطا... كل ما ا�ستطعنا قوله »الله 

يحمي جي�سنا«. لقد كان قيامنا بتلك اجلولة اأ�سبه بخو�ش 

معركة، فما هو حال هوؤلء الع�سكريني الذين ينتقلون من 

منازلهم اإىل مراكز خدمتهم، يتعّر�سون 

ملخاطر الطرقات التي ت�سبه كل �سيء اإّل 

امل�سّلحني  خطر  عن  ناهيك  الطرقات، 

يف  يومًيا  يواجهونها  التي  والع��ت��داءات 

متل  م�ش  »احلكي  حًقا  املناطق.  هذه 

ال�سويف!«.

على مداخل عر�شال...

اللواء  مراكز  من  جولتنا  انطلقت 

بلدة  مدخل  من  ب��دًءا  املنت�سرة  الثامن 

عر�سال )من ناحية اللبوة( حيث ُثبٍّت حاجز لل�سرية 811. هدوء 

لفت واملاّرة ينّفذون تعليمات الع�سكريني بكل احرام. يقول 

املالزم روي: »اأ�سبحنا نعرف معظم �سكان املنطقة«، وي�سيف، 

»اإنه حاجز موقع امل�ستو�سف حيث كان يواجهنا يومًيا خطر 

القرية  داخل  من  لهجوم  التعّر�ش  واحتمال  مفّخخة  �سيارات 

وجرودها والأطراف. م�سوؤوليتنا كانت ول تزال كبرية، فاخلطر 

يحدق بنا من كل اجلهات ولكن الوعي الكبري الذي يتمّتع 

الذي  الهدوء  اإىل  ون�سل  املحن  نتخّطى  جعلنا  ع�سكرّيونا  به 

ترونه حالًيا«.

املالزم روي تخّرج يف العام 2014 اأي اأنه حديث اخلدمة، ومع اأنه 

الو�سع  مع  »تاأقلمنا  يقول:  فهو  خطر  موقع  يف  خدمته  يوؤّدي 

تخّطيت  �سخ�سًيا  اأنا  خماوفنا،  تخّطي  علينا  تفر�ش  ور�سالتنا 

كل احلواجز وامل�ساعر ال�سلبية، وال�سبب الأبرز هو م�سوؤوليتنا، 

ووجود رفاق لنا يف اأيدي الإرهابيني. التفكري بهم كاٍف جلعلنا 

ن�ست�سر�ش يف القيام بواجبنا«.
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اإعداد:

ندين البلعة خريالله

اأيام قبل املعركة

يلّح  كان  اأيام،  عّدة  املدار�ش  واأقفل  النا�ش  و�شغل  ال�شواحل  لفح  الذي  »زينة«  العا�شفة  �شقيع 

علينا باأ�شئلة من نوع: كيف يقيم ع�شكرّيونا يف اجلرد حيث احلرارة تنخف�ش اإىل ما حتت ال�شفر 

بدرجات؟ ترى كيف يوؤّمنون احلرا�شة يف ليل العوا�شف؟ كيف يتنّقلون من مركز اإىل اآخر؟ وكيف 

يوؤّمنون حاجاتهم اليومية؟ وماذا عن الواقفني على احلواجز منهم؟...

تلك الأ�شئلة كانت يف بالنا عندما انطلقنا من بريوت يف جولة متتّد من عر�شال اإىل راأ�ش بعلبك، 

اإنه لكذلك،  اأحوال ع�شكرّيينا هناك. واحلق يُقال: »احلكي م�ش متل ال�شويف«. فعاًل  لن�شتطلع 

اأبطالنا املنت�شرون يف  اأن ندرك يوًما ما يقا�شيه  ولو مل ن�شاهد باأم العني ما �شاهدناه، ملا ا�شتطعنا 

الأعايل، ورفاقهم الأ�شرى الذين يحتجزهم الإرهابيون يف تلك املناطق النائية الوعرة.



اخلوذة  اإىل  الدرع  من  الكامل  بعتاده  يو�سف  العريف  يقف 

وجوه  حفظ  وق��د  امل��ارة  على  يرّكز  احل��اج��ز،  على  وال�سالح 

منذ  فيها  يخدم  وهو  املنطقة،  اأهايل  من  معظمهم كونهم 

اأيام يف اخلدمة تعقبها ماأذونية  بداية املعارك. مي�سي خم�سة 

اأ�سبوع،  العا�سفة احتجزته يف املركز لأكرث من  اأيام.  لثالثة 

ع�سرات  نبقى  كّنا  املعارك  خالل  يزعجه،  مل  هذا  »ولكن 

تخّطي  وعلينا  اخلدمة  ظ��روف  اإنها  يقول،  املركز  يف  الأي��ام 

خ�ّش  ما  ويف  الدقيقة«...  الأو�ساع  مع  والتاأقلم  ال�سعوبات 

تعاون املواطنني يوؤّكد العريف يو�سف: »هم مرتاحون ملهّمتنا 

هذه، فهي تعود يف النهاية مل�سلحتهم واأمنهم، وهم ين�ساعون 

للقوانني«.

هنا �شورهم، هنا دماوؤهم...

تابعنا طريقنا ب�سمت، نراقب كل ما حولنا حماولني ا�ستعادة 

الأحداث التي �سهدتها تلك املنطقة خالل املعارك من خالل 

احلاجز  فهنا  وامل��راك��ز.  املواقع  اأ�سماء  مع  �سمعناه  ما  ربط 

قت عليه �سورة للع�سكريني  املوؤّدي اإىل مركز املهنّية وقد ُعلِّ

ال�سهداء الذين ا�ستهدف الإرهاب �ساحنتهم يف عر�سال، وهناك 

طريق متعّرجة تدّل على مدى �سعوبة التنّقل التي عانى منها 

تّلة  على  القابعة  عر�سال  مهنية  املقابل  ويف  الع�سكريون. 

�سغرية والتي �سمد فيها اجلي�ش يف وجه مئات الإرهابيني. 

و�سلنا اإىل مركز الكتيبة 83 حيث يخربنا مالزم اأول )اآمر 

اإليه  انتقلوا  اأنهم  واملعّدات يف قيادة الكتيبة(،  العتاد  ف�سيلة 

يف اأوائل مّتوز اأي قبل بدء معركة عر�سال بحواىل �سهر. ويقول: 

كان الهجوم يف هذه النقطة حتديًدا وعلى نطاق وا�سع... �سقط 

لنا �سهداء، فقد هاجمنا الإرهابيون باأعداد هائلة، وعلى الرغم 

من ذلك �سمدنا. اليوم نحن ثابتون يف هذا املركز وا�ستطعنا 

اأن  بف�سل دماء �سهدائنا وجروح م�سابينا وعزمية ع�سكريينا 

امل�سبوهة  والتحّركات  اجلبهة  على  زلنا  ما  اأنف�سنا.  ن  نح�سّ

للم�سّلحني حت�سل من وقت لآخر ولكن بن�سبة اأقّل بكثري من 

ال�سابق، ونحن نت�سّدى لهم يف كّل مّرة يحاولون الت�سّلل لدخول 

بلدة عر�سال. وعن ال�سعوبات التي تواجههم يقول: »ككل 

مهمة نقوم بها، ل بد من وجود بع�ش ال�سعوبات التي تختلف 

واملناخ  جردية  الأر�ش  هنا  املنطقة.  وطبيعة  املهمة  باختالف 

قا�ٍش، ما يجعل املهّمة اأ�سعب. ولكننا م�ستعّدون لتخّطي كل 

العراقيل، فنحن جي�ش وهذه طبيعة عملنا. لوج�ستًيا ا�ستطعنا 

بالعتاد  م�ستعينني  حاجاتنا  معظم  تاأمني  العا�سفة  خالل 

باآلياتنا  مراكزنا  اإىل  املوؤّدية  الطرقات  بفتح  وقمنا  املنا�سب، 

اخلا�سة«.

عائلته  يرى  اأن  دون  من  اخلدمة  يف  ق�ساها  مّدة  اأطول  وعن 

يجيب: »23 يوًما، ولكن مهما طالت الفرة فاإن التفكري يف 

اآخر،  اأمر  اأي  وارد، لأننا حني ننّفذ مهّمة نن�سى  هذا الأمر غري 

حماية وطننا وترابه و�سعبه هي الأولوية«. 

ل يخفي املالزم اأول اأنه وع�سكرييه ي�سعرون بالفخر كونهم 

يت�سّدون ملجموعات اإرهابية ا�ستطاعت اأن تخرق دوًل كربى 

وترتكب املجازر فيها. ح�سبنا اأننا حمينا بلدنا و�سعبنا من �سّر 

الإرهابيني يقول...

اجلبال  على  مطّلة  تّلة  على  املبنية  املراقبة  د�سمة  من 

اأن�سى  اأول عثمان يقول: »ل  الرقيب  واملناطق املحيطة يحّدثنا 
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بقربي  �سقطوا  الذين  رفاقي 

مركزنا  على  الهجوم  ليلة 

هوؤلء اأخوتي، ت�ساركنا كل 

�سيء، دماوؤهم اأمانة يف عنقي«. 

حياة  يف  الأوىل  املرتبة  حتتّل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف  اخلدمة 

الرقيب حممد من الكتيبة نف�سها، يف ال�سابق خدم يف �سيدا، 

افتخاره  موؤّكًدا  يقول،  كّنا«  اأينما  واحدة  »مهّمتنا  ولكن 

بامل�ساركة يف احلفاظ على لبنان واللبنانيني وحماربة الإرهاب 

حلمايتهم.

اأجمل املهمات اأخطرها

تابعنا التقّدم وقد واكبتنا اآلية ع�سكرية من اللواء الثامن، 

وبداأنا نبتعد تدريًجا عن املناطق الآهلة بال�سكان حتى و�سلنا 

اإىل اأول تّلة يف اجلرود حيث ما ُيعَرف مبركز اخلزانات. هناك 

ابت�سامة  ابت�سامته.  نن�سى  ل  الذي   833 ال�سرية  اآمر  ا�ستقبلنا 

بنف�سه  ال��ك��ب��رية  ثقته  ع��ن  تف�سح 

كل  على  راأيناها  وق��د  وبع�سكرييه، 

الوجوه التي قابلناها يف اجلرود فزرعت يف 

وجه  يف  �سامد  باأن جي�سنا  الأمل  نف�سنا 

الرياح وال�سعوبات.

اأي   2014/8/12 منذ  هنا  »متركزنا 

بعد انتهاء املعارك حيث اأعدنا الإنت�سار 

املحيطة  التالل  كل  على  الع�سكري 

اأي  ومعاجلة  للمراقبة  عر�سال  ببلدة 

حماولة  اأي  ومواجهة  يقع،  قد  اإ�سكال 

فنحن  لها.  نتعّر�ش  قد  ت�سّلل  اأو  هجوم 

معّر�سون  ونحن  ح��ذًرا  انت�ساًرا  منار�ش 

حيث  العتداءات،  من  نوع  لأي  يومًيا 

من  امل�سّلحني  ت�سّلل  حم��اولت  نتوّقع 

لها  ونت�سّدى  البلدة  داخ��ل  اإىل  اجل��رود 

كل  باإغالق  قمنا  الغاية  ولهذه  املتاحة.  الو�سائل  مبختلف 

املنافذ التي ميكن الت�سّلل عربها«.

ي�سيد اآمر ال�سرية بالأداء العايل للع�سكريني، فهم تاأقلموا مع 

على  قادرين  واأ�سبحوا  �سواء،  حّد  على  واملهمة  الأر�ش  طبيعة 

التي  القيادة وتطبيقها بحذافريها. وعن املخاوف  اأوامر  تنفيذ 

يواجهونها يتحّدث النقيب بكل ثقة: »مل يعد لدينا خماوف 

فقد  ننّفذها،  التي  واملهمة  املنطقة  خطورة  من  الرغم  على 

نة واإمكاناتنا  انت�سرنا ب�سكٍل دقيق وكامل، مراكزنا حم�سّ

يبّدد  الأم��ر  وهذا  مبهمتنا  تامة  معرفة  على  ونحن  ممتازة. 

عوامل اخلوف كّلها«.

ماذا عن ال�سغوطات النف�سية التي يرّتبها عليك خوف اأهلك 

واملقّربني منك؟

»مع بداية متركزنا يف هذه املنطقة كان خوفهم اأكرب من 

باتوا يتقّبلون فكرة  الوقت  خماطر اخلدمة، ولكن مع مرور 

وجودي هنا«. ويختم حديثه قائاًل: »هذه من اأجمل املهمات 

التي نّفذتها يف حياتي الع�سكرية، وهي م�سدر فخر واعتزاز يل. 

م�سدر  و�سنكون  امل�سوؤولية  قدر  على  اأننا  دائًما  نربهن  و�سوف 

فخر لقيادتنا وللوطن ان�ساءالله، فاملهمة مهّمتنا والأر�ش اأر�سنا 

والويل ملن يحاول العبث باأمننا«.

اجلندي اأحمد على ماّللته ينّفذ نوبة احلر�ش واملراقبة، ينظر 

ًبا لأي حركة م�سبوهة. ويوؤّكد اأن  باجتاه اجلرود والبلدة حت�سّ

ل خماوف لديه �سوى من الت�سّلل الليلي، ولكنه باتكاله على 

نف�سه وعلى رفاقه يتخّطى خوفه هذا ويوؤّكد »نحن يف املوؤ�س�سة 

لنحمي الوطن ول يتّم �سوى ما كتبه الله«.

يا تالل خلفها تالل...

الأر�ش  اإىل طبيعة  التقّدم ب�سعوبة نظًرا  من اخلزانات تابعنا 

فنحن  واملوحلة،  الوعرة 

على  ن�سري  ن��ك��ن  مل 

طريق حمّدد ووا�سح، بل 

م�ستحدث  طريق  على 

لربط  اجل��ب��ل  يف  ��ّق  ���سُ

الع�سكرية  امل���راك���ز 

ببع�سها. وكنا نت�ساءل: 

ك���ي���ف ي�����س��ت��ط��ي��ع 

كل  حت��ّم��ل  جي�سنا 

والتنّقل  ال�سعوبات  هذه 

املراكز  هذه  من  يومًيا 

ب��ل كيف  ل  واإل��ي��ه��ا؟ 
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يتمّكن الع�سكريون من حفظ امل�سار الوعر، يف منطقة باتت 

عند توّغلنا فيها، اأ�سبه ب�سحراء كبرية قاحلة ل بداية لها ول 

نهاية!

تالل مك�سوفة من كل اجلهات على تالل اأخرى، وطرقات 

�سة  باآليات خم�سّ �سوى  تخّطيها  قا�سية ل ميكن  ومنحدرات 

امل�سيدة  حاجز  اإىل  و�سلنا  حتى  ذلك  بكل  مررنا  وجمّهزة... 

ت حاجز لل�سرية  الذي يربط بني بلدة عر�سال وجرودها. هنا ُثبِّ

831 ملنع اأي مرور غري م�سّرح به وللت�سّدي لأي حماولة ت�سّلل.

لأي  وم�ستعّدون  جّيًدا  نون  حم�سّ »نحن  اأحمد  اجلندي  يقول 

ال�سقيع؟  يف  تعي�سون  كيف  يقرب«،  ملن  والويل  مواجهة 

ي�سحك ويجيب: تتجّلد املياه يف الق�ساطل واخلزانات، ب�سيطة، 

اأما التدفئة فتتم بالطرق  نذّوب الثلج لال�ستخدمات اليومية. 

عن  ماذا  ن�ساأل  �سميكة...  ثياًبا  ونرتدي  ناًرا  ن�سعل  املتاحة، 

تعاون املواطنني معكم؟ فيجيب: بالن�سبة اإلينا كل املواطنني 

اأهلنا، �سواء يف عر�سال اأو يف اأي بقعة من بقاع الوطن. 

يف اأعماق اجلرد

اأعماق اجلرود،  التقّدم يف  تابعنا  الوعرة نف�سها  الطريق  على 

ننظر من حولنا فال نرى �سوى التالل والوديان التي غّطى الثلج 

ا�ستحدثها اجلي�ش.  التي  اأي مالمح للطرقات  بع�سها فاأخفى 

الهواء  اأي  »ال�سرد«  ب�سبب  الراب  يظهر  الآخر  بع�سها  وعلى 

واحدة مك�سوفة.  بقعة  ويجمعها يف  الثلوج  يطرّي  الذي  القوي 

برمي ع�سكري  العا�سفة  بداية  ت�سّبب مع  الهائج  الهواء  هذا 

لأمتار عن ماّللته واإ�سابته بك�سور بينما كان يحاول تغطية 

ال�سالح حلمايته من الثلج!

اآخر مركز  وهو  الإم��داد  اأبعد مركز عن خطوط  اإىل  و�سلنا 

يف عمق اجلرود. تّلة مك�سوفة من كل اجلهات اإنه »مركز 

للواء  مركز  اآخ��ر  يف   813 ال�سرية  تتمركز  هناك  احل�سن«. 

الثامن يف اجلرود، ومن هذا املركز يظهر حاجز احل�سن الذي 

�سهد على خطف الع�سكريني خالل املعركة، وعلى اأثره �سّن 

ا لحتالل كل التالل املحيطة. هذا  اجلي�ش هجوًما معاك�سً

اأماكن وجود  ويطّل على  الأ�سعب لأنه مك�سوف  املركز هو 

الإرهابيني يف اجلرود. اآمر املركز ياأخذنا من على �سطح املبنى يف 

جولة »ب�سرية« اإىل هذه الأماكن. على بعد ب�سع كيلومرات 

ن فيها الإرهابيون الذين ما  تقع تّلة على �سكل قلعة، يتح�سّ

زالوا يتواجدون هناك خمتبئني يف املغاور.

من اأين وكيف تتّم حماولت الت�شّلل؟

ي�سري النقيب اآمر املركز اإىل خط يف وادي حمّيد حيث يحاول 

الإرهابيون الت�سّلل على �سكل جمموعات من اأربعة اأو خم�سة 

اأ�سخا�ش عرب طريق هي املدخل الوحيد اإىل عر�سال لأن اجلي�ش 

الت�سّلل  ويو�سح: ن�سبط حماولت  الأخرى.  املداخل  اأغلق كل 

ونت�سدى لها، فاخلفراء يراقبون بدّقة خمتلف القطاعات. وعند 

مالحظة اأي حركة تتّم الإفادة عنها والتاأّكد منها، وبالتايل 

تعالج بالأ�سلحة املنا�سبة. 

قبالة هذه التلة، نرى تّلة اأخرى ُت�سّمى بقعة الك�سارات، يعرب 

اأي  باملرور، لكن  اإذًنا  البقعة عمال مدنيون يحملون  اإىل هذه 

حتّرك اآخر م�سبوه وغري م�سّرح به، تتّم الرماية عليه.

العريف خ�سر من الذين �ساركوا يف املواجهة التي ح�سلت يف 

مركز وادي حمّيد. يقول: »كّنا حواىل 25 ع�سكرًيا تعّر�سنا 

�سمدنا  ولكننا  اآخ��رون،   8 واأ�سيب   8 مّنا  ا�ست�سهد  للهجوم 

وي�سيف:  واحلمدلله«.  ي�سقط  فلم  عنه  دافعنا  مركزنا،  يف 

»الإرهاب مل ي�ستطع اإخافتنا فهل يعيقنا الطق�ش عن القيام 

بواجبنا؟«. 

مراكز على امتداد وادي حمّيد

من حاجز امل�سيدة الذي يقع يف قعر الوادي انتقلنا �سعوًدا اإىل 

مراكز حميطة بعر�سال ُتعرف مبراكز وادي حمّيد حيث �سّلمنا 

لنتابع  ال�ساد�ش  اللواء  اآخرين من  اإىل  الثامن  اللواء  ع�سكرّيو 

 632 ال�سرية  فيه  تتمركز  الذي  املرتفع  على  جولتنا.  معهم 

يجري العمل الدوؤوب لتح�سني املركز وترتيبه. فاإىل مهّماتهم 

و�سعية  حت�سني  على  با�ستمرار  الع�سكرّيون  يعمل  الأمنية 

متركزهم، كما يتابعون تدريباتهم ليظّلوا يف جهوزية تامة. 

اليومية  حاجاتهم  على  احل�سول  يف  �سعوبة  من  هل  ن�ساألهم 

الوجبات  يت�سّلمون  اأنهم  يوؤّكدون  النائية،  البقعة  تلك  يف 

ي�سل  فالطعام  قو�َسني،  بني  تبقى  طبًعا  اللذيذة  يومًيا.  اللذيذة 

29 العدد 356



يت�ساركون  بارًدا، لكن من 

الطعام  يت�ساركون  التعب، 

بلّذة واإن كان بارًدا. 

الرقيب جورج ي�سكن يف عكار، ويخدم هنا يف جرود البقاع. 

هو متزّوج ولديه ولد، متّر اأيام ل يرى فيها عائلته، وحني ن�ساأله 

الذي  واجبنا  »ه��ذا  بالإجابة:  ي�سارع  الأم��ر  هذا  �سعوبة  عن 

تاأقلمنا مع جميع  لقد  تاأديته كاماًل.  اليمني على  اأق�سمنا 

ظروف اخلدمة«.

هنا الزيتونة

كانت  وال�ساد�ش،  الثامن  اللواَءين  مراكز  يف  جولتنا  بعد 

الزيتونة  مركز  هنا  بانتظارنا.  اخلام�ش  التدخل  فوج  مراكز 

روؤو�سهم  ويغطون  الثقيلة  الثياب  الع�سكريون  يرتدي  حيث 

باتت  والتدفئة  تدنًيا  اأك��رث  اأ�سبحت  ف��احل��رارة  ووجوههم، 

�سرورية.

عن  يحّدثنا  الفوج،  يف  الثانية  ال�سرية  من  جو  اأول  امل��الزم 

ومل  اإرادتنا  ت�سعف  مل  »ولكنها  �سعبة  مّرت  التي  العا�سفة 

نني ملواجهتها بالتموين  تخّفف من عزميتنا. فقد كّنا حم�سّ

والعتاد ال�سروريني، وا�ستعّنا باجلرافات لفتح الطرقات. مع بداية 

�سيء  كل  تاأّمن  بعدها  ولكن  متعًبا  الأم��ر  كان  العا�سفة 

وكّله اأ�سبح »حملوًل«!

وكيف تقّيم معنويات الع�سكريني؟

جهوزيتهم  خالل  من  ذلك  »نلم�ش  يجيب،   ،»Loge«�بال

اأي خطر مهما كان كبرًيا...  وا�ستعدادهم ملواجهة  الدائمة 

اأن  اإىل  ويلفت  املنطقة«.  يف  جّيًدا  اأنف�سهم  ال�سباب  ثّبت  لقد 

مركز الزيتونة هذا كان مقًرا للرماية ي�ستخدمه الإرهابيون 

للتدرب قبل اأن ي�سيطر عليه اجلي�ش.

الرقيب اأول جان من ال�سرية نف�سها يرى فرًقا �سا�سًعا بني مهّمة 

بريوت وهذه املهّمة يف جرود عر�سال: »حفظ الأمن يف بريوت اأ�سبه 

الت�سّدي لالإرهابيني مهمة  الآن.  به  اإىل ما نقوم  ا  بنزهة قيا�سً

يفتخر بها كل ع�سكري«. ويخربنا عن ت�سّلل ح�سل مّرة بني 

الثامن. »ا�ستطعنا  اللواء  ل�سرية من  اآخر  وموقع  ال�سرية  موقع 

بالتن�سيق يف ما بيننا، �سّد هذا الت�سّلل واإيقاع خ�سائر يف �سفوف 

نون  حم�سّ لأّننا  مّنا  الق��راب  عليهم  ممنوع  املت�سّللني... 

»ل  م�ستنفًرا:  يجيب  ن�ساأله عن خماوفه  وحني  وم�ستعّدون!«، 

جمال للخوف، �سو نحنا جايني نخاف اأو نقاتل!؟«.

عقبة اجلرد: الآلية مل تعد تتحرك

تابعنا باآليتنا رباعية الدفع للتقّدم نحو املراكز الأخرى التي 

مل  الآلية  هذه  حتى  ولكن  اخلام�ش،  التدخل  فيها  ينت�سر 

تكن قادرة على ال�سري يف الطرقات اجلردية 

عقبة  اإىل  و�سلنا  فقد  عراقيلها.  وتخّطي 

اجلرد اأمام مركز للتدخل اخلام�ش وعلقت 

والوحل!  بالثلوج  تنقلنا  كانت  التي  الآلية 

ف�سارع  امل��اأزق،  اخلروج من هذا  ن�ستطع  مل 

جندتنا.  اإىل  اخلام�ش  التدخل  ع�سكريو 

لإخراجها  الآل��ي��ة  ���س��ّد  ح���اول  م��ن  منهم 

نحو  رك�سوا  اآخرون  جدوى،  دون  من  لكن 

و�سائق  لقطرها،  حبٍل  لإح�سار  مركزهم 

و�سحب  لت�سغيلها  ماّللته  اإىل  �سارع  املاّللة 

مل  لو  حالنا  كان  ما  بوا�سطتها...  اآليتنا 

يكونوا معنا!؟ هنا ي�سري النقيب ماهر اآمر 

التي  ال�سعوبات  اإحدى  اأن  اإىل  الثانية  ال�سرية 

جتّمد  كانت  العا�سفة  خ��الل  واجهتهم 

ملف 
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مياه الآليات وبّطارياتها ما كان مينعها عن العمل!

ولتوفري الوقت ونظًرا اإىل اقراب موعد غروب ال�سم�ش وخطورة 

اآليات التدخل  اجلليد وامل�سلك يف فرة بعد الظهر، ركبنا يف 

اخلام�ش ملتابعة جولتنا. وقد كان ما فعلناه خرًيا، فمع التقّدم 

يف الطريق اأكرث، كانت ال�سعوبات تزداد.

بني لغم واآخر... ن�شتذكر نور الدين

قبل الإنطالق اإىل املركز التايل، يخربنا النقيب عن الدورية 

ال�ساعة  ال�سرية عند  التي يقوم بها عنا�سر  اليومية  ال�سباحية 

ا�سة األغام  ال�ساد�سة �سباًحا و�سط اجلليد والهواء القار�ش، مع ح�سّ

ًبا لأي فّخ اأو كمني قد يزرعه الإرهابّيون. وي�سيف: هذا ما  حت�سّ

اإذ ك�سفنا لغًما على بعد اأمتار من مركزنا،  ح�سل بالفعل، 

مرور  ليتّم تفجريه ل�سلكًيا عند  الطريق  و�سط  مزروًعا  كان 

لقد جنونا  اآخ��ر...  لغم  اأقل من مر  بعد  وعلى  اآلياتنا،  اإحدى 

حًقا باأعجوبة من هذا الكمني... وي�ستذكر النقيب املعاون 

ال�سهيد حممد نور الدين من فوج الهند�سة، الذي قام بتفكيك 

العبوَتني لكنه ا�ست�سهد فيما كان يفّكك عبوة ثالثة. 

ماهر  النقيب  يقول  حالًيا،  الإرهابيني  امل�سّلحني  و�سع  وعن 

طرقات  يف  حم�سورة  الآن  اأ�سبحت  »حتّركاتهم  ثقة:  بكل 

وادي الرعيان، اأمام اأنظارنا. لقد حاولوا عّدة مّرات زرع عبوات 

بالنريان وجنربهم على  لهم  ونت�سّدى  نر�سدهم  ولكننا كنا 

الراجع«.

لل�»خ�سخ�سة«  ول  الطريق  لتعّرج  اآبهني  غري  ال�سري  تابعنا 

الذي  ال�سرية  اآمر  اإىل  والغبار. كنا نتاأمل ما يحيط بنا ون�سغي 

وتاأريفها  و�سّقها  الطرقات  بتخطيط  قاموا  كيف  اأخربنا 

لتاأمني تنّقل الع�سكريني بني املراكز. »لقد تاأقلمنا مع العمل 

اأما لوج�ستًيا فال نزال نعاين  امليداين وتدّربنا على ردود الفعل، 

بع�ش ال�سعوبات«. ع�سكري يف الآلية يتحّدث عن جمال الثلج 

الذي غرّي منظر اجلبال واجلرود اجلافة ومنحها م�سحة جمال. 

ع�سكري اآخر ي�ستذكر رفاقه املاأ�سورين ويت�ساءل عن حالهم 

يف هذا الربد القار�ش!

هنا ا�شت�شهد داين!

للفوج،  املتبقية  املراكز  مبختلف  م��روًرا  م�ستمّرة  الرحلة 

التي تظهر  فاأكرث من مداخل منطقة عر�سال  اأكرث  نقرب 

وادي  مركز  يف  الع�سكرية.  املراكز  خمتلف  على  مك�سوفة 

اآليات منت�سرة وع�سكريون يتحّركون  عطا حركة ل تهداأ، 

بوترية �سريعة لإنهاء الأعمال ال�سرورية قبل حلول الظالم. هنا 

الرائد  ا�ست�سهاد  مكان  على  ليدّلنا  ال�سباط،  اأحد  ا�ستوقفنا 

يقّد�س��ها  �سه��داء  ي�سقط فيه��ا  التي  الأمكنة  داين خريالله. 

الرف��اق.

حلظة موؤثرة، تابعنا بعدها مع م�ساعد اآمر ال�سرية الرابعة الذي 

لفت اإىل �سعوبة هذه النقطة يف قعر الوادي، حتى الآليات املجنزرة 

فالع�سكريون  ذلك،  مع  عبورها.  عن  اأحياًنا  تعجز  كانت 

جاهزون ملواجهة اأي �سعوبة ينّفذون مهّمات املراقبة ويقيمون 

التح�سينات للمحافظة على موقعهم.

مع املواطنني

حني و�سلنا اإىل املركز الأخري يف جولتنا، حيث ال�سرية الأوىل 

تختفي  ب��داأت  قد  ال�سم�ش  كانت  اخلام�ش،  التدخل  فوج  يف 

اأكرث.  بالربد  ن�سعر  وبداأنا  ف�سيًئا  �سيًئا 

هنا بداأ الع�سكريون يلملمون حاجاتهم 

الغرف  اإىل  للدخول  ا�ستعداًدا  واأغرا�سهم 

ومالزمتها اإىل حني ياأتي دورهم يف احلرا�سة 

واملراقبة، بانتظار �سم�ش يوم جديد. املالزم 

�سلطان يحّدثنا عن عالقتهم باملواطنني، 

بلدة  اأبناء  اإىل  الأق��رب  هو  املركز  فهذا 

اإيجابية لدى  عر�سال: ب�سكل عام نلم�ش 

املحيط، كوننا م�سدر اأمان لأهايل البلدة، 

ياأتون  اأعمالهم،  ون�سّهل  حياتهم  نوؤّمن 

يف  علقوا  اإذا  ون�ساعدهم  اأرا�سيهم  اإىل 

ل�سنا  والعا�سفة.  الثلوج  ب�سبب  ما  مكان 

حذرنا  ناأخذ  ولكننا  معادية  منطقة  يف 

ًبا لأي اخراق غريب. حت�سّ

وقفلنا  اجل��رود...  وّدعنا  اجلولة،  انتهت 

ظّلت  القلب  من  اأج��زاء  لكن  عائدين 

هناك ترافق الأبطال بالدعاء...



على تّلة اأم خالد

ما اإن ت�سّلل اأول خيط ذهبي من خيوط 

اأبطال  وجهتنا  انطلقنا،  حتى  ال�سم�ش 

يف اجلرود يقا�سون من الهوال ما ي�سعب 

عديدة  ت�����س��اوؤلت  ت�����س��ّوره.  اأو  اإدراك���ه 

تبادرت اإىل ذهننا: ما الذي ميكن قوله 

ميكنهم  كيف  الع�سكريني؟  لهوؤلء 

ماذا  القا�سية؟  الطبيعة  ظ��روف  حتّمل 

النار  مرمى  يف  الواقف  الع�سكري  يقول 

الأماكن  تقول  وماذا  العا�سفة؟  ومرمى 

الأر�ش  تقول  ماذا  فيها؟  ميكثون  ملن 

اأبطال بوا�سل؟ نحاول  اأقدام  التي دا�ستها 

فوج  ق��ي��ادة  اإىل  نتجه  ال�ستك�ساف، 

اإىل  اأّمن نقلنا  الذي  الثاين  احلدود الربية 

تّلة اأم خالد )مركز تابع لل�سرية الرابعة 

يف الفوج( يف راأ�ش بعلبك.

كان ينبغي بنا حتّمل م�سقة الطريق 

اأكرث  الثلج  جعلها  وقد  اأ�ساًل  الوعرة 

�سعوبة وخطًرا.

و�سلنا  ال�ساعة،  ن�سف  ح���واىل  بعد 

خرباء  فريق  ك��ان  حيث  املركز،  اإىل 

عتاد  على  بالك�سف  يقوم  بريطاين 

حديًثا.  تركيزه  مّت  متطّور  مراقبة 

ن�ساًطا  الأرج���اء  يزرعون  الع�سكريون 

يجيبون  الأ�سئلة،  بع�ش  نطرح  وحيوية. 

ي�سّنفونها  ت�سحياتهم  فكل  بتوا�سع، 

يف خانة الواجب. 

ثالثة  منذ  مف�سول  اليا�ش،  اأّول  املالزم 

املركز  اإىل  الأول  امل�ساة  ل��واء  من  اأ�سهر 

الربية  احل��دود  فوج  عهدة  يف  يقع  ال��ذي 

الثاين، يف قطاع ي�سّم ال�سل�سلة ال�سرقية 

الدائم  الرّقب  عر�سال.  جرود  اإىل  و�سوًل 

واجلهوزية التامة هما �سّيدا املوقف وفق 

�ساعات  خالل  �سّيما  ل  لنا،  ي�سرح  ما 

�ستاًرا  الإرهابيني  مينح  فالظالم  الليل، 

للت�سّلل.

ال�شهر تواأم الع�شكري

اإىل  يت�سّلل  ل�سهاد  جم��ال  ل  هنا  اإًذا 

يحّد من  لتعب  ول  الليل،  عيَني حّرا�ش 

يف  كما  واجلليد،  ال�سقيع  يف  العزمية، 

وال�سهر  النهار  تواأم  الليل  ال�سديد.  احلّر 

يكت�سب  م���اذا  ال��ع�����س��ك��ري...  ت���واأم 

الع�سكري من خدمة يف موقع كهذا؟ 

التمّر�ش  م��ن  مزيد  اأول:  امل���الزم  يقول 

يف  التاأقلم  على  كبرية  وق��درة  واخل��ربة 

ا�ستخدام  يف  ومهارة  الظروف،  خمتلف 

بوا�سطة  ال��رم��ي  ا  خ�سو�سً ال�����س��الح، 

»الهاون«.

ملف 
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اإعداد:

اجلندي جيهان جّبور

... و�شكنت العا�شفة بعد اأن قالت كلمتها 

الثقيلة واإن كانت جميلة! القمم املغّطاة 

بالأبي�ش لوحات من ال�شحر والروعة لكن 

الربد قار�ش... املتنّعمون بالدفء قرب 

مواقدهم، يحمل الثلج اإليهم بهجته. 

اأّما اأولئك الذين يقفون يف عراء الأعايل 

حيث يتجّمد كل �شيء، فمن ال�شعب 

اأن يكون الثلج لهم م�شدر بهجة فقط... 

اإنهم ي�شارعون الإرهاب وق�شاوة ال�شتاء 

على حدود الوطن يف مراكز حتمل توقيع 

»�شرف، ت�شحية، وفاء«، اإىل جانب 

توقيع العا�شفة...

يف مرمى النار... ومرمى العا�شفة



يف  املهّمة  �سعوبة  عن  ماذا 

اأر�ش �سعبة بطبيعتها؟

اأن  اأّول  امل���الزم  يك�سف 

اأخ���الق���ي���ة ال��ع�����س��ك��ري��ني 

وان�����س��ب��اط��ه��م، وت��ع��اون��ه��م 

التي  الع�سكرية  واملناقبية 

يتحّلون بها، ت�سّكل �سالًحا 

بوا�سطته  يواجهون  اإ�سافًيا 

اأك�����رث ال�����س��ع��اب. وع��ل��ى 

مبعظمهم  اأنهم  من  الرغم 

م��ف�����س��ول��ون م���ن الأل���وي���ة 

يعملون  متكاتفون  فهم  والأف����واج، 

ولن  عالية  معنوياتهم  واح��د،  كرجل 

يراجعوا اأمام اإرهابيني ت�سّببوا بخ�سارتنا 

خرية من الرفاق. 

اخلوف... حافز للحيطة

مقطوعاتها  من  واح��دة  الريح  تعزف 

كيف  ون�ساأل،  بالرهبة  فن�سعر  العنيفة 

مكان  يف  خوفه  على  الإن�سان  يتغّلب 

وهمجية  الطبيعة  ق�����س��وة  ك��ه��ذا؟ 

وقد  يخ�سرونه  ما  لديهم  لي�ش  اإرهابيني 

امتالأت روؤو�سهم بالرهات؟!

اخلوف  بالقول:  خالد  امل��ع��اون  يعّلق 

حيطة  لتاأمني  حافز  وهو  طبيعي  �سعور 

يعرف  اأن  امل��ه��ّم  واأم��ان��ه،  الع�سكري 

كيف  احلرجة  اللحظات  يف  الإن�سان 

ي�سيطر على خوفه. فال�سعوبات موجودة 

و�سعوبة  املركز  طبيعة  ناحية  من  اإن 

التحّرك فيه اأو من ناحية طريقة العي�ش 

واأحوال الطق�ش الرديئة. 

تنتظره  ال��ذي  العيد  ه��ي  »ماأذونيتي 

املعاون خالد، م�ستطرًدا:  يقول  عائلتي« 

اخرتها  وق��د  الع�سكري  حياة  »ه��ذه 

مبلء اإرادتي«. حرا�سة، دوريات ا�ستطالع 

التالل، هي  وبني  املركز  �سمن  ومراقبة 

على  ت��داوًل  الأكرث  والعبارات  املفردات 

تّلة اأم خالد. 

ما دام يف القلب نب�ش...

اإّن��ه  ال�سرية.  اأف���راد  اأح��د  م��ن  نقرب 

بن�ساطه  ي��ن��ّوه  ال���ذي  ع��ل��ي،  ال��ع��ري��ف 

ال�سواء،  على  ورفاقه  رئي�سه  واأخالقيته 

رفيق  مكان  ليحل  دائًما  جاهز  فهو 

�سالح ي�ساب وللقيام باأي مهمة طارئة.

من  �ستة  دماء  اأمانة  يحمل  اأنه  ي�سعر 

كمني  يف  ا�ست�سهدوا  الفوج  ع�سكريي 

وي�سمت  يقول،  ك��ث��رًيا،  تاأملت  غ��ادر، 

نعي�ش  قائاًل: نحن  يتابع  اأن  برهة قبل 

قناعتنا  لكن  باخلطر،  حمفوفة  اأياًما 

لعهد  وف��اء  دم  معمودية  نخو�ش  اأن��ن��ا 

يف  دام  ما  باٍق  والعهد  للبنان،  قطعناه 

القلب نب�ش ويف ال�سرايني دماء.

نتابع جولتنا ون�سل اإىل نقطتنا الثانية 

وهي مركز جبل ال�سليب يف القاع حيث 

الثالثة من فوج احلدود  تتمركز ال�سرية 

الربي الثاين. اجتياز الطريق كان اأ�سبه 

مًرا   1280 ارتفاع  على  �سرنا  باملغامرة، 

ال�سخر،  ينخر  ال�سقيع  حيث  تقريًبا، 

مع  متاآلفني  جهتهم  من  بدوا  العنا�سر 

الطبيعة القا�سية بهوائها و�سقيعها. 

على  ال�سري  نتابع  الآلية،  من  نرّجل 
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الثلج لبلوغ اأعلى مركز مراقبة حيث 

مثل  معنوياته  ح�سن.  املجّند  يتمركز 

ثقة  زادته  النار، اخلدمة يف قلب اخلطر 

الإرهابيني  مع  مواجهة  اأّول  واندفاًعا. 

�سعرت ب�سيء من اخلوف يقول، بعد ذلك 

اأ�سبح الأمر طبيعًيا...

من  اأف���راد  امل��رك��ز،  على  جولتنا  يف 

املراقبة  نقاط  اإىل  ي�سريون  الف�سيلة 

باأنف�سهم  ���س��ّق��وه��ا  ال��ت��ي  وال��ط��رق��ات 

لتكون لهم ممًرا اآمًنا بعيًدا عن اأنظار 

الإرهابيني.

امل�ستلزمات  اأّن  ماجد  الرقيب  يوؤّكد 

موؤمنة  واأك���ل  م���ازوت  م��ن  احلياتية، 

فغالًبا  املياه  اأّما  يومي.  وب�سكل  كلًيا 

ما تتحّول اإىل جليد ي�سطرون اإىل اإذابته 

ل�ستخدامه.

ترف لي�ش لنا فيه...

كثري من الع�سكريني الذين يخدمون 

اأبناء اجلنوب.  النقطة هم من  يف تلك 

ال��وق��ت  م��ن  وك���م  يتنقلون  ك��ي��ف 

الذهاب  اأرادوا  اإذا  املاأذونية  من  يتبّقى 

باإجابات  ال�سوؤال  ل يحظى  بيوتهم.  اإىل 

كثرية، فكلمة ماأذونية هي بحّد ذاتها 

ترف، ل ياأملون كثرًيا باحل�سول عليه.

هذا  على  الع�سكري  يجعل  ال��ذي  ما 

الثبات رغم كل املخاطر؟

هو دعم ال�سعب اللبناين لنا واإجماعه 

اجلي�ش  واعتباره  ت�سحياتنا  تثمني  على 

بذلك يف كل  ن�سعر  »خ�سبة خال�ش«، 

اأح��د  ي��ق��ول  م��ك��ان،  ك��ل  ويف  حلظة 

الع�سكريني...

خدمة عمر

اأول،  رقيب  م��ع  ك��ان  اجل��ول��ة  ختام 

�سنة. خربة، وحلٌو  ر�سيده يف اخلدمة 26 

وبلدة  منطقة  كل  يف  وذك��ري��ات  وم��رٌّ 

الوطن  اأر���ش  من  �سرب  »كل  و�ساحة... 

مواطن  وكل  حمايته  واجب  علينا  له 

�سعوبة  ول  اخلطر  ل  اأعناقنا.  يف  اأمانة 

عن  يثنيانا  اأن  �ساأنهما  من  العي�ش 

القيام بواجبنا، يقول.

على  النقطة  و�سعنا  العبارة  هذه  مع 

باجتاه  عدنا  جلولتنا.  الأخ��ري  ال�سطر 

اأّك��د  قليل��ة  اأي��������ام  وبع��د  ب���ريوت 

وما  �سمعن��اه  ما  بدمائهم،  الأبط��ال 

راأين��اه...
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املالزم اأول املغوار ال�شهيد

اأحمد حممود طبيخ

�إىل  جديد  بطل  �ن�ضم  بعلبك  م��ن 

�ملغو�ر  �أول  �مل���ازم  �لطويلة:  �لقافلة 

�ل��ذي  طبيخ  حم��م��ود  �أح��م��د  �ل�ضهيد 

�ل�ضاح  ورفاق  و�لأق��ارب  �لأهل  ��ضتقبل 

جثمانه يف باحة م�ضت�ضفى د�ر �لأمل يف 

�لود�ع يف ح�ضور  لتقدمي حتّية  �ملنطقة، 

�لدفاع  وزير  ممثااً  قي�س  �ضالح  �لعميد 

�لوطني �لأ�ضتاذ �ضمري مقبل وقائد �جلي�س 

�لعماد جان قهوجي.

يلّفه  �مل�ضت�ضفى  م��ن  �لنع�س  خ��رج 

�لأو�ضمة  حملة  ويتقّدمه  �للبناين  �لعلم 

�حلر�س  من  ثّلة  و�أّدت  �ل��ورود،  و�أكاليل 

معزوفة  �ملو�ضيقى  فرقة  وعزفت  �لتحّية 

مر��ضم  وبعد  �لوطني.  و�لن�ضيد  �ملوتى 

�إىل  �ل�ضهيد  موكب  �نطلق  �لت�ضييع 

م�ضقط ر�أ�ضه يف بلدة دور�س – بعلبك يف 

�لنائبان  تقّدمه  و�ضعبي  ر�ضمي  موكب 

قائد  ممّثل  رحمة،  و�إميل  �ملقد�د  علي 

وممّثلون  �ضكر  �ليا�س  �لعميد  �جلي�س 

و�ضخ�ضيات  �لأمنية  �لأجهزة  قادة  عن 

�لبلدة  و�أه��ايل  وحزبية  ودينية  �ضيا�ضية 

و�جلو�ر.

�ل�ضهيد،  منزل  �أمام  �ملر��ضم  �أد�ء  وبعد 

�لتحّية  �ل�����ض��ب��اط  م��ن  وف���د  وت��ق��دمي 

�ل�ضهيد  موكب  �نطلق  �لع�ضكرية، 

باجتاه جبانة �لبلدة، حيث حمل �لرفاق 

�ل�ضاة  و�أقيمت  �لأك��ف،  على  �لنع�س 

لر�حة نف�ضه قبل �أن يو�رى يف �لرثى.

حممود  �ملتقاعد  �لعميد  �ل�ضهيد  و�لد 

على  ا  حزيناً »لي�س  �أنه  �إىل  �أ�ضار  طبيخ 

�لأبطال  ك�ضائر  فهو  �بنه،  ��ضت�ضهاد 

�ل�ضهد�ء يف �جلي�س �لذين نذرو� حياتهم 

�لإره����اب«.  ���ض��ّد  لبنان  ع��ن  للدفاع 

م�ضتعّد  �أب��ن��اء  ث��اث��ة  »ل���دي  ا:  م�ضيفاً

�لعدو  ردع  �أجل  للجي�س من  لتقدميهم 

لن  »فقلبها  �لو�لدة  �أم��ا  �لتكفريي«. 

�أر�س �لوطن من كل  يربد حتى تتطهر 

متاأهل  �ل�ضهيد  و�ل�ضابط  �إره��اب��ي«. 

�مل�ضت�ضفى  يف  رمي��ا  زوج��ت��ه  ز�ر  وك��ان 

بفارغ  مولوده   � منتظراً حملها  ليتفّقد 

�ل�ضرب.

�شهدا�ؤنا

اإعداد:

نينا عقل خليل
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ثمانية اأبطال 

اإىل دنيا اخللود

تاريخ وطننا اليوم ي�شنعه �شهداوؤنا 

يف �شاحات ال�شرف والت�شحية والوفاء

جمموعة جديدة من اأبطال اجلي�ش ان�شّمت 

درب  موا�شلة  موؤكدة  ال�شهداء،  قافلة  اإىل 

الت�شحية حلماية الوطن.

ثمانية �شهداء وّدعهم لبنان بعدما �شقطوا يف 

الوطن من وح�ش  معركة راأ�ش بعلبك ليحموا 

و�شط  بلداتهم  يف  ت�شييعهم  وجرى  الإرهاب، 

وزغاريد  والأرز  الورد  ونرث  التكرمي  مرا�شم 

الن�شوة.



ال�شهيد الرقيب 

حممد نيازي نا�شر الدين

نا�ضر  حممد  �لرقيب  �ضّيعت  �لهرمل 

�أرو�ح ع�ضر�ت  �لذي عانقت روحه  �لدين 

�ل�ضهد�ء �لذين �ضبقوه �إىل جنان �خللود.

�لركن  �لعقيد  �لت�ضييع  مر��ضم  ح�ضر 

عبد �لرحمن عثمان ممثااً وزير �لدفاع 

�لوطني �ضمري مقبل وقائد �جلي�س �لعماد 

�لأج��ه��زة  م��ن  و�ضباط  قهوجي،  ج��ان 

من  و�ضخ�ضيات  و�لع�ضكرية  �لأمنية 

وخماتري  بلديات  روؤ���ض��اء  �إىل  �ملنطقة، 

من  وح�ضد  �ل�ضمايل  و�لبقاع  �لهرمل 

�لأهايل.

�لوطني وقائد  �لدفاع  وزير  و�ألقى ممثل 

�أن »�جلي�س  �أكد فيها  �جلي�س كلمة 

�لإرهاب،  على  �ملفتوحة  �حلرب  �أعلن 

���ض��اح��ه �ل��ل��ح��م��ة �ل��وط��ن��ي��ة ووق���وف 

خلفه«،   � و�ح��داً ا  �ضفاً �للبناين  �ل�ضعب 

�أن  قبل  �لأو�ضمة،  �ل�ضهيد  بعدها  ليقّلد 

يحت�ضنه �لرت�ب يف بلدته �ملن�ضورة.

نا�ضر  �لرقيب  لل�ضهيد  �لأخرية  �لعودة 

لزوجته  موؤملة  �ضفحة  بد�ية  هي  �لدين 

�ل�ضتة  �بنة  رميا�س،  �لوحيدة  ولبنته 

�أ�ضهر.

ال�شهيد  اجلندي 

بالل خ�شر اأحمد

عكار  ومنطقة  �جلي�س  قيادة  �ضّيعت 

وبلدة �ضان، �جلندي �ل�ضهيد بال �أحمد، 

على  خّيم  و�لأ���ض��ى  �حل��زن  من  ج��ّو  يف 

فر�ضانها.  من  ا  فار�ضاً فقدت  �لتي  �لبلدة 

�لأك��ال��ي��ل  حملة  �مل�ضّيعني  وت��ق��ّدم 

وفاعليات عكار و�لأهايل و�ضط نرث �لأرز 

و�لورود و�لزغاريد.

�جلي�س  من  مو�ضيقية  فرقة  وكانت 

من  ثّلة  و�أّدت  �ملوتى،  معزوفة  عزفت 

��ضتقباله  حلظة  �ل�ضاح  حتّية  رفاقه 

ن��و�ب  ح�ضور  يف  �ل��ب��ل��دة،  مدخل  عند 

و�لعقيد توفيق يزبك ممثااً وزير �لدفاع 

�حتاد�ت  وروؤ�ضاء  �جلي�س  وقائد  �لوطني 
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اأّكد  اللبناين،  بالعلم  امللفوفة  النعو�ش  اأمام 

قائد اجلي�ش وعرب كلمات األقاها ممّثلوه خالل 

مرا�شم الت�شييع، امل�شّي قدًما يف ا�شتئ�شال جذور 

الإرهاب من لبنان، فدماء ال�شهداء واجلرحى 

هذا  حتقيق  على  واإ�شراًرا  مناعة  اجلي�ش  تزيد 

الهدف، مهما كّلف ذلك من ت�شحيات ودماء.

والأخطار  التحديات  اأزمنة  »يف  واأ�شاف: 

اجل�شام، ل بّد من �شانع للتاريخ، وتاريخ وطننا 

�شاحات  يف  الأبطال  �شهداوؤنا  ي�شنعه  اليوم 

اجلبال  كما  هم  والوفاء.  والت�شحية  ال�شرف 

�شاخمون،  اخلالد  وكاأرزها  را�شخون،  ثابتون 

على  اإّل  جبني،  ينحني  اأو  �شاعد  لهم  يلوي  ل 

دروب ال�شت�شهاد يف �شبيل لبنان.

حمو  على  بقدرتنا  الثقة،  كّل  واثقون  اإننا 

مهما  الوطنية،  خريطتنا  من  الإرهاب  ظاهرة 

دماء  من  ذلك  كّلفنا  ومهما  الطريق،  طال 

ما�شًيا  الأر�ش،  هذه  اأهل  فنحن  وت�شحيات، 

وحا�شًرا وم�شتقباًل، ومن اأوىل واجباتنا الدفاع 

عنها و�شون وحدتها و�شيادتها وا�شتقاللها، اأّما 

الإرهابيون فهم ع�شابات من الغرباء املرتزقة، 

ل ق�شية لهم ول دين ول هوية ول انتماء. نحن 

اأبناء احلق واحلقيقة، وهم اأبناء الباطل والوهم 

فماآله  احلق  �شالحه  كان  ومن  واملجهول، 

النت�شار ل حمالة«.



حمل  هناك  وم��ن  وخم��ات��ري.  بلديات 

منزله  �إىل  �لأكف  على  �ل�ضهيد  نع�س 

ليث  و�بنه  وزوجته  وّدعته عائلته  حيث 

�ملوكب يف  �ضار  ثم  و�لن�ضف،  �لعام  �بن 

وبعد  �مل�ضجد،  �إىل  و�ضولاً  �لبلدة  �أحياء 

�ل�ضاة على جثمانه ووري يف �لرثى.

ال�شهيد  اجلندي 

اأحمد يحيا دين

ح�ضور  ويف  زحلة،   – �ضعدنايل  بلدة  يف 

ح�ضد من �لأهايل ورفاق �ل�ضاح، �ضّيعت 

�ضعدنايل  بلدة  و�أه���ايل  �جلي�س  قيادة 

�جلندي �ل�ضهيد �أحمد دين.

و�لأرز،  �ل��ورود  ونرث  �لزغاريد  وقع  وعلى 

�لتكرمي  مر��ضم  ع�ضكرية  وحدة  �أّدت 

�ل���ازم���ة، ث��م �أق��ي��م��ت �ل�����ض��اة على 

�لرثى يف جبانة  ووري يف  �لطاهر  جثمانه 

�لبلدة.

�لركن  �لعقيد  �لت�ضييع  ح�ضر  وق��د 

�لوطني  �لدفاع  وزير  ممثااً  ترو  �بر�هيم 

وقائد �جلي�س، �لذي �ألقى كلمة �أ�ضادت 

للجي�س  و�إخ��ا���ض��ه  �ل�ضهيد  مب�ضرية 

�حلدود  فوج  قائد  �ضارك  كما  و�لوطن. 

�ضباط  من  وفد  ر�أ�س  على  �لثاين  �لربية 

�لفوج.

ال�شهيد اجلندي 

ح�شن علي وهبه

ق��ي��ادة  �ضيّعت   ،� جم����دداً بعلبك  يف 

�لبقاع  و�أه���ايل  نيحا  وب��ل��دة  �جلي�س 

علي  ح�ضن  �ل�ضهيد  �جلندي  �ل�ضمايل 

يف  �لر�بع  �ضهره  يكمل  مل  �ل��ذي  وهبه 

جو  و�ضط  وذل��ك  �لع�ضكرية،  �ملوؤ�ض�ضة 

من �حلزن و�لأمل.

�أمام  من  �لت�ضييع  مر��ضم  �نطلقت 

حيث  �جلامعي،  �لأم��ل  د�ر  م�ضت�ضفى 

ليتوّجه  �ل�ضهيد،  �ل�ضاح  رف��اق  ك��ّرم 

�ملوكب �إىل م�ضقط ر�أ�ضه نبحا. و�أقيمت 

وزير  ممثل  ح�ضور  يف  �لت�ضييع  مر��ضم 

�لعقيد  �جلي�س  وقائد  �لوطني  �لدفاع 

وفعاليات.  �ل�ضاح  ورف��اق  زي��د�ن  خالد 

زيد�ن  �لعقيد  فيها  �أ�ضاد  كلمة  وبعد 

و�إخا�ضه  وتفانيه  �ل�ضهيد  مب�ضرية 

جلي�ضه ووطنه، �نطلق موكب �لت�ضييع 

�لبلدة  جبانة  �إىل  �لعائلة،  منزل  من 

يف  ووري  ثم  �جلثمان  على  �ضّلي  حيث 

�لرثى.

ال�شهيد املجّند 

حممد علي عالء الدين

�ل�ضهيد  �ملجّند  �نطلق  �جلنوب،  من 

�إىل   � �ضهيداً ليعود  �لدين  ع��اء  حممد 

قيادة  �ضّيعته  وقد  �ضلم،  جمدل  بلدته 

و�ضعبي  ر�ضمي  عر�س  يف  و�لبلدة  �جلي�س 

فيا�س  علي  �لنائب  فيه  �ضارك  حا�ضد، 

وقائد  �ل��وط��ن��ي  �ل��دف�����اع  وزي���ر  ومم��ث��ل 

وممثلو  دح��د�ح  ج��ورج  �لعقيد  �جلي�س 

وعدد  �ل�ضاح،  ورفاق  �لأمنية  �لأجهزة 

�لبلدة  يف  و�لأه���ايل  �ل�ضخ�ضيات  م��ن 

و�جلو�ر.

�لذي  �ل�ضهيد  نع�س  �مل�ضّيعون  و��ضتقبل 

لّف بالعلم �للبناين، بنرث �لورود، وحمله 

جابت  م�ضرية  يف  �لأك��ف  على  �لرفاق 

�ضو�رع �لبلدة و�ضولاً �إىل مد�فنها، حيث 

�لطاهر  جثمانه  على  �لبلدة  �إمام  �ضّلى 

ووري يف �لرثى.

قال  كلمة  فيا�س  �لنائب  �ألقى  وقد 

فيها:

�شهدا�ؤنا

�لعدد 38356



�لدين  عاء  حممد  �جلندي  »��ضت�ضهد 

و�ل�ضيادة و�ل�ضتقال،  ا عن �لأر�س  دفاعاً

�لذي  �ملنيع  �ل�ضياج  ا  دوماً �جلي�س  كان 

�جلي�س  مع  وكلنا  �لوطن.  هذ�  يحمي 

ه��ذ�  ع��ن  �ل��دف��اع  �ضبيل  يف  وخ��ل��ف��ه 

�لوطن«.

كلمة  دح���د�ح  �لعقيد  �أل��ق��ى  كما 

ملحمة  »هذه  �إن  فيها  قال  باملنا�ضبة 

�لتز�مهم  �أبطالنا  فيها  يوؤكد  �أخ��رى 

�لق�ضم...«.

�ملفجوع علي عاء  �لو�لد  قال  وبدوره، 

��ضت�ضهد  �ل��ذي  بابني  »�أفتخر  �لدين: 

ر�أ�س  ورفع  ر�أ�ضي  ورفع  �ل�ضرف،  �أر�س  يف 

لبنان  �ضهيد  هو  حممد  ا،  عالياً لبنان 

و�لوطن، و�لله ين�ضر �ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية 

لتق�ضي على هوؤلء �لإرهابيني«.

ال�شهيد املجّند 

ح�شن رم�شان ديب

يف �ل�ضمال، �ضّيعت قيادة �جلي�س وبلدة 

جبل حم�ضن �ملجّند �ل�ضهيد ح�ضن ديب 

ذ�ته  �ملثوى  �إىل  يعود  �أن  �لقدر  �ضاء  �لذي 

�لتفجري  جم��زرة  �ضهد�ء  فيه  ووري  �ل��ذي 

على  بلدته  يف  وق��ع  ق��د  �ل���ذي  �مل���زدوج 

للتكفريين  �ل��ربب��ري��ة  �لهجمات  ي��د 

�لبلدة  �أهايل  ��ضتقبله  وقد  �لإرهابيني. 

�إىل  �أبناوؤها  فخرج  �لأبطال،  ��ضتقبال 

م�ضرية  يف  و�نتظمو�  �لرئي�ضي  �ل�ضارع 

ذويه،  منزل  �إىل  و�ضولاً  �ل�ضو�رع  جابت 

وذلك على وقع زغاريد �لن�ضوة وو�ضط نرث 

�لورود و�لأرز.

مر��ضم  ع�ضكرية  وح���دة  �أدت  وق��د 

ح�ضور  يف  لل�ضهيد،  �لازمة  �لتكرمي 

عبود  نخلة  �لطيار  �ل��رك��ن  �لعميد 

مم��ّث��ااً وزي���ر �ل��دف��اع �ل��وط��ن��ي وق��ائ��د 

جثمانه  على  �ل�ضاة  و�أقيمت  �جلي�س، 

�لطاهر ثم ووري يف �لرثى.

ال�شهيد املجّند 

جمتبى عماد اأمهز

قّدمت  بعبد�،  ق�ضاء   – �حل��دت  بلدة 

�بنها �ل�ضهيد �ملجّند جمتبى �أمهز، فد�ء 

للبنان.

�لعميد  فيه  �ضارك  مهيب،  ماأمت  ويف 

وزي��ر  ممثااً  عط�ضان  �أ�ضامة  �لإد�ري 

من  وعدد  �جلي�س  وقائد  �لوطني  �لدفاع 

و�لأه���ايل،  و�لفاعليات  �ل�ضخ�ضيات 

�لأكف  على  �لنع�س  �مل�ضّيعون  حمل 

وجالو� به يف �لأحياء و�ل�ضو�رع.

وعزفت  �لتحّية  �حلر�س  من  ثّلة  و�أّدت 

و�لن�ضيد  �ملوتى  معزوفة  �جلي�س  مو�ضيقى 

مر��ضم  �أقيمت  �ل�ضاة  وبعد  �لوطني. 

�لتاأبني �لر�ضمية.
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ال�شهيد اجلندي 

بالل خ�شر اأحمد

 1986/11/1 مو�ليد  من   -

عكار،  ق�ضاء  �ضان،  بلدة  يف 

�ل�ضمال. حمافظة 

بتاريخ  �جلي�س  يف  تطّوع   -

.2010/9/20

- من عد�د �لفوج �ملجوقل.

- حائز:

ق��ائ��د  �ل��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
�جلي�س.

ق��ائ��د  �ل��ع��م��اد  ت��ه��ن��ئ��ة   •
�جلي�س مّرتني.

ثاث  �لفوج  قائد  تهنئة   •
مّر�ت.

- متاأهل وله ولد و�حد.

ب��ت��اري��خ  ����ض��ت�����ض��ه��د   -

.2015/1/23

بعد  �أع��ل��ى  لرتبة  ُرّق���ي   -

�ل���ض��ت�����ض��ه��اد وم��ن��ح و���ض��ام 

وو�ضام  و�ضام �جلرحى  �حلرب، 

�ل��ع�����ض��ك��ري من  �ل��ت��ق��دي��ر 

وتنويه  �ل��ربون��زي��ة،  �ل��درج��ة 

�لعماد قائد �جلي�س.

املجد واخللود ل�شهدائنا الأبرار

الرقيب ال�شهيد

حممد نيازي 

نا�شر الدين

 1983/6/20 مو�ليد  من   -

�لهرمل،  ق�ضاء  �لكو�خ،  يف 

حمافظة �لبقاع.

بتاريخ  �جلي�س  يف  تطّوع   -

.2006/11/14

- من عد�د �لفوج �ملجوقل.

- حائز:

• و�ضام �حلرب مّرتني.
• و�ضام مكافحة �لإرهاب.

• تنويه �لعماد قائد �جلي�س 
خم�س مّر�ت.

• تهنئة �لعماد قائد �جلي�س 
�أربع مّر�ت.

�أرب��ع  �لفوج  قائد  تهنئة   •
مّر�ت.

- متاأهل وله ولد و�حد.

ب��ت��اري��خ  ����ض��ت�����ض��ه��د   -

�شهدا�ؤنا

�لعدد 40356

- من مو�ليد 1987/1/15 

يف دور�س، ق�ضاء بعلبك.

�جلي�س  يف  ت���ط���ّوع   -

�ضابط  ت��ل��م��ي��ذ  ب�����ض��ف��ة 

� من 2006/11/6. �إعتباراً

�أول  م��ازم  لرتبة  رّق��ي   -

� من 2012/8/1. �إعتباراً

�ل��ف��وج  ع�����د�د  م���ن   -

�ملجوقل.

- حائز:

م��ك��اف��ح��ة  و����ض���ام   •
�لإرهاب.

قائد  �ل��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
�جلي�س ثاث مّر�ت.

قائد  �لعماد  تهنئة   •
�جلي�س.

�لكّلية  قائد  تهنئة   •
�حلربية.

- تابع عّدة دور�ت در��ضية 

يف �لد�خل و�خلارج.

- متاأهل.

ب��ت��اري��خ  ����ض��ت�����ض��ه��د   -

.2015/1/23

بعد  �أعلى  لرتبة  ُرّق��ي   -

و�ضام  وُمنح  �ل�ضت�ضهاد، 

�جلرحى،  وو���ض��ام  �حل��رب 

�لع�ضكري  �لتقدير  و�ضام 

ية،  �لف�ضّ �ل��درج��ة  م��ن 

وت��ن��وي��ه �ل��ع��م��اد ق��ائ��د 

�جلي�س.

املالزم اأول املغوار ال�شهيد اأحمد حممود طبيخ

.2015/1/23

بعد  �أع��ل��ى  لرتبة  ُرّق���ي   -

�ل���ض��ت�����ض��ه��اد وُم��ن��ح و���ض��ام 

�حل������رب، و����ض���ام �جل��رح��ى 

�لع�ضكري  �لتقدير  وو���ض��ام 

وتنويه  �لربونزية  �لدرجة  من 

�لعماد قائد �جلي�س.

اإّن ال�شهيد يعي�ش يوم مماته

ل تبكه فاليوم بدء حياته



املجّند املمّددة خدماته 

ال�شهيد 

ح�شن رم�شان ديب

- من مو�ليد 1992/3/25 يف 

تكريت، عكار.

 � �إعتباراً خدماته  ُم��ّددت   -

من 2011/6/18.

- م��ن ع���د�د ف��وج �حل��دود 

�لرّبية �لثاين.

- عازب.

ب��ت��اري��خ  ����ض��ت�����ض��ه��د   -

.2015/1/23

بعد  �أع��ل��ى  لرتبة  ُرّق���ي   -

�ل���ض��ت�����ض��ه��اد وُم��ن��ح و���ض��ام 

وو�ضام  �جلرحى  و�ضام  �حلرب، 

�ل��ت��ق��دي��ر �ل��ع�����ض��ك��ري من 

وتنويه  �ل��ربون��زي��ة،  �ل��درج��ة 

�لعماد قائد �جلي�س.

املجّند املمّددة خدماته 

ال�شهيد 

حممد علي عالء الدين

يف   1995/2/11 مو�ليد  - من 

جديدة مرجعيون.

 � �إعتباراً خدماته  ُم��ّددت   -

من 2013/12/4.

- م��ن ع���د�د ف��وج �حل��دود 

�لرّبية �لثاين.

- عازب.

ب��ت��اري��خ  ����ض��ت�����ض��ه��د   -

.2015/1/23

بعد  �أع��ل��ى  لرتبة  ُرّق���ي   -

�ل���ض��ت�����ض��ه��اد وُم��ن��ح و���ض��ام 

وو�ضام  �جلرحى  و�ضام  �حلرب، 

�ل��ت��ق��دي��ر �ل��ع�����ض��ك��ري من 

وتنويه  �ل��ربون��زي��ة،  �ل��درج��ة 

�لعماد قائد �جلي�س.

اجلندي ال�شهيد

اأحمد يحيا دين

 1988/11/20 مو�ليد  من   -

زحلة،  ق�ضاء  �ضعدنايل،  يف 

حمافظة �لبقاع.

 � �إعتباراً �جلي�س  تطّوع يف   -

من 2013/7/30.

- من عد�د منطقة �ل�ضمال، 

مف�ضول �إىل فوج �حلدود �لرّبية 

�لثاين.

- عازب.

ب��ت��اري��خ  ����ض��ت�����ض��ه��د   -

.2015/1/23

بعد  �أع��ل��ى  لرتبة  ُرّق���ي   -

�ل���ض��ت�����ض��ه��اد وُم��ن��ح و���ض��ام 

وو�ضام  �جلرحى  و�ضام  �حلرب، 

�ل��ت��ق��دي��ر �ل��ع�����ض��ك��ري من 

وتنويه  �ل��ربون��زي��ة،  �ل��درج��ة 

�لعماد قائد �جلي�س.

اجلندي ال�شهيد

ح�شن علي وهبه

 1991/4/11 مو�ليد  م��ن   -

بعلبك،  ق�����ض��اء  ن��ب��ح��ا،  يف 

حم���اف���ظ���ة ب��ع��ل��ب��������ك – 

�لهرم��ل.

 � �إعتباراً �جلي�س  تطّوع يف   -

من 2014/9/13.

- م��ن ع���د�د ف��وج �حل��دود 

�لرّبية �لثاين.

- عازب.

ب��ت��اري��خ  ����ض��ت�����ض��ه��د   -

.2015/1/23

بعد  �أع��ل��ى  لرتبة  ُرّق���ي   -

�ل���ض��ت�����ض��ه��اد وُم��ن��ح و���ض��ام 

وو�ضام  �جلرحى  و�ضام  �حلرب، 

�ل��ت��ق��دي��ر �ل��ع�����ض��ك��ري من 

وتنويه  �ل��ربون��زي��ة،  �ل��درج��ة 

�لعماد قائد �جلي�س.
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- من مو�ليد 1993/1/1 يف مقنة، ق�ضاء بعلبك.

� من 2014/7/2. - ُمّددت خدماته �إعتباراً

- من عد�د فوج �حلدود �لرّبية �لثاين.

- عازب.

- ��ضت�ضهد بتاريخ 2015/1/23.

�جلرحى  و�ضام  �حلرب،  و�ضام  وُمنح  �ل�ضت�ضهاد  بعد  �أعلى  لرتبة  ُرّقي   -

وو�ضام �لتقدير �لع�ضكري من �لدرجة �لربونزية، وتنويه �لعماد قائد �جلي�س.

املجّند املمّددة خدماته ال�شهيد جمتبى عماد اأمهز





للقيادة  �ضهاب  ف��وؤ�د  كّلية  يف  �أقيم 

�لأوىل  �ل��دورة  تخريج  �حتفال  و�لأرك��ان 

تابعها  �لتي  �ملتقّدمة  �لإد�رة  جمال  يف 

�لعميد  تر�أ�ضه  �جلي�س،  �ضباط  من  عدد 

�لركن علي مّكه قائد �لكّلية ممثااً 

قهوجي،  ج��ان  �لعماد  �جلي�س  ق��ائ��د 

فليحان  با�ضل  معهد  م��دي��ر  وح�����ض��ره 

�ملبّي�س،  ملياء  �ل�ضيدة  و�لإقت�ضادي  �ملايل 

و�لأ�ضاتذة  �ل�ضباط  من  عدٍد  جانب  �إىل 

�ضني. �جلامعيني و�خلرب�ء �ملتخ�ضّ

تخّلل �لحتفال كلمة للعميد �لركن 

مّكه هّناأ فيها �ل�ضباط �ملتخّرجني، ونّوه 

و�خل��رب�ء  �ملحا�ضرين  �لأ�ضاتذة  بجهود 

�لعلمي  وبالتعاون  �مل��دّرب��ني،  و�ل�ضباط 

�لقائم بني �ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية و�جلامعة 

�ملايل  فليحان  با�ضل  ومعهد  �للبنانية 

و�لإقت�ضادي.

»�أهمية  �أن  �إىل  �لقائد  ممّثل  ولفت 

�لدورة تكمن يف حت�ضني �لكفاءة  هذه 

�لإد�ري���ة  ب��امل��ع��ارف  لل�ضباط  �لقتالية 

عمل  ت��ط��ّور  يقت�ضيها  �لتي  و�لتقنّية 

�جليو�س يف ع�ضرنا �لر�هن«.

�ل�ضهاد�ت  ت�ضليم  ج��رى  �خلتام،  ويف 

للمتخّرجني وتبادل �لدروع �لتذكارية.

�لأكادميي  �لتعاون  �إطار  يف 

ب����ني �جل���ي�������س و�جل���ام���ع���ة 

�ل��ك��ن��دي��ة،   - �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

�ملاجي�ضتري  برنامج  �أُط��ل��ق 

�ل�ضرت�تيجية  �ل��در����ض��ات  يف 

باحتفال  و�ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 

�ضهاب  ف��وؤ�د  كّلية  يف  �أقيم 

للقيادة و�لأركان، تر�أ�ضه قائد 

�لكّلية �لعميد �لركن علي 

�جلي�س  قائد  ممثااً  مّكه 

�لعماد جان قهوجي، وح�ضره 

رئي�س �جلامعة �لدكتور روين 

�إىل جانب  نخلة،  �أبي  �ليا�س 

و�أع�����ض��اء  �ل�ضباط  م��ن  ع��دد 

و�لتعليمية  �لإد�رية  �لهيئتني 

و�ضخ�ضيات  �جل��ام��ع��ة،  يف 

ر����ض���م���ّي���ة ودب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 

و�أكادميية و�إعامية.

م���ن ممثل  و�أل���ق���ى ك����ّل 

مركز �لدر��ضات �لدبلوما�ضية 

فرن�ضا  يف  و�ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

ورئي�س  نهر�،  ف��وؤ�د  �لدكتور 

نخلة  �أبي  �لدكتور  �جلامعة 

كلمة باملنا�ضبة، نّوها فيهما 

�للبناين  �جلي�س  مبو�كبة 

تطّور �لتعليم �لعايل، وحر�ضه 

و�لتعاون  �لتو��ضل  تعزيز  على 

�لأك���ادمي���ي و�ل��ث��ق��ايف مع 

ومر�كز  �لوطنية  �جلامعات 

�لدر��ضات �ملحّلية و�لدولية.

ويف �خلتام مّت عر�س �ملهمات 

و�لرب�مج �لتي تنّفذها �لكّلية 

�ملّتبعة  �ل��دور�ت  ملختلف 

تبادل  حفل  و�أقيم  لديها، 

�أنخاب باملنا�ضبة.

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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اإطالق برنامج 

املاج�شتري بالدرا�شات 

ال�شرتاتيجّية 

والدبلوما�شّية

يف كّلية فوؤاد �شهاب 

للقيادة والأركان

تخريج دورة اإدارة متقّدمة يف كّلية فوؤاد �شهاب للقيادة والأركان



 Seiichi �ل�ضيد  �ل��ي��اب��ان  �ضفري  ز�ر 

�مل��رك��ز  م��ر�ف��ق  وف���د  م��ع   Otsuka
يف  بالألغام  �ملتعّلقة  لاأعمال  �لإقليمي 

بو  بيار  �ملقدم  رئي�ضه  و�لتقى  �لنبطّية، 

حول  ا  �ضرحاً للز�ئرين  قّدم  �لذي  م��ارون 

�لربنامج  تطّور  ومر�حل  �ملركز  عمل 

�ملتعّلقة  لاأعمال  �للبناين  �لوطني 

و�لإجناز�ت  �إن�ضانية،  لأغر��س  بالألغام 

�ملحققة على هذ� �ل�ضعيد.

كما ز�ر �لوفد بلدة زوطر �لغربية حيث 

�ملجموعة  منّظمة  م��ن  فريق  يعمل 

ل��األ��غ��ام »م���اغ« على  �لإ���ض��ت�����ض��اري��ة 

و�طلع  عنقودية،  قنابل  حقل  تنظيف 

�لفريق  رئي�س  من 

ع��ل��ى ك��ي��ف��ّي��ة 

�ل���ع���م���ل د�خ����ل 

�إىل  وتعّرف  �حلقل 

�ملعد�ت �مل�ضتخدمة يف �إز�لتها.

�ضركة  مبيعات  مدير  ز�ر  كذلك، 

�لألغام  من  �لو�قية  لاألب�ضة   »ROFI«

عدد  ير�فقه   Roald Loseth �ل�ضيد 

�جلمعيات  بع�س  مر�كز  �ل�ضباط  من 

يف  �لعاملة  �حلكومية  غري  و�ملنّظمات 

جمال نزع �لألغام، حتت �إ�ضر�ف �ملركز 

بالألغام،  �ملتعّلقة  لاأعمال  �للبناين 

بهدف عر�س �أمنوذج جديد من �لألب�ضة 

�لو�قية ماركة »ROFI« على �ملعنّينّي 

و�ضرح �لتح�ضينات �لتي �أُدخلت عليها.

وق����د ���ض��م��ل��ت �جل����ول����ة، م��ن��ّظ��م��ة 

مدينة  يف   )HI( �لعاملية  هانديكاب 

�لكن�ضية  �مل�ضاعد�ت  جمعية  جبيل، 

�لد�مناركية )DCA( يف بلدة ب�ضو�س- 

�ل�ضعبية  �مل�ضاعد�ت  وجمعّية  عاليه 

�حلو�س-  بلدة  يف   )NPA( �لرنوجية 

�ضور.

جي�شنا
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�شفري اليابان يتفّقد 

اأعمال نزع الألغام يف اجلنوب

كّرم �ملركز �للبناين لاأعمال املركز اللبناين لالأعمال املتعّلقة بالألغام يكّرم فريق التدريب الفرن�شي 

�لتدريب  فريق  بالألغام  �ملتعّلقة 

مل�ضلحة  تدريبية  ومر�جع  بطاقات  و�ضع  �ملكّلف  �لفرن�ضي 

لبنان،  يف  �إن�ضانية  لأه��د�ف  �لألغام  لنزع  �لإقليمية  �ملدر�ضة 

خال �حتفال �أقيم يف نادي �ل�ضباط يف فوج �لهند�ضة - �لورو�ر.

ح�ضر �لحتفال رئي�س �ملركز �لعميد �لركن عماد ع�ضيمي 

�إىل   ،Olivier Labrosse �لعقيد  �لفرن�ضي  �لع�ضكري  و�مللحق 

عدد من �ل�ضباط و�لرتباء من �جلانبني، وتخلّله �إلقاء كلمات 

من وحي �ملنا�ضبة، وتبادل �لدروع و�لهد�يا �لتذكارية بني رئي�س 

�ملركز و�مللحق �لع�ضكري و�أع�ضاء �لفريق �ملكّرم. 



بالألغام  �ملتعّلقة  لاأعمال  �للبناين  �ملركز  �إ�ضر�ف  حتت 

ع�ضيمي  عماد  �لركن  �لعميد  �ملركز  رئي�س  ومب�ضاركة 

خماطر  من  �لوقاية  تعزيز  وحدة  نّظمت  �ل�ضباط،  من  وعدد 

�لع�ضكري  �لنادي  يف  عمل  ور�ضة  �لبلمند  جامعة  يف  �لألغام 

�ملركزي.

�إىل  �ل��ع��م��ل  ور���ض��ة  ح�����ض��ر 

من  ب��رتوين  �ضاندرين  �ل�ضيدة  ع�ضيمي،  �ل��رك��ن  �لعميد 

�لإحتاد �لأوروبي، رئي�س جامعة �لبلمند �لدكتور ندمي كرم، 

 )UNDP( �لإمن��ائ��ي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  من  موّظفون 

�لألغام  خماطر  من  للتوعية  �لوطنّيتني  �للجنتني  و�أع�ضاء 

لكل  بكلمة  ��ضتهّلت  كما  �ل�ضحايا.  وم�ضاعدة 

من �لعميد �لركن ع�ضيمي و�ل�ضيدة برتوين و�لدكتور 

كرم، بعدها �نطلقت جل�ضات �ملناق�ضة �لتي تر�أ�ضها 

�لألغام  خماطر  من  للتوعية  �لوطنية  �للجنة  رئي�س 

�لوطنية  �للجنة  ورئي�س  فار�س،  رويل  �لركن  �لعقيد 

مل�ضاعدة �ضحايا �لألغام �ملقدم ندمي �لقاقون. ومتحورت 

�ملناق�ضات حول ت�ضل�ضل �إد�رة �أن�ضطة �لتوعية وم�ضاعدة 

�ل�ضحايا �ملمّولة من �لإحتاد �لأوروبي ملدة ثاث �ضنو�ت، 

�إ�ضافة �إىل �آليات �ضرف �لأمو�ل على �لأن�ضطة �ملذكورة 

وكيفّية �إعد�د �لتقارير حولها.
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ور�شة عمل حول اأن�شطة التوعية من خماطر الألغام وم�شاعدة ال�شحايا

...وحما�شرة 

يف البرتون
بدعوة من ثانوية �لبرتون �لر�ضمية، �ألقى رئي�س 

�لألغام  خماطر  من  و�لتوعية  �لإع���ام  ق�ضم 

لاأعمال  �للبناين  �مل��رك��ز  يف 

�لركن  �لعقيد  بالألغام  �ملتعّلقة 

رويل فار�س، حما�ضرة حول خماطر 

�لألغام و�لقنابل �لعنقودية.

وقد تناول �لعقيد �لركن فار�س 

�لناجمة  �ملخاطر  حما�ضرته  يف 

و�أنو�عها  �أ�ضكالها  على  و�لتعّرف  �لألغام  عن 

�إىل  �إ�ضافة  وج��وده��ا،  على  �ل��د�ّل��ة  و�لإ���ض��ار�ت 

و�ل��وق��اي��ة  جتّنبها  ط��رق 

وكيفّية  خماطرها  من 

ع��ن��ه��ا. كما  �لإب����اغ 

�لأ�ضاتذة  �أ�ضئلة  على  رّد 

و�لطاب �مل�ضاركني ووّزع 

عليهم من�ضور�ت توعية.



�ل��ت��دري��ب  �إط����ار خ��ّط��ة  يف 

قيادة  و�ضعتها  �لتي  �لنوعي 

�جلي�س للتاأّكد من جهوزّية 

�ل����وح����د�ت، و����ض��ت��ع��د�ده��ا 

يف  و�لفاعل  �ل�ضريع  للتدخل 

�لقتالية،  �لظروف  خمتلف 

مدر�ضة  من  وح��د�ت  نّفذت 

�مل�ضاة  ول��و�ء  �خلا�ضة  �لقو�ت 

�ملدفعية  وف��وج  ع�ضر  �حل��ادي 

�ل���ث���اين و�ل����ق����و�ت �جل��وّي��ة 

و�لبحرّية، مناورة قتالية ليلّية 

حقل  يف  �حل��ّي��ة  ب��ال��ذخ��رية 

رماية حنو�س يف حامات.

ح�ضر �ملناورة عدد من كبار 

�ل�����ض��ب��اط، وق����ادة �ل��وح��د�ت 

�مل�ضتقّلة،  و�لأف��و�ج  �لكربى 

�لأمريكي  �ل��دف��اع  وملحق 

 Antonio Banchs �لعقيد 

و�مل��ل��ح��ق �ل��ع�����ض��ك��ري ل��دى 

�ملقدم  �لربيطانية  �ل�ضفارة 

و�أع�ضاء   James Cushner
�ل���ف���ري���ق���ني �لأم����ريك����ي 

يتوليان  �للذين  و�لربيطاين 

�ل��ت��دري��ب يف  �لإ���ض��ر�ف على 

�ملدر�ضة.

�لتي  �مل��ن��اورة  تخّللت  وق��د 

مهاجمة  ح���ول  مت��ح��ورت 

نة  متح�ضّ �إرهابية  جمموعة 

رمايات  مبنّية،  �أماكن  يف 

ب���ال���دب���اب���ات و�ل���ط���و�ف���ات 

و�ملتو�ضطة  �لثقيلة  و�لأ�ضلحة 

باملتفجر�ت،  ث��غ��ر�ت  وفتح 

م�ضابني  �إخاء  �إىل  بالإ�ضافة 

بو��ضطة  �ملعركة  حقل  من 

�لطو�فات و�آليات �لإ�ضعاف.
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مناورة قتالية 

يف حامات

يف �إطار برنامج �لتعاون �لع�ضكري – �ملدين )CIMIC( �ملدعوم 

من وز�رة �لدفاع �لأمريكية، �أقيم يف بلدة كفرقطر� �حتفال 

مبنا�ضبة ت�ضليم �ضيارة �إ�ضعاف و�إنعا�س مل�ضلحة �لبلدية، ح�ضره 

م�ضرّي �أعمال مديرية �لتعاون �لع�ضكري – �ملدين �لعقيد يو�ضف 

م�ضرف ووفد �أمريكي ورئي�ضة �لبلدية �ل�ضيدة �ألني ن�ضار و�أع�ضاء 

�ملجل�س �لبلدي و�أهايل من �لبلدة و�جلو�ر.

بالإ�ضرت�ك  �جلي�س  من  وح��د�ت  قامت  ذ�ت��ه،  �لإط���ار  ويف 

كتب  بتوزيع  لبنان،  يف  �لأمريكة  �ل�ضفارة  من  �أع�ضاء  مع 

�لعو�دة،  �لبقيعة،  بلد�ت  يف  �لر�ضمّية  �ملد�ر�س  على  مدر�ضية 

وحد�ت  وّزعت  كما  خالد.  و�دي  منطقة  يف  وحنيدر  �لفر�س 

عائلة   1000 نحو  على  �ل�ضتوية  �لأغطية  من  كمّيات  �أخرى 

�ضّيما  ل  طر�بل�س،  مدينة  يف  �لتبانة  باب  منطقة  �أهايل  من 

�لعائات �ملت�ضّررة من �لأحد�ث �لأمنية �لأخرية �لتي �ضهدتها 

�ملنطقة.

كذلك، ز�ر �لوفد منطقة ر�أ�س بعلبك و�ّطلع على �ملكان 

�لذي �ضيقام فيه م�ضتو�ضف بتمويل من �لربنامج �ملذكور.

�شيارة اإ�شعاف من CIMIC لبلدية كفرقطرا وتوزيع كتب مدر�شّية واأمتعة �شتوية يف عدة مناطق



اإجازة يف 

اإدارة الفنادق

للجندي 

علي قان�شوه

�جلندي  حاز 

خري�لله  علي 

�خلام�س،  �مل�ضاة  ل��و�ء  من  قان�ضوه 

�جلامعة  من  �لفنادق  �إد�رة  يف  �إجازة 

�لإ�ضامية.

دبلوم يف 

هند�شة الطريان

للمالزم البحري 

جون كرم

ح����از �مل����ازم 

�ل��ب��ح��ري ج��ون 

ا  ا جامعياً كرم من �لقو�ت �لبحرية، دبلوماً

 United States من  �لطري�ن  هند�ضة  يف 

�ملتحدة  �لوليات  يف   Naval Academy
�لأمريكية.

اإجازة يف 

الكيمياء 

احلياتية

للمالزم 

اأيوب يا�شني

اإجازة يف 

املعلوماتّية

للمعاون اأول علي 

�شومان

ح�������از �مل����ع����اون 

ح�ضني  ع��ل��ي  �أول 

�أمانة �ضر �ملجل�س �لع�ضكري،  �ضومان من 

جي�ش العلم 

�الثقافة
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�شهادة بكالوريو�ش يف العلوم 

البحرية للمالزم اأول البحري 

اليا�ش جرج�ش

نال �ملازم �أول �لبحري �ليا�س جرج�س من 

قاعدة جونية �لبحرية، �ضهادة بكالوريو�س يف �لعلوم 

�لبحرية بتقدير عام �متياز مع مرتبة �ل�ضرف من �لكّلية 

�لبحرية يف م�ضر. وقد مّتت معادلتها يف وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم �لعايل.

�إجازة جامعية يف �ملعلوماتّية من �جلامعة 

�لأمريكة للثقافة و�لتعليم.

يا�ضني  علي  �أي��وب  �أول  �مل��ازم  نال 

من لو�ء �مل�ضاة �لثاين، �إجازة يف علوم 

كّلية  م��ن  �حلياتية  �لكيمياء 

�لعلوم يف �جلامعة �للبنانية.



�قفة �فاء

�لعدد 48356

بن�ضعي  ب��ح��رية  �إىل  زي����ارة  �ل��ربن��ام��ج  ت�ضّمن 

�خل�ضر�ء من  �جلبال  بها  �لتي حتيط  �ل�ضطناعية 

�لبحرية  مبنظر  �لأولد  ��ضتمتع  حيث  �جلهتني، 

ومار�ضو� ريا�ضة �مل�ضي على �لكورني�س �ملحيط بها. 

و�لربمائية  �لبحرية  باحليو�نات  �ل�ضهري  متحفها  ز�رو�  كما 

�جلناح  �أمام  ده�ضتهم  و�أبدو�  �ملختلفة.  �أنو�عها  على  و�لربية 

�ملخ�ض�س ملئات �لأنو�ع من �ل�ضدف �لبحري و�لنجوم و�حليو�نات 

�لتي ت�ضبه �ل�ضخور وح�ضان �لبحر وبع�س �أنو�ع �لأ�ضماك ومئات 

�لألو�ن  �ملتعددة  و�لفر��ضات  �لزو�حف  �إىل  �إ�ضافة  �لطيور،  �أنو�ع 

و�لأ�ضكال. 

�ملحطة �لتالية كانت يف مقام �أم �ملر�حم يف مزيارة، 

مطااً  ا  �ضاهقاً �لعذر�ء  �ل�ضيدة  متثال  يرتفع  حيث 

على �لبحر �لأبي�س �ملتو�ضط، وي�ضكل حمجة دينية 

يق�ضدها �ملوؤمنون.

موؤ�ض�ضة  �أ�ضهر  هو  �لكورة  يف  �ل�ضابون«  »خان 

�لأولد  ز�ره  وقد  �لعربي،  و�لعامل  لبنان  يف  بيئية 

�لطبيعي  �ل�ضابون  من  منتجاته  على  وتعّرفو� 

�لتجارية،  �لكيميائية  �مل���و�د  م��ن  �خل���ايل 

فاملعمل ينتج حو�ىل 1400 �ضنف من �ل�ضابون 

بذوق  وطبخها  �لعطور  خلط  بطريقة  ويتميز 

بدر  �ل�ضيد  قّدم  �لزيارة،  ومبنا�ضبة  وحرفية. 

من  هد�يا  لاأولد  �ملوؤ�ض�ضة  �ضاحب  ح�ضون 

منتوجات موؤ�ض�ضته.

�أحياها  فنية  �ضهر�ت  فت�ضمن  �لليلي،  �ملخيم  برنامج  �أما 

ا �إىل مدر�ضة �لتزلج لإ�ضفاء جو  عدد من �ملطربني جاوؤو� خ�ضي�ضاً

من �لفرح و�لغبطة �كتمل مع �لهد�يا �لتي قّدمتها �ملوؤ�ض�ضة 

لأولد ع�ضكريي مدر�ضة �لتزلج يف ح�ضور قائد �ملدر�ضة �لعميد 

خالد حمود و�لأهل.

وككل مرة، حر�س �لعميد حمود على تاأمني �لر�حة وكل 

�مل�ضتلزمات �ل�ضرورية لاأولد خال �إقامتهم، ور�فقهم يف كل 

و�أ�ضرف على ح�ضن  �لتي قامو� بها،  �لزيار�ت 

�لتنفيذ.

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

اأبناء الع�شكريني ال�شهداء 

يف مدر�شة التزلج

زيارات �شياحية وا�شتجمام 

و�شهرات فّنية

دعت موؤ�ش�شة املقدم املغوار ال�شهيد �شبحي العاقوري اأبناء 

التزلج  مدر�شة  ربوع  يف  اأيام  ثالثة  لق�شاء  اجلي�ش  �شهداء 

ولًدا  فيه حواىل 60  �شارك  اأقامته  اإطار خميم  الأرز، يف  يف 

راوحت اأعمارهم بني 14 و18 �شنة. 



اإعداد:

تريزمن�شور

وبني  بينها  العالقة  اأوا�شر  اإبقاء  على  منها  ا  حر�شً

على  وجرًيا  ومتينة،  را�شخة  ال�شهداء  اأبنائها  عائالت 

اجلي�ش  قيادة  رعت  املجيدة،  الأعياد  مبنا�شبة  عادتها 

ن�شاطات  ودعم  تن�شيق  جلنة  اإليه  دعت  تكرميًيا  غداًء 

وعر�ش  »العيدية«  تقدمي  وتخّلله  اللبناين،  اجلي�ش  اأبناء 

م�شرحي قّدمته فرقة �شربل �شمعان الفنية. 

بدعوة من جلنة تن�شيق 

ودعم ن�شاطات اأبناء 

�شهداء اجلي�ش اللبناين

غداء وهدايا لأكرث من 500 

ولد يف نادي الرتباء املركزي

يف  �مل��رك��زي  �لرتباء  ن��ادي  يف  �لتكرميي  �لحتفال  �أقيم 

�ملناطق  جميع  من  �ملدعوون  �إليه  تو�فد  �ل��ذي  �لفيا�ضية، 

ودعم  تن�ضيق  جلنة  �أع�ضاء  �نتظارهم  يف  وكان  �للبنانية، 

��ضتقبلوهم  �لذين  �للبناين،  �جلي�س  �ضهد�ء  �أبناء  ن�ضاطات 

م�ضاعد  �حل�ضور  وتقّدم  �أحو�لهم.  عن  م�ضتف�ضرين  مرحبني 

خري  �لركن  �لعميد  للعمليات  لبنان  جبل  منطقة  قائد 

�إىل  �إ�ضافة  �لعماد جان قهوجي،  فريجي ممثااً قائد �جلي�س 

ممثلني من �ملوؤ�ض�ضات �ملانحة ونحو 250 زوجة �ضهيد.

�جلي�س  �ضهد�ء  �أبناء  ن�ضاطات  ودع��م  تن�ضيق  جلنة  ع�ضو 

�ل�ضيدة كلود حد�د هايل )زوجة �ملقدم �ملغو�ر �ل�ضهيد مياد 

قهوجي  جو�نا  �ل�ضيدة  �للجنة  رئي�ضة  كلمة  �ألقت  هايل( 

�ل�ضخي  عطائها  على  �ملانحة  �ملوؤ�ض�ضات  ف�ضكرت  مدلج، 

 500 من  لأكرث  مالية  هد�يا  بتقدمي  �ضمح  �لذي  �لامتناهي 

و18  و�حد  يوم  بني  �أعمارهم  تر�وح  �لذين  �ل�ضهد�ء  �أبناء  من 

�لكامل  دعمها  �ملوؤ�ض��ضات على  �ضكرت هذه  ا. كما  عاماً

لديهم  ما  باأغلى  �ضّحو�  �لذين  ول�ضهد�ئه  �للبناين  للجي�س 

للحفاظ على �أمن �لوطن و��ضتقر�ره.

ودعم  �مل�ضرية  متابعة  كلمتها  يف  هايل  �ل�ضيدة  و�أكدت 

قيادة  عليها  ت�ضرف  �لتي  �للجنة  خال  من  �ل�ضهد�ء  �أبناء 

و�عدة  �لعام،  هذ�  نّفذتها  �لتي  �لن�ضاطات  معّددة  �جلي�س، 

باملزيد منها يف �مل�ضتقبل. 

تقدمي  على  حت��ر���س  �للجنة  �أن  ي��ذك��ر  �لإط���ار  ه��ذ�  يف 

�مل�ضاعد�ت �ملادية لأبناء �ل�ضهد�ء مرتني يف �ل�ضنة، �لأوىل قبل 

ور�أ�س  �ملياد  عيدي  مبنا�ضبة  و�لثانية  �لدر��ضي  بالعام  �لبدء 

�ل�ضنة. 

تخّلله  بحيث   ، حافااً  2014 للعام  برناجمها  ك��ان  وق��د 

رحلة �إىل فرن�ضا �ضملت �أبرز �لأماكن �ل�ضياحية فيها، وعّدة 

�مللك(،  وي�ضوع  �لكلب  نهر  )جزين،  لبنان  د�خل  رحات 

وح�ضور م�ضرحيات...

ا يف �لإطار نف�ضه �أن مدير جامعة �لآد�ب و�لعلوم  ويذكر �أي�ضاً

كان  منرّي  �أنطو�ن  �ل�ضيد  �ل�ضمال  فرع   – و�لتكنولوجيا 

عيدي  ملنا�ضبة  �جلي�س  �ضهد�ء  لأبناء  ا  ترفيهياً حفااً  �أقام  قد 

 black & لفرقة  فنية  فقر�ت  تخّللته  �ل�ضنة،  ور�أ���س  �ملياد 

white، وتقدمي هد�يا.

يًدا بيد
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي
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�لتدريبات يف مدر�صة �لقو�ت �خلا�صة لها بد�ية ولي�س لها نهاية. 

حركة ال تهد�أ على مد�ر �ل�صنة. متابعة حثيثة وجدية هدفها 

�الأف�صل،  �مل�صتوى  �إىل  �لع�صكريني  بقدر�ت  �الإرتقاء 

يف  �جلي�س  يو�جهها  �لتي  �لتحديات  ظل  يف  ا  خ�صو�صً

حربه �صّد �الإرهاب.

يف  �خلا�صة  �لقو�ت  مدر�صة  ز�رت  »�جلي�س«  جملة 

�لبحري  �ملغو�ر  �لركن  �لعقيد  قائدها  و�لتقت  حامات 

�لتدريبية  �ملناهج  عن  حتّدث  �لذي  خمول  فادي 

�ملّتبعة يف �ملدر�صة.

مدر�صة القوات اخلا�صة

هكذ� ندّرب ع�صكريينا 

ليحققو� �الأد�ء �الأف�صل
تدريبات نوعية

الركن  العقيد  يو�ضح  اللقاء  بداية   يف 

يف  التدريبية  ال���دورات  ع��دد  اأن  خم��ول 

املدر�ضة ارتفع ب�ضكل الفت خالل العام 

املن�ضرم، ففي حني كان مبعدل 4 اإىل 5 

تنفيذ 24  العام 2014  �ضهد  �ضنوًيا،  دورات 

دورة. ويف ما خ�ّص النوعية فاإن الرتكيز 

القدرات  الع�ضكريني  ين�ضب على تزويد 

الالزمة خلو�ص اأ�ضر�ص املعارك يف اأ�ضعب 

الدورات  واإىل  والبيئية.  املناخية  الظروف 

اأ�ضيفت دورة القتال يف  ال�ضابقة املعتمدة 

االأماكن املبنية )اأي يف ال�ضوارع واملدن(، 

حيث يتم تدريب �ضرية ع�ضوية يف االألوية 

ويف اأفواج التدخل. مع االإ�ضارة اإىل اأن مدة 

مق�ضمة  اأ�ضابيع  خم�ضة  هي  الدورة  هذه 

اىل ثالث مراحل: 

للقتال  خم�ض�ضة  االأوىل،  املرحلة   -

فيها  التدريب  يتوىل  والرماية،  الفردي 

اخلا�ضة  ال��ق��وات  مدر�ضة  م��ن  م��درب��ون 

وتنفذ  اأمريكي،  تدريب  فريق  باإ�ضراف 



يف  ا�ضتحداثه  مت  الذي  الرماية  حقل  يف 

متتد  ال��رن��ام��ج.  ه��ذا  ل�ضالح  املدر�ضة 

من  اأ�ضبوعني  م��دى  على  املرحلة  ه��ذه 

القتال  عن  ا  درو�ضً وتت�ضمن  التدريب، 

الفردي، رمايات غزيرة )قد ت�ضل اإىل 500 اأو 

600 طلقة(، رمايات خاطفة، ردات فعل 

)انبطاًحا،  االأو�ضاع  خمتلف  يف  �ضريعة 

متحركة،  اأه���داف  ا،  جلو�ضً وق��وًف��ا، 

املبادئ  اإىل  باالإ�ضافة  �ضريعة(،  اأه��داف 

االأ�ضا�ضية يف دهم الغرف.

- املرحلة الثانية، وهي مرحلة التدرب 

املدربون  االأم��ن.  حفظ  عمليات  على 

من مدر�ضة القوات اخلا�ضة وهم يعملون 

تنفذ  بريطاين.  تدريب  فريق  باإ�ضراف 

االأم��ن  حفظ  مدينة  يف  املرحلة  ه��ذه 

التي بناها الريطانيون �ضابًقا، والتي مّت 

�ضمها اإىل قطاع مدر�ضة القوات اخلا�ضة 

املرحلة  هذه  متتد  قليلة...  اأ�ضهر  منذ 

التدريب،  اأ�ضبوعني من  مدى  ا على  اأي�ضً

مو�ضوعها  ميدانية  مب��ن��اورة  وت��ت��ّوج 

بعد  مبنى  يف  يتح�ضن  مطلوب  توقيف 

عزل هذا املبنى. 

اأن  اإىل  خم��ول  الركن  العقيد  وي�ضري 

تتعار�ص  ال  االأمريكي  التدريب  تقنيات 

مّت  اإذ  الريطاين  التدريب  تقنيات  مع 

اعتماد مفهوم موحد يف التدريب. مثاًل، 

تقنيات ا�ضتعمال ال�ضالح اأو الدخول اإىل 

الغرفة هي ذاتها عند الفريقني. 

- املرحلة الثالثة، هي تتويج لالأ�ضابيع 

واحد  اأ�ضبوع  مّدتها  ال�ضابقة،  االأربعة 

بالذخرية  تكتًيا  مت��ري��ًن��ا  وتت�ضمن 

اخلا�ضة.  القوات  مدر�ضة  بقيادة  احلية 

اأر�ص مزرعة حنو�ص  التمرين على  ينفذ 
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اأن��واع  فيه  وت�ضتعمل  ال��ب��رتون(  )ق�ضاء 

االأ�ضلحة املتوافرة يف اللواء وت�ضارك فيها 

ف�ضيلة دبابات وح�ضرية هند�ضة وح�ضرية 

اإخالء طبي...  هاون و�ضالح اجلو وفريق 

نهاًرا،  تنفذ  التكتية  التمارين  كانت 

اخلا�ضة  ال��ق��وات  مدر�ضة  قيادة  اأن  اإال 

تطوًرا  يعتر  مما  لياًل  بتنفيذها  بداأت 

نوعًيا على �ضعيد التدريب. فالعمليات 

الع�ضكريني  ج��راأة  من  تزيد  الليلية 

منظومة  تطوير  اإىل  اإ�ضافًة  ومتر�ضهم، 

القيادة وال�ضيطرة على حركة الوحدات 

وتن�ضيق الدعم الناري لياًل.. وقد ظهرت 

نتيجة هذه الدورات يف معارك طرابل�ص 

وعكار االأخرية التي �ضارك فيها عنا�ضر 

اللواءين  وم��ن  االأول  التدخل  ف��وج  من 

ال���دورة،  لهذه  خ�ضعوا  والعا�ضر  ال��ث��اين 

فكان اأداوؤهم مميًزا على االأر�ص. 

امل��در���ض��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر ه��ن��ا  واجل��دي��ر 

االأم��اك��ن  يف  ق��ت��ال  دورة   14 افتتحت 

تت�ضمن  و�ضوف   ،2014 العام  يف  املبنية 

مماثلة،  دورة   14  ،2015 العام  روزن��ام��ة 

يخ�ضع  �ضوف  التي  ال��دورة  �ضمنها  من 

يف  الثالثة  ال�ضنة   - ال�ضباط  تالمذة  لها 

والتي  تخّرجهم،  قبل  احلربية  الكلية 

اأهمية  احلية.  بالذخرية  تنتهي مبناورة 

التلميذ  تك�ضب  كونها  يف  الدورة  هذه 

االأ�ضا�ضية  والتقنيات  امل��ب��ادئ  ال�ضابط 

مبا�ضرة  املبنية،  االأم��اك��ن  يف  للقتال 

مهمة  الأي  تنفيذه  وقبل  تخرجه  قبل 

عمالنية على االأر�ص. 

دورة مغو�ر

ا، اإفتتاح 4 دورات  من جديد املدر�ضة اأي�ضً

 2014 العام  من  بدًءا  �ضنوًيا  مغوار  تن�ضئة 

معتمًدا  ك��ان  كما  دورت��ني  من  ب��دال 

جميع  ال��دورات  هذه  يتابع  ال�ضابق.  يف 

املغاوير،  )فوج  اخلا�ضة  القوات  عنا�ضر 

فوج املجوقل، فوج مغاوير البحر، ومدر�ضة 

دورة  اأعيد تنظيم  وقد  القوات اخلا�ضة(. 

اأمريكا  يف  مثيلتها  لتحاكي  املغاوير 

وبريطانيا من حيث املعايري والتقنيات. 

ثالث  ت�ضمل  اليوم  باتت  ال��دورة  وه��ذه 

مراحل:

�ضهر  لفرتة  متتد  االأوىل،  املرحلة   -

ج�ضدًيا  العنا�ضر  حت�ضري  اإىل  وتهدف 

اجلولة  املقاتل،  ج��والت  تت�ضمن:  وهي 

حلقات  ال�����ض��ري،  مت��اري��ن  ال��ه��وائ��ي��ة، 

االإ�ضتباك واحلراب، والريا�ضة العنيفة...

تقنية  مرحلة  الثانية،  امل��رح��ل��ة   -

املقاتل  تزويد  اإىل  وتهدف  �ضهر،  مدتها 
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التقنية  امل���ه���ارات  ال��ف��ردي 

تقنيات  وه����ي:  ال���الزم���ة، 

ال��ه��ب��وط ب��وا���ض��ط��ة احل��ب��ال 

الدخول  حائط،  اأو  برج  على 

ال�ضرفات،  عر  ما  مبنى  اإىل 

بوا�ضطة  الطوافة  الهبوط من 

احلبل  با�ضتخدام  اأو  احلبال 

ال�ضريع )Fast Rope(. كما 

تت�ضّمن هذه املرحلة تقنيات 

واملبادئ  الدهم  واأ�ض�ص  الرماية 

الدوريات  لتقنيات  االأ�ضا�ضية 

اأي العمل خلف خطوط العدو 

�ضغرى  جم��م��وع��ات  �ضمن 



)اإغارة، اإقتفاء اأثر، ا�ضتطالع ومراقبة(. 

ا على  ويتم الرتكيز يف هذه املرحلة اأي�ضً

�ضرورية  التقنية  فهذه  اخلرائط  ق��راءة 

يف  يكون  قتاله  اأن  ا  خ�ضو�ضً للمغوار 

اجلبال غالًبا.

املرحلة  الثالثة،  املرحلة   -

�ضهر،  ا  اأي�ضً ومدتها  التكتية 

العملي  التطبيق  تت�ضمن 

مل����ادة ت��ق��ن��ي��ات ال���دوري���ات، 

دوريات  املتدربون  ينفذ  حيث 

و�ضط  ال��ع��دو  خ��ط��وط  خلف 

يتعر�ضون  ���ض��ع��ب��ة  ظ����روف 

�ضديد،  نف�ضي  ل�ضغط  خاللها 

الكثري  مكابدتهم  ب�ضبب 

م��ن امل�����ض��ق��ات وامل�����ض��اع��ب 

نف�ضه  الوقت  يف  وحرمانهم 

�ضاعات النوم. 

دورة  اأي  بدء  وقبل  دورة  انتهاء كل  مع 

ج��دي��دة، حت��ر���ص ق��ي��ادة امل��در���ض��ة على 

تقنيات  جمال  يف  املدّربني  تاأهيل  اإعادة 

باإ�ضراف  وذل��ك  ال�ضغرى،  املجموعات 

فريق اأمريكي.

ت���واك���ب ه����ذه ال�����دورات 

ونوعية  التكنولوجي  التطور 

التي  الع�ضكرية  املهمات 

على  الرتكيز  م��ع  اجلي�ص،  ينفذها 

من  االأر����ص  طبيعة  اخ��ت��الف  عاملي 

القتالية  والقدرات  اأخ��رى،  اإىل  منطقة 

والتدريبات  واالإرهابيني  امل�ضلحني  عند 

التي يخ�ضعون لها.

روزنامة 2015

حافلة بالتدريبات

مدر�ضة  نّظمت   ،2014 ال��ع��ام  خ��الل 

ده��م،  دورات  ث��الث  اخلا�ضة  ال��ق��وات 

وكذلك  دهم  مدّربي  الإع��داد  اإحداها 

املهرة.  الرماة  دورات  خ�ص  ما  يف  االأم��ر 

تت�ضّمن،  ف�ضوف   2015 العام  روزنامة  اأما 

االأماكن  يف  قتال  دورة   14 اإىل  اإ�ضافًة 

دورات   6 مغوار،  تن�ضئة  دورات  و4  املبنية 

يف  متوازية  مهرة  رم��اة  دورات  و6  ده��م 

التوقيت والتمارين امل�ضرتكة. مدة كل 

اأمام  مفتوحة  وهي  اأ�ضابيع  �ضبعة  دورة 

عنا�ضر القوات اخلا�ضة واالألوية واالأفواج، 

على  ال��ت��ع��دي��الت  بع�ص  اإج����راء  م��ع 

اأ�ضيف  اإذ  ال�ضابق.  يف  املّتبع  الرنامج 
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والكثري  الليلي  القتال  برنامج  اإليه 

قائد  طلب  الغاية،  لهذه  الرمايات.  من 

اأن  واالأف���واج  االأل��وي��ة  ق��ادة  من  املدر�ضة 

كل  من  ف�ضيلة  الدهم  ل��دورة  يخ�ضع 

قطعة بداًل من االأفراد كما كان يجري 

يف ال�ضابق، على اأن تبقى دورة رماة مهرة 

على ال�ضعيد الفردي. 

يقوم بتدريب دورتي الدهم والرماة املهرة 

اخلا�ضة،  القوات  مدر�ضة  من  فريقان 

ثمانية مدّربني  يتاألف كل منهما من 

مّت اإخ�ضاعهم هذه ال�ضنة لدورات اإعداد 

االإطار  هذا  يف  اأمريكية.  فرق  باإ�ضراف 

الرتباء  تدريب  على  املدر�ضة  قائد  ي�ضدد 

مهمات  وتوّليهم  ال�ضباط،  جانب  اإىل 

اإىل  اأّدى  الذي  االأمر  التدريب،  يف  اأ�ضا�ضية 

التدريب  فريق  بها  ن��ّوه  جيدة  نتائج 

االأمريكي.

خطوة نحو �مل�صتقبل

يف جمال اآخر، ويف خطوة نحو امل�ضتقبل، 

البحري فادي  املغوار  العقيد الركن  اأ�ضار 

خمول اإىل اأن املدر�ضة ت�ضعى اىل التدريب 

اأن  يعني  مبا  جديدة  اخت�ضا�ضات  يف 

يف  التدريب  ت��اأم��ني  على  ق���ادرة  ت�ضبح 

على  ال��الزم��ة  االخت�ضا�ضات  جميع 

م�ضتوى احل�ضائر، وهي: اآمر ح�ضرية قوات 

اخت�ضا�ضي   ،)Eighteen Alfa( خا�ضة 

 Eighteen( خ��ا���ض��ة  ق���وات  اأ���ض��ل��ح��ة 

ق��وات  هند�ضة  اخت�ضا�ضي   ،)Bravo

 ،)Eighteen Charlie( خ��ا���ض��ة 

اخت�ضا�ضي م�ضعف ميداين قوات خا�ضة 

اإ�ضارة  اخت�ضا�ضي   ،)Eighteen Delta(

 ،)Eighteen Echo( خا�ضة  ق���وات 

خا�ضة  ق���وات  اإ�ضتعالم  واخت�ضا�ضي 

بالفعل  ب��داأ  وق��د   .)Eighteen Fox(

وتعليمات  مناهج  اإع����داد 

قائم  والتن�ضيق  دورة،  كل 

ومكتب  اجلي�ص  قيادة  بني 

ال�ضفارة  يف  الدفاعي  التعاون 

هذا  لتحقيق  االأم��ريك��ي��ة 

امل�ضروع يف امل�ضتقبل القريب.

الركن  العقيد  وي�ضيف 

اأن���ه ب��ق��رار م��ن قائد  خم��ول 

قهوجي،  ال��ع��م��اد  اجل��ي�����ص 

اأف�ضح املجال لتطويع مدنيني 

ال��ق��وات  م��در���ض��ة  مل�ضلحة 

اخلا�ضة. 

هذه  اأن  اىل  ي�ضار  كما   

املا�ضي،  اأيلول  ومنذ  املدر�ضة، 

اأ�ضبحت قطعة م�ضتقلة اإدارًيا 

اجلي�ص  لقيادة  مبا�ضرة  تابعة 

اإما  مرتبطة  كانت  بعدما 
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بفوج املغاوير اأو بفوج مغاوير البحر.

تطوير �ملن�صاآت

املدر�ضة  املن�ضاآت �ضهدت  عل��ى �ضعي��د 

اأب��رز  ك��ان  ور�ض��ة   2014 الع��ام  يف 

نتائجه��ا اإن�ضاء:

جولة  م��ن  م��وؤل��ف  ت��دري��ب  ح��ق��ل   •
�ضواعد  بنته  عاملية  مبوا�ضفات  مقاتل 

العقيد  ب��اإ���ض��راف  امل��در���ض��ة  ع�ضكريي 

االأولية  امل��واد  اأما  متى،  جورج  املهند�ص 

ف��ه��ي ت��ق��دم��ة م��ن اأ���ض��ح��اب االأي����ادي 

البي�ضاء.

هنغاًرا   30 من  امل�ضنوع  الهبوط  برج   •
اإىل  وحت�����ّول��ت  ج��ان��ًب��ا  مرمية  ك��ان��ت 

من  موؤلف�ة  وفني�ة  هند�ضية  قطعة 

اأربع�ة ط�وابق يتم ا�ضتعمالها يف متارين 

.)rappel( الهبوط

عن�ضًرا   12 اليوم  ي�ضتوعب  بات  والرج 

بداًل من اثنني وهم يوؤدون متارينهم فيه 

بطريق�ة اآمنة جًدا.

ك��م��ا مي��ك��ن اال���ض��ت��ف�����ادة م��ن��ه يف 

ال�ضالمل  بف�ضل  الليلية  الده�م  مت�ارين 

تن�فيذ  اإىل  الداخل،  من  بها  جهز  التي 

الطوافة،  من  والهبوط  الت�ضلق  مت�ارين 

ذلك  اإىل  اأ�ضف  الثقة.  وحبل 

ي�ضهل  مما  للت�ضّلق  حبال   9

عدد  تزايد  حال  يف  التمارين 

التالمذة.

 )full regain( ح��اج��ز   •
ي�ضاعد الع�ضكري يف متارين 

تعّث،  ح��ال  يف  الثقة،  حبل 

احلبل  فوق  متو�ضعه  فيعيد 

لتنفيذ  زح���ف���ه  وي��ك��م��ل 

املهمة.

• جولة املخاطرة وهي عبارة 
عن حواجز �ضعبة كما يدل 

مزيج  اجل��ول��ة  ه��ذه  ا�ضمها. 

لدى  معتمدتني  جولتني  بني 

 Darby( اأمريكا  يف  املغاوير 

ب��ري��ط��ان��ي��ا  ويف   )Queen
.)TARZAN COURSE(
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اأه��م��ي��ة ه���ذه اجل���ول���ة اأن���ه���ا ت��ق��وي 

ثقة  وتع�زز  اجل�ضم،  من  العلوي  اجل��زء 

يف  فق�ط  وتطّب�ق  بقدراته،  الع�ضكري 

نظًرا  املغ�اوير  دورة  من  الثانية  املرحلة 

عن  متارينها  تقل  اأال  على  ل�ضعوبتها، 

�ضاعتني يومًيا.

• جولة هوائية جديدة ووا�ضعة بارتفاع 
10 اأمتار. 

• حقل رمي.

العمل  يتم  ف�ضوف   ،2015 العام  يف  اأما 

على:

يف  املوجودة  اال�ضتباك  حلقة  انتقال   •
حقل  اإىل  اجلوية  حامات  قاعدة  قطاع 

التدريب يف املدر�ضة.

الغرف  • ا�ضتحداث �ضارع للدهم تقوم 
وينتهي  و�ضمااًل،  مييًنا  جانبيه  على 

الدهم  على  الع�ضكر  لتدريب  مببنى 

بوا�ضطة  ال�ضوارع  يف  االنتقال  وكيفية 

الذخرية احلية.

جديدة  وم�ضاغل  خم���ازن  اإن�����ض��اء   •
للمدر�ضة. 

• اإن�ضاء قاعة طعام وقاعة حما�ضرات، 
لغاية  اأّنهم  اإذ  للع�ضكر  منامة  ومبنى 

ال��ي��وم ي��ن��ام��ون يف 

اخليم. 

اأن  اإىل  املدر�ضة  قائد  اأ�ضار  اخلتام،  يف 

اأر���ص  على  تتمركز  زال��ت  ما  املدر�ضة 

تابعة لقاعدة حامات اجلوية، وقد اأعّدت 

امل�ضتقبل  يف  االإرتباط  هذا  لفك  درا�ضة 

القريب.

حتقيق 

ع�سكري
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اإعداد: د. �أحمد علو

عميد متقاعد
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عود 

على بدء... »�إذ� �أردت �ل�صلم فا�صتعد للحرب«

SI VIS PACEM PARA BELLUM

مر�جعة  وثيقة  على   2014 �الأول  كانون   26 يف  بوتني  فالدميري  �لرو�صي  �لرئي�س  �صادق 

�الأ�صا�صي«  »�لتهديد   )NATO( �لناتو«  »حلف  من  جعلت  �لتي  �جلديدة  �لرو�صية  �لعقيدة 

�مل�صادق  �ل�صابقة  �لعقيدة  تعديل  بعد  �أتت هذه �خلطوة  لرو�صيا.   )fundamental threat(

لرو�صيا  ا«  »رئي�صً �أو  كبرًي�«  »تهديًد�  ي�صّكل  �لناتو  حلف  �أن  تعترب  كانت  و�لتي   2010 �لعام  عليها 

 .)Major threat( الإحتادية�

قد ال يبدو �لفارق كبرًي� بني �مل�صطلحني، ولكن �ل�صياق �لعام للعالقات بني رو�صيا و�لغرب خالل 

هذه �لفرتة هو ما يعك�س �لفارق ما بني عقيدة 2010 وعقيدة 2014. وت�صم �لوثيقة �لتي ن�صرت على 

موقع �لكرملني بعد �عتمادها من قبل �لرئي�س �لرو�صي، 14 بنًد� تت�صمن خماطر �أمنية وع�صكرية 

�أ�صا�صية بالن�صبة لرو�صيا.

�حليثيات

ورد يف حيثيات مناق�ضة العقيدة اجلديدة 

ع ن�ضر قدراته  وتريرها »اأن حلف الناتو و�ضّ

الهجومية على احلدود الرو�ضية املبا�ضرة، 

الع�ضكرية  والتح�ضريات  التدابري  واأجنز 

الالزمة لن�ضر منظومة الدفاع ال�ضاروخي 

يف  لل�ضواريخ  امل�ضادة  الكونية  البال�ضتية 

و�ضط اأوروبا«.

نتج  وما  االأوكرانية  االأزمة  اأّن  ومعلوم 

عنها من تداعيات �ضيا�ضية وع�ضكرية 

اأّدت اإىل زيادة التوتر بني رو�ضيا ودول الناتو. 

ال�ضاروخي  ال��درع  ن�ضب  ف��اإن  كذلك 

االأمريكي يف اوروبا ال�ضرقية والذي اعترته 

االأوىل،  بالدرجة  مو�ضكو موجًها �ضدها 

حلف  نوايا  يف  ال�ضك  من  حالة  خلق 

الناتو وتوجهاته، وجعلها تعيد النظر يف 

دول  بع�ص  ومع  معه  ال�ضابقة  عالقاتها 

وت�ضتعيد مفردات مرحلة احلرب  اوروبا، 

)الناتو  احللفني  بني  وال�ضراع  ال��ب��اردة 

ال�ضابق  ال�ضوفياتي  االإحتاد  اأيام  ووار�ضو( 

وهو ما بداأنا نراه منذ العام 2011.

ما هي �لعقيدة �لع�صكرية؟

العقيدة الع�ضكرية وفق بع�ص املنّظرين 

املفاهيم  »منظومة  هي  اال�ضرتاتيجيني 

والرتتيبات  ما،  دول��ٍة  يف  ر�ضمًيا  املتبناة 

ول�ضمان  التهديدات  ملواجهة  املتخذة 

االأمن، وكذلك ملنع احلروب والنزاعات 

ال��روؤى  »ن��ظ��ام  اأن��ه��ا  كما  امل�ضلحة«. 

وحت�ضري  الع�ضكري  البناء  حول  املتطورة 

امل�ضلحة  وال��ق��وات  ال��ب��الد 

والفرق االأخرى للدفاع عن 

ا روؤًى حول  الوطن«. وهي اأي�ضً

ن�ضاٍل م�ضلٍح  و�ضائل حت�ضري 

اأ�ضكال  )وكذلك  واإدارت���ه 

الن�ضال االأخرى(، دفاًعا عن 

البالد.

جوهرها  يف  الع�ضكرية  العقيدة  اإًذا 

هي اإعالٌن حول �ضيا�ضة الدولة يف جمال 

الدفاع.

تطّور �لعقيدة �لع�صكرية �لرو�صية 

خالل �لعقدين �ملن�صرمني

اأول   1995 ال��ع��ام  منذ  رو�ضيا  و�ضعت 

انهيار  ب��ع��د  ل��ه��ا  ع�ضكرية  ع��ق��ي��دة 

اإىل  ت�ضري  وكانت  ال�ضوفياتي،  االحت��اد 

خطرين اأ�ضا�ضّيني يلزمان الدولة الرو�ضية 

حلف  تو�ضع  هو:  االأول  لهما،  الت�ضّدي 

اأوروبا  دول  بع�ص  باجتاه  االأطل�ضي  �ضمال 

من  جزًءا  كانت  التي  والدول  ال�ضرقية، 

تعّر�ص  هو:  والثاين  ال�ضوفياتي.  االحتاد 

االأقليات الرو�ضية يف جمهوريات االحتاد 

العقيدة الع�صكرية الرو�صية اجلديدة



ال�ضوفياتي ال�ضابق اإىل اخلطر. 

يف منت�ضف ت�ضعينيات القرن 

حول  اتفاقية  وّقعت  املا�ضي 

املعنية  ال��دول  بني  اأوكرانيا 

ورو�ضيا يف عهد بوري�ص يلت�ضني 

احل��ل��ي��ف ال���ق���وّي ل��ل��غ��رب. 

على  االتفاقية  هذه  رّك��زت 

�ضرورة حياد اأوكرانيا، ولكن 

ت�ضويت الرملان االأوكراين يف 

على   2014 االول  كانون   23

وطلب  اأوكرانيا  حياد  اإلغاء 

احلكومة االأوكرانية ر�ضمًيا 

الناتو،  حلف  اإىل  االن�ضمام 

�ضّكل خروًجا على اخلطوط 

احلمر التي حّددتها رو�ضيا، والذي اعترته 

واالوكراين  الرو�ضي  ال�ضعبني  بني  اإ�ضفيًنا 

وبني رو�ضيا واوروبا.

�لعقيدة �جلديدة وخماطرها

الرو�ضية  الع�ضكرية  العقيدة  رّك��زت 

االأخطار  من  جمموعتني  على  اجلديدة 

داخلية  الرو�ضي:  الكيان  تهدد  التي 

وخارجية.

• �ملخاطر �لد�خلية:
اأية  اأن  الع�ضكرية  العقيدة  اأك��دت 

زعزعة  ت�ضتهدف  اإرهابية  ممار�ضات 

ا�ضتقرار االأو�ضاع يف البالد ت�ضكل خطًرا 

رو�ضيا  على  ا  رئي�ضً داخلًيا  ع�ضكرًيا 

تلك  اإط��ار  و�ضعت يف  وه��ي  االحت��ادي��ة. 

ت�ضتهدف  التي  االأن�ضطة  املمار�ضات، 

تغيري النظام الد�ضتوري يف االحتاد الرو�ضي 

ب�ضكل ق�ضري وزعزعة اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي 

واالجتماعي، وخلق خلل يف اآلية ال�ضلطة 

البنية  ويف  والع�ضكرية  الدولية  واملن�ضاآت 

اإىل  باالإ�ضافة  للمعلومات،  التحتية 

تهدف  التي  االإرهابية  املنظمات  اأعمال 

اإىل تقوي�ص �ضيادة الدولة ووحدتها و�ضالمة 

اأرا�ضيها.

واأ�ضارت الوثيقة اإىل االأن�ضطة االإعالمية 

املواطنني  على  التاأثري  اإىل  تهدف  التي 

والتي  منهم،  ال�ضباب  االأوىل  وبالدرجة 

التاريخية  االأ�ض�ص  تقوي�ص  على  تعمل 

التوترات  اإثارة  وعلى  والوطنية،  والروحية 

العرقية واالجتماعية والتمييز العن�ضري، 

واإ�ضعال نار الكراهية الدينية واالإثنية اأو 

االعتداء.

• �ملخاطر �خلارجية:
برنامج  اأنَّ  اجلديدة  العقيدة  اأّك��دت 

املتمثل  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 

ال�ضاروخي  الدفاع  اأنظمة  ون�ضر  ب�»اإن�ضاء 

يقّو�ص  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة«،  البال�ضتية 

مبيزان  ويخل  احلايل  العاملي  اال�ضتقرار 

ال�ضاروخية  القدرات  يحكم  الذي  القوة 

اأن تنفيذ مبادرة »ال�ضربة  النووية. كما 

)ب��رن��ام��ج   »PGS« ال��ف��وري��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

ع�ضكري اأمريكي يهدف لتوجيه �ضربة 

ع�ضكرية باأ�ضلحة تقليدية دقيقة يف اأي 

واحدة(،  �ضاعة  خالل  العامل  يف  مكان 

اإىل  باالإ�ضافة  الف�ضاء  يف  االأ�ضلحة  ون�ضر 

فائقة  اال�ضرتاتيجية  التقليدية  االأ�ضلحة 

توجيه  املتحدة  للواليات  �ضيتيح  الدقة، 

ا�ضتخدام  دون  من  ا�ضرتاتيجية  �ضربات 

هيمنتها  وي��وؤم��ن  ال��ن��ووي��ة،  االأ�ضلحة 

ال�ضيا�ضية واجليو�ضرتاتيجية على العامل.

التي  الع�ضكرية  االأخ��ط��ار  بني  وم��ن 

الع�ضكرية  العقيدة  عليها  رك��زت 

ن�ضر  جم�����دًدا،  ال��رو���ض��ي��ة 

ال�����ق�����وات االأج���ن���ب���ي���ة 

ويف  امل���ج���اورة  ال�����دول  يف 

القوة  وا�ضتخدام  مياهها، 

الع�ضكرية يف اأرا�ضي هذه 

ظهور  اإىل  اإ�ضافة  ال���دول 

الع�ضكرية  للنزاعات  بوؤر 

اأنظمة  واإق��ام��ة  ه��ن��اك، 

امل�ضالح  ب�ضيا�ضتها  تهدد 

الرو�ضية.

كما اأ�ضارت الوثيقة اإىل املخاطر الناجتة 

اال�ضتخبارات  اأج��ه��زة  ن�ضاطات  ع��ن 

وامل��ن��ظ��م��ات االأج��ن��ب��ي��ة »امل��خ��رب��ة«، 

وتهديدات االإرهاب املت�ضاعد والتطرف يف 

هذا  الدويل يف  التعاون  ظل عدم كفاية 

املجال، واإىل خماطر انت�ضار اأ�ضلحة الدمار 

ال�ضامل وال�ضواريخ وتقنياتها.

�جلي�س �لرو�صي �أد�ة دفاعية

تفادي  اأن  على  الوثيقة  ن�ص  ���ض��دد 

النزاع الع�ضكري النووي اأو اأي نزاع اآخر، 

الع�ضكرية  ال�ضيا�ضة  اأ�ضا�ص  ي�ضكل 

غرار  على  اجلديدة  فالعقيدة  الرو�ضية، 

بحت،  دف��اع��يٍّ  ط��اب��ٍع  ذات  �ضابقاتها 

حيث تعتُر اجلي�ص الرو�ضي اأداًة دفاعية، 

ال يتم ا�ضتخدامها اإال بعد ا�ضتنفاد كل 

درا�سات 

واأبحاث
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ت��ردع  لكنها  العنيفة،  غ��ري  احل��ل��ول 

رو�ضيا  مهاجمة  عن  املحتملني  االأعداء 

االأ�ضا�ضية.  النووية  االأ�ضلحة  مواقع  اأو 

ا�ضتخدام  اأن  اجل��دي��دة  العقيدة  وتعتر 

هذه االأ�ضلحة م�ضروط بحالة الدفاع عن 

نووًيا   – ع�ضكرّي  هجوم  اأي  �ضد  النف�ص 

كان اأم تقليدًيا. 

يف  باحلق  لنف�ضها  رو�ضيا  احتفظت 

ا�ضتخدام تر�ضانتها النووية اإذا ما تعر�ضت 

)هي اأو اأحد حلفائها لعدوان(، اأو يف حال 

وجود تهديد لوجودها. اأما قرار ا�ضتخدام 

الرئي�ص  بيد  فقط  فهو  النووية  االأ�ضلحة 

الرو�ضي )متتلك رو�ضيا نحو 4000 راأ�ص نووي 

جاهز للعمل وفق بع�ص امل�ضادر(.

»تقل�ص  اإىل  ا  اأي�ضً العقيدة  هذه  وتلفت 

النطاق  وا���ض��ع��ة  ح���رب  �ضن  اح��ت��م��ال 

من  �ضل�ضلة  ت��ورد  لكنها  رو�ضيا«،  �ضد 

الفرتة  يف  تفاقمت  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات 

االأخرية. 

NON-( لردع غري �لنووي�

 )NUCLEAR DISSUASION
اجل��دي��دة  الرو�ضية  العقيدة  اأدخ��ل��ت 

مفهوم »الردع غري النووي« الذي يرتكز 

ع�ضكرية  ب��ق��وات  »االح��ت��ف��اظ  على 

العالية.  اجلهوزية  من  بحالة  �ضاربة« 

م��زودة  تكون  اأن  يجب  ال��ق��وات  وه��ذه 

حادث  اأي  ملنع  متطورة  تقليدية  اأ�ضلحة 

قد ي�ضعل احلرب.

اإح��دى  اأن  على  ا  اأي�ضً الوثيقة  ون�ضت 

املهمات الرئي�ضة لقواتها امل�ضلحة يف وقت 

الوطنية  امل�ضالح  »حماية  هي  ال�ضلم، 

لرو�ضيا يف القطب ال�ضمايل«، وهي منطقة 

ا�ضرتاتيجية حتتوي كميات كبرية من 

الواليات  عليها  وتنازعها  والغاز  النفط 

املتحدة وكندا والرنوج والدامنارك.

�لدب �لرو�صي ي�صعر �أّنه مقّيد

الرئي�ص  قال   2014 االأول  كانون   18 يف 

الغربية  االإمريالية  »الدوائر  اّن  الرو�ضي 

ت�ضعى اإىل ال�ضيطرة على امل�ضادر الوطنية 

خمالبها  من  رو�ضيا  جتريد  واإىل  الرو�ضية 

وع��اج��زة..  ج��ائ��ع��ة  جلعلها  وق��وت��ه��ا 

كالدب املقيد...«.

ويبدو اأن بوتني ي�ضعى اإىل »فك قيد الدب 

الرو�ضي« اإذ اأنه ال ميكن لدب ميلك 4 

اآالف خملب نووًيا اأن يبقى مقّيًدا )كما 

وقد  ال�ضيا�ضيني(،  املحللني  بع�ص  يقول 

كان الرئي�ص الرو�ضي م�ضطًرا اإىل جتديد 

العقيدة الع�ضكرية يف بالده بعد ح�ضول 

اأّن  تدل على  التي  التطورات  العديد من 

واإمنا  بالفعل،  عادت  الباردة«  »احل��رب 

ب�ضكل »�ضاخن«، من احلرب يف �ضوريا 

ون�ضر  »الناتو«  حلف  ق��وات  ح�ضد  اإىل 

االأ�ضلحة اال�ضرتاتيجية يف بع�ص دول �ضرق 

اأوكرانيا،  ال�ضيا�ضي يف  واالنقالب  اأوروبا، 

و�ضواًل  رو�ضيا  االقت�ضادية على  والعقوبات 

اإىل انخفا�ص �ضعر النفط... 

�ملر�جع:

- www.bbc.co.uk/arabic/

worldnews/russia_ukraine
- www.france24.com
- arabic.rt.com/news/

- www.globalresearch.

- en.wikipedia.org/wiki/
- www.defensenews.com

* Publius Flavius Vegetius 

Renatus:

كاتب روماين من القرن الرابع 

امليالدي، �ضاحب �ضعار

»اإذا اأردت ال�ضلم فا�ضتعّد للحرب«.



�لف�صاد و�النحالل

 �الأخالقي يف �جلي�س

اجلي�ص  اأج�����راه  ا���ض��ت��ط��الع  ي��وؤك��د 

ي الف�ضاد واالنحالل  االإ�ضرائيلي حول تف�ضّ

الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة  داخل  االأخالقي 

خالل  يتعّر�ضن  املجندات  من   %20 اأن 

اجلن�ضي  والتحر�ص  للم�ضايقات  اخلدمة 

�ضملت  وق��د  وال��ق��ادة.  ال��رف��اق  قبل  من 

 %81 اأقّر  جمندة،   1100 اال�ضتطالع  عينة 

وم�ضايقات  العتداءات  بالتعّر�ص  منهّن 

ال���وح���دات  وحت���ر����ض���ات ج��ن�����ض��ي��ة يف 

امل�ضايقات  و���ض��م��ل��ت  ال��ع�����ض��ك��ري��ة، 

ما  وفق  اجلن�ص  ممار�ضة  اإىل  دعوتهن 

اأن  ويبدو   .)%69( غالبيتهن  به  اأف��ادت 

حًقا  لهم  اأّن  يعترون  االحتالل  جنود 

واأولوية يف التمتع باملجندات واعتبارهّن 

عند  النكاح  جهاد  غرار  على  ترفيًها 

تّدعي  التي  االإرهابية  املنظمات  بع�ص 

اأكث  اأن  اال�ضتطالع  واأظهر  االإ�ضالم. 

تعّر�ضن  اللواتي  املجندات  من   %50 من 

يقّدمن  مل  اجلن�ضية  للم�ضايقات 

�ضد  خطوة  ب��اأي  يقمن  ومل  �ضكاوى 

قّدمن  منهن   %20 واأّن  �ضايقهن،  من 

بينما  املبا�ضرين  القادة  اإىل  �ضكاوى 

اإىل  اإي�ضال ال�ضكوى  اأ�ضر بع�ضهن على 

اجلهات العليا يف اجلي�ص.

غالبية عاهر�ت ��صر�ئيل جمّند�ت

واالإباحية  الف�ضاد  �ضلوكيات  تنت�ضر 

ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري داخ�����ل امل��ن��ظ��وم��ة 

الع�ضكرية يف اإ�ضرائيل، وهي ت�ضمل ن�ضر 

عاريات  وهّن  الأنف�ضهّن  �ضوًرا  املجندات 

اإىل  االجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  على 

وممار�ضة  ن�ضبته،  ازدادت  الذي  التحر�ص 

اجلن�ص بني القادة ال�ضيا�ضيني واملجندات. 

التي  االإ�ضرائيلية  التقارير  واأظ��ه��رت 

ن�ضرت يف االآونة االأخرية اأن ثلث اجلي�ص 

االإ���ض��رائ��ي��ل��ي م��ن امل��ج��ن��دات، وه���وؤالء 

ال�ضيا�ضيني،  القادة  مع  اجلن�ص  ميار�ضن 

يتم  ك�ضلع  ت�ضغيلهن  يتم  كما 

ا�ضتثمارها يف الدعارة. وعلى الرغم من 

اأن اإ�ضرائيل تعتر املراأة �ضالًحا من اأ�ضلحة 

املو�ضاد، اإال اأنها تعرب عن قلقها حالًيا 

من خطورة الن�ضاء والعالقات العاطفية 

التي تربط بع�ص املجندات االإ�ضرائيليات 

بال�ضبان العرب، ح�ضب ما ذكرته القناة 

ال�ضابعة االإ�ضرائيلية. ونقلت هذه القناة 

توّجهت  الن�ضائية  »لهافا«  منظمة  اأن 

رئي�ص  غانت�ص  بينى  اإىل  عاجلة  بر�ضالة 

االإ�ضرائيلي،  اجلي�ص  يف  االأرك��ان  هيئة 

انتهاك  باأنه  املنظمة  و�ضفته  ما  ب�ضاأن 

دولة  باأمن  تتعلق  التي  لالأوامر  خطري 

االحتالل. وقالت املنظمة: »نحن نحّذر 

اأو�ضاط  يف  االندماج  خماطر  من  وب�ضدة 

من  مع  اليهوديات  والن�ضاء  الفتيات 

ظاهرة  »اإن  واأ�ضافت:  يهوًدا...«،  لي�ضوا 

تربطهن  اللواتي  النظاميات  املجندات 

لي�ضوا  اأزواج  م��ع  رومان�ضية  ع��الق��ات 

وال�ضفة،   48 ع��رب  م��ن  و�ضبان  ي��ه��وًدا 

من  حمّذرة  االأخرية«،  االآونة  يف  انت�ضرت 

االإ�ضرائيلي  اجلي�ص  على  خطورتها 

معلومات  املجندات  »ت�ضريب  لناحية 

قد  ال��ذي  االأم��ر  ح�ضا�ضة،  و�ضرية  اأمنية 

خروقات  اإىل  امل��ط��اف  نهاية  يف  ي���وؤدي 

اأمنية خطرة«. ومن جهة اأخرى ك�ضف 

اأّن  االإ�ضرائيلية،  العا�ضرة  للقناة  حتقيق 

جمندات  اإ�ضرائيل  يف  العاهرات  غالبية 

باإرادتهن  ويعملن  االحتالل  جي�ص  يف 

بهدف احل�ضول على املال.

االإ�ضرائيلي  اجلي�ص  يف  الف�ضاد  ظاهرة 

منظمة  ت��ق��ري��ر  ��ا  اأي�����ضً عنها  حت���ّدث 

املتحدة  اململكة   – الدولية  ال�ضفافية 

يف  الف�ضاد  ح��ول   2013 العام  يف  ال�ضادر 

يف  ا�ضرائيل  و�ضعت  وقد  الدفاع.  جمال 

خانة الفئة »د +«: خطر مرتفع، حيث 

املجال مفتوح الإهدار املال وخرق القانون 

يف  االأمنية  التهديدات  اإىل  باالإ�ضافة 

هذا  اأن  ومعلوم  الع�ضكري.  القطاع 

�الإ�صر�ئيلي مكانة معنوية رفيعة لدى �جلمهور يف كيان  يحتّل �جلي�س 

و�النت�صار�ت،  و�الجناز�ت  �ملكا�صب  حمقق  �عتباره  منطلق  من  �لعدو 

وبالتايل  �خلارجية،  و�لع�صكرية  �المنية  �ملخاطر  بوجه  �الأول  و�ملد�فع 

�مل�صوؤوليات  لتويّل  د�ئًما  حة  �ملر�صّ �ل�صيا�صية  �لقيادة  نو�ة  قياد�ته  ت�صكل 

وعنا�صره  �جلي�س  هذ�  قياد�ت  ظّلت  �لغا�صب،  �لكيان  تاأ�صي�س  منذ  عقود  مدى  وعلى  �لكربى. 

هذه  �أن  �إال  و�ل�صخ�صي.  �ملهني  �ل�صعيدين  على  و�أخالقًيا  وطنًيا  و�التهامات  �ل�صبهات  خارج 

�ل�صورة �لوردية �ملثالية ما لبثت �أن تعّر�صت لكثري من �لتغيري و�لت�صويه و�الختالل ب�صبب �لعديد 

من �لتجاوز�ت و�النحر�فات يف �لهيكلية �لتنظيمية لهذه �ملوؤ�ص�صة. فعلى �لرغم من �صيا�صة �لتكتم 

هذ�  يف  �لدولة  الأمن  �لعليا  �مل�صلحة  م�صمى  حتت  �ملتعاقبة  �حلكومات  �تبعتها  �لتي  �الإعالمي 

ت�صكل  ال  �أنها  مع  كبرية  بلبلة  �أحدثت  كثرية،  وجتاوز�ت  ف�صائح  ون�صر  ت�صريب  مّت  �خل�صو�س، 

�صوى »ر�أ�س جبل �جلليد«.

ق�سايا 

اإعداد: �إح�صان مرت�صى اإقليمية

باحث يف ال�صوؤون الإ�صرائيلية

العدد 62356

ع�صكريو ا�صرائيل 

و�صيا�صيوها 

�صوا�صية يف الف�صاد

�لدولة مثل 

�صادوم: 

جمهورية موز



فئات  اإىل  ال��ع��امل  دول  يق�ضم  التقرير 

االأج��ه��زة  وق��وة  الف�ضاد  درج��ة  بح�ضب 

الت�ضنيفات  راأ�ص  وعلى  لديها.  الرقابية 

خطر  حيث  »اأ«  الفئه  اجل��دول  هذا  يف 

الفئة  واأدناها  للغاية،  منخف�ص  الف�ضاد 

»و« حيث اخلطر �ضديد. 

مظاهر �لف�صاد متعّددة

وكذلك م�صتوياته

اجلي�ص  يف  الف�ضاد  مظاهر  تعددت  لقد 

االأخالقي  الف�ضاد  لت�ضمل  االإ�ضرائيلي 

فلم  ال�ضيا�ضي،  والف�ضاد  امل��ايل  والف�ضاد 

يف  لبنان  على  ال��ع��دوان  ينتهي  يكد 

�ضيف 2006 حتى تك�ضفت لالإ�ضرائيليني 

ف�ضائح مالية واأخالقية ارتكبها القادة 

لرئي�ص  وك���ان  م�ضتوى.  اأع��ل��ى  على 

ن�ضيب  حالوت�ص  دان  اجلرنال  االأرك��ان 

التهم، حيث ك�ضفت �ضحيفة  يف هذه 

�ضاعتني  وبعد  حالوت�ص  اأن  »معاريف« 

االإ�ضرائيليني  اجلنديني  املقاومة  اأ�ضر  من 

يف  املالية  ا�ضهمه  ببيع  م�ضغواًل  كان 

احدى ال�ضركات حت�ضًبا النهيار البور�ضة 

ال��ذي  االأم���ر  الو�ضيكة،  احل��رب  بفعل 

وا�ضتخداًما  للمن�ضب  ا�ضتغالاًل  اعُتر 

مما  �ضخ�ضية،  لغايات  احلربية  لالأ�ضرار 

اأدى اإىل ا�ضتقالته من من�ضبه بعد حني. 

ويف العام 2010، عندما كان وزير احلرب 

االإ�ضرائيلي ايهود باراك يجري ا�ضت�ضارات 

غابي  االأرك��ان  لرئي�ص  خلف  الختيار 

ا�ضكنازي الذي كان يعار�ضه يف توجيه 

�ضربة ع�ضكرية اإىل م�ضروع ايران النووي، 

غاالنت  بوثيقة  يعرف  ما  ت�ضريب  مّت 

ن�ضبة اىل ا�ضم قائد املنطقة اجلنوبية يف 

اجلي�ص االإ�ضرائيلي يواآف غاالنت املقّرب 

ا�ضكنازي.  خلالفة  واملر�ضح  باراك  من 

�ضمعة  ت�ضويه  الت�ضريب  ه��دف  وك��ان 

�ضنة اخرى  واليته  ا�ضكنازي ملنع متديد 

كما هي العادة، و�ضمان تعيني غاالنت، 

انك�ضفت  اأن  االم��ور  لبثت  ما  لكن 

وتبنّي اأن الوثيقة مزورة.

�النتحار هو �ل�صبب �الأّول للوفاة

يف �جلي�س �الإ�صر�ئيلي

من ناحية اخرى تفيد جريدة »يديعوت 

يف  الر�ضمية  املعطيات  اأن  اح��رون��وت« 

اجلي�ص تدل على تزايد عدد الفارين من 

عددهم  بلغ  حيث  الع�ضكرية  اخلدمة 

 ،2012 يف  و2700   2010 العام  يف  1800 جندي 

 800 تهربت  كذلك  ت�ضاعد،  يف  والرقم 

فتاة من اخلدمة بذرائع دينية.

ال��ت��ه��ّرب م��ن اخل��دم��ة ب�ضبب  وي��ع��ّد 

ال�ضغوطات واالأزمات النف�ضية والتدريبات 

�ضنوًيا  تت�ضع  ظاهرة  واحل��روب،  القا�ضية 

وينجم عنها العديد من حاالت االنتحار 

يف  �ضنوًيا  االأول  الوفاة  �ضبب  يعتر  الذي 

اجلي�ص.

توا�ضل  اإ�ضرائيل  كانت  اإذا  باخت�ضار، 

»التطبيل والتزمري« لنف�ضها يف خمتلف 

يف  الدميوقراطية  اأم  باأنها  العامل  اأنحاء 

تقدًما  االأك��ث  والدولة  االأو�ضط،  ال�ضرق 

النزاهة  ادع��اء  عن  ف�ضاًل  املنطقة،  يف 

او�ضع  على  فيها  املطعون  ال�ضيا�ضية 

يكّذب  العملي  ال��واق��ع  ف��اإن  ن��ط��اق، 

االأكث  الدولة  اأنها  ويوؤكد  متاًما  ذلك 

نفاًقا على هذا ال�ضعيد، حيث ي�ضت�ضري 

فيها الف�ضاد متمثاًل بالر�ضاوى، واجلن�ص، 

واجلرمية املنظمة، وجتارة ال�ضالح حتى 

داخل جي�ضها الذي ادعت من قبل باأنه 

ال يقهر.

جميع  ي�ضمل  اإ�ضرائيل  يف  والف�ضاد 

العاديني  باملواطنني  ب���دًءا  القطاعات 

و�ضواًل اإىل اجلي�ص ورجال الدولة مبختلف 

م�ضتوياتهم ورجال الدين، حيث فتحت 

حتقيًقا  فرتة  منذ  االإ�ضرائيلية  ال�ضرطة 

الرئي�ص  الدولة  حاخام  مت�ضغار  يونا  مع 

من  وهو  الغربيني،  االأ�ضكيناز  لليهود 

وذلك  اإ�ضرائيل،  يف  احلاخامات  اأك��ر 

االأم��وال.  وغ�ضل  الر�ضوة  تلقي  بتهمتي 

وقد حر�ضت اإ�ضرائيل عموًما على لفلفة 

اأمام  تظهر  لكي  م�ضوؤوليها،  ف�ضائح 

والتقدم.  الرقي  منارة  وال��ع��امل  نف�ضها 

وجت��اوز  وال��ر���ض��وة  الف�ضاد  ق�ضايا  لكن 

ال  االإ�ضرائيلي،  املجتمع  داخل  القوانني 

ح�ضر لها وال ميكن طم�ضها. 

من  ع��دًدا  اأّن  يذكر  ال�ضياق  هذا  ويف 

ومن  الر�ضاوى،  تلّقى  امل�ضوؤولني  كبار 

حفل  ال��ذي  �ضارون  اآرييل  ه��وؤالء  �ضمن 

واالرت�ضاء  الف�ضاد  ب�ضروب  عائلته  تاريخ 

رئي�ص  وك��ذل��ك  ال��ن��ف��وذ،  وا���ض��ت��غ��الل 

ووزير  اأومل��رت،  اإيهود  االأ�ضبق  احلكومة 

الذي  ليرمان  اأفيغدور  احلايل  اخلارجية 

قدمت �ضده لوائح اتهام عديدة بالف�ضاد. 

ومتتد ق�ضايا الف�ضاد االأخالقي اإىل روؤ�ضاء 

الرئي�ص  اأبرزهم  ومن  اإ�ضرائيل  يف  الدولة 

متت  ال��ذي  كت�ضاف  مو�ضيه  ال�ضابق 

اإدانته و�ضجنه بق�ضايا حتر�ص جن�ضي. 

هذا كله، غي�ص من في�ص! ومن اأراد 

اال�ضتزادة فعليه مراجعة درا�ضة الكاتب 

اال�ضرائيلي مو�ضيه نغبي بعنوان: »مثلنا 

مثل �ضادوم: يف املنزلق من دولة قانون اإىل 

جمهورية موز«.
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�لعقوبات و�أ�صبابها

التجارب  اأثبتت  ال��ت��اري��خ،  م��ّر  على 

منها  ال�ضيا�ضية  ال��ت��ط��ورات،  ووق��ائ��ع 

الدولية  اأن العالقات  وحتى الع�ضكرية، 

حتقيق  اأج��ل  من  االقت�ضاد  ت�ضتخدم 

يح�ضل  م��ا  وه���ذا  �ضيا�ضية.  اأه����داف 

الرو�ضي  ال�ضراع  تداعيات  �ضوء  يف  حالًيا 

االأمريكي واالأوروبي حول اأزمة اأوكرانيا.

واملالية  التجارية  العقوبات  وكرّد على 

اأ���ض��ارت  عليها،  ال��غ��رب  فر�ضها  التي 

رو�ضيا اإىل احتمال تعاونها مع عدة دول، 

البي�ضاء  ورو�ضيا  و�ضوي�ضرا  تركيا  مثل 

من  العربية،  والدول  و�ضيلي  واالأرجنتني 

اأجل �ضّد الفراغ الذي اأحدثه يف اأ�ضواقها، 

�ضلع غذائية من  ا�ضترياد  بوقف  قرارها 

واخل�ضراوات  االأل��ب��ان  منتجات  بينها 

الرنويج  م��ن  واالأ���ض��م��اك،  والفاكهة 

املتحدة  وال��والي��ات  وك��ن��دا  واأ���ض��رتال��ي��ا 

واالحتاد االوروبي.

�صقري

رئي�ص »احت��اد  اق��رتح  االإط���ار،  يف ه��ذا 

يف  وال��زراع��ة  وال�ضناعة  التجارة  غ��رف 

ل��ب��ن��ان« ورئ��ي�����ص 

»غ����رف����ة ب����ريوت 

وج���ب���ل ل��ب��ن��ان« 

حم����م����د ���ض��ق��ري 

مكتب  اإن�������ض���اء 

يعنى  ال��غ��رف��ة  يف 

الت�ضدير  مبو�ضوع 

معرًبا  رو�ضيا،  اإىل 

التجار  رغبة  عن 

وال�������ض���ن���اع���ي���ني 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني يف 

دخ����ول االأ����ض���واق 

على  ال��رو���ض��ي��ة، 

العمل  يكون  اأن 

املكتب  م��ع  وال��ت��وا���ض��ل  بالتن�ضيق 

الرو�ضية  ال�ضفارة  يف  واالقت�ضادي  التجاري 

يف لبنان. واأعلن �ضقري منذ اأ�ضابيع قيام 

وفد اقت�ضادي لبناين بزيارة رو�ضيا ملتابعة 

والفاكهة  اخل�����ض��ار  ت�ضدير  عملية 

وبع�ص  واالأج���ب���ان  واالأل���ب���ان  وال��ل��ح��وم 

الرو�ضية،  االأ�ضواق  اإىل  الغذائية  املنتجات 

املنتجات  هذه  ا�ضترياد  حظر  ق��رار  بعد 

املتحدة  والواليات  االوروب��ي  االحت��اد  من 

االمريكية. 

وق���د ع��ق��د ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة اج��ت��م��اع 

وجبل  ب���ريوت  غ��رف��ة  م��ق��ّر  ��ع يف  م��و���ضّ

لبنان  يف  الرو�ضي  ال�ضفري  جمع  لبنان، 

من  كبري  بعدد  زا�ضبكني  األك�ضاندر 

والغرف  االقت�ضادية  الهيئات  روؤ���ض��اء 

اللبنانية والنقابات ال�ضناعية والزراعية 

بهدف  اللبنانيني،  امل�ضدرين  وكبار 

الت�ضدير  مو�ضوع  يف  البحث  متابعة 

االأمور  كل  حتديد  �ضيما  وال  رو�ضيا،  اإىل 

ال�ضلع  اأي  بدقة،  املطلوبة  اللوج�ضتية 

وغري  والتغليف  واملوا�ضفات  واالأ�ضعار 

اللبناين  املنتج  بت�ضّرف  لتكون  ذلك، 

ودعا  رو�ضيا.  اإىل  الت�ضدير  يف  ال��راغ��ب 

يف  امل�ضاعدة  اإىل  الرو�ضي  ال�ضفري  �ضقري 

ت�ضهيل اإدخال االإنتاج اللبناين املمّيز يف 

اإقامة  اإىل  باالإ�ضافة  املجوهرات،  قطاع 

اخلا�ص  القطاع  بني  عمل  �ضراكات 

�ضيما  وال  املجاالت،  كل  يف  البلدين  يف 

اال�ضتثمار املتبادل.

املبادرة  بهذه  منّوًها  زا�ضبكني جاء  رّد 

القّيمة التي من �ضاأنها تنمية التعاون بني 

ال�ضركات اللبنانية ونظرياتها الرو�ضية، 

�ضرورة  على  نف�ضه  ال��وق��ت  يف  م�����ض��ّدًدا 

املتاحة،  اجلديدة  الفر�ص  من  اال�ضتفادة 

املنتجات  ت�ضدير  م�ضتوى  على  �ضيما  ال 

الرو�ضية.  االأ�ضواق  اإىل  والغذائية  الزراعية 

وقد اأبدى ال�ضفري الرو�ضي ا�ضتعداده للقيام 

حتقيق  يف  وبامل�ضاعدة  يلزم،  ما  بكل 

اإدخ��ال  لت�ضهيل  املطلوبة  االأم��ور  كل 

ورّحب  رو�ضيا،  اإىل  اللبنانية  املنتجات 

وجبل  بريوت  غرفة  يف  املكتب  باإن�ضاء 

لبنان ملتابعة هذا املو�ضوع.

ي�صوعي

ي�ضوعي  اإي��ل��ي  ال��دك��ت��ور  االقت�ضادي 

العقوبات  »اأن  »اجلي�ص«  ملجلة  اأو�ضح 

يف  ال��دويل  املجتمع  يفر�ضها  ب��داأ  التي 

ال�ضنوات الع�ضر االأخرية على بع�ص الدول 

كالعراق، اإيران و�ضوريا...«.

فر�ص  هو  اليوم  احلا�ضل  »اإن  وق��ال: 

التفاو�ص،  قبل  الق�ضا�ص  اأو  العقوبات 

الدفاع  فر�ضة  للدول  يرتك  مل  وبالتايل 

هذه  وُتعتر  خياراتها...  اأو  نف�ضها  عن 

العقوبات مبثابة �ضالح �ضيا�ضي الإ�ضقاط 

ال��دول،  بني  �ضيا�ضًيا  امل�ضتهدفة  الدولة 

و�ضوريا،  واإيران  العراق  يف  ح�ضل  ما  وهذا 

االأنظمة  عن  البديل  اأّن  تبنّي  وهكذا 

متخّلفة،  ا�ضتبدادية  اأنظمة  العربية 

العالقة لها بالدميوقراطية«. 

حّد  اإىل  العقوبات  »اأّث���رت  وي�ضيف: 
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اإقت�ساد 

اإعداد:ومال

تريز من�صور

�لعقوبات على رو�صيا

تتيح فر�صة ت�صدير ذهبية 

للمنتجات �للبنانية

الأن  فر�صة  كبري.  وحتدٍّ  ذهبية  فر�صة  �أمام  �للبنانية  �ل�صلع 

�الأ�صو�ق �لرو�صية م�صّرعة �الأبو�ب �أمام عدد كبري من �ملنتجات 

�ل�صروري  �لدولية عليها، وحتدٍّ الأنه من  �لعقوبات  �إثر  �للبنانية 

�حلفاظ على �ملو��صفات �لعاملية �ملفرو�صة على �لنوعية و�ل�صعر 

وطريقة �لتغليف، و�إال خ�صر لبنان �أهم �صوق ت�صديري ملنتجاته. 



اأّن  اإال  واإي���ران،  �ضوريا  و�ضع  على  بعيد 

دولة  الأنها  خمتلف  رو�ضيا  مع  الو�ضع 

عظمى وحتاول مواجهة فر�ص العقوبات 

على طريقة النّد للند، وذلك من خالل 

قائمة  كانت  التي  العالقات  ا�ضتبدال 

اأخرى غري  دول  مع  واإب��رام عقود جديدة 

االإحتاد االأوروبي واأمريكا«. 

ب�ضّلم  الئ��ح��ة  اإىل  ي�ضوعي  وت��ط��ّرق 

اأولويات العقوبات التي ت�ضمل:

توقيف  ال�����ض��ف��ر،  م��ن��ع  اأواًل:   -

املفاو�ضات،  تعليق  التاأ�ضريات، 

وف�ضخ االإتفاقيات الع�ضكرية.

م�ضالح  على  احل��ظ��ر  ث��ان��ًي��ا:   -

القيود  وو���ض��ع  االأع���م���ال  رج���ال 

البرتول  �ضركات  اأم��ام  والعراقيل 

واالأ���ض��ل��ح��ة وامل�����ض��ارف ال��ك��رى. 

ال��ر���ض��وم  يف  تكمن  ف��ال��ع��راق��ي��ل 

واملوا�ضفات.  واالإداري����ة  التجارية 

درا���ض��ات  اأن  هنا  ذك��ره  واجل��دي��ر 

موقع »غلوبل اإي�ضوز« االإلكرتوين، 

على  العامل  اإن��ف��اق  اأن  اإىل  ت�ضري 

 1.7 نحو  �ضنوًيا  يبلغ  الت�ضّلح 

يف   2.5 وي�ضّكل  دوالر،  تريليون 

العاملي،  املحلي  الناجت  من  املئة 

وتتجاوز جتارة ال�ضالح الر�ضمية بني 

الدول واملنظمات الرتيليون دوالر، لتحتل 

التجارة  قائمة  يف  بارزة  مكانة  بالتايل 

ال�ضت  ال��دول  وت�ضيطر  رب��ًح��ا.  االأك��ث 

بريطانيا،  رو�ضيا،  )اأمريكا،  الكرى 

فرن�ضا، ال�ضني، واأملانيا( على 88 يف املئة 

العامل.  يف  ال�ضالح  جت��ارة  اإجمايل  من 

ال�ضالح،  لهذا  �ضراء  االأك��ث  ال��دول  اأم��ا 

العامل  يف  كبري  ب�ضكل  ترتكز  فهي 

الثالث، والدول النامية، ومتّثل بع�ص دول 

واخلليج  االأو�ضط  ال�ضرق  ومنطقة  اآ�ضيا 

للمناف�ضة  �ضاحة  العربي ب�ضكل خا�ص 

الواليات  اأن  اإىل  االإ�ضارة  مع  امللتهبة، 

املتحدة كانت يف مقدمة الدول املنتجة 

خالل  م��ن��ازع  ب��ال  لل�ضالح  وامل�����ض��ّدرة 

ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية، وبلغت ح�ضتها 

ثلث �ضفقات العامل. 

3- هروب االإ�ضتثمارات اأو جتميد ما هو 

م�ضاريع  اأو  كاالأبحاث  منها  م�ضرتك 

الطاقة النووية...

وتطبيق الالئحة الكاملة رهن ب�ضري 

اأو  ت�ضيق  اأن  فاإما  االأح��داث،  جمريات 

تت�ضع رقعة الذين تطالهم العقوبات. 

املرة  هذه  العقوبات  »تطال  واأ���ض��اف: 

يعترون  الذين  قبل  من  ك��رى،  دول��ة 

العامل،  عدالة  �ضيف  حاملي  اأنف�ضهم 

�ضابًقا،  واأ�ضلفت  �ضبق  كما  ولكن 

العقوبات  �ضيا�ضة  على  ت��رّد  رو�ضيا  اأن 

بحيث  باملثل،  واالأوروب��ي��ة  االأمريكية 

على  ع��ق��وب��ات  ب��دوره��ا  فر�ضت  اأن��ه��ا 

االأبي�ص  البيت  يف  �ضيا�ضيني  م�ضوؤولني 

باراك  االأمريكي  الرئي�ص  من  مقّربني 

وارداتها  رو�ضيا جّمدت  اأن  اأوباما، كما 

من اأمريكا واأوروبا بقيمة 12 مليار دوالر 

�ضنوًيا، االأمر الذي دفع باملزارعني يف هذه 

بوجه  واالحتجاج  االنتفا�ص  اإىل  ال��دول 

حكوماتهم«.

اأن »هذه االأرقام توؤذي االإقت�ضاد  واعتر 

ت��وؤذي  وق��د  تخّربه،  ال  ولكنها  العاملي 

املجتمعات  داخ��ل  اإجتماعية  فئات 

فئات  �ضّيما  وال  واالأمريكية،  االأوروبية 

رو�ضيا  على  العقوبات  واأن  امل��زارع��ني. 

حم�ص �ضيا�ضية علًما اأنها بداأت ترتاجع 

على اإيران...«. 

وع���ن ال��ف��ر���ض��ة ال��ت��ي اأت��ي��ح��ت 

اأو�ضح  اللبنانية  ال�ضادرات  اأم��ام 

»القطاع  اأن  ي�ضوعي  الدكتور 

ن بن�ضبة  الزراعي اللبناين قد حت�ضّ

القطاع  ان��ه��ي��ار  اإث���ر  امل��ئ��ة  يف   40

خ�ّص  ما  يف  اأم��ا  ال�ضوري،  الزراعي 

اللبنانية  الت�ضديرية  ال�ضناعات 

بال�ضعر  املناف�ضة  على  قادرة  فاإنها 

ال�ضناعات  �ضّيما  وال  وبالنوعية، 

الغذائية،  ال�ضناعات  ال��ورق��ي��ة، 

االآالت،  امل��ج��وه��������رات،  �ضناعة 

والرجمي��ات...«. 

اإىل  الت�ضدير  »ن�ضبة  اأن  واعتر 

رو�ضيا قد تبلغ نحو 20 يف املئة من 

 600 اأو  اللبنانية  ال�ضادرات  قيمة 

املالية  القيمة  اأ�ضل  من  دوالر  مليون 

 3،5 والبالغة  �ضنوًيا  اللبنانية  لل�ضادرات 

اأي  حملي،  كناجت  مليار   45 اأ�ضل  من 

نحو 8 يف املئة من هذا الناجت«. 

الكبري  »التحدي  اأّن  اأخ���رًيا  واأّك���د 

على  املحافظة  كيفية  هو  لبنان  اأمام 

بولوج  لنا  ت�ضمح  التي  واجل��ودة  النوعية 

»مل  اأن��ه  اإىل  الفًتا  الرو�ضية«،  االأ���ض��واق 

ي�ضودها  دولية  عالقات  من  هناك  يعّد 

االأخالقيات  والتزام  املتبادل  االإح��رتام 

ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة، وه�����ذا ن����وع من 

الديكتاتورية املقّنعة وهو االأ�ضواأ...«.
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ميّر بالقرب من اآثار نهر الكلب يوميًّا األوف املواطنني اللبنانيني، وال يخطر يف بال الكثريين منهم 

�صخور  على  واأن�صاًبا  ا  نقو�صً ب�صماتها  تركت  تاريخّية  ع�صكرية  اأحداث  �صل�صلة  عرب  ميّرون  اأنهم 

متعّددة:  بلغات  كتب  التاريخ  هذا  الع�صور.  عرب  لبنان  لتاريخ  خمت�صًرا  ت�صّكل  والتي  النهر،  ذلك 

الهريوغليفية، االآ�صورية، البابلية، اليونانية، الرومانية، الالتينية، الفرن�صية، االإنكليزية والعربية. 

اجليو�ش  مرور  وعلى  فينيقيا،  يف  القدمية  اجليو�ش  مرور  على  ال�صاهدة  هي  الكلب  نهر  ف�صخور 

�صجيج  وعلى  لبنان،  يف  احلديثة 

عن  عبارة  اإّنها  واالأ�صلحة.  اجلنود 

متحف  اأو  ع�صكري  تاريخ  كتاب 

ع�صكري يف الهواء الطلق.

معامل و�آثار

اإعداد:

د. األك�صندر اأبي يون�ش
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�صخور نهر 

الكلب متحًفا 

جيو�ش واأباطرة 

مّروا من هنا...

من االألف الثالث قبل 

امليالد

الكلب  ن��ه��ر  اآث���ار  ت�شمل 

ال�شريع  الطريق  على  الواقعة 

ب��ن ب���روت وط��راب��ل�����س، نحو 

تاريخها  يعود  ون�شًبا  ا  نق�شً  23

ال��ث��اين  الأل����ف  ق��ب��ل  م��ا  اإىل 

بطابعها  النقو�س  ه��ذه  متيزت  ق.م. 

معارك  اأّرخ���ت  اأن��ه��ا  اإذ  الع�شكري، 

ه��ذا  يف  ح�شلت  ك���رى  ع�شكرية 

املناطق  اإحدى  اأو يف  ال�شرتاتيجي،  املعر 

القريبة منه.

التي مّرت عر نهر  فمن هي اجليو�س 

الكلب اأو نهر الذئب كما كان يعرف 

يف القدمي؟ وما هي النقو�س التي خّلفتها 

وراءها؟

النقو�ش الفرعونية: اإعالن انت�صار 

و�صالم

الثاين )1279  الفرعون رعم�شي�س  حفر 

ال�شفة  نقو�س على  1213 ق.م.( ثالثة   –

الي�شرى لنهر الكلب، وذلك بعد انت�شاره 

على  ك��ان��ت  فم�شر  احل��ث��ي��ن.  على 

العام  ويف  احلّثية،  الدولة  مع  خ�شومة 

انتهت  الفرعون،  ه��ذا  حكم  من   21

الطرفن  ب��ن  ال�شالم  وح��ّل  اخل�شومة 

واأعلن ذلك عر النقو�س التي 

و�شف فيها رعم�شي�س الثاين 

ا فتوحاته العديدة. اأي�شً

ل��ك��ن ل���الأ����ش���ف، اأح���د 

عبارة  وه��و   – النقو�س  ه��ذه 

ع�����ن ����ش���ف���ح���ة ك���ب���رة 

تظهر  ب��ال��ه��روغ��ل��ي��ف��ي��ة، 

ب�شعر  مم�شًكا  رعم�شي�س 

اأ���ش��ر اأم���ام الآل��ه��ة »اأم���ون 

البعثة  اأزال���ت���ه   – رع«   -

التي  الفرن�شية  الع�شكرية 

نابليون  الإمراطور  اأر�شلها 

دي  اجل���رال  بقيادة  الثالث 

بوفور، اإىل بروت وجبل لبنان 

فالقائد   .1861  –  1860 حوادث  اأثر  على 

نف�شه عناء نحت  الفرن�شي، مل يكّلف 

الفرعوين  النق�س  اأزال  بل  جديدة  �شخرة 

وو���ش��ع م��ك��ان��ه رق��ًم��ا ي��خ��ّل��د ذك��رى 

حملته.

اإًذا كان رعم�شي�س الثاين، اأول من بداأ 

النقو�س على �شخور نهر الكلب  بحفر 
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الع�شكرية،  انت�شاراته  لذكرى  تخليًدا 

للحدود  ع��الم��ات  لو�شع  ��ا  اأي�����شً ورمب��ا 

ال�شمالية ململكته.

نق�ش اأ�صرحدون

 ما زال �صامًدا

اعتمد الآ�شوريون �شيا�شة تو�شعية خالل 

لهم  �شمحت  امليالد،  قبل  الأول  الأل��ف 

حلو�س  ال�شرقية  ال�شواطىء  اإىل  بالو�شول 

البحر الأبي�س املتو�شط. وتخليًدا لذكرى 

هذه الفتوحات، نحت امللوك الآ�شوريون 

خم�شة نقو�س على �شخور نهر الكلب، 

املعامل،  وا�شح  بينها  من  واحًدا  يزال  ل 

 –  681( اأ�شرحدون  امللك  اإىل  ي�شر  وهو 

يف  ممفي�س  ملدينة  وفتحه  ق.م.(،   668

م�شر ال�شفلى )671 ق.م. تقريًبا(.

الذين  الآ�شورين  والقادة  امللوك  ومن 

اجتازوا نهر الكلب: اأ�شور نازربال )888 

 859  ( الثالث  و�شلمن�شر  ق.م.(،   859  –
ق.م.(،   824  –
وتغلتفل�شر الثالث 

 727  –  745(

و�شرجون  ق.م.(، 

الثاين )722 – 705 

ق.م.(، و�شنحريب 

 681  –  705(

واأ����ش���ور  ق.م.(، 

 –  668( بانيبال 

626 ق.م.(.

النقو�ش البابلية والكلدانية

قوة  يد  على  الآ���ش��وري��ن  عهد  انتهى 

بقيادة  كلدانية   – بابلية  ع�شكرية 

الذي  ق.م.(   605  –  625( فال�شر  نابو 

ال�شيادة  اأ�شور، فاّدعى  وريث  اعتر نف�شه 

على فينيقيا.

معركة  وقعت  ق.م.   605 ال��ع��ام  ويف 

ونبوخذ  م�شر  فرعون  بن  كركمي�س 

ر، فانت�شر فيها هذا الأخر، واعرتفت  ن�شّ

لكنها  الواقع  بالأمر  الفينيقية  املدن 

مقابل  الداخلي  با�شتقاللها  احتفظت 

دفع جزية اإىل الكلدانين.

ر )605 –  خّلد امللك البابلي نبوخذ ن�شّ

562 ق.م.( هذا الإنت�شار بنق�س م�شمارّي 

على �شفة نهر الكلب ال�شمالية. كما 

تخليًدا  ا  نق�شً ا  اأي�شً الكلدانيون  ترك 

 572  -  585( ل�شور  ح�شارهم  لذكرى 

ق.م.(.

كركال وق�صطنطني

نقو�س  عّدة  الكلب  نهر  �شخور  على 

بن  ما  موؤّرخة  وهي  ولتينّية،  يونانّية 

من  امليالد.  بعد  والرابع  الثاين  القرنن 

يعود  لتيني  واح��د  النقو�س،  تلك  بن 

كركال  الروماين  الإمراطور  عهد  اإىل 

انطونيو�س(،  اأوري��ل��ي��و���س  )م��ارك��و���س 

فيلق  اأجراها  التي  الأعمال  فيه  يذكر 

الغالّية  الكتيبة  الروماين،  اجلي�س  من 

واآخر  ال�شاحلي،  الطريق  على  الثالثة، 

 334( ق�شطنطن  ل��الإم��راط��ور  ي��ع��ود 

على  ع��الم��ة  مبثابة  وه��و  ت��ق��ري��ًب��ا(، 

الطريق ال�شاحلي بن اإنطاكيا وعكا.

ي�شر  اليونانية  باللغة  ن�شب  وهناك 

 382 العام  يف  الدرب  تاأهيل  اأعمال  اإىل 

بهّمة بروكل�س وايل فينيقيا.

نهر  م�شيق  اجتاز  اأخ��رى،  ناحية  من 

اأن نهر الكلب  الكلب )من املحتمل 

م�شّبه،  عند  الأط����راف  وا���ش��ع  ك��ان 

والع�شكرية  التجارية  ال�شفن  فكانت 

مل  لكّنهم  كبار،  ق��ادة  عنده(  تر�شو 

يرتكوا اأي �شيء، كالإ�شكندر الكبر، 

وال�شليبين، و�شالح الدين الأيوبي.

معامل و�آثار
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ج�صور نهر الكلب

يرتفع على اإحدى �شخور نهر الكلب 

اجل�شر  ترميم  اأو  باإن�شاء  يذّكر  ن�شب 

ال��ق��دمي لأغ���را����س ع�����ش��ك��ري��ة على 

العهد  حول  اآراء  عدة  وهناك  الأرج��ح، 

الأكيد  فيه اجل�شر، لكن  اأن�شىء  الذي 

هو  ال��ث��اين  ال�شهابي  ب�شر  الأم���ر  اأن 

 1880 العام  ويف   .)1809( بناءه  اأعاد  الذي 

لربط  ج�شًرا  با�شا  ر�شتم  املت�شرف  بنى 

وا�شا  املت�شرف  لكن  باملنت،  ك�شروان 

با�شا ا�شتبدله يف العام 1888 باآخر رمّمه 

املت�شّرف نعوم با�شا يف العام 1901.

ومع البدء ببناء خط الرتامواي احلديدي 

اأواخ��ر  يف  اللبناين  ال�شاحل  ط��ول  على 

نهر  على  بني  ع�شر،  التا�شع  ال��ق��رن 

عليه  اأقيمت  �شخرّي  ج�شر  الكلب 

تو�شيع  اأعمال  لكن  احلديد،  �شكة 

اأخ���ذت يف   1995 ال��ع��ام  الأوت��و���ش��رتاد يف 

طريقها اجل�شر وال�شكة.

يف التاريخ احلديث واملعا�صر

يف  الأوىل  العاملية  احل��رب  انتهاء  بعد 

ت�شرين الأول 1918، اأمر القائد الإنكليزي 

الكلب  نهر  على  ن�شب  بو�شع  اأّلنبي، 

تخليًدا لذكرى انت�شاره على العثمانين 

الريطاين  ال�شحراء  فيلق  حققه  ال��ذي 

يف  لكن  وح��ل��ب.  وحم�س  دم�شق  يف 

خطاأ  الفرن�شيون  �شّحح   ،1930 العام 

الإنكليز، فاأمروا برفع ن�شب ثان اأ�شاف 

�شاركت  التي  الأخ���رى  ال��ف��رق  اأ�شماء 

الأو�شرتالية،  وه��ي:  املعركة،  تلك  يف 

 - الفرن�شية  الهندية،  النيوزيلندّية، 

وقوات  ال�شباهين(،   Spahis( املغربية 

ح�شن،  امللك  بقيادة  العربي  اجلي�س 

�شريف مكة.

ن�شًبا  ا  اي�شً الفرن�شيون  و�شع  كما 

الريطانية  اجليو�س  ب�شيطرة  يذّكر 

يف  وطرابل�س  ب��روت  على  والفرن�شية 

العثمانين  وط��رد   1918 الأول  ت�شرين 

منهما.

دم�شق  ب�شقوط  يذّكر  ن�شب  وهناك 

بقيادة  الفرن�شية  امل�شرق  جيو�س  يد  يف 

اجل���رال غ���ورو يف 

 ،1920 مت����وز   25

واآخر يخّلد ذكرى 

ق��ت��ل��ى اجل��ي��و���س 

الفرن�شية.

اآخر  جالء  وعند 

اجل��ن��ود الأج��ان��ب 

ع����ن ل���ب���ن���ان يف 

الأول  ك��ان��ون   31

اأ����ش���اف   ،1946

ال��رئ��ي�����س ب�����ش��ارة 

اخل���وري م��ا كان 

نق�س  اآخر  يعتقده 

اآن����������ذاك ح���ول 

ه����ذا امل��و���ش��وع، 

ف��ك��ان��ت ل��وح��ة 

ال�شهرة.  اجل��الء 

لكن بعد ذلك اأتت اللوحة التي خّلدت 

ذكرى اندحار العدو ال�شرائيلي يف لبنان 

وان�شحابه يف 25 اأيار 2000. فهل من ن�شب 

ونقو�س اأخرى �شتو�شع لحًقا؟

املراجع:

- لمن�س، هري: ت�شريح الأب�شار يف ما يحتوي لبنان من الآثار، دار نظر عبود، 1995.

- حتي، فيليب: تاريخ لبنان، دار الثقافة، بروت.

- Maïla-Afeiche Anne-Marie: Le site de Nahr el-Kalb- Hors-Série 

V; ministère de la culture libanaise; direction générale des antiquités; 
Beyrouth 2009.
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من �لتاريخ

اإعداد:

*
املقدم حممد الزين

العدد 70356

ال�صلطان 

�صليمان 

القانوين 

بداية 

حكمه 

وحتالفه مع الفرن�صيني

ال�صالطني  عا�صر  كان  االأول،  خان  �صليم  بن  االأول  خان  �صليمان 

ات�صاع لها حتى  اأق�صى  العثمانية يف عهده  الدولة  العثمانيني. وقد بلغت 

ت�صرين   6 من  حكم  الوقت.  ذلك  يف  العامل  يف  دولة  اأقوى  اأ�صبحت 

الثاين 1520م حتى وفاته يف 5 اأيلول �صنة 1566م، خلًفا الأبيه ال�صلطان 

�صليم خان االأول وخلفه ابنه ال�صلطان �صليم الثاين. ُعرف عند الغرب 

الرتكية  )يف  القانوين  �صليمان  با�صم  ال�صرق  ويف  العظيم  �صليمان  با�صم 

العثماين. الق�صائي  النظام  اإ�صالح يف  Kanuni( ملا قام به من 

على قمة الدولة العثمانية

ع�شر  ال�����ش��اد���س  ال��ق��رن  يف 

اأوروب��ا  يف  وعرف  �شليمان  برز 

قمة  ي��ت��زع��م  ك��ح��اك��م، 

العثمانية  ال���دول���ة  �شلطة 

وال�شيا�شية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

اجليو�س  ق��اد  والقت�شادية. 

ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ل��غ��زو امل��ع��اق��ل 

ورودو���س  بلغراد  يف  واحل�شون 

ومعظم اأرا�شي مملكة املجر 

قبل اأن يتوقف يف ح�شار فيينا 

)1529م(. �شم معظم مناطق 

ال�شرق الأو�شط ومناطق �شا�شعة 

وخالل  اأفريقيا.  �شمال  من 

الأ�شاطيل  �شيطرت  حكمه، 

العثمانية على بحار املنطقة 

البحر  اإىل  املتو�شط  البحر  من 

الأحمر و�شوًل اىل اخلليج.

ت���و����ش���ي���ع  خ���������ش����م  يف 

�شليمان  اأدخل  الإمراطورية، 

تهم  ق�شائية  اإ���ش��الح��ات 

واجلباية  والتعليم  املجتمع 

وال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي. ح��دد 

الإمراطورية  �شكل  قانونه 

وف��ات��ه. ومل  ق���رون بعد  ل��ع��دة 

يكن �شليمان �شاعًرا و�شائًغا 

راعًيا  ا  اأي�شً اأ�شبح  بل  فقط، 

وم�شرًفا على  للثقافة  كبًرا 

والعمارة  والأدب  الفنون  تطور 

ال��ذه��ب��ي  ال��ع�����ش��ر  يف 

لالإمراطورية العثمانية.

يف  ال��ق��ان��وين  �شليمان  ول��د 

الذي  ووال���ده  ط��راب��زون  مدينة 

وال��ًي��ا عليها،  اآن���ذاك  ك��ان 

عظيًما،  اإهتماًما  به  اإهتم 

والأدب  للعلم  حمًبا  فن�شاأ 

والفقهاء،  والأدب���اء  والعلماء 

باجلدية  �شبابه  منذ  وا�شتهر 

والوقار. اإ�شتلم عر�س ال�شلطنة 

من  والع�شرين  ال�شاد�شة  يف 

عمره وكان متاأنًيا يف جميع 

الأعمال  يف  يتعجل  ول  �شوؤونه 

التي يريد تنفيذها، بل كان 

واذا  يقرر  ث��م  بعمق  يفكر 

اتخذ قراًرا ليرجع عنه.

حركات التمرد يف بداية 

حكمه

يف  القانوين  �شليمان  واج��ه 

عهده  م��ن  الأوىل  ال�شنوات 

�شغلته  مترد  حركات  اأرب��ع 

ظن  حيث  الفتوحات،  عن 

اأن  الطموحن  ال���ولة  بع�س 

باأقاليمهم  ال�شتقالل  فر�شة 

جان  مترد  فقد  وقتها.  حان 

على  ال�شام  وايل  الغزايل  بردى 

الدولة واأعلن الع�شيان وحاول 

اأن ي�شتويل على حلب، اإل اأنه 

ال�شلطان  واأم��ر  ذلك  يف  ف�شل 

الفتنة  ب��ق��م��ع  ���ش��ل��ي��م��ان 

املتمرد  راأ�س  فقطع  فقمعت، 

جان بردى واأر�شل اإىل ا�شطنبول 

دللة على انتهاء التمرد.

قام  فقد  الثاين  التمرد  اأم��ا 

يف  م�شر،  يف  ���ش��اه  اأح��م��د  ب��ه 

ه��ذا  وك���ان  1524م،  ال��ع��ام 

البا�شا طامًعا يف من�شب ال�شدر 

يف  يفلح  مل  لكنه  الأعظم 

من  وطلب  ه��دف��ه،  حتقيق 

ال�شلطان اأن يعينه والًيا على 

اإىل  اأن و�شل  م�شر فعينه. وما 

ا�شتمالة  ح���اول  حتى  م�شر 

�شلطاًنا  نف�شه  واأعلن  النا�س 

ال�شرع  اأهل  اأن  اإل  م�شتقاًل، 

من  العثمانية  الدولة  وجنود 

الوايل  �شد  قاموا  الإنك�شارية 

املتمرد وقتلوه.

العام  يف  قام  الثالث  التمرد 

ي��وزغ��اد  منطقة  يف  1526م 

اجتمع  حيث  )الأن��ا���ش��ول(، 

اآلف  واأربعة  اآلف  ثالثة  بن 

بهزمية  اأمرهم  انتهى  ثائر، 

قائدهم وقطع راأ�شه.

الدولة  �شد  ال��راب��ع  والتمرد 

�شليمان  عهد  يف  العثمانية 

راأ���ش��ه  ال��ق��ان��وين ك��ان على 

منطقتي  يف  جلبي  قلندر 

عدد  وكان  ومرع�س،  قونية 

األف مقاتل اعتدوا  اأتباعه 30 

هاتن  يف  ال�����ش��ك��ان  ع��ل��ى 

املنطقتن وقتلوا عدًدا كبًرا 

منهم.

توجه بهرام با�شا لقمع هذا 

ثم  الع�شاة،  فقتله  الع�شيان 

اأن  اإذ  معهم  احليلة  جنحت 

با�شا  اإبراهيم  الأعظم  ال�شدر 

قلندر  رج��ال  بع�س  ا�شتمال 

جلبي، فهزم الخر وقتل.

ب��ع��د ه���ذا ه����داأت الأم����ور 

وب���داأ  العثمانية  ال��دول��ة  يف 

التخطيط  يف  ال�����ش��ل��ط��ان 

ل�شيا�شة الفتوحات يف اأوروبا.

فتح رود�ش

ك���ان���ت رود��������س ج��زي��رة 

ح�شًنا  كانت  اإذ  م�شاك�شة 

ح�شيًنا للفر�شان الذين كانوا 

ي��ق��ط��ع��ون ط��ري��ق احل��ج��اج 

ف�شاًل  احلجاز،  اإىل  الأت���راك 

التي  العدوانية  اأعمالهم  عن 

ا�شتهدفت خطوط املوا�شالت 

فاهتم  العثمانية،  البحرية 

بفتحها  �شليمان  ال�شلطان 

واأع��������ّد ح��م��ل��ة ع��ظ��ي��م��ة 



م�شتفيًدا من عدة اأمور:

باحلرب  اأوروب���ا  ان�شغال    •
اخلام�س  �شارل  بن  الكرى 

الرومانية  ال��دول��ة  اإم��راط��ور 

وفرن�شوا ملك فرن�شا.

الدولة  ب��ن  ال�شلح  عقد   •
العثمانية والبندقية.

العثمانية يف  البحرية  • منو 
عهد �شليم الأول.

القانوين حرًبا  �شليمان  �شن 

من  اإبتداء  رود�س  �شد  كبرة 

منت�شف العام 1522م، وفتحها 

بالنتقال  للفر�شان  و�شمح 

منها، فذهبوا اإىل مالطة التي 

�شارل اخلام�س حق  اأعطاهم 

حكمها.

قتال املجر وح�صار فييّنا

)فيالد  امل��ج��ر  ملك  ع��زم 

جاجليو(  ال��ث��اين  ي�����ش��الف 

التي  التعهدات  نق�س  على 

ل�شالطن  اأ�شالفه  اأعطاها 

اإىل  وذهب  العثمانية،  الدولة 

ال�شلطان  مبعوث  قتل  حد 

كان  وال���ذي  اإل��ي��ه  �شليمان 

ال�شنوية  ب��اجل��زي��ة  ي��ط��ال��ب 

امل��ف��رو���ش��ة ع��ل��ى امل��ج��ر. رّد 

�شليمان يف العام 1521م بغزوة 

وا�شتمرت  املجر،  �شد  كبرة 

الأتراك  اأحرز  اأن  اإىل  املعارك 

انت�شارهم الكبر، يف موقعة 

دخل  )1526م(.  موهاك�س 

�شليمان القانوين بوداب�شت يف 

11 اأيلول 1526م، لكن املقاومة 

وتابع  ا�شتمرت،  الهنغارية 

ال�شلطان �شغطه حتى بلغت 

عا�شمة  فيينا  اأ�شوار  جيو�شه 

الم���راط���وري���ة ال��روم��ان��ي��ة 

اأن طول خطوط  اإل  )1529م(، 

امل��وا���ش��الت وامل�����ش��احل��ة بن 

�شارل اخلام�س وفرن�شوا جعال 

�شليمان  على  امل�شتحيل  من 

العا�شمة،  هذه  فتح  القانوين 

فرتاجع عنها وا�شتمر �شراعه 

م��ع ال��ق��وى الأوروب��ي��ة امل��وؤي��دة 

مللك املجر حتى وفاته.

�صيا�صة التقارب العثماين - 

الفرن�صي

يف  تاريخي  ح��دث  اأب���رز  اإن 

ال�شيا�شة اخلارجية العثمانية 

القانوين  �شليمان  عهد  على 

الأول  فرن�شوا  مع  عالقته  هو 

حتولت  والتي  فرن�شا،  ملك 

اإىل حتالف.

مّثل عهد ال�شطان �شليمان 

بالن�شبة  الهرم  راأ�س  القانوين 

العثمانية  ال��دول��ة  ق���وة  اىل 

العامل  دول  ب��ن  ومكانتها 

الع�شر  ع�شره  ويعتر  اآن��ذاك. 

العثمانية،  للدولة  الذهبي 

حيث �شهدت �شنوات حكمه 

له  ي�شبق  مل  عظيًما  تو�شًعا 

مثيل، واأ�شبحت اأقاليم الدولة 

ثالث  يف  منت�شرة  العثمانية 

قارات.

على  اأث��ره  لذلك  كان  وقد 

ا  وخ�شو�شً املعا�شرة  العامل  دول 

كانت  التي  اأوروب��ا  دول  على 

�شيا�شية  انق�شامات  تعي�س 

ودينية خطرة، ولهذا تنوعت 

من  الأوروب��ي��ة  ال��دول  مواقف 

ظروف  وفق  العثمانية  الدولة 

كل منها.

وبن  بينه  التناف�س  وب�شبب 

عر�س  على  اخلام�س  ���ش��ارل 

الإم���راط���وري���ة ال��روم��ان��ي��ة، 

ي�شتغل  اأن  الأول  فرن�شوا  راأى 

العثمانية  ال��دول��ة  مكانة 

�شداقتها.  ويك�شب  وقوتها 

وق���د ت��ط��ورت ال��ع��الق��ة بن 

عّرت  حتالف  اإىل  الطرفن 

المتيازات  »معاهدة  عنه 

ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة« 

)1535م(. وابرز ما ن�شت 

املعاهدة،  ه��ذه  عليه 

الآتي:

واملالحة  التنقل  حرية   •
لل�شفن �شواء كانت م�شلحة 

اأو غر م�شلحة.

• حق التجارة يف كل اأجزاء 
بالن�شبة  العثمانية  ال��دول��ة 

لرعايا ملك فرن�شا.

اجلمركية  الر�شوم  دفع   •
للدولة  ال�شرائب  من  وغرها 

العثمانية مرة واحدة.

التي  ال�����ش��رائ��ب  ج��ع��ل   •
الدولة  يف  الفرن�شيون  يدفعها 

العثمانية مماثلة لتلك التي 

يدفها الرعايا الأتراك.

القن�شلي،  التمثيل  حق   •
مع ح�شانة قن�شلية للقن�شل 

ولأقاربه وللعاملن معه.

الفرن�شي  القن�شل  منح   •
املدنية  الق�شايا  النظر يف  حق 

واجل��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ي��ك��ون 

اأط��راف��ه��ا م��ن رع��اي��ا ملك 

احلكم  واإ����ش���دار  ف��رن�����ش��ا، 

بال�شلطات  وال�شتعانة  فيها 

املحلية لتنفيذ اأحكامه. ويف 

الق�شايا املختلفة التي يكون 

اأح���د اأط��راف��ه��ا رع��ي��ة من 

ل  العثماين،  ال�شلطان  رعايا 

رعية  ي�شتجوب  ول  ي�شتدعى 

يحاكم،  ول  الفرن�شي  امللك 

اإل بح�شور ترجمان القن�شلية 

الفرن�شية.

يف  امللك  رعايا  اإف���ادات   •
الق�شايا تكون مقبولة ويوؤخذ 

بها عند ا�شدار احلكم.

• منع ا�شتعباد رعايا امللك 
الفرن�شي.

وك����ان م���ن ن��ت��ائ��ج ه��ذه 

بن  التعاون  زي��ادة  املعاهدة 

الأ�شطولن الفرن�شي والعثماين 

العثماين  الأ���ش��ط��ول  و���ش��ن 

هجمات قوية على 

ن��اب��ويل  مملكة  ���ش��واط��ئ 

ل��شارل  تابعة  كانت  التي 

1543م  ال��ع��ام  ويف  اخل��ام�����س. 

الأ�شطولن  وح��دات  جتمعت 

العثماين والفرن�شي وهاجمت 

�شافوي  ل��دوق  التابعة  املوانئ 

حليف �شارل اخلام�س.

ا���ش��ت��ف��ادت ف��رن�����ش��ا من 

العثمانية  الدولة  مع  تقاربها 

ع�شكرًيا واقت�شادًيا و�شيا�شًيا، 

واتخذت من املعاهدة ال�شابق 

اأب��واب  لفتح  و�شيلة  ذكرها 

دون  من  امل�شرق  مع  التجارة 

اخل�شوع لالحتكار التجاري 

بعد  ال��رت��غ��ال  فر�شته  ال��ذي 

اك��ت�����ش��اف��ه��ا ط��ري��ق راأ����س 

الرجاء ال�شالح. كما ح�شلت 

على  املعاهدة  هذه  مبوجب 

احلماية  يف  الكامل  احل��ق 

حتت علمها كراعية للدول 

جعل  مما  الأخ��رى،  الغربية 

دول  لها مكانة مرموقة بن 

الغرب الأوروبي.

رعايا  ي�شتفد  مل  املقابل  يف 

هذه  م��ن  العثمانية  ال��دول��ة 

املعاهدة وكاأنها عقدت فقط 

الفرن�شين،  مطالب  لتلبية 

دون  من  م�شاحلهم  وحتقيق 

كانت  وق��د  يذكر.  مقابل 

الذي  الأ�شا�س  املعاهدة  ه��ذه 

نهجه  على  و�شار  عليه  بني 

التي  املعاهدات  من  الكثر 

الدولة  بن  بعد  ما  يف  عقدت 

الأوروب��ي��ة  وال���دول  العثمانية 

ب�شفة عامة.

* طالب يف املعهد العايل 

للدكتوراه يف اجلامعة اللبنانية.
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العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

اإ�شتفان  املتقاعد  املو�شيقي 

دون��ه ي��ان ال��ذي ت��ويّف بتاريخ 

.2014/12/20

- من مواليد 1944/8/22 يف 

بروت. 

ب�شفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

مو�شيقي  ���ش��اب��ط  تلميذ 

اعتباًرا من 1968/1/22.

لرتبة مالزم مو�شيقي  - رّقي 

 ،1970/8/1 م��ن  اع��ت��ب��اًرا 

وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة 

عميد مو�شيقي اعتباًرا من 

.1997/1/1

- حائز:

اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •
من الدرجة الثالثة.

• و�شام الأرز الوطني من رتبة 
فار�س.

اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •
من الدرجة الثانية.

• و�شام الوحدة الوطنية.
• و�شام فجر اجلنوب.

الع�شكري  التقدير  و�شام   •
ية. من الدرجة الف�شّ

اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •
من الدرجة الأوىل.

• و�شام الأرز الوطني من رتبة 
�شابط.

تودور  الرومانية  امليدالية   •
الدرجة  من  فالدمير�شكو 

اخلام�شة.

اجلي�س  قائد  العماد  تنوية   •
ثالث مّرات.

رئي�س  ف��خ��ام��ة  تهنئة   •
اجلمهورية. 

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 
اثنتن وع�شرين مرة.

رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ت��ه��ن��ئ��ة   •

الأركان.

• تهنئة قائد منطقة. 
- تابع عّدة دورات درا�شية 

يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ولد واحد.

العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

الركن املتقاعد عادل ذبيان 

الذي تويّف بتاريخ 2015/1/13.

يف   1933/1/10 مواليد  من   -

بروت.

ب�شفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

من  اعتباًرا  �شابط  تلميذ 

.1956/10/1

اإعتباًرا  مالزم  لرتبة  رّقي   -

وت���دّرج   ،1959/9/18 م��ن 

رت��ب��ة  ح��ت��ى  ال���رتق���ي���ة  يف 

من  اعتباًرا  رك��ن   عميد 

.1987/1/1

- حائز:

 1991/12/31 و�ش����������������ام   •
التذكاري.

اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •
ي من الدرجة الثالثة. الف�شّ

اللبناين  الإ�شتحقاق  و�شام   •

من الدرجة الثانية.

اللبناين  الإ�شتحقاق  و�شام   •
من الدرجة الأوىل.

• و�شام الوحدة الوطنية.
• و�شام الأرز الوطني من رتبة 

فار�س.

• و�شام الأرز الوطني من رتبة 
�شابط.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 
مّرتن.

- تابع عّدة دورات درا�شية يف 

الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

اللواء  اجلي�س  ق��ي��ادة  نعت 

ع��ازار  ج��ورج  فايز  املتقاعد 

الذي تويّف بتاريخ 2015/1/9. 

- من مواليد 1946/11/15 يف 

زحلة. 

ب�شفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

ت��ل��م��ي��ذ ���ش��اب��ط ب��ت��اري��خ 

 .1969/9/15

اعتباًرا  مالزم  لرتبة  رّقي   -

يف  وت���دّرج   ،1972/8/1 م��ن 

الرتقية حتى رتبة لواء اإعتباًرا 

من 2002/1/1. 

- حائز:

اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •
من الدرجة الثالثة.

اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •
من الدرجة الثانية.

اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •
من الدرجة الأوىل.

• و�شام الأرز الوطني من رتبة 
فار�س.

• و�شام الأرز الوطني من رتبة 
�شابط.

الع�شكري  التقدير  و�شام   •
ية. من الدرجة الف�شّ

• و�شام الوحدة الوطنية.
• و�شام فجر اجلنوب.

اجلي�س  قائد  العماد  تنوية   •
اأربع مّرات. 

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 
14 مّرة. 

- تابع عّدة دورات درا�شية يف 

الداخل ويف اخلارج.

- �شغل عّدة منا�شب اأبرزها: 

الع�شكرية  لل�شرطة  قائًدا 

امل��ج��ل�����س  يف  وع�������ش���ًوا 

وزارة  ل���دى  ال��ع�����ش��ك��ري 

الدفاع الوطني.  

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

يف �سجل 

�خللود
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اللواء املتقاعد  

فايز جورج عازار

العميد الركن املتقاعد 

عادل ذبيان 

العميد املو�صيقي املتقاعد 

اإ�صتفان دونه يان 



منذ العام 2004، بداأت ور�صة عمل لو�صع 

قانون �صري ع�صري يتكّفل بتنظيم ال�صري 

وتاأمني ال�صالمة العامة على الطرقات حفاًظا 

على اأرواح النا�ش. اليوم، وبعد حواىل ع�صرة 

اأعوام من االأخذ والرّد بني االأطراف املعنيني 

ِمن �صيا�صيني، مديرين، نقابيني، وجمعيات 

غري حكومية... اقرتب موعد تطبيق هذا 

القانون، فاعتباًرا من ني�صان القادم، �صيكون 

على املخالفني اأن يعّدوا لالألف ولي�ش 

للع�صرة قبل ارتكاب خمالفة �صرعة مثاًل...

خمالفة ال�صرعة قد تبلغ

3 ماليني لرية

م���ادة،   420 ال��ق��ان��ون  ه���ذا  يت�شمن 

املالحق،  من  جمموعة  اإىل  بالإ�شافة 

يرتّكز معظمها على ال�شالمة املرورية. 

ال�شائقن  ب��ح��ّق  ال��ردع��ي��ة  ال��ت��داب��ر 

ح��زام  اأّن  ومنها  ك��ث��رة،  املتهورين 

اخللفية  للمقاعد  اإلزامًيا  بات  الأم��ان 

على  ُيحّظر  واأّنه  الأمامية،  فقط  ولي�س 

الأولد الوقوف قرب النافذة، اأّما الأطفال 

يلزموا  اأن  فيجب  �شنوات  خم�س  دون 

املقاعد  يف  ت  ُيثَبّ بهم  ا  خا�شً ا  كر�شيًّ

ال�شائق  على  مينع  كما  اخللفية. 

القيادة،  اأثناء  والتدخن  وال�شرب  الأكل 

عن  امل�شوؤولن  البا�شات  �شائقي  ا  خ�شو�شً

اأرواح الرّكاب.

الأم��ن  ق��وى  يف  ال�شر  م��ف��ارز  با�شَرت 

اجلديد  ال�شر  قانون  تطبيق  الداخلي 

الزائدة  ال�شرعة  خمالفات  �شبط  جلهة 

علًما  املتحّركة،  ال���رادارات  بوا�شطة 

يف  ت�شل  قد  ال�شرعة  خمالفة  غرامة  اأّن 

حّدها الأق�شى اإىل 3 مالين لرة لبنانية 

اإىل حجز الآلية. ويف �شهر ني�شان  اإ�شافًة 

عقوبة  ال��ع��ق��وب��ة،  ه��ذه  اإىل  �شت�شاف 

ال�شجن من �شهر اإىل �شنتن.

رخ�ش ال�صوق

ها  فر�شَ ال��ت��ي  التعديالت  ب��ن  وم��ن 

ا، ا�شتحداث �شهادة امتياز يف  القانون اأي�شً

املعهد التقني يجب اأن يحوزها من يدّرب 

على تعليم القيادة. ويف املقابل مّت خف�س 

لت�شجيع  وق  ال�شَ امتحان  اإع��ادة  ر�شوم 

ال�شائقن على احرتام المتحان واإعادته 

تنظيم  اإىل  بالإ�شافة  الر�شوب،  حال  يف 

فالذي  الفئة،  بح�شب  ال�شوق  رَخ�����س 

�شيخ�شع  مثاًل،  اأوتوماتيك  �شيارة  يقود 

لمتحان على �شيارة من هذه الفئة.

قتلى  من  املئة  يف   40 كون  اإىل  ونظًرا 

امل�شاة،  م��ن  لبنان  يف  ال�شر  ح���وادث 

للحفاظ  ك��رى  اأهّمية  القانون  اأَوىَل 

املواطنن،  من  الفئة  هذه  �شالمة  على 

اجلوانب  �شملت  تدابر  ت�شّمن  كما 

واللوج�شتية،  الإداري����ة،  التنظيمية، 

حلفظ ال�شالمة املرورية.

روادع وحوافز

املرتتبة  الغرامات  كلفة  القانون  رفع 

الوقت عينه  ولكنه يف  املخالفات  على 

قّدَم احلوافز. و�شّنفت املخالفات يف فئات 

يقابل كّل منها ر�شم مايّل حمدد. فمن 

م  ُيغرَّ مثاًل،  الأمان  حزام  و�شَع  يلتزم  ل 

واإذا  لبنانية،  لرة  األف  و450   350 مبا بن 

من  يوًما   15 خالل  عليه  املرتتب  �شدد 

الغرامة  من  ق�شم  م  ُيح�شَ ال�شبط  حترير 

بعد  اأّم��ا  األ��ف،   200 فيدفع  لت�شجيعه، 

وبعد  األف،   300 فيدفع  يوًما  ال�15  م�شّي 

مرور �شهر ُيحال اإىل املحكمة، ويكون 

الغرامة  اأي  كاملة  الغرامة  دفع  ملزًما 

350 اأو450 األف لرة لبنانية، وذلك وفَق ما 

ُيحّدده القا�شي.

وَمن مل يحرتم الإ�شارة ال�شوئية اأو وجهة 

 500 بن  غرامِته  كلفة  ف��رتاوح  ال�شر، 

الغرامات  واإىل  لبنانية.  لرة  األ��ف  و700 

نقاط  �شحب  العقوبات  تت�شمن  املالية 

اإىل  و�شول  املخالف  ال�شائق  ر�شيد  من 

خ�شارته كّل نقاطه يف بع�س احلالت.

اجلديد  القانون  اأّن  ب��الإ���ش��ارة  ويجدر 

املئة  يف   30 اإىل  ت�شل  مالّية  حوافز  منَح 

يف  و40  ال�شر،  لعن�شر  الراتب  اأ�شا�س  من 

والظروف  املخاطر  اإىل  للدّراج، نظًرا  املئة 

ال�شرطي،  بوظيفة  حتيط  التي  ال�شعبة 

تنظيم  �شرطّي يف  اأّي  يرّتدد  األ  اأمل  على 

حم�شر خمالفة اأو يقع يف فّخ الر�شوة.

حتت �ل�سوء

اإعداد:

روجينا خليل ال�صختورة
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قانون ال�صري اجلديد بات واقًعا

تدابري ردعية جتعل املتهّورين يعّدون لالألف

ا موجودة لكّن احلوافز اأي�صً



�بتكار�ت

اإعداد:

املالزم علي حرقو�ش

�صوالر اإمبل�ش

ت�صتطيع التحليق �صهًرا كامًل 

بف�صل الطاقة ال�صم�صّية

لكن ماذا عن الطّيار؟

بور�صربج  واأندريه  بيكارد  برتراند  �صنع  من  جتريبية  خفيفة  طائرة  هي  اأمبل�ش  �صوالر  الطائرة 

ال�صوي�صريني، وهي تعمل بالطاقة ال�صم�صّية.

الطائرة برحلتها االأوىل يوم 5 حزيران 2012 وحّلقت 19 �صاعة متوا�صلة حيث قطعت  قامت 

عابرة  رحلة  اأول  الرحلة  تلك  وتعترب  املغرب.   - الرباط  اإىل  اأ�صبانيا   - مدريد  من  كيلومرًتا   830

لقارتني تقوم بها طائرة ت�صرّيها الطاقة ال�صم�صّية.

كان الغر�س من تلك الرحلة جتهيز 

ج��دي��دة،  بتقنية  الت�����ش��الت  و���ش��ائ��ل 

جديد  ن��ظ��ام  اإىل  ��ل  ال��ت��و���شّ وحم��اول��ة 

البيئة  على  حمافًظا  يكون  للطران 

يكن  ومل  نف�شه.  الوقت  يف  واقت�شادًيا 

احراز رقم قيا�شي يف الطران بهذا النوع 

تقنية  اإىل  التو�شل  واإمّن���ا  احل��اف��ز،  هو 

دون  من  للبيئة،  �شديق  طائرة  حمّرك 

ا�شتهالك للوقود.

نوع  من  التجريبّية  الطائرة  وتت�شف 

الذي  جناحها  بعر�س   »HB – SIA«

اجلهة  م�شاحة  اأّم���ا  م���رًتا.   64 يبلغ 

200 مرت  الطائرة فتبلغ نحو  العلوية من 

خلية   17000 بنحو  مر�شعة  وهي  مرّبع، 

�شم�شية.

الطائرة  ق��ام��ت   ،2012 ح��زي��ران   5 يف 

مدريد،  من  انطالًقا  املغرب  اىل  برحلة 

وقد حّلقت فوق جبل طارق على ارتفاع 

ي�شطر  م��ا  وه��ذا  م��رت،   8500 نحو  بلغ 

ل�شتن�شاق  ق��ن��اع  ل�شتخدام  الطيار 

الوك�ش��يجن من اأنبوب�ة اأعدت لذلك.

على  املر�شعة  ال�شوئية  اخلاليا  تقوم 

متد  كهرباء  بتوليد  الطائرة  �شطح 

لتبلغ  بالطاقة،  الأرب��ع��ة  حمركاتها 

�شرعتها نحو 140 كيلومرًتا يف ال�شاعة. 

الطاقة  خاليا  تقوم  النهار،  فخالل 

»الليثيوم«  بطاريات  ب�شحن  ال�شم�شية 

التي متد حمركات الطائرة بالطاقة يف 

التحليق  ت�شتطيع  بذلك  وهي  الليل. 

ملّدة �شهر.

ال��وق��ت  ه���ذا  يف  نفعل  م���اذا  ول��ك��ن 

بالطيار؟

»م�شتدامة«  ط��ائ��رة  ل��دي��ن��ا  اأ���ش��ب��ح 

نطّور  اأن  لذا يجب  الطاقة،  اىل  بالن�شبة 

ا! طياًرا م�شتداًما اأي�شً
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�سيفنا و�لقلم

العدد 76356

الآخر رمق

�صو �صار؟

�صرخة اإبن ال�صهيد

بتلبقلو الفخامة

العقيد توفيق نعيم يزبك

اختنق وال�����ش��وت  ���ش��ال  ال�شهادة  دم 

الأزل بعمر  ملحمه  كتبنا  نحنا 

اجل��ب��ل ب�����رتاب  جم���ب���ول  ال���ف���دا  دم 

اأم��ل ي��ف��ّرخ  ب��رج��ع  الفينيق  وط��ر 

ي���ا ه��ال��وط��ن امل��ر���ش��ع ب��ت��ل��ج وق��ب��ل

بطل اأك���ر  ي��ا  اجل��ي�����س  �شهيد  ي��ا 

انبثق م��ّن��و  ال��ف��ج��ر  ل��ب��ن��ان  وت����راب 

رم��ق لآخ����ر  ه���الأر����س  ن��ف��ت��دي  رح 

ال�شفق حل����دود  ال��ت��اري��خ  اأّول  م��ن 

احرتق ما  كاإنو  رم��ادو  من  بيطلع 

الأف��ق جبن  مكّلل  ال�شهادة  جمد 

ال�شريح ق����ّدام  ال��ت��اري��خ  ي�شجد  رح 

انطلق للكون  هون  من  ال��دين  وجمد 

بت�شلك قلبي  وب��ي  بيي...  يا  وبعدك 

ال�صاعر ا�صحاق �صمعان

اإىل امللزم ال�صهيد 

ندمي �صمعان

املوؤهل �صارل غفري

العريف طه حممد

الكتيبة 13

ن�������دمي ي�����ا ن�������دمي ���ش��ي��ع��ن��اك

جت���ّن���ى ع��ل��ي��ك امل���ج���رم ال���غ���ّدار

ان�����ت اإب������ن ل���ب���ن���ان ي�����ا  م���غ���وار

اك��ل��ي��ل��ك ك����ان ن����دمي ال��غ��ار

ن����دمي  ق��ل��ي ���ش��و ج����رى ���ش��و ���ش��ار

ب�����ش��اح ال��وغ��ى اإن�����ش��ان م��ت��ل ال��ن��ار

ك��ن��ت ال���ويف ب��ال�����ش��دق والأف��ك��ار

بهالعيد ب��ي��ي  ي��ا  ق��ل��ك  ق���ادر  ���ش��و 

املجيد بهالعيد  بقي  ال��ل��ي  وك��ل 

�شهيد لأن�����ك  ب��ح��ب��ك  مي��ك��ن 

وميكن حمبتك ما كانت بهالإيد

ال��ن��ه��ي��د زاد  ب�������ش���دري  ب��ي��ي  ي���ا 

بعيد وعني  اإن��ت  اأح�شنك  م�شتاق 

جديد ع��ن  م���رة  ���ش��وف��ك  م�شتاق 

وب���ع���دك ال�����دم ن�����ش��ف ب��ال��وري��د

جديد وي��وم  �شم�س  طلعة  كل  مع  

وب��ع��دين ع��ادرب��ك م��ت��ل م��ا برتيد

����ش���رف ت�����ش��ح��ي��ة، ع����ّز وك���رام���ة

روح������و ل���ل���وط���ن اأح����ل����ى ه���دّي���ة

مغوار جي�شنا  ب��ال��ت��اري��خ،  فا�شلة 

ح���ّب���و ل�������الأرز اإمي�������ان واإ�����ش����رار

وه��ال��دار ج��ّن��ة،  بلبنان  اإمي��ان��ن��ا 

ب���ع���دو ب��ح��اج��ة ل��ي��ك ل��ب��ن��ان��ك

فهمانك ك��ان  م��ا  ع��ارف��ك  م�س 

ني�شانك ل��ب��ن��ان  اأرز،  ي���ا  ان����ت 

خ�شرانك ي���وم   ع���ادي  زه���ر  م�����س 

ت���ا اخ���ت���ّل ب��ب��ح��ن��ن م��ي��زان��ك؟

ت�����ش��رق��ط ع��ل��ى الإع������دا ن��ران��ك

ل��ب��ن��ان وح�����دو ك����ان اإمي���ان���ك

�شتقتلك بيي...  يا  غر  باقي  وم�س 

قلك ت��ا  ب��ي��ي  ي��ا  بحبك  كلمة 

حلك وم��ا  بكر  بعد  ت��رح��ل  وت��ا 

لأن������و ب��ال��ق��ل��ب اأ�����ش����ال حم��ل��ك

وحم�����روق ق��ل��ب��ي وب�����ّدي اأو���ش��ل��ك

�شلك يابيي  جروحك  من  والوجع 

بدلك ل�شوبي  م�شيع  كنك  وان 

ويا قلب بعد ما ين�شف الدم يا دلك

منجلك ب��ي��ي  ي���ا  واأر�����ش����ي  اأن�����ا 

ب��ع��ط��ي مل��ج��د ل��ب��ن��ان��ا م��واع��ي��د

الفخامة بتلبقلو  جي�شنا  بالوفا 

و�شالمي حّبي  القلب  م��ن  بهديه 

وع�شامي ك��ب��ر  ي��وم��و  ي���وم  وم���ن 

��ه��ام��ة وم���ا يف ن��ه��اي��ة ب��ت��ح��ّد ال�����شّ

ال���ك���اف���ر م���ا ل���و ف��ي��ه��ا اإق���ام���ة
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والدة 

ال�صهيد

طوفان

فيك 

ب�صوف 

حايل

يا من رويت الر�س بدماء ابن�ك 

املذب��وح

وم�شحت دمع عينيك لأجل الوطن

حتية اإجالل من اأنا�س تعودوا ال�شمت

و�شعب اأعمته مرارة الأحزاب والفنت

�شهيد بعد �شهيد،

ويتيم ي�شاألك عن حامي الوطن

جتيبن ويف القلب غ�شة احلنن:

رحل... لكنه �شيعود، اإبني البطل.

�شخور ووديان وتالل تنادي رجالنا

وليل وخطر و�شو القمر ودياب

متحي خيالها

ت�شرق الفرح... والن�شمات...

وب�شمات اأطفالنا...

تزرع الأر�س خراب... وليايل عتم...

فر�شان امللح... وطوفان احلقد...

وطيور ال�شود... ونعقة الغربان...

ا�شتاقت الأحزان

لزغردة اأمات، وجلباه ندية �شمرا

فوق النجوم معم�شقة للغيم،

تع�شف ريح

وتهدر غ�شب وت�شنع الطوفان...

فرا�س يا بطل، فيك ب�شوف حايل

ا�شمك نكتب بدم غايل

ت�شحية... �شرف... ووفاء

كان عنوان الر�شايل

بقلب كبرحتديت املوت...

وب�شدر عايل

غاب البطل؟ لأ بعدو هون

راجع بالورد والغار

ورّفة علم

فرا�س يا بطل باقي بالقلب

فيك ب�شوف حايل.

االء ن�صرالله 

حالوي 

حمدان

املوؤهل اأول 

يو�صف

 جراده

فوج 

الإ�صارة

�صامية 

اأبو عرم

ال�صويفات



النه�شة  دار  ع��ن  ال�شادر  وجهتي«  »وج��ه��ِك 

جمدي  للعميد  ال��ث��اين  الكتاب  ه��و  العربية، 

احلجار بعد »حطام الق�شيدة« )2007(.

املراأة  من  تنطلق  ق�شائد  وجهتي«  »وجهِك 

جماليات  كل  على  نوافذ  لتفتح  وجمالها 

احلياة و�شول اإىل تلّم�س جمال الذات الإلهية يف 

كل ما اأبدعته يف هذا الكون.

اأبعد  اإىل  الذهاب  ق�شائده  يف  ال�شاعر  يحاول 

من الغزل ليقف اأمام النف�س الإن�شانية بكل 

حالتها من خالل العالقة بن الرجل واملراأة. 

الع�شيقة  احلا�شرة،   - الغائبة  احلبيبة  املراأة 

واخليال،  الواقع  بن  عتبات  على  الواقفة 

بنبيذ  الأي���ام  ك��وؤو���س  مت��الأ  التي  وال��زوج��ة 

الر�شى.

تده�شنا  الديوان،  يف  اأخرى  ق�شائد  اإىل  بالنتقال 

»احل��دي��ق��ة«.  ق�شيدة  يف  كما  �شوفية  اأج����واء 

جميلتن:  ق�شيدتن  يف  اأب��اه  ال�شاعر  ي�شتذكر 

بق�شيدة  ديوانه  ليقفل  و»اأبي«،  اأبت«  يا  »وكرنا 

يخاطبها  التي  ملى  ابنته  اإىل  موّجهة  وحيدة  نرثية 

برقة: »يا ابنتي يا اأجمَل َمْن اأحببْت«.  

وكان العميد جمدي احلجار 

معر�س  فعاليات  اإط��ار  يف  اجلديد  كتابه  وّق��ع 

العميد  بح�شور  ال��ب��ي��ال،  يف  ال��ع��رب��ي،  الكتاب 

اجلي�س  قائد  العماد  ممثاًل  منذر  اإميل  الركن 

و�شخ�شيات �شيا�شية وع�شكرية ودينية واجتماعية 

ودبلوما�شية وعدد كبر من الإعالمين والأدباء.

�إ�سد�ر�ت
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العميد جمدي احلجار وّقع كتابه 

اجلديد »وجهِك وجهتي«

ديوانها  داغر  ماجدة  والإعالمية  ال�شاعرة  وّقعت 

اجلديد »جواًزا تقديره هو«، وهو الكتاب الرابع بعد 

»اآية احلوا�س«، »ق�شور ومتاحف من لبنان«، بيت 

الذاكرة والقامات العالية«.

ح�شد  الذي  الفارابي«،  »دار  عن  ال�شادر  الديوان 

يت�شّمن   ،2014 للعام  عربية  ن�شر  دار  اأف�شل  جائزة 

والق�شايا  وال��ك��ون  احل��ب  يف  ق�شائد  جمموعة 

الو�شع  تتناول  كتابات  يت�شّمن  كما  الإن�شانية، 

العربي يف حالته ال�شيا�شية والإن�شانية يف اإطار �شعري 

يواكب الق�شيدة احلديثة يف جتلياتها اللغوية.

يذكر اأن املوؤلفة وّقعت كتابها يف ح�شور العميد 

اجلي�س  قائد  العماد  ممثاًل  جنم  �شهيل  الركن 

ونقابية  وثقافية  واأدبية  �شيا�شية  ووج��وه  اللبناين، 

وفنية واإعالمية واأ�شدقاء ال�شاعرة.

ال�صاعرة ماجدة داغر وّقعت ديوانها »جواًزا تقديره هو«



�شدر للموؤهل يف اجلي�س اللبناين علي مزرعاين الكتاب 

 -1906 اجلنوبي،  لبنان  عامل،  جبل  »فهر�شت  املو�شوعي 

على  �شدرت  التي  الكتب  اأغلفة  فيه  جمع  وقد   ،»2013

يكون  قد  عامل.  جبل  حول  عام،  مائة  من  اأكرث  مدى 

التي �شدرت عن  الي�شر جمع عناوين الكتب  من الأمر 

منطقة ما يف وطن ما، لكن لن يكون �شهاًل اأن جتمع 

نادر  اأغلفة هذه الكتب، غالًفا غالًفا، وقد بات بع�شها 

الوجود، واأن جتعلها يف مثل هذا التنظيم الذي مل يكتف 

الأول،  ل�شدوره  اأّرخ  بل  فح�شب،  والكاتب  العنوان  بذكر 

اإنها ثقافة علي مزرعاين التي  وقّدر حجمه ونّظم منحاه. 

عودنا عليها واأبهرنا يف حيثياتها.

يف مقدمة الكتاب ي�شف الأ�شتاذ حبيب �شادق �شاحب 

بها،  يتمّتع  جّمة  ف�شائل  اإىل  بالع�شامي  »الفهر�شت« 

وتخطي  والتقّدم  التفّوق  وروح  وال�شجاعة  الطموح  منها 

بالنت�شاب  م�شرته  بداأ  فهو  ال�شعاب... 

اللبناين  اجلي�س  يف  الرتباء  مدر�شة  اإىل 

موؤهل  رتبة  بلغ  حتى  الرتقية  يف  وتدّرج 

وامليداليات  والأو�شمة  التهاين  وحاز  اأول 

الع�شكرية.

ما  اإن  ���ش��ادق:  ق��ال  »الفهر�شت«  ويف 

مزرعاين  علي  الفرد  ال�شاب  عليه  اأقدم 

من  اأ�شخم  وه��و  جريئة  مغامرة  يعتر 

اإذا  به  فكيف  متفّرغ،  فرد  اإمكانات 

�شواء  �شاغل  �شغل  يف  الفرد  ه��ذا  ك��ان 

كتاباته  يف  اأم  الع�شكرية  وظيفته  يف 

املتنوعة اأم يف رعاية اأ�شرته.

ويف كلمة الدكتور حممد علي �شم�س 

الدين، اإ�شادة بالكتاب الذي يجمع فن 

يف  جميًعا  وي�شعهما  الأر�شفة،  اأو  التوثيق  فن  اإىل  الت�شوير 

خدمة تاأريخ هذه املنطقة من لبنان، على امتداد قرن من 

الزمن ونيف... وهو عمل فردي ثقايف يقوم به واحد ممن 

اأيقونة الوطن وقبلة العامل، ف�شّد  ع�شقوا اجلنوب، وجعلوه 

ثغرة تاريخية، عادة ما تقوم بها موؤ�ش�شات كبرة خا�شة.

الذي  الكتاب  م�شمون  كلمته  يف  فعر�س  املوؤلف  اأم��ا 

واأكرث  الأجنبية،  باللغة  مئة  بينها  كتاًبا   1090 اأر�شف 

يف  �شدرت  وجملة  �شحيفة  و�شتن  ون�شرة،  درا�شة  مئة  من 

لبنان اجلنوبي خالل قرن م�شى، بالإ�شافة اإىل مئة واأربعة 

مل�شقات تناولت موا�شيع خمتلفة.

حفاًل  نّظم  قد  اجلنوبي  للبنان  الثقايف  املجل�س  وكان 

مبنا�شبة اإطالق الكتاب وتوقيعه يف قاعة مركز كامل 

حممد  الركن  العقيد  بح�شور  النبطية،  يف  الثقايف  جابر 

قهوج�ي،  جان  العماد  اجل�ي�س  قائد  مم�ثاًل  ب��دران  اأن��ور 

وبلدي�ة  واأكادميية  وتربوية  واجتم�اعية  ثقافي�ة  ووج��وه 

واخ�تيارية.
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»فهر�صت جبل عامل« للموؤهل علي مزرعاين



على  للح�شول  ال��الزم  الوقت  اإعطاوؤِك 

قرار حماية من قا�شي الأمور امل�شتعجلة. 

باإمكانِك  بال�شكوى،  التقّدم  بعد 

احل�شول على �شورة عن حم�شر ال�شكوى 

الأم���ور  قا�شي  اإىل  وال��ت��وّج��ه  ورق��م��ه��ا 

احلماية  قرار  على  للح�شول  امل�شتعجلة 

قبل انق�شاء ال� 48 �شاعة. 

كيف حت�صلني على احلماية؟

اآخر  على  مّر  قد  كان  اإذا  الثاين:  ال�صوؤال   •
وما  اأ�صهر،  اأو  اأيام  ب�صعة  بها  تقّدمُت  �صكوى 

زلت اأ�صعر بالتهديد واخلطر على حياتي، هل 

اأ�صتطيع احل�صول على احلماية؟

الأمور  قا�شي  اإىل  التوّجه  باإمكانِك 

حماية  بطلب  للتقّدم  امل�شتعجلة 

ومل  جم���ّدًدا  بالتهديد  �شعرِت  ح��ال  يف 

مّر  قد  اأو  ب�شكوى  تقّدمِت  قد  تكوين 

على �شكواِك ب�شعة اأّيام اأو اأ�شهر...

قرار  من  الأ�شا�شي  الهدف  مالحظة: 

لبع�س  عنِك  ف  املعِنّ اإبعاد  هو  احلماية 

القرار  اّتخاذ  لِك  يت�شّنى  حّتى  الوقت 

اأو  به،  عالقتِك  يخ�ّس  ما  يف  املنا�شب 

ف فر�شة جديدة ل�شتئناف  لإعطاء املعِنّ

احلياة العائلّية على اأ�شا�س �شليم.

من هو قا�صي االأمور امل�صتعجلة؟

قا�ٍس  ه��و  امل�شتعجلة  الأم���ور  قا�شي 

يف  العدل  ق�شور  جميع  يف  موجود  مديّن 

خمتلف املناطق اللبنانية. لكن ل بّد 

تقيمن  التي  املنطقة  يف  ت�شاأيل  اأن  من 

يكون  التي  الأ�شبوع  اأّي��ام  عن  فيها 

الأم��ور  ق�شاة  اإّن  اإذ  خاللها.  م��وج��وًدا 

و�شاعات  لأّي���ام  ي��داوم��ون  امل�شتعجلة 

اللجوء  ميكنِك  ل  كذلك،  حم��ّددة. 

اإليه بعد ال�شاعة الثانية من بعد الظهر، 

اأي بعد انتهاء الدوام الر�شمي، ول يف اأّيام 

العطل الر�شمية. 

اإجراءات طلب احلماية

احلماية  طلب  هو  ما  الثالث:  ال�صوؤال   •
املن�صو�ش عنه يف القانون الرقم 293؟

به  ال��ت��ق��ّدم  ت�شتطيعن  ط��ل��ب  ه��و 

التوعية وثقافة 

احلقوق

دوًرا  التوعية  ت��وؤدي 

مف�شلًيا يف بناء ثقافة احلقوق واملواطنة، 

الرتكيز  عديدة  جهات  حتاول  ما  وهذا 

توعية  ت��اأت��ي  ال�شياق  ه��ذا  ويف  عليه. 

لهن  يوفرها  التي  احلقوق  حول  الن�شاء 

حماية  )قانون   293 القانون  ولأطفالهن 

العنف  من  الأ�شرة  اأف��راد  و�شائر  الن�شاء 

الأ�شري(. 

اأعّدت  زلفا«  »ت�شاوؤلت  عنوان  وحتت 

اأ�شئلة  جمموعة  »ك��ف��ى«  جمعية 

و�شائل  ع��ر  ن�شرها  ج���رى  واأج���وب���ة، 

اإعالمية خمتلفة، بهدف تقدمي اأكر 

الن�شاء  اإىل  املعلومات  من  ممكن  قدر 

ميتلكن  ول  للعنف  يتعر�شن  اللواتي 

للت�شّرف  الكافية  القانونية  املعرفة 

ب�شكل يوؤمن لهن احلماية.

فما هي »ت�شاوؤلت زلفا« وما هي اأجوبة 

اخلراء؟

نا�س وحقوق

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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ماذا تفعلني اإذا تعّر�صت للعنف؟ 

كيف يحميِك القانون؟

�صدور  يكفي  ال 

قانون يحمي احلقوق 

احلقوق  هذه  تكون  لكي 

موؤّمنة الأ�صحابها. معركة 

اإياه  اأعطاه  مبا  املواطن 

اأوىل  خطوة  هو  القانون 

اأ�صا�صية، ومعرفته بكيفية 

انتهكت  اإذا  الت�صّرف 

خطوة  ��ا  اأي�����صً حقوقه 

يكون  ثم  ومن  اأ�صا�صية، 

من  و�صواه  الق�صاء  على 

جهات معنية، القيام 

مبا يلزم...

ت�صاوؤالت »زلفا«

يف  اأفعل  اأن  ميكنني  ماذا  االأّول:  ال�صوؤال   •
حال تعّر�صُت للعنف؟

ا للعنف،  يف حال كنِت تتعّر�شن حاليًّ

ميكنِك: 

)غرف   112 الرقم  على  الت�شال  اأوًل، 

عملّيات قوى الأمن الداخلي(. 

ثانًيا، التوّجه خالل 24 �شاعة اإىل اأقرب 

خمفر للتقّدم ب�شكوى.

وق��وع  على  �شاعة   24 انق�شاء  بعد 

التوّجه  اإىل  م�شطّرة  ت�شبحن  العنف، 

اإىل النيابة العامة لتقدمي �شكوى بحق 

ف. املعِنّ

العامة  النيابة  قيام  من  الهدف  اإّن 

اأو  �شاعة،   48 املنزل  عن  ف  املعِنّ باإبعاد 

توقيفه 48 �شاعة، حّتى حن ل يكون 

هو  التوقيف،  ي�شتوجب  ال�شرر  حجم 
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حال  يف  امل�شتعجلة  الأم��ور  قا�شي  اأم��ام 

تعّر�شِك لأي �شكل من اأ�شكال العنف 

معنوي،  جن�شي،  )ج�����ش��دي،  الأ���ش��ري 

اأخذ  مبوجبه  وتطلبن  اقت�شادي...(، 

ف  قرار باحلماية مُينع على اأ�شا�شه املعِنّ

ول�شائر  ولأط��ف��ال��ِك  ل��ِك  التعّر�س  من 

خالل  من  معِك  املقيمن  الأ�شرة  اأفراد 

لفرتة  ُتنّفذ  حمائّية  تدابر  جمموعة 

واإذا  التجديد.  اأو  للتعديل  قابلة  حمّددة 

ل  �شابقة  بدعوى  تقّدمِت  قد  كنِت 

تزال جارية، ميكنِك التقّدم بها اأمام 

القا�شي الناظر يف امللّف. 

مالحظة: يجدر بالإ�شارة 

الذي  احلماية  طلب  اأّن 

طلب  ه��و  ب��ه  تتقّدمن 

يجب  ل  اأي  رج���ائ���ي، 

ول  ف،  املعِنّ اإىل  اإبالغه 

يتّم ا�شتدعاء هذا الأخر 

لال�شتماع  القا�شي  اأمام 

ق��رار  اإ���ش��دار  قبل  اإل��ي��ه 

فالقا�شي  ب��احل��م��اي��ة، 

بال�شتماع  يكتفي 

اإليِك لي�شدر قراره. 

ل���ك���ن ب���ع���د ����ش���دور 

ال�����ق�����رار، ي���ح���ّق ل���ِك 

��ف الع��رتا���س  ول��ل��م��ع��ِنّ

القا�شي  اأم����ام  ع��ل��ي��ه 

اأمام  ا�شتئنافه  اأو  نف�شه، 

ال�شتئناف.  حمكمة 

مراجعة  ميكن  كما 

وق��ت  اأي  يف  ال��ق��ا���ش��ي 

ل��ل��رج��وع ع��ن ال��ق��رار، 

اإ�شافة  اأو  تعديله،  اأو 

تدابر عليه، وذلك وفق 

امل�شتجّدات.

ال�شتماع  القا�شي  يطلب  اأن  ميكن 

اأدّل��ة  هناك  يكن  مل  اإذا  الطرفن  اإىل 

كافية على وقوع العنف.

من ي�صمل قرار احلماية؟

اأدخلها  التي  التعديالت  نتائج  من 

حماية  ق��ان��ون  م�شروع  على  ال��ن��ّواب 

الن�شاء من العنف الأ�شري، اأّنه مل يعد يف 

فبات  بالن�شاء،  حم�شوًرا  احلمائي  �شّقه 

بطلب  التقّدم  ا  اأي�شً الرجال  باإمكان 

قد  الأزواج  بع�س  اأّن  ننّبه  لذا  حماية. 

ي�شتغّلون م�شاألة عدم تخ�شي�س احلماية 

للن�شاء والتقّدم بطلبات حماية مقابلة 

وغر مّررة نكايًة بال�شحّية.

ُيق�شد   ،293 القانون  بح�شب  مالحظة: 

ح�شانة  ���ش��ّن  يف  ه��م  م��ن  ب��الأط��ف��ال 

الأح����وال  ق��وان��ن  بح�شب  لل�شحية 

للطوائف.  التابعة  تلك  اأي  ال�شخ�شية، 

�شّن  يف  اأطفالِك  يكن  مل  حال  يف  لذا 

يتّم  ل  ق��د  م��ع��ِك،  تبقيهم  ح�شانة 

اأّن��ه  غ��ر  احل��م��اي��ة.  ق���رار  يف  �شملهم 

الذي  امل�شتعجلة  الأمور  قا�شي  باإمكان 

الطفل  اإىل  النظر  احلماية  ق��رار  ُي�شدر 

ا  على اأّنه، وب�شفته �شاهد عنف، هو اأي�شً

�شحّية ومعّر�س للخطر، وبالتايل ي�شمله 

�شّن  عن  النظر  بغ�س  احلماية  بقرار 

احل�شانة.

م�صمون قرار احلماية

• ال�صوؤال الرابع: ماذا يت�صّمن قرار احلماية؟
ي�شدره  ال��ذي  احلماية  ق��رار  يت�شّمن 

بع�س  اأو  اأحد  امل�شتعجلة  الأم��ور  قا�شي 

التدابر الآتي ذكرها:

لِك  ال��ت��ع��ّر���س  م��ن  ��ف  امل��ع��ِنّ منع   -

نتيجة  معِك  املقيمن  الأ�شخا�س  و�شائر 

اإ�شغالِك ملنزل الأ�شرة.

ف عن املنزل لفرتة يحّددها  - اإبعاد املعِنّ

القا�شي وتكون قابلة للتمديد.

- نقلِك و�شائر امل�شمولن معِك يف قرار 

نفقة  على  اآم��ن  مكان  اإىل  احلماية 

ف. املعِنّ

دفع  ��ف  امل��ع��ِنّ اإل���زام   -

���ش��ل��ف��ة ن��ف��ق��ة م��اأك��ل 

وملب�س لِك ولأطفالِك.

دفع  ��ف  امل��ع��ِنّ اإل���زام   -

���ش��ل��ف��ة ن��ف��ق��ة ال��ع��الج 

ال���ن���اجت عن  ال��ط��ب��ي 

العنف الذي تعّر�شِت له.

��ف من  امل��ع��ِنّ م��ن��ع   -

ال��ت�����ش��ّرف ب����الأم����وال 

وامل�����م�����ت�����ل�����ك�����ات 

امل�شرتكة.

���ف  امل���ع���ِنّ اإل��������زام   -

ممتلكاتِك  ت�شليمِك 

ال�شخ�شية. 

ه����ذه احل������الت ه��ي 

ولي�س  املثال  �شبيل  على 

احل�شر.

كيفية احل�صول على 

القرار

كيف  اخلام�ش:  ال�صوؤال   •
اأح�صل على قرار احلماية؟

اأن  قرار احلماية، يجب  للح�شول على 

امل�شتعجلة  الأم��ور  قا�شي  اإىل  تتوّجهي 

مكان  حيث  العدل  ق�شر  يف  امل��وج��ود 

اإقامتِك احلايل، اأو مكان وقوع العنف.

امل�شتعجلة،  الأم�����ور  ق��ا���ش��ي  ل���دى 

على  للح�شول  خّطي  بطلب  تتقّدمن 

املحكمة،  قلم  يف  ل  ُي�شَجّ حماية  قرار 



تعر�شن فيه واقع العنف الذي تتعّر�شن 

مع  يتنا�شب  مبا  طلباتِك  وحتّددين  له 

طلب  يت�شّمن  وقد  وخياراتِك.  و�شعِك 

التدابر  من  اأك��رث  اأو  تدبًرا  احلماية 

4، كما  ال��رق��م  ال�����ش��وؤال  يف  امل��ذك��ورة 

وميكن اأن يت�شّمنها كّلها.

القانون 293 �شالحية  مالحظة: يعطي 

للنيابة العامة يف اإ�شدار جمموعة تدابر 

ل  لالأ�شف  اإمّنا  حمايتِك،  تعّزز  مهّمة 

احلماية  قرار  اإ�شدار  �شالحية  يعطيها 

ليوّفر  كان  الذي  الأمر  اأعاله،  املذكور 

عليِك الكثر من التعقيدات!

متى ي�صدر القرار ومن يقّدمه؟

التي  امل��ّدة  هي  ما  ال�صاد�ش:  ال�صوؤال   •
ي�صتغرقها �صدور هذا القرار؟

بعد التقّدم بطلب احلماية وفق الأ�شول 

الأم��ور  قا�شي  على  �شابًقا،  امل��ذك��ورة 

امل�شتعجلة اإ�شدار قراره خالل 48 �شاعة. 

ميكنِك  الطلب،  برّد  القرار  �شدر  اإذا 

ا�شتئنافه اأمام حمكمة ال�شتئناف.

التقّدم  ميكنني  هل  ال�صابع:  ال�صوؤال   •
بطلب باحلماية من دون اال�صتعانة مبحاٍم؟

ي�شتدعي  ل  احلماية  طلب  تقدمي  اإّن 

�شعوبة  وج��دِت  حال  يف  اإّل  حماٍم  وجود 

ق��رار  على  احل�شول  اآل��ّي��ات  معرفة  يف 

اأردِت ا�شتئناف قرار  اأو يف حال  احلماية، 

من  ب��ّد  ل  فعندها  احلماية،  طلب  رّد 

ال�شتعانة مبحاٍم.

 

االلتزام املعنوي والكلفة املادية

• ال�صوؤال الثامن: ماذا يح�صل عندما ال يلتزم 
املعِنّف قرار احلماية، اأو عندما يكّرر العنف اأو 

يهّددين بتكراره بعد عودته اإىل املنزل؟

ذاته  بحد  يت�شّمن  ل  احلماية  قرار  اإّن 

اأّي بند من  قراًرا باحلب�س، اإمّنا خمالفة 

ف.  املعِنّ اإىل حب�س  توؤّدي  التي  بنوده هي 

د فرتة احلب�س حن ُتراَفق املخالفة  وُت�شَدّ

بارتكاب للعنف.

مادية  كلفة  من  هل  التا�صع:  ال�صوؤال   •

حمّددة الإ�صدار هذا القرار؟

جميع  من  معفّي  احلماية  طلب  اإّن 

مبا  م�شاريف،  اأّي  يتطّلب  ول  الر�شوم 

اإىل  نظًرا  لكن  املالية.  الطوابع  فيها 

اأّن قرار احلماية ي�شدر عن قا�شي الأمور 

كاتب  ف  ُيكَلّ ما  وغالًبا  امل�شتعجلة 

املمكن  م��ن  بتنفيذه،  املحكمة 

القا�شي  ي��ق��وم  اأن  الأح��ي��ان  بع�س  يف 

بتخ�شي�س بدل انتقال للكاتب امل�شوؤول 

ت�شل  وقد  ف،  للمعِنّ القرار  اإب��الغ  عن 

األف  مئتي  اإىل  الكاتب  انتقال  كلفة 

لرة لبنانية.

�صالحيات القرار

اأح�صل  اأن  ميكنني  هل  العا�صر:  ال�صوؤال   •
على الطالق من خالل هذا القرار؟

ل  املبا�شر،  طلبِك  الطالق  كان  اإذا 

اأو  احلماية،  قرار  اإىل  اللجوء  ت�شتطيعن 

املحاكم  لأّن  عموًما،   293 رقم  قانون 

الطالق  بق�شايا  ال��ب��ّت  يف  ة  املخت�شّ

اأّي  ال�شخ�شية،  الأح��وال  حماكم  هي 

كان  اإذا  للطوائف،  التابعة  املحاكم 

املدنية  املحاكم  اأو  دينًيا،  زواًجا  الزواج 

فيما لو كان الزواج زواًجا مدنًيا.

لكن من املهّم اأن تعلمي اأّن الطالق 

اأول��ّي��ة  فعل  رّدة  ي��ك��ون  اأن  ميكن 

اأمام  معقوًدا  الزواج  كان  اإذا  ف  للمعِنّ

لذلك،  الإ�شالمية.  الطوائف  حماكم 

للح�شول  بطلب  التقّدم  تقّررين  عندما 

تكوين  اأن  يجب  حماية،  ق��رار  على 

فعل  رّدة  تكون  اأن  لحتمال  م�شتعّدة 

ف قراره بالطالق تهّرًبا من تنفيذ  املعِنّ

قرار احلماية.

باإمكاين  هل  ع�صر:  احل��ادي  ال�صوؤال   •
احل�صول على ح�صانة اأوالدي من خالل هذا 

القرار؟

به  البّت  ميكن  ل  مو�شوع  احل�شانة 

اإمّنا  امل�شتعجلة  الأمور  قا�شي  قبل  من 

الأح��وال  حماكم  اخت�شا�س  من  هو 

الرقم  ال�شوؤال  يف  اإليها  امُل�شار  ال�شخ�شية 
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الأطفال  ي�شمل  احلماية  ق��رار  لكن 

ال�شحية  ح�شانة  يف  ك��ان��وا  ح��ال  يف 

ال�شخ�شية،  الأح���وال  ق��وان��ن  بح�شب 

وباإمكان  عمره.  بح�شب  طفل  كّل 

الذي ي�شدر قرار  امل�شتعجلة  الأمور  قا�شي 

اأّن��ه،  على  الطفل  اإىل  النظر  احلماية 

�شحية  ا  اأي�شً هو  عنف،  �شاهد  وب�شفته 

�شّن  عن  النظر  بغ�ّس  للخطر،  ومعّر�س 

قرار  مبوجب  يبقيه  وبالتايل،  احل�شانة. 

�شدور  حن  اإىل  ال�شحية  مع  احلماية 

الأح��وال  حماكم  عن  باحل�شانة  ق��رار 

ال�شخ�شية.

نا�س وحقوق

العدد 82356

ال ترتددوا يف التبليغ

على الرغم من كونه �شدر 

اأنقذ   ،)2014 )ال��ع��ام  حديًثا 

القانون 293 حياة ع�شرات ال�شيدات واأطفالهّن عن طريق اأوامر حماية 

اأ�شدرها ق�شاة.

مع  الداخلي  الأمن  قوى  عنا�شر  تعاطي  تطّور  وا�شًحا  بدا  كذلك 

نداءات ال�شتغاثة التي تبّلغوها مبا�شرة من �شيدات معّر�شات للعنف، 

اأو و�شلتهم بطريقة غر مبا�شرة من اأقارب ال�شحايا اأو جرانهم.





هو وهي

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

العدد 84356

التوا�صل بني الزوجني

�صرورة ال خيار 

قد يكون احلوار 

موجًعا لكن وجع 

غيابه اأفظع بكثري

م�ضاعرهما  ال�ضريكان  خاللها  يتبادل  عملية  الزوجني  بني  التوا�ضل 

اإىل ت�ضويات ناجحة ت�ضاهم يف  ل  التو�ضّ واأفكارهما وتطلعاتهما، بهدف 

تلبية حاجات كل منهما، وتوؤدي اإىل جناح زواجهما وا�ضتقراره.

اأبرز مقومات التوا�ضل الناجح، والأخطاء التي توؤدي اإىل غياب التوا�ضل 

بني ال�ضريكني يف احلوار الآتي مع املعالج النف�ضي ال�ضيد اإيلي غزال.

الإ�ضغاء وتلبية

حاجات الآخر

اأن  ال�����س��ي��د غ���زال  ي���ؤك��د 

�سة  �سة، وكل م�ؤ�سّ الزواج م�ؤ�سّ

بني  ال��ت���ا���س��ل  اإىل  ب��ح��اج��ة 

اأفرادها لكي تنجح وت�ستمر. 

م�سرية  حتّدد  التي  فالقرارات 

العائلية،  واخليارات  ال��زواج 

طريق  عن  تتخذ  اأن  يجب 

النقا�ش وتبادل الراأي ال�سريح، 

الت�ا�سل  اأهمية  هنا  وم��ن 

البّناء الذي يق�م على الأ�س�ش 

الآتية:

ب�سكل  للآخر  الإ�سغاء   -

فهم  من  للتمّكن  كّلي 

فاحل�ار  واآرائ��ه.  نظره  وجهة 

يتلّهى  عندما  ج��دواه  يفقد 

ال��ط��رف��ني يف حم��اول��ة  اأح���د 

بدلاً  ال�سريك  على  رّد  اإيجاد 

الفكرة  على  الرتكيز  من 

والتي  اإي�سالها،  يحاول  التي 

حلاً  طّياتها  يف  حتمل  ق��د 

ومن  املطروحة.  للم�سكلة 

من  كل  يقتنع  اأن  ال�سروري 

ا  دائماً لي�ش  باأنه  ال�سريكني 

قد  �سريكه  واأن  حق،  على 

اأف�سل  اأفكار  اأو  بحل�ل  ياأتي 

يجب  لذلك  اأف��ك��اره،  م��ن 

النظر  وحماولة  راأي��ه  اح��رتام 

اإىل الأم�ر من منظاره لفهمه 

ب�سكل اأو�سح.

خم����اوف  ا���س��ت��ي��ع��اب   -

الإ�ستخفاف  وعدم  ال�سريك 

اإىل  ي�����ؤّدي  ذل���ك  لأن  ب��ه��ا، 

اأزمة  بالتايل  ويخلق  غ�سبه 

بني الطرفني.

الطرفني  من  كل  فهم   -

وال�سعي  الآخ��ر،  احتياجات 

اإىل تلبيتها، فهدف الت�ا�سل 

ه���� ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 

التي  العلقة  لأن  الطرفني، 

واحد  اإر�ساء طرف  تبنى على 

وال�سريك  الف�سل،  م�سريها 

الذي يقّدم كل �سيء من دون 

اأن يح�سل على مقابل، �س�ف 

و�ستك�ن  ما  مرحلة  يف  يث�ر 

الع�اقب وخيمة. 

التعبري  ال�سريكني  على   -

م�ساعرهما  ع��ن  ب������س���ح 

وعدم  ال��ظ��روف،  خمتلف  يف 

ك��ان،  �سبب  لأي  كبتها 

حتى ول� كان الق�سد مراعاة 

���س��ع���ر الآخ�����ر. ف��امل�����س��اع��ر 

مب��رور  تلغى  ل  امل��ك��ب���ت��ة 

ال��زم��ن، واإمن���ا ت��ت��ح��ّ�ل اإىل 

لدى  ينفجر  قد  ع��ارم  غ�سب 

وقد  ب�سيط،  خطاأ  اأي  وق���ع 

اأو  عنيفة  بطريقة  عنه  يعّب 

ا. كذلك ي�ؤدي  مهينة اأحياناً

املكب�تة  امل�ساعر  ت��راك��م 

خطرية  �سلبية  نتائج  اإىل 

وقد  اللمبالة،  اأو  كالكره 

�سحّية  م�ساكل  اإىل  يق�د 

�سغط  وارت��ف��اع  كالقرحة 

املزمنة  ال��راأ���ش  واآلم  ال���دم 

وغريها من الأمرا�ش.

اإىل  غ���زال  ال�سيد  ويلفت 

بغية  تفاديها  يجب  اأخطاء 



اإي��ج��اب��ي،  ت���ا���س��ل  حتقيق 

واأبرزها الآتي:

اأخ���ط���اء  ذك����ر  ع����دم   -

فالتذكري  واآلم���ه.  املا�سي 

ي�ؤّدي  املا�سي  باأخطاء  الدائم 

بني  امل�ساكل  تعظيم  اإىل 

حّلها.  م��ن  ب���دلاً  ال��زوج��ني 

امل��راأة  فيه  تقع  اخلطاأ  وه��ذا 

تعيد  ن��راه��ا  ح��ي��ث  ع����ادة، 

ف��ت��ح »امل��ل��ّف��ات ال��ق��دمي��ة« 

زوجي،  خلف  اأي  وق�ع  عند 

يتمّيزن  الن�ساء  اأن  وال�سبب 

تخّزن  اإن��ف��ع��ال��ّي��ة  ب��ذاك��رة 

املا�سي، لذلك فهن ي�ساحمن 

ين�سني  اأن  دون  من  ولكن 

الأخطاء املا�سية. 

ال�سحّية،  دور  لعب  عدم   -

ا  فالطرف الذي ي�ستكي دائماً

يف  عليه  ال���اق��ع  الغنب  م��ن 

احلياة الزوجية، يدفع الطرف 

وال��ه��روب  النف�ر  اإىل  الآخ���ر 

يف  �سي�سعه  ح�ار  من  امل�سبق 

خانة اجلّلد.

خيبات الأمل 

وغياب احلب

وعن الأ�سباب التي ت�ؤدي اإىل 

غياب الت�ا�سل بني الزوجني، 

ع��ّدة  غ���زال  ال�سيد  ي��ذك��ر 

الع�امل  بينها  ومن  ع�امل 

التي  والإجتماعّية  النف�سية 

على  الفرد  ق��درة  دون  حت���ل 

التماهي  واأب��رزه��ا  الت�ا�سل 

الفرد  اأن  حيث  الأه��ل،  مع 

يغيب  منزل  يف  ين�ساأ  ال��ذي 

يف  �سيفتقر  الت�ا�سل،  فيه 

ه��ذه  اإىل  ال��ن�����س���ج  م��رح��ل��ة 

اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال��ت��ي  امل���ه���ارة 

اكت�سابها.  على  يتمّرن 

الن�سج  غياب  ف��اإن  كذلك 

املرء  لدى  والعاطفي  الفكري 

احل���ار  على  ال��ق��درة  يحرمه 

ا  �سلباً ي�ؤّثر  ما  مب��س�عّية، 

ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة ال��ت���ا���س��ل. 

البيئة  ت������ؤّدي  ذل����ك،  اإىل 

من  فيها  مبا  الجتماعية، 

ا يف  ا هاماً دوراً وتقاليد،  عادات 

لدى  الت�ا�سل  مفه�م  حتديد 

ين�ساأ  ال��ذي  فالرجل  ال��ف��رد. 

خاطئة  مفاهيم  على  مثلاً 

اإب��داء  يف  حّقها  امل���راأة  حت��رم 

القرار،  يف  امل�ساركة  اأو  ال��راأي 

حتقيق  م��ن  يتمّكن  ل��ن 

ت�ا�سل فّعال مع زوجته. 

ت�ساهم  اأخ���رى،  جهة  من 

الجتماعية  ال�����س��غ���ط��ات 

وما  املجتمع  يف  والقت�سادية 

اإ�سافية  اأعباء  من  تفر�سه 

تراجع  اإىل  العائلة  رب  على 

لأن  ال��زوج��ني،  بني  الت�ا�سل 

ال��رج��ل ع���ادة ل ي��رغ��ب يف 

يف  ي��ك���ن  عندما  التعبري 

على  فكري،  اإره���اق  حالة 

عك�ش املراأة التي حتتاج اإىل 

التعبري عّما يف داخلها كي 

فهي  لذلك  بالرتياح،  ت�سعر 

زوجها  طبيعة  تتفهم  ل  قد 

وتّتهمه باإهمالها.

اإىل ما مت ذكره،  بالإ�سافة 

اإىل ع�امل  ي�سري ال�سيد غزال 

غ��ي��اب  اإىل  ت�������ؤّدي  اأخ�����رى 

ال�سريكني،  ب��ني  الت�ا�سل 

باملجتمع  ل��ه��ا  ع��لق��ة  ول 

اخل���ارج���ي واإمن���ا 

مبا�سرة  ت��رت��ب��ط 

العلقة  بطبيعة 

ب�����ني ال����زوج����ني 

من  تختزنه  وم��ا 

وم���رارة.  خيبات 

ف����ه����ن����اك م��ن 

الت�ا�سل  يتفادى 

ن��ت��ي��ج��ة جت���ارب 

فا�سلة،  ما�سية 

املراأة  ترف�ش  حيث 

م��ث��لاً احل����ار مع 

رجل يهينها ول يحرتم راأيها، 

فيما يتهّرب الرجل من ح�ار 

بالدم�ع  امل��راأة  فيه  تت�سّلح 

واملنطق.  العقل  م��ن  ب���دلاً 

الت�ا�سل  يغيب  ك��ذل��ك، 

يبلغ  عندما  الطرفني  ب��ني 

اأحدهما اأو كلهما مرحلة 

فيفرت�ش  العلقة،  يف  الياأ�ش 

ا اأن احل�ار لن ي�ؤّدي اإىل  م�سبقاً

اأي نتائج اإيجابّية. وقد يغيب 

الت�ا�سل نتيجة غياب احلب 

والإهتمام، حيث ل يع�د لراأي 

ال�سريك اأي قيمة اأو اأهمية يف 

نظر �سريكه.

احلل لي�س يف الهروب

الإت�سال  و�سائل  دور  وع��ن 

تغييب  يف  الإج���ت���م���اع���ي 

ي�ؤّكد  الزوجني،  الت�ا�سل بني 

ال��سائل  اأن  غ���زال  ال�سيد 

ا  �سبباً ل��ي�����س��ت  امل����ذك�����رة 

هي  واإمن��ا  الت�ا�سل،  لفقدان 

حال  يف  �سلبي  ب�سكل  ت�ؤثر 

وج�د خلل م�سبق يف العلقة 

اأن  ميكن  حيث  الزوجية. 

الطرفني  اأح��د  اإليها  يلجاأ 

اأو  ملل  من  هروب  ك��سيلة 

فيبحث  ير�سيه،  ل  واقع  من 

علقة  ع��ن  خ��لل��ه��ا  م��ن 

باعتقاده،  �ستمنحه،  وهمّية 

يحتاجه.  ال���ذي  الإه��ت��م��ام 

امل��ح��اولت  اأن ه��ذه  وال���اق��ع 

للأمل،  امل�سّكن  مبثابة  هي 

لذلك  للداء،  ا  علجاً ولي�ست 

ا ما تزيد ال�سرخ يف  فاإنها غالباً

م�سكلة  اإىل  وت���ؤّدي  العلقة 

للم�ساكل  حّل  فل  اأعظم، 

اإّل  ال��زوج��ي��ة  وال�����س��ع���ب��ات 

بني  والت�ا�سل  امل���اج��ه��ة  يف 

ال�سريكني.

ي��ؤك��د  ال�����خ�����ت��������ام،  يف 

خيار  ل  اأن  غ���زال  ال�س��يد 

ل��ل��زوج��ني ���س���ى ال��ت���ا���س��ل 

على  ل��ل��ح��ف��اظ  وال��ت��ف��اه��م 

ف��ال��زواج  م�ستقّرة.  ع��لق��ة 

الت�س�يات  يق�م على  الناجح 

مببداأ  تقّر  التي  الناجحة، 

اأن  مبعنى  امل�سرتك.  الربح 

الطرفني  م��ن  ك��ل  ي��ح��اول 

ت��ق��دمي ال��ت��ن��ازلت ل��لآخ��ر 

تر�سي  ت�س�ية  اإىل  للت��سل 

ك���ل م��ن��ه��م��ا، وه�����ذا ما 

خلل  من  حتقيقه  ميكن 

وين�سح  ال��ب��ّن��اء.  ال��ت���ا���س��ل 

من  اأك��ر  باإعطاء  الأزواج 

فر�سة للح�ار والت�ا�سل، وعدم 

امل�جع  احل���ار  من  ال��ه��روب 

اإىل  الت�ا�سل �سي�ؤدي  لأن عدم 

وجع اأفظع.
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الطريق اإىل العنف

للعنف  املغذية  الع�امل  اىل  بالن�سبة 

وج�د  الباحث�ن ح�ل  يّتفق  الإرهاب،  اأو 

يف  الن�سان  ت�ّرط  ت�سّهل  فطرية  دوافع 

اأعمال ل عقلنية، وهي دوافع مّكنته 

من ال�سم�د عب الع�س�ر يف وجه كل ما 

يهدد بقاءه.

ياأتي  ل  العنف  اإىل  امليل  اأن  يعني  هذا 

الإن�سان  ت�سرفات  فجميع  ف��راغ.  من 

ت�سعلها  داخلية  حمركات  من  تنبع 

والظروف  كالبيئة،  خارجية  ع�امل 

و�س�اها. الجتماعية 

بهذا ميكن الق�ل، اإن �سل�ك العنف 

اأو  اخل�ف  ل�سع�ر  كرتجمة  ينفجر  قد 

الإح�سا�ش بالظلم والدونية.

ل�ستخدام  ا  كافياً يعتب  ال�سع�ر  وهذا 

لإثبات  العنف  و�سائل  جميع  الن�سان 

ذاته.

اإ�ستخدام  اأن  اإىل  الباحث�ن  وي�سري 

بيئات  يف  ترّب�ا  الذين  لدى  يزداد  العنف 

نف�سية  ا�سطرابات  وعان�ا  �س�ية،  غري 

خلل �سن�ات الطف�لة واملراهقة.

ه�ؤلء  وج�د  خط�رة،  ال��سع  يزيد  وما 

يف بيئات حا�سنة ت�سحذ فيهم الغرائز، 

وعقائد  ب�سعائر  اأذه��ان��ه��م  وحت�����س��� 

ت�ستجدي العنف و�سيلة اإىل احلياة.

العنف غريزة بقاء ثائرة

ظروف  من  ينبثق  العنف  اأّن  باعتبار 

بق�اعد  يتقيد  ل  فه�  ع��ادي��ة،  غ��ري 

من  فعالّيته  يكت�سب  ب��ل  معّينة، 

اأو  عليه،  م�سيطر  غري  ا  غ�سباً ك�نه 

اآخر، غريزة بقاء ثائرة، ومن هنا  مبعى 

اأن  ومبا  والرعب.  بالهمجية  اّت�سامه 

م�ساد،  عنف  اإىل  ا  عم�ماً يق�د  العنف 

ي�سعب  دّوام���ة  يف  الفرقاء  يدخل  فه� 

يدخل  الذي  والإن�سان  نهايتها.  حتديد 

هذه الدّوامة، يركز كل اهتمامه على 

ا،  الحتماء بالعقيدة التي يتخذها ملذاً

للمحافظة على وج�ده.

الباحث�ن  ين�سى  ل  ال�سياق،  ه��ذا  يف 

الكامنة  الع�امل  اأهم  اأحد  اإىل  الع�دة 

فبالإ�سافة  العنف.  دوام��ة  ن�س�ء  وراء 

غري  اجتماعية  ظ��روف  يف  الرتبية  اإىل 

هناك  واجلهل،  الفقر  ي�س�دها  �س�ية 

م�ست�ى  وهب�ط  ال�سيا�سية،  الحتقانات 

الن��ت��م��اء ال���ط��ن��ي حل�����س��اب الن��ت��م��اء 

القت�سادية  والع�امل  والطائفي،  احلزبي 

امل�اطن  كاهل  تثقل  التي  ال�ساغطة 

هذه  زادت  وكلما  ا.  م��ت���ت��راً وتبقيه 

العنف  ح���ّدة  زادت  ا،  ���س���ءاً الأو���س��اع 

ا  متنف�ساً لها  جتد  ل  التي  والحتقانات 

�س�ى املزيد من العنف.

اأنواع العنف 

اإي��رف��ني  ال����ذي و���س��ع��ه  يف ال��ك��ت��اب 

جامعة  يف  النف�ش  علم  اأ�ستاذ  �سن�ب 

الكاتب  راأى  الأمريكية،  ما�سات�س�ت�ش 

»املثالي�ن«  اأن�اع:  ثلثة  الإرهابيني  اأن 

م�سلحة  اأج����ل  م��ن  ي��ع��م��ل���ن  ال����ذي 

والقهر.  الظلم  منها  ينال  جماعة 

رحلة يف 

اإعداد:الإن�سان

غري�س فرح

العدد 86356

ما الذي يدفع 

الإن�ضان اإىل العنف؟

امليل الب�ضري اإىل العنف، كان ول يزال مو�ضوع درا�ضات مكثفة. وقد 

بداأ التعريف العلمي ملا ي�ضّمى اليوم بالإرهاب، يّتخذ معامل وا�ضحة. لكن 

وما  العنف؟  ل�ضلوك  املغذية  الدوافع  عن  احلديث  العلم  جعبة  يف  ماذا 

هو تف�ضري تراجع العقالنية لدى البع�س مقابل فوران النزعات الفطرية؟
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مع  يتفاعل�ن  الذين  و»امل�ستجيب�ن« 

اإليها،  ينتم�ن  التي  اجلماعة  جتربة 

خمّيم  يف  ترّب�ا  قد  ه�ؤلء  يك�ن  ورمبا 

دفعتهم  �سدمات  وع��ان���ا  ل��ّلج��ئ��ني، 

منهم  الثالث  الن�ع  اأم��ا  العنف.  اإىل 

وه���ؤلء  التائهة«.  الأرواح  »ذوو  فه� 

التيارات  رحمة  حتت  ا  عم�ماً يعي�س�ن 

املنب�ذين  من  يك�ن�ن  ورمبا  والعقائد، 

ويجدون  معينة،  بتهم  املحك�مني  اأو 

متطّرفة  ج��م��اع��ات  �سمن  ذوات��ه��م 

متنحهم الق�ة والثقة بالنف�ش.

الباحثني  من  عدد  راأي  اإىل  هنا  اإ�سارة 

دم��اغ  ب��ني  و���س��ل  وج���دوا �سلة  ال��ذي��ن 

ق�سية،  اأجل  من  يعمل  الذي  الإرهابي 

وح���ك��م  �سبق  ال���ذي  امل��ج��رم  ودم���اغ 

يتمّيز  فكلهما  خمتلفة.  بجرائم 

اإىل  و�سلبيته.  الت�ّجه  عقلنية  بل 

ا ل ي�ستهان  ذلك يرى البع�ش اأن عدداً

ا  اأمرا�ساً يعاين  الإره��اب��ي��ني  من  به 

نف�سية خطرية.

العنف والهوية اجلماعية

ق�س�ى  اأهمية  الباحث�ن  يعطي 

باعتبارها  اجلماعية  لله�ية 

تنمية  يف  الأه����م  ال��ع��ام��ل 

ال���ن���زع���ة الإره����اب����ي����ة. 

يخدم  ال���ذي  ف��الإره��اب��ي 

كانت  دينية  م��ا،  ق�سية 

ق�ته  يكت�سب  وطنية،  اأم 

من  اأو  اجلماعّية،  ه�يته  من 

ذهنه  يف  خت  تر�سّ التي  العقيدة 

بفعل انتمائه اإىل جمم�عة معنية 

حزب،  ع�سرية،  قبيلة،  )طائفة، 

الخ...(. ويت�قع الفرد اأن يلقى احلماية 

والأمن، يف هذه املجم�عة التي يتكتل 

الروؤية  يف  ي�سرتك�ن  اأ�سخا�ش  �سمنها 

التكتل،  هذا  اأر�سّية  وعلى  نف�سها. 

الرغبة  وت����زداد  الآخ����ر،  ك���ره  ينم� 

املجم�عات  وت�سبح  العنف،  مبمار�سة 

ا.  وتطرفاً خط�رة  اأكر  احت�سنته  التي 

وهذا يحدث عندما تتفلت زمام الأم�ر 

يف  اأ�سهمت  ال��ت��ي  الأط����راف  وتف�سل 

حتريك العنف يف اإعادة جلمه.

من هنا ميكن ال�ستنتاج اأن العنف 

رد  ب�سكل  تنفجر  انفعالية  حالة  ه� 

ا  وهمياً ول���  ا  �سع�راً يعطي  عنيف  فعل 

الإن�سان  ت��لزم  نزعة  اإذن  اإن��ه  بالق�ة. 

اإىل  بال�سعف  �سع�ره  ح��ال  يف  وتتحّ�ل 

قناع لهذا ال�سعف، واأداة للثاأر والنتقام.

اأتينا على  التي  الع�امل  اأن  يعني  هذا 

تك�ن  قد  ذكرها 

العنيف،  لل�سل�ك  حم��ّرك��ة  اأدوات 

وهذا  وج���ده.  يقرر  ما  لي�ست  لكنها 

ما  باأن  القائل  املبداأ  على  قاطع  دليل 

الإن�سان  عقل  على  ت�سيطر  فكرة  من 

اإذا مل جتد قب�لاً داخله.

قد ي�جد من يق�ل اإن العنف ل يعتب 

قد  لأن��ه  ال���دوام،  على  �سلبية  ظ��اه��رة 

والدليل  تاريخية،  �سرورة  ا  اأحياناً يك�ن 

الكبى  العاملية  ال��ث���ري��ة  ال��ت��ح���لت 

والتي مل تكن لتحدث ل�ل وج�د درجة 

العنف. لكن هذا ل يعني  معينة من 

ال�حيد  ال�سيق  الطريق  العنف  اأن يبقى 

غري  ومن  وال��روؤى.  احلقائق  ير�سم  الذي 

ال��سيلة  الطريق  هذا  يظل  اأن  املنطقي 

التاريخية  التغريات  لإح��داث  ال�حيدة 

العقائد  �سمت  مهما 

والتطلعات.



مت��ّك��ن ال��ط��ال��ب الأم��ريك��ي كاي 

كل�بفر من تط�ير م�سّد�ش ذكي يعمل 

على  ف��از  حيث  الإ�سبع،  ب�سمة  على 

اخرتاعه هذا بجائزة قدرها 50 األف دولر اأمريكي يف م�سابقة 

 Smart Tech( النارية«  للأ�سلحة  الذكية  التقنية  »حتدي 

.)for Firearms
لبتكاره  ا  عاماً  17 العمر  من  البالغ  لكاي  الأول  املحّفز 

ك�ل�رادو  ولية  �سهدتها  التي  العنف  ح���ادث  اأحد  ه�  هذا، 

يف  الط�يل  بتاريخها  واملعروفة  اإليها،  ينتمي  التي  الأمريكية 

العنف امل�سلح. ويعمل امل�سّد�ش عن طريق خلق معّرف �سخ�سي 

كل  اأ�سبع  ب�سمة  على  ليعمل  وقفله،  للم�ستخدم   )ID(

م�ستخدم خمّ�ل ا�ستخدام امل�سّد�ش. وقال كاي املهتّم مبجال 

بامل�ستخدمني  اخلا�سة  البيانات  كل  اإن  املعل�مات،  اأم��ن 

وحفظها  رفعها  يجري  ل  اأنه  اأي  فقط،  امل�سد�ش  على  خمّزنة 

يجعل  وما  ا،  �سعباً ا  اأمراً اخرتاقه  يجعل  ما  اآخر،  اأي مكان  يف 

ا لل�ستخدام الع�سكري. امل�سّد�ش منا�سباً

ن�عه، حيث  الأول من  لي�ش  الذكي  امل�سد�ش  اأن  ُيذكر 

من  �سابق  وق��ت  يف  اأملانية  �سركة  طرحت 

ا يعتمد  ا ذكياً العام اجلاري م�سد�ساً

ال���رتددات  تقنية  على 

يطلق  ول   )RFID(

النار اإل من يد �ساحبه، 

ول يعمل يف حال �سرقته.

تكنولوجيا

اإعداد:

ندين البلعة خريالله
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اأطلق النار 

بب�ضمة اأ�ضبعك!

روب�تات  هنالك  اأن  ل�  تخيل 

ميكن  لدرجة  احلجم  �سغرية 

مت���لأ  اأن  م��ن��ه��ا  مل���ل���ي���ارات 

دماء  يف  لت�سبح  خ�سي�سااً  و�سممت  �سغرية؟  �ساي  ملعقة 

اأو  »النان�«  تكن�ل�جيا  عليه  تق�م  ما  ه��ذا  املر�سى؟ 

الروب�تات  هذه  ا�ست�حيت  التي   »nanotechnology«

منها، والتي يتم اإدخالها باأ�سد الأجزاء ح�سا�سية يف اجل�سد 

الب�سري، الدماغ والقلب، ويق�م جي�ش منها بحقن الأدوية 

ج�سم  داخل  الدقة  من  عالية  بدرجة  امل�سابة  املناطق  يف 

الإن�سان.

وعلى الرغم من اأن هذه التكن�ل�جيا تتطلب الكثري 

ل�ستخدامها  اجلراحني  يد  على  والتط�ير  التدريب  من 

اأن البع�ش ياأمل  اإل  ب�سكل اعتيادي يف غرف العمليات، 

باأن ت�سكل هذه الروب�تات احلل الأمثل م�ستقبلاً لعلج 

ال�سرطانية. الأورام 

وياأمل العلماء باأن ت�ساعد هذه التكن�ل�جيا العلماء يف 

ال��س�ل اإىل املناطق الأكر دقة والتي تك�ن فيها نتائج 

الدقيقة  الب�لية  وامل�سالك  الدماغ  مثل  عالية،  خطاأ  اأي 

وال�سعريات الدم�ية، اإذ ميكن اأن تخ�س�ش روب�تات بقطر 

يرتاوح من 2-3 مليمرت لهذه احلالت.

اإطار  خارج  الروب�تات  هذه  ا�ستخدام  يف  اآم��ال  وهنالك 

طبي، اإذ ميكنها اأن حتل ك�ارث طبيعية كبرية، مثل 

ت�سرب النفط اأو ا�ستخراج الأج�سام املل�ثة للمياه.

ومنظمة  لب«  »كا�سب�سكي  �سركة  اأج��رت 

حماية  جمال  يف  حديثة  درا�سة  الدولية«  بي   2 »بي 

الكمبي�تر  قرا�سنة  هجمات  من  الإلكرتونية  الأج��ه��زة 

)هاكرز( ومكافحة الفريو�سات. وقد اأظهرت هذه الدرا�سة اأن 

نح� 315 األف »تطبيق خبيث« يحاول اخرتاق اأجهزة الإت�سالت 

ا. الإلكرتونية ي�مياً

�سبكة  م�ستخدمي  ي�سغل  ما  اأك��ر  اأن  الدرا�سة  وذك��رت 

واله�ية  اخل�س��سية  حماية  ه�  الأو�سط  ال�سرق  يف  الإنرتنت 

اأن  تبنّي  وقد  املالية.  واملعاملت  ال�سخ�سية  والبيانات  الرقمية 

تظهر  اخلبيثة  البجميات  من  جديد  اأمن�ذج  األف   315 قرابة 

الت�سغيل  نظام  على  يرّكزون  الهاكرز  يعد  ومل  ي���م،  كل 

واأنظمة  »م��اك«  اأجهزة  ا  اأي�ساً �سهدت  بل  فح�سب  »ويندوز« 

الأجهزة املحم�لة الأخرى هجمات مّطردة.

اأجهزة  م�ستخدمي  باإمكان  يعد  اأنه مل  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 

»اآب�����ل« اجل����زم ب����اأن ن��ظ��ام 

ا،  كلياً اآمن  اأجهزتهم  ت�سغيل 

التي  اخلبيثة«  »البجميات  ف��اأع��داد 

��ا  رواجاً الأك���ر  املحم�ل  اأنظمة  ت�ستهدف 

ت�ا�سل النم� ب�سكٍل �سريع. كما اعتبت الدرا�سة اأن امل�اقع 

على  ال�سخ�سية  البيانات  ل�سرقة  امل�سممة  الزائفة  وال�سفحات 

ي�سّكل  �ساملاً  ا  اإلكرتونياً ا  تهديداً اأ�سبحت  الإنرتنت  �سبكة 

ا على جميع امل�ستخدمني، بغ�ش النظر عن ن�ع اجلهاز  خطراً

وت�سجيل  ر�سد  ا  اأخ��رياً مّت  وقد  به.  يعمل  الذي  الت�سغيل  ونظام 

م�ستخدمي  تدفع  ت�سّيدية«  »�سفحة  األ��ف   137 من  اأك��ر 

الإنرتنت اإىل ت�سليم بياناتهم ال�سخ�سية واملالية اإىل »املجرمني 

الإلكرتونيني«.

315 األف تطبيق 

خبيث يحاول 

اخرتاق اأجهزتك 

الإلكرتونية!

روبوتات �ضغرية

للعمليات اجلراحية!



تط�ير  على  املانيا،  يف  باحث�ن  يعمل 

نظام ي�سمح بالتحّكم بالطائرة عب اإ�سارات الدماغ من دون 

حتريك الأيدي. 

ا  وجهداً امل�ستخدم،  من  ا  تاماً ا  تركيزاً النظام  هذا  يتطّلب 

ا لل�سيطرة على حتركات الطائرة. حتّلق الطائرة  ا كبرياً ذهنياً

ا و�سمالاً من خلل اإ�سارات يطلقها  مييناً

ا.  دماغ الطيار من دون اأن يحّرك �ساكناً

يف  الإختبار  قيد  امل�سروع  هذا  ي��زال  ول 

جامعَتي مي�نخ وبرلني.

الدماغ« على  ا�سم »طريان  الذي يحمل  النظام  يرتكز هذا 

مزّودة  مطاطية  خ�ذة  عب  للمتط�عني  الدماغ  ن�ساط  درا�سة 

الحتاد  من  املمّ�ل  امل�سروع  هدف  اأن  اإّل  اإلكرتونية،  ا  اأقطاباً

الأوروبي ل يقت�سر على اإمكان التحّكم بالطائرة، لي�سل اإىل 

الحتياجات  لذوي  ي�سمح  نظام  تط�ير 

باأجهزة الكمبي�تر  بالتحّكم  اخلا�سة 

يف امل�ستقبل.

جنح فريق دويل من العلماء 

�سخ�ش  اأف���ك���ار  ن��ق��ل  يف 

اآخر  �سخ�ش  دماغ  اإىل  معنّي 

اآلف  م�ج�د يف مكان بعيد 

الأميال. وهذه املرة الأوىل التي 

يت�ا�سل فيها دماغان مبا�سرةاً 

على الرغم من امل�سافة التي تف�سل بينهما.

Ciao وHola هما التحّيتان اللتان انتقلتا يف رحلة تاريخية 
اإىل فرن�سا عندما تلّقاهما ولفظهما باحث متلقٍّ  الهند  من 

من  متّكن  حيث  اأذن،  ب�سّدادات  وجمّهز  العيَنني  مع�س�ب 

معرفة ما يفّكر فيه زميله الذي يبعد عنه 5 اآلف ميل.

العلمية،   »PLOSOne« �سحيفة  ن�سرتها  التي  الدرا�سة 

املتحدة  وال�ليات  وفرن�سا  والهند  اأ�سبانيا  يف  علماء  اأجراها 

الأمريكية، فم��س�ع تناقل الأفكار من دماغ اإىل اآخر يهّم 

العلماء من خمتلف اأنحاء العامل. واأعلن باحث�ن من جامعة 

اإذ حّرك  الأمر،  اختب  اأول من  اأنهم  املا�سي  العام  وا�سنطن يف 

اأحد الطلب اإ�سبعه بطريقة معينة يف زاوية من حرم اجلامعة، 

بعد اأن فّكر بهذا الأمر طالب اآخر يف زاوية خمتلفة.

وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن ال�ستعمال الكثيف للت�ا�سل الب�سري 

ا  بني الدماَغني عب ات�سال ب�ا�سطة التكن�ل�جيا، �سيخلق فر�ساً

ال�ا�سعة  الجتماعية  بالنعكا�سات  الإن�سان  لرتابط  جديدة 

التي تتطلب ا�ستجابات اأخلقية وت�سريعية جديدة.

تطّلب نقل الكلمَتني اأن يتم و�سل باعث الر�سالة ومتلقيها 

ولي�ش  كالأ�سرى  يبدوان  جتعلهما  متط�رة  واأجهزة  بروب�تات 

التعاون  البحث  اإجن��از  وتطلب  التحية،  يتبادلن  ني  �سخ�سَ

با للقيام بهذه املهمة. لحظ جهاز  ال�اعي منهما، بعد اأن ُدرِّ

تخطيط اأم�اج الدماغ الن�ساط الدماغي عند املر�سل يف الهند، 

مت  م�سّفرة  رم�ز  اإىل  الكلمَتني  على  القائمة  الر�سائل  وحّ�ل 

املتلقي يف  اإىل  الإنرتنت  اإىل كمبي�تر قريب، ثم عب  اإر�سالها 

فرن�سا. التحفيز املغناطي�سي لدماغ هذا الأخري عّزز الإ�سارات 

ر�سالة  باأن  عاملاًا  جعله  ما  منه،  رئي�سي  جزٍء  يف  الكهربائية 

ا. معّينة �ست�سله قريباً

وقد وافقت على الدرا�سة مديرية الغذاء والدواء الأمريكية يف 

الإكتئاب  يعان�ن  الذين  املر�سى  على  لُت�ستخدم   2008 العام 

هذه  يختب  التقليدية.  الأدوي���ة  مع  يتجاوب�ن  ول  ال�سديد، 

التكن�ل�جيا باحث�ن اآخرون على جمم�عة من ال�سطرابات 

ومر�ش  الن�سفي  ال�سداع  ذل��ك  يف  مبا  والنف�سية  الع�سبية 

الباركن�س�ن.

يجري  اجلملة  ه��ذه  ق���راءة  اأث��ن��اء  يف 

م�اقع  اأرب��ع��ة  عن  يقّل  ل  ما  ت�سجيل 

جديدة على الإنرتنت. ووفق اأرقام متتبع 

 »Internet Live Stats ILS« الإنرتنت

ا  حالياً امل�اقع  من  الإجمايل  العدد  فاإن 

يتجاوز املليار، وه� م�ستمّر يف الإرتفاع.

امل�اقع  هذه  من   %75 ف��اإن  ذلك  ومع 

هذه  يف  وتعرف  ا،  حالياً ن�سطة  لي�ست 

املت�قفة«  »النطاقات  با�سم  احل��ال��ة 

عدد  ويتجاوز   .)Domain parked(

م�ستخدمي الإنرتنت يف العامل الآن ثلثة 

وحده   2013 العام  �سجل  وقد  مليارات. 

ازدياد عدد امل�اقع على �سبكة الإنرتنت 

بداية  يف  م�قع  ملي�ن   630 ح���اىل  من 

بحل�ل  ملي�ن   850 من  اأكر  اإىل  العام 

ملي�ن   180 منها  منه،  الأول  كان�ن 

م�قع نا�سط.

اأوك�سف�رد  معهد  من  خ��باء  وح��ّذر 

اإمكان حدوث م�ساكل  للإنرتنت من 

ا،  قريباً امل�اقع  مل�ستخدمي  رئي�سة  فنية 

البيانات  تخزين  م�ساحات  لأن  وذل��ك 

على الإنرتنت اأو�سكت على النفاد.
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م�ضاحات التخزين على الإنرتنت 

تنفد!

دماغك يتحّكم بالطائرات

الأفكار تنتقل من دماغ اإىل اآخر!



احلاجة اأم املهرجان

الأ�سل  يف  اجلليد  مهرجان  تعيني  مّت 

من قبل �سكان مزارع املنطقة املحيطة 

خلل  امل���ال  لك�سب  نا�سل�ا  ال��ذي��ن 

بفكرة  فجاوؤوا  الط�يل،  ال�ستاء  ف�سل 

وقد  ال�سياح.  جلذب  اجلليد  مهرجان 

جنح�ا بذلك بحيث يت�افد اإىل البحرية 

اأكر من ملي�ن زائر من جميع اأنحاء 

الفريدة  التجربة  بهذه  للتمّتع  العامل، 

وامل�ساركة يف اإحدى اأكب الحتفاليات 

العامل.  يف  ال�سمك  ل�سيد  اجلليدية 

درجات  ي�اجه�ن  الذين  الزوار  ويتجّمع 

اجلليدية  املياه  ح�ل  ال�سفر  دون  حرارة 

املياه  بحريات  )اأكب  ت�ساقان،  لبحرية 

العذبة يف ال�سني( والتي متلك ميزة اأنها 

ال�ادي  رياح  ب�سبب  التجّمد  يف  الأ�سرع 

الباردة ومياهها النظيفة.

الطبيعة اإحرتاًما لعطايا 

النا�س وجهود 

القرابني  بطق��ش  امل��ه��رج��ان  ي��ب��داأ 

على  الطبيعة  ل�سكر  ت��ق��ّدم  ال��ت��ي 

ا  وتقديراً الثمينة،  العطايا  هذه  منحها 

من  ا  انطلقاً وذل��ك  ال�سيد،  ل�سبكة 

ولإيقاظ  النا�ش،  وجه�د  الأدوات  احرتام 

منذ  »نائمة  كانت  التي  ال�سبكة 

�سمكة  اأول  اإخراج  ومع  العام«؛  ح�اىل 

ال�سيد  م��سم  يبداأ  اجلليدية  املياه  من 

ا.  ر�سمياً

من  العديد  الحتفالية  هذه  وت�سمل 

الفعاليات كالتزّلج على اجلليد وكرة 

رجل  بناء  وم�سابقة  اجلليدية  القدم 

اجلليد،  على  النحت  ومهرجان  الثلج 

�سمك  �سيد  ه�  الأب���رز  احل��دث  لكن 

الطبقة  حت��ت  م��ن  امل��رّق��ط  ال�سلم�ن 

وذل��ك  النهر،  تغطي  التي  اجلليدية 

الإحدى  وعب  ال�سيد،  �سّنارات  ب�ا�سطة 

يتّم حفرها لهذه  التي  األف فتحة  ع�سر 

امل�سابقة. 

بتغيري  النا�ش  يق�م  احلدث  اأثناء  ويف 

اأماكن �سيدهم، لأن الأ�سماك تنتقل 

نوافذ 

مفتوحة
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مهرجان بحرية ت�صاقان ال�صتوي

ال�ضجعان ي�ضطادون ال�ضلمون من اأعماق اجلليد
العطالت،  مو�ضم  نهاية  اق���رتاب  م��ع 

هات�ضيان  مقاطعة  يف  ت�ضاقان  بحرية  ت�ضبح 

ال�ضني  �ضرق  �ضمال   )Hwacheon(

ا  خ�ضو�ضً الكثريون،  له  يف�ضّ �ضياحًيا  مكاًنا 

اأهم  اأحد  يقام  حيث  الربد،  يخ�ضون  ل  الذين 

من  الأ�ضماك  ل�ضيد  ال�ضياحية  املهرجانات 

�ضان�ضينيو  »هات�ضيان  �ضمن  املتجّمدة  البحرية 

اإبتداء  اأ�ضابيع   3 مدة  ي�ضتمر  الذي  اجلليدي« 

وتقام  الثاين،  كانون  �ضهر  من  التا�ضع  من 

تتجّمد،  ل  »قلوب  �ضعار:  حتت  فعاليته 

ذكريات ل تُن�ضى«.

اإعداد:

با�ضكال معّو�س بومارون
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من مكان اىل اآخر؛ وتت�ساعد �سيحات 

الكثريون  وينطرح  البحرية  الفرح ح�ل 

من  غّلتهم  لل��ت��ق��اط  ال��ث��ق���ب  اأم���ام 

و�سط ج� من  التهاين  ويتلق�ن  ال�سمك 

رغم  اجلميع،  يعّم  والت�سلية  الفرح 

املنخف�سة  احل���رارة  ودرج���ات  ال�سقيع 

ا. جداً

با�سطياد  امل�����س��ارك  ي��ق���م  وع��ن��دم��ا 

اأح��د  اإىل  اأخ��ذه��ا  ميكنه  �سمكاته 

الحتفال  منطقة  من  القريبة  املطاعم 

ليق�م باإعدادها وحت�سريها على ذوقه.

امل�ضي يف اأح�ضاء اجلليد

هذا  فعاليات  من  املميز  اجلانب  يف 

�سمك  �سيد  م�سابقة  تبز  املهرجان، 

امل�سي  عب  ب��الأي��دي  امل��رّق��ط  ال�سلم�ن 

بهذه  مليئة  جليدية  ب��رك��ة  داخ���ل 

الزلقة. الأ�سماك 

الذين  ال�سجعان  م�سابقة  تعتب  وهي 

املتجّمدة،  امل��ي��اه  �سقيع  يخ�س�ن  ل 

ول�قت  النهار  خلل  مرات  ثلث  وتقام 

باأنف�سهم  املتبارون  ُيلقي  حيث  حمدد، 

بثيابهم  البحرية  داخ��ل  ال�سرورة  عند 

عدد  اأكب  بالتقاط  ويبداأون  اخلفيفة، 

اأ�سماك ال�سلم�ن باأيديهم العارية؛  من 

فيتجّمع ح�لهم عدد كبري من النا�ش، 

الإعجاب  و�سيحات  ال�سراخ  ويت�ساعد 

والده�سة من ال�سيادين واجلمه�ر الذين 

ت�سته�يهم هذه امل�سابقة الغريبة. 

• �ضباك واأ�ضماك •
ا من الأ�سماك. وقد دخلت  ا خمتلفاً ي�جد يف بحرية ت�ساقان ح�اىل 70 ن�عاً

�سبكة  اأكب  خلل  من  القيا�سية  للأرقام  العاملي  غيني�ش  �سجل  البحرية 

اأ�سماك بلغ وزنها 104 اآلف و500 كلغ العام 2005. وبعد ثلث �سن�ات، جتاوز 

ا و500 كلغ؛ اأما يف مهرجان العام 2012 فقد مّت ا�سطياد  وزن ال�سبكة 168 األفاً

ح�اىل 850 األف كلغ من الأ�سماك.



ال�ضّحة العاّمة

http://www.localhealth.com
الطّبية.  �ش يف املعل�مات  م�قع متخ�سّ

ويتناول  الأم��را���ش  خمتلف  عن  يعّرف 

وعلجها  اأعرا�سها  لة  مف�سّ تقارير  يف 

اإ�سافة اإىل طرق ال�قاية منها.

تكنولوجيا

املعلوماتّية

www.informationweek.

com
ج���دي���د ع����امل امل��ع��ل���م��ات��ّي��ة 

والبامج  الإلكرتونية  وامل���اق��ع 

باله�اتف  اخلا�سة  والتطبيقات 

املذك�ر  امل�قع  ينقله  املحم�لة، 

اأعله من خلل اأخبار ومقالت 

وتقارير م�سّ�رة.

اأخبار ال�ضينما

http://www.movies.com
العاملّية،  ال�سينما  اأخبار  يتناول  م�قع 

واأحدث الأفلم يف ال�سالت ال�سينمائية، 

كما يعر�ش اأرقام املبيعات على �سباك 

للأفلم  اجلماهريي  والتقييم  الّتذاكر، 

املعرو�سة.

ت�ضلية للعائلة

www.spoonful.com
م���ق��ع ي��ج��م��ع ال��ع��ائ��ل��ة م��ن خ��لل 

يدوية  واأعمال  م�سّلية،  ون�ساطات  األعاب 

ممّيزة، اإ�سافة اإىل و�سفات �سهّية �سهلة 

التح�سري.

حماية ح�ضابات Gmail من التج�ض�س

دائم،  ب�سكل   Gmail ح�ساب  م�ستخدمي  من  كنت  اإذا 

فمن امل�ستح�سن اأن تبّدل كلمة املرور بني فرتة واأخرى. اأما اإذا 

الداخل  يتج�س�ش على ح�سابك من  ما  ا  اأحداً اأن  �سّك  راودك 

فعليك اتباع الطريقة الآتية:

ال�ارد  البيد  �سفحة  اإىل  وال��س�ل  ح�سابك  اإىل  دخ�لك  عند 

اأو Inbox، قم بالنزول اإىل اأ�سفل ال�سفحة حيث جتد يف اأق�سى 

ال�سغط  بعد   .Details اأو  »تفا�سيل«  اختيار  اليمنى  الزاوية 

عليها �ستظهر لك نافذة اأخرى حتت�ي على تفا�سيل كاملة 

لآخر ع�سر مرات مت الدخ�ل بها اإىل ح�سابك: طريقة الدخ�ل 

اأي  اأو  ميل،  للجي  تطبيق  النرتنت،  )مت�سفح  احل�ساب  على 

ذكر  مع  وتاريخه،  الدخ�ل  ت�قيت  اإىل  اإ�سافة  اأخرى(  طريقة 

اإىل  للدخ�ل  امل�ستخدمة  الإنرتنت  بروت�ك�ل  عناوين  جميع 

اعتيادية،  غري  العناوين  هذه  اإح��دى  كانت  ف��اإذا  احل�ساب، 

ا بتغيري كلمة املرور اخلا�سة بح�سابك. عليك التفكري ف�راً

اإعداد: رميا �ضليم �ضوميط

خدمات 

دوت كوم

...وحماية بريد Yahoo من الخرتاق

اأخ��ب��ار ح���ل حم��اولت  الأخ���رية  ال��ف��رتة  يف  انت�سرت 

ياه�  من  الإل��ك��رتوين  البيد  خدمة  م��زّود  لخ��رتاق 

)yahoo(، ومل يك�سف فيما اإذا كانت هذه املحاولت 

ناجحة اأو فا�سلة. لذلك ين�سح م�ستخدم� بريد »ياه�« 

بغية  ال��دخ���ل  ت�سجيل  من  التحّقق  ميزة  باعتماد 

احلفاظ على اأمن ح�ساباتهم. 

الرابط  اإىل  امل�ستخدم  يت�ّجه  امل��ي��زة  ه��ذه  لتفعيل 

بت�سجيل  يق�م  حيث   http://goo.gl/FMWHPS
ويدخل  بلده،  يختار  ثم  اخلا�ش  ح�سابه  اإىل  الدخ�ل 

على  حتت�ي  تاأكيد  ر�سالة  لت�سل  املحم�ل  هاتفه  رقم 

يتم  وبعدها  له،  �سة  املخ�سّ اخلانة  يف  ادخاله  يتم  رقم 

الدخ�ل  ت�سجيل  مت  حال  ويف  بالهاتف.  احل�ساب  ربط 

من مكان غري معروف، لن تنجح العملية لرتباطها 

بكتابة رمز التاأكيد املر�سل اإىل الهاتف.
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جزء من نظام املقاي�ضة!

الت�سال  اإىل  ي�سعى  بطبيعته،  اجتماعي  الإن�سان 

التي  وال��رواب��ط  العلقات  تر�سيخ  واإىل  ح�له،  مبن 

جتمع بينه وبني الآخرين؛ وعلى الرغم من اأّن لكل 

جمتمع جمم�عة من العادات والتقاليد التي متيزه، اإل 

اأن عادة تبادل الهدايا ت�سمل جميع املجتمعات.

اإذ  ا من نظام املقاي�سة،  الهدايا جزءاً املا�سي كانت  يف 

يقّدم �سخ�ش �سلعة لديه مقابل ح�س�له على �سلعة اأخرى، 

مقابلها  يف  ليح�سل  القطن  من  كمية  يعطي  ك��اأن 

على كمية من القمح. وهي يف هذا الإطار كانت و�سيلة 

تتيح للإن�سان اإ�سباع حاجاته الأ�سا�سية. كذلك �سّكلت 

ال�سع�ب،  لدى  الدينية  ال�سعائر  عنا�سر  من  ا  عن�سراً الهدايا 

فالقرابني هي هدية الب�سر للآلهة لتكرميها وللح�س�ل على 

الأمان وال�سلم.

ا لعلقات  وامل�دة ومفتاحاً املحبة  لبناء  ا  الهدية عن�سراً وتعتب 

تعّب  وهي  والأحقاد.  العداوات  على  وللق�ساء  ومتينة،  جديدة 

الأهمية  بالغة  وظيفة  ت�ؤدي  كما  �سخ�سني،  بني  ال�سفاء  عن 

اخللفات،  من  ا  تاريخاً تزيل  فقد  الجتماعي،  التما�سك  يف 

وت�ؤ�س�ش �سفحة جديدة بني �سخ�سني اأو عائلتني اأو قبيلتني.

قوة روحية

البدائية  املجتمعات  الكثري من  لدى  كان 

ق�ة  الهدايا  يف  ب��اأن  اعتقاد 

روح���ي���ة ت��ت�����س��ّب��ب يف 

معطيها  اإىل  رج�عها 

اعتب  وق��د  الأ���س��ل��ي، 

ا  مقد�ساً ا  اأم��راً تبادلها 

ه��ذه  يف  ���ا  واإل���زام���ياً

فقب�ل  املجتمعات؛ 

الر�سا  يعني  الهدية 

بقب�ل العلقة مع 

امل��ه��دي وال��دخ���ل 

اأما  اأو قرابة؛  معه يف حلف و�سداقة 

الرف�ش فيعني اإ�سهار عدم قب�ل هذه ال�سداقة اأو التحالف. 

العربية  املجتمعات  يف  مهمة  مكانة  الهدية  حتتّل 

الهدية  عرفت  وقد  النا�ش.  بني  واملحبة  لل�سلم  كعن�ان 

حيث  الفاطمي،  الع�سر  منذ  )عيدية(  الأعياد  يف  املتداولة 

»�سّرة  الدولة  اأم��راء  مينح  الله  لدين  املعّز  اخلليفة  كان 

من الدنانري« يف املنا�سبات، ويقدم منحة مل�ظفي الدواوين 

احلك�مية وال�زارات. 

منا�سبة  لكل  هدية  م�سر  يف  الفاطمي�ن  �ش  خ�سّ وقد 

دينية، حيث كان اخلليفة يطّل �سباح ي�م العيد من 

�سرفة باب الق�سر، لي�ّزع الدراهم والدنانري التي عرفت 

بقدوم  عليها  احل�س�ل  لرتباط  ا  نظراً العيدية  با�سم 

العيد. 

الهدايا  تبادل  ظاهرة  خ�سعت  الزمن  م��رور  مع 

ك�س�اها من الظ�اهر الجتماعية للتغرّي والتطّ�ر، 

ا ودللت متعددة،  بحيث اكت�سبت اأ�سكالاً و�س�راً

�سكلها  اأو  الهدايا  ن�ع  كان  ومهما  لكن، 

ا  رمزاً تبقى  فهي  فيها،  تقدم  التي  واملنا�سبات 

ويف  ل��ل��ف��رح...  ا  وم�����س��دراً واملحبة  للتكرمي 

ع�سرنا، و�سيلة لإنعا�ش الأ�س�اق.

اإعداد:

با�ضكال معّو�س بومارون

عادات 

وتقاليد
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ولها  نف�ضها،  الب�ضرية  عمر  من  عمرها  حّلت،  اأينما  البت�ضامة  تزرع 

اأ�ضكال  من  �ضكل  فهي  الأر�س،  �ضعوب  جميع  لدى  اخلا�س  موقعها 

وتكوين  العالقات  لتوطيد  وو�ضيلة  الجتماعي،  والتما�ضك  التالحم 

التي  الهدايا  اإنها  والدول...  الأفراد واجلماعات  ال�ضداقات على م�ضتوى 

ن�ضاأت عادة تبادلها منذ القدم وما زالت. 

تبادل الهدايا: 

عنوان للود والتكرمي يف كل زمان ومكان

من اأين اأتت هذه العادة؟



اأطايب 

اإعداد:ال�سيف

ليال �ضقر الفحل

• ال�سيف ري�سار خمت�ش
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �سفحات 

»اجلي�ش«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري

الدجاج 

بالفرن مع قلب 

الأر�ضي �ضوكي 

والك�ضتناء

العدد 94356

• املكونات:
فّروج كامل مقّطع. 

فطر مقّطع: حّبتان كبريتان. 

ب�سل اأخ�سر مقّطع اإىل دوائر: عدد 3.

ان.  ث�م: ف�سّ

زيت زيت�ن: ملعقتان كبريتان.

�سل�سة البندورة: ك�ب واحد. 

رّب البندورة: ملعقتان كبريتان.

خّل اأبي�ش: 4/3 ك�ب.

زيت�ن اأ�س�د منزوع الن�اة: 2/1 ك�ب.

ملح: ملعقة �سغرية.

اأوريجان�: ن�سف ملعقة �سغرية.

فلفل اأ�س�د: 4/1 ملعقة �سغرية.

املاء(:  يف  )منق�ع  �س�كي  اأر�سي  قلب 

عدد 4.

جبنة بارميزان مبو�سة: ن�سف ك�ب.

اأوراق غار: عدد اثنني.

قرفة: ع�دان.

با�ستا م�سل�قة: ك�ب واحد.

ك�ب  ومق�سرة:  م�س�ّية  ك�ستناء 

واحد. 

حبق طازج: للزينة.

زيت�ن اأ�س�د: للزينة.

والتقدمي: التح�ضري  • طريقة 
- تعّد ال�سل�سة يف وعاء كبري، فيمزج 

الفطر مع الب�سل الأخ�سر والث�م املهرو�ش 

وال��رّب،  البندورة  و�سل�سة  الزيت�ن  وزيت 

والزيت�ن  الأبي�ش  اخل��ّل  اإليها  وي�ساف 

الأ�س�د وامللح والأوريجان� واحلبق والفلفل 

ثم  ا،  ج��ي��داً املك�نات  تخلط  الأ���س���د. 

ا. ي��سع اخلليط جانباً

�ضلطة الربي مع العنب الأحمر

• املكونات:
خ�ّش ملّ�ن: عدد 1.

جبنة بري )Brie Cheese(: 200 غرام.

فطر طازج: حبة كبرية.

عنب اأحمر: ك�ب واحد.

تفاح اأخ�سر: عدد 1.

خردل: ملعقة �سغرية.

زيت زيت�ن: ملعقتان كبريتان.

خّل بل�سمّي: ملعقة �سغرية.

ب�����س��ل اأخ�����س��ر: 

عدد 1.

 1 ع��دد  حام�ش: 

ع�سري:  ل��ل��زي��ن��ة، 

ملعقة كبرية.

حمّم�ش:  كاج� 

حفنة.

خبز بان دو مي : عدد 2.

ة. اأوريغان�: ر�سّ

ملح وفلفل اأ�س�د: ح�سب الرغبة.

التح�ضري والتقدمي: • طريقة 
ا يف وعاء. ة امللّ�نة يدوياً - تفرط اخل�سّ

ن�سفني،  اإىل  الأحمر  العنب  يقطع   -

ر(  وتقطع حّبة التفاح )من دون اأن تق�سّ

وتفرم  ال��ن���اة،  منها  وتنزع  �سرائح  اإىل 

وت�ساف  دوائ��ر،  اإىل  الأخ�سر  الب�سل  حبة 
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- يف �سينية فرن كبرية احلجم، ت�ّزع 

قطع الدجاج، بحيث يك�ن اجللد من 

اجلهة ال�سفلى، وت��سع بينها ورقتا الغار 

وع�دا القرفة.

ثم  ال��دج��اج،  على  ال�سل�سة  ت���ّزع   -

تغطى ال�سينية ب�رق الأل�مني�م وتخبز يف 

فرن حرارته 180 درجة مئ�ية، ملدة تقارب 

30 دقيقة.

ويقلب  الأل���م��ي��ن��ي���م،  ورق��ة  تنزع   -

وت���ّزع  الثانية  اجل��ه��ة  على  ال��دج��اج 

ا، ثم تكّرر عملية اخلبز  ال�سل�سة جمّددًّ

ي�سبح  اأن  اإىل  اإ�سافية  دقيقة   30 مل��دة 

ا. ا ومن ثّم مقرم�ساً الدجاج طرياً

البا�ستا  ت��سع  التقدمي،  طبق  على   -

وت�سّف  الدجاج،  ثم قطع   ، اأولاً امل�سل�قة 

ثّم  ال�س�كي،  الأر���س��ي  قل�ب  ح�لها 

جبنة  وتر�ّش  امل�س�ّية.  الك�ستناء  حبات 

البميزان على �سطحها، ثم تغطى مرة 

 5 ملدة  وت��رتك  الأل�مني�م  ب���رق  جديدة 

ا قبل التقدمي. دقائق جانباً

يف  املتبّقية  املرقة  من  قليل  ي�سّب   -

ويزين  والبا�ستا،  الدجاج  على  ال�سينية 

ال�سحن باحلبق الطازج والزيت�ن الأ�س�د.

جميعها اإىل املكّ�ن ال�سابق.

- يقطع الفطر الطازج اإىل �سرائح، ثّم 

ف�ق  ت��سع  مرّبعات  اإىل  اجلبنة  تقطع 

حتى  الفرن  اإىل  وتدخل  الفطر  �سرائح 

اخل�ّش  اإىل  وت�ساف  ا،  اجلبنة متاماً تذوب 

والعنب والتفاح الأخ�سر...

اخلل  الزيت�ن،  زيت  اخل��ردل،  ُيخلط   -

امللح  احل��ام�����ش،  ع�سري  ال��ب��ل�����س��م��ّي، 

ف�ق  ال�سل�سة  وت�سكب  الأ�س�د،  والفلفل 

املك�نات ال�سابقة.

اإىل   Pain de mie�ال حّبتا  تقطع   -

مرّبعات �سغرية ُتدخل اإىل الفرن وحتّم�ش 

حتى يحمّر وجهها، ثم ُت�ساف على وجه 

املحّم�سة  الكاج�  حّبات  مع  ال�سلطة 

ة الأوريغان�. ور�سّ

بحلقات  ال��ت��ق��دمي  ط��ب��ق  ي��زّي��ن   -

احلام�ش وُيقّدم.

الربيو�س بحبيبات 

ال�ضوكول والكرمي 

باتي�ضيري

• مكونات العجينة:
طحني: ن�سف كيل�.

ملح: ملعقة �سغرية.

خمرية ف�رّية: ملعقة كبرية ون�سف. 

بي�ش: عدد 5.

ا. �سكر: 40 غراماً

حليب دافئ: 100 ملل.

ا. زبدة بدرجة حرارة الغرفة: 250 غراماً

• طريقة حت�ضري العجينة:
يف  وال�سّكر  وامللح  الطحني  ن�سع   -

العّجانة ليتّم خلطها.

ال��ف���ري��ة  اخل��ب��ز  خ��م��رية  ن�سيف   -

واحلليب اإىل اخلليط.

- نبداأ باإ�سافة البي�ش حّبة تل� الأخرى 

 10 ملّدة  العجن  ونتابع  العجن،  خلل 

العجينة  ت�سبح  حتى  دقيقة   15 اإىل 

متما�سكة.

ثم  ق�سَمني،  اإىل  العجينة  نق�سم   -

ن�سيف الزبدة اإىل الق�سم الأول ونعجنها.

الثاين من العجينة  الق�سم  - ن�سيف 

اإىل الق�سم الأول ون�ا�سل العجن اإىل اأن 

بقاع  ملت�سقة  غري  العجينة  ت�سبح 

العّجانة.

ع العجينة يف وعاء وُتغّطى ثم  - ت��سَ

ترتك لتختمر ويت�ساعف حجمها.

ُتَغّطى  حجمها  ت�ساعف  بعد   -

مّدة  لرتتاح  الباد  يف  ع  وت��سَ العجينة 

اأربع �ساعات على الأقّل.

• مكونات الكرمي:
حليب: 250  ملل.

بي�ش: عدد 2.

ا. �سكر: 50 غراماً

فانيل: ملعقة �سغرية.

ا. ن�ساء ب�درة: 30 غراماً

 Chocolate( ال�����س���ك���ل  رق��ائ��ق 

Chips(: 100 غرام.

• طريقة حت�ضري الكرمي:
تخفق  الكهربائي،  اخل��لط  يف   -

والفانيل  ال�سكر  مع  واح��دة  بي�سة 

ا، ثم ت�ساف كمية الن�ساء الب�درة  جيداً

النار،  على  احلليب  يغلى  املزيج.  اإىل 

وي�سكب قليلاً منه ف�ق مزيج البي�ش 

ويخلط،  والن�ساء  والفانيل  وال�سكر 

مع  املتبقية  الكمية  ت�سكب  ث��م 

اخلفاقة  ب�ا�سطة  باخلفق  ال�ستمرار 

املزي��ج  ي�سب��ح  اأن  اإل��ى  اليدوي��ة 

ا.  كثيفاً

- يرفع املزيج عن النار، وي�سكب يف 

النايل�ن  ب�رق  )ويغطى  زجاجي  وعاء 

حتى ل تتكّ�ن طبقة �سميكة على 

ا حتى يبد. �سطحه(، ويرتك جانباً

• طريقة حت�ضري الربيو�س:
ومتّد  ال��باد  من  العجينة  تخرج   -

وتفرد  ط��ح��ني،  عليها  ط��اول��ة  على 

يدهن  �سميك  على �سكل م�ستطيل 

وتنر  باتي�سيري  الكرمي  من  بطبقة 

ف�قه حبيبات ال�س�ك�ل.

ثم  نف�سها  على  العجينة  تلف   -

اإىل �سرائط وت��سع يف �سينية يف  م  تق�سّ

وترتك يف مكان  الزبدة،  ورق  اأ�سفلها 

ويت�ساعف  تختمر  حتى  ورط��ب  داف��ئ 

حجمها.

ممزوجٍة  ببي�سٍة  العجينة  تدهن   -

فرن  يف  وت��سع  احلليب  من  بقليٍل 

 20 ملدة  وتخبز  مئ�ية  درجة   200 حرارته 

ا. دقيقة تقريباً

البي��ش  ح��ب��ات  على  للح�س�ل   -

بقليل  الأخ��رية  هذه  تدهن  اللمعة، 

من القطر وتدخل اإىل الفرن ملدة ثلث 

دقائق اإ�سافية.



فوائد الكينوا:

حدٍّ  اإىل  البغل  ي�سبه  احلب�ب  من  ن���ع  ه�  الكين�ا 

كبري، وه� مت�افر بثلثة األ�ان )الأبي�ش وه� الل�ن الأكر 

الغذائية  القيمة  كّلها  حتمل  والأ�س�د(،  الأحمر  ا،  �سي�عاً

منذ  اأمريكا  جن�ب  يف  »الإنكا«  ا�ستخدمه  وقد  عينها. 

»البذرة  ت�سمية  يطلق�ن عليه  ال�سنني حيث كان�ا  اآلف 

ا لف�ائده الغذائية العالية. الأم« نظراً

الظروف  اأك��ر  يف  النم�  على  القدرة  له  نبات  الكين�ا 

، حيث يتحمل درجات حرارة تراوح بني 8 و38 درجة  ق�ساوةاً

البحر  �سطح  م�ست�ى  على  زراعته  ميكن  كما  مئ�ية. 

وحتى على ارتفاع ي�سل اإىل 4000 مرت ف�ق �سطح البحر، وه� 

يقدر على حتّمل اجلفاف وفقر الرتبة.

الكال�سي�م،  باملاغنيزي�م،  غني  الكين�ا  ا،  غذائيًّ

وه�  والأل��ي��اف...  الف��سف�ر  احلديد،  الزنك،  الب�تا�سي�م، 

و  Cو  B فيتامينات  من  عالية  كميات  على  يحت�ي 

النيا�سني،  بالبيتاكاروتني،  غني  اأنه  كما  بة.  املركَّ  E
ب�سكل  تف�ق  بكميات  والكاروتني   )B2( الريب�فلفني 

ملم��ش ما ي�سّمه القمح والأرّز جمتمعان.

هذه  ج���دة  اإّن  اإذ  بالبوتينات،  بغناه  الكين�ا  ينفرد 

يف  مثيلتها  على  تتف�ق  يجعلنها  وت�ازنها  البوتينات 

تتك�ن  الكين�ا  بروتينات  من  ف�%37  الأخ��رى.  احلب�ب 

با�ستطاعة  لي�ش  التي  الأ�سا�سية  الأمينية  الأحما�ش  من 

ال�جبة  يف  الأحما�ش  هذه  نق�ش  اإنتاجها.  الإن�سان  ج�سم 

اإمكان  الب�سري ومنّ�ه، وذلك لعدم  يحّد من تط�ر اجل�سم 

ر بناء خليا جديدة. اإ�سلح خليا الأن�سجة امليتة وتعذُّ

اله�سم.  �سهل  وه�  والغل�تني  الده�ن  من  خاٍل  الكين�ا 

والريا�سيني  النباتيني  التغذية  اخت�سا�سّي�  ين�سح  لذلك، 

والن�ساء احل�امل بتناوله ب�سكٍل منتظم. كما اأّنه يحت�ي 

الإ�سابة  خطر  من  تقّلل  التي  الأك�سدة  م�سادات  على 

بال�سرطانات املختلفة، وي�ساهم يف حماية العظام وتخفي�ش 

القلب  اأمرا�ش  من  وال�قاية  الدم  يف  الك�لي�ستريول  ن�سبة 

وال�سكري و�سغط الدم.
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اأطايب 

ال�سيف

�ضلطة الكينوا

• املكونات:
كين�ا: ك�ب ون�سف.

جزر مبو�ش: ك�ب واحد.

ك��زب��رة م��ف��روم��ة: ك���ب 

واحد.

ب��ن��دورة ك���رزي���ة:  ح�سب 

الرغبة

مقطعة:  جمففة  ب��ن��دورة 

ك�ب واحد.

ومقّطع:  مقلي  دجاج  �سدر 

عدد 1.

�سن�بر مقلي: للزينة.

ال�ضل�ضة: • مكونات 
خردل: ملعقتان كبريتان.

ع�سل: ملعقة كبرية.

ن�سف  ح��ام�����ش:  ع�����س��ري 

ك�ب.

زيت زيت�ن: ن�سف ك�ب.

ملح: ح�سب الرغبة.

التح�ضري والتقدمي: • طريقة 
باملاء  الكين�ا  ي�سلق   -

ي�سفى  ثم  دقائق،  ع�سرة  ملدة 

ال��ب��ارد  ب��امل��اء  ا  ج��ي��داً ويغ�سل 

��ا ح��ت��ى ي��بد  وي����رتك ج��ان��باً

ا. متاماً

)البندورة  اخل�سار  ت�ساف   -

اجل��زر  واملجّففة،  ال��ك��رزّي��ة 

املفرومة(  والكزبرة  املبو�ش 

اإىل وعاء الكين�ا وتقّلب، ثّم 

ت�سكب يف �سحن التقدمي.

- ت�سّف قطع الدجاج على 

حبات  وتنر  ال�سلطة  �سطح 

ت�سكب  ثّم  املقلي،  ال�سن�بر 

)املكّ�نة  ال�سل�سة  ف�قها 

وع�سري  والع�سل  اخل��ردل  من 

وامللح  الزيت�ن  وزيت  احلام�ش 

تقّلب  ا(،  ج��ّي��داً امل��م��زوج��ني 

املك�نات وتقّدم.

ن�صيحة ال�صيف

اإط���ال���ة عمر  اأج�����ل  م���ن 

ال�سيف  ين�سح  ال�سكاكني، 

املنازل  رّب��ات  اخل���ري  ري�سارد 

حيث  فقط،  الب�سل  لتقطيع  واحد  �سكنٍي  بتخ�سي�ش 

اأّن الب�سل يتفاعل مع �سفرة ال�سكني  اأثبتت التجارب 

ال�سكاكني  غ�سل  ب��ع��دم  ين�سح  كما  وي���ؤذي��ه��ا. 

على  املحت�ية  الدافئة  باملياه  بل  العادية،  باملنظفات 

قليٍل من بيكرب�نات ال�س�دا.









اإعداد: د.ح�سني حمود

اجلامعة اللبنانية - كلية الزراعة

الإن�ساج ال�سناعي للفواكه

خالل  م��ن  ال�صناعي  الإن�����ص��اج  يتّم 

الن�صاء  حت��ّول  التي  الأن��زمي��ات  تن�صيط 

الثمار،  تلّي  التي  وتلك  �صّكر  اإىل 

القاب�ض.  الطعم  منها  وتزيل 

كما يعمل اإن�صاج الثمار �صناعًيا على 

والتنف�ض  الأك�صدة  اأنزميات  تن�صيط 

اإىل  ت��وؤدي  التي  الأنزميات  من  وغريها 

جتعل  فيزيولوجية  تفاعالت  ح��دوث 

الثمار �صاحلة لالأكل.

لتحقيق  ال�صناعي  الإن�صاج  وي�صتخدم 

عّدة اأهداف اأهّمها:

اأ�صعار  لك�صب  املبكر  الت�صويق   -

ال�صناعي  الإن�صاج  يوؤدي  حيث  مرتفعة، 

يوًما   15 اإىل   10 قبل  املح�صول  ت�صويق  اإىل 

من موعده.

الثمار حيث تكون  اإمكان �صحن   -

التجهيز  لعمليات  حت��ّم��اًل  اأك���ر 

املكان  اإىل  و�صولها  وب��ع��د  وال�صحن 

�صناعًيا،  اإن�صاجها  ميكن  املطلوب 

واملانغو  امل��وز  لن�صاج  يعتمد  م��ا  وه��ذا 

واخل���رم���ا )ال��ك��اك��ي( والأف���وك���ادو 

والبندورة والإجا�ض وغريها.

والطلب  العر�ض  عمليات  تنظيم   -

ح�صب حاجة ال�صوق.

�صّيما  ل  الثمار  خ�صائ�ض  حت�صي   -

طعمها.

طرق الإن�ساج ال�سناعي

من  هي  امليكانيكية:  املعاجلة   •
اإحداث  يف  وتتمّثل  املتبعة  الطرق  اأقدم 

الثمار  ق�صور  يف  دقيقة  ج��روح  اأو  �صقوق 

فيتعّر�ض لّبها للهواء، وتن�صط الأنزميات 

التي ت�صّرع الن�صج.

تق�صي  الكيميائية:  امل��ع��اجل��ة   •
اخلل  اأو  بالكحول  الثمار  مبعاجلة 

وحام�ض  اجلري  حملول  ي�صتخدم  كما 

من  ال�����ص��ودي��وم.  ب��ن��زوات  اأو  البنزويك 

الثمار  اإك�صاب  الطريقة  هذه  �صّيئات 

فيهما.  مرغوب  غري  رائحة  اأو  طعًما 

وي�صتخدم اخلّل على نطاق وا�صع يف م�صر 

والعامل العربي لإن�صاج البلح. كما يتم 

ا  اأي�صً )الكاكي(  اخلرما  ثمار  اإن�صاج 

باخلل اأو بالكحول اأو مبحلول اجلري. 

موا�سم 

وخريات

العدد 100356

هناك اأنواع كثرية من الفاكهة التي 

لتجّنب  تن�سج  اأن  قبل  ثمارها  تقطف 

تلف ق�سم منها يف حال تركت لتن�سج 

�سة  خم�سّ كانت  اإذا  �سّيما  ل  طبيعًيا 

الثمار  هذه  تقطف  لذلك  للت�سدير. 

لال�ستهالك  �ساحلة  ت�سبح  اأن  قبل 

بني  ومن  �سناعًيا.  اإن�ساجها  ويتّم 

ر�ش  طريقة  لذلك  املعتمدة  الطرق 

التي  الكال�سيوم  كربيد  مبادة  الثمار 

ت�سّكل خطًرا على �سحة الإن�سان.

اإن�ساج الفواكه 

بعد قطفها

وخماطر ا�ستخدام 

كربيد الكال�سيوم!
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الطرق  اأكر  هي  احلرارية:  املعاجلة   •
�صيوًعا حيث ت�صتخدم احلرارة املرتفعة، 

حول  ن�صبًيا  الرطوبة  رف��ع  ي�صاحبها 

بعدة  ذلك  ويتم  جفافها،  ملنع  الثمار 

و�صائل هي:

• »الكمر«: تكمر الثمار يف النخالة 
اأو الق�ض اأو التنب يف �صناديق وتغطى بورق 

الإحتفاظ  هي  والغاية  اأيام،  لعدة  جرائد 

الثمار  تنف�ض  ع��ن  الناجتة  ب��احل��رارة 

وبالغازات املتطايرة الناجتة عن التنف�ض، 

وت�صتخدم هذه  اإن�صاجها.  اإىل  يوؤدي  مما 

واملوز  والق�صطة  املانغو  لإن�صاج  الطريقة 

والإجا�ض ويف املنازل ب�صكل خا�ض.

 • املواقد: ت�صتخدم مواقد حرق الفحم 

وال��ك��ريو���ص��ي )ال��ك��از( داخ���ل غرف 

وغاز  املرتفعة  احل��رارة  وبف�صل  الإن�صاج، 

ال��وق��ود،  اح���راق  ع��ن  ال��ن��اجت  الإتيلي 

تن�صج الثمار خالل فرة تراوح بي 3 و6 

اأيام.

الكهرباء  ت�صتخدم  الكهرباء:   •
وال��رط��وب��ة  احل����رارة  ب��درج��ة  للتحّكم 

التقنية  وه���ذه  ل��الإن�����ص��اج،  امل��الئ��م��ة 

م�صتخدمة الآن يف الكثري من الدول.

الغازات  تن�صر  بالغازات:  املعاجلة   •
ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ي���ة ك��الإت��ي��ل��ي 

والتلوين،  الإن�صاج  والأ�صيتيلي يف غرف 

والرطوبة.  باحلرارة  التحّكم  يتّم  حيث 

يتمّيز الإن�صاج بهذه الطريقة باأنه اأ�صرع 

احلرارية،  الطرق  من  انتظاًما  واأك��ر 

ولكن من عيوب هذه الطريقة عندما 

ثماره  اأّن  مثاًل  امل��وز  لإن�صاج  ت�صتعمل 

تنف�صل ب�صهولة مبجّرد اهتزازها. كما 

اأّن لونها مييل اإىل ال�صواد ويتغرّي طعمها. 

لعدم  نتيجة  عادة  العيوب  هذه  وتظهر 

الدّقة يف توقيت املعاجلة اأو زيادة تركيز 

الغاز. 

ت�صتخدم  بالهرمونات:  املعاجلة   •
الهرمونات لإن�صاج املوز )من خالل ر�صه 

لكن  حملول(،  يف  القرط  عنق  غمر  اأو 

امل�صّر  غري  وا�صتخدام  احلذر  اأخذ  ينبغي 

منها بالإن�صان. 

كربيد الكال�سيوم وخماطره

الأ�صيتلي  غ��ازي  اأّن  وذك��رن��ا  �صبق 

الثمار،  لإن�صاج  ي�صتخدمان  والإيتيلي 

من  فعالية  اأقل  الأ�صيتلي  غاز  اأّن  ومع 

الإيتيلي بحواىل مئة مرة، فاإّنه ي�صتعمل 

ل�صهولة حت�صريه اإذ يكفي اأن ي�صاف املاء 

اإىل كربيد الكال�صيوم للح�صول عليه.

وك��رب��ي��د ال��ك��ال�����ص��ي��وم م��رّك��ب 

كيميائي على �صكل بّلورات )رمادية 

احتكاكه  لدى  يتفّكك  �صوداء(،  اإىل 

الأ�صيتلي  غاز  منه  ينطلق  حيث  باملاء 

الذي ي�صتعمل يف حلام املعادن. 

ي��ل��ج��اأ ق�����ص��م ك��ب��ري م��ن امل��زارع��ي 

كربيد  ا�صتعمال  اإىل  لبنان  يف  والتّجار 

الفاكهة  ثمار  اإن�صاج  يف  الكال�صيوم 

و�صهولة  كلفته  ان��خ��ف��ا���ض  ب�صبب 

يف  ك��ث��رًيا  ي�صتخدم  وه��و  ا�صتخدامه. 

اإن�صاج ثمار املوز واملانغا والتّفاح وامل�صم�ض 

والربتقال وغريها. 

التي  الكال�صيوم  كربيد  مادة  تعترب 

ال�صلب،  حل��ام  حم��الت  يف  ت�صتعمل 

على  وج���دت  م��ا  اإذا  ل��ل��غ��اي��ة  خ��ط��رة 

على  حتتوي  لأنها  الغذائية،  املنتوجات 

اللذين  والفو�صفور  ال��زرن��ي��خ  م��ن  اآث���ار 

ي�صّكالن خطًرا على ال�صحة. وكربيد 

الهواء  رطوبة  مع  يتفاعل  الكال�صيوم 

لإنتاج غاز الأ�صيتلي الذي يعتقد اأنه يوؤثر 

�صلًبا على اجلهاز الع�صبي. 

املوز  ا  وخ�صو�صً الثمار  بع�ض  ر���ض  اإّن 

لت�صريع  الكال�صيوم  كربيد  مب���ادة 

هذه  تراكم  اإىل  يوؤدي  الإن�صاج،  عملية 

يف  تغرّيات  وي�صّبب  اجل�صم  داخل  امل��ادة 

اخلاليا احلية التي قد تتحّول اإىل خاليا 

جيًدا  املوز  بغ�صل  ين�صح  لذا  �صرطانية، 

عند  اليدين  وبغ�صل  تق�صريه  قبل  باملاء 

مالم�صته.

اأّن هناك طرًقا عديدة  ورد  يت�صح مما 

لإن�صاج ثمار الفاكهة، والأكر �صيوًعا 

يف العامل ا�صتخدام الكهرباء اأو الغازات. 

اأّن لكل من الطريقتي ح�صناتها  ومع 

)وكذلك  ا�صتخدامهما  فاإّن  و�صيئاتها 

الأم����ر يف م��ا خ�����ضّ ال��ك��م��ر وامل��وق��د 

ر�ض  من  اأماًنا  اأكر  يظل  والهرمونات( 

الثمار بكربيد الكال�صيوم.





بطولة  نهائيات  الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز  نّظم 

جممع  يف  اأقيمت  والتي   2014 للعام  بامل�صد�ض  للرماية  اجلي�ض 

الرئي�ض اإميل حلود الريا�صي الع�صكري حيث حّل، يف الت�صنيف 

الإجمايل، فوج مغاوير البحر يف املركز الأول، 

وفوج  الثاين،  املركز  يف  اجلي�ض  عام  مقر 

التدخل الثاين يف املركز الثالث.

دورين،  اأجريت على  التي  للبطولة  الإفرادي  الت�صنيف  اأما يف 

فجاءت النتائج على النحو الآتي:

• يف الدور الأول:   

- العميد الركن فاتك ال�صعدي من منطقة 

البقاع يف املركز الأول.

مغاوير  فوج  من  �صماحة  �صربل  النقيب   -

البحر يف املركز الثاين.

ها�صم من  الكرمي  الركن عبد  العميد   -

لواء امل�صاة الثامن يف املركز الثالث.

الثاين: الدور  • يف 
فوج مغاوير  اأول حممد حمية من  املالزم   -

البحر يف املركز الأول.

مغاوير  فوج  من  �صماحة  �صربل  النقيب   -

البحر يف املركز الثاين.

- املالزم علي مو�صى من مقر عام اجلي�ض يف 

املركز الثالث.

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

ريا�سة 
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بطولة لبنان 

للرماية بامل�سد�س

 2014 للعام  بامل�صد�ض  للرماية  لبنان  بطولة  اجلي�ض يف  �صارك 

التي نظمها الحتاد اللبناين للعبة، وت�صمنت م�صابقات الرمي 

عن م�صافة 25 مًرا بامل�صد�ض عيار 9ملم، وبامل�صد�صي الأوملبيي 

�صتاندرد و�صنر فاير.

وقد احتل �صباط اجلي�ض املراكز الأوىل، اإذ جاءت نتائجهم على النحو 

الآتي:

• الرماية بامل�سد�ش عيار 9 ملم:
- العميد الركن فاتك ال�صعدي من منطقة البقاع يف املركز الأول.

- النقيب �صبيب اأبي خر�ض من فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين.

مغاوير  فوج  من  �صماحة  �صربل  النقيب   -

البحر يف املركز الثالث.

• الرماية بامل�سد�ش الأوملبي �ستاندرد:
- النقيب �صربل �صماحة يف املركز الأول.

املركز  ال�صعدي يف  فاتك  الركن  العميد   -

الثالث.

• الرماية بامل�سد�ش الأوملبي �سنرت فاير:
- النقيب �صربل �صماحة يف املركز الأول.

اأركان  من  حنا  اليا�ض  الركن  العميد   -

يف  التعليم  مديرية   – للعمليات  اجلي�ض 

املركز الثاين.

- النقيب �صبيب اأبي خر�ض يف املركز الثالث.

�سباط اجلي�ش يف املراكز الأوىل

... وبطولة اجلي�ش للرماية بامل�سد�ش لفوج مغاوير البحر
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دورة 

امليالد يف 

امل�سارعة

اأق�����ام الحت�����اد ال��ل��ب��ن��اين 

التي  امليالد  دورة  للم�صارعة 

جممع  يف  م�صابقاتها  جرت 

حلود  اإميل  العماد  الرئي�ض 

وكان  الع�صكري،  الريا�صي 

اجلي�ض  ع�صكرييو  اأبطالها 

على  نتائجهم  جاءت  الذين 

النحو الآتي: 

امل�صارعة الرومانية

الت�صنيفالوزنالقطعةالرتبةالإ�صم وال�صهرة

الأول58 كلغالكلية احلربيةتلميذ �صابطرامي را�صد

الثاين60 كلغلواء امل�صاة ال�صاد�ضجمند )م.خ(علي اإ�صماعيل

الأول73 كلغاملركز العايل للريا�صة الع�صكريةجنديعلي نظام

الثاين73 كلغالكلية احلربيةتلميذ �صابط�صعد كامل

الأول75 كلغاملركز العايل للريا�صة الع�صكريةجنديمي�صال حنا ال�صوري

الثاين75 كلغالكلية احلربيةتلميذ �صابطحممد اإبراهيم

الأول78 كلغالقوات البحريةجمند )م.خ(علي اأحمد

الثاين78 كلغالكلية احلربيةتلميذ �صابطاإيلي ح�صروتي

الأول94 كلغلواء امل�صاة التا�صعجنديعبد علي �صم�ض

الثاين94 كلغالكلية احلربيةتلميذ �صابطديب فار�ض

الأول125 كلغاملركز العايل للريا�صة الع�صكريةجنديفيليب احلاج

الثاين125 كلغاملركز العايل للريا�صة الع�صكريةجنديعلي اأيوب

امل�صارعة احلرة

الت�صنيفالوزنالقطعةالرتبةالإ�صم وال�صهرة

الأول58 كلغالكلية احلربيةتلميذ �صابطجورج عريرو

الأول60 كلغلواء امل�صاة الثاينجمند )م.خ(ح�صن الر�صعيني

الأول63 كلغلواء امل�صاة الثامنجمند )م.خ(جهاد عثمان

الثاين69 كلغالكلية احلربيةتلميذ �صابطجيمي ميي

الأول80 كلغاملركز العايل للريا�صة الع�صكريةجنديمي�صال حنا ال�صوري

الثاين83 كلغالكلية احلربيةتلميذ �صابطحمزة اإبراهيم

الثاين86 كلغالكلية احلربيةتلميذ �صابطكيفورك دكرمنجيان

الأول100 كلغلواء احلر�ض اجلمهوريجنديحممد احلجار

بطولة لبنان للفرق 

يف �سالح ال�سي�س

اجلي�ش يحتّل ال�سدارة



جان  ال��ع��م��اد  اجلي�ض  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

اللبناين  الحت���اد  وب��اإ���ص��راف  قهوجي، 

الريا�صي  اجلزيرة  نادي  نظم  لل�صباحة، 

يف  واخلم�صي  ال��ث��ام��ن  امل��ي��الد  �صباق 

امل��رك��زي،  الع�صكري  ال��ن��ادي  م�صبح 

حيث �صاركت فرق اجلمعيات والأندية 

والدفاع  امل�صلحة  القوى  وفرق  الحتادية 

املدين وفوج اإطفاء بريوت اإىل طالب من 

املدار�ض واجلامعات.

ال��ق��وى  ����ص���ارك اجل��ي�����ض يف ف��ئ��ت��ي 

الع�صكرية )فريق اجلي�ض( واجلامعات، 

على  نتائجهم  جاءت  اإذ  ريا�صيوه  وتاألق 

النحو الآتي:

الع�سكرية: القوى  • فئة 
• �سباط:

املركز  غزالة من  اأبو  رود  اأول  املالزم   -

املركز  يف  الع�صكرية  للريا�صة  العايل 

الأول.

- الرائد الإداري فادي ال�صعدي من اللواء 

اخلام�ض يف املركز الثاين.

ق�صب  رب��ي��ع  امل��ق��دم   -

امل��دي��ري��ة  اإىل  )امل��ن��ت��دب 

يف  العام(  لالأمن  العامة 

املركز الثالث.

 30-18( واأف��راد  رتباء   •
�سنة(:

داغ��ر  لوي�ض  اجل��ن��دي   -

اللوج�صتي،  ال��ل��واء  م��ن 

ال��ي��ا���ض كرا  وال��ع��ري��ف 

الأول،  التدخل  ف��وج  من 

كالهما يف املركز الأول.

- التلميذ ال�صابط طارق 

حنا من الكلية احلربية 

يف املركز الثاين.

ال�صرطة  م��ن  زي���ادة  وائ���ل  ال��رق��ي��ب   -

الع�صكرية يف املركز الثالث.

• رتباء واأفراد )31 �سنة وما فوق(:
فوج  من  اخلطيب  رفعات  امل��ع��اون   -

التدخل الثاين يف املركز الثاين.

- امل���ع���اون ج���اك خم��اي��ل م��ن ف��وج 

الأ�صغال امل�صتقل يف املركز الثالث.

• فئة اجلامعات:
من  طعمة  غربيال  ال�صابط  التلميذ   -

الكلية احلربية يف املركز الأول.

من  ال�صعدي  علي  ال�صابط  التلميذ   -

الكلية احلربية يف املركز الثالث.
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�سباق امليالد الثامن واخلم�سون يف ال�سباحة

بطولة لبنان للفرق 

يف �سالح ال�سي�س

اجلي�ش يحتّل ال�سدارة

نّظم الحتاد اللبناين للمبارزة بطولة لبنان 

نادي  ملعب  على  ال�صي�ض  �صالح  يف  للفرق 

�صاركت  حيث  �صعادة  عي   – ل�صال  املون 

الثاين  امل��رك��زي��ن  واحتلت  اجلي�ض  ف��رق 

والثالث من بي �صتة فرق م�صاركة.

وقد �صّم الفريق امل�صّنف ثانًيا املوؤهل حممود 

علي اأحمد من اللواء الثامن، املعاون رائد بو 

كروم من فوج التدخل الرابع، املعاون اأول زياد اجللبوط من فوج التدخل الثالث، واملعاون �صفيق اخلوري من 

اللواء التا�صع. والفريق امل�صّنف ثالًثا تاأّلف من املعاون بهيج �صرانق، اجلندي طانو�ض النجار واجلندي طانو�ض 

عطاالله من املركز العايل للريا�صة الع�صكرية، والرقيب ربيع وهبه من فوج التدخل اخلام�ض.



العايل  املركز  قائد  م�صاعد  ح�صور  يف 

ج��ورج  العميد  الع�صكرية  للريا�صة 

جان  العماد  اجلي�ض  قائد  ممثال  الهد 

ق��ه��وج��ي، وق����ادة ال��ق��ط��ع وال��وح��دات 

و�صباط الريا�صة والرمي يف اجلي�ض، اأقيم 

حلود  اإميل  العماد  الرئي�ض  جممع  يف 

الريا�صي الع�صكري حفل اختتام بطولة 

لالألعاب  اجلي�ض  قائد  العماد  كاأ�ض 

يف  حّل  والتي   ،2014 للعام  الع�صكرية 

املركز  يف  اللوج�صتي  اللواء  نهائياتها 

يف  اجلمهوري  احلر�ض  ل��واء  تاله  الأول، 

املركز الثاين واللواء اخلام�ض يف املركز 

الكوؤو�ض  ت�صليم  ج��رى  وق��د  الثالث. 

ج��اءت  ال��ذي��ن  للرابحي  وامل��ي��دال��ي��ات 

نتائجهم على النحو الآتي:

– اأ1: م16  بالبندقية  • رماية 
اللواء  اأول ح�صي �صريتح من  - املعاون 

التا�صع يف املركز الأول.

- املعاون اأول مو�صى اأبو غريب من فوج 

الغاوير يف املركز الثاين.

اللواء  من  �صبيتي  علي  اأول  املعاون   -

اللوج�صتي يف املركز الثالث.

ويف الرتيب الإجمايل، حّل لواء احلر�ض 

فوج  تبعه  الأول،  املركز  يف  اجلمهوري 

واللواء  الثاين  املركز  يف  البحر  مغاوير 

اللوج�صتي يف املركز الثالث.

�سلودية: رمانات  • قذف 
لواء  من  احل�صن  اأحمد  اأول  املعاون   -

احلر�ض اجلمهوري يف املركز الأول.

لواء  من  عيا�ض  خالد  اأول  املعاون   -

احلر�ض اجلمهوري يف املركز الثاين.

- الرقيب اأول ماجد طاليع من اللواء 

اخلام�ض يف املركز الثالث.

ويف الرتيب الإجمايل، حّل لواء احلر�ض 

تاله  الأول،  املركز  يف  ا  اأي�صً اجلمهوري 

واللواء  الثاين،  املركز  اللواء اخلام�ض يف 

اللوج�صتي يف املركز الثالث.

كلم:  8 • رك�ش 
احلر�ض  ل��واء  من  عون  زي��اد  املعاون   -

اجلمهوري يف املركز الأول.

- اجل��ن��دي اأح��م��د ع��ل��ي م��ن ال��ل��واء 

اللوج�صتي يف املركز الثاين.

من  ح�صن  احل��اج  ح�صي  العريف   -

اللواء التا�صع يف املركز الثالث.

اللواء  ح��ّل  الإج��م��ايل،  الرتيب  ويف 

اللواء  تاله  الأول،  املركز  يف  اللوج�صتي 

ولواء احلر�ض  الثاين،  املركز  اخلام�ض يف 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

بالبو�سلة: • توّجه 
اللواء  من  م�صري  ح�صن  اأول  املعاون   -

اللوج�صتي يف املركز الأول.

فوج  من  احل��اج  علي  اأول  امل��ع��اون   -

املغاوير يف املركز الثاين.

اللواء  من  يزبك  و�صام  اأول  الرقيب   -

اخلام�ض يف املركز الثالث.

اللواء  ح��ّل  الإج��م��ايل،  الرتيب  ويف 

فوج  تاله  الأول،  املركز  يف  اللوج�صتي 

املغاوير يف املركز الثاين، واللواء اخلام�ض 

يف املركز الثالث.

• �سباحة:
)�صباق  حرة  م��ًرا   50×4 ال�صباحة  يف 

يف  اللوج�صتي  ال��ل��واء  ح��ّل  قد  ال��ب��دل(، 

املركز الأول، تبعه فوج مغاوير البحر يف 

يف  الثاين  التدخل  وفوج  الثاين،  املركز 

املركز الثالث.

املقاتل: • جولة 
ختاًما، يف جولة املقاتل )�صباق البدل(، 

تاله  الأول،  املركز  التا�صع  اللواء  احتّل 

ولواء  الثاين،  املركز  يف  اخلام�ض  اللواء 

احلر�ض اجلمهوري يف املركز الثالث.
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بطولة كاأ�س العماد قائد 

اجلي�س لالألعاب الع�سكرية

اللواء اللوج�ستي يف الطليعة

مربوك
العقيد  اإبن  اأمري  لبنان،  �صارك بطل 

املهند�ض �صامر �صم�ض الدين، يف بطولة 

الدول العربية للمبارزة للعام 2014 التي نّظمها الحتاد العربي 

لّلعبة يف اململكة العربية الأردنية )عمان(، وحّل بطاًل يف 

عن  الذهبية  امليدالية  نال  اإذ  الأول  املركز 

عمر دون 15 �صنة، وتدّرج بذلك للم�صاركة يف 

بطولة غرب اآ�صيا.

املركز  تدريباته يف  يتابع  اأمري  اأّن  اإىل  اإ�صارة 

املدربي  باإ�صراف  الع�صكرية  للريا�صة  العايل 

بهيج  وامل��ع��اون  اأحمد  علي  حممود  امل��وؤه��ل 

�صرانق واملدرب الدويل �صهيل �صعد.

املعاون  اإب��ن  حممد  اأح���رز  اآخ���ر،  �صعيد  على 

عرمان  مع�صكر  من  حبل�ض  العليم  عبد  اأول 

للتدريب، امليدالية الذهبية يف التاي بوك�ض عن 

فئة ال�9-11 �صنة، يف بطولة لبنان للمواي تاي.

املركزين  يف  قا�صم  ووئام  �صايل  حّلت  كذلك، 

الأول والثاين يف بطولة ال�صمال للكيوكو�صنكاي.

ونال جاد اإبن الرقيب اأول ب�صام النا�صر من مديرية التوجيه 

عكار،  برج  نادي  من  الكاراتيه  لعبة  يف  الأخ�صر  احلزام 

امل��درب  باإ�صراف  وذل��ك 

ال����دويل ع��ب��د ال�����ص��الم 

يا�صي.



ممثاًل  �صماحة  �صليم  العميد  بح�صور 

قائد مقر عام اجلي�ض، اأقيم يف املقر حفل 

كاأ�ض  لبطولة  الريا�صي  املو�صم  اختتام 

مقر عام اجلي�ض للعام 2014، حيث حّل 

فريق املقر يف املركز الأول، تبعته مديرية 

واأرك��ان  الثاين،  املركز  يف  املخابرات 

اجلي�ض للعديد يف املركز الثالث.

وامليداليات  ال��ك��وؤو���ض  ت�صليم  ج��رى 

على  نتائجهم  جاءت  الذين  للمجلي 

النحو الآتي:

ال�100 مرت: • �سباق 
القادر  عبد  خدماته  املمددة  املجند   -

ن�صار من مديرية التاأليل يف املركز الأول.

عام  مقر  من  ب��ري  حممد  الرقيب   -

اجلي�ض يف املركز الثاين.

مديرية  من  رح��ال  ح�صي  الرقيب   -

التاأليل يف املركز الثالث.

ال�200 مرت: • �سباق 
زويط  عالء  خدماته  املمددة  املجند   -

من مديرة املخابرات يف املركز الأول.

مديرية  من  اليو�صف  اأحمد  اجلندي   -

املخابرات يف املركز الثاين.

القادر  عبد  خدماته  املمددة  املجند   -

ن�صار يف املركز الثالث.

ال�400 مرت: • �سباق 
املركز  يف  اليو�صف  اأحمد  اجلندي   -

الأول.

- العريف حممود اأبو علي من مديرية 

املخابرات يف املركز الثاين.

- الرقيب حممد بري يف املركز الثالث.

ال� 800 مرت: • �سباق 
مديرية  من  مرتا  نقول  اأول  املعاون   -

املخابرات يف املركز الأول.

اأرك��ان  من  �صعب  جهاد  الرقيب   -

اجلي�ض للعديد يف املركز الثاين.

- اجلندي حممد ال�صاحلي من مديرية 

املخابرات يف املركز الثالث.

ال�1500 مرت: • �سباق 
- املعاون اأول نقول مرتا يف املركز الأول.

املركز  يف  �صعب  ج��ه��اد  ال��رق��ي��ب   -

الثاين.

ا�صماعيل من مديرية  - اجلندي عالء 

املخابرات يف املركز الثالث.

ال�3000 مرت: • �سباق 
- املعاون اأول نقول مرتا يف املركز الأول.

مديرية  من  الديراين  علي  العريف   -

املخابرات يف املركز الثاين.

اأرك��ان  م��ن  قرقماز  رائ��د  الرقيب   -

اجلي�ض للعديد يف املركز الثالث.

الرمح: • رمي 
نون  مهدي  خدماته  املمددة  املجند   -

من مديرية املخابرات يف املركز الأول.

من  الفتاح  عبد  ب��الل  اأول  امل��وؤه��ل   -

مديرية الق�صايا الإدارية واملالية يف املركز 

الثاين.

عام  مقر  من  م��ري  ط��وين  اجلندي   -

اجلي�ض يف املركز الثالث.

الكرة احلديد: • رمي 
مديرية  من  عبيد  �صميح  اجلندي   -

املخابرات يف املركز الأول.

اأرك��ان  من  الرا�صي  اأ�صامة  املعاون   -

اجلي�ض للعديد يف املركز الثاين.

القادر  عبد  خدماته  املمددة  املجند   -

املركز  يف  التاأليل  مديرية  م��ن  ن�صار 

الثالث.

• وثب طويل:
- اجلندي طوين مري يف املركز الأول.

القادر  عبد  خدماته  املمددة  املجند   -

ن�صار يف املركز الثاين.

- املجند املمددة خدماته مهدي نون يف 

املركز الثالث.

القر�ش: • رمي 

مديرية  م��ن  م���ارون ك��رم  امل��وؤه��ل   -

املخابرات يف املركز الأول.

املركز  يف  ال��را���ص��ي  اأ���ص��ام��ة  امل��ع��اون   -

الثاين.

مديرية  من  �صليمان  فار�ض  املعاون   -

التاأليل يف املركز الثالث.

• وثب ثالثي:
القادر  عبد  خدماته  املمددة  املجند   -

ن�صار يف املركز الأول.

- اجلندي طوين مري يف املركز الثاين.

- املجند املمددة خدماته مهدي نون يف 

املركز الثالث.

• وثب عاٍل:
- اجلندي طوين مري يف املركز الأول.

من  اب��راه��ي��م  ح�صي  اأول  الرقيب   -

مديرية التاأليل يف املركز الثاين.

مديرية  من  الديراين  علي  العريف   -

املخابرات يف املركز الثالث.

• كرة قدم لل�سالت:
املركز  يف  للعديد  اجلي�ض  اأرك��ان   -

الأول.

- مقر عام اجلي�ض يف املركز الثاين.

- مديرية املخابرات يف املركز الثالث.

• كرة �سلة:
- مقر عام اجلي�ض يف املركز الأول.

- مديرية التاأليل يف املركز الثاين.

- مديرية التوجيه يف املركز الثالث.

• كرة طائرة:
املركز  يف  للعديد  اجلي�ض  اأرك��ان   -

الأول.

- مقر عام اجلي�ض يف املركز الثاين.

- مديرية التاأليل يف املركز الثالث.

• كرة يد:
- مقر عام اجلي�ض يف املركز الأول.

املركز  يف  للعديد  اجلي�ض  اأرك��ان   -

الثاين.

- اأمانة الأركان يف املركز الثالث.
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كاأ�ش

مقر عام 

اجلي�ش



�ساعة احل�سم

عندما دقت �صاعة احل�صم، وقف جنم 

ريال مدريد الربتغايل كري�صتيانو رونالدو 

ليونيل  الأرجنتيني  بر�صلونة  وجن��م 

الأمل��اين  ميونيخ  بايرن  وحار�ض  مي�صي 

مانويل نوير على م�صرح قاعة املوؤمترات 

رونالدو  كري�صتيانو  ليتّوج  زيوريخ  يف 

لأف�صل  الذهبية  الفيفا  ك��رة  بجائزة 

مركزه  على  حمافًظا  العامل  يف  لعب 

اأنه  علًما  التوايل،  على  الثانية  لل�صنة 

الثالثة  للمرة  الذهبية  ال��ك��رة  يحوز 

)2008 و2013 و2014(. يف املركز الثاين حّل 

مي�صي ويف الثالث نوير.

الالعبة  حملت  ال�����ص��ي��دات،  ول���دى 

اأف�صل  جائزة  كي�صلر  نادين  الأملانية 

لعبة يف العامل، متفوقًة على الربازيلية 

م��ارت��ا )ال��ف��ائ��زة ب��اجل��ائ��زة 5 م���رات( 

والأمريكية اآبي وامبا�ض )الفائزة بلقب 

.)2012

هدف،  لأف�صل  »بو�صكا�ض«  جائزة 

الكولومبي  مدريد،  ريال  بها لعب  فاز 

الرائع  هدفه  عن  رودريغيز،  خامي�ض 

خالل  الأوروغ��واي  مرمى  يف  لكولومبيا 

وفاز  الأخ��ري.  املونديال  من  الثاين  ال��دور 

الهولندي  على  الهدف  بهذا  رودريغيز 

ال��راأ���ص��ي يف  ف��ان بري�صي )ه��دف��ه  روب��ن 

الدور الأول للمونديال(،  اإ�صبانيا -  مرمى 

رو���ض  �صتيفاين  الإي��رل��ن��دي��ة  وال��الع��ب��ة 

يف  يونايتد  بيماونت  لفريق  )هدفها 

مرمى ويك�صفورد يوث(.

املنتخب املثايل

 ،2014 للعام  املثايل  املنتخب  ت�صكيلة 

لكرة  ال��دويل  الحت��اد  ت�صّورها  ما  وفق 

القدم لقت ا�صتغراًبا وده�صة، فقد �صمت 

الربازيليي  ال��دف��اع:  قلب  مركز  يف 

ودعا  اللذين  لويز،  ودافيد  �صيلفا  تياغو 

بطولة كاأ�ض العامل وهما باكيان بعد 

خ�صارة قا�صية اأمام الأملان 7-1.

الإ�صباين  الأمي��ن،  الظهري  مركز  ويف 

�صريجيو رامو�ض بعدما لعب طوال املو�صم 

ال�صابق يف مركز قلب الدفاع! 

فيليب  الأمل��اين  الي�صرى  اجلهة  وعلى 

الأول  احلار�ض  طبًعا  يقف  خلفهم  لم. 

متابع  اأي  يختلف  ل  ال��ذي  ال��ع��امل،  يف 

الأملاين  باملركز،  اأحقيته  على  كروي 

مانويل نوير.

الأملاين طوين كرو�ض  الو�صط:  ويف خط 

والإ�صباين  ماريا  دي  اأنخل  والأرجنتيني 

اأندري�ض اإنيي�صتا.

ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ه��ج��وم:  ويف 

رونالدو  والربتغال��ي كري�صتي��انو  مي�ص��ي 

والهولندي اأريي روبن.

اإًذا للم��رة الثامنة على التوايل يكون 

الت�صكيل��ة  �صم��ن  ورون��ال��دو  مي�صي 

املثالي��ة، وهو اإجن��از غي��ر م�ص��بوق.

جوائز

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

العدد 108356

الثالثة  الأ�سهر  خالل 

ان�سغلت  امل��ا���س��ي��ة، 

اأو����س���اط ك���رة ال��ق��دم 

فبدًءا  الذهبية.  بالكرة 

ال�ساعني  النجوم  من 

مروًرا  اإليها  الو�سول  اإىل 

واإدارات  ب��امل��دّرب��ني 

الأن���دي���ة واجل��م��اه��ري 

الكرويني  وامل�سوؤولني 

املوؤ�س�سات  كربيات  يف 

انتهاًء  ولي�ش  الريا�سية، 

هذه  كانت  بال�سحافة، 

ال�ساغل  ال�سغل  الكرة 

للجميع...

بالن�سبة  الكرة  فهذه 

كاأ�ش  توازي  النجوم  اإىل 

املنتخبات.  عند  العامل 

هي، بال�سبط، »مونديال 

ت�ستمر  ال��ذي  النجوم« 

املناف�سة فيه لأ�سهر.

الكرة الذهبية 

لرونالدو 

مرة ثالثة

لكن من هو املنتخب املثايل؟  ....................
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ماذا عن الكرة نف�سها؟

ت�صنع الكرة الذهبية �صركة »ميلرييو ديت�ض ميلر« 

 .1613 العام  يف  تاأ�ص�صت  التي  للمجوهرات،  الفرن�صية 

املفتوحة  وال�صركة نف�صها ت�صنع كاأ�ض بطولة فرن�صا 

اأن  يعني  ما  امل�صرب،  لكرة  ال�صهرية  غارو�ض(  )رولن 

يف  املجوهرات  �صّناع  اأمهر  اأيدي  على  ُت�صنع  الذهبية  الكرة 

العامل. وي�صرك عدد كبري من احلرفيي يف العمل على تلك 

ن�صف  جزءين  طريق  عن  ت�صكيلها  فيبداأ  الفنية،  القطعة 

دائريي من النحا�ض الأ�صفر، ثم يتم ت�صكيل هذين اجلزءين 

من  الكثري  تتطلب  دقيقة  عملية  يف  معدنية،  �صفائح  من 

الكرة  وملء  اجلزءين  جمع  ذلك  بعد  ويتم  واخلربة.  املهارة 

مبادة خا�صة، ثم تو�صع الأ�صكال على املعدن بح�صب الر�صم 

ّمم م�صبًقا. الذي �صُ

وبعد النتهاء من هذه العملية، ُتفّرغ الكرة من حمتواها، 

ككل،  القطعة  ب�صقل  يقوم  الذي  الذهب  �صانع  اىل  وتعود 

الذهبية«  فيفا  »كرة  �صعار  نحت  على  ال�صانع  هذا  ويعمل 

يف  الذهبية  الكرة  ُتغّط�ض  ال�صنع،  مراحل  اآخر  ويف  عليها. 

»البرييت«،  من  قاعدة  على  تثّبت  اأن  قبل  الدقيق  الذهب 

ال�صابق.  املو�صم  يف  اعتمدت  التي  تلك  عن  قلياًل  تختلف 

وترتفع الكرة 31 �صنتيمًرا، وهي بعر�ض 23 �صنتيمًرا، وبعمق 

23 �صنتيمًرا.

لكي  حملها  ب�صرف  الفائز  لالعب  ُتعطى  الذهبية  الكرة 

يحتفظ بها، ولتبقى �صاهدًة على اأن حاملها كان يوًما اأف�صل 

تتجاوز  قد  املادية  الكرة  قيمة  اأّن  حي  ويف  الكرة.  مل�ض  من 

العتبار  بعي  اأخذنا  ما  اإذا  اأّنه  اإل  الدولرات،  اآلف  مئات 

اأهميتها وقيمتها املعنوية، فاإن املاديات ت�صبح من دون �صك 

خارج احل�صابات.

ماذا عن املدّربني؟

ميكن  ل  امل���دّرب���ي،  �صعيد  ع��ل��ى 

حمل  الذي  املدرب  �صوى  اآخر  فائز  توقع 

ال�»مان�صافت« اإىل من�صة تتويج املونديال 

يواكيم  اإّنه  عاًما:   14 طال  غياب  بعد 

ريال مدريد  الذي تفّوق على مدرب  لوف 

وم��درب  اأن�صيلوتي  ك��ارل��و  الإي��ط��ايل 

دييغو  الأرجنتيني  م��دري��د  اأتلتيكو 

�صيميوين.

ولدى ال�صيدات، اختري رالف كيلريمان 

فول�صبورغ  فريقه  لقيادته  مدّرب  اأف�صل 

اأوروب��ا،  اأبطال  دوري  م�صابقة  لقب  اإىل 

مينريت  مارين  مواطنته  على  متقدًما 

حتت  لل�صيدات  اأملانيا  منتخب  مدربة 

مدرب  �صا�صاكي  والياباين  ع��اًم��ا،   19

منتخب اليابان لل�صيدات.

»اللعب  جائزة  تغب  مل  وك��ال��ع��ادة، 

تقوم  فاللعبة  احلفل،  عن  النظيف« 

لكل  منحت  وق��د  ال�صعار.  ه��ذا  على 

ا  خ�صو�صً الفيفا،  بطولت  يف  املتطوعي 

الربازيل  يف  الأخري  العامل  كاأ�ض  بطولة 

جناح  يف  جمهوداتهم  على  لهم  تقديًرا 

املونديال.

رئي�ض  ج��ائ��زة  ب��الت��ر  منح  ك��ذل��ك، 

الياباين  لل�صحفي   2014 للعام  الفيفا 

كاجابا،  هريو�صي  ال�صابق  وال��الع��ب 

تقديًرا له على ما قدمه من اإجناز يف ن�صر 

اللعبة يف اليابان. 
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

ال�سم: ......................................................................................................................................     الهاتف: ...............................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................................

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�سابقة 

»اجلي�ش« لقرائها وتخ�س�ش للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�سطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�سح داخل املربعات وتر�سل 

ال�سفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�ش  العنوان  • تر�سل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ش« 

-  »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�ستطاعة امل�سرتك ت�سليم امل�سابقة 
ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 �سباط 2015.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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1� بلدة لبنانية 

من�صاآت  فيها 

الوطن،  �صياج  ع�صكرية، 

ملجاأنا.

اأج���دب  اف��ري��ق��ي��ة،  دول���ة   �2

املكان، فطنا وذكيا.

اأ�صّمم على،  3� غ�صب على، 

يعرف بامللفوف، اأظلم الليل، 

طرّي.

4� يكتمل، مرفاأ اأمريكي يف 

فلوريدا، حاجز.

عا�صمة  دّون������وا،  ف��ت��اة،   �5

افريقية. 

بناه  فرن�صا  يف  ق�صرم�صهور   �6

العهد،  الأول،  فرن�صوا  امللك 

ملك فار�صي.

ل�صع،  ال���ق���ارات،  اح���دى   �7

يعومون يف املاء.

م�����ص��روع،  اأ���ص��ا���ض ك��ل   �8

بب�صري، علو  واأتباعد  اأجتافى 

وارتفاع، �صرج غري معقر.

�صحيفة   ، وبجنبي  ل�صقي   �9

بريطانية.

ال�صمالية  اأمريكا  يف  دولة   �10

عا�صمتها اأوتاوا، دعاه.

... �11

امل�صري  للكاتب  رواي���ة   �12

اح�صان عبد القدو�ض.

13� اأر�صد، م�صغ، عّظم، فريق 

كرة قدم لبناين.

ام��ريك��ي��ة،  مم��ث��ل��ة   �14

ال�صحابة اأول ما تن�صاأ، خ�صونة.

الثعلب،  عبا�صي،  �صاعر   �15

ال�����ص����م ال����ث����اين مل��م��ث��ل��ة 

اأمريكية.

16� امارة اأوروبية، اأولد، نقي�ض 

اأعّوجها، مت�صابهان.

17� ت�صقينه، اأخبث احلّيات، 

نرجتف ونرتعد.

فيل�صوف  باملكان،  اأقام   �18

فرن�صي، تريد، �صّل.

توفيت  من�صاوية  ممثلة   �19

2005، دخل واقتحم، خاتلت.

20� ميكانيكي، رئي�ض وزراء 

 ،1988 لندن  يف  ت��ويف  م�صري 

عا�صمة اآ�صيوية.

21� مرفاأ يف انكلرا، اقليم يف 

الأرجنتي، اأحكم الأمر.

اأفقًيا:

عمودًيا:

ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

حل العدد ال�سابق

اأول جورج خليل • املوؤهل 
فوج التدخل الأول.

اأول عماد كتور • املعاون 
القوات اجلوية.

• املعاون رواد العماطوري
لواء امل�صاة ال�صاد�ض.

اأوهان�ش مرياكيان • �ستيفاين 
بريوت.
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لل طط بب لل اا شش يي جج لل اا كك رر اا بب مم مم اا عع 1

ثث نن سس نن وو كك سس وو يي اا وو غغ وو رر وو اا لل اا 2

مم عع دد يي دد وو دد رر لل وو اا بب يي قق رر مم دد 3

مم رر مم رر عع جج وو هه لل يي لل تت اا 4

اا لل اا بب لل جج اا نن وو سس يي نن تت 5

لل يي بب رر نن اا بب رر شش رر بب 6

وو دد يي صص رر اا وو فف وو بب وو دد نن وو مم يي سس 7

رر اا نن كك عع اا جج وو اا اا هه رر سس فف يي عع 8

يي لل وو شش دد رر اا نن رر بب جج رر وو جج اا كك اا دد 9

دد عع تت رر يي سس هه هه اا لل تت سس 10

لل اا يي رر رر وو رر وو نن يي بب يي لل يي فف لل اا 11

اا مم سس ء يي اا هه نن بب اا يي نن اا تت يي رر وو مم 12

يي وو بب نن مم رر حح اا هه لل اا مم هه يي 13

اا بب اا رر رر 14

نن اا مم لل سس رر وو نن يي دد اا دد غغ بب نن وو رر اا مم 15

فف يي رر عع سس وو رر وو طط هه تت نن مم ضض 16

لل طط اا نن اا تت نن وو مم يي نن تت مم لل اا دد اا 17

يي اا رر بب سس يي وو لل دد اا جج اا يي عع دد رر نن 18

مم لل وو نن اا تت سس دد رر كك وو حح نن عع اا مم 19

نن يي دد لل اا رر وو جج يي دد لل اا اا مم وو رر اا كك 20

غغ اا سس تت سس اا نن يي دد سس مم يي جج قق دد يي نن فف 21

1� حّدد ال�صفرة، 

عبا�صي  �صاعر 

ال�صودان  يف  مدينة  اأع��م��ى، 

على النيل.

ال���ي���اب���ان،  يف  ج���زي���رة   �2

اجلماعة، دولة افريقية.

بالطيب،  تتلّطخ  ع��رب،   �3

اأغنى اأقاليم كندا.

به  ي�صرب  ط��ائ��ر  دخ���ان،   �4

احلليم  لعبد  اأغنية  املثل، 

حافظ.

اأم��ريك��ا  يف  دول���ة  ت��ب��غ،   �5

الو�صطى، مرفاأ يف اليابان.

الكومنولث،  دول  من   �6

مغنية  ال��ن��ب��ات��ات،  م��ن 

خليجية ولدت 1980. 

اآ�صيوية،  دول���ة  ال��ف��م،  يف   �7

نحّرك روؤو�صنا يف امل�صي.

مغربية  ع��ّداءة  يخ�صني،   �8

الذهبية  بامليدالية  ف���ازت 

1984، �صبيه.

ا�صتهر  اأم��ريك��ي  ممثل   �9

ح��ال،   ،2006 ت��ويف  بدمامته 

مع  ب�صباقه  ا�صتهر  ف��ر���ض 

الغرباء.

ايرلندا،  و�صط  يف  بحرية   �10

اأط��ول  ال�صر،  اأرخ��ى  األ�صق، 

الثاين  ال���ص��م  فرن�صا،  اأن��ه��ر 

ل�صاعر برتغايل.

يف  غّنت  فرن�صية  مغنية   �11

لبنان، ذئب، نّحات فرن�صي.

ال�ص�يء  احلّداد،  لوازم  م�ن   �12

نق�ض  ي���ذاق،  مم��ا  الق�ليل 

حّق.

���ص��يء،  ك���ل  خ��ال�����ض   �13

 ،1968 ولدت  كندية  مغنية 

�صاركتهما ب� .

14� ي�صتخرج من العنب، جلد 

ت�صلخه، عا�صمة  الذي  احلية 

اأوروبية، ثرى.

راح���ل،  ل��ب��ن��اين  م����وؤرخ   �15

اكت�صف  انكليزي  طبيب 

البني�صلي 1928، رفق بالبل.

16� املكا�صب، بحر، بان من 

بعيد، فّروا.

17� �صاح التي�ض، فيلم لبناين 

اأنتج 1965، ا�صم مو�صول، �صار 

الوقت، م�صى الأمر، مدينة يف 

�صقلية.

18� غزال، نهر يف الكامريون 

من  يفيق  جتعله  ونيجرييا، 

نومه، جّبار غ�صبان.

برد،  افريقية،  عا�صمة   �19

ممثل وخمرج اأمريكي راحل 

انكليزي الأ�صل.

وك��ان��ف،  ع��ا���ص��د   �20

يف  ول��دت  م�صرية  ممثلة 

العام 1946، �صياح.
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ا�سحق نيوتن: • �سري 
فيل�صوف وعامل ريا�صي 

وفلكي  وف��ي��زي��ائ��ي 

 1642( ان��ك��ل��ي��زي 

.)1727�

تكوين  اك��ت�����ص��ف 

ال�صياء ال�صم�صي 1669، 

وق����وان����ي اجل��اذب��ي��ة 

.1687

• فرانز �سوبريت:
م����وؤل����ف م��و���ص��ي��ق��ي 

 �1797( من�������ص���اوي 

باأحلانه  ا�صتهر   )1828

الفيا�صة  الكئيبة 

بالوحي ال�صعبي . 

معدًما  ف��ق��رًيا  ع��ا���ض 

ب��ال��رغ��م م���ن غ���زارة 

موؤلفاته  وروعة  انتاجه 

قاربت  التي  الغنائية 

اخلم�صماية.

اأرز

الربازيل

املغرب

الكويت

احل�صكة

ال�صارقة

ال�صودان

اأملانيا

برنامج

بوليفيا

بقعة

بقدون�ض

براثن

تبولة

مترين

تدريب

تزلج

ثلوج

ثغاء

ثمر

حديث

حطب

حفلة

حظ

دفة

ذئب

رف�ض

روتردام

رواندا

زعانف

�صائح

�صوي�صرا

�صلن

�ص�ض

ظهر

عي دارة

ع�صجد

غمد

فقرة

فاغرن

كاليفورنيا

كونت

كتيبة

لبنان

موؤ�ص�صات

مباريات

نروج

نايلون

نريوبي

نهوند

قامو�ض �صغري
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جج وو  لل  ثث  دد  نن  وو  هه  نن  سس  اا  ء  حح  رر  سس   
نن بب  وو  لل  يي  فف  يي  اا  رر  نن  غغ  اا  فف  وو  تت   
تت اا  اا  يي  نن  رر  وو  فف  يي  لل  اا  كك  رر  تت  اا   
نن ةة  دد  ةة  فف  قق  رر  ةة  رر  هه  ظظ  اا  فف  رر  سس   
وو لل  بب  وو  لل  فف  نن  اا  عع  زز  لل  تت  شش  دد  سس   
كك وو  يي  كك  سس  فف  غغ  مم  دد  شش  ةة  فف  دد  اا  ؤؤ   
مم بب  رر  تت  ثث  لل  حح  وو  اا  بب  قق  عع  ةة  مم  مم   
بب تت  دد  يي  يي  شش  اا  رر  اا  لل  كك  وو  يي  تت  اا   
اا اا  تت  بب  دد  صص  قق  سس  وو  يي  سس  رر  اا  لل  نن   
رر لل  لل  ةة  حح  ةة  كك  نن  اا  نن  بب  لل  حح  بب  ثث   
يي يي  اا  مم  ء  نن  وو  لل  يي  اا  نن  سس  حح  ء  اا   
اا زز  يي  بب  غغ  اا  يي  بب  طط  حح  كك  هه  ظظ  دد  رر   
تت اا  نن  رر  ثث  رر  غغ  بب  وو  ةة  جج  وو  رر  نن  بب   
شش رر  اا  نن  مم  لل  بب  ثث  وو  اا  دد  نن  اا  وو  رر   
لل بب  مم  اا  رر  جج  لل  زز  تت  رر  تت  مم  رر  يي  نن   
نن لل  لل  مم  بب  قق  دد  وو  نن  سس  يي  دد  جج  سس  عع   
مم اا  اا  جج  عع  يي  نن  دد  اا  رر  ةة  نن  زز  رر  اا   

 



ة
ثي
ال

 ث
د
ا
ع
�أب

  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  

هل تريد اأن 

تكت�صف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�صورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�صطها،  على 

اأن تكون  

امل�صافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�صورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرقها 

بنظرك حتى 

تتو�صل اىل 

روؤية الأ�صكال 

الثالثية 

الأبعاد التي 

�صتظهر 

اأمامك. 

113 العدد 356



اإن تكن املعركة مفتوحة مع الإرهابّيي وم�صتمّرة، بكّل �صالح ويف كّل حي، 

املعركة ممتّدة  تلك  فاإّن حدود  منا�صبة،  اأكر من  اجلي�ض يف  قائد  اأعلن  كما 

تنفيذ  يحاول  اأن  لالإرهاب  يخطر  مكان  كّل  يف  الوطن،  م�صاحة  على  مرامية 

عدوانه فيه، اأو جتربة حّظه وتعميم �صّره ونار فتنه.

ومنعطف،  وحّي  �صارع  كّل  عن  يدافع  فاإمّنا  الوطن،  عن  اجلي�ض  يدافع  وحي 

وعن كّل مدينة وبلدة وقرية، األي�ض يف الثقافة الع�صكرية اأّن من واجبات اجلندي 

الدفاع عن كّل ذرة تراب من اأر�ض الوطن؟ وهل للجي�ض اأن ميّيز بي موقع واآخر، 

اأو اأن تقف وحداته حائرة يف حتديد خيارات معاركها �صّد ما يتهّدد لبنان؟

عند  بالدنا  �صّد  الإره��اب  بها  قام  التي  الفا�صلة  الهجمة  اأم��ام  املحّللون  وقف 

املراقبة  مركز  احتالل  الق�صد  كان  هل  يت�صاءلون:  وراح��وا  ال�صرقية،  حدودها 

الأذى  اإحلاق  كان  هل  الإرهابّيي؟  حتّركات  لر�صد  اجلي�ض  اأقامه  الذي  املتقّدم 

باأرواح الع�صكرّيي؟ اأم هل كان التعّدي على بع�ض القرى الآمنة من دون غريها، 

ب�صكانها؟ والتنكيل 

املعركة  باملر�صاد.  كان  اجلي�ض  اأّن  والوا�صح،  الثابت  اأّن  اإّل  كثرية،  الّت�صاوؤلت 

ل  اأّنه  �صحيح  العتداء.  غايات  من  واأخ��رى  غاية  بي  يفّرق  مل  وهو  تفاجئه،  مل 

اإّل  الغابة،  تخوم  ال�صجر عند  وكاأّنها  احلدود كاملة  تغّطي  اأن  لوحداتنا  ميكن 

اأّنها متفّوقة يف الإ�صراع اإىل اأّي نقطة تتعّر�ض لتدّفق املخربي، وهي بذلك اأقرب ما 

تكون اإىل كريات الدم يف اجل�صم الب�صري، تلك الكريات التي حت�صر تلقائًيا اإىل 

النقطة التي تتعّر�ض لالإ�صابة اأو اجلرح اأو الأمل.

وكان اجلندي يف معركته الأخرية مواجًها �صلًبا، كما كان ال�صابط �صّباًقا يف 

نف�صه  اخلندق  يف  وال�صت�صهاد  معهم،  بالّت�صاوي  اجلراح  وتلّقي  جنوده،  مع  الوقوف 

الذي ي�صت�صهدون فيه، وكانت القيادة تقف على ظروف املعركة بالعي، وتتلّم�ض 

ًرا اإياهم للمواجهة،  تفا�صيلها بالأ�صابع، وكان القائد ينتقل بي الع�صكرّيي حم�صّ

واأنهم حّققوا الكثري  اأّن املعركة مفتوحة مع الإرهاب،  مكّرًرا على م�صامعهم 

ا. بذلك كّله مل يت�صّن لالإرهابيي اأن يجدوا  يف ذلك، اإّل اأّن اأمامهم الكثري اأي�صً

و�صالت دماوؤهم يف  والهزمية والندحار،  وك  ال�صّ اأبطالنا. لقد م�صغوا  ُلقًما �صائغة يف 

اأر�ض ترف�صهم بكّل ما ميلكون.

العميد علي قان�سو

مدير التوجيه

معركة مفتوحة

عبارة
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