
العدد 358 - ال�سنة الواحدة والثالثون - ني�سان 2015





العدد 358 - ال�سنة الواحدة والثالثون - ني�سان 2015

طبع من هذا العدد: 72.000 ن�سخة

رئي�سة التحرير:

نهى اخلوري

�سكرترية التحرير:

اإلهام ن�سر تابت

املدير الفني:

ح�سن عا�سي

Graphic Designer:

Ali Awde

عنوان املجلة:

قيادة اجلي�ش اللبناين

مديرية التوجيه - الريزة

هاتف: 1701

www.lebarmy.gov.lb
www.lebanesearmy.gov.lb

ه جميع املرا�سالت ح�سًرا توجَّ

اىل العنوان الآتي:

قيادة اجلي�ش اللبناين،

مديرية التوجيه،

جملة »اجلي�ش«

اأو عرب الفاك�ش على الرقم: 

01/424104

»اجلي�ش«

جملة �سهرية ت�سدر عن:

قيادة اجلي�ش اللبناين

مديرية التوجيه

»AL JAISH«

Issued by:

The Lebanese Army
Directorate of Orientation 

توزيع:

�شركة »الأوائل«

لتوزيع ال�شحف واملطبوعات 

�ش.م.م.

P R I N T I N G

www.byblosprinting.com
ل����ب����ن����ان: يف  ال�����������س�����ن�����وي  ال����������س���������راك   •
ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   100.000 ل��الأف��������������������������راد:   •
ل��ب��ن��ان��ي��ة ل������رية   200.000 ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات:   •

ام��ريك��ي دولر   200 ال��ع��رب��ي��ة:  وال������دول  ق��رب���ش   •
ام���ريك���ي دولر   250 واف����ري����ق����ي����ا:  اوروب���������ا   •
ام���ريك���ي دولر   300 واوق���ي���ان���ي���ا:  ام����ريك����ا   •

�سعر الن�سخة: 3000 لرية لبنانية

العوايف يا وطن
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حتقيق ع�سكري

�سباق

ال�سيا�سية من غليان، وما ت�سهده  ال�ساحة  بعيًدا عّما ي�سود 

خا�سة  لغة  اجلي�ش  يعتمد  وجدل،  ونقا�سات  مواقف  من 

فاملفردات هنا خطوات حثيثة يف  وتعبرًيا.  اأكرث بالغة  به، 

وح�سة الليل ويف و�سح النهار... جنود يتقنون ر�سد اخلطر 

ومواجهته، ويربهنون  اأنهم جديرون بحفظ الأمانة.

يُعتمد  التي  اخلا�سة  الأفواج  من  هو  الثالث  التدخل  فوج 

ا يف احلالت الطارئة ويف الظروف ال�سعبة.  عليها، خ�سو�سً

هو فوج تدّرج منه �سابط مقدام يف امل�سوؤولية لي�سبح عماد 

ا �سابط مقدام اآخر كان له ف�سل  اجلي�ش وقائده، ومنه اأي�سً

التاأ�سي�ش والرعاية، اإىل اأن اأ�سحى رمًزا للبطولة والت�سحية. 

1800 مت�سابٍق، �ساركوا يف �سباق »اإغارة الأرز« الذي نّظمه 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية  املغاوير  فوج 

عام  بعد  عاًما  يحقق  والذي  التوايل،  على  ال�سابعة  لل�سنة 

مزيًدا من النجاح والإقبال. �سارك يف هذا ال�سباق نحو 367 

ع�سكرًيا، بالإ�سافة اإىل ريا�سيني مدنيني من عدة دول.
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وزير الدفاع الوطني

ي�ستقبل �سفراء 

فرن�سا و�سوي�سرا وقرب�ص

الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  ا�ستقبل 

.Patrice Paoli الأ�ستاذ �سمري مقبل �سفري فرن�سا ال�سيد

ت�سليح  حول  ترّكز  »البحث  اأن  مقبل  الوزير  واأو�سح 

اجلي�س باأ�سلحة فّعالة وعتاد حديث متّكنه من ال�سمود 

فرن�سا  »موقف  باويل  ال�سفري  اأّكد  املقابل  يف  واملواجهة. 

ووحدته  ال��وط��ن  يحمي  اأن��ه  ا  خ�سو�سً للجي�س  ال��داع��م 

الوطنية«.

فرن�سوا  ال�سيد  �سوي�سرا  �سفري  الوزير مقبل،  ا�ستقبل  كما 

يف  البحث  خاللها  ج��رى  بروتوكولية،  زي��ارة  يف  بارا�س 

العام  يف  و�سوي�سرا  لبنان  بني  املربمة  التفاقية  مو�سوع 

2007، واملتعّلقة باإزالة الألغام التي زرعها العدّو الإ�سرائيلي 

يف منطقة اجلنوب وذهب �سحّيتها عدد من الأبرياء.

هومري  ال�سيد  قرب�س  �سفري  الوطني  الدفاع  وزير  والتقى 

القرب�سي  الدفاع  وزير  مكتب  مدير  يرافقه  مافروماتي�س 

ع�سكري  عتاد  ت�سليم  مبنا�سبة  وذلك  ع�سكري،  ووفد 

ي�سهم يف تلبية احتياجات اجلي�س اللبناين الذي يت�سّدى 

خلطر املجموعات الإرهابّية على احلدود اللبنانية.

�سفري

فرن�سا 

�سفري 

�سوي�سرا

�سفري 

قرب�ص

ووفد 

ع�سكري

النائب 

البطريركي 

العام

املطران

�سمري

مظلوم

نائب وزير 

الدفاع 

يف �سلطنة 

بروناي 

ووفد 

مرافق

... و�سخ�سيات

العام  البطريركي  النائب  ا،  اأي�سً الوطني  الدفاع  وزير  التقى 

البطريرك  غبطة  قبل  من  م��وف��ًدا  مظلوم  �سمري  امل��ط��ران 

املاروين مار ب�ساره بطر�س الراعي. وقد نقل املطران مظلوم اإىل 

اللبناين  اجلي�س  بقدرات  وتنويهه  غبطته  دعم  الدفاع  وزير 

اجلماعات  مواجهة  يف  بطولت  من  ي�سجّله  وما  وب�سموده، 

التكفريية«. الإرهابية 

الدفاع  وزير  نائب  مقبل  الوزير  ا�ستقبل  اأخ��رى،  جهة  من 

على  �سريات  م�سطفى  بادوكا  داتو  ال�سيد  بروناي  �سلطنة  يف 

اأحمد  اأزهر  الوزارة حاج  الدائم يف  راأ�س وفد، �سّم نائب الأمني 

حم��زة  العقي��د  برون��اي  يف  امللكي��ة  امل�سّلح��ة  القوات  وقائد 

�ساحات وكب��ار املعنيني يف الوزارة. كم��ا راف��ق الوف��د قائ��د 

خ��الل  وج��رى  علي.  عم��ر  املاليزي��ة  امل�سرتك��ة  الق��وات 

بني  الع�سك��ري  التع��اون  جم��الت  يف  البحث  اللق��اء، 

الإره��اب،  مواجه��ة  يف  اللبنان��ي  اجلي���س  ودع��م  البلدي��ن 

به  وما تقوم  املوؤقتة  املّتح��دة  الأمم  ق��وات  اإىل عم��ل  اإ�ساف��ة 

من ن�ساط��ات، ول �سّيم��ا اأّن ال�سلطن��ة من ال��دول امل�سارك��ة 

يف ه��ذه الق��وات.

اجلمّيل  �سامي  ال�سيخ  النائب  ا،  اأي�سً مقبل  الوزير  وا�ستقبل 

ال�ساحتني  على  والأمنية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  يف  معه  وبحث 
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رئي�ص املحكمة الع�سكرية وقا�سي التحقيق الأولالنائب ال�سيخ �سامي اجلمّيل

ومفّو�ص احلكومة لدى املحكمة

وفد من جمعية امل�ساريع اخلريّية 

الإ�سالمية

ا�ستقبل الوزير مقبل، املمثل ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم املتحدة ...واملمثل ال�سخ�سي لأمني عام الأمم املتحدة

لبنان  يف  العامة  الأو���س��اع  معها  وعر�س  ك��اغ  �سيغريد  ال�سيدة 

واملنطقة. وقد اأعربت ال�سيدة كاغ عن رغبتها يف »زيارة املواقع الع�سكرية 

لالطالع عن كثب على الو�سع القائم، ونقل �سورة عن واقع احلال ملجل�س 

اإىل  الدول املعنّية على الإ�سراع يف تقدمي امل�ساعدات الالزمة  الأمن وبخا�سة 

وباإمكانات حمدودة«.  يوؤدي مهّماته يف ظروف �سعبة  الذي  اللبناين  اجلي�س 

اللبناين،  للجي�س  املطلوب  ودعم  »ت�سريع  اإىل  اللقاء  ختام  يف  دعت  كما 

من خالل التدريب وتوفري املعدات التقنية الالزمة«، لفتة اإىل اأن »عدًدا من 

الدول، مثل فرن�سا والوليات املتحدة الأمريكية واململكة العربية ال�سعودية، 

كانت �سّباقة يف دعمها ويجب اأن نحر�س على ا�ستمرار هذا الدعم«.

اللبنانية والإقليمّية. كما التقى يف الإطار نف�سه وزير ال�سباب 

والريا�سة العميد املتقاعد عبد املطلب حناوي.

واجتمع الوزير مقبل باأوقات خمتلفة، مع رئي�س املحكمة 

الع�سكرية العميد الركن خليل ابراهيم، وقا�سي التحقيق 

املحكمة  لدى  احلكومة  ومفّو�س  غيدا،  اأب��و  ريا�س  الأول 

القا�سي �سقر �سقر، واطلع منهم على �سري العمل يف املحكمة 

وما اأجنزته من حتقيقات وقرارات اّتهامّية واأحكام، يف ظل 

بال�سرعة  م�سريهم  يف  والبت  اإليها،  املحالني  املوقوفني  ازدياد 

املمكنة ووفق القوانني املرعّية الإجراء.

ا، وفد من جمعية امل�ساريع اخلريّية الإ�سالمية  ومن زّواره اأي�سً

الرحمن  عبد  الدكتور  ال�سيخ  اجلمعية  رئي�س  نائب  �سّم 

واملهند�س  طرابل�سي  عدنان  ال�سابق  النائب  يرافقه  عما�س 

عن  الوفد  اأع��رب  وقد  الطب�س.  بدر  والدكتور  العجوز  اأ�سعد 

دعم موقف اجلي�س و�سموده يف مواجهة الإرهابيني ودحرهم، 

والإ�سادة مبا قّدمه ويقّدمه من ت�سحيات فداًء للوطن وحمايًة 

الأهلي. لل�سلم 

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ص

بحثا �سوؤوًنا اأمنية وع�سكرية

الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  زار 

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

يف الريزة، وجرى البحث يف الأو�ساع الأمنية يف البالد ومهمات 

املوؤ�س�سة الع�سكرية وحاجاتها املختلفة.

عر�س  جرى  مقبل،  الوزير  مكتب  يف  عقد  اآخ��ر،  لقاء  ويف 

�سّيما  ل  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  الأمنية  لالأو�ساع 

املناطق  من  و�سواها  بعلبك  وراأ���س  عر�سال  جرود  منطقة  يف 

اأو  الت�سّلل  حم��اولت  لكل  اجلي�س  يت�سّدى  حيث  احلدودية، 

القتحام ومي�سك باملواقع ال�سرتاتيجية.

املوؤ�س�سة  يف  الإداري��ة  ال�سوؤون  بع�س  اإىل  البحث  تطّرق  كما 

الع�سكرية، اإ�سافة اإىل مو�سوع ت�سليح اجلي�س واحتياجاته.





ا�ستقباالت 

القائد
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�سفرية هولندا

�سفري كوريا اجلنوبّية

�سفري الوليات املّتحدة الأمريكية

�سفري فرن�سا

�سفري اأو�سرتاليا 

�سفري الأردن

ت�سليح اجلي�ص والأو�ساع العاّمة 

يف لقاءات العماد قهوجي مع ال�سفراء

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

 ،David Hale الريزة، �سفري الوليات املّتحدة الأمريكية ال�سيد

 Antonio العقيد  لبنان  يف  الأمريكي  الدفاع  ملحق  يرافقه 

Banchs. وجرى التداول يف الأو�ساع العامة وبرنامج امل�ساعدات 
الأمريكّية املقّررة للجي�س اللبناين.

 Patrice Paoli ال�سيد  فرن�سا  �سفري  اجلي�س،  قائد  وا�ستقبل 

يرافقه امللحق الع�سكري وبحث معهما يف التفاقية اللبنانية 

املقّدمة  الهبة  اإطار  يف  اللبناين،  اجلي�س  لت�سليح  الفرن�سّية   –
من اململكة العربية ال�سعودية.

 Hester ال�سيدة  هولندا  �سفرية  العماد قهوجي،  التقى  كما 

Somsen، و�سفري اأو�سرتاليا ال�سيد Glen Miles، و�سفري كوريا 
الع�سكري  امللحق  يرافقه   Choi Jong IL ال�سّيد  اجلنوبّية 

الثنائّية  العالقات  يف  البحث  وجرى   ،Gonjbo Baik املقدم 

والأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.

وا�ستقبل العماد قهوجي يف الإطار نف�سه، �سفري الأردن ال�سيد 

نبيل م�ساروه.
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ا�ستقباالت 

القائد

...ونّواًبا

الّنائب �سانت جنجنيان

الّنائب قا�سم عبد العزيز

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

 Luigi Binelli الأم���ريال  الإي��ط��ايل  الدفاع  اأرك��ان  رئي�س 

امللحق  ح�سور  يف  وذل��ك  مرافق،  وفد  راأ���س  على   Mantelli
وتناول   .Pietro Luigi Monteduro العميد  الع�سكري 

البلدين يف  الثنائية بني جي�سي  البحث �سبل تطوير العالقات 

�سوء التطّورات الّراهنة، بالإ�سافة اإىل مهّمة الوحدة الإيطالية 

العاملة �سمن قّوات الأمم املّتحدة املوؤّقتة يف لبنان.

... واملمثل ال�سخ�سي 

للأمني العام للأمم املّتحدة

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

املّتحدة ال�سيدة Cigrid Kaag، وعر�س معها الأو�ساع يف لبنان 

واملنطقة. 

القائد ي�ستقبل 

رئي�ص اأركان الدفاع الإيطايل

مع وفد مرافق
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الّنائب هادي حبي�ص

الّنائب عماد احلوت

يرافقه رئي�ص املكتب ال�سيا�سي للجماعة الإ�سالمية

الّنائب ال�سيخ �سامي اجلمّيل

الّنائب ال�سابق خمايل ال�ساهر

 ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س النّواب ال�سادة: �سانت جنجنيان، قا�سم عبد العزيز، هادي حبي�س، ال�سيخ �سامي اجلمّيل، وعماد 

احلوت يرافقه رئي�س املكتب ال�سيا�سي للجماعة الإ�سالمية ال�سيد عّزام الأيوبي ووفد. وقد تناول البحث الأو�ساع الّراهنة واآخر 

امل�ستجدات يف خمتلف املناطق.

ياق نف�سه، النائب ال�سابق خمايل ال�ساهر.  كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�س يف ال�سّ

... ونائب 

حاكم م�سرف لبنان

ال�سيد  لبنان  نائب حاكم م�سرف  العماد قهوجي،  ا�ستقبل 

رائد �سرف الدين يرافقه ال�سيد مازن حمدان.
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... واأمني عام املجل�ص 

الأعلى اللبناين _ ال�سوري

اللبناين_ الأعلى  املجل�س  عام  اأمني  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

على  الأو�ساع  يف  معه  وبحث  خ��وري،  ن�سري  الأ�ستاذ  ال�سوري 

احلدود اللبنانية – ال�سورية.

... والقا�سي �سقر �سقر

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

�سقر  القا�سي  الع�سكرية  املحكمة  لدى  احلكومة  مفّو�س 

�سقر وبحثا �سوؤوًنا ق�سائّية.

... ورئي�ص جمل�ص اإدارة 

م�سرف »جّمال تر�ست بنك«

م�سرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

»جّمال تر�ست بنك« ال�سيد اأنور اجلّمال.

... ووفدين من عائلتي ال�سهيدين اأحمد طبيخ وندمي �سمعان

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفدين من عائلتي املالزمني اأّولني ال�سهيدين اأحمد طبيخ وندمي �سمعان. وقد اّطلع 

العماد قهوجي على اأو�ساع العائلتني الّلتني توّجهتا بال�سكر اإىل قيادة اجلي�س على رعايتها الدائمة لذوي الع�سكريني ال�سهداء، 

ومتابعتها �سوؤونهم املختلفة.

عائلة 

املالزم 

اأّول 

ال�سهيد 

اأحمد 

طبيخ

عائلة 

املالزم 

اأّول 

ال�سهيد 

ندمي 

�سمعان





زار رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان على راأ�س وفد ع�سكري، 

جمهورية ت�سيكيا بناًء على دعوة ر�سمّية وّجهت اإليه ولالطالع على 

ال�سناعات احلربية.

نائب  مع  بلقاء  الزيارة  ا�ستهلت 

وزير الدفاع الت�سيكي ال�سيد توما�س 

يف  البحث  خالله  ج��رى  كو�ستا، 

الع�سكري  التعاون  تفعيل  �سبل 

ب��ني ال��دول��ت��ني. واأع��ق��ب ذل��ك لقاء 

العامة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  مع 

بافيل،  بيرت  اأول  الفريق  الت�سيكية 

ا�ستفادة  اإمكانات  خالله  بحثت 

ال�سناعات  م��ن  اللبناين  اجلي�س 

الت�سيكية. احلربية 

جولت  ع��ّدة  الزيارة  تخّللت  وقد 

املنت�سرة  احل��رب��ي��ة  امل�سانع  على 

اطلع  ت�سيكيا،  ج��م��ه��وري��ة  يف 

خاللها اللواء الركن �سلمان والوفد 

اإليه  لت  اأحدث ما تو�سّ املرافق على 

الت�سيكية. ال�سناعات احلربية 

العدد 13358

ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

رئي�ص 

الأركان 

يف زيارة 

ر�سمّية

اإىل 

جمهورية 

ت�سيكيا

وي�ستقبل  ...

و�سخ�سيات وفوًدا 

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن 

وليد �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، نائب 

وزير الدفاع يف �سلطنة بروناي ال�سيد داتو 

راأ�س وفد  بادوكا م�سطفى �سريات على 

مرافق.

الثنائية،  العالقات  البحث  وت��ن��اول 

الربوناوية  ال��وح��دة  مهمة  اإىل  اإ�سافة 

املتحدة  الأمم  ق��وات  اإط��ار  يف  العاملة 

املوؤقتة يف لبنان.

�سلمان،  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستقبل 

معه  وا�ستعر�س  اخلري  كاظم  النائب 

الأو�ساع العامة.

التخطيط  م��دي��ر  ا���س��ت��ق��ب��ل  ك��م��ا 

امل�سّلحة  ال��ق��وات  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

الرقاد،  نايل  املهند�س  اللواء  الأردن��ي��ة 

الرئي�سة  احل�سني  م�ساغل  مدير  يرافقه 

وقد  الدبوبي.  خالد  املهند�س  العميد 

اأم��ام  �سلمان  ال��رك��ن  ال��ل��واء  اأع���رب 

اللبناين  الزائر عن �سكر اجلي�س  الوفد 

الأردين،  اجلي�س  له  قّدمه  الذي  للدعم 

اإىل  اأ���س��ار  ال��ه��ب��ات؛ كما  م��ن خ��الل 

�سّيما  ل  اجلي�سني  بني  امل�سرتك  التعاون 

على �سعيد التدريب.

من  ك��اًل  الأرك����ان  رئي�س  والتقى 

العقيد  ال��ي��ون��اين  الع�سكري  امللحق 

وامللحق   ،Ella Nouil Peteinarakis
 Antonio الع�سكري الأمريكي العقيد

ال��ع�����س��ك��ري  وامل���ل���ح���ق   ،Banchs
لوكيانيت�س  اأن��دره  العقيد  الأوك��راين 
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نائب وزير الدفاع يف �سلطنة بروناي

مدير التخطيط ال�سرتاتيجي يف القوات امل�سّلحة الأردنية

امللحق الع�سكري الأوكراين

النائب كاظم اخلري

امللحق الع�سكري الأمريكي

املقدم يف قوى الأمن الداخلي ابراهيم اأنطون

 UKRSPEC �سركة  من  وفد  يرافقه 

يف  �سة  واملتخ�سّ الأوك��ران��ي��ة   Export
الثقيلة. ال�سناعات احلربية 

احل��زب  رئي�س  نائب  ا�ستقبل  كما 

التقدمي ال�سرتاكي الأ�ستاذ دريد ياغي 

ار. والقا�سي �سمرندا ن�سّ

الأمن  قوى  يف  املقدم  ا،  اأي�سً زّواره  ومن 

�سّلمه  ال��ذي  اأنطون  ابراهيم  الداخلي 

اأطروحة دكتوراه.







مًعا يف مواجهة 

اإعداد:التحديات

تريز من�صور

العدد 16358

يف حديث خا�ص 

اىل »اجلي�ص«

بورتوالنو:

جتربتنا �إيجابية

وممتعة

و�إن كانت مهمتنا

م�صوبة باملخاطر

�الأمم  لبعثة  كرئي�س  مهماته  بورتوالنو  لوت�صيانو  �جلرن�ل  ت�صّلم 

وعلى  �أ�صهر.  منذ  لها  عام  وقائد  لبنان  جنوب  يف  �لعاملة  �ملتحدة 

�لرغم من �أّن �لو�صع �لقائم يف لبنان ويف �ملنطقة قد يحمل خماطر 

�إيجابية وممتعة،  �أن جتربته »جّد  يعترب  بورتوالنو  فاإن  و�صعوبات، 

ا يف ظّل �لتعاون مع �جلي�س �للبناين«. يف ما يلي ن�ّس حديث  خ�صو�صً

�أجرته جملة »�جلي�س« مع قائد قو�ت �الأمم �ملتحدة يف لبنان، تز�من 

مع �لذكرى �ل�صابعة و�لثالثني الإن�صاء »�ليونيفل«.

طبيعة �مل�صوؤوليات

• لقد م�صى على ت�صّلمكم مهمتكم يف لبنان عّدة �أ�صهر، كيف ت�صرح 
لنا جتربتكم خالل هذه �لفرتة؟

- ميكنني القول اإن جتربتي منذ ت�سّلمي مهماتي يف 24 متوز 

2014، جّد اإيجابية وممتعة، واإمنا ت�سوبها بع�ض املخاطر. اإنها 

اأت�سّلم  فاأنا  الع�سكرية،  نوعها يف حياتي  الأوىل من  التجربة 

و�سيا�سي  م�سوؤوليات ع�سكرية ولكنها ذات طابع دبلوما�سي 

يف الوقت عينه. واأ�ساف قائاًل: كانت روزنامة �سلفي اجلرنال 

ال�سروري  واملواعيد، وكان من  بالن�ساطات  �سيرّيا حافلة  باولو 

يل  عَك�ض  الأم��ر  هذا  تفا�سيلها،  بكل  املهمات  اأتابع  اأن 

ب�سرعة قيا�سية ال�سورة احلقيقية لطبيعة م�سوؤولياتي يف لبنان، 

املخاطر  واأنواع  حمايتها،  اإلينا  اأوكلت  التي  الأر�ض  وطبيعة 

الأمنية  الأحداث  �سّيما  ول  الأزرق،  �ستواجهنا عرب اخلط  التي 

املتالحقة التي ح�سلت يف �سهري ت�سرين الأول وكانون الثاين 

يف  ا  وخ�سو�سً �سوريا،  يف  الأمني  التوتر  اإىل  اإ�سافة  املن�سرمني، 

جبهة اجلولن على احلدود ال�سورية الإ�سرائيلية.

�صالمة �ل�صكان �أولوية ق�صوى

فكيف  وخماطر،  �صعوبات  تو�جهكم  �لقائم  �لو�صع  ظّل  يف   •
تتعاملـون معها؟

- كما هو معلوم، اأن »اليونيفل« هي قوة حلفظ ال�سالم، واأي 

فكيف  خمتلفة،  خماطر  ت�سوبها  اأمنية،  ع�سكرية  مهمة 

باحلري يف لبنان؟ وهنا علينا تقدمي ال�سكر للجي�ض اللبناين 

وعلى راأ�سه العماد جان قهوجي، وكذلك لقائد قطاع جنوب 

بالتعاون  والتنويه  خليل،  اأبو  �سربل  الركن  العميد  الليطاين 

من  بّد  ول  و»اليونيفل«.  اللبناين  اجلي�ض  بني  القائم  املثمر 

الثالثية  اللجنة  تعقدها  اجتماعات  ع��دة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة 

»اليونيفل«.  عمليات  منطقة  يف  يح�سل  الذي  التوّتر  ملناق�سة 

ت�سعيد  اأي  منع  اإىل  ون�سعى  العقبات  تذليل  مًعا  نحاول  ونحن 

على  دائًما  ين�سّب  فرتكيزنا  عملياتنا؛  منطقة  يف  اأمني 

مع  جنب  اإىل  جنًبا   ،1701 ال��دويل  الأم��ن  جمل�ض  قرار  تنفيذ 

اجلي�ض اللبناين. وبالإ�سافة اإىل مهماتها تنظر »اليونيفل« اإىل 

�سالمة ال�سكان املحليني وخريهم باعتباره��ا اأولوي��ة ق�س��وى 

بالن�سب��ة اليها.

لبنان ملتزم بقوة قر�ر جمل�س �الأمن 1701

��صت�صهاد  �إىل  �أّدى  �لذي  لبنان  على  �الأخري  �ال�صر�ئيلي  �العتد�ء  �إثر   •
�الإبالغ  بعدم  �ليونيفل  ��صر�ئيل  �تهمت  �الإ�صبانية،  �لكتيبة  من  عن�صر 

عن �خلروقات من �جلهة �للبنانية، ما هو رّدكم على ذلك؟

- بداية اإننا ناأ�سف ل�ست�سهاد العريف يف الكتيبة الإ�سبانية 

املنت�سرة يف القطاع ال�سرقي من منطقة عمليات »اليونيفل« 

فران�سي�سكو خافيري �سوريا توليدو، والذي قتل يف موقع لالأمم 

املتحدة قرب قرية الغجر يف حادث اإطالق نار وقع على اخلط 

الأزرق. واإين اأوؤكد اأننا نر�سل التقارير الدائمة التي ت�سرح تفا�سيل 

كل اخلروقات التي حت�سل على هذا اخلط، اإثر حدوثها، وذلك 

تطبيًقا للقرار 1701. 

ب�سدة،  »اليونيفل«  تدعم  اللبنانية  »احلكومة  واأ�ساف: 

ولبنان ملتزم بقوة قرار جمل�ض الأمن 1701. ويف اجتماعاتي مع 

امل�سوؤولني اللبنانيني يتّم الرتكيز على امل�سائل الأمنية وتطبيق 

الو�سع العام يف  اإىل  والو�سع على طول اخلط الأزرق  القرار 1701 

املنطقة التي تخ�سع لنطاق عملنا، وهذا الأمر ي�سمل �سالمة 

وانطالًقا  وعنا�سرها.  »اليونيفل«  و�سالمة  املحليني  ال�سكان 

من الت�سالت التي اأجريتها مع ممثلي احلكومة اللبنانية، 

مميًزا  اجتماًعا  عقدت  ولقد  م�سّجًعا.  كالًما  �سمعت  فقد 

العماد جان قهوجي يف مركزنا يف  اللبناين  مع قائد اجلي�ض 

اأن ما  اإ�سارة تدّل على  اأي  الناقورة. ول اأملك يف الوقت الراهن 

يح�سل يف ال�سمال قد يتكرر يف اجلنوب، لكن احتمال متّدد 

وكذلك  ككل  للبنان  قلق  م�سدر  ي�سّكل  ال�سوري  النزاع 

بالن�سبة اإىل »اليونيفل«. ونحن على ات�سال وثيق مع اجلي�ض 

اللبناين والقوى الأمنية، ونراقب الو�سع يف منطقة عملياتنا.
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معنويات »�ليونيفل«

و��صت�صهاد �لعريف �الإ�صباين

يف  �ليونيفل  جنود  معنويات  تقّيمون  • كيف 
لبنان؟ وهل هم مقتنعون بخدمتهم يف لبنان؟

قوات  اإىل  منت�سب  جندي  كل  يقتنع  اأن  الطبيعي  من   -

واأن  والطماأنينة،  ال�سالم  اإىل  العامل بحاجة  باأن  ال�سالم  حفظ 

جندي  كل  فاإن  وبالتايل  ال�سالم.  هذا  تعزيز  يف  فّعاًل  دوًرا  له 

يخدم يف لبنان، مقتنع ب�سرورة احلفاظ على �سالمة اللبنانيني 

واأمن اأر�سهم، وعلى �سرورة بناء عالقة �سالم مع املواطنني يف 

منطقة »اليونيفل«، على الرغم من ال�سعاب واملخاطر التي قد 

تواجهه. ومن ناحية اأخرى ثّمة �سرورة باأن يقتنع النا�ض بدور 

هذه القوة يف احلفاظ على اأمنهم و�سالمتهم.

�ال�صباين،  �لعريف  ��صت�صهاد  يف  �لتحقيقات  عن  تخربونا  �أن  نرجو   •
وملاذ� ��صتغرقت وقًتا طوًيال؟

- اإننا ندين ب�سدة هذا النتهاك اخلطري لقرار جمل�ض الأمن 

»اليونيفل«  اأن  املماثل��ة. كم��ا  والنتهاك��ات   1701 الدول��ي 

ومالب�سات��ه.  احل��ادث  وقائ��ع  لتحدي��د  حتقيًق��ا  فتح��ت  قد 

الوق��ت  بع���ض  التحقي��ق  عملي��ة  تاأخ��ذ  اأن  الطبيع��ي  ومن 

ف��ور  النت��ائج  نعل��ن  و�س��وف  والرباه��ني،  الأدل��ة  جلم��ع 

��ل اإليه��ا.  التو�سّ

مهمة ت�صوبها �ملخاطر

�ل�صالم،  �أكرث من 300 عن�صر حلفظ  �ليونيفل  �إن�صائها خ�صرت  • منذ 
ماذ� تقولون حول ذلك؟

وع�سكرية  اأمنية  عملية  كل  اأن  وذك��رت  �سبق  كما   -

م�سوبة باملخاطر وبالعمليات العنفية، وبالتايل اأنه من الطبيعي 

تاأدية  اأثناء  ال�سالم  قوات حفظ  �سهداء من عنا�سر  ي�سقط  اأن 

واجبهم الأمني الع�سكري. كما اأن بع�ض الوفيات ناجتة عن 

اأ�سباب غري عنفية كحوادث ال�سري مثاًل...

العامل  جيو�ض  بباقي  اإ�سوة  خماطر  نواجه  اإننا  وكخال�سة، 

وعلينا مواجهتها.

باال�صرت�تيجية،  �للبناين  باجلي�س  �ليونيفل  عالقة  تو�صف  د�ئًما   •
��صرح لنا �أكرث عن �ملو�صوع؟

العمل  1701 وعلى  الدويل  القرار  التزام  - نحن حري�سون على 

حتت مظّلته، وهذا القرار يدعو اإىل �سرورة التن�سيق مع الأطراف 

القوى  مع  وتن�سيق  تعاون  عالقات  وبناء  كافة  اللبنانية 

ال�سرتاتيجية  العالقة  تكّونت  املنطلق  هذا  ومن  الأمنية. 

بيننا وبني اجلي�ض اللبناين، على اعتبار اأننا ل نعمل من اأجل 

اجلي�ض اللبناين، بل نعمل معه جنًبا اإىل جنب. وبالتايل، ثّمة 

عالقة ا�سرتاتيجية ممتازة تربطنا بقائد اجلي�ض العماد جان 

واإنني  العنا�سر.  جميع  اإىل  و�سوًل  املعنيني  وبال�سباط  قهوجي 

اأثّمن اآلية الرتباط والتن�سيق الفريدة القائمة بيننا وبني اجلي�ض 

والتي اأثبتت حيويتها لناحية 

اإ�سافة  واحلوادث،  التوتر  منع 

اللحظات  الو�سع يف  اإىل جلم 

عملنا  نتابع  نحن  احلرجة. 

هو  الأ�سا�س��ي  وعملنا  اللبناين،  اجلي�ض  مع  وثيق  ب�سكل 

الأعمال  وق��ف  الت��زام  ومراقب��ة  الأزرق  اخل��ط  على  احلف��اظ 

العدائية.

دعم �لقو�ت �مل�صّلحة �للبنانية

�الأمني  لال�صتقر�ر  مهم  لبنان  يف  »�ليونيفل«  وجود  �أّن  نعلم  كلنا   •
�أي  و�إىل  �ملو�صوع؟  لنا عن هذ�  تقول  �ل�صالم، ماذ�  و�القت�صادي وحفظ 

مدى ��صتطاعت تر�صيخ عالقات متينة مع �ل�صكان �ملحلّيني؟

- منذ تاأ�سي�ض »اليونيفل« يف العام 1978 كقوة حلفظ ال�سالم 

يف جنوب لبنان، وهي توؤدي واجبها من اأجل حفظ الأمن، وهي 

يف  مبا  ال�سلة،  ذات  البنود  وتنّفذ   1701 القرار  وفق  تعمل  اليوم 

اإ�سافة  وتعليمه،  الأزرق  اخلط  طول  على  الو�سع  مراقبة  ذلك 

ان�سحاب  م�ساألة  ومتابعة  والربية  اجلوية  اخلروقات  مراقبة  اإىل 

اليونيفل  وت�سعى  الغجر.  بلدة  �سمايل  من  الإ�سرائيلية  القوات 

اإىل دعم القوات امل�سّلحة اللبنانية، واإىل اإن�ساء اأطيب العالقات 

عاداتهم  اإىل  التعّرف  خالل  من  اجلنوبيني،  املواطنني  مع 

وتقاليدهم وحاجاتهم وال�ستماع اإىل مطالبهم، وذلك بوا�سطة 

الوا�سحة  الر�سائل  اإر�سال  باإمكانهم  الذين  البلديات  روؤ�ساء 

وال�سريحة حول كل ما له عالقة ببيئة ال�سعب اجلنوبي. وقد 

التي  والن�ساطات  امل�ساريع  نوعية  حتديد  يف  الأمر  هذا  �ساعدنا 

تنّظمها »اليونيفل« على خمتلف ال�سعد �سواء كانت تربوية، 

اأو �سحية اأو اجتماعية اأو بنى حتتية. 

والبالغ  لبنان  يف  ال�سالم  حفظ  لقوات  ميكن  ذل��ك،  اإىل 

الوطني  اآلف عن�سر امل�ساهمة يف دعم القت�ساد  عددها ع�سرة 

من خالل ما ينفقه هوؤلء على حاجاتهم املختلفة، اأو ارتياد 

تاأمني  يف  »اليونيفل«  ت�ساهم  اأخرى  ناحية  ومن  املطاعم... 

هم  املدنيني  موظفيها  من  املئة  يف  ف�70  للبنانيني،  الوظائف 

ة  لبنانيون. ويجب اأن ل نن�سى عمل وحدة »CIMIC« املخت�سّ

بالتعاون الع�سكري - املدين وبرنامج ن�ساطها احلافل، اإذ اأنها 

امل�ساعدات  وتوزيع  الت�سجري  م�ساريع  يف  البلديات  مع  تعمل 

كقطعة  »اليونيفل«  م�ساندة  اعتبار  وميكن  العينية... 

الإقت�سادية  الإمنائية  اللوحة  تكّمل  �سغرية   »Puzzle«

الكبرية. 

دوام  ل�»اليونيفل«  بورتولنو  اجلرنال  احلديث متّنى  ويف ختام 

املزيد  حتّقق  اأن  اآماًل  والثالثني،  ال�سابع  عيدها  يف  ال�ستمرار 

ال�سلطات  ومع  املحليني  ال�سكان  مع  اجليدة  العالقات  من 

والزدهار  وال�سالم  ال�ستقرار  من  املزيد  متّنى  كما  اللبنانية، 

لل�سعب اللبناين.







بعيًدا عّما ي�شود ال�شاحة ال�شيا�شية من غليان، وما ت�شهده من مواقف ونقا�شات وجدل، بعيًدا من كل 

تداعيات  من  حتمله  وما  املرحلة  خطورة  لكّن  اتقنها.  لطاملا  وهو  به،  خا�شة  لغة  اجلي�ش  يعتمد  ذلك 

الليل ويف  فاملفردات هنا خطوات حثيثة يف وح�شة  وتعبرًيا.  اأكرث بالغة  اللغة  وا�شتحقاقات، جتعل هذه 

ب لربيع  و�شح النهار. على اجلرود ويف ال�شوارع والأزقة... جنود يتقنون ر�شد اخلطر ومواجهته، والتح�شّ

اآٍت اأو ل�شيف يعد باللهب، ويربهنون كل يوم، بالإجناز احلّي، اأنهم جديرون بحفظ الأمانة.

اإعداد: 

اإلهام ن�شر تابت

العوايف 

يا وطن

العدد 20358

على اجلرود

ويف ال�شوارع والأزقة

من  امليدان،  من  اخلرب  اأتى  اآذار  اأواخر 

ال�شرقية: ال�شل�شلة  جرود 

»نّفذت وحدات من اجلي�ش فجر اليوم 

)2015/3/27( عملية ع�شكرية �شريعة 

عر�شال،  ج���رود  منطقة  يف  وخ��اط��ف��ة 

ال�شيطرة  م��ن  بنتيجتها  متّكنت 

كانت  التي  املواقع  بع�ش  على  التامة 

بني  الإرهابية  التنظيمات  ت�شتخدمها 

على  والعتداء  للت�شّلل  والآخ��ر  احلني 

قوى  مت��رك��زت  وق��د  اجلي�ش.  م��واق��ع 

تنفيذ  وبا�شرت  املواقع،  هذه  يف  اجلي�ش 

حمايتها  لتاأمني  امليدانية  الإج��راءات 

الع�شكرية  املراكز  �شائر  مع  وربطها 

املوجودة يف املنطقة...«.

تف�شيل  اإىل  يذهب  ل  املخت�شر  اخلرب 

العمليات  �شري  كيفية  اإىل  ول  املواقع 

غري  ال�شّرية.  دائ��رة  �شمن  تظل  التي 

وحدات  اأن  هو  اإ�شافته  ميكن  ما  اأّن 

اجل��ي�����ش ت��ق��ّدم��ت ب��اجت��اه اجل����رود يف 

اأجنز منذ  ما  لتتابع  ال�شرقية،  ال�شل�شلة 

املواقع  على  ال�شيطرة  اإطار  يف  اأ�شابيع 

جديدة  نقاط  واحتالل  ال�شرتاتيجية، 

فيها.  يتمركزون  الإرهابيون  ك��ان 

وبذلك اأّمن اجلي�ش خط حماية ح�شيًنا 

القرى  اإىل  امل�شّلحني  ت�شّلل  دون  يحول 

املراكز  مهاجمتهم  ودون  املحاذية، 

النقاط  يف  متركز  اأن  بعد  الع�شكرية، 

املهمة وعّزز عديد عنا�شره فيها.

من  الأول  الأ���ش��ب��وع  اأي���ام  اآخ��ر  فجر 

ني�شان حمل مزيًدا من الأخبار الطيبة:

قيام  م��ع��ل��وم��ات ع��ن  ت��واف��ر  »اإث����ر 

قتالية  بتح�شريات  اإرهابية  جمموعات 

واملرتفع  ولوج�شتية على جبل املخريمة 

1564 يف اأعايل جرود راأ�ش بعلبك، نّفذت 

نوعية  اإغ��ارة  عملية  اجلي�ش  من  ق��ّوة 

امل��ذك��ورة،  املجموعات  �شّد  وخاطفة 

حيث ا�شتبكت معها مبختلف اأنواع 

واأوقعت يف �شفوف الإرهابيني  الأ�شلحة، 

خ�شائر  وكّبدتهم  جرحى،  و4  قتلى   3

بينها  والعتاد  الأ�شلحة  يف  ج�شيمة 

الر�شا�شات  من  وع��دد  مدفعني  تدمري 

قوى  ع���ادت  وق��د  والآل���ي���ات.  الثقيلة 

ت�شجيل  دون  اإىل مراكزها من  اجلي�ش 

اأّي اإ�شابات يف �شفوفها...«.

وعرها  ي��ع��رف  ال��ت��ي  اجل���رود  يف  ه��ذا 

من  فيها،  املنت�شرين  جنودنا  �شالبة 

اأ�شماء تاللها  اأن نعرف نحن حتى  دون 

ووديانها...

فقد  م��واٍز،  خط  وعلى  الداخل  يف  اأّم��ا 

واملتابعة  ال��ر���ش��د  عمليات  ح��ّق��ق��ت 

التقدم  اإجن����ازات  ت�شاهي  اإجن����ازات 

جنود يتقنون ر�شد اخلطر ومواجهته
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امليداين يف اأعايل اجلرود، اإذ قب�ش اجلي�ش 

هي  وها  خطرين.  مطلوبني  عدة  على 

اأعمالهم  ب�شاعة  تك�شف  العرتافات 

الوطن وجي�شه.  وحجم جرائمهم بحق 

فمن اأعمال الغتيال والذبح والتفخيخ 

اإىل عمليات التفجري و�شواها، جمرمون 

كبار باتوا يف قب�شة العدالة.

مثلهم  اآخ���رون  يكون  �شوف  وغ���ًدا 

فقد  العادل،  اجلزاء  لينالوا  قب�شتها  يف 

يتاأخر الق�شا�ش لكنه حتًما اآٍت.

لكن  يطول،  قد  ال�شقيع  اأن  كما 

الربيع حتًما اآٍت...

يف  يتقّدمون  من  خطوات  فبوركت 

اجلرود، وبوركت عيون من ي�شهرون يف 

الداخل... والعوايف يا وطن.





اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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هبة هولندّية

لـ»برنامج التعاون 

الع�سكري املدين«

وّقع كل من �سفرية هولندا ال�سّيدة 

اجلي�ش  وقائد   Hester Somsen
العماد جان قهوجي م�سروع اتفاقّية 

مبقت�ساها  ت��ق��ّدم  اجل��ان��ب��ن،  ب��ن 

التعاون  برنامج  هولندا هبة مل�سلحة 

.)Cimic( الع�سكري - املدين

ح�سور  يف  ال��ريزة،  يف  التوقيع  جرى 

الهولندية  ال�سفارة  اأركان  من  عدد 

وكبار �سباط القيادة.

يف  اأق��ي��م  ال��ذي  االح��ت��ف��ال  وتخّلل 

عمل  طبيعة  ح��ول  اإيجاز  املنا�سبة 

حّققها،  التي  واالإجن��ازات  الربنامج 

املرتقبة  م�ساريعه  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

للمرحلة املقبلة.

احتفال ...وم�سغل اإلكرتوين متحّرك اأملاين مل�سلحة القوات البحرية البحرية  ب���ريوت  ق��اع��دة  يف  اأق��ي��م 

متحّرك،  اإلكرتوين  م�سغل  ت�سّلم  مبنا�سبة 

القوات  مل�سلحة  االأملانية  ال�سلطات  قّدمته 

اللبنانية. البحرية 

نزيه  البحري  الركن  العميد  االحتفال  ح�سر 

قائد  ممثاًل  البحرية  القوات  قائد  اجلبيلي 

ال�سفري  نائب  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

وعدد   ،Meyer Wiefhausen ال�سيد  االأمل��اين 

ال�سفارة  م��ن  واأع�����س��اء  اجلي�ش  �سباط  م��ن 

االأملانية.

وتال العميد الركن البحري اجلبيلي كتاب 

�سكر با�سم العماد قائد اجلي�ش و�سّلمه لل�سيد 

تذكارية،  درًعا  له  قّدم  Wiefhausen، كما 
يف  املتوا�سلة  االأملانية  ال�سلطات  جلهود  تقديًرا 

دعم اجلي�ش اللبناين.



اأبو خليل ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جان  يف ح�سور قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن �سربل 

قهوجي، وقائد قّوات االأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال لوت�سيانو بورتوالنو و�سباط، اأقيم يف بلدة الناقورة 

حفل ت�سّلم ثالث �سيارات اإ�سعاف مقّدمة من القّوات املذكورة هبة للجي�ش.

منّوًها  امل�ساعدة،  على  الدولية  القوات  قيادة  خليل  اأبو  الركن  العميد  �سكر  ال�سيارات،  ا�ستعرا�ش  وبعد 

بالدعم اللوج�ستي امل�ستمّر الذي تقّدمه للجي�ش اللبناين.

جي�شنا
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هبة اأردنّية للجي�ش

ت�سّلم اجلي�ش هبة ع�سكرية من ال�سلطات االأردنية، �سملت 

عيار  مدفع  حاملة  و12   »M113« ن��وع  من  جند  ناقلة   30

البحرية،  بريوت  قاعدة  يف  اأقيم  احتفال  يف  وذلك  ملم،   155

بح�سور نائب رئي�ش االأركان للتجهيز العميد الركن مانويل 

ومدير  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  كرجيان 

التخطيط اال�سرتاتيجي يف القّوات امل�سّلحة االأردنية اللواء نايل 

الرقاد، اإىل جانب عدد من ال�سباط.

ال�سلطات  اإىل  ب�»ال�سكر  كرجيان  الركن  العميد  وتوّجه 

االأردنية وقيادة قّواتها امل�سّلحة«، مّنوًها »بالتعاون الع�سكري 

ملواجهة  امل�ستمّر  وبالتن�سيق  ال�سقيقن،  اجلي�سن  بن  القائم 

خطر  ا  خ�سو�سً امل�سرتكة،  والتحّديات  االأخ��ط��ار  خمتلف 

االإرهاب«.

اإىل  التذك��اري  اجلي�ش  درع  القائد  ممثل  قّدم  اخلتام  ويف 

الل��واء الرقاد.

اإنهاء قيا�ش 

�سبع نقاط 

جديدة على 

اخلط الأزرق

بالت�عاون  اللبناين  للج�ي�ش  التابعة  التقنّي�ة  اللجنة  اأنهت  االأزرق،  اخلط  تعليم  اإعادة  اإط�ار  يف 

�سهر  االأول من  االأ�سبوع  لبنان، خالل  املوؤقتة يف  املّتحدة  االأمم  لقوات  تابع  فريق طوبوغرايف  مع 

منطقتي  بن  جديدة  نقاط  �سب�ع  قيا�ش  اآذار، 

الظهرية ويارين، اإ�سافًة اإىل التحقق من قيا�ش 

ب�سورة  عليها  امل��ع��امل  وتثبيت  نقاط  ث��الث 

اأجن��زت  قد  اللجنة  تكون  وبذلك  نهائية. 

اخلط  على  نقطة   217 من  النهائي  التحقق 

املذكور.

... و�سيارات 

اإ�سعاف من 

اليونيفيل
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مناورة ليلّية للجي�ش يف حامات
الوحدات  وقادة  يف ح�سور عدد من كبار �سباط اجلي�ش، 

التدريب  فرق  من  واأع�ساء  امل�ستقّلة،  واالأف���واج  الكربى 

وحدات  نّفذت  لبنان،  يف  العاملة  والربيطانية  االأمريكية 

من مدر�سة القوات اخلا�سة ولواء امل�ساة الثاين وفوج املدفعية 

ليلية  قتالية  مناورة  والبحرية،  اجلوية  وال��ق��وات  الثاين 

بالذخرية احلّية يف حقل رماية حنو�ش – حامات.

اإرهابية  جمموعة  على  الق�ساء  كان  املناورة  مو�سوع 

رمايات  املناورة  تخّللت  وقد  مبنّية.  اأماكن  يف  نة  متح�سّ

املتو�سطة  واالأ�سلحة  وال��ط��ّواف��ات  وال��دب��اب��ات  باملدفعية 

واخلفيفة، اإ�سافة اإىل فتح ثغرات باملتفجرات.

»العا�سفة الفولذية« مع قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة
باال�ست���راك  اجلي��ش،  من  وحدات  نّف���ذت 

املوؤق�ت�ة  املّتح�دة  االأم��م  مع وحدات م�ن قّوات 

الث��قيل�ة  بالر�سا�سات  رم��اي��ات  لبنان،  يف 

»العا�سفة  عنوان  حت��ت  الناق�ورة،  منطقة  يف  واملتو�سطة 

ومن  اجلي��ش  �سب�اط  من  ع��دد  ح��سرها  الفوالذي�ة«، 

القوات املذكورة.

بن  امليداين  التعاون  تفعيل  اإطار  يف  الرماية  هذه  وتاأتي 

اجلانبن، ورفع م�ستوى جهوزية الوحدات الع�سكرية.



جي�شنا
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مغاوير البحر 

يحتفل بتخريج 

ثالث دورات

مبنا�سبة تخريج 3 دورات )رتيب اآمر ف�سيلة، 

احتفال  اأقيم  ق��ت��ال(،  وغطا�ش  بحر  مغوار 

ميالد  ثكنة  يف  البحر  مغاوير  فوج  قيادة  يف 

النداف، تراأ�سه العقيد الركن حممد امل�سطفى 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  الفوج  قائد 

واملدنين  ال�سباط  من  عدد  وح�سره  قهوجي، 

والع�سكرين املحتفى بهم.

ن�سب  على  الزهر  من  اإكليل  و�سع  بعد 

وت�سليم  الق�سم  واأداء مين  الفوج،  ال�سهداء يف 

الركن  العقيد  األقى  للمتخّرجن،  ال�سهادات 

امل�سطفى كلمة اأّكد فيها »اأن الدورات التي 

تابعها الع�سكريون وحققوا يف نهايتها نتائج 

اأداء  على  اإيجاًبا  تنعك�ش  اأن  بد  ال  ممّيزة، 

ا يف هذه الظروف احلرجة. ودعا  الفوج، خ�سو�سً

واالإق��دام  اجل��راأة  على  املثابرة  اإىل  املتخّرجن 

ال��دورات،  ط��وال  اأداءه��م  مّيزت  التي  واملهارة 

فهم جزء من رجال النخبة يف اجلي�ش، الذين 

ال مكان يف نفو�سهم للرتدد«.

موؤ�س�سة العاقوري ما�سية يف تقدمياتها: غرفة عمليات لفوج مغاوير البحر

اجلي�ش  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

ال���ع���م���اد ج����ان ق��ه��وج��ي 

الركن  بالعقيد  مم��ث��اًل 

امل�سطفى،  حممد  امل��غ��وار 

املقدم  موؤ�س�سة  من  وبدعم 

�سبحي  ال�سهيد  امل���غ���وار 

اف��ت��ت��اح  مّت  ال���ع���اق���وري، 

جمهزة  عمليات  غ��رف��ة 

الكمبيوترات  ب��اأح��دث 

فوج  االإت�����س��ال يف  واأج��ه��زة 

عم�سيت،  البحر-  مغاوير 

وعدد  االأف��واج  قادة  وبح�سور 

واأع�ساء  ال�سباط  كبري من 

املوؤ�س�سة.

ب��ع��د ال��ن�����س��ي��د ال��وط��ن��ي 

قائد  ممثل  األقى  اللبناين، 

فيها  ن��ّوه  كلمة  اجلي�ش 

باإجنازات موؤ�س�سة العاقوري، 

التقدمة  على  و�سكرها 

�ساهمت  ال��ت��ي  ال�سخية 

احلفل  تخّلل  للفوج.  بها 

ع�سكريو  ق��دم��ه  ع��ر���ش 

على  اإكليل  وو�سع  الفوج 

مت  كما  �سهدائه،  ن�سب 

احتفاًء  حلوى  قالب  قطع 

باملنا�سبة.
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بروتوكول تعاون جديد

بني جهاز اإ�سكان الع�سكريني املتطّوعني

و»بنك الإعتماد امل�سريف«

برئي�سه  ممّثاًل  املتطّوعن  الع�سكرين  اإ�سكان  جهاز  وّقع 

العميد نبهان نبهان و»بنك االعتماد امل�سريف« ممثاًل بنائب 

�سعد،  ال�سيدة هنادي  اإيلي خوري وم�ساعدته  ال�سيد  العام  املدير 

اإىل  املنت�سبن  الع�سكرين  بروتوكول تعاون جديد بغية منح 

االإن�ساء  قيد  اأبنية  يف  م�ساكن  ل�سراء  �سكنية  ا  قرو�سً اجلهاز 

.)HEC( .تبنيها �سركة احلجار انرتبراي�سز كومباين �ش.م.ل

واألقى العميد نبهان كلمة اأ�ساد فيها بدور القطاع امل�سريف يف 

دعم اجلي�ش، و�سكر »بنك االعتماد امل�سريف« على مبادرته، 

متمّنًيا النجاح لهذا امل�سروع واملزيد من التعاون.

ي��ذك��ر اأن���ه مب��وج��ب ال��ربوت��وك��ول امل��وّق��ع، ي��ق��وم اجلهاز 

والعقود  امل�ستندات  وحت�سري  القانونية،  االإجراءات  با�ستكمال 

توفري  بهدف  وجيزة،  ف��رتة  خ��الل  بالعملية  لل�سري  الالزمة 

تنا�سب  جًدا  مقبولة  وباأ�سعار  للع�سكرين  الالئقة  امل�ساكن 

اأو�ساعهم.

�سالة جديدة يف نادي ال�سباط – جونية

رعى العميد كابي املعّراوي 

ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي حفل افتتاح ال�سالة 

كبار  من  عدد  ح�سور  يف  جونية،   – ال�سباط  لنادي  اجلديدة 

ومدعّوين  الع�سكرية  النوادي  وروؤ�ساء  القيادة،  اأجهزة  �سباط 

مدنين.

اللوحة  عن  ال�ستار  اأزاح  ال��ذي  امل��ع��ّراوي  الركن  العميد 

التذكارية، جال مع احل�سور يف اأرجاء ال�سالة اجلديدة، واّطلع 

مّت  ما  على  احلداد  موري�ش  العميد  ال�سابق  النادي  رئي�ش  من 

تنفيذه من اأعمال يف اإطار حت�سن خدمات النادي.

واألقى ممثل العماد قائد اجلي�ش كلمة اأ�ساد فيها باجلهود 

�سمن  ياأتي  الذي  امل�سروع،  هذا  اإن�ساء  يف  بذلت  التي  احلثيثة 

�سياق خطة عمل جهاز اإدارة النوادي – اأركان اجلي�ش للعديد. 

واأ�ساف: »اإن لقاءنا اليوم مبنا�سبة افتتاح �سالة جديدة يف نادي 

د اإرادة التطوير والنهو�ش باملوؤ�س�سة  ال�سباط – جونية، اإّنا يج�سّ

البالد  بها  متّر  التي  اال�ستثنائية  االأو�ساع  من  الرغم  على 

اأنه  املوؤ�س�سة، كما  امللقاة على عاتق هذه  واملهّمات اجل�سام 

ياأتي يف �سياق حتقيق االأهداف التي اأٌن�سئت يف �سبيلها النوادي 

مقّدمها،  ويف  الع�سكرية، 

عائالتهم،  واأف��راد  ال�سباط  بن  االجتماعية  الروابط  متتن 

وتعزيز التوا�سل بن اجلي�ش واملجتمع املدين«.

لّلذين  وامتنان  �سكر  حتّية  القائد  ممثل  وّجه  اخلتام،  ويف 

خ�ّش  وقد  وت�سميمها،  ال�سالة  اإن�ساء  يف  اجلي�ش  مع  �ساهموا 

واأ�سحاب  للتجهيز  اجلي�ش  اأرك���ان  يف  الهند�سة  مديرية 

�سركة   ،APAVE �سركة  �سركة معلوف،  البي�ساء:  االأيادي 

DALAL STEEL، �سركة بركة، �سركة انرتالين، �سركة 
فندق  يف  املطاعم  مدير  �سوبرة،  �سركة   – عبيد  زياد   OEC

فيني�سيا الدكتور �سيمون �سعادة واملهند�سة فرح اجلارودي. 

ويف  النادي،  يف  املدنين  واملوظفن  الع�سكرين  هّناأ  كما 

العميد موري�ش احلداد، »فهوؤالء هم  ال�سابق  مقّدمهم رئي�سه 

جنودنا املجهولون الذين يثابرون على عملهم ب�سمت والتزام 

وجدية...«.

خالله  احل�سور  رفع  ع�ساء  حفل  اإىل  اجلميع  ان�سّم  بعدها 

ونخب كل من  واأفرادها،  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  الوطن  نخب 

اأ�سهم يف اإمتام العمل الناجح.

جي�شنا



بتغرين  وبلدة  اجلي�ش  قيادة  وّدع��ت 

املقدم روفايل ابراهيم �سماحة الذي تويّف 

ع�سال.  مر�ش  نتيجة   2015/3/5 بتاريخ 

وفد من  �سّيع مباأمت مهيب ح�سره  وقد 

الركن  العميد  يتقّدمه  اجلي�ش  قيادة 

اجلي�ش  قائد  ممثاًل  �سالح  اأب��و  نبيل 

البلدة  واأه���ايل  قهوجي،  ج��ان  العماد 

ال�سالة على  اإقامة  وبعد  ال�سالح.  ورفاق 

جثمانه يف كني�سة القدي�ش جاورجيو�ش 

قائد  ممثل  األ��ق��ى  بتغرين،  بلدته  يف 

اجلي�ش كلمة قال فيها:

دموع  و�سيل  الرفاق  خطى  وقع  »على 

الغايل  فقيدنا  يعود  واالأ�سدقاء،  االأه��ل 

احلبيبة  بلدته  اإىل  روف��ائ��ي��ل  امل��ق��دم 

بتغرين، هذه البلدة العزيزة التي تت�سارك 

حتية  توجيه  يف  الوطن  وجي�ش  اليوم 

وقد  الطاهرة،  روحه  اإىل  وعرفان  تقدير 

�ساءت يد القدر اأن يرحل عن هذه احلياة 

الدنيا نتيجة مر�ش ع�سال اأمّل به، تارًكا 

ربيع  وهبها  التي  موؤ�س�سته  �ساحات  يف 

العمر وزهر ال�سباب، زاًدا وفرًيا من اخلري 

ي�ساف اإىل ح�ساد رجالها املخل�سن«.

واأ�ساف: »لقد حّط املوت رحاله عندك 

يا روفائيل لرتتفع اإىل جوار الله، تارًكا 

وذويك  نازفة يف قلوب رفاقك  جراحات 

اأن  ميكن  كلمات  اأي  وحم��ب��ي��ك، 

تفيك حقك اأيها الفقيد العزيز، ومهما 

مزاياك  تعداد  يف  اأ�سهبنا 

وخ�����س��ال��ك احل��م��ي��دة، 

ف��م�����س��رية ح��ي��ات��ك هي 

القيم  ل��ك��ل  اخ��ت�����س��ار 

وامل���ب���ادئ ال��ت��ي ن�����س��اأت 

عائلة  كنف  يف  عليها 

فحملتها  اأ�سيلة،  اأبية 

اإىل  ال�سباب  مطلع  يف 

موؤ�س�سة ال�سرف والت�سحية 

اآمنت  طاملا  التي  والوفاء، 

املق�سد  فيها  وراأي��ت  بها، 

يف  واآمالك  طموحك  يلبي  الذي  الوحيد 

خدمة لبنان.

لن نن�سى اإخال�سك ووفاءك للموؤ�س�سة، 

واإجنازاتك التي حققتها باجلهد والعرق 

والتعب، كما لن نن�سى �سريتك العطرة 

ال��ذات،  ون��ك��ران  والتفاين  بالتوا�سع 

وحمبة الروؤ�ساء والرفاق واملروؤو�سن...«.

روفايل  املقّدم  حياة  عن  نبذة  يلي  ما  ويف 

�سماحة:

بتغرين،  يف   1967/11/18 مواليد  من   -

ق�ساء املنت.

- تطّوع يف الكلّية احلربية ب�سفة تلميذ 

�سابط اعتباًرا من 1993/1/4.

- رّقي لرتبة مالزم اعتباًرا من 1996/8/1، 

اعتباًرا  مقدم  رتبة  حتى  الرتقية  يف  وت��دّرج 

من 2014/7/1.

- من عداد الطبابة الع�سكرية.

- حائز: 

الدرجة  من  الع�سكري  التقدير  و�سام   •
الف�سّية.

الدرجة  من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الثالثة.

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• و�سام االأرز الوطني من رتبة فار�ش.

الدرجة  من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الثانية.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش 8 مّرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 13 مّرة.

• تهنئة قائد اللواء مّرتن.
• تهنئة قائد الكتيبة.

- تابع دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

جي�شنا
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فوج عّب عن حبك بنقطة دم »اأ�سدقاء  جمموعة  نّظمت 

جمعّية  مع  بالتن�سيق  املغاوير« 

»عطاء بال مقابل« حملة ترّبع بالدم ل�سالح اجلي�ش اللبناين، حتت �سعار 

»بعيد احلب عرّب عن حبك جلي�سك بنقطة دّم«. �سملت احلملة جميع 

املحافظات اللبنانية، وجتاوب معها املواطنون الذين تهافتوا بعدد كبري 

من املناطق للترّبع، تعبرًيا عن حّبهم وتقديرهم للجي�ش.

وداع املقدم روفايل 

�سماحة يف بتغرين



ح�سن  حممد  اجل��ن��دي  ا�ست�سهد 

قيام  اأثناء  يف   2015/3/3 فجر  �سبكة 

اأح��د  مبالحقة  اجلي�ش  م��ن  دوري���ة 

بحنن  بلدة  يف  اخلطرين  املطلوبن 

بدهم  الدورية  قيام  فخالل  –عكار. 
عبد  ال��ف��ار  املطلوب  وج���ود  م��ك��ان 

الرحمن اأحمد تامر يف بلدة بحنن - 

النار  اإطالق  اإىل  االأخري  بادر  عكار، 

اأ�سفر  ما  حربي،  �سالح  من  عليها 

عن ا�ست�سهاد اجلندي �سبكة. وقد رّد 

عنا�سر الدورية على النار باملثل ما اأّدى 

اإىل مقتل املطلوب. 

الرحمن  عبد  املطلوب  اأّن  يذكر 

جمموعة  اإىل  ينتمي  ت��ام��ر  اأح��م��د 

التي  االإرهابية  حبل�ش  خالد  ال�سيخ 

لدورية  م�سّلح  كمن  بتنفيذ  قامت 

املحمرة  �سهور  حملة  يف  اجلي�ش  من 

العام  االأول من  املنية يف 24 ت�سرين   -

اأربعة  ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى  ما  املا�سي، 

ف�ساًل  �سابطان،  بينهم  ع�سكرين 

مواجهة  بخو�ش  الحًقا  قيامها  عن 

ع�سكرية مع اجلي�ش.

واأب��ن��اء  اجلي�ش  ق��ي��ادة  �سّيعت  وق��د 

اجلندي  طرابل�ش  الرمل-  باب  حملة 

ح�سد  ح�سور  يف  �سبكة،  ال�سهيد 

ووري  ثم  ال�سالح،  ورفاق  االأه��ايل  من 

العقيد  فيه  �سارك  ماأمت  يف  الرثى  يف 

املهند�ش حممد �سميطلي ممثاًل وزير 

مقبل  �سمري  االأ�ستاذ  الوطني  الدفاع 

قهوجي.  جان  العماد  اجلي�ش  وقائد 

وقد مّت تقليده اأو�سمة احلرب واجلرحى 

ال��درج��ة  م��ن  الع�سكري  وال��ت��ق��دي��ر 

الربونزية.

لراحة  اأقيمت  التي  ال�سالة  وبعد 

نف�سه يف م�سجد طينال – باب الرمل، 

يف  كلمة  �سميطلي  العقيد  األ��ق��ى 

املنا�سبة قال فيها: »اإن الدماء النقّية 

الطاهرة التي �سكبها �سهيدنا البطل 

حممد فوق تراب �سمالنا احلبيب، هي 

فداء لكّل مواطن يتطّلع اإىل العي�ش 

كنف  يف  وا�ستقرار،  واأم��ان  بكرامة 

ال���دول���ة وح��م��ى 

ال��ق��ان��ون، وه��ي 

لقوافل  انت�سار 

االأب��رار  �سهدائنا 

يف  ارتفعوا  الذين 

�ساحات الواجب، 

مواجهة  خ��الل 

االإره�����������������اب 

وع�������س���اب���ات���ه 

االإجرامية«.

واأ�ساف: »اإن ما 

جرى اليوم يوؤكد 

م�������ّرة اأخ�������رى، 

على  الق�ساء  يف  قدًما  موؤ�س�ستنا  م�سّي 

اخلبيثة،  اأ�سواكه  وك�سر  االإره��اب 

و�سالمة  اأر�سنا  عن  الدفاع  يف  فحّقنا 

مقد�ش  حق  هو  وطننا،  ووحدة  �سعبنا 

نفّرط  ول��ن  املا�سي،  يف  ب��ه  ن��ف��ّرط  مل 

كانت  م��ا  كائنة  م�ستقباًل،  ب��ه 

امل�ساعب والت�سحيات«. 

ويف ما يلي نبذة عن حياة ال�سهيد: 

مدينة  يف   1983/8/8 مواليد  من   -

حمافظة  طرابل�ش،  ق�ساء  طرابل�ش، 

ال�سمال. 

من  اع��ت��ب��اًرا  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2007/8/10

 – ال��ث��اين  امل�ساة  ل���واء  ع���داد  م��ن   -

الكتيبة 23. 

- حائز:

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

مّرات. 

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتن.
• تهنئة قائد الكتيبة. 

- عازب.

- رّقي اإىل رتبة اأعلى بعد اال�ست�سهاد، 

اجلرحى  و�سام  احل��رب،  و�سام  ومنح 

وو�سام التقدير الع�سكري وتنوية العماد 

قائد اجلي�ش.

31 العدد 358

ا�ست�سهاد اجلندي حممد ح�سني �سبكة



يوميات 

اإعداد:�أمنية

نينا عقل خليل
الإجراءات

الأمنية م�ستمّرة 

يف خمتلف املناطق

اجلي�ش يحيل اإىل الق�ضاء 

اإرهابيني خطريين 

تنفيذ  اللبناين  اجلي�ش  وا�ضل 

خمتلف  يف  الأم��ن��ّي��ة  ت��داب��ريه 

ت�ضّديه  جانب  اإىل  املناطق، 

ال�ضل�ضلة  ج��رود  يف  للم�ضّلحني 

الإجراءات  �ضملت  وقد  ال�ضرقية. 

لأماكن  دهم  عمليات  املنّفذة 

ثابتة  حواجز  واإقامة  امل�ضّلحني 

وظرفية وت�ضيري دوريات، ما اأ�ضفر 

خطَرين  اإرهابَيّني  توقيف  عن 

اإرهابية،  تنظيمات  اإىل  ينتميان 

و�ضاركا يف معارك �ضد اجلي�ش.

ح�ضن غوريل

�أ���ص��درت��ه ق��ي��ادة  ب��ي��ان  يف 

�لتوجيه  مديرية   – �جلي�ش 

�أعلنت   ،2015/3/6 بتاريخ 

�مل��خ��اب��ر�ت  م��دي��ري��ة  »�أن 

�ملوقوف  �لق�صاء  على  �أحالت 

�مللقب  غوريل  ح�صن  �ل�صوري 

�لذي  �لأن�صاري  ح��ارث  ب�اأبو 

�لتنظيمات  لأح���د  ينتمي 

�لإرهابية«. 

عن  �ل�����ص��ادر  �لبيان  ووف��ق 

غوريل  �ملدعو  �أوقف  �لقيادة، 

بتاريخ 2015/3/2، مل�صاركته 

مر�كز  على  �لعتد�ء�ت  يف 

يف  عر�صال  ج��رود  يف  �جلي�ش 

�لعام  �آب  �صهر  م��ن  �ل��ث��اين 

ر�أ�ش   – �حلمر�  تّلة  ويف   ،2014

بعلبك يف 23 من �صهر �صباط 

يف  �أ���ص��ي��ب  حيث  �ملن�صرم، 

�ملعارك«.

غوريل  »�أن  �لبيان  و�أّك���د 

لدى  ع�صكرية  دور�ت  تابع 

�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات �لإره��اب��ي��ة، 

على  معاركها  يف  و���ص��ارك 

م�صّلحة  جم��م��وع��ة  ر�أ�����ش 

»د�ع�����ش«  تنظيم  ب��اي��ع��ت 

�لعام  من  متوز  يف  �لإره��اب��ي 

�مل��ا���ص��ي، و�ت���خ���ذت ق����ر�ًر� 
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�جلي�ش  مر�كز  مبهاجمة 

عماد  �لإره��اب��ي  توقيف  �إث��ر 

بعده  ج��رى  حيث  جمعة، 

و�دي  مركز  على  �لع��ت��د�ء 

�حل�صن �لتابع للجي�ش«.

»�إّن  �ل���ب���ي���ان:  وت����اب����ع 

حر��صة  توّل  غوريل  �ملوقوف 

�ملخطوفني  �ل��ع�����ص��ك��ري��ني 

من  ونقلهم  »د�ع�ش«،  لدى 

وك��ان  �آخ����ر،  �إل  م��ك��ان 

�لعريف  ذب��ح  على  ���ص��اه��ًد� 

كما  �لعلي.  علي  �ل�صهيد 

�أقدم  من  هوّية  عن  ك�صف 

ع��ل��ى ذب����ح �ل��ع�����ص��ك��ري��ني 

�ل�صيد  ع��ل��ي  �ل�����ص��ه��ي��دي��ن 

�إل  �إ�صافة  م��دل��ج،  وعبا�ش 

طبيعة  ح���ول  م��ع��ل��وم��ات 

�لإرهابية  �لتنظيمات  عمل 

وقادتها«.

... وح�ضن حممد جميل 

حربا

يف  وق���ع  �آخ���ر  ث��م��ني  �صيد 

�صباك �جلي�ش. فغد�ة �إعالن 

�لإرهابي  �إحالة  عن  �لقيادة 

�ل�صابق »�أبو حارث �لأن�صاري« 

مديرية  �أحالت  �لق�صاء،  �إل 

ا  �أي�صً �لق�صاء  �إل  �ملخابر�ت 

�ملوقوف �ل�صوري ح�صن حممد 

�أوق��ف  و�ل���ذي  ح��رب��ا،  جميل 

بتاريخ 2015/2/27، لنتمائه 

�إره��اب��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م��ات  �إل 

وقيامه مع �آخرين بالعتد�ء 

على مر�كز �جلي�ش.

�ل�����ص��ادر  �ل��ب��ي��ان  وبح�صب 

 ،)2015/3/7( �لقيادة  عن 

�أّكدت �لإعرت�فات �لتي �أدل 

�لتحقيق  خالل  �ملوقوف  بها 

معه، �نتمائه �إل �لتنظيمات 

جمموعة  وتروؤ�صه  �لإرهابية 

بني  تتنّقل  كانت  م�صّلحة 

عر�صال  وبلدة  فليطا  ج��رود 

وجرودها.

ا �أن �ملوقوف حربا  وتبنّي �أي�صً

يف  جمموعته  مع  �صارك  قد 

و�دي  حاجز  على  �لع��ت��د�ء 

�لدعم  تقدمي  ويف  �حل�صن، 

�لتي  �لأخ��رى  للمجموعات 

�ملر�كز  ت�صتهدف  كانت 

خطف  وب��ع��د  �لع�صكرية، 

�لع�صكريني حاول على ر�أ�ش 

على  �ل�صيطرة  جمموعته 

وف�صل،  حمّيد  و�دي  حاجز 

يف  م��ّر�ت  ع��ّدة  �صارك  كما 

و�دي  حاجزي  على  �لهجوم 

�لتابعني  حمّيد  وو�دي  �صويد 

للجي�ش.

بايع  �مل��ا���ص��ي  �أي���ل���ول  ويف 

�ملدعو حربا �أحد �لتنظيمات 

�لإره���اب���ي���ة، وع��ّي��ن��ه ه��ذ� 

د�خل  �أمنًيا  م�صوؤوًل  �لتنظيم 

باآلية  جتهيزه  ومّت  عر�صال. 

عبو�ت  و�صبع  �ت�صال  و�أجهزة 

 3 منها  ك��ّل  ت��زن  نا�صفة 

ك��ل��غ، وق���د ك��ّل��ف ب��زرع 

مر�كز  عند  �لعبو�ت  ه��ذه 

�جل��ي�����ش، ح��ي��ث ق���ام مع 

على  عبوة  ب��زرع  جمموعته 

وتفجريها  �مل�صيدة  ط��ري��ق 

عبوة  وزرع  �لتايل،  �ليوم  يف 

�حل��ري��ري  م�صتو�صف  ق��رب 

د�خل عر�صال متّكن �خلبري 

من  �جلي�ش  يف  �لع�صكري 

تفكيكها. كما زرع مع 

على  �أخرى  عبوة  جمموعته 

ولكّنها  عطا  و�دي  طريق 

�إل  ب��الإ���ص��اف��ة  تنفجر،  مل 

قيامه بركن �صيارة مفّخخة 

مل  عر�صال  ب��ل��دة  حميط  يف 

ا لتمّكن وحد�ت  تنفجر �أي�صً

�جلي�ش من �صبطها.

�ملوقوف حربا  كما �عرتف 

�صخ�ش  ��صتهد�ف  مبحاولته 

بو��صطة  �لفليطي  �آل  م��ن 

�صيارة مفّخخة د�خل عر�صال، 

عدد  ت�صفية  على  وباإقد�مه 

من �ل�صوريني يف جرود �لبلدة، 

�ع��رت�ف��ات  �إل  ب��الإ���ص��اف��ة 

هوّية  حول  بها  �أدل  مهّمة 

�لذين  �لأ�صخا�ش  وم��ك��ان 

تفخيخ  بعملّيات  يقومون 

�أمنّية  ومعلومات  �ل�صيار�ت، 

�ملجموعات  بن�صاط  تتعّلق 

�لإرهابّية.

... ومئات يف قب�ضة 

اجلي�ش

بيان  �لقيادة )وفق  و�أعلنت 

�صادر بتاريخ )2015/3/4( �أنه 

»نتيجة �لتد�بري �لأمنّية �لتي 

يف  �جلي�ش  وح��د�ت  �تخذتها 

�للبنانية  �ملناطق  خمتلف 

�ملن�صرم،  �صباط  �صهر  خالل 

�أوق��ف��ت ه��ذه �ل��وح��د�ت نحو 

جن�صّيات  من  ا  �صخ�صً  945

بع�صهم  ل��ت��وّرط  خمتلفة، 

و�إط��الق  �إرهابية  جر�ئم  يف 

مو�طنني،  على  و�عتد�ء  نار 

و�لقيام  باملخدر�ت  و�لجت��ار 

ب��اأع��م��ال ت��ه��ري��ب وح��ي��ازة 

�أ����ص���ل���ح���ة ومم���ن���وع���ات، 

�لآخ��ر  بع�صهم  و�رت��ك��اب 

خمالفات متعّددة.

 209 �مل�صبوطات  و�صملت 

و68  �صيد،  زورق  ���ص��ي��ار�ت، 

�إل  بالإ�صافة  نارية،  دّر�ج��ة 

ك��م��ّي��ات م���ن �لأ���ص��ل��ح��ة 

و�لذخائر و�لأعتدة �لع�صكرية 

�ملتنّوعة و�ملخدر�ت.

مع  �مل��وق��وف��ني  ت�صليم  مّت 

�مل��ر�ج��ع  �إل  �مل�����ص��ب��وط��ات 

ة لإجر�ء �لالزم«. �ملخت�صّ

كذلك، ويف �أثناء قيام دورية 

 )2015/2/26( �جلي�ش  م��ن 

مب��الح��ق��ة �مل���دع���و �أح��م��د 

على  جعفر  �صليم  حممد 

 – �لو��صعة  د�ر  ع��ام  ط��ري��ق 

يقود  ك��ان  و�ل��ذي  �ليمونة، 

�صيارة نوع جيب »�صريوكي« 

)مطلوب  لوحات،  دون  من 

�أقدم  وثائق(،  ع��ّدة  مبوجب 

باجتاه  �ل��ن��ار  �إط���الق  على 

�لنار  على  رّدت  �لتي  �لدورية 

�إ�صابته  �إل  �أدى  ما  باملثل، 

ونقله  توقيفه  ومّت  بجروح، 

�إل �أحد م�صت�صفيات �ملنطقة 

�صبطت  وق���د  ل��ل��م��ع��اجل��ة. 

�ل�صيارة  د�خ��ل  �جلي�ش  ق��وى 

حربية  بندقية  �مل��ذك��ورة، 

وكمّية  كال�صنكوف  نوع 

م���ن �ل���ذخ���ائ���ر �خل��ف��ي��ف��ة، 

من  كمّية  �إل  بالإ�صافة 

مادة ح�صي�صة �لكيف.

تفكيك عبوة معّدة 

للتفجري يف عكار

 – �جلي�ش  ق��ي��ادة  �أ���ص��درت 

جاء  بياًنا  �لتوجيه  مديرية 

مّت   2015/3/14 »بتاريخ  فيه: 

مو�صوعة  بحقيبة  �ل�صتباه 

�لرت�بية  �لطرق  �إح��دى  على 

عكار.   – �لعبودية  يف حملة 

وع��ل��ى �ل��ف��ور ح�����ص��رت ق��وة 

طوًقا  وفر�صت  �جلي�ش  من 

ح�صر  كما  �مل��ك��ان،  ح��ول 

�ملخت�ش  �لع�صكري  �خلبري 

على  بالك�صف  ق��ام  �ل���ذي 

حتتوي  �أنها  وتبنّي  �حلقيبة، 

ع��ل��ى ع��ب��وة ن��ا���ص��ف��ة م��ع��ّدة 

كلغ   20 زن��ت��ه��ا  للتفجري 

حيث  �ملتفّجرة،  �مل���و�د  م��ن 

عمل على تفكيكها. وقد 

�ملو�صوع  يف  �لتحقيق  بو�صر 

لك�صف هوّية �لفاعلني«.





اإعداد:

ندين البلعة خريالله
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ا يف احلاالت الطارئة ويف الظروف ال�صعبة.  هو من االأفواج اخلا�صة التي يُعتمد عليها، خ�صو�صً

ا فوج ي�صعر ع�صكرّيوه بكثري من الفخر وامل�صوؤولية. فمن هذا الفوج �صابط مقدام تدّرج  وهو اأي�صً

يف امل�صوؤولية لي�صبح عماد اجلي�ش وقائده يف واحدة من اأخطر املراحل التي مّر بها لبنان. ومن هذا 

ا �صابط مقدام اآخر كان له ف�صل التاأ�صي�ش والرعاية ومن ثم م�صوؤوليات كربى، اإىل اأن  الفوج اأي�صً

اأ�صحى رمًزا للبطولة والت�صحية. 

قيادة  ت�صّلما  وكالهما  احلاج،  فرن�صوا  ال�صهيد  اللواء  هو  والثاين  قهوجي  جان  العماد  هو  االأول 

الفوج، فوج التدخل الثالث.

للتخاذل يف حتّمل امل�س�ؤولية امللقاة على 

عاتقنا«.

ال  كان  بالف�ج،  بالتعريف  البدء  قبل 

بّد من التطّرق مع قائده اإىل املهّمة التي 

راأ�س  االأخييرة يف جرود  االآونيية  ينّفذها يف 

بعلبك، م�ؤازًرا الق�ى املنت�سرة يف املنطقة. 

ف برتكيز �سرية يف جرود راأ�س  فقد ُكلِّ

بعلبك اعتباًرا من 2015/1/26 لتح�سني 

خالد  اأم  احلييمييرا-  تييال  على  امليي�اقييع 

واجلر�س، والت�سّدي لاإرهابيني. 

عن هذه املهّمة يق�ل قائد الف�ج: »عند 

بدء االأحداث يف هذه املناطق البقاعية، 

وقبل تكليفنا باملهّمة، كّنا قد اأعددنا 

يتّم  قييد  اأنييه  نعلم  فنحن  لها،  الييعييّدة 

ا�ستدعاوؤنا يف اأي حلظة مل�ؤازرة باقي الق�ى، 

انت�سارنا.  بقعة  بروت-  منطقة  خارج 

وتدريبهم  الع�سكريني  بتجهيز  قمنا 

وعند  الييدوريييات  يف  الفعل  رّدات  على 

بني العا�صمة واجلرود

فوج التدخل الثالث: م�صتعّدون دائًما

و�صام

�سدر  على  و�سام  مبثابة  ه�  تقّدم  ما 

العميد  الي�م  قائده  يق�ل  ما  وفق  الف�ج 

ي�سيف:  اليييذي  عيياميير،  غيييازي  الييركيين 

دائًما على حتقيق  ال��سام يحّفزنا  »هذا 

جمال  »ال  اأنييه  على  م�سّدًدا  االأف�سل«، 



باالإ�سافة  اعتداء،  الأي  املراكز  تعّر�س 

ال�سعيَدين  على  القتال  اأ�ساليب  اإىل 

من  وبت�جيهات  واجلماعي.  الييفييردي 

قيادة اجلي�س، قمنا با�ستطاع املناطق 

ال�س�رية  اللبنانية-  اجلردية على احلدود 

ومناخها  االأر�ييس  طبيعة  اإىل  للتعّرف 

ثم  فيها،  القتال  وكيفّية  و�سع�باتها 

يف  اجليييرود  هييذه  يف  للتمركز  انتقلنا 

مهّمة قتالية«.

تدريبات مكّثفة

والتدريبات  الييييدورات  اإىل  بيياالإ�ييسييافيية 

متطلبات  مييع  ومتا�سًيا  االعتيادية، 

على  تطراأ  التي  اال�ستثنائية  املهمات 

ف�ج  اإىل  ت�َكل  والتي  عم�ًما  اجلي�س 

ييا، عملت  الييثييالييث خيي�ييسيي��ييسً الييتييدخييل 

ع�سكرييها  ت�سليح  على  الف�ج  قيادة 

خال  من  ال�سرورية  القتالية  باملهارات 

من  الفعل  ردود  �سملت  متّر�س  دورات 

م�ست�ى  اإىل  الييفييردي  املييقيياتييل  م�ست�ى 

دورات  الع�سكرّي�ن  تابع  كما  ال�سرية. 

االأماكن  يف  بالقتال  اخلا�سة  التمّر�س 

ح�ل  تكتية  متييارييين  ونييّفييذوا  املبنية 

اآهلة  اأميياكيين  يف  اإرهييابيييييني  مداهمة 

وتخلي�س رهائن مب�ساركة ق�ى 

اأخرى.

بالتتابع  ا  اأي�سً ال�سرايا  خ�سعت 

يف  القتال  على  تدريب  ليييدورات 

فريَقي  مييع  املبنية  االأميياكيين 

وبريطاين(  )اأمييركييي  تييدريييب 

يف  اخلا�سة  الييقيي�ات  مدر�سة  يف 

حامات. 

واأ�ييييسيييياف قيييائيييًا: »يييخيي�ييسييع 

تدخل  لدورات  ا  اأي�سً الع�سكرّي�ن 

دورات  واإىل  االأفييييي�اج،  بيياقييي  يف 

ت�جيهات  بح�سب  �س  تخ�سّ

قيييييادة  ميين  املييعييّمييميية  التعليم 

اجلي�س«. 

مهارات تفوق التوّقعات

الثالث  الييتييدخييل  فييي�ج  قييائييد  ي�سيد 

ويذكر  وع�سكرييه،  �سباطه  مبهارات 

قام،  الذي  ال�سيانة  فريق  ال�سياق  هذا  يف 

بت�سميم  ال�سباط،  من  عييدد  باإ�سراف 

وتنفيذه،  هيليك�برت  ط�افة  م  جم�سّ

من  الع�سكريني  تدريب  يف  ال�ستخدامه 

داخل الف�ج وخارجه، على الهب�ط من 

تتعّلق  التي  التدريبات  �سمن  الط�افة 

وذلييك  الييهييبيي�ط،  اأ�ييسييكييال  مبختلف 

طيي�افييات  ا�ستهاك  ميين  للتخفيف 

الق�ات اجل�ية.

اإىل  عيياميير  الييركيين  العميد  وييي�ييسيير 

يتييّم  الف�ج،  �سباط  مع  بالتعاون  اأنييه 

مييهييييييييارات  �سقييل  عييلييى  الييرتكيييييييييييز 

الع�سكرييية  وخرباتهييم  الع�سكييريني 

يف خمتييلف املجاالت )بحًرا وبًرا وجً�ا(، 

ًبا الأي طارئ. حت�سّ

قطاع دقيق

راأ�س  يف  دقيق  قطاع  يف  الف�ج  ينت�سر 

الدولة  م�ؤ�س�سات  غالبية  ي�سّم  بييروت، 

وال�سراي  الن�اب  جمل�س  �سمنها  وميين 

حتقيق 

ع�سكري
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اإىل مراكز كبار  احلك�مي، باالإ�سافة 

ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والقيادية...

الفي�ج:  قائيد  ي�سرح  االإطيييار  هييذا  يف 

التنفيذ  يف  بييالييدّقيية  مهّمتنا  »تّت�سم 

القيادة  ميين  عالًيا  م�ست�ى  وتتطلب 

مبناقبية  ي�سيد  وهييي�  واليي�ييسيييييطييرة«. 

بقدٍر  يتحّل�ن  »الذين  الف�ج  ع�سكرّيي 

عاٍل من احل�ّس بهذه امل�س�ؤولية الكبرة 

امل�كلة اإليهم«.

تاريخ ومهّمات

بتاريخ  الثالث  التدخل  فيي�ج  اأن�سئ 

للقيادة  كاحتياط  ومتركز   1992/8/1

يف  للم�ساهمة  الكرنتينا  ثكنة  يف 

عاليه  بييني  تنّقل  ثييم  االأميييين.  حفظ 

وه�  واجلن�ب،  وال�سمال  والبقاع  وبروت 

حالًيا ينت�سر يف مدينة بروت. 

بعّدة  تاأ�سي�سه  منذ  الييفيي�ج  �ييسييارك 

فه�  وامليينيياطييق.  بيييروت  يف  مييهييّمييات 

فرتات  عّدة  يف  االأمن  حفظ  على  عمل 

حرجة ح�سلت فيها تظاهرات كبرة 

 .)...2005  ،1993  ،1992( واعت�سامات 

املهّجرين  ع�دة  تاأمني  يف  �سارك  كما 

اإىل اجلبل وتدعيم م�سرة ال�فاق ال�طني 

اإىل  البابا  زيارة  اأمن  حفظ  ويف   ،)1994(

العربية  والقمة  و2012(،   1996( لبنان 

له  وكانت  الفرنك�ف�نية...  والقمة 

حيث  االإمنائية  املهمات  يف  م�ساركة 

عمل على تنظيف االأماكن االأثرية يف 

ت�اريخ خمتلفة. ويف مت�ز 2006 كان من 

االإ�سرائيلي،  للعدوان  ت�سّدت  التي  الق�ى 

البارد  نهر  معركة  يف  �سارك  كذلك 

�سّد االإرهاب )2007(، وتدّخل الإنهاء 

مييعييارك بييياب الييتييبييانيية- جبل 

حم�سن يف طرابل�س )2008(...

تعّر�س  اأثيير  وعلى  ذلييك،  اإىل 

يف  الع�سكرية  املراكز  بع�س 

اإرهابية،  لهجمات  ال�سمال 

دهم  عمليات  عييّدة  الف�ج  نّفذ 

مع  خالها  وا�ستبك  واقييتييحييام 

جمم�عات اإرهابية ما اأّدى اإىل ا�ست�سهاد 

اآخرين.  وجييرح  ع�سكرييه  من  عييدد 

م�سّددة  اأمنية  تدابر  الف�ج  نّفذ  كما 

خمتلفة  مناطق  ويف  منا�سبات  عّدة  يف 

طرابل�س،  الهرمل،  بعلبك،  )بييروت، 

البقاع االأو�سط...( للحفاظ على االأمن 

ومنع االإخال بال�سلم االأهلي.
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ن�صاطات خمتلفة

للن�ساطات  كبرة  اأهمية  الف�ج  ي�يل 

الريا�سية اإىل جانب التدريبات واملهّمات، 

وقد �سارك ع�سكرّي�ه يف �سباقات عديدة 

يتمّتع  وبينما  ممتازة.  نتائج  واأحييرزوا 

عالية،  مبهارات  لديه  اليد  كرة  فريق 

يعمل الف�ج حالًيا على ت�سكيل فريق 

كرة قدم.

روح قتالية واإميان

واملتي�سّعبية  الكثرة  املهّمات  ظيّل  يف 

وبخا�سة  الف�ج  ع�سكرّي�  ينّفذها  التي 

اإليهم  اأوِكييلييت  التي  االأخيييرة  املهّمة 

عن  نيي�ييسيياأل  بعلبك،  راأ�ييييس  جيييرود  يف 

بثقٍة  الف�ج  قائد  فيجيب  معن�ياتهم، 

تامة: »اإن الروح املعن�ية العالية م�ج�دة 

ع�سييكرّيينا،  نفيي��س  يف  ييا  اأ�سيا�سً

مل�ساعفة  بتغذيتها  نييقيي�م  ولكننييا 

الييروح  واإىل  وحما�ستهم.  اندفاعهم 

هم  نف��سهم،  يف  املييتييجييّذرة  القتالية 

م�ؤمن�ن بر�سالتهم ال�طنية، ويتفان�ن يف 

اأدائها«. 

الف�ج  قائد  يعترب  اأخييرى،  ناحية  من 

الف�ج  مل�سلحة  املتطّ�ع  الع�سكري  »اأن 

ه� اأمانة، وبالتايل علينا جتهيزه نف�سًيا 

مقاتًا  جندًيا  لي�سبح  وتدريبًيا  وج�سدًيا 

يعرف  وحمييرتًفييا، 

كيييييييف يييحييمييي 

نييفيي�ييسييه ورفييياقيييه. 

املرحلة  هييذه  ويف 

اأنيييييييا مييطييمييئييّن 

جيييهييي�زّيييية  اإىل 

ع�سكريي الف�ج معن�ًيا وقتالًيا للتدّخل 

ولتنفيذ اأي مهّمة ت�كلها اإلينا القيادة 

يف اأي منطقة من لبنان«.

التزام  على  القاطع  »الدليل  واأ�ساف: 

ع�سكريينا وحفاظهم على معن�ياتهم 

العراء،  يف  الأييياٍم  �سم�دهم  ه�  العالية، 

ي�اجهي�ن ال�سع�بات احلياتية واملناخية 

باإرادتهم ال�سلبة ومن دون اأي �سك�ى اأو 

تذّمر. لقد تعّر�س مركزنا يف تّلة احلمرا 

ومل  �سمدنا  ولكّننا  االإرهابيني،  لق�سف 

نتكّبد اأي اإ�سابات ب�سرية وال ل�ج�ستية، 

والتنظيم  للتح�سيني  نتيجية  وذليييك 

دقيٍق  ب�سكٍل  واالأفييراد  االآليات  وت�زيع 

ومدرو�س«.

ويختم قائد الف�ج الفخ�ر بع�سكرّييه 

اإليها  و�سل�ا  التي  االحرتافية  لدرجة 

وامل�ستمّرة  احلثيثة  التدريبات  نتيجة 

�ساح  اىل  ة  ما�سّ بحاجة  »بتنا  قائًا: 

على  ع�سكرّيينا  ندّرب  ومتطّ�ر  جديٍد 

فاإننا  ذلييك،  ومييع  ا�ستخدامه.  تقنية 

�سنلّبي نداء ال�طن والقيادة، اأينما دعانا 

ال�اجب لنخدم...«.

حتقيق 

ع�سكري
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�صعار الفوج وهيكلّيته

�سعار ف�ج التدخل الثالث �سهم و�سيف وبرق: فال�سهم يرمز 

اإىل التدّخل ال�سريع وحتقيق الهدف مبا�سرًة، وال�سيف يرمز 

اإىل احلزم والقّ�ة يف حّده الفا�سل، والربق يرمز اإىل ال�سرعة يف 

تنفيذ املهّمات.

ا للتاأليل، باالإ�سافة اإىل  ي�سّم الف�ج اإىل قيادته اأربعة فروع وخام�سً

�سرية للقيادة واخلدمة واأخرى للدعم، اأّما �سرايا التدّخل امل�ؤّللة فهي 

ا اأربع.  اأي�سً





»ال�ستثمار يف اأ�سواق الدّم القاين يف ال�سرق الأو�سط« 

و�فق لبن�ن �الأمني و�لق�ض�ئي على �النخر�ط �أكرث ف�أكرث يف 

�ملق�تلني  ومط�ردة  �الإره�ب،  ملك�فحة  �الأوروبّية  �ال�ضرت�تيجية 

للقت�ل يف  �أوروبًي�  بلًد�   12 يتدفقون من حو�ىل  �لذين  �الأج�نب 

�ضوري� و�لعر�ق.

وت�أتي هذه �ملو�فقة بعد تعديالت جوهّرية �أدخله� �لغرب على 

��ضرت�تيجيته. لقد ج�ء بط�ئر�ته وخم�بر�ته �إىل كل من �لعر�ق 

�أمنه  �أن  من  �نطالًق�  �الإره�ب،  مك�فحة  �ضع�ر  حتت  و�ضوري� 

م�ضتتب، و�قت�ض�ده يف حركة نهو�ض، وجمتمعه على قدر كبري 

و�إذ به يكت�ضف فج�أًة ب�أن �الألوف  من �لثق�فة �لدميوقر�طية. 

�الأو�ضط،  �ل�ضرق  �ملتطّرفة يف  ب�جلم�ع�ت  يلتحقون  �ضب�به  من 

وي�ضّكلون ح�لة �رتد�دّية خطرية ظهرت طالئعه� يف �العتد�ء 

�لذي ��ضتهدف جملة »�ض�ريل �إيبدو« �لفرن�ضية، �الأمر �لذي دفع 

و�إىل  �ملتخذة،  �الإج��ر�ء�ت  يف  �لنظر  �إع�دة  �إىل  ة  �ملخت�ضّ ب�لدو�ئر 

�إدخ�ل تعديالت جذرّية على �ل�ضي��ضة �ملتبعة. وذلك وفق �الآتي:

�أواًل: ت�ضديد �الإجر�ء�ت �الأمنية �ملتخذة ملر�قبة حركة �حلدود 

و�ملط�ر�ت و�ملع�بر.

يف  �حل��ضنة  �لبيئ�ت  �ضمن  �لن�ئمة  �خلالي�  مر�قبة  ث�نًي�: 

�ملجتمع�ت �الأوروبّية.

ث�لًث�: مر�قبة �لتحويالت �مل�لية و�مل�ضرفية.

ر�بًع�: �لت�ضدد يف مر�قبة �لف�ض�ء �الإلكرتوين، وو�ض�ئل �لتو��ضل 

�الجتم�عي.

من  �لعديد  مع  �ال�ضتخب�ر�تي  �لتع�ون  د�ئرة  تو�ضيع   :� خ�م�ضً

�لدول و�الأنظمة، حتى تلك �لتي ال تب�دل للتمثيل �لدبلوم��ضي 

معه�.

�جتم�ع  خالل  من  �ملتبعة  ب�لدين�مية  �لنظر  �إع�دة   :� �ض�د�ضً

�ملوقف،  لتقييم  �الأجهزة  �ضهر على م�ضتوى  �إلز�مي كّل  دوري 

و�جتم�ع�ت ط�رئة كلم� دعت �حل�جة، ومر�جع�ت م�ضتمرة 

يعد على  ف�الإره�ب مل  ف�عليته�.  ومدى  �ملتخذة،  لالإجر�ء�ت 

�الأبو�ب، بل �أ�ضبح يف �ضحن �لد�ر، ومل يعد »�ال�ضتثم�ر يف �أ�ضو�ق 

�لدّم �لق�ين يف �ل�ضرق �الأو�ضط« عملّية مربحة بعدم� بد�أ �ل�ضحر 

ينقلب على �ل�ض�حر.

دينامية ن�سطة.. وحتّرك مكّثف

وحكوم�ته�،  حّك�مه�  على  �لغربية  �ملجتمع�ت  خرجت 

�مليز�ن  �خ��ت��ّل  �لتطرف،  م��ّد  �أم����م  �النفت�ح  ب�ض�ط  ت��ر�ج��ع 

�الجتم�عي، ظهرت بو�كري �لعن�ضرّية من جديد، وطفت على 

�ليمني  من  �لغربي،  �الإعالم  يتن�وله�  جديدة  عن�وين  �ل�ضطح 

�ملتطرف يف فرن�ض�، �إىل »�لن�زيني �جلدد« يف �أمل�ني�، 

�ل��د�من���ر�ك،  يف  �لقومينّي«  »�ملح�فظني  �إىل 

�الأخرى.  �ال�ضك�ندين�فّية  �لدول  و�ض�ئر  هولند�، 

نزل �حلّك�م �إىل �ل�ض�رع، من �لرئي�ض �لفرن�ضي 

�أجنيال  �الأمل�نية  �مل�ضت�ض�رة  �إىل  هوالند،  فرن�ضو� 

وغريهم  ك�مريون،  د�يفيد  �لربيط�ين  �لرئي�ض  �إىل  مريكيل، 

و�إقن�ع  �النفت�ح،  �ضي��ضة  عن  و�ل��دف���ع  �خل��و�ط��ر،  لتهدئة 

مو�طنيهم ب�أن �الإره�ب ال يقت�ضر على دين �أو جم�عة، لكن 

وهم  �لب�ضر  وحرق  �لروؤو�ض،  قطع  ثق�فة  الأن  �الآو�ن،  فو�ت  بعد 

�لبيئ�ت  د�خل  جذرًي�  حّت��واًل  بل  ال  رعًب�،  �أحدثت  قد  �أحي�ء 

�نتخ�ب�ت  �أي  عند  نت�ئجهم�  �ضتظهر  �لغربّية،  �الجتم�عية 

ورمب� ج�ءت مبتطرفني،  �أوروب��ي،  بلد  �أي  مقبلة قد حت�ضل يف 

وبقومينّي مت�ضددين �إىل مر�تب علي�.

فتحّول  �الآخرين،  مع�ن�ة  يف  »�ال�ضتثم�ر  على  �لره�ن  ك�ن 

�إىل �الهتم�م مبنع �الآخرين من �ال�ضتثم�ر يف جمتمع�تهم«. 

�، مل يعد �الإره�ب جمّرد �إعالن  تغرّيت �لثق�فة، و�ملق�رب�ت �أي�ضً

ترويجي ت�ضتخدمه �لدول �لن�فذة لت�ضويق م�ض�حله� يف �ملنطقة، 

ثق�فته على ح�ض�ب  يفر�ض  �لغرب  �أ�ضبح عبًئ� على  م�  بقدر 

�لدميوقر�طّية و�النفت�ح و�لتنوع.

ور�سة عمل لبنانّية – اأوروبّية

و�ضط هذ� �ملن�خ من تعبئة �جلهود و��ضتنف�ر �لهمم، ��ضت�ض�فت 

حول  دولية   – �أوروب��ّي��ة  عمل  ور�ضة  �الأخ��رية  �الآون��ة  يف  ب��ريوت 

�مل�ضوؤولني  كب�ر  من  عدد  فيه�  �ض�رك  �الإره���ب،  مك�فحة 

�خل�رجّية  ووز�ر�ت  �جلي�ض،  قي�دة   – �لوطني  �لدف�ع  وز�رة  من 

و�ملغرتبني، و�لعدل، و�لد�خلية و�لبلدي�ت، و�ملديرّية �لع�مة لقوى 

�الأمن �لد�خلي، و�ملديرية �لع�مة لالأمن �لع�م، و�ملديرية �لع�مة 

الأمن �لدولة، وهيئة �لتحقيق �خل��ضة يف م�ضرف لبن�ن. و�ض�رك 

ق �ضي��ض�ت مك�فحة �الإره�ب جيل  عن �جل�نب �الأوروبي من�ضّ

�الأوروبي،  �خل�رجي  �لعمل  دو كور�ضيف، وممثلون عن جه�ز 

�ل��دول  عن  وممثلون  و�ضفر�ء  لالحت�د،  �لع�ضكري  و�جله�ز 

�الأع�ض�ء فيه.

�خل�رجّية  وزر�ء  جمل�ض  �جتم�ع  عقب  �لور�ضة  هذه  عقدت 

�الأوروبينّي يف 9 �ضب�ط، وكذلك عقد �جتم�ع روؤ�ض�ء �حلكوم�ت 

تتن�ول  ق��ر�ر�ت  �الجتم�عني  عن  وجنمت  منه،   12 يف  و�ل��دول 

�الأوروب��ي،  �الحت�د  ي�ضمل  د�خلي  ب�ضقني:  �الإره���ب  مك�فحة 

وخ�رجي يعك�ض �لرغبة �ل�ضي��ضّية �لتي �أبدته� �ملفو�ضة �لعلي� 

وجهة نظر

اإعداد:

جورج علم
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لبن�ن يف مو�جهة �الإره�ب..

ل يدافع عن نف�سه بل يحمي اأوروبا
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يف  موغريني  فريدريك�  �الحت�د  يف  و�الأمن  �خل�رجّية  لل�ضوؤون 

�ملب��ضر.  ف�أكرث يف جو�ره  �أكرث  �أمنًي�  �الأوروبي  �الحت�د  �نخر�ط 

وهذه �لرغبة ترتجم عملًي� يف ت�أ�ضي�ض �ضرك�ت �أمنية و�أخرى 

�ضمنه�  ومن  �ملتو�ضط،  دول  مع  ب�لتع�ون  �الإره���ب  ملك�فحة 

لبن�ن.

وك�ن �لغر�ض �الأ�ض��ضي من ور�ضة �لعمل �لت�ضديد على �أهمّية 

�لتوجه  من  �نطالًق�  �ل�ضي��ضة  هذه  تنفيذ  يف  �خل��ضة  بريوت 

�الأوروبي �إىل تعزيز من�عة لبن�ن، وم�ض�عدته يف حتّمل تد�عي�ت 

عّدة  �لعمل  ور�ضة  وتن�ولت  و�ضوري�.  �لعر�ق  من  كّل  يف  �الأزمة 

حم�ور.

رّكز �ملحور �الأول على حم�ية �ل�ضجون �للبن�نية من �لتطرف، 

�مل�ض�جني،  ت�أهيل  و�إع�دة  فيه�،  �لر�ديك�لّية  ��ضت�ضر�ء  وتف�دي 

وحم�ربة »د�ع�ض« يف �الإعالم، وعرب و�ض�ئل �لتو��ضل �الجتم�عي 

عرب بث ر�ض�ئل تف�ضح ت�ضليله�، وت�ضجيع �أعم�ل معينة حي�ل 

�ل�ضب�ب، و�ملجتمع �ملدين على �لنط�ق �ملحّلي لف�ضح �أي عن��ضر 

�إره�بية حمتملة.

�نخرط  حيث  و�ضبطه�،  �حل��دود  �إد�رة  �لث�ين  �ملحور  وي�ضمل 

�لقوى  مع  ب�لتع�ون  �ملج�ل  هذ�  يف  برب�مج  �الأوروب���ي  �الحت���د 

�الأمنّية.

ويت�ضّمن �ملحور �لث�لث �لعمل و�لتع�ون مع �لق�ض�ء، و�ملح�كم 

وال  �ملتحدة،  �الأمم  متطلب�ت  وفق  �جلن�ئّية  �لقو�نني  لتطوير 

يف  �لق�ض�ئية  �الأنظمة  من  يطلب  �ل��ذي   2178 �لقر�ر  �ضيم� 

�الإره�بينّي  مالحقة  بغية  تعديالت  �إدخ���ل  �ملعنّية  �لبلد�ن 

�مللف�ت  �إد�رة  يف  �للبن�نيني  �لق�ض�ة  وم�ض�عدة  وحم�كمتهم، 

�ملتعّلقة ب�الإره�ب، ف�ضاًل عن حم�ية �حلدود، وم�ض�عدة �الأمن 

� يف مط�ر بريوت، ودعم �لقوى �مل�ضلحة  �لع�م و�جلم�رك، خ�ضو�ضً

�أحد�ًث�  تو�جه  حني  �أف�ضل  ب�ضكل  �الأدّل��ة  جمع  يف  �للبن�نية 

معينة.

جم�ل  يف  �لن�فذين  مع  �لعمل  على  �لر�بع  �ملحور  ويرّكز 

�ملخ�بر�ت و�ل�ضرطة لتح�ضني �لتع�ون يف جم�ل تب�دل �ملعلوم�ت، 

وكذلك مع »�الأوروبول«.

�ملن�ق�ض�ت،  من  كبري  بحّيز  ��ضت�أثر  �ل��ذي  �خل�م�ض  �ملحور 

�الأمم  قر�ر�ت  من  �نطالًق�  �الإره�ب  منع متويل  م�ض�ألة  �ضمل 

�ملتحدة، وحتديًد� �لقر�ر 2199 �لذي يطلب �إىل �لدول ب�أن تكون 

�أكرث ف�علية يف مر�قبة بع�ض �لقط�ع�ت �لتي ي�ضتفيد منه� 

�الإره�بيون مثل �لبرتول، و�الآث�ر، و�لفدي�ت، و�لهب�ت �الآتية من 

�خل�رج، �إ�ض�فة �إىل حم�ولة جتميد �أ�ضول �أولئك �لذين ي�ضّهلون 

�أمور �ضبك�ت �ملق�تلني �الأج�نب.

وتن�ولت من�ق�ض�ت �ملحور �ل�ض�د�ض �أمن �لطري�ن حيث يتوّج�ض 

�إيديولوجًي�  �ملرتبطة  �لن�ضرة«  »جبهة  من   � خ�ضو�ضً �الأوروبّيون 

بتنظيم »�لق�عدة«، و�لتي حت�ول �لعثور على مق�تلني �أوروبيني 

�آتية من  للقي�م بتفجري ط�ئر�ت  وث�ئق �ضفر �ضرعّية  يحملون 

�وروب�، �أو ي�ضتطيعون �لعودة �إىل �وروب� ال�ضتهد�ف �لط�ئر�ت عرب 

و�ض�ئل ��ضتثن�ئّية.

�الأمنية  �الأجهزة  بني  �لتع�ون  �أهمية  �لعمل  ور�ضة  و�أّك��دت 

»و�ضيبو�«،  »�أوروب��ول«،  )منه�  �الأوروبّية  �الأجهزة  مع  �للبن�نية 

و»�وروجو�ضت«(، �لتي �ضتطّور �لعالقة مع لبن�ن عرب تكثيف 

�جل�نب  م��ن  ت�ضديد  وك���ن  و�خل����رب�ت.  �ملعلوم�ت  ت��ب���دل 

�الأوروبي على �أهمّية ت�ضجيع �حلو�ر �لد�خلي بني �ملجموع���ت 

وخمتب��ر  �حلو�ر  وطن  �أنه  على  �إليه  ينظر  فلبن�ن  �للبن�ني��ة، 

�حل�ض���ر�ت.

لبنان يدافع عن نف�سه..وعن الآخرين

دو  جيل  �الإره�����ب  مك�فحة  �ضي��ض�ت  ق  من�ضّ و�أ���ض��ه��ب 

كور�ضيف يف �ضرح �لتد�بري �لتي تتخذه� �وروب� ملح�ربة �الإره�ب 

وقد   2013 �لع�م  منذ  �الإره�ب  �أت�بع ملف  وق�ل:  و�لر�ديك�لية، 

�لتي  �لبلد�ن  �خلروج من  �الإره�بيني من  ملنع  تد�بري  و�ضع  مّت 

�لعالج�ت  والإيج�د  �لعر�ق،  �أو  �ضوري�  يف  للقت�ل  �إليه�  ينت�ضبون 

لهم حني يعودون، لكنن� �أحي�ًن� ال ننجح، لذلك نعتمد ح�لًي� 

�لر�ضد �مل�ضبق. و��ضت�ضهد بخربة روؤ�ض�ء �لبلدي�ت يف هذ� �ل�ض�أن، 

مقّدًر� ب�أن عدد �ملق�تلني �الأج�نب يف �ضفوف تنظيم »د�ع�ض« 

�أوروبًي�  بلًد�   12 يتدفقون من حو�ىل  �إره�بي،  �آالف   4 يزيد عن 

للقت�ل يف �ضوري� �أو �لعر�ق.

يف  »لد�ع�ض«  خالفة  �إن�ض�ء  عن  معلوم�ت  �متالكه  ونفى 

لبن�ن، وق�ل: »ال معلوم�ت لدي بهذ� �خل�ضو�ض، لكن �أعتقد 

و�الأردن،  لبن�ن،  يف  �ال�ضتقر�ر  زعزعة  يريد  �ل�ض�م  »د�ع�ض«  �أن 

ذلك  منع  يف  ي�ضهم  �الأوروبي  �الحت�د  ف�إن  وب�لت�يل  و�ل�ضعودّية، 

عرب ��ضرت�تيجيته �ضّد هذ� �لتنظيم«.

جمل�ض  مقّرر�ت  مت�بعة  �ضي�ق  يف  هذه  �لعمل  ور�ضة  وتندرج 

�ل�ضر�كة بني لبن�ن و�الحت�د �الأوروبي، �لذي �نعقد يف بروك�ضل 

يف 9 �ضب�ط 2015، كم� ت�أتي ترجمة لقر�ر جمل�ض وزر�ء �خل�رجية 

�الحت�د  �إدر�ك  على  �ضدد  �لذي   ،)2014/12/15 )بت�ريخ  �الأوروبي 

�الأوروبي �لتحدي�ت �الأمنية �له�ئلة �ملرتتبة على متدد �الإره�ب 

يف �ملنطقة، وب�ضكل خ��ض على لبن�ن، وعلى �أهمية ��ضتمر�ر 

دعمه ملو�جهة تلك �لتحدي�ت.

�خل�رجية  وز�رة  ممثل  ��ضتعر�ض  �الفتت�حية  �جلل�ضة  يف 

على  �الأوروب��ي  �الحت���د  �ض�كًر�  �لندوة  عقد  �أ�ضب�ب  و�ملغرتبني 

مك�فحة  جم�ل  يف  وبخ��ضة  للبن�ن،  و�مل�ضتمر  �لق�ئم  دعمه 

بريوت  �الأوروب��ي يف  �الحت�د  بعثة  رئي�ضة  ثم حتدثت  �الإره���ب. 

�الحت�د  بني  �لق�ئم  �لتع�ون  عن  �إيخهور�ضت  �أجنلين�  �ل�ضفرية 

ل مدير �مل�ض�ئل  ولبن�ن، وتطبيق مقّرر�ت جمل�ض �ل�ضر�كة. وف�ضّ

�لدولية يف �الحت�د �الأوروبي �ضتيف�ن �آور، �أهد�ف �لور�ضة، موؤكًد� 

عن  يد�فع  ال  �الإره���ب،  مك�فحة  يف  ينخرط  حني  لبن�ن  �أن 

�؟!. نف�ضه فح�ضب، بل هو يحمي �أوروب� �أي�ضً





الأمن  ا�سرتاتيجية  ب���أن  الع��رتاف  مع 

اإىل  فقط  ت�ستند  ل  ال��ذك��ي  ال��ق��وم��ي 

اأن  اإىل  اأ���س���رت  وق��د  الع�سكرية.  القوة 

مدى  على  �ستعمل  الأمريكية  الإدارة 

ولية  من  املتبقيتني  املقبلتني  ال�سنتني 

من  احلّد  على  الث�نية،  اأوب�م�  الرئي�س 

»ال�سرب  �ستم�ر�س  وهي  »داع�س«  قدرات 

يف  كم�  مواجهته�  يف  ال�سرتاتيجي« 

رو�سي�«.  ب�»عدوان  و�سفته  م�  مواجهة 

اأي تغيري جذري  لكن هذا ل يدل على 

يف ا�سرتاتيجية وا�سنطن كم� يرى بع�س 

املراقبني.

ما هي اال�سرتاتيجية اجلديدة ؟

ال�سيدة  اأع��ل��ن��ت   2015 ���س��ب���ط   6 يف 

اأوب�م�  الرئي�س  م�ست�س�رة  راي�س  �سوزان 

احل�سور يف »معهد  اأم�م  القومي،  للأمن 

ال�سرتاتيجية  وا�سنطن،  بروكينغز«- 

الأم��ريك��ي��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي ارت��ك��زت 

مف�تيح  ت�سّكل  عن�وين  اأربعة  على 

املتحدة  الولي�ت  قي�دة  ا�ستمرار  تدعم 

الأمريكية للع�مل.

الإقت�س�د،  الأمن،  هي:  العن�وين  وهذه 

النظ�م  على  واحلف�ظ  القيم،  اح��رتام 

وال�سلم يف الع�مل. 

اإعداد: د. اأحمد علو

عميد متقاعد

درا�سات 

واأبحاث
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املتحدة  للواليات  ا�سرتاتيجية جديدة  اأعلنت  املا�سي،  �سباط  �سهر  االول من  اال�سبوع  نهاية  يف 

 NATIONAL SECURITY(  2015 الوطنية  الع�سكرية  اال�سرتاتيجية  �سمّيت  االأمريكية 

STRATEGY 2015(، وقد �سرح الرئي�س باراك اأوباما يف هذه الوثيقة امل�سكالت والتحديات 
التي تواجهها الواليات املتحدة واأمنها القومي، منذ العام 2010 تاريخ و�سع ا�سرتاتيجيته ال�سابقة. 

اال�سرتاتيجية 

االأمريكية 

بني 2010 

و2015

نحن 

نقود العامل

ال تغيري...

ل تت�سمن هذه ال�سرتاتيجية اأّي تغيري 

�س�بقته�، وهي ت�سدد  � على  جذري قي��سً

يف  املتجددة  التحدي�ت  مواجهة  على 

الأمريكية  القوة  تعزيز  وعلى  الع�مل 

وتوؤكد  واقت�س�دًي�،  وع�سكرًي�  �سي��سًي� 

احلف�ظ على ا�ستمرار القي�دة الأمريكية 

للع�مل. 

وثيقته�  يف  الأمريكية  الإدارة  عر�ست 

النزاع�ت  من  وا�سنطن،  اأولوي�ت  هذه 

م��روًرا  الف�س�ئي،  الأم���ن  اإىل  امل�سّلحة 

الع�مل،  يواجهه�  التي  التحدي�ت  بكل 



• االأمن:
مت�بعة  على  ال�سرتاتيحية  ���س��ّددت 

ومواطنيه�  املتحدة  الولي�ت  اأمن  تعزيز 

وحلف�ئه� و�سرك�ئه�، وذلك من خلل:

م��دّرب  وطني  دف���ع  على  احل��ف���ظ   -

وج�هز على اأرفع م�ستوى، مي�سك القوة 

يف الع�مل.

- تعزيز الأمن الوطني الداخلي حلم�ية 

الإره�بيني  هجم�ت  من  الأمريكيني 

ومن الكوارث الطبيعية.

ال�سعي نحو ع�مٍل خ�ٍل من الأ�سلحة   -

هذه  و�سول  عدم  من  والت�أكد  النووية، 

الأ�سلحة اإىل الأيدي اخلط�أ.

ع�ملية  وق���درات  امك�ن�ت  تطوير   -

)كوب�ء  البيولوجية  التهديدات  ملنع 

»الإي����ب����ول« م���ث���ًل(، واك��ت�����س���ف��ه���، 

من  بجعله�  وذل��ك  له�،  وال�ستج�بة 

�سمن الربن�مج الأمني الع�ملي لل�سحة.

• االقت�ساد:
مت ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��دف��ع ب���جت���ه 

ون�مٍ   مبتكر  متقدم  اأمريكي  اقت�س�د 

وراأت  اقت�س�د دويل مفتوح وحر.  يف نظ�م 

ال�سرتاتيجية اأنه لتحقيق ذلك يجب: 

وزي�دة  الأمريكي  الط�قة  اأمن  تعزيز   -

للح�سول على  الكونية  الإمداد  خطوط 

ط�قة موثوقة ب�أ�سع�ر معقولة بهدف دعم 

النمو القت�س�دي الأمريكي والع�ملي.

الع�ملية  ال��ت��ج���رة  ب��رن���م��ج  دف���ع   -

املحيط  ع��رب  ال�سراكة  �سمنه�  وم��ن 

الأطل�سي،  عرب  والتج�رة  الب��سفيكي، 

ج��دي��دة  ع��م��ل  ف��ر���س  يخلق  م���  وه���و 

للأمريكيني وي�سهم يف ازده�رهم.

م�ستوي�ت  لتقلي�س  اجلهود  قي�دة   -

وخف�س  الغذائي،  الأم��ن  وتوفري  الفقر، 

خ��لل  م��ن  وذل����ك  ال��وف��ي���ت،  ن�سبة 

مب�درات كمب�درة »تغذية امل�ستقبل«، اأو 

كم�سروع الرئي�س لعلج مر�سى ال�سيدا 

والتخفيف عنهم.

القيم: • احرتام 
عن  الوثيقة  حتّدثت  الإط����ر  ه��ذا  يف 

�سرورة احل�ّس على احرتام القيم الع�ملية 

يف الولي�ت املتحدة ويف اأنح�ء الع�مل، عرب 

اخلطوات الآتية:

اأعلى  وف��ق  العي�س  على  املح�فظة   -

يف  للقيم  املمكنة  املع�يري  م�ستوي�ت 

داخل البلد، والقي�م بكل م� هو �سروري 

حلم�ية املواطنني وجعل احللف�ء يف اأم�ن.

- اع��ط���ء امل��ث��ل وال���ق���دوة اجل��ي��دة يف 

تطبيق  ب�لتزام  وذلك  الف�س�د،  مواجهة 

ال�سف�ف  واحل��ك��م  املح��سبة  مع�يري 

وال�س�لح.

العتداء  ملنع  الدويل  املجتمع  قي�دة   -

على  واحل�����س  الإن�����س���ن،  ح��ق��وق  على 

احرتام هذه احلقوق، والرّد على العم�ل 

العنف،  على  الب�سر،  �سد  الوح�سية 

والإعتداء اجلن�سي، والتمييز �سد املثليني.

العامل: النظام وال�سالم يف  • احلفاظ على 
م�  وفق  ي�ستوجب  الهدف  هذا  حتقيق 

نظ�م  نحو  الدفع  ال�سرتاتيجية،  يف  ج�ء 

من  والفر�س  والأم��ن  ال�سلم  يعزز  دويل 

درا�سات 

واأبحاث
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خلل تع�ون اأقوى، م� ي�ستلزم:

- تعزيز قوة احللف�ء وال�سرك�ء يف الع�مل 

وزي�دة عددهم.

اأو�سط  �سرق  لإق�مة  العمل  مت�بعة   -

و�سم�ل اأفريقي� م�ستقرين، وذلك ب�حتواء 

الإره�ب، ومنع اإيران من امتلك �سلح 

اأو  املحتملة  النزاع�ت  وتخفي�س  ن��ووي، 

الك�منة.

والأمن  والدميقراطية  الزده�ر  تعزيز   -

الأر�سية  الكرة  من  الغربي  الن�سف  يف 

دوله�،  بني  التك�مل  بتو�سيع  وذل��ك 

والنفت�ح على كوب�.

الولي�ت  اإن قي�دة  راي�س  كذلك ق�لت 

ل  والتي  قوته�  على  امل�ستندة  املتحدة 

متتلك  الع�مل،  يف  اخرى  قي�دة  توازيه� 

ال��روؤي��� وو���س��وح ال��ه��دف. واأ���س���ف��ت اأن 

املتحدة  الولي�ت  تواجه  التي  التحدي�ت 

لن  الأم�م  اإىل  والتقدم  وكبرية،  كثرية 

اأنف�سن�  نع�هد  »ولكنن�  �سريًع�،  يكون 

يتبدى  ال���ذي  امل�ستقبل  اإىل  ب�لو�سول 

خلف الأزم�ت الراهنة، ومبت�بعة النظر 

اأن  يجب  وكم�  هو  كم�  الع�مل  اإىل 

يكون«.

رو�سيا حتّلل

الأمريكية  ال�سرتاتيجية  اع��ت��ربت 

من  بوتني  والرئي�س  رو�سي�  اأن  اجلديدة 

الأم��ن  تهدد  التي  الرئي�سة  الخ��ط���ر 

القومي الأمريكي وامل�س�لح احليوية له�.

ورًدا على ذلك اأعلن �سكرتري جمل�س 

اأن  ب�ترو�سيف  نيكولي  الرو�سي  الأمن 

املجل�س �سيحّلل التهديدات املحتملة يف 

الأمريكي.  القومي  الأمن  ا�سرتاتيجية 

وق�ل: »يتعني علين� ك�سف التهديدات 

املحتملة مل�س�لح رو�سي� القومية الك�منة 

يف ا�سرتاتيجية الولي�ت املتحدة وحتليله� 

وتقييمه�«.

تنبهن�  »ل��ق��د  ب���ت��رو���س��ي��ف:  واأ���س���ف 

ب�لطبع اإىل ال�سرتاتيجية املحّدثة للأمن 

رئي�س  قّدمه�  التي  الأمريكي  القومي 

موؤكدًا  للكونغر�س«،  املتحدة  الولي�ت 

»يدر�س  الرو�سي  القومي  الأمن  جه�ز  اأن 

و�ستحدد  الوثيقة،  ه��ذه  ح�لًي�  بعن�ية 

بعده� النت�ئج«.

يتعني  اأنه  اأعلن  قد  ب�ترو�سيف  وك�ن 

درو�س  تن�سى  اأّل  املتحدة  الولي�ت  على 

اأن تقدم على مواجهة مع  الت�ريخ قبل 

�سمدت  الأخ��رية  اأن  اإىل  م�سرًيا  رو�سي�، 

ح�ولوا  الذين  الأع���داء  جميع  وج��ه  يف 

ذات  دول��ة  رو�سي�  »اإن  وق���ل  اإخ�س�عه�. 

�سي�دة، وهي حرة يف خي�راته� وق�درة على 

الدف�ع عن م�س�حله�«.

هذا الكلم اإ�س�فة اإىل كونه يرّد على 

الأمريكية،  ال�سرتاتيجية 

على  رًدا   � اأي�سً يعترب  ف���إّن��ه 

الذي  اأوب�م�  الرئي�س  خط�ب 

ال��ولي���ت  بف�سل  اأن��ه  اعترب 

املتحدة مّت عزل رو�سي� وتدمري 

اقت�س�ده�.

ك�أحد  رو�سي�  �سّنف  كم� 

ال��ت��ي تهدد  الأخ��ط���ر  اأه���م 

ال���ع����مل، ح��ي��ث و���س��ع��ه��� يف 

ق�ئمة  على  الث�نية  املرتبة 

الأخط�ر بعد فريو�س »اإيبول«، 

ج�ء  كم�  الإره�����ب  وق��ب��ل 

املتحدة  الأمم  يف  خط�به  يف 

اأواخر �سهر اأيلول 2014.

»داع�س«.. اأو الفو�سى 

حتت ال�سيطرة

يف تعليٍق على ذكر داع�س 

المريكية  ال�سرتاتيجية  يف 

داع��س  اإن  ب�ترو�سيف  ق���ل  اجلدي��دة، 

لزعزعة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي����ت  اأوج���دت���ه 

حتت  »فو�سى  ي�سمى  م�  ون�سر  ال�ستقرار 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سيطرة« 

مترير  من  لتتمكن  اأفريقي�،  و�سم�ل 

النوع  ه��ذا  واإن  ب�سهولة.  خمطط�ته� 

مب�س�همة  حتقيقه  جرى  الفو�سى  من 

حتت  ال��ب��ل��دان  م��ن  ع��دد  يف  وا�سنطن 

م�سمى الربيع العربي.

بني 2010 و 2015

اإن املق�رنة ال�سريعة بني الوثيقة ال�س�درة 

الأم��ن  ا�سرتاتيجية  ووثيقة  الع�م  ه��ذا 

تظهر   ،2010 الع�م  يف  ال�س�درة  القومي 

التق�رب  حتقيق  يف  ف�سل  اأوب���م���  اأن 

الرو�سي  الرئي�س  دف��ع  يف  اأو  رو�سي�،  مع 

م�سكلت  حل  يف  للم�س�ركة  بوتني 
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اجليو�س  اإخ��راج  يف  جنح  ولكّنه  دولية، 

الأمريكية من العراق )2011(، ويف اإخراج 

كم�   )2014( اأفغ�ن�ست�ن  من  معظمه� 

وعد يف وثيقة الع�م 2010.

يف  جن�ًح�  حقق  اأوب�م�  اأن   � اأي�سً ويبدو 

وح�لة  امل�لية  الأزمة  بتج�وز  وعده  تنفيذ 

الك�س�د، اإذ ترافق اإعلن وثيقة 2015 مع 

بوادر انتع��س اقت�س�دي.

ال�سرق  بو�سع  وع��ده  خ�ّس  م�  يف  اأم��� 

م�ستقبل  نحو  الطريق  على  الأو���س��ط 

اأف�سل، فلم يكن الأمر كذلك.

اأم��ريك��ي  حمل�ل  ع��ّل��ق  وق���د 

املو�س��وع بق�وله »اإن  على ه��ذا 

اأجه�سوا  ال��ذي��ن  ه��م  الع��رب 

ح��ل��م اأوب�����م����� واأح��ب��ط��������وا 

اأه���داف  م�ن  مهًم�  ه��دًف��� 

القومي  الأم��ن  ا�سرتاتيجية 

الأمريكي«.

ك�������ذل�������ك مي���ك���ن 

يف  اأوب����م����  ف�سل  اإ���س���ف��ة 

يف  ال��رتك��ي��ز  حم��ور  نقل 

ال�����س��ي������س��ة اخل���رج��ي��ة 

اأوروب���  من  الأمريكية 

�سرق  اإىل  والأط��ل�����س��ي 

والب��سيفيكي  اآ�سي� 

وبخ��سة ال�سني.

نظرة من الداخل

اأوب���م���  الرئي�س  ا�سرتاتيجية  ت��وؤك��د 

فهذه  للع�مل،  اأمريك�  قي�دة  ا�ستمرار 

بن�ء  يف  ال�س��س  هي  راي�س  وفق  القي�دة 

وبدونه�  ال��ع���مل،  يف  والزده�����ر  ال�سلم 

عليه  هو  مم�  بكثري  اأ�سواأ  �سيكون 

الإيبول  وب���ء  اأن  راي�س  واأ�س�فت  اليوم. 

لول  والع�مل  افريقي�  يف  �سينت�سر  ك�ن 

احتوائه.  على  املتحدة  الولي�ت  عمل 

كثرًيا  �ستع�ين  ك���ن��ت  رو���س��ي���  واأن 

فبدون  وكذلك  اأوكراني�،  يف  لتدخله� 

الولي�ت املتحدة مل يكن ليقوم حت�لف 

واح��ت��وائ��ه���،  »داع�����س«  مل��ح���رب��ة  دويل 

ع�ملي  مفهوم  على  التف�ق  ك���ن  ول 

ليتم،  املن�خي  للتغري 

وكذلك الأمر ب�لن�سبة اإىل جلو�س اإيران 

ملفه�  ملن�ق�سة  املف�و�س�ت  ط�ولة  اإىل 

النووي...

بع�س  اع��ت��رب  راي�����س،  عك�س  وع��ل��ى 

الأمريكيني  ال�سرتاتيجيني  املحللني 

اجلديدة  ال�سرتاتيجي�  هذه  اأن  وغريهم 

اأجوبة  توفر  مم�  اأك��ر  اأ�سئلة  تطرح 

ملواجهة التحدي�ت يف الع�مل، بل يذهب 

وتوؤدي  �سب�بية  زالت  م�  اأنه�  اإىل  البع�س 

الق�س�ء  وهو  الأ�س��س  الهدف  ت�ستيت  اإىل 

على الإره�ب.

ال�سرب اال�سرتاتيجي 

اأو ا�سرتاتيجية ال�سرب...

كم�  ال�سرتاتيجي«  »ال�سرب  �سي��سة 

و�سفته� الإدارة الأمريكية مل تلَق َقبوًل 

من احلزب اجلمهوري الأمريكي، وق�ل 

غراه�م  ليند�سي  اجلمهوري  ال�سين�تور 

على  ال�سرب  م��ن  امل��زي��د  اإ���س���ف��َة  »اإن 

اإّل  ي��وؤدي  لن  اخل�رجية  اأوب���م���  �سي��سة 

واعترب  ال�سي��سة«.  هذه  ف�سل  اإط�لة  اإىل 

الع�مليني  ال�سي��سيني  املراقبني  بع�س 

هي  ال�سرتاتيجي«  ال�سرب  �سي��سة«  اأن 

ذاته�«،  بحد  اأمريكية  »ا�سرتاتيجية 

لإف�س�ح  الأزم����ت  اأم��د  اإط���ل��ة  تعني  و 

ومنحه���  املتحدة  الولي�ت  اأم�م  املج�ل 

الوق�ئ��ع  يف  للت�أثي��ر  الوقت  من  املزيد 

والأحداث اأو تغيريه���، ولتطويع »اأذرع« 

اخل�سوم ب�لتدخل املب��س��ر وغي��ر املب��س��ر 

�سي��س�ته���  يخ��دم  مب���  الع�ل��م  يف 

وا���س��رتات��ي��ج��ي���ت��ه��������� 

وم�س�حله���. 

املراجع:

www.whitehouse.

gov/... /2015/.../

presidents-obamas-

..national strategy
القومي  الأم��ن  جمل�س   -

التهديدات  نحلل  الرو�سي: 

الأمريكية املحتملة، جريدة 

البن�ء.

درا�سات 

واأبحاث
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؟
رّد اإ�سرائيل وحلفائها

على طلب االن�سمام

ولّوحوا  موقفها  اأي��دوا  اإ�سرائيل  حلفاء 

مب��ن��ع امل�����س��اع��دات االق��ت�����س��ادي��ة عن 

موؤ�س�سات  على  التاأثري  عرب  ال�سلطة، 

كما  املانحة...  واجلهات  الدولية  النقد 

يف  النظ��ر  املحاك��م  بع���ض  با�س��رت 

مّم��ن  اإ�سرائيلي��ون  اأقامه��ا  دع��اوى 

�س��ّد  مزدوج��ة  جن�سي��ات  يحمل��ون 

ال�سلط��ة  بينم��ا عم��دت  فل�سطينيني، 

ال�سغط  و�سائل  ا�ستنفار  اإىل  اإ�س��رائي��ل  يف 

الدويل.

يف املقابل اّتخذت ال�سلطة الفل�سطينية 

العدّو  مع  االأمني  التن�سيق  بوقف  ق��راًرا 

والذي كان يجري برعاية اأمريكية، وفق 

اتفاقيات اأو�سلو التي مل تطّبق.

ا���س��رائ��ي��ل ه��ذا املوقف  اّت��خ��ذت  مل���اذا 

العنيف حيال طلب فل�سطني االإن�سمام 

الدائمة؟  الدولية اجلنائية  اإىل املحكمة 

التي �سربت عر�ض  وما الذي تخ�ساه وهي 

ال�سادرة  الدولية  القرارات  مئات  احلائط 

التي  الوقائع  ه��ذه  ه��ي  وم��ا  �سّده��ا؟ 

وخي��ارات  اال�سرائيل��ي  املوق��ف  اأث��ارت 

والبدائ��ل  الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة 

ا�سرائي��ل  ملقا�س��اة  اأمامه��ا  املتاح��ة 

عل��ى جرائمه��ا؟

اأ�سباب املوقف 

االإ�سرائيلي العنيف

االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��دو  ف��ع��ل  رّدة  ت��ع��ود 

نطاق  يف  امل�ساألة  و���س��ع  اإىل  العنيفة 

ال�سراع  خلفية  فعلى  ال��دويل.  القانون 

االأمم  عن  �سدرت  االإ�سرائيلي   - العربي 

التي  والقرارات  التو�سيات  مئات  املتحدة 

اأًيا منها.  تنّفذ  ومل  اإ�سرائيل،  جتاهلتها 

»قانون  اأّن  بوقاحة  اأعلنت  اإن��ه��ا  ب��ل 

القوانني  جميع  من  اأهم  القد�ض  بلدية 

والقرارات الدولية«.

خارجة  كدولة  اإ�سرائيل  ّنفت  �سُ وقد   

عن ال�سرعية الدولية )قرار جمل�ض االأمن 

يردعها  اأن  دون  من   )1967/237 الرقم 

العدوانية.  ممار�ساتها  من  ويحّد  ذلك 

الدولية  املحكمة  من  خ�سيتها  اأّن  اإاّل 

اإيجازها  ميكن  التدويل  ومن  الدائمة 

باالآتي:

- اإّن و�سع جرائم اإ�سرائيل يف هذا االإطار 

من البعد الدويل �سيحّد من نفوذها عندما 

ق�سائية  حمافل  يف  الق�سية  هذه  تطرح 

ال�ستخدام  فيها  جمال  ال  دولية  وقانونية 

تقت�سر  حيث  )الفيتو(،  النق�ض  �سالح 

و�سائل امل�ساندة على ال�سغوط املادية.

مل ي�سبق للفل�سطينني اأن اأعطوا البعد 

الدويل والق�سائي مداه املثمر، فمحاوالتهم 

قلق  يثري  وما  بالرتّدد.  اّت�سمت  ال�سابقة 

ا�سرائيل االآن لي�ض فقط املحاكمات، بل 

تقرير  اإىل  االأمور  تذهب  اأن  من  اخل�سية 

قانون دويل

اإعداد: د.اأحمد �سيف الدين

�ضابط متقاعد

العدد 48358

ملاذا تخ�سى ا�سرائيل ان�سمام 

فل�سطني اىل املحكمة الدولية 

اجلنائية الدائمة )نظام روما(؟

عندما قّدمت ال�سلطة الفل�سطينية طلًبا لالن�سمام اإىل املحكمة الدولية اجلنائية الدائمة 

باملوقف  م�سوؤولوه  يكتف  ومل  االإ�سرائيلي؛  العدو  �سلطات  جنون  ُجّن  روما(،  )نظام 

والر�سوم، وهددوا  ال�سرائب  ال�سلطة من عائدات  اإىل حجز ر�سيد  بل عمدوا  ال�سيا�سي، 

باتخاذ خطوات اأكرث اإيالًما يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية.

تخ�ساه  الذي  فما  املحكمة...  اىل  ر�سمًيا  فل�سطني  ان�سّمت  احلايل،  ني�سان  مطلع  يف 

اإ�سرائيل؟



مدى �سرعية وجود دولتها بحّد ذاته، وهذا 

ما كانت تتحا�ساه مبختلف الو�سائل. 

- تدرك اإ�سرائيل اأّن ال�سري بهذا االإجتاه 

اأن  تريد  ال  وهي  النتائج،  م�سمون  غري 

تغامر باجنازاتها ال�سابقة.

�سرعّية  اإ�سرائيل يف ظل عدم  تخ�سى   -

طرح  اإع��ادة  الدائم،  وتعّنتها  اأعمالها 

وو�سمها  للنقا�ض  ال�سيا�سية  عقيدتها 

العامة  اجلمعية  تو�سية  وفق  بالعن�سرية 

ال�سادرة يف 10-11- 1975، والتي األغيت قبل 

 -16 يف  م�سابهة  بتو�سية  مدريد  موؤمتر 

ملناه�سة  الدائم  ديربان  )موؤمتر   1991  -12

العن�سرية(.

- ويف حال عدم طرح �سرعية الكيان اأو 

اإ�سرائيل  بالعن�سرية، تخ�سى  و�سمه  اإعادة 

ا�ستحقاق تنفيذ  الدويل نحو  التحّول  من 

وه��ذه  واح���دة،  دفعة  الدولية  ال��ق��رارات 

من  باأقل  و�سفها  ميكن  ال  العملية 

اإنتحار �سيا�سي لهذه الدولة.

�سالحيات املحكمة

اإّن ان�سمام الدولة اإىل املعاهدات الدولية 

خ �سرعيتها الدولية ويعّزز مكانتها  ير�سّ

عليه  �سّجعت  م��ا  وه���ذا  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 

املنّظمات الدولية. 

الدائمة  اجلنائية  الدولية  واملحكمة 

م�ستقل  دويل  تنظيم  هي  روم��ا(  )نظام 

االأمم  م��ع  تن�سيق  باتفاقية  يرتبط 

العدل  حمكمة  غ��ري  وه��ي  امل��ت��ح��دة، 

الدولية التابعة لالأمم املتحدة والتي تنظر 

املحكمة  وغ��ري  ال���دول،  بني  بالق�سايا 

الوظيفّية  ب��االم��ور  تنظر  التي  االإداري���ة 

للعاملني يف االأمم املتحدة.

 1998 العام  يف  املحكمة  هذه  اأن�سئت 

وهي   ،2002-7-1 يف  بالنفاذ  نظامها  وبداأ 

امل�سوؤولية  اأ�سا�ض  على  االأ�سخا�ض  تالحق 

ارتكابهم  ع��ن  ال��ف��ردي��ة  اجل��زائ��ي��ة 

االإن�سان  على  خ��ط��ًرا  االأ���س��د  اجل��رائ��م 

واملتمثلة بجرائم احلرب وجرائم العدوان 

�سد  واجلرائم  اجلماعية  االإب��ادة  وجرائم 

االإن�سانية. وت�سمل �سالحيتها االإقليمية 

التي تقبل  اأو  االأطراف يف نظامها،  الدول 

ذلك  اأّن  ومبا  ب�سالحيتها.  االع��رتاف 

�سالحية  فاإّن  اإ�سرائيل،  على  ينطبق  ال 

�ساملة  ت�سبح  االإقليمية  املحكمة 

فقط، اإذا اأحال اإليها جمل�ض االأمن حالة 

بقرار يتخذه ا�ستناًدا للف�سل ال�سابع، وهذا 

الفيتو  جهوزية  ظل  يف  م�ستبعد  اخليار 

الدائمة. 

املحالة  بالدعاوى  تنظر  فاملحكمة 

اإليها: من دولة طرف، اأو من املدعي العام 

لدى علمه بح�سول جرمية ما، اأو اإّما عن 

طريق جمل�ض االأمن. ويف ظل الو�سع الذي 

من  ت�سهده  وما  فل�سطني  دول��ة  تعي�سه 

التوجه  على  معطوًفا  داخلي،  انق�سام 

اأعمال املقاومة  التفريق بني  الدويل لعدم 

�سالًحا  الدويل  الق�ساء  اأ�سبح  واالإره��اب، 

�سالحية  باأن  التذكري  مع  حدين،  ذو 

للق�ساء  مكملة  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اك��م 

الوطني. 

ال���ع���دوان  ب��ج��رمي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ويف 

فاملحكمة ال تنظر بها حلني تعريفها. 

اجتماع  يف  االط��راف  ال��دول  اتفقت  وقد 

بتعريف  االأخ���ذ  على   )2010( كمباال 

ال�سادر بتو�سيتها الرقم  اجلمعية العامة 

فيها يف  النظر  يبداأ  اأن  1974/3314 على 

مطلع العام 2017. 

االأم��ن  ملجل���ض  يح��ق  ذل��ك  اإىل 

وبق��رار  النظ��ام  من   16 امل��ادة  وف��ق 

ال�ساب��ع،  للف��س��ل  ا�ستن��اًدا  يتخ��ذه 

ي��رى  مق�ا�س��اة  اأو  حتقي��ق  اأي  جتمي��د 

اأن ا�س��تمراره��ا ي�س��ك��ل خط��ًرا عل��ى 

ال�س��الم ال�دول��ي. 

يحّققه  اأن  ميكن  ال��ذي  االجن��از  اإّن 

املحكمة  اإىل  فل�سطني  دول��ة  ان�سمام 

حتت  ا�سرائيل  اإج���رام  و�سع  يف  يتمّثل 

املجهر الدويل وبت�سرف الراأي العام العاملي 

اخلا�سعة  غري  اجل��رائ��م  ه��ذه  وباأر�سفة 

للتقادم، وذلك يف حال با�سر املّدعي العام 

بالتحقيق.

البدائل املتاحة 

اأمام دولة فل�سطني

للفل�سطينني  املتاحة  البدائل  تتطّلب 

ا�ستنفاد جميع الن�سو�ض والوثائق الدولية 

وا�ستثمارها:

اعتماد  ميكن  الق�سائي،  املجال  يف 

اخلطوات االآتية: 
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االحتالل  �سلطات  على  االّدع���اء   –
اأمام املحكمة الدولية اجلنائية الدائمة 

وال�سري بالدعاوى مع اإظهارها للراأي العام 

حلني توّقف النظر بهذه الدعاوى باإحدى 

واإذا  النظام.  يف  عنها  املن�سو�ض  الطرق 

الدعاوى  بهذه  اأحكام  ا�ست�سدار  تعّذر 

العام  للراأي  تك�سف  االأقل  على  فاإنها 

الدويل فظاعة جرائم االحتالل.

التي  الفر�ض  من  الق�سوى  اال�ستفادة   -

توؤمنها املحاكم الوطنية ذات ال�سالحية 

ال�ساملة، والعمل لدى الدول العربية على 

االقل على تعديل انظمة املحاكم فيها 

للنظر بهذه اجلرائم. 

دولية  حماكم  ان�ساء  على  العمل   -

��ة ك��م��ا ح�����س��ل يف  ج��زائ��ي��ة خم��ت�����سّ

يوغو�سالفيا ال�سابقة ورواندا وغريها، عن 

طريق جمل�ض االأمن، واذا تعّذر ذلك فعن 

املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  طريق 

لي�ض  فهو  �سعًبا  ك��ان  اإن  االأم��ر  وه��ذا 

مب�ستحيل. 

مثل  ال�سابقة  ال��ت��ج��ارب  ا�ستثمار   -

اعمال جلان التحقيق اأو الفتاوى كفتوى 

حمكمة العدل الدولية املتعّلقة بق�سية 

ا�سرائيل على  اأقامته  الذي  العازل  اجلدار 

االرا�سي الفل�سطينية. 

اأم��ام  امل��ع��اه��دات،  اىل  االن�����س��م��ام  يف 

الفل�سطينيني العديد من اخليارات مثاًل:

اتفاقيات  اإىل  ال�سلطة  ان�سمام   -

ركيزة  ت�سكل  والتي  االربعة  جنيف 

القانون الدويل االإن�ساين، يتيح لها اعادة 

احياء ط��رق املالحق��ة املن�س��و�ض عنه��ا 

اأهمل��ت  والت��ي  االتفاقي��ات،  هذه  يف 

�سابًق��ا.

املعاهدات  بتطبيق  الدائمة  املطالبة   -

وااللتزامات  ال�سارية  واالأع���راف  الدولية 

املرتتبة على �سلطات االحتالل حلماية 

اأعراًفا  املعاهدات  باعتبار هذه  املدنيني، 

دولية م�ستقرة وملزمة. 

من  بقرار  االحتالل  باإنهاء  املطالبة   -

عجز  ا�ستمر  ح��ال  يف  العامة  اجلمعية 

هذا  مثل  ات��خ��اذ  ع��ن  االأم���ن  جمل�ض 

من  ا�سرائيل  طرد  على  والعمل  القرار. 

االأمم املتحدة، وتعريتها اأمام الراأي العام 

التي  الوحيدة  ال��دول��ة  بو�سفها  ال���دويل، 

قبلت ع�سويتها بناء على �سرطني: اإعادة 

وهي  التق�سيم.  قرار  وتطبيق  الالجئني 

لغاية االآن مل تنفذ اأًيا منهما. 

عن  قليلة  اأمثلة  هي  البدائل  هذه  اإّن 

�سابًقا،  ت�ستنفد  مل  الفر�ض  من  كثري 

�ساملة  ا�سرتاتيجية  وجود  تطلب  والتي 

ملواجهة االحتالل ورف�سه. 
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اأين خارطة الطريق؟

�أو�سلو  �إتفاق  توقيع  بفعل  مطلًقا  �ال�ستيطان  يتوقف  مل 

�لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  بني   1993 �لعام  يف  �النتقايل 

و�إ�سر�ئيل، و�لذي ولدت مبوجبه �ل�سلطة �لفل�سطينية. وقد دفع 

��سحاق ر�بني حياته ثمن وعده  رئي�س �حلكومة �ال�سر�ئيلية 

عرفات بالتنازل عن بع�س �الأر��سي �ملحتلة حتت �سعار �الر�س 

ا  يف مقابل �ل�سالم، على �لرغم من �أّن ذلك �التفاق ت�سّمن ن�سً

يقول بعدم تاأثريه على ق�سايا �حلل �لنهائي، و�ال�ستيطان �أحد 

عنا�سرها �الأ�سا�سية. 

�لتي  �لطريق  خارطة  بفعل  ا  �أي�سً �ال�ستيطان  يتوقف  ومل 

�الإ�سر�ئيلي  �لطرفان  عليها  وو�فق  �البن،  بو�س  �إد�رة  قّدمتها 

و�لفل�سطيني. وبدل �لتز�م عدم فر�س وقائع جديدة على �الأر�س، 

�ساعف  ما  وتو�سيعها،  �مل�ستوطنات  بناء  يف  �إ�سر�ئيل  ��ستمرت 

�أو�سلو،  �تفاق  توقيع  عند  عليه  كان  عّما  �مل�ستوطنني  عدد 

�ألف   200 يقيم  م�ستوطن  مليون  ن�سف  من  �أكرث  �إىل  فو�سل 

منهم يف �لقد�س �ل�سرقية. 

ال�سحر ينقلب على ال�ساحر!

ف�سح  �إذ  الإ�سر�ئيل،  عديدة  م�سكالت  �ال�ستيطان  جلب 

كما  وعن�سرية.  تو�سعية،  ��ستعمارية،  كدولة  حقيقتها 

�سدها  �لفل�سطينية  �لفعل  ورد�ت  �ال�ستيطانية  �الأن�سطة  �أّن 

�لنو�حي  من  �الحتالل،  كلفة  رفعت  و�سيا�سًيا  ع�سكرًيا 

على  �إ�سر�ئيل  �سرعية  و�أ�سعفت  و�ملادية،  و�لب�سرية  �الأمنية 

�ل�سعيد �لدويل، وعززت �لتعاطف مع �ل�سعب �لفل�سطيني. فقد 

�ل�سهيوين  �ال�ستيطان  ق�سية  باتت 

ذلك  ويعود  نف�سها،  الإ�سر�ئيل  �أزمة 

�إىل �لعو�مل �الآتي ذكرها: 

1( �سمود �لفل�سطينيني ومقاومتهم 

لالحتالل و�ال�ستيطان؛ و�النتفا�سات 

�ملتعاقبة خري تعبري عن ذلك. 

2( تنامي خماطر ما ي�سمى »�لقنبلة 

�لتي  �لفل�سطينية،  �لدميغر�فية« 

�ليهودي  �ل��ط��اب��ع  بتقوي�س  ت��ه��دد 

�لعن�سري للدولة، وتفتح �أفًقا للتحول 

نحو دولة »ثنائية �لقومية«.

3( تز�يد �ل�سغوط �لدولية و�الإقليمية على �إ�سر�ئيل لو�سع حد 

للتو�سع �ال�ستعماري �ال�ستيطاين، ومترير ��ستحقاقات �لت�سوية 

مع �لفل�سطينيني، وبالتايل معاجلة �مللفات �الأخرى يف �ملنطقة. 

خلفية  على  �سّيما  ال  �الإ�سر�ئيلية،  �لتيار�ت  خالفات   )4

تكّون جمموعات متطرفة تهدد �ال�ستقر�ر، وال تن�ساع حتى 

للقو�نني �الإ�سر�ئيلية �ل�سارية �ملفعول، باعتبارها �ال�ستيطان يف 

�ل�سفة خارج �لنقا�س، ما يهدد �سلطة �لدولة و�سمعتها.

بني التحّرر والتو�سع

�إن حجم �لتناق�س بني �مل�سروع �لوطني �لفل�سطيني �لتحرري 

عملية  من  و�أعظم  �أكرب  �لتو�سعي،  �ل�سهيوين  �مل�سروع  وبني 

يتم  �ختبار،  كبالونات  �ل�سهاينة  ي�ستخدمها  ت�سوية، 

�لعاملي  �لعام  �ل��ر�أي  ت�سليل  �أجل  من  ��ستن�سابًيا  حتريكها 

بني  �النق�سام  و�أ�ساعة  �لفل�سطينية  �لوطنية  �حلركة  وتخدير 

�سفوفها وتعميق �سعود �لنخب �لفا�سدة و�النتهازية فيها.

حلظة  يف  �لت�سوية  �إىل  �لذهاب  �الأ�سا�س  يف  �لعرب  �ختار  لقد 

�لت�سوية  ف�سارت  م�سلحتهم،  لغري  �لقوى  ميز�ن  فيها  مييل 

�الآخر بفعل  للر�أي  و�ال�ست�سالم  �لتنازالت  قبول  نوع من  جمرد 

ت�سويف  جمرد  �إىل  وحتولت  �لقوى.  مو�زين  يف  �لكبري  �لفارق 

على  لقاء  خلف  يلهثون  وجعلهم  �لعرب  البتز�ز  �إ�سر�ئيلي 

ق�ضايا 

اإعداد: اإح�سان مرت�سى �إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

�لعدد 52358

بني �سيا�سة ال�ستيطان والت�س�ية ال�سلمية

ماذا تريد ا�سرائيل؟

�سّكل ال�ستيطان الإ�سرائيلي منذ احتالل ال�سفة الغربية يف العام 1967 ممار�سة غري قانونية وغري 

�سرعية، مل يعرتف بها حتى العديد من حلفاء اإ�سرائيل املقربني. وكان ال�سرائيليون قد تالعبوا بهذه 

الأرا�سي املحتلة حديًثا من خالل طم�س هويتها. فقد �سموها يف احلقبة الوىل من الحتالل الأرا�سي 

اأي التي يديرها احلاكم الع�سكري ال�سهيوين، وبعد فرتة من الزمن �سموها الأرا�سي املتنازع  املدارة، 

ا�ستكماًل  اإمنا �سكل  التحرير  اأّن هذا  اأخرى بداأوا بت�سميتها الأرا�سي املحررة، علًما  عليها، وبعد فرتة 

حلرب 1948. 



طاولة �أو ور�ء �لكو�لي�س. 

عند  وجتميدها  �لفل�سطينية  �لق�سية  �إرج��اع  مّت  هكذ� 

فاإ�سر�ئيل  �الأوه���ام،  ترويج  عن  �لنظر  ب�سرف  �ل�سفر  نقطة 

ت�سيطر على كامل �أر�س فل�سطني �لتاريخية، و�لفل�سطينيون 

�إما الجئون �أو حتت �سيطرة �الحتالل و�حل�سار)كما يف �ل�سفة 

�لد�خل  يف  �لتمييزية  �لعن�سرية  لل�سيا�سات  يخ�سعون  �أو  وغزة( 

�ال�سر�ئيلي.

�حلائط  عر�س  و�سربها  ووقاحتها  بغطر�ستها  �ليوم  و�إ�سر�ئيل 

عن  �ملنبثقة  �لدولية  �ملعاهد�ت  و�سائر  �الن�سان  حقوق  �سرعة 

من  �أي  �لفل�سطينيني،  من  تريد  �إّن��ا  �لعامليتني،  �حلربني 

قومية  كدولة  ح�سًر�  بها  يعرتفو�  �أن  �ملبا�سرين،  �سحاياها 

يدعو  كما  مو�طنيها  لكل  عادية  كدولة  ولي�س  يهودية، 

بع�س �لفل�سطينيني. وهذ� يعني �إلغاء حق �لعودة للفل�سطينيني 

�أو  ��سر�ئيل  بعرب  ي�سمون  من  حقوق  و�إن��ك��ار  �مل�سّردين، 

و�لدينية  �لتاريخية  ��سر�ئيل  برو�ية  و�العرت�ف  �لد�خل،  عرب 

و�لعن�سرية، وبحّقها يف �لوجود على هذ� �الأ�سا�س �لباطل، �لذي 

و�لزمان، وحرمانهم  �ملكان  �لفل�سطينيني من  �إز�حة  ي�سمن 

ا، حتى  �أي�سً تريد منهم  و�متهانهم. ورمبا هي  و�لهوية  �لوطن 

فيها  بع�سهم  ببقاء  عي�سها  �سفاء  تعكري  عن  �الع��ت��ذ�ر 

يف  �ملعروفة  و�حلمل  �لذئب  لق�سة  تطبيًقا  لها،  ومبقاومتهم 

�الأدب �لعاملي.

ت�سوية �سلمية؟!

�لت�سوية  ق�سية  مع  �لتعامل  يف  جادة  كانت  لو  ��سر�ئيل  �إن 

�ل�سلمية، �إذ� �سح �لتعبري، لكانت �أنهت �لتو�سع �ال�ستيطاين 

�ل�سرطاين �أو الأّجلت ولو لفرتة معينة �لبناء يف �مل�ستوطنات وفق 

ما طلبته منها �الد�رة �الأمريكية كما �ملجتمع �لدويل �أكرث 

من مرة ومن دون جدوى. 

�أكرث من هذ� �أعلنت ��سر�ئيل يف �لفرتة �الأخرية عزمها على 

�لغربية  �ل�سفة  �أرج��اء  جميع  يف  �مل�ستوطنات  بناء  تكثيف 

�سيا�سية  ت�سوية  لتحقيق  فر�سة  �أي  الإحباط  �ملحتلة  و�لقد�س 

لل�سر�ع مع �ل�سعب �لفل�سطيني. وبالتايل فال�سالم �لذي تريده 

وهو  كلها  باملنطقة  �ملتحكمة  �لدولة  �سالم  هو  ��سر�ئيل 

�ل�سالم �لذي يعطيها �عرت�ًفا تاريخًيا ودينًيا، وتطبيًعا كاماًل 

يف �لعالقات �ل�سيا�سية و�لدبلوما�سية و�القت�سادية و�الأمنية مع 

�لذي  و�ل�سالم  ثانًيا.  باأ�سره  �لعامل  دول  ومع  �أواًل،  �ملنطقة  دول 

�لع�سكري  �لتفوق  حق  وحدها  يعطيها  �لذي  ذ�ك  هو  تريده 

�لكامل يف �ملجالني �لتقليدي وغري �لتقليدي. وهذه �لروؤية هي 

ح �سيا�سة  ر لنا كل حروب �إ�سر�ئيل هنا وهناك، وتو�سّ �لتي تف�سّ

ا مع �جلانب  �لقوة �ملفرطة �لتي تنتهجها يف �ملنطقة وخ�سو�سً

�لفل�سطيني.

العالقات الفل�سطينية العربية

قد تكون عملية �العرت�ف بفل�سطني ع�سًو� مر�قًبا يف �الأمم 

وعربية  فل�سطينية  عالقات  لر�سم  م�ساعًد�  عاماًل  �ملتحدة 

و�رغامها على  �إ�سر�ئيل  ولل�سغط على  �لعامل  دول  مع غالبية 

�الن�سياع للقر�ر�ت �لدولية. فغالبية دول �لعامل تنّدد بالقر�ر�ت 

�آالف  �ن�ساء  �إىل  و�لر�مية  و�ملت�سارعة  �ملتتالية،  �الإ�سر�ئيلية 

�لوحد�ت �ل�سكنية �جلديدة يف عمق �ل�سفة �لغربية، وب�سكل 

خا�س يف مدينة �لقد�س.

وكعقاب  نتنياهو،  ح��ك��وم��ة  �أن  �مل��ت��اب��ع��ون  وي��ل��ح��ظ 

للفل�سطينيني، بعد �العرت�ف �لدويل بفل�سطني ع�سًو� مر�قًبا يف 

�الأمم �ملتحدة يوم 29 كانون �الأول 2012، قد ز�دت من ن�ساطاتها 

�لفكاك منه،  ي�سعب  تهويدي  و�قع  �أمر  لفر�س  �ال�ستيطانية 

ومل تخرج �عتد�ء�ت �جلي�س �الإ�سر�ئيلي و�مل�ستوطنني �ملتكررة 

على �سكان �ملدن �لفل�سطينية عن �الأجو�ء �ملذكورة.

يف هذ� �ل�سياق نقل موقع �سحيفة »هاآرت�س« �ال�سر�ئيلية عن 

وزير �الإ�سكان �أوري �أرئيل قوله »�إن �إ�سر�ئيل لن جتّمد �لبناء يف 

�مل�ستوطنات بحال من �الأحو�ل، ونحن لن ن�سّلم بوجود عو�ئق 

و�ل�سامرة  يهود�  �أرجاء  �لبناء يف  توؤثر على مو��سلة  �أن  ميكن 

و�أ�ساف:  �لبناء فيها«.  ولنا حق  �أر�سنا  �لغريبة( فهذه  )�ل�سفة 

دولة  �إال  �ملتو�سط  �الأبي�س  و�لبحر  �الأردن  نهر  بني  تكون  »لن 

م و�ستبقى عا�سمة  و�حدة فقط، هي �إ�سر�ئيل، و�لقد�س لن تق�سّ

�إ�سر�ئيل �ملوحدة �إىل �أبد �الآبدين«.

يف �ل�سياق نف�سه، دعا نائب وزير �لدفاع �الإ�سر�ئيلي و�لقيادي 

يف حزب »�لليكود« د�ين د�نون �إىل تكثيف �لبناء يف �لقد�س 

على  م�سريها  لطرح  حماولة  �أي  على  �لطريق  لقطع  �ملحتلة 

طاولة �ملفاو�سات مع �لفل�سطينيني.

يف  �مل�سارك  �ليهودي  �لبيت  حزب  )من  �سرتوك  �وري��ت  �أما 

�الئتالف( فطالبت ب�سم كل �لكتل �ال�ستيطانية، وبتوجيه 

الأنها كانت مبثابة  �أو�سلو  توؤكد موت م�سرية  و��سحة  ر�سالة 

�ثماًنا  كّلفت  وهي  �الأ�سيل،  �ل�سهيوين  �خلط  عن  �نحر�ف 

باهظة ونحن نريد �لعودة �إىل �لو�سع �ل�سليم!!.
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

متاحف 

يف بالدي
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متحف الهجرة اللبنانية 

يف جامعة �سيدة اللويزة

تاريخ حافل بال�صور 

و�لوثائق عن �ملهاجرين 

�إىل �لرب�زيل وكولومبيا 

و�ملك�صيك و�لأرجنتني...

�أن يكون للبنان متحف يروي تاريخ �لهجرة �للبنانية، فهذ� �أب�صط �لأمور 

ملا لهذ� �لوطن من �صجل حافل مع �لهجرة �لتي مل تتوقف يوًما منذ هجرة �أول مو�طن لبناين يف 

�أ�صباب �لهجرة، ظروفها، تو�ريخها، و�أًيا كانت وجهتها،  منت�صف �لقرن �لثامن ع�صر. و�أًيا كانت 

للبناين يف �خلارج من خالل  �لإيجابي و�نعكا�صها �صورة م�صرقة  �لتغا�صي عن وجهها  ل ميكننا 

�إجناز�ته و�إبد�عاته.

بف�صل  ذ�كرتها،  يحفظ  �صرح  �للبنانية  للهجرة  �ليوم  بات  �لإرث،  هذ�  على  �حلفاظ  �أجل  من 

مركز در��صات �لنت�صار �للبناين يف جامعة �صيدة �للويزة �لذي �أخذ على عاتقه مبادرة �إحياء ذ�كرة 

�لإغرت�ب و�لهجرة �للبنانية بكل مكوناتها ومدوناتها وحفظها يف متحف ي�صّكل مبا يحويه 

كتاًبا قائًما بذ�ته. 

لالطالع على ذ�كرة �لهجرة �جلماعية بكل مر�حلها وت�صعباتها، كان ل بّد من 

مهاجرو اجليل اخلام�س ما زالوا 

يحتفلون بعيد اال�ستقالل ويدمعون 

كّلما �سمعوا فريوز

زيارة �ملتحف يف جامعة �صيدة �للويزة و��صتك�صاف مكنوناته.

روؤية مركز در��صات �لنت�صار �للبناين

تـاأ�س�س مركز درا�سات االإنت�سار اللبناين 

�سيدة  جامعة  من  اأكادميية  مببادرة 

كنتيجة   2003 العام  ني�سان  يف  اللويزة 

اللبناين  االإنت�سار  اأهمية  اجلامعة  لوعي 

وم�ساهمة املغرتبني يف اأر�س اأجدادهم ويف 

البلدان التي اختاروها موطنهم اجلديد.

مركز  ي�سبح  اأن  اإىل  املركز  يهدف 

االأبحاث االأّول واالأر�سيف االأهّم لالنت�سار 

اإىل  ي�سعى  وهـــو  ــامل.  ــع ال يف  اللبناين 

مراكز  مع  بالتعاون  باالأبحاث،  القيام 

املغرتبني  عن  اآخرين،  وباحثني  اأخــرى 

لبناين  اأ�سل  من  واملتحدرين  اللبنانيني 

دور  يوؤدي  كما  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

وغري  احلكومية  للمنظمات  امل�ست�سار 

وتت�سع  عمله  مبجال  املت�سلة  احلومية 

الئحة اأهداف هذا املركز لت�سمل: و�سع 

املعلومات  جلمع  بيانات  قاعدة  نظام 

متخ�س�سة  مكتبة  اإن�ساء  وحتليلها، 

)عربي،  اللغات  مبختلف  باالإنت�سار 

اإ�سباين...(،  اإنكليزي،  رو�سي،  ياباين، 

واالأقــرا�ــس  واملــجــالت،  الكتب،  ت�سم 

ــورات  املـــدجمـــة، وغـــريهـــا مـــن املــنــ�ــس

تنظيم  واالإلـــكـــرتونـــيـــة،  املــكــتــوبــة 

»برنامج  تطوير  ــدوات،  ــن وال املــوؤمتــرات 

املــذكــرات  وطــبــاعــة  �سفهّي«  ــاريــخ  ت

املطالبة  االإغرتاب،  الفردية حول جتارب 

يف  املاج�ستري  ل�سهادة  خا�س  بربنامج 

على  الرتكيز  مع  االإنت�سار،  درا�ــســات 

اإقامة معار�س  اللبناين ودعمه،  االإنت�سار 

املركز  )نّظم  واأدبية...  فنية  ون�ساطات 



اأول معر�س فني عن الهجرة اللبنانية يف 

كان  الدوم-بريوت،  قاعة  يف   2010 العام 

اللبناين  الفنان  روؤية  تبيان  منه  الهدف 

ملو�سوع الهجرة، وكيفية جت�سيدها عرب 

واإن�ساء �سبكة الإر�سال  مواد غري ن�سية(، 

املتعّلقة  والبيانات  املعلومات  وا�ستقبال 

باملجموعات اللبنانية يف لبنان واخلارج. 

جولة يف �أرجاء �ملتحف

اإفتتح متحف لبنان والهجرة يف كانون 

ر�سمي  بح�سور   2005 الــعــام  مــن  االأول 

واجتماعي وثقايف. وهو مبحتوياته يفتح 

بلدان  يف  املغرتبني  جتربة  على  نافذة 

املهجر العديدة يف املا�سي واحلا�سر. بف�سل 

وامل�ستندات  الفنية  واالأعــمــال  ال�سور، 

املتنوعة  الثقافية  واالأغــرا�ــس  املختلفة 

املــتــحــف، ميكن  ــــاء  اأرج ــة يف  ــوزع امل

ال�سخ�سية  التفا�سيل  على  ـــالع  االّط

اخلا�سة باملجتمعات والعائالت اللبنانية 

اأغرا�س  تعر�س  كما  املهجر.  بــالد  يف 

نادرة من اأر�سيف مركز درا�سات االإنت�سار 

الوطني  االأر�سيف  وعّينات من  اللبناين، 

اللبناين ومن االأر�سيف البطريركي.

من  كبرية  جمموعة  املتحف  ي�سم 

اإىل  لبنانيني  ملهاجرين  املعّلقة  ال�سور 

ال�سمايل  ب�سّقيها  االأمريكية،  القارة 

منت  على  للبنانيني  �سور  والالتيني.. 

الع�سرين،  القرن  مطلع  الهجرة  بواخر 

املهاجرين  اإحياء  كيفية  توثق  �سور 

االأعياد الوطنية، اإىل �سور لوثائق وهويات 

الربازيل،  اإىل  املهاجرين  لبنانية  توؤكد 

االأرجنتني  املك�سيك،  كولومبيا، 

واأمريكا... 

ما كان املتحف ليب�سر النور لوال تالقي 

درا�سات  مركز  مبادرة  اثنتني:  مبادرتني 

من  عــدد  ومــبــادرة  اللبناين،  االإنت�سار 

ال�سفراء اللبنانيني ال�سابقني واملهاجرين 

تقدمي  يف  لبناين  اأ�سل  من  املتحدرين 

جمموعاتهم للمتحف.

عن  املتحف  يف  عر�ست  جمموعة  اأول 

ـــرة  ـــج ـــه ال

اإىل  اللبنانية 

تقدمة  الربازيل 

الثقايف  امل�ست�سار 

ــفــارة  �ــس يف  ــق  ــاب ــس ــ� ال

وامل�سوؤول  والباحث  الربازيل 

ــعــامــة مع  ــات ال ــعــالق ــن ال ع

اأمريكا الالتينية يف املركز، روبريتو 

خطلب. وت�سم املجموعة �سور عدد من 

اللبنانيني االأوائل يف الربازيل، اإىل جانب 

جمموعة من الطوابع الربيدية، الكتب 

العربية  باللغتني  الــ�ــســادرة  واملــجــالت 

اللبنانيــني،  الأ�سحابـهـا  والربتغـــاليـة 

هوية  وبطاقات  وم�ستندات  وثائق  اإىل 

وجوازات �سفر. 

الفخري  القن�سل  جمموعة  وت�سيف 

التي  نعمة  األبري  له  املغفور  الربازيل  يف 

للهجرة  ُبعًدا  للمتحف  العائلة  وهبتها 

اللبنانية اإىل الربازيل، اإذ تت�سمن اإىل �سور 

منا�سبات لبنانية يف عدة مدن برازيلية، 

الدبلوما�سية  املرا�سالت  من  جمموعة 

من  االأول  والن�سف   1949 العام  اإىل  تعود 

بينها  من  املا�سي،  القرن  خم�سينيات 

ر�سائل موجهة من القن�سل الفخري األبري 

اجلمهورية  رئي�س  اإىل  نعمة 

اأما  �سمعون.  كميل  اآنــذاك 

ال�سور املعرو�سة، فتوؤّرخ الحتفاالت 

املهاجرين اللبنانيني الوطنية )عيد 

ويجاورها  واالإجتماعية،  االإ�ستقالل( 

ق�سا�سات اجلرائد التي غّطت املنا�سبات 

املجموعة  هـــذه  لــتــتــوج  الــلــبــنــانــيــة، 

نعمة  القن�سل  فيها  ــروي  ي مبخطوطة 

رحلته اإىل الربازيل.

رئي�سة  براي�س  ــودي  ل جمموعة  وت�سم 

اجلمعية الثقافية اللبنانية- الربازيلية، 

يان�سيب  واأوراق  وطوابع  وجمالت  �سوًرا 

ومل�سقات... اأما جمموعة حم�سن ميني 

اإهدن  من  مهاجرين  �سور  عن  فعبارة 

وزغرتا ب�سكل اأ�سا�سي.

رفاعي  روؤوف  الدكتور  الر�سام  لوحة 

د املغرتب  التي قّدمها اىل املتحف، جت�سّ

اللبناين، وقد اأراد الفنان من خاللها اأن 

لنا، فتارة  الغرب  الت�سارب يف نظرة  يبني 

م�سهورين،  كاأطباء  كبحاثة،  يرانا 

يرانا  وطــوًرا  ناجحني،  اأعمال  كرجال 

كمتخّلفني اأو كاإرهابيني... 

متاحف 

يف بالدي
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�لهجرة �إىل 

�أفريقيا

املتحف فهو  الثاين يف هذا  العنوان  اأما 

القارة  يف  نيجرييا  اإىل  اللبنانيني  »هجرة 

جمموعة  وثقتـها  التي  االأفــريــقــيــة«، 

امل�سوؤول  نبهان-  اإيلي  اللبناين  املغرتب 

اللبناين  االإنت�سار  ــات  درا�ــس مركز  يف 

بعد،  اللبنانية  ي�ستعد جن�سيته  الذي مل 

وال�سور  بالوثائق  غنية  املجموعة  هــذه 

اإىل  الثقافية،  واملــواد  اجلرائد  وق�سا�سات 

يرتديها  كــان  التي  التقليدية  االأزيـــاء 

منذ  الوطنية  املنا�سبات  يف  اللبنانيون 

ذلك  اإىل  ي�ساف  عاًما.  �ستني  اأكرث من 

الفنية  واللوحات  العاج،  من  زينة  قطع 

اعتاد  التي 

ـــون  ـــغـــرتب امل

اللبنانيون على 

معهم  اإحــ�ــســارهــا 

اأفريقيا...  بلدان  من 

املرجان  يت�سّدر حجر  فيما 

اأن  ذلـــك  ــة،  ــوع ــم ــج امل هـــذه 

اللبنانيني  على  اأطلقوا  النيجرييني 

املرجان  حجر  اإىل  ن�سبة  ــورا«  »ك ا�سم 

الذي كان يتاجر به املهاجر اللبناين يف 

اأفريقيا.

جمموعة جامعة �صيدة �للويزة

�سيدة  جامعة  جمموعة  من  املعرو�س 

من  ابتاعتها  والــتــي  اخلا�سة  اللويزة 

منوذج  هو  وخمتلفة،  متعددة  م�سادر 

وت�سم  امل�ستودعات.  يف  حتفظه  عما 

الزمن  من  بع�سها  هوية  بطاقات  اإىل 

العثماين، مرا�سالت بني الدولة اللبنانية 

و�سفراء لبنان يف عدد من الدول، مرا�سالت 

�سادرة  قدمية  يومية  جرائد  عائلية، 

بينها  من  العربية،  باللغة  الربازيل  يف 

جريدة حتمل ا�سم »بريوت«.

)ال�سادر  اجلريدة،  هذه  اأعــداد  اأحــد  يف 

نقراأ   ،)1947 االأول  كــانــون   7 بتاريخ 

افتتاحية العدد بقلم �سعيد تقي الدين، 

والتي يعلن فيها ترّبع اجلالية اللبنانية 

يف الفيليبني مببلغ 20 األف دوالر يف �سبيل 

نف�سه  العدد  ويف  فل�سطني.  عن  الدفاع 

يف  اللبناين  االإنت�سار  اأقدمية  نكت�سف 

اجلريدة،  عن  بعيًدا  ولي�س  الفيليبني. 

املهاجرين  ــال  ــس اإر� ــربز  ت اأخـــرى  وثيقة 

خالل  لبنان  يف  عائالتهم  اإىل  اأمـــواال 

احلرب العاملية االأوىل... »فما اأ�سبه اليوم 

واملهاجر  املغرتب  يــزال  ال  اإذ  باالأم�س« 

اللبناين ع�سب الدورة املالية يف وطنه االأم 

ي�سل  اأمــوال  من  عائلته  اإىل  ير�سله  مبا 

جمموعها �سنوًيا اإىل ما يزيد عن ال�ست 

مليارات دوالر.

�سخمة  جمموعة  كولومبيا،  ومــن 

من الكتب االأدبية واملجالت اللبنانية 

�سمنها  من  االإ�سبانية،  باللغة  ال�سادرة 

اأ�سل  من  وال�ساعرة  االأديــبــة  جمموعة 

جمموعة  اإىل  ديــلــمــار،  مـــريا  لــبــنــاين 

داغر  فرناندو  املهجري  االأديــب  موؤلفات 

�سديد، وجمموعة املوؤلف املو�سيقي فرنكو 

جاكوبو)يعقوب(. واجلناح الكولومبي 

و�سعرية  اأدبية  موؤلفات  من  يحوي  مبا 

�سادرة باللغة االإ�سبانية يثبت مدى غزارة 

االإنتاج الثقايف اللبناين، واإ�سهامه يف اإثراء 

ال�ساحة الثقافية الكولومبية.

�ل�صحافة �ملهجرية

حتتل جرائد االغرتاب اللبناين- الهجرة 

القدمية م�ساحة وا�سعة يف املتحف، وهي 

اللبناين  لة عن عالقة  تقّدم ملحة مف�سّ

اأينما وجد بالكلمة ومهنة البحث عن 

جريدة  مثاًل  اجلرائد  هذه  من  املتاعب. 

جانريو-  دي  ريو  يف  ال�سادرة  اال�ستقالل 

الربازيل )1921(، جريدة احلقيقة )1933( 

الدكتور  حتريرها  ورئي�س  ل�ساحبها 

كان  والــتــي  اخلـــوري  عبدالله  اليا�س 

جنيب  الدكتور  حتريرها  يف  ي�ساعده 

»االإ�ــســالح«  جريدة  مع�ساد،  �سليمان 

الربازيل  منيا�س-  اأوليفايرا  يف  ال�سادرة 

وجنيب  مطر  �سعيد  ل�ساحبيها   )1921(
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�ساو  الــعــ�ــســراوي، جــريــدة »اجلــالــيــة« يف 

حتريرها  ورئي�س  ل�ساحبها   )1922( باولو 

الرا�سي وجريدة »الوطن«  �سامي يواكيم 

ابراهيم  حتريرها  ورئي�س  ل�ساحبها 

ا  اأي�سً الربازيل  �ساوباولو-  يف  ال�سادرة  فرح 

)1919(... وغريها من ال�سحف واملجالت 

االأوىل  �سفحاتها  ت�سّدرت  التي  املهجرية 

عمق  يوؤّكد  ما  لبنان،  اأخبار  حينه  يف 

ارتباط لبنان املغرتب بلبنان املقيم.

يا حجل �صنني...

وامل�سموع  املرئي  املهجري  لالأر�سيف 

غري  كـــان  واإن  املــتــحــف  يف  مــكــانــة 

باالإّطالع  �سمح  فالكومبيوتر  معرو�س. 

بينها  مــن  ــورة،  ــ�ــس وال بال�سوت  عليه 

اللبنانية  اجلالية  اأقامتها  حفلة  مثال 

االإ�ستقالل  عيد  ملنا�سبة  االأرجنتني  يف 

اأبرزت  االأرجنتينية،  االأرز  فرقة  اأحيتها 

لبناين  اأ�سل  من  املتحّدرين  تعّلق  مدى 

الرغم  وعلى  فهوؤالء  اللبنانية.  باجلذور 

من عدم اإتقانهم اللغة العربية، وال حتى 

�سماع  عند  قيامتهم«  »تقوم  فهمها، 

فريوز،  لل�سيدة  �سنني«  حجل  »يا  اأغنية 

علًما اأن الهجرة اللبنانية اإىل االأرجنتني 

توقفت بعد احلرب العاملية الثانية. ومع 

ذلك، ال يزال اجليل اخلام�س املتحّدر من 

اأ�سل لبناين متعّلًقا باملنا�سبات الوطنية، 

ويدمع عند �سماع فريوز.

املعرو�س  غري  االأر�سيف  اأن  والــالفــت 

ملا  اأدبية  جمموعة  ا  اأي�سً ي�سم  حالًيا، 

يعرف بـ»اأدب املهجر« كمجموعة اأهم 

اأ�سل  من  اجلنوبية  اأمريكا  يف  �ساعرة 

هذه،  واإىل  احلب�س...  عائلة  من  لبناين 

وعازفني  ملوؤّلفني  مو�سيقية  جمموعة 

من اأ�سل لبناين... اإىل اأعمال مو�سيقية 

لعظماء  التحية  ــوؤّدي  ت اأجنبي  بتوقيع 

مو�سيقية  قطعة  بينها  من  لبنان،  من 

االأمريكية  البيانو  وعــازفــة  للموؤلفة 

مو�سيقاها  و�سعت  التي  كي�سلر  مينوتا 

جربان  خليل  جلبــران  كــالم  على 

ال�سوبرانــو  حينــه  يف  واأدتهــا   1962 العام 

لي�ســلي هوملز.

متحف و�صرح تربوي

اأخــــذت جــامــعــة �ــســيــدة الــلــويــزة 

داخل  اأر�ــس  قطعة  بتخ�سي�س  ــراًرا  ق

يكون  متحف  لبناء  اجلامعة  حــرم 

مفتوحة  تربوًيا  �سرًحا  نف�سه  الوقت  يف 

والعموم  واجلامعات  للمدار�س  اأبــوابــه 

متحف  غــــرار  عــلــى  واملـــهـــاجـــريـــن، 

اأيالند«  »األي�س  جزيرة  على  املهاجرين 

االأمريكية.

اأما عن �سبب اختيار حرم اجلامعة مقًرا 

الدكتورة  مديرته  فتو�سح  للمتحف، 

على  تقع  اجلامعة  »اأن  حــوراين:  غيتا 

خط �سياحي يف قلب ك�سروان يبداأ من 

جعيتا  مبغارة  مــروًرا  الكلب  نهر  اآثــار 

و�سواًل اإىل اآثار فقرا التاريخية، وهي بذلك 

ت�سّكل حمطة اأ�سا�سية 

وزيارة  عندها  للتوقف 

على  للتعّرف  املتحف 

اأوجه الهجرة املتعددة«.

املتحف  اأهمية  وعن 

ذاكرة  »تخزين  تقول: 

الهجرة اللبنانية عمل 

الوثيق  التعاون  بف�سل  ولكن  �سعب، 

وبني اجلمعيات  بيننا  امل�ستمر  والتوا�سل 

اللبنانية  العاملية  واملنظمات  املهجرية 

باالإغرتاب  تعنى  التي  اللبنانية  وغــري 

هذا  كــان  والعاملي،  اللبناين  ب�سقيه 

مهتم  املتحف  اأن  العلم  مع  املتحف. 

بال�سخ�سيات  عالقة  له  ما  بكل  ا  اأي�سً

عاملًيا،  امل�سهورة  اللبنانية 

اإذ  اخت�سا�سه،  ــال  جم يف  كــل 

عليهم  ال�سوء  ي�سّلط  جناح  �سيخ�س�س 

وعلى دورهم يف العامل ولبنان«.

وت�سيف حوراين: »اأهمية هذا املتحف 

اأنه االأول من نوعه يف لبنان واأردناه حافًظا 

لي�س فقط لذاكرة الهجرة للبنانيني اإمنا 

ا للهجرة باجتاه لبنان من عدد من  اأي�سً

دول اآ�سيا«.

جمموعة  اأن  حوراين  الدكتورة  توؤّكد 

اللبناين  باالنت�سار  اخلا�سة  االأغــرا�ــس 

ر�سالة  جوهر  ت�سّكل 

تقّدم  اإنها  اإذ  املركز، 

اأ�سا�سًيا  تاريخًيا  �سجاًل 

وم�سادر قّيمة للباحثني 

االأكـــــــادميـــــــيـــــــني 

واملـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــســـني يف 

ال�سالالت. 

وهي توّجه ر�سالة اإىل الذين ميتلكون 

احلفاظ  �ساأنها  من  ا  واأغرا�سً م�ستندات 

م�ساطرتها  ويرغبون  التاريخ  هذا  على 

مع االآخرين، بالتعاون مع املركز اإذ اإن 

اخت�سا�سيي االأر�سفة فيه �سيعتنون بها اأو 

يقومون بت�سويرها حلفظها يف االأر�سيف 

االإلكرتوين واإعادتها لهم.

متاحف 

يف بالدي

العدد 58358







بقلم:

العقيد الركن ح�سن جوين

خواطر
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اأطلق نريانك... ال ترحم

املتمركز  البطل،  اخلفري  ذل��ك  اإىل 

على مرتفعات ال�شل�شلة ال�شرقية جلبال 

كل  واإىل  اأق���ول...  ثغورها،  ويف  لبنان 

�شمرٍي حّي يف هذا الوطن الغايل.

الوح�ش  وجه  يف  ال�شامد  البطل  اأيها 

بعد  مرة  يحاول  فتىء  ما  الذي  والتوح�ش 

مرة اخرتاَق حدود قرانا الهادئة وتدني�ش 

النقي مبا  وتلويث هوائنا  الطاهر  ترابنا 

ميّثله من قذارة وتخّلف.

ال�شخور  باأ�شنان  ك  املتم�شِّ البطل  اأيها 

وق�شاوِتها،  ِتها  حدَّ على  وبنتوءاتها، 

مرة  األف  ك  اأمُّ لتهما  قبَّ تني  اللَّ بيديَك 

اأ�شبَحت  حتى  طفلاً  كنت  حني  ومرة 

ونعَم  ال��ي��وم،  عليه  اأن��ت  كما  رج��لاً 

الرجال!

ال�شرف  ب�شلح  املم�شك  البطل  اأيها 

ا  اأبداً جاهٌز  واإ�شبُعَك  والوفاء  والت�شحية 

باجتاه  �شاخ�شتان  وعيناَك  الزناد  على 

واأنت  حلظة،  تطرفان  ال  بثبات،  ال�شرق 

وتن�شت  املخيف  والفراغ  امل��دى  تراقب 

بحذر اإىل هدوئِِه املقلق!

بوقفِتَك  اأنك  تعلم  هل  البطل،  اأيها 

ال�شاخمة هذه وب�شمودك االأُ�شطوري هذا، 

ال�شعب  لكل  ا  واقياً ا  درعاً ُل  ت�شكِّ اإمنا 

اللبنانية  للجمهورية  ب��ل  اللبناين، 

وببعديها  ال��د���ش��ت��وري،  مب��ف��ه��وِم��ه��ا 

التاريخي واجلغرايف؟

اإمن��ا  ه��ذه  بوقفتك  اأن��ك  تعلم  ه��ل 

ت�شكن وجدان جميع اللبنانيني على 

واأنهم  واأل��وان��ه��م؟  مذاهبهم  اختلف 

وعيون  عيونهم  وغفت  ن��ام��وا  م��ا  اإذا 

اطفالهم يف م�شاجعها، فلأنهم يثقون 

وبنريانك؟  وببندقيتَك  وبيقظِتَك  بَك 

النوم  من  متكنوا  ملا  هذه  ثقتهم  ولوال 

عن  �شوٌر  خميلتهم  ويف  واح��دة  حلظةاً 

ليبثَّ  ن�شَرها  االإره��اب  ُد  يتعمَّ وح�شيٍة 

الرغم من هذه  النفو�ش. على  يف  رعبه 

التحدي  وهذا  القلق  وهذا  املرعبة  ال�شور 

ينامون ملء  اإنهم  االإن�شانية،  للم�شاعر 

الذين  اطفالهم  جانب  اإىل  جفونِهم 

وط��ٍن  يف  جميٍل  مب�شتقبٍل  يحلمون 

جميل. وهل تعلم اأن هذا احللم الربيء 

بهذه  اأن��ت  ِكَك  بتم�شُّ حتقيقه  مير 

عنها  ال��دف��اع  يف  ِبَك  وبت�شلُّ ال�شخور 

وبثباِتَك بوجه هوؤالء اال�شرار؟

حدود  على  بوجوِدك  اأنك  تعلم،  هل 

تكرب  عنه،  ا  مدافعاً له  ا  حار�شاً الوطن، 

فيها  اأ�شلاً  واأن��ت  املواطن  عني  يف  ا  جداً

االمهات  اأعني  يف  تكرب  واأنك  كبري؟ 

تقلق  كما  عليك  يقلقَن  اللواتي 

جمتمعٍة  لبنانية  ا�شرٍة  كّل  واأن  َك؟  اأمُّ

اإمنا  التلفاز  حول  اأو  الع�شاء  مائدة  حول 

بينها،  لي�ش  اف��راده��ا  اأح��د  ب��اأن  ت�شعر 

هذه  اأمنها؟  يحر�ش  ما  مكان  يف  الأنه 

ت�شعر  املدفاأة  حول  قة  املتحلِّ العائلت 

واأنت  عظاَمَك  تقتحُم  التي  ب��ال��ربودِة 

وعند  تهتز،  وال  تاأبه  ال  ال�شابُر  ال�شامُد 

بطعم  ت�شعر  الطعام،  لذيذ  تناولها 

تتقا�شمها  التي  التونا  علبِة 

اأن����ت م��ع رف���اِق���َك، 

ميدانية  �ُشفرٍة  على 

ي�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا ج��زء 

�شلبة  �شخرٍة  من  ٍم�شطٍح 

هذا  يف  الن�شال  ِق��َدَم  قدميٍة 

»تتوّن�ش«  �شخرة  والأجِلِه.  الوطن 

ومعكم  وت�����ش��ّر،  ب��وج��ودك��م 

تت�شامن.

اأي���ه���ا ال���ب���ط���ل... ورف���اق���ك 

احلد  ه��ذا  اإىل  نعم  االأب��ط��ال... 

االآن  فاأنت  مقّد�شة!  مهمتك 

الق�شة  واأول  وحمورها  الق�شية 

واآخ���ره���ا، واأن����ت ورف���اُق���َك 

تاريخ  م��ن  ا  اأ�شا�شياً ف�شلاً  تكتبون 

عن  اأهميةاً  يقل  ال  جديد  ف�شل  لبنان، 

على  ل�شت  االآن  اأنت  اال�شتقلل.  ف�شل 

اأي  اأو  بعلبك  راأ����ش  اأو  عر�شال  ح��دود 

فح�شب،  وقرانا  جبالنا  جرود  من  جرٍد 

اللبنانية.  اخلريطة  ح��دود  على  ب��ل 

واأمامك ممحاٌة قذرة، قادمٌة من حقٍد 

مرتا�شة  ذراٍت  من  مكونٌة  واإج���رام، 

ومن  اخلطرْين  والتخلف  اجلهل  من 

االآف��اق،  �ُشّذاذ  من  مرتاكمة  طبقاٍت 

وطردتهم  جمتمعاُتهم  لفظتُهم  الذين 

احل�شارُة. 

التي  املمحاة  تلك  ي�شّكلون  ه��وؤالء 

ت��ق��رتب م��ن ح����دود خ��ري��ط��ة ال��وط��ن 

احل�شارة  معامل  كل  ومتحو  لتمحوها 

بنائها  على  تعاقبت  التي  واالإن�شانية، 

اجياٌل متتالية من الب�شرية. 

اإاّل  ها  �شرُّ َف  يتوقَّ لن  املمحاة  تلك 

البطل،  اأيها  مكاَنَك  ثبّت  اأن��ت  اإذا 

واأفرغت  باجتاِهها،  نريانك  واأطلقَت 

العفن،  ِدها  بج�شَ ذخ��ريَت��ك 

ت��ف��ج��ري...  اأي  وف��ج��رَت��ه��ا 

�شغرية  ذرات  ل��ت��ت��ن��اث��ر 

فهي  واإال  وت��ن��دث��ر... 

لتمحو  اإلينا  قادمة 

هذا  يف  ���ش��يء  ك��ل 

من  ا  بدءاً الوطن 

ا  ح�����دوده م����روراً

وم��دنِ��ِه  بجبالِِه 

و�شوالاً اإىل بحِره. 

البطل...  اأيها 

ت�����ش��م��ح  ل����ن  ال 

اأن  املمحاة  لهذه 

اأن  لها  ت�شمح  ولن  تعرَب 

تعوَد �شاملةاً لتمحو ح�شارة 

اأخرى يف مكان اآخر!





جي�ش العلم 

والثقافة
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اإجازة فنية يف العناية التمري�شية اإجازة يف اإدارة الأعمال للنقيب ر�شاد غندور

للرقيب اأول 

ح�شني 

دروي�ش

ن������ال ال��ن��ق��ي��ب 

ر����ش���اد ك��ب�����ري��ال 

ف�وج  م��ن  غ��ن�����دور 

ال��ه��ن��د���ش��ة، اإج���ازة 

الأع��م��ال  اإدارة  يف 

اخ���ت�������ش���ا����ص   -

اإداري��ة،  معلوماتية 

العلوم  كلية  من 

واإدارة  القت�شادية 

الأعمال يف اجلامعة 

اللبنانية.

اأول  الرقيب  ح��از 

ح�������ش���ن حم���م���ود 

طبابة  م��ن  دروي�����ص 

اجل��ن��وب،  منطقة 

اإج��������ازة ف��ن��ي��ة يف 

العناية  اخت�شا�ص 

املهني  للتعليم  العامة  املديرية  من  التمري�شية، 

والتقني.



اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

حمطات

العدد 64358

من جيل اإىل جيل

بّزة تزرع االنتماء وت�سنع هوية

منذ 32 عاًما انخرط عبدو اأ�سعد يف موؤ�س�سة اجلي�ض 

وكان عمره يناهز الع�سرين �سنة. ُعّي يف اللواء اخلام�ض 

ومنه انتقل اإىل اللواء الثامن، ففوج املدرعات. وق�سى 

معظم خدمته يف هذا الفوج حيث تدّرج بالرتب 

لي�سل اإىل رتبة املوؤهل.

يف اليوم نف�سه الذي انخرط فيه املوؤهل اأ�سعد، تقاعد 

بعد 32 عاًما. لكّنه لن يغادر اجلي�ض، فقد ترك فيه 

فلذة كبده اأحمد...

اجلي�ض هويتي ودمي

يخربنا امل�ؤهل اأ�سعد اأنه خالل خدمته يف اجلي�ش 

اإىل  البارد  لعّدة خماطر من معارك نهر  تعّر�ش 

معارك عر�سال و�س�اها من مهمات... جتارب 

كثرية زادته ثقة مب�ؤ�س�سته الأم والت�ساًقا بها.

يف  ي�سري  ال��ذي  وال��دم  ه�يتي  »اأ�سبح  فاجلي�ش 

ال�طن  حب  على  »تربيت  وي�سيف:  يق�ل،  عروقي« 

اأولدي.  اأعناق  يف  اأمانة  اأ�سعه  الغايل  الإرث  وهذا  واجلي�ش، 

اأحمد �سيك�ن امتداًدا يل يف اجلي�ش و�سيحمل الأمانة«.

منذ اأب�سرت النور

اأحمد الذي بداأ دورة اأغرار يف 

كما  عينيه،  فتح  عرمان 

يق�ل، على بّزة اجلي�ش حتمله 

وحتت�سنه وُت�سعره بالطماأنينة 

اأن  وق��رر  فع�سقها  واحل��ن��ان؛ 

وقت.  اأقرب  يف  ه�يته  ت�سبح 

الثامنة  بل�غه  فعند  وبالفعل 

ع�����س��رة، ان��خ��رط اأح��م��د يف 

اجلي�ش وحّقق حلمه بارتداء 

بزة الكرامة والرج�لة.

ما يجمعنا ي�سهرنا يف بوتقة 

واحدة

الأغ��رار  دورة  اأحمد  يتابع 

ب���ان���دف���اع وح��م��ا���س��ة 

وي���ت���ح���ّدث ع���ن الأج�������اء 

الأخ���ي��ة ب��ن ال��رف��اق، على 

البيئات  اختالف  من  الرغم 

ما  ويق�ل:  منها،  ياأت�ن  التي 

مما  اأك���رب  ال��ي���م  يجمعنا 

يفّرقنا؛ فالندفاع يف قل�بنا، 

وال�طنية يف عروقنا، واملناقبية 

ب�تقة  يف  ت�سهرنا  عق�لنا،  يف 

واحدة.

لقد  بالق�ل:  اأحمد  ويختم 

امل�ؤ�س���س��ة  هذه  يف  اأبي  خدم 

الأثر  اأطيب  وت��رك  عاًما   32

بن رفاقه ويف م�ؤ�س�سته، وهذا 

ما اأمتنى اأن اأك�ن عليه...







�ملعاون �أول

م�شهور خليل 

�شوفان

نعت قيادة  اجلي�ش 

م�شهور  اأول  املعاون 

خ��ل��ي��ل ���ش��وف��ان 

بتاريخ  ت���ويف  ال���ذي 

.2015/2/12

- تطّوع يف اجلي�ش 

بتاريخ 1983/12/19.

اجلي�ش  اأرك����ان  ع���داد  م��ن   -

للعمليات – مديرية العمليات.

- حائز: 

• و�شام احلرب مّرتني.
• و�شام الوحدة الوطنية.

• و�شام فجر اجلنوب.
• و�شام التقدير الع�شكري.

من  اللبناين  الإ�شتحقاق  و�شام   •
الدرجة الرابعة الربونزي.

من  اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •

الثالثة  ال��درج��ة 

الف�شي.

امل��ي��دال��ي��ة   •
الع�شكرية.

و�������ش������ام   •
م���ك���اف���ح���ة 

الإرهاب.

العماد  تنويه   •
ق���ائ���د اجل��ي�����ش 

ت�شع مّرات.

 21 اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرة.

الأرك��ان  رئي�ش  نائب  تهنئة   •
للعمليات ثالث مّرات.

• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكلية احلربية.

اأم��ن  ج��ه�����از  ق��ائ��د  تهنئة   •
املط���ار.

• تهنئة قائد الكتيبة.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

اجلي�ش  ق���ي���ادة  ن��ع��ت 

املتقاعد  الركن  العميد 

ال��ذي  ح��ّم��ود  علي  رفيق 

تويّف بتاريخ 2015/2/28.

- من مواليد 1952/7/15 

ق�شاء  الفوقا،  حومني  يف 

النبطية.

اجلي�ش  يف  ت���ط���ّوع   -

�شباط  ت��ل��م��ي��ذ  ب�����ش��ف��ة 

اعتباًرا من 1973/10/1.

ل��رت��ب��ة م���الزم  رّق����ي   -

 ،1976/7/1 من  اعتباًرا 

حتى  الرتقية  يف  وت���دّرج 

رتبة عميد ركن اعتباًرا 

من 2003/1/1.

- حائز: 

• و�شام احلرب.
ال���ش��ت��ح��ق��اق  و���ش��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة 

الثالثة.

ال���ش��ت��ح��ق��اق  و���ش��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة 

الثانية.

ال���ش��ت��ح��ق��اق  و���ش��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة 

الأوىل.

• و�شام الوحدة الوطنية.
• و�شام فجر اجلنوب.

الوطني من  الأرز  • و�شام 
رتبة فار�ش.

الوطني من  الأرز  • و�شام 
رتبة �شابط.

الأرز  و�شام   •
من  ال��وط��ن��ي 

رتبة كومندور.

ال��ت��ق��دي��ر  و�����ش����ام   •
الدرجة  من  الع�شكري 

الف�شّية.

• و�شام الفخر الع�شكري 
ية. من الدرجة الف�شّ

م��ك��اف��ح��ة  و����ش���ام   •
الإرهاب.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش �شبع مّرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
وع�شرين  ت�شع  اجلي�ش 

مّرة.

رئ��ي�����ش  ت���ه���ن���ئ���ة   •
الأركان.

املنطقة  قائد  تهنئة   •

مّرتني.

• تهنئة قائد الكلّية.
• تهنئة قائد لواء الدعم 

مّرتني.

ال��ل��واء  ق��ائ��د  تهنئة   •
ثالث مّرات.

دورات  ع����دة  ت��اب��ع   -

ويف  ال��داخ��ل  درا���ش��ي��ة يف 

اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

يف �سجل 

�لعميد �لركن �ملتقاعد رفيق علي حّموداخللود
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�ملجّند �ملمّددة خدماته

�شامي خالد علي

املجّند  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

املمّددة خدماته �شامي خالد علي 

الذي تويف بتاريخ 2015/3/6.

يف   1995/1/1 م��وال��ي��د  م��ن   -

كامد اللوز، البقاع الغربي.

من  اعتباًرا  خدماته  م��ّددت   -

.2013/12/4

احلرا�شة  كتيبة  ع��داد  من   -

واملدافعة عن مطار رفيق احلريري 

الدويل.
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منا�سبة

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي
قيادة اجلي�ش لأمهات 

ال�سهداء يف تكرمي م�ؤ�س�سة 

العاق�ري لهّن

احلياة وامل�صري رابط يجمعنا 

ثم  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بداية 

الإعالمية  الحتفال  عّريفة  كلمة 

»هو  قالت:  التي  ياغي  اأبي  دارك  جان 

الأم  عيد  عام،  كل  يجمعنا  عيدكّن 

الر�شولة التي اإليها اطماأّن الإله يف رعاية 

تن�شفها  كلمات  ل  ر�شولة  خلقه... 

اأم  كانت  اذا  فكيف  حّقها،  وتفيها 

�شهيد وقد رّبت اأولدها على حب الوطن 

وال�شت�شهاد يف �شبيله...«.

املغوار  املقدم  موؤ�ش�شة  رئي�شة  وقالت 

ال�شهيد �شبحي العاقوري ليا العاقوري يف 

الكلمة التي األقتها اإن »عيد الأمهات 

يطّل والوطن ما زال مهدًدا باأخطار جّمة، 

جاهزون  اللبناين  اجلي�ش  اأبطال  لكّن 

اأمنه«، م�شّددة  للذود عن حدوده وحفظ 

على اأن »الأمهات والزوجات �شريكات 

اأعبائها«. وحتّمل  ال�شهادة  �شنع   يف 

اأما �شفري ال�شوؤون القانونية واحلقوقية يف 

ال�شرق الأو�شط املحامي زياد بيطار فاأ�شار 

كمحام  »توّكله  اأن  اإىل  كلمته  يف 

اعتدوا  الذين  الإرهابيني  على  لالّدعاء 

على اجلي�ش، هو واجب وطني 

الذين  ال�شهداء  ق�شية  ملتابعة 

�شقطوا من اأجل الدفاع عن 

الأمهات  اإىل  وتوّجه  لبنان«. 

اإمياننا  منطلق  »من  قائاًل: 

بالقانون والعدالة نقول لأهايل 

�شهداء اجلي�ش اأن حّقهم لن 

ميوت...«.

العميد  اجلي�ش  قائد  ممثل  األقى  ثم 

الركن اليا�ش رحال كلمة القيادة التي 

�شّددت على اأّن »بني املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

وم�شري،  حياة  عالقة  الوطن،  واأمهات 

التي حققتها هذه  الكربى  فالإجنازات 

واحلفاظ  لبنان  عن  الدفاع  يف  املوؤ�ش�شة 

مل  وا�شتقالله،  و�شيادته  وحدته  على 

من  مرحلة  اأي  يف  النور  لتب�شر  تكن 

املراحل، لول ا�شتب�شال جنودنا يف �شاحات 

اجل�شام  الت�شحيات  وبذلهم  الواجب، 

حتى ال�شهادة...«. 

اجلي�ش  قيادة  فاإن  هنا،  »من  واأ�شاف: 

وزوجاتهم  ال�شهداء  اأمهات  اإىل  تتطّلع 

ل  كجزء  عائالتهم،  اأف���راد  وجميع 

املوؤ�ش�شة، تفتخر بهم، وتقف  يتجزاأ من 

اإىل جانبهم يف ال�شّراء وال�شّراء، وتعتربهم 

عظمة  على  الأح��ي��اء  ال�شهود  مبنزلة 

اأنف�شهم  ن��ذروا  الذين  الأب��ط��ال،  ه��وؤلء 

والق�شم«.  العهد  على  فكانوا   للوطن 

تذكارية  دروع  ت�شليم  جرى  اخلتام  ويف 

زياد  ال�شفري  )تقدمة  ال�شهداء  لأمهات 

قيادة  با�شم  �شكر  وكتب  ب��ي��ط��ار(، 

الركن  العميد  م��ن:  لكل  اجلي�ش 

�شباب  وحركة  �شموين،  ن�شر  املتقاعد 

العاملي،  ال�شباب  وبرملان  املوحد،  لبنان 

وموؤ�ش�شة العاقوري.

مبنا�صبة عيد الأم، اأقامت موؤ�ص�صة املقدم املغوار ال�صهيد �صبحي العاقوري حفل 

 BAIE ROSE مطعم  يف  وزوجاتهم  اجلي�ش  �صهداء  اأمهات  �صرف  على  غداء 

العميد  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممّثل  الحتفال  ح�صر  الك�صليك.   -

 PIETRO اجلرنال  لبنان  يف  الإيطايل  الع�صكري  امللحق  رحال،  اليا�ش  الركن 

الأو�صط  ال�صرق  يف  واحلقوقية  القانونية  ال�صوؤون  �صفري   ،MONTEDURO
تقف  وثقافية  اجتماعية  و�صخ�صيات  خباز،  جورج  الفنان  بيطار،  زياد  املحامي 

دائًما اإىل جانب موؤ�ص�صة العاقوري.



الن�شيد الوطني اللبناين افتتاًحا عزفته 

فرقة من مو�شيقى اجلي�ش مع عر�ش �شور 

ل�شهداء اجلي�ش، فتحية جلي�شنا اللبناين 

منهم  تعّلمنا  الذين  الأبطال  و�شهدائه 

والكرامة  الإخال�ش  يف  ُتن�شى  ل  ا  درو�شً

والعنفوان.

األقاها  اجلي�ش  قائد  العماد  كلمة 

وق��ال  ج��اب��ر،  يو�شف  املهند�ش  العميد 

فيها: »اإذا كانت الأم تتبواأ هذه املكانة 

ال�شامية يف الوجدان العام، فاإّن مكانتها 

تبقى  الع�شكرية  موؤ�ش�شتنا  وج��دان  يف 

التي  وهي  ل،  كيف  والأ�شمى،  الأعظم 

تدفع باأبنائها عن ر�شى وقناعة لالن�شواء 

حتت راية هذه املوؤ�ش�شة، على الرغم من 

اجلندية  طريق  اأّن  امل�شبق،  اإدراك��ه��ا 

ومعّبد  وامل��خ��اط��ر،  ب��الأ���ش��واك  حمفوف 

اإىل ال�شت�شهاد يف  بجمر الت�شحية و�شوًل 

�شبيل لبنان«.

من جانبها، قالت املحامية كالدي�ش 

نزيه من�شور  ال�شهيد  املعاون  زوجة  زّخور، 

مكان  لال�شت�شالم  لي�ش  كلمتها:  يف 

باأرواحهم،  اأحباوؤنا  �شّحى  لقد  عندنا... 

خالل  م��ن  الت�شحية  ن��وا���ش��ل  ون��ح��ن 

كنا بالإميان بهذ الوطن وارتباطنا  مت�شّ

اأبنائنا  تربية  يف  وبال�شتمرار  باجلي�ش، 

وتن�شئتهم على خطى �شهدائنا الأبرار.

اخلريية  اللبنانية  اجلمعية  رئي�شة 

بدرا  فاطمة  ال�شيدة  والتاأهيل  لالإ�شالح 

اأّكدت اأّنه لول جي�شنا البا�شل الذي يقّدم 

اأن  ا�شتطعنا  ملا  ال�شهيد،  تلو  ال�شهيد 

نلتقي هنا اليوم، معتربة اأن ل خوف على 

وزوج��ات  اأمهات  بوجود  وجي�شه  لبنان 

كّن للت�شحية عنواًنا...

يف ختام احلفل قّدم ممثل قائد اجلي�ش 

ورئي�شة اجلمعية دروًعا تقديرية لأمهات 

ين�شم  اأن  قبل  وزوج��ات��ه��م،  ال�شهداء 

اجلميع اإىل حفل كوكتيل.

رّحبت  اللبناين  الوطني  الن�شيد  بعد 

ال�شّيدة  الطفل«  »�شوت  جمعية  رئي�شة 

زمن  يف  قائلًة:  باحل�شور  ال�شدياق  نيّلي 

واملوح�شة،  املحزنة  والأح���داث  ال�شباب 

مو�شيقي  حفل  اإقامة  جمعّيتنا  ارت��اأت 

يف  لبنان  واأم���ه���ات  اأط��ف��ال  لتكرمي 

عيَديهم، وب�شكل خا�ش اأطفال �شهداء 

اجلي�ش، لنقول للعامل اإننا اأبناء احلياة...

ب��ع��د ذل���ك ق��دم��ت ف��رق��ة 

م���ن م��و���ش��ي��ق��ى اجل��ي�����ش، 

حامية،  خ�شر  املوؤهل  بقيادة 

اأبهجت  وطنية  م��ع��زوف��ات 

احل�شور فرافقوها غناًء. 

احلفل،  يف  حا�شًرا  كان  ا  اأي�شً ال�شعر 

ثالث  يون�ش  وج��دي  ال�شاعر  ق��ّدم  حيث 

ق�شائد كل منها »وردة« مهداة اإىل الأم 

احلبيب...  اللبناين  وجي�شنا  والطفل 

البيانو  على  موؤثر  ع��زف  ذل��ك  اأعقب 

حّل��ود.  اأن��ط��وين  م��ارك  النا�شئ  للعازف 

قّدمها  باأغاٍن  احل�شور  ا�شتمتع  ثّم  ومن 

املو�شيقي فوؤاد �شالح )من الكون�شرفاتوار 

ال��وط��ن��ي(، وف��رق��ة ال��دك��ت��ورة اإي��زاب��ي��ل 

اللبنانية - كلية  كايانيان )اجلامعة 

الرتبية، ق�شم الرتبية املو�شيقية(. 

»�شوت  جمعية  ق��دم��ت  اخل��ت��ام،  يف 

الطفل« درًعا تقديرّية ملمثل العماد قائد 

كما  اجلي�ش،  ملو�شيقى  واآخ��ر  اجلي�ش، 

ودعي  لالأمهات  تذكارية  هدايا  قّدمت 

اجلميع اإىل حفل غداء.

ثياب  يف  تنزوي  ومل  ووردة  دمعتني  فبكت  م�صت�صهًدا،  وعاد  ابنها  انتظرت  التي  الأمهات  اأجمل 

ذكرى  وحتر�ش  حزنها  تعالج  ال�صرب،  اإىل  وراحت  وّدعته  الفخر  وبزغاريد  كّللته  بالغار  احلداد... 

بطل حملته، وحمل ق�صية وطن... 

اأمهات  لتكرمي  منا�صبة  الأم  عيد  من  جعلت  والتاأهيل  لالإ�صالح  اخلريية  اللبنانية  اجلمعية 

الع�صكريني ال�صهداء يف منطقة ال�صمال وزوجاتهم، وذلك يف احتفال يف غرفة التجارة وال�صناعة 

والزراعة - طرابل�ش.

..ومن ال�سمال     

مكانة الأم يف موؤ�ص�صتنا هي الأ�صمى

...وتكرمي من »�صوت الطفل«

اإعداد: اجلندي جيهان جبور

اإعداد: ندين البلعة خريالله

اأقامت جمعية »�صوت الطفل« حفاًل يف بيت الطبيب- فرن ال�صباك، دعت اإليه اأطفال �صهداء 

من  اآخرين  اإىل  بالإ�صافة  الرباجنة،  وبرج  ال�صياح  ال�صباك،  فرن  من  واأطفاًل  اللبناين  اجلي�ش 

عامر  الركن  العميد  احلفل  ح�صر  اخلا�صة.  الحتياجات  وذوي  الأيتام  ودور  الأهلية  اجلمعيات 

الرابطة  رئي�ش  من  كل  عن  ممثلني  اإىل  اإ�صافة  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  عرب 

املارونية، رئي�ش املجل�ش العام املاروين، رئي�ش بلدية فرن ال�صباك، رئي�ش بلدية �صربا- اجلنوب 

وفعاليات روحية، وع�صكرية، وثقافية، واجتماعية واإعالمية وروؤ�صاء جمعيات وممثلي بلديات.

69 العدد 358





�سيفنا والقلم
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�أجمل هدية

حتية �إىل روح �لعميد �لركن رفيق حمود

�ملوؤهل �لأول �ملتقاعد

عون عون

ع���ذاب م��ل��ي��اين  الأم  ح��ي��اة  ب��ع��رف 

ثلج ال�������ش���اردة  ري�����اح  ع�����ش��ف��ت  ان 

ذك��ري��ات م�����ش  ح��ا���ش��رة  ح��ال��ة  الأم 

احلياة قيد  ع��ا  امل��ف��رو���ش  وتكرميها 

ل��ل��وع��ي خ��ل��ق��ت  »اأم«  ي��ع��ن��ي  الأم 

ال�شعي وج��ّد  عالت�شحية  بعدها  اللي 

وب��ق��ّل��ه��ا ب���ع���ي���ده���ا،  الم  ب���ه���ّن���ي 

مبحلها ���ش��ا  ال��ك��ل��م��ة  زارع����ة  ي��ا 

م��اأّل��ه��ة ن�شف  الأج���ي���ال  �شانعة  ي���ا  

ي�شرتيح ب��ال��ك  ه�����الإم  ي���ا  ري����ت  ي���ا 

واجل���ري���ح امل���ع���ّوق  اأم  ال�����ش��ه��ي��د  اأم 

�شحيح غ��اي��ب  ب��الأ���ش��ر  ب��ع��دو  ايل  واأم 

امل�شيح ودم  حم��م��د  ب�����ش��اة  ان�شالله 

اجللجلة ط��ري��ق  ع��ا  ط��وي��ل��ة  رح��ل��ة 

و�شباب  بدها على م�شفاة قلبك تنجلي

تقييمها ب��امل��ج��ت��م��ع  وان�����ش��اف��ه��ا 

تكرميها ب��ي��ع��ل��ن��وا  ب��ال��وف��اة  م�����ش 

يطالها ب���دو  ال��ع��ي��د  ت��ك��ون  م��ا  وي���ن 

نيالها ع��ال�����ش��م��ا  ان��ت��ق��ل��ت  وي��ل��ل��ي 

ال��دين ع��ا ج��وان��ح��ك جم��د  ي��ا حاملة 

ي��ل��ي ���ش��م��رك م��ت��ل ���ش��وت امل��ي��دن��ة

ال��غ��ن��ي واأم  ب���ن���اظ���ري  ال��ف��ق��ر  اأم 

وي��ب��ّط��ل��وا ع��ي��ون��ك م��اآ���ش��ي ي��دم��ع��وا

تلّوعوا ال��ل��ي  ب��ادن��ا  جي�ش  ب�شفوف 

ت��ت��اق��ى معو وع��اي�����ش��ة ع���ا ح��ل��م 

جي�شنا اأزم�����ة  ع��ر���ش��ال  يف  ت��ن��ح��ّل 

ب��رج��ع��وا مل���ا  »اأم«  ه��دي��ة  واأج���م���ل 

على اأنغام ناي حزين، مك�شور اخلاطر مهي�ش اجلناح، 

ثم  حلنه،  يف  يتلعثم  الناي  كان  التفكر.  يف  ا�شرت�شلت 

غادرين لينفرد بالبكاء. عجبت لربهة قبل اأن اأ�شتدرك اأن 

الدموع ت�شيل من حماجر الوجود كله.

بال�شواد،  مت�شًحا  عيناي،  عليه  تقع  كّلما  ك��ان 

فراأيت عقربني  ال�شاعة،  نحو  نظرت  بارًدا،  املعامل،  مظلم 

م�شت�شلمني، وقد اأ�شناهما الأمل. لقد �شاء الزمن اأن يوقف 

دوران ذاته.

اأو�شايل، حتى تخّدرت  اأ�شعر بوهٍن غريب يدّب يف  واإذ بي 

اإليه، فوجدته  القلب. نظرت  كّل نواحي اجل�شد، ما عدا 

من  يرجتف  الأحمر،  اخل�شاب  يف  يتخبط  الأوردة،  مذبوح 

يتقّلب  فوؤادي  كان  بنابيه.  العامل  على  اأطبق  الذي  الربد 

اأن ي�شتخدم يف  مينة وي�شرة، �شاألته ما به فاأجاب من دون 

اللغة �شوًتا، :« لقد غادر الرفيق«.

�شاد �شمت ذو رهبٍة مقيتة، واأخذ ذلك الغ�شاء يغزو مقلتّي 

حتى اأعمى الب�شر. عّز علّي اأن اأحب�ش الدمع على من مل 

رغبت  القلب هذا يكرب،  بجرح  واإذ  يوًما.  يحب�ش كرمه 

من �شدة الأمل اأن اأكون املغادر التايل.

اإل اأنه ل �شلطة ول مونة للب�شر على ذلك الّن�شل الهواين 

ملا  ذلك  عك�ش  الأم��ر  كان  ولو  وقًتا،  امل�شمى  الأعمى، 

للرحيل.  موعًدا  و�شعنا  ومل��ا  النهايات.  من  اأًي��ا  اخرتنا 

فالرحيل، كما املجيء، حتمي.

روحه،  يف  جرٌح  دومنا  يحيا  اأن  الب�شر،  نحن  ملثلنا،  لي�ش 

جوارحه،  يف  احلّب  ولول  اأحّبها...  قلوب  فقدان  من  ياأتي 

ن�شتمد وجودنا من وجود  اإن�شاًنا. فنحن  الإن�شان  اأ�شبح  ملا 

الذين نحبهم، وبفقدانهم يغرق الوجود بالوح�شة.

وكّل  ويٍفّ  كّل   ، حمٍبّ كل  ظهر  غيابه  ق�شم  لقد  نعم 

اأّما  فادحة،  خل�شارة  اإنها  نعم،  علي.  اأبو  للحاج  خمل�ٍش 

والثقة  القوة  منها  اأ�شتمد  �شرة  �شرته.  يف  فاأجده  العزاء 

واملروءة  والعزة  والكرامة  والرفق  وال�شدق  والعزمية  والتوا�شع 

الله �شكًرا  اأ�شكر  اإيّن  والوفاء.  والت�شحية  وال�شرف  والنخوة 

فريدٍة  بنعمٍة  واأتفاخر  واأ�شيًا،  بكرًة  واأحمده  جزيًا، 

عائلّي  برباٍط  علي،  ب�اأبو  بربطي،  متثلت  اإياها،  منحني 

روحّي مقد�ش.

جاد علي �ل�سلمان

�إبن �لعقيد �لطبيب حممد �ل�سلمان





اللبناين،  الوطني  الن�شيد  اجلي�ش  مو�شيقى  عزفت  افتتاًحا، 

تاله وقوف دقيقة �شمت عن اأرواح ال�شهداء. وبعد كلمة تقدمي 

للفنان القدير جهاد الأطر�ش، تتالت الكلمات التي اأجمعت 

ن�شر  على  و�شّددت  الراهنة  الظروف  ظل  يف  الفن  اأهمية  على 

الثقافة.

ِة  اأهّميَّ على  نبا  �شالح  الإحتفال  منّظم  �شّدد  كلمته،  يف 

املعِر�ش  اأن  اإىل  م�شرًيا  واإبرازِها،  خاّلَقٍة  َموِهبٍة  ُكلِّ  ت�شجيِع 

من  لوحاٍت  قّدموا  فّنان  ثالثمئة  من  اأكرث  العاَم  هذا  مُّ  ي�شُ

واإذ قّدم جزيل  الت�شويري.  وَفنِّ اخلط  واملوزاييك  والنحِت  الر�شِم 

ال�شكر لكّل من دعم و�شاهم يف اإجناح الحتفال، اأبدى اأمله 

وُنطِفُئ  الأم��ل  �ُشموِع  بع�َش  »ُن�شيُء  اأن  يف 

ُتِلّم ب�شعِب هذا  التي  الأمِل  ا من ُحرقِة  بع�شً

الوطِن الغايل...

الأعلى  املنت  بلديات  احتاد  رئي�ش  كلمة 

الأ�شتاذ كرمي �شركي�ش األقاها الأ�شتاذ ب�شام 

اأبو جوده، الذي اعترب اأّنه ل عجب باأن يح�شل هذا اللقاء يف بلدة 

راأ�ش املنت، قلب املنت الذي اأنبتت ربوعه رجال فكر واأدب وفن...

بدوره اأّكد رئي�ش جمعية الفنانني اللبنانيني للر�شم والنحت 

الدكتور اليا�ش ديب اأن الفن حترك واٍع، نبيل، اإن�شاين، معريف، 

الأخالق  باجتاه  الإن�شان  ويرفع  والتقدم  احلياة  على  يحر�ش 

والقيم العليا.

�شامي  ال�شيخ  املذهبي  املجل�ش  الثقافية يف  اللجنة  رئي�ش  اأّما 

ابي املنى، فقد اأ�شار اإىل اأن هدف اللقاء هو احت�شان ر�شالة الفن 

الراقية وتاأكيد ا�شتمرارها وجتّددها.

راعي  كلمة  تلحوق  نعيم  الأ�شتاذ  ال�شاعر  األقى  اخلتام،  يف 

الأقوياء  كل  مالذ  الفن  »هو  وقال:  الإحتفال، 

الواحد  النمط  يرف�شون  ال��ذي��ن  نفو�شهم،  يف 

ويعملون على  الواحدة،  والفكرة  الواحد  واللون 

اإل من خالل  ل تكون  التي  الروؤيا  مناخ  توفري 

مع  والتكّيف  الأفكار،  وتفاعل  الأل��وان  مزج 

الإختالف...

وال�شهادات  الدروع  توزيع  نهاية احلفل، مت  يف 

الرمزية على املوؤ�ش�شات واجلامعات امل�شاركة يف 

املعر�ش. كما قّدم رئي�ش بلدية راأ�ش املنت الأ�شتاذ 

ال�شيخ  للفّنان  تقديرًيا  درًع��ا  مكارم  ع�شام 

�شالح نبا منّظم ال�شمبوزيوم.

لوحات  ت�شّمن  الذي  املعر�ش  افتتاح  ذلك  تال 

ومنحوتات فنّية، واختتم بحفل كوكتيل.

معر�ض
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350 فناًنا ي�شاركون يف تغاريد اللون وال�شكل

�سمبوزيوم راأ�س املنت

ن���ّظ���م ال��ف��ن��ان 

النّح�ات  الت�شكي�لي 

وبلدية  الأعلى  املنت  بلديات  احتاد  بالتعاون مع  نبا  �شالح 

راأ�س املنت، وبالتن�شيق مع بلدية عاليه واجلمعيات الأهلية، 

واخلط  واملوزاييك  والنحت  للر�شم  املنت  راأ�س  �شيمبوزيوم 

والت�شوير، مب�شاركة ثالث مئة وخم�شني فناًنا لبنانًيا وعاملًيا 

عدد كبري منهم من اجلامعات يف لبنان. 

ممثاًل  عريجي  رميون  ال�شتاذ  الثقافة  وزير  احلفل  رعى 

بال�شاعر الأ�شتاذ نعيم تلحوق، يف ح�شور ممثل قائد اجلي�س 

العماد جان قهوجي، العميد الركن علي ح�شن، وفاعليات 

من  ح�شد  اإىل  اأهلّية،  وجمعيات  وفنانني  واأمنية،  �شيا�شية 

املواطنني.





كانوا زغار...

رحباين  الأخ��وي��ن  مثل  مبدعني  م��ع 

)ال�سبعلي  و»الأ�سعدين«  طراد  ومي�سال 

وطانيو�س  وهبي  اجلليل  وعبد  و�سابا(، 

ح�سرهم،  ي�سعب  واآخرين  احلمالوي، 

اأ�سوات  بات الزجل مادة مغناة حملتها 

ا�ستثنائية اجلمال واأخذتها اإىل كل اأذن 

وهو  �سوت فريوز  ين�سى مثالاً  وقلب. من 

يحفر يف القلب:

كانوا زغار وعمرهن بعدو طري

ل مني عِرف بهمن ول مني دري

يقاّل بجيب الريح َت تلعب معك

وبكتب عيونك َع ال�ستي َت تكربي

لريّد وديع ال�سايف:

بن��ت  يف  ك��������ان  م��ا  ي��ا  ك��������ان 

و�سب��ي...

م�ساف  اإىل  الزجل  لرتقاء  منوذج  هذا 

ا وتاأمالاً ون�سارةاً وجمالاً  ال�سعر املتاألق �سوراً

وب�ساطة.

اإىل ذاكرة العامل

اللبناين على لئحة  الزجل  اليوم بات 

الأون�سكو  اأدرجته  بعدما  العاملي  الرتاث 

غري  ال��ث��ق��ايّف  ة  الب�سريَّ »ُت���راث  �سمن 

اإدراج  املادّي«. فبعد 30 �سنة )1984( من 

)بعلبك،  لبنان  م��ن  م��واق��ع  خم�سة 

قادي�سا(  وادي  �سور،  بيبلو�س،  عنجر، 

الثقايف  العاملي  »ال���رتاث  لئحة  على 

الطبيعي«، ها هي منارة لبنان ت�سع يف 

جل،  العامل من جديد، وهذه املرة بنور الزَّ

ا  غنياً ا  ياً �سفواً ا  اإرثاً املكتنز  اللبناين  الفن 

املحلي،  حّيزه  من  العاملية  اإىل  ينتقل 

مع اأعالم موهوبني يلقونه يف منا�سبات 

تغنيه  زجلية  جوقات  مع  اأو  حمّلّية، 

ب�سعة  اأو يف  �سيعة،  �ساحة  على منرب يف 

�سكالاً  وتتلعثم  ا  م�سموناً ت�سدح  كتب 

وكتابةاً بالأحرف العربية.

»الرتاث  عن  البحث  الأون�سكو  ت  اأقرَّ

»حلفظ  واأطلقته   ،1990 العام  ال�سفوي« 

د  املهدَّ اأو  احلّي  املادي  غري  الب�سرية  اإرث 

التدابري  »ب��ات��خ��اذ  واأو���س��ت  ب���ال���زوال« 

من  وانتقاله  ا�ستمراره  لتاأمني  ال�سرورية 

جيل اإىل جيل«. وبني العامني 2009 و2014 

على  ا  عن�سراً  314 الأون�سكو  �سّجلت 

للب�سرية«،  التمثيلية  »الالئحة  هذه 

-10/9 ال��رق��م  )ب��ق��راره��ا  واأع��ل��ن��ت 

على  اللبناين  الزجل  دخ��ول   )25

اأنه »نوع  تلك »الالئحة« على 

اللبناين  ال�سعبي  ال�سعر  م��ن 

 ، ت��اأدي��ةاً ى  املغنَّ اأو  اأداءاً  امللقى 

منا�سبات  ا، يف  اأو جماعياً ا  فردياً

ويف  ع��ائ��ل��ي��ة،  اأو  اج��ت��م��اع��ي��ة 

اأم��ام  مبا�سرة  �سعرية  م��ب��ارزات 

جمالت  فيها  تتجلى  اجلمهور، 

لبنان وقيم الت�سامح واحلوار واحلق يف 

الختالف«.

الزجل  اأن  على  الأون�سكو  دت  و���س��دَّ

رئي�س  دور  ذو  اأم���ان  ام  »�سمَّ اللبناين 

التما�سك  متتني  على  امل�����س��اع��دة  يف 

الجتماعي«.

ج��ل  »ال��زَّ اأن  ال���ق���رار  خ��ت��ام  يف  وورد 

الأرا�سي  جميع  على  منت�سر  اللبناين 

الهوية  تر�سيم  يف  وي�سهم  اللبنانية، 

الثقافية وا�ستدامتها بني �سفوف ال�سعب 

اللبناين«، وبهذه ال�سفة اأدخلته املنظمة 

اإىل »الرتاث احلي يف دول املتو�سط«.

ي��ت��ف��ّرد ل��ب��ن��ان ب��ه��ذا ال��ف��ن امل��دم��وغ 

وتعدد  اأن���واٍع،  ووف��رة  ارجت���اٍل،  بعبقرية 

بالآثار  واملوثق  �سعراء،  واإبداعات  اأوزاٍن، 

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

تراث
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الزجل اللبناين اإىل ذاكرة العامل

بعدما الت�صق 

بالذاكرة ال�صعبية 

ولّونها باجلمال

لل�صعر الزجلي ف�صل كبري يف �صياغة الذائقة الفنية 

لدى اللبنانيني، ويف تنمية ح�صهم اجلمايل.

فهذا ال�صعر الذي ارتقى ب�صياغاته و�صوره

من دون اأن يرتك ن�صارته وعفويته،

حّل يف الذاكرة ال�صعبية والت�صق بها

لي�صاهم يف ت�صكيلها.

اأمري الزجل ال�صاعر رشصيد نخلة



ودخوله  واملرئية،  وامل�سموعة  املطبوعة 

العاملية حافز لإدخاله مناهجنا الرتبوية 

هذه  يدخل  اأن  ميكن  وهو  الر�سمية. 

ا اأو مواّد �سمعية يتوافر منها  املناهج �سعراً

ووديع  فريوز  باأ�سوات  الكنوز  من  كّم 

الدين...  �سم�س  ون�سري  و�سباح  ال�سايف 

اللبناين  الإرث  ه��ذا  ينتقل  وب��ذل��ك 

اجلميل اإىل اأجيالنا اجلديدة. 

تاريخ الزجل اللبناين

الزجل هو فن من فنون الأدب ال�سعبي 

ال�سعر  اأ�سكال  من  تقليدي  و�سكل 

العربي باللغة املحكية.

وتعني كلمة زجل بالعربية »ال�سوت« 

�سكل  يف  ��ا،  ارجت��ال��ياً ع����ادةاً  وي��ك��ون 

)�سعراء  الزّجالني  من  عدد  بني  مناظرة 

حلني  باإيقاع  ا  م�سحوباً الزجل(  ارجتال 

املو�سيقية.  الآلت  بع�س  مب�ساعدة 

لبنان  يف  كبري  ب�سكل  الزجل  وينت�سر 

وغرب �سورية.

و�سعر الزجل من روائع الكالم يدخل 

اإىل القلب بي�سر ويتقبله ال�سامع حلالوة 

ج��ربان  وي�سف  و�سفافيته.  كلماته 

خليل جربان الزجل باأنه مثل باقة من 

الرياحني قرب رابية من احلطب.

وقوته  بداهته،  ب�سرعة  الزّجال  يتميز 

يف الرجتال والتعبري. وهو يتناول الأجماد 

فالزجل  واجلمال...  والطبيعة  والوطن 

بجميع  اليومية  احل��ي��اة  م�سرح  ه��و 

موا�سيعها. 

كانت  واملدّون  املكتوب  الزجل  بداية 

عندما  للميالد،  ع�سر  الثاين  القرن  يف 

ن�سر �سليمان الأ�سلوحي )1270 - 1335(، 

من بلدة اأ�سلوح يف عكار، ق�سيدته عن 

اأيدي  يف  �سقطت  التي  طرابل�س،  نكبة 

املماليك العام 1228، ويقول مطلعها:

يا حزن قلبي، وما يخّلي من اأحزاين

والقلب من احلزن �ساعل بنرياين...

بعد العام 1450، )ما بني التاريخني رمبا 

غري  لكنها  كثرية،  ق�سائد  ُكتبت 

القالعي  جربائيل  اإىل  فنا  تعرَّ نة(،  مدَوّ

)1450- 1516(. هذا املطران الذي كتب 

عناوين  حتت  ا  وتاأريخاً ا  مو�سوعاً الزجل 

اأكرث  زجلياته  بلغت  وق��د  خمتلفة، 

اأبياتها اخلم�سة  ى  لة، تتعدَّ من 25 مطوَّ

فيها  ق  تطرَّ وقد  ال�سعر،  من  بيت  اآلف 

والجتماعية  الدينية  املوا�سيع  اإىل 

يف  ج��اء  كما  والوطنية،  والتاأريخية 

اللبناين«  العامي  ال�سعر  »مو�سوعة 

لل�ساعر روبري خوري )2006(.

ع�سر،  الثامن  ال��ق��رن  منت�سف  ويف 

اأ�سماء كبرية كتبت  اإىل  نتعّرف  بداأنا 

احل�سر:  ل  املثال  �سبيل  على  ال��زج��ل، 

وردة   ،)1845  -  1800( حنيني  رومانو�س 

�سلطان  1874(، حممد   -  1797( الرتك 

املعلوف  متى  احل��اج  يو�سف   ،)1829(

 ،)1921  -  1825( الفّران  اليا�س   ،)1835(

 ،)1920  -  1848( الغرّيب  �ساهني  من�سور 

نخله  ر�سيد  اإىل  و���س��ولاً  وغ���ريه���م... 

اخلوري  اأ�سعد  اللبناين«،  الزجل  »اأم��ري 

ب ب�»�سحرور الوادي« )1894  الفغايل امللقَّ

 ،)1962  -  1922( روكز  خليل   ،)1937  -

والعديد من ال�سعراء الذين ملعوا يف تلك 

الفرتة، و�سواهم من ال�سعراء احلاليني. 

الزجل باأقالمهم

و�سع  ال��ذي  حيدر،  عدنان  الدكتور 

��ا ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة ع��ن ال��زج��ل  ك��ت��اباً

من�سورات  ل��دى  ا  قريباً )ي�سدر  اللبناين 

اإن��ك��ل��رتا(،  ج��ام��ع��ة ك���م���ربدج يف 

منظمة  اعتمدته  كما  الزجل  يعّرف 

فنون  ك�سائر  »ف��ن  ب��اأن��ه  الأون�سكو 

بفتنة  يتميز  ال�سعر  كان  واإذا  ال�سعر، 

البيان فالزجل يتميز بفتنة النغم«.

اأ�سلوبني:  الزجل  »يف  اأن  اأو���س��ح  وق��د 

املنفلت من الإيقاع وهو »نرث النغمات« 

ا فيه ول التزام بحدود  ل ان�سباط مو�سيقياً

وهو  النغمات«  و»نظم  وقواعده،  الوزن 

املّتبع قواعد النظم وبحوره واأ�سولها. 

�ساهر،  اأب��ي  ج��وزف  وال�ساعر  الأدي��ب 

موؤلفات  و�سل�سلة  مو�سوعة  �ساحب  وهو 

»الغزل  ي�سف  واأع��الم��ه،  ال��زج��ل  ع��ن 

هذا  يف  املراأة  ح�سور  متناولاً  الزجل«،  يف 

وكيف  مطالعه،  منذ  ال��رتاث��ي  الفن 

وعا�سقة  وحبيبة  ملهمة  فيه  ظهرت 

حّركت امل�ساعر والعواطف...

زمنية  م��راح��ل  �ساهر  اأب���ي  واخ��ت��ار 

الأمري  من  اأبيات  يف  البدايات،  اأعقبت 

وجربان  الريحاين  فاأمني  ال�سهابي  ب�سري 

و�سولاً  �سقري،  و�سعيد  اليازجي  ونا�سيف 

مع  ال��زج��ل  يف  التجديد  مرحلة  اإىل 

الله  عبد  وبعده  نخلة،  ر�سيد  »اأم��ريه« 

غامن، مي�سال طراد، اأ�سعد �سابا، عا�سي 

ومن�سور الرحباين، غابي حداد، اإيليا اأبو 

�سديد، خليل روكز، طانيو�س احلمالوي 

وطانيو�س عبده.

ثمة اأنواع خمتلفة من الزجل، وح�سب 

الأنواع:  هذه  اأبرز  زغيب  مو�سى  ال�ساعر 

امل�ستحيالت،  الق�سيد،  القرادي،  املعنى، 

املجزم، املخم�س املردود، الدلعونا، العتابا، 

امليجانا، الهوارة، احلداء، وال�سروقي.

الأكرث  ال�سعر  الزجلي،  ال�سعر  يعترب 

هذه  الأق��ل  على  اأو  لبنان،  يف  �سعبية 

كانت  وهكذا  املفرت�سة،  مكانته 

ال�سعراء  مع  الثالثينيات  منذ  حاله 

ور�سيد  ال��وادي،  �سحرور  مثل:  املوؤ�س�سني 
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مثل:  والثالث  الثاين  اجليل  ومع  نخلة، 

)جوزيف  الدامور  وزغلول  فغايل،  اأني�س 

علي(،  )اأب���و  �سعيب  وزي��ن  الها�سم(، 

ومو�سى  رع��د،  وج��ان  م�سطفى،  وحممد 

زغيب، وخليل روكز، وطليع حمدان، 

واأ�سعد  الب�ستاين  وجري�س  حرب،  واإدوار 

�سعيد وغريهم..

اأ�صهر اجلوقات الزجلية يف لبنان

�س ال�سعراء جوقات زجلية وتراأ�سوها  اأ�سّ

يف  ال�سعرية  مكانتهم  على  للدللة 

اجلوقات  ه��ذه  حققت  وق��د  املجتمع، 

ا ومنها ما هو م�ستمر  �سهرة كبرية جداً

حتى يومنا هذا.

جوقة  كانت  ال��وادي:  �صحرور  جوقة   .1

اخل��وري  اأ�سعد  )ال�ساعر  ال��وادي  �سحرور 

التي  وال��ن��واة  اجل��وق��ات،  اأوىل  الفغايل( 

تاأ�س�ست  اأخرى.  جوقات  منها  انطلقت 

اإىل  بدايتها  يف  و�سّمت   ،1928 العام  يف 

الله  عبد  يو�سف  اأي��وب،  اأمني  ال�سحرور: 

ان�سم  ثم  القهوجي،  اإليا�س  الكحالة، 

طانيو�س  احل��اج،  علي  ذلك  بعد  اإليها 

عبده، واأني�س روحانا.

اجلوقة  اإىل  ان�سم  وفاته  بعد 

اأميل  ال�ساعر  ال�سحرور  و�سية  ح�سب 

رزق الله، وبقيت اجلوقة حمافظة على 

علي  ال�ساعر  وفاة  تاريخ  اإىل  اأع�سائها 

تاأ�سي�س  نواة  1971، وكانت  العام  احلاج 

اجلوقات.

 1928 �سنة  تاألفت  الأرز:  بلبل  جوقة   .2

ببلبل  امللقب  �سعب  وليم  واأ�س�سها 

ع�سر  ال�ساد�سة  يف  حينها  وكان  الأرز، 

 .1937 العام  حتى  وبقيت  عمره،  من 

بعد وفاته توقفت عن ن�ساطها الزجلي 

وحتولت اإىل الن�ساط التمثيلي.

3. جوقة كروان الوادي: تاألفت العام 1931، 

خليفة  كميل  ال�ساعر  يراأ�سها  وكان 

عبا�س  و�سّمت  الوادي،  بكروان  امللقب 

واليا�س  حرب،  �سعادة  جورج  احلوميني، 

مناف�سة  يف  وك��ان��ت  اخل���وري،  جنيب 

�سديدة مع جوقة ال�سحرور. ويف منت�سف 

لتاأ�سي�س  الكروان  اجته  اخلم�سينيات 

الوادي« وتوقفت اجلوقة  جملة »كروان 

ا يف  عن اإحياء احلفالت الزجلية نهائياً

بداية ال�ستينيات.

4. فرقة زغلول كفر�صيما: تاألفت يف العام 

القهوجي  مي�سال  برئا�سة  وكانت   1932

العام  ويف  كفر�سيما،  بزغلول  امللقب 

فرقة  لت�سبح  ا�سمها  ا�ستبدل   1938

الزغلول، وبقيت حتى العام 1965 حيث 

»الأدب  جملته  اإىل  وتوجه  املنرب  اعتزل 

اأول  كانت   1944 العام  ويف  ال�سعبي«. 

عن  بحفلة  لبنان  اإذاع��ة  تد�سن  فرقة 

ال�ستقالل دامت ن�سف �ساعة، وكانت 

فرقة زغلول كفر�سيما مناف�سة جلوقتي 

�سحرور الوادي والكروان.

العام  تاأ�س�ست  املزرعة:  ن�صر  جوقة   .5

واليا�س  اأي��وب  اأم��ني  ال�سعراء  من   1934

القهوجي و�سليم الفران ومرتي الَدَرزي.

الرابطة  تاألفت  العاملية:  الرابطة   .6

برئا�سة  العام 1943  الزجلية يف  العاملية 

ال�ساعر علي احلاج البعلبكي وع�سوية 

عبداجلليل  امل�سطفى،  حممد  ال�سيد 

وهبه، اأ�سعد �سعيد وعبداملنعم فقيه.

يف  تاأ�س�ست  الإذاع���ة:  اأه��ل  جوقة   .7

حفلتها  وق��دم��ت   1955 اأي���ار  مطلع 

مبنا�سبة  اللبنانية  الإذاع��ة  من  الأوىل 

طانيو�س  ت�سم  وكانت  ال�سهداء،  عيد 

ال�سبعلي، عبداجلليل  اأ�سعد  احلمالوي، 

وهبة واأ�سعد �سابا. 

حنا  ال�ساعر  اأ�س�سها  الأرز:  جوقة   .8

مو�سى العام 1944 وكانت ت�سم ال�سعراء 

الفغايل  واأن��ي��������س  الفغا�لي  ���س��ح��ادة 

ليلتحق  ف��رتة  بعد  اأن��ي�����س  )ت��رك��ه��ا 

بالتدري�س(، وخليل روك�ز وزين �سعي�ب 

الأ�سماء  تعاقبت  �سنوات.  ثالث  ودامت 

اأن  اإىل  اجل��وق��ة،  عمر  خ��الل  وتبدلت 

انتهت يف العام 1997 حيث اأودى حادث 

يف  وهو  مو�سى  حنا  برئي�سها  األيم  �سري 

طريقه لإحياء حفلة زجلية يف �سويت – 

املنت الأعلى.
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ال�ساعر  اأ�س�سها  الدامور:  زغلول  9. جوقة 

الدامور  بزغلول  امللقب  الها�سم  جوزيف 

جوزيف  ت�سم  وكانت   1944 العام  يف 

وواك��ي��م  احل���اج  وطانيو�س  اخل��وي��ري، 

هذا،  يومنا  حتى  ت��زال  ل  وهي  �سعادة. 

فيها  ال�سعراء  اأ�سماء  تبدل  مع 

منها  فيخرج  لآخر،  وقت  من 

عرفت  اآخ��ر.  ليدخلها  �ساعر 

هذه اجلوقة الكثري من ال�سعراء 

على  منهم  نذكر  امل�سهورين 

خليل  احل�سر:  ل  امل��ث��ال  �سبيل 

رعد،  جان  �سعيب،  زين  روك��ز، 

اخلويري،  جوزيف  �سعيد،  اأ�سعد 

طانيو�س  العري�سي،  ف��رح��ان 

كميل  زغيب،  مو�سى  احلاج، 

كميل  با�سيل،  اأنطوان  زيادة، 

حرب،  اإدوار  حمدان،  طليع  �سلهوب، 

فايز  حما�سب،  اأدي��ب  خليل،  اليا�س 

املغربي، �سمري عبدالنور، وغريهم.

اأيلول  يف  امل�سرف  مباراة  خا�ست  وقد 

حا�سد  ح�سور  اأكرب  �سجلت  التي   1970

مل�ستمعي الزجل، ومن ثم مباراة القلعة 

وبعدها   ،1971 مت��وز  يف  م��ري  بيت   –
الريا�سية يف حزيران  املدينة  مهرجانات 

يف  حفالت  يف  �ساركت  كما   ،1972

من  مهرجانني  ويف  الغ����رتاب،  ب��الد 

عن  تتوقف  ومل  ج��ر���س،  مهرجانات 

ومل  �ستاءاً  ول  ا  �سيفاً ل  احلفالت  اإحياء 

تزل حتى اليوم.

 1953 العام  تاأ�س�ست  اجلبل:  جوقة   .10

برئا�سة فرحان العري�سي وع�سوية ال�سعراء 

مزيد  �ساهر،  حنينة  ع��ي��د،  اأن��ط��وان 

و�سارك يف بع�س حفالتها رفعت  حمزة 

مبارك. مل حتيي الكثري من احلفالت 

لكنها كانت ذات ح�سور اإعالمي.

وفاة  اأث��ر  على  روك��ز:  خليل  جوقة   -11

قرر   ،1962 العام  روكز يف  ال�ساعر خليل 

اأع�ساء الفرقة وهم مو�سى زغيب وجري�س 

ديب،  وبطر�س  الفغايل  واأني�س  الب�ستاين 

كانت  التي  اجلبل  فرقة  ا�سم  تغيري 

ا�سمه  واإط���الق  روك��ز  خليل  برئا�سة 

كانت  وق��د  ل��ذك��راه.  ا  تخليداً عليها 

ا اإذ اأحيت يف �سهر  اجلوقة الأكرث ن�ساطاً

زجلية  حفلة   30  1969 العام  من  اآب 

مبعدل حفلة كل ليلة.

الثاين من  ت�سرين  القلعة: يف  12- جوقة 

على  �سنوات  ع�سر  بعد  اأي   ،1972 العام 

تاأ�س�ست  روك��ز،  خليل  ال�ساعر  وف��اة 

القلعة.  مبباراة  ا  تيمناً القلعة  جوقة 

وا�ستمرت هذه اجلوقة يف تاألقها ال�سعري 

ا  وحتدياتها املنربية اإىل اأن توقفت جزئياً

ثم  الأح����داث،  ب�سبب   1975 ال��ع��ام  يف 

عادت وا�ستاأنفت ن�ساطها يف العام 1990، 

وما زالت حتى اليوم يف طليعة اجلوقات. 

 

من كنوز الزَّجل اللبناين

اإن بكيتي

الكون من اأجلك بكي

ِحكتي اْنهّز عر�س اململكه واإن �سْ

وكّل �سي ربي َخَلق ُلْطف وجمال

اأعطى الب�سر قرياط..

والباقي كّلو لِِكي

ر�صيد نخله

دقت على �سدري وقالتلي: افتحو 

ت�سوف قلبي ان كان بعدو مطرحو

ّح ظني و�ِسفتلو عندك رفاْق وِاْن �سَ

يك تلمحو ِب�سرتجعو وما ْبعود خلِّ

عبدالله غامن

ها ليلى عرو�س �سعري َخَلقها رّبْ

ما  بعْد  م��ْن  القالب  ر  وك�سَّ

ها ّبْ �سَ

دْخلك  ق��ْل��ْت  و�سفها  َق��ّل��ي 

ِعْيفني

فها اإلك وحْتْبها ْبخاف اأو�سُ

رامز الب�صتاين

مْت ْللَمْي منها حْلاْلها تب�سَّ

فيه  �سو  ���س��وْف  حتى  ب��ْت  ق��رَّ

ْقباْلها

بيحّب  باملَّي  مك  ال�سَّ ت��اري 

احللو

ْمكات حول ْخيالها عو ال�سَّ وجْتمَّ

طانيو�س عبدو

ما �سّل عا�سق من �سدودك َت �ِسكي

ِتكي وقلِبك حَمّجر ما ْيلنْي مْلِ�سْ

َع �سالمتو يلي �َسَمْط قلِبْك وراح

َت يعّلِمك يا ظامله كيف الِبكي

اليا�س احلويك

واقفي َع �سط البحر بّكاين ال�سفر

مني قّدي تلّوع... ومتلي َنَطر

مع كل موجه رايحه ببعت �سالم

ومع كل موجه راجعه بنطر خرب

طانيو�س احلمالوي

امل��وال  لهذا  �سباح  غناء  يكون  ق��د 

بالذاكرة  الت�ساقه  اأ�سباب  من  ا  واح��داً

اأخرى  اللبنانية. لكن مواويل  ال�سعبية 

وق�سائد، ما فتئت تكرج من جيل اإىل 

ورونق  الكلمة  عطر  فيها  تر�س  جيل، 

ا كثرية  ال�سورة، واإن طغى عليها اأحياناً

طابع التحدي و»العنرتيات«.
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و�صفات 

طعام 

منّوعة 

http://

shahiya.

 /com/ar
املطبخني  من  واملنّوعة  ال�سهلة  الو�سفات  اآالف  املوقع  يقّدم 

ال�سّحة  عن  ومقاالت  ن�سائح  يعر�ض  كما  والغربي.  ال�سرقي 

واالأنظمة الغذائّية.

...وزمن جميل

www.facebook.com/Music.Love.Tune
عبق املا�سي وذكرياته مع اأغاين »الزمن اجلميل« الذي ينقل 

واحلفالت  واالأغاين  واالألبومات  العربّية  املو�سيقى  من  مقاطع 

وال�سور املرتبطة بالزمن الرائع.

�آلة زمن 

مو�صيقّية

http://www.

/retrojam
املوقع  ه��ذا  يقّدم 

اال�ستماع  خ��دم��ة 

امل��و���س��ي��ق��ى  اإىل 

تاأخذك  التي  املو�سيقّية  الزمن  اآلة  ي�سبه  بطريقة ممّيزة. فهو 

اإىل املا�سي. كل ما عليك القيام به، اإدخال تاريخ ميالدك 

ت�سغيل  قائمة  باإن�ساء  املوقع  يقوم  و�سوف  املحّددة،  اخلانة  يف 

خا�سة بك، ويعر�ض لك اأبرز االأغاين امل�سهورة عاملًيا منذ تاريخ 

والدتك وحتى ال�ساعة.

اإعداد:

رميا �صليم �صوميط

خدمات 

دوت كوم
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�إغالق �آيل للكمبيوتر

http://cc.x2plastic.com
وفق  تلقائًيا  حا�سوبك  اإغ��الق  على  يعمل  ظريف  برنامج 

اإىل  اال�ستماع  ميكنك  وبذلك  م�سبًقا،  حتّدده  الذي  الزمن 

اإىل القلق حول  النوم من دون احلاجة  اأو  املو�سيقى واال�سرتخاء 

بقاء جهاز الكمبيوتر عاماًل طوال الليل.

�لكمبيوتر Whatsapp على جهاز 
لك  تتيح  اآل��ّي��ة  ع��ن  ع��ب��ارة   »Whatsapp web«

على  بهاتفك  اخلا�ض  »وات�ساب«  ح�ساب  ا�ستخدام 

على  االإط��الع  ميكنك  حيث  الكمبيوتر،  جهاز 

الوقت  يف  اجلهازين  على  املر�سلة  اأو  املتلّقاة  الر�سائل 

نف�سه. 

م�ستخدمي  جلميع  حالًيا  متوافر  وي��ب«  »وات�ساب 

اأجهزة »اأندرويد«، »ويندوز فون« و»بالك بريي« وبع�ض 

هواتف »نوكيا« القدمية من �سل�سلة »اإ�ض 60« على 

ا. اأن ت�سل اخلدمة الحًقا اىل اأجهزة ios اأي�سً

تطبيق  حتديث  ي�سرتط  ويب«،  »وات�ساب  ال�ستخدام 

ويب«  »وات�ساب  راب��ط  فتح  ثم  ما�سنجر«،  »وات�ساب 

web.whatsapp.com على الكمبيوتر من مت�سفح 
 ،Opera اأو   Mozilla Firefox اأو   Google Chrome

واتباع التعليمات التي تظهر على ال�سا�سة.

�س »�آبل« و»غوغل« عر�صة للتج�صّ

ا�سم  عليها  اأُطلق  اأمنية  ثغرة  باحثون  اكت�سف 

»Freak Attack«، ت�سّببت يف ترك املاليني من النا�ض 

اأثناء ت�سّفح االإنرتنت على نظامي  عر�سة للقر�سنة يف 

»اآبل« و»غوغل«.

حكومية  �سيا�سة  اإىل  ذل��ك  اأمنيون  باحثون  وي��رّد 

يف  الربجميات  �سانعي  على  تفر�ض  قدمية،  اأمريكية 

يف  اأ�سعف  اأمنية  تقنيات  ا�ستخدام  املتحدة  الواليات 

برامج الت�سفري التي تباع للخارج ب�سبب خماوف على 

االأمن القومي، مما يعني اأن املنتجات التي يتم بيعها 

خارج الواليات املتحدة تعاين عيوب يف نظام احلماية.

نهاية  يف  ال�سيا�سة  ه��ذه  اإل��غ��اء  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

اأجيااًل خمتلفة  ال�سركات ت�سنع  الت�سعينيات، ظّلت 

االأجهزة  جعل  ما  اأقل،  حماية  بدرجة  اأجهزتها  من 

عر�سة للقر�سنة.

ي�ستطيعون  »الهاكرز«  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 

اخرتاق اأجهزة الكومبيوتر بعدما متكنوا بالفعل من 

معرفة الطريقة التي تت�سل بها اأجهزة باملواقع املوؤّمنة 

مع  ال�سرية  الكلمة  تبادل  طريق  عن  االإنرتنت  على 

هنا  ومن  م�ستخدمه.  اأو  اجلهاز  عن  للتعريف  املوقع 

ميكنهم �سرقة كلمات ال�سر وح�سابات امل�ستخدمني.

لالخرتاق  عر�سة  املوؤّمنة  املواقع  ثلث  ف��اإن  وحالًيا 

ولي�ض هناك من طريقة  بح�سب ما دّلت االختبارات، 

ملعرفة اإىل اأي مدى متّكن القرا�سنة من ا�ستغالل نقاط 

ال�سعف هذه.
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لقاء ت�شاوري 

مع �لإعالميني 

حول 

�لزو�ج �ملبكر

لبع�ض  كنظام  �ل���زو�ج  يتعر�ض 

�لتحولت و�لتغري�ت �لتي �أدت �إىل بروز 

�لإجتماعية  �مل�شكالت  من  طائفة 

ب��ال��زو�ج  رئي�شية  ب�شورة  تتمثل 

�لظو�هر  من  و�حدة  تعد  وهي  �ملبكر. 

�لجتماعية �ملنت�شرة يف جمتمعنا.

�ملبكرة  �لزيجات  حالت  كرثة  �إن 

�شو�ء كانت لبنانية �أو غري لبنانية، و�لتي 

�لآونة  يف  �للبناين  �ملجتمع  �شهدها 

رجال  �نتباه  ��شرتعى  ما  هو  �لأخرية، 

وهيئات  �لإع��الم  وو�شائل  �لقانون 

طرح  �إىل  ودفعها  �مل��دين  �ملجتمع 

للت�شدي  �لبحث  طاولة  على  �مل�شكلة 

�لقا�شرين  فلزو�ج  وتفاديها.  لها 

عو�قب  ا  خ�شو�شً و�لقا�شر�ت  عموًما 

و�نعكا�شات �جتماعية جّمة �شو�ء على 

م�شتوى �لفرد �أو على م�شتوى �ملجتمع 

�ملو�شوع  معاجلة  طريقة  �أما  باأ�شره. 

فتختلف بني �ل�شرع و�لقانون و�لعرف 

�لإجتماعي.

من هنا دعا �ملجل�ض �لأعلى للطفولة 

- وز�رة �ل�شوؤون �لإجتماعية، و�ملجل�ض 

ت�شاوري مع  لقاء  �إىل  �للبناين  �لن�شائي 

�لزو�ج  »خماطر  حول  �لإعالميني 

�لقانوين،  �لإط��ار  فيه  بحث  �ملبكر« 

و�لإطار  �ل�شخ�شية  �لأح��و�ل  و�إط��ار 

�لجتماعي، لهذه �ملع�شلة.

يف البداية، ا�ستعر�ست ال�سيدة رميا بربر 

تتكون  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية 

دول��ة،   193 عليها  وقعت  م��ادة   54 من 

القانونية  النقاط  من  العديد  وتت�سمن 

ا  خ�سو�سً الأطفال  عن  الدفاع  ومعايري 

كما  والنتهاكات،  احلروب  ظروف  يف 

حل���ظ���ت ال�������س���رع���ة 

من  م�ستويات  ث��اث 

م�سوؤولية  امل�سوؤولية: 

وم�سوؤولية  الأط��ف��ال، 

وم�سوؤولية  الأب���وي���ن، 

كما  احل��ك��وم��ات. 

حقوق  اإىل  ت��ط��رق��ت 

ال�سرعة  وف��ق  الطفل 

واأبرزها احلق  القانونية 

واحل��ي��اة  ال�����س��ح��ة  يف 

الآم����ن����ة واحل���م���اي���ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م وال��رع��اي��ة 

للمعوقني،  اخل��ا���س��ة 

احلماية  يف  احل��ق  اإىل 

م���ن ال��ت��م��ي��ي��ز، وم��ن 

ال����س���ت���غ���ال، وم���ن 

الأعمال ال�ساقة.

بدورها عددت ال�سيدة 

اأم���ال وه��ب��ي امل��ب��ادىء 

ال���ع���ام���ة »ل�����س��رع��ة 

ال��ت��ع��ام��ل الإع��ام��ي 

م���ع ال��ط��ف��ل« وال��ت��ي 

اح��رام  على  رّك���زت 

وخ�سو�سيته  كرامته 

وحماية  ال�سخ�سية 

اإىل  تطرقت  كما  الف�سلى.  م�ساحله 

ال�سرعة  تناولتها  التي  القانونية  املعايري 

عنه  وامل�سوؤولني  الطفل  ا�ست�سارة  جلهة 

الإع��ام،  و�سائل  يف  اإليه  التحدث  قبل 

والنتباه اإىل طريقة اإذاعة الأخبار واإعداد 

تتعلق  م�سائل  حول  الإعامية  التقارير 

يجوز  ل  ال�سرعة  وبح�سب  ب��الأط��ف��ال. 

الو�سم  من  املزيد  اإ�سافة  على  العمل 

التطرق  وع��دم  طفل،  لأي  الجتماعي 

وطبيعة  الثقافية  القيم  ح�سا�سية  اإىل 

الطفل وتكوينه، وغري ذلك من املعايري 

ت�سمنتها  التي  القانونية  واحليثيات 

ال�سرعة.

ث��م ع��ر���ض امل��دع��ي ال��ع��ام ل��دى دي��وان 

خمي�ض  ف����وزي  ال��ق��ا���س��ي  امل��ح��ا���س��ب��ة 

الأطفال،  حلماية  الق�سائية  الإج��راءات 

رئي�سة  دوغان  اإقبال  الدكتورة  وتناولت 

الأح��وال  املحامني  نقابة  يف  امل��راأة  جلنة 

وحتدث  الطوائف،  كل  لدى  ال�سخ�سية 

دور  ع��ن  ح��م��ات��ي  ك��ارل��و���ض  النقيب 

�سوء  مكافحة  يف  الداخلي  الأم��ن  قوى 

يدخل  ال��ذي  املبكر  ال���زواج  ا�ستغال 

واإلزامية  بالأ�سخا�ض،  الجت��ار  اإط��ار  يف 

التبليغ عن اجلرائم.



و���ض��غ��وط��ات��ه��ا. ال 

ت�ضمحا الأي عامل 

)عمل،  خ��ارج��ي 

مواعيد  اأ�ضدقاء، 

باإف�ضاد  طارئة...( 

موعدكما. 

ث�����اب�����را ع��ل��ى 

املوعد  هذا  التزام 

ب�����ض��ك��ل دائ����م، 

وكّيفا جدول اأعمالكما كي يتنا�ضب 

معه، ولي�س العك�س. 

مل�سات...

العاطفّية  اللم�ضات  بع�س  اأدخ��ا   -

قبل  م�ضاًء  تعانقا  حياتكما.  روتني  يف 

اخللود اإىل النوم، وكذلك يف ال�ضباح قبل 

مغادرة الفرا�س. فهذه االأمور ال�ضغرية تقّوي 

التوا�ضل العاطفي. وال �ضري من االإ�ضرت�ضال 

ال ت�ست�سلموا 

للم�ساعر الفاترة

يف  االإخت�ضا�ضّية  ت��وؤّك��د 

اإنغريد  ال�ضيدة  النف�س،  علم 

اأن احلب كاأي عاقة  القّزي 

الرعاية  اإىل  بحاجة  اإن�ضانّية، 

واالإهتمام لكي ينمو وين�ضج. 

ع��دم  اإىل  االأزواج  وت���دع���و 

الفاترة  للم�ضاعر  االإ�ضت�ضام 

موؤّكدة اأن احلب ال ميوت مبرور الزمن، 

غبار  من  طبقة  حتت  يقبع  هو  واإمن��ا 

االإهمال، وما على ال�ضريكني �ضوى نف�س 

الغبار لكي ي�ضتعيد حّبهما بريقه. 

وتقّدم ال�ضيدة القّزي يف هذا االإطار بع�س 

الن�ضائح التي تعيد الرومان�ضية اإىل حياة 

اإحياء  اإع��ادة  يف  وت�ضاعدهما  الزوجني، 

اليومّية  حياتهما  يف  االأول  اللقاء  �ضغف 

بعد مرور �ضنوات طوال على زواجهما.

هو وهي
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اأن  يعتقدان  عندما  الزوجان  يخطىء 

زواجهما هو من امل�سّلمات، واأن عالقة 

ت�ستمر  �سوف  بينهما  جتمع  التي  احلب 

الإبقاء  جهد  اأي  بذل  دون  من  االأبد  اإىل 

زحمة  يف  يتنا�سيا  وقد  متاأّججة.  ال�سعلة 

اأهمّية  احلياة،  ومتطّلبات  االأ�سغال 

بعد  لي�ستفيقا  حياتهما،  يف  الرومان�سية 

�سنوات طويلة من العي�ش مًعا على فتور 

الزوجّية:  العالقة  يف  وركود  امل�ساعر  يف 

فهل مات احلب؟

العالقات الزوجّية بعد عمر طويل 

ال ميوت احلب لكّن غبار االإهمال يخفي وهجه

اإليكم ما يعيد له الربيق!

- حاوال اأن ت�ضرقا 

ال���وق���ت الإح���ي���اء 

الرومان�ضية  �ضعلة 

ب����ي����ن����ك����م����ا، 

ف���ه���ذا االأم������ر ال 

يعود  واإمن��ا  وح�ضب،  عاقتكما  يغني 

ا.  عليكما بالفوائد ال�ضحّية اأي�ضً

اإت��ف��ق��ا ع��ل��ى ي���وم حم���ّدد يف ك��ّل   -

ا يف »موعد غرامي«  �ضويًّ للخروج  اأ�ضبوع 

بع�ضكما  برفقة  خاله  ت�ضتمتعان 

اليومّية  البع�س بعيًدا عن هموم احلياة 

الزوجني  اأحد  يقوم  كاأن  االهتمام،  يف 

يوم  ختام  يف  لاآخر  تدليك«  »بجل�ضة 

من العمل امل�ضني، فهذا املجهود االإ�ضايف 

لل�ضريك،  اإيجابية  ر�ضائل  الب�ضيط ينقل 

ويزيل تعب النهار وروا�ضبه ال�ضلبّية.

اأن  على  منكما  ك��ّل  فليعمل   -

كوين  ال�ضريك.  نظر  يف  جّذاًبا  يكون 

القطنّية  البيجاما  عن  تخّلي  مغرية، 

ال���ف�������ض���ف���ا����ض���ة، 

ماب�س  وا�ضتعيدي 

التي  اجلريئة  النوم 

اع��ت��دت ارت���داءه���ا 

على  بدالل  اإ�ضحكي  الع�ضل.  �ضهر  يف 

يديه  وامل�ضي  ي��روي��ه��ا،  ال��ت��ي  النكات 

الرجل، حافظ على  اأيها  واأنت  بنعومة. 

الب�ضيطة  الرومان�ضية  عنا�ضر  بع�س 

املو�ضيقى  الفاخر،  ال�ضوكوال  كالزهور، 

اىل  وقت  من  امل��راأة  ت�ضعد  التي  الهادئة، 

اآخر.  

اأحالم  الطفولة

بينكما.  التوا�ضل  اإعادة  اإىل  اإ�ضعيا   -

فاالإن�ضان يف تغرّي م�ضتمر، وكذلك هي 

مًعا  اإجل�ضا  واأح��ام��ه.  واآم��ال��ه  رغباته 

فهذا  املتغرّية،  اأحامكما  وحتّدثا عن 

ي�ضاعد كل منكما على فهم ت�ضّرفات 

االآخر ودوافعه ب�ضكل اأف�ضل. 

فلين�ضت كل منكما، بني احلني   -

واالآخر، اإىل �ضوت الطفل يف داخله. اإتبعا 

هذا ال�ضوت با ترّدد اأو خجل! اأنف�ضا الغبار 

بنزهة  وقوما  القدمية،  الدراجات  عن 

ريا�ضّية بعيًدا عن ال�ضوارع املزدحمة. واإذا 

�ضتجدان  ال�ضاطىء،  حمّبي  من  كنتما 

الرمل،  ال�ضري مًعا على  متعة كبرية يف 



واال�ضتمتاع بهدير البحر وهوائه العليل. 

اأن  ميكنكما  امل��غ��ام��رة،  م��ن  مل��زي��د 

تق�ضدا املنتزه واللعب باالأراجيح، وال باأ�س 

لبع�س  االآخرين  اأ�ضحوكة  كنتما  اإن 

الوقت!

  يف جميع االأحوال، اإحر�ضا على الت�ضّرف 

�ضجّيتكما.  على  وك��ون��ا  بعفوّية، 

القيام  ميكنكما  هوايات  اكت�ضفا 

بها.  ال�ضروع  يف  ت���رتّددا  وال  م��ًع��ا،  بها 

املكبوتة  والده�ضة  الفرح  اأطلقا م�ضاعر 

داخلكما، وال ت�ضمحا للعمر باأن يقف 

فاالإن�ضان  واللهو،  املرح  طريق  يف  حاجًزا 

الذي ال يعي�س الفرح ال ميكنه اأن ينقله 

اإىل االآخر.

�سغف االأيام اخلوايل

الزوجّية  عاقتكما  اإىل  اأع��ي��دا   -

فمن  اخلوايل«.  »االأيام  �ضغف  احلميمة 

املعروف اأن العاقة اجلن�ضّية بني الزوجني 

من  طويلة  �ضنوات  بعد  رك���وًدا  تعاين 

الزواج ب�ضبب وقوعها يف الروتني املمّل.

منزيل  بع�ضاء  تلّذذا  الروتني!  اأك�ضرا   -

�ضا لهذه املنا�ضبة  على �ضوء ال�ضموع، وخ�ضّ

فاأنتما  االأنيقة،  واملاب�س  املثري  العطر 

اأن  ال�ضروري  ومن  بحّبكما،  حتتفان 

تظهرا بحّلة االإحتفال كي ت�ضعرا ب�ضحر 

املنا�ضبة. 

- كخيار اآخر، ميكنكما اال�ضتمتاع 

مًعا مب�ضاهدة فيلم رومان�ضي، يف جل�ضة 

منزلّية هادئة. ومهما كان خياركما، 

املهم اأن ي�ضعر كل منكما بدفء االآخر 

ا يف عيني بع�ضكما  وحنانه. تاأّما مليًّ

البع�س، وتبادال كلمات احلب والغزل. ال 

ترتّددا يف اإطاق العنان مل�ضاعركما كي 

تقودكما يف لقاءاتكما اخلا�ضة! 

متعة  واالآخ���ر  احل��ني  ب��ني  ا�ضتعيدا   -

يا  ومت�ضّ االأي��دي،  اأ�ضبكا  اخلطوبة.  اأيام 

مًعا.   الغروب  تاأّما  اأو  القمر،  �ضوء  حتت 

ر�ضائل حّب ق�ضرية  اإىل بع�ضكما  اأر�ضا 

منكما  كل  وليفاجىء  الهاتف،  على 

�ضريكه بهدّية غري متوّقعة ومن دون اأّي 

ربح  الهدايا  لبع�س  اأن  وتذّكرا  منا�ضبة. 

م�ضرتك، كمثل بطاقات الدعوة حل�ضور 

حفل ما، اأو بطاقات االإ�ضتمتاع بجل�ضة 

بطاقات  حتى  اأو  م�ضرتكة،  تدليك 

ال�ضفر ل�ضخ�ضني اإذا �ضمحت الظروف.

مغامرات وذكريات

ا  - ال تن�ضيا التعبري عن حّبكما �ضفهيًّ

اأمًرا  ذلك  ولو كان  دائم، حتى  ب�ضكل 

العبارت  هذه  الأن  بنظركما.  بديهًيا 

جتّدد احلب، حتّفز العاقة وت�ضفي مزيًدا 

من الرومان�ضية عليها.

بل  املنزل  يف  العطل  اأي��ام  مت�ضيا  ال   -

اختربا  للخروج.  م�ضروًعا  م�ضبًقا  اأع��ّدا 

مًعا  املغامرة  متعة  واالآخ���ر،  احل��ني  بني 

ن�ضاط  خ���ال  م��ن 

م�ضبًقا،  تخترباه  مل 

ك�����اأن ت�����ض��ت��اأج��را 

رباعي  دف��ع  دّراج���ة 

يف  للقيام   )ATV(

اأو  اجلبال،  يف  نزهة 

مركًبا  ت�ضتاأجرا  اأن 

ل���ل���ه���رب م���ًع���ا يف 

االأم��واج.  بني  رحلة 

فاالإنخراط يف اأن�ضطة 

ي�ضاعدكما  جديدة 

على روؤية بع�ضكما 

ال��ب��ع�����س مب��ن��ظ��ار 

لكل  جديدة  قدرات  واكت�ضاف  جديد، 

منكما واالإعجاب بها.

- اإعما مًعا على نب�س ذكريات املا�ضي 

عاقتكما  تكون  ال  فقد  اجلميل، 

لت�ضتعيد  ب�ضيط  تذكري  اإىل   بحاجة 

�ضرارتها. قوما بفتح االألبومات وتاأّما يف 

تلك ال�ضور القدمية التي حتمل ذكريات 

وقوعكما يف احلب. تذّكرا مًعا ال�ضفات 

البع�س.  بع�ضكما  اإىل  التي جذبتكما 

التي  امل��رح  حلظات  يف  ا  مليًّ فّكرا  ثم 

ع�ضتماها مًعا بعفوّية، واكت�ضفا مًعا ما 

تفتقر اإليه عاقتكما اليوم.

القطار ما زال يف املحّطة

- فّكرا جّدًيا يف ال�ضفر مًعا لب�ضعة اأيام 

يف رحلة ا�ضتجمام اإذا كانت ظروفكما 

حاوال   ال�ضفر،  تعّذر  واإذا  بذلك.  ت�ضمح 

رومان�ضّية  اأ�ضبوع  نهاية  عطلة  حجز 

اإىل  بحاجة  فاأنتما  جميل،  مكان  يف 

ق�ضاء بع�س الوقت مًعا بعيًدا عن جميع 

املوؤّثرات اخلارجّية. 

- حاوال عدم ن�ضيان املنا�ضبات اخلا�ضة 

كل  مولد  وذك��رى  زواجكما  كعيد 

احتفا  اإل��خ...  احلب،  وعيد  منكما، 

يتيح  ال  فاالإحتفال  مم��ّي��زة.  بطريقة 

بل  فح�ضب،  ممتع  وقت  ق�ضاء  لكما 

حّب  ر�ضالة  ا  اأي�ضً ال�ضريك  اإىل  ينقل 

وتقدير.

القطار  اأن  واحدة  للحظة  تفّكرا  ال   -

بالعمر  يعرتف  ال  فاحلب  فاتكما.  قد 

وال بالوقت. انطلقا اليوم ال غًدا. احتفا 

بجميع  تاأكيده  اإىل  وا�ضعيا  بحّبكما، 

ال��ط��رق وال��و���ض��ائ��ل. اأع��ي��دا ال��رون��ق اإىل 

منا�ضبة  تفّوتا  وال  الزوجّية،  عاقتكما 

للبوح بامل�ضاعر االإيجابّية.

يف اخلتام...

احلب  دوام  لكم  نتمّنى  اخل��ت��ام،  يف 

جديدة  وروات��ب  رتب  و�ضل�ضلة  وال�ضعادة، 

ت�ضهم يف تغطية نفقات اإ�ضعال الغرام... 

تعبريه  و�ضائل  مّنا  كّل  فليكّيف  واإاّل 

على  م�ضوار  ر.  وتي�ضّ توافر  مبا  حّبه  عن 

اأحياًنا،  باملطلوب  العني« قد يفي  »درب 

ا...  و»�ضحن تّبولة« اأي�ضً
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رحلة يف 

اإعداد:الإن�سان

غري�س فرح

العدد 88358

�أحياًنا  م�شاعرنا  تتناق�س  �أن  �لطبيعي  من 

مع م�شاعر من ي�شعى �إىل �كت�شاب وّدنا. وهذ� 

دون  من  باآخر  �أو  ب�شكل  نخذله  قد  �أننا  يعني 

�شري  يتابع  من  لكن  �هتماًما.  �لأمر  نعري  �أن 

يتقّبلون  ل  �لكثريين  �أن  جيًد�  يعلم  �لأمور، 

ماء  لهم  حتفظ  مبو�شوعية  �لرف�س  فكرة 

ما  وهو  بالدونية.  �ل�شعور  وجتّنبهم  �لوجه، 

حّدتها  تختلف  با�شطر�بات  لهم  يت�شبب  قد 

�ل�شخ�شي.  ��شتعد�دهم  بح�شب 

حالة  باعتباره  �لرف�س  مع  نتعامل  فكيف 

م�شببات  نقّيم  وكيف  طبيعّية؟  �جتماعية 

�حل�����ش��ا���ش��ي��ة �مل��ف��رط��ة 

جت���اه���ه، ون��و�ج��ه 

�شلبياتها؟

الإن�سان 

بطبعه مييل 

اإىل التوا�سل 

مع الآخرين..

فما حال �لذ�ت �لتي يجرحها رف�شهم؟

خيبة �لأمل

ترتبط  ال�سلبية يف حياتنا،  الأحداث  اأن معظم  املعروف  من 

عموًما بتناق�ض م�ساعرنا مع م�ساعر من يحيط بنا من اأهل 

واأ�سدقاء وزمالء عمل.

فعندما ل يبدي ال�سخ�ض الذي نوليه اهتمامنا، الرغبة نف�سها 

اأو ترت�سخ  الوقت،  تزول مع  ن�سعر بخيبة قد  التوا�سل معنا،  يف 

لتنّمي يف داخلنا، ح�سا�سّية �سد الرف�ض.

هذه احل�سا�سّية، بح�سب الخت�سا�سيني النف�سيني، هي حالة 

اجتماعّية طبيعية، تنبع من امليل الب�سري الفطري اإىل اإقامة 

من  ي�سبح  به،  كب�سر  نف�سل  فعندما  لذا،  الغري.  مع  الروابط 

ا  وخ�سو�سً تاأثرياته،  نعاين  واأن  بالإحباط،  ن�سعر  اأن  الطبيعي 

عندما يتعّلق الأمر بالعالقات ال�سخ�سية احلميمة.

»تقدير �لذ�ت« هو �ملقيا�س �لأ�شا�شي

اأجرى  ح�سب الباحث النف�سي الأمريكي مارك لريي، والذي 

الرف�ض  تاأثري  جمال  يف  اأبحاًثا  الأمريكية  ديوك  جامعة  يف 

على ال�سخ�سية، فاإّن تقدير كّل مّنا لذاته يف الواقع، املقيا�ض 

الأ�سا�سي لطريقة تعاطيه مع الغري.

من  عموًما  ينبع  الجتماعية  ال��ذات  تقدير  اأن  لريي  ويرى 

خمتلفة.  ب�سبل  مّنا  للتقّرب  و�سعيهم  لنا،  الآخرين  قبول 

اأي  ال�سمني،  بالرادار  الذات  تقدير  النوع من  ي�سف هذا  وهو 

الآلية الداخلية التي تتوىّل القيام مب�سح �سامل للبيئة 

كيفية  خالل  من  الذات  وتقييم  الجتماعية، 

التفاعل معها.

تقّلل  اإ�سارة  اأدنى  الرادار  هذا  ير�سد  فعندما 

الفور  ير�سل على  الغري،  �ساأننا يف نظر  من 

ب�سكل  تنعك�ض  دم��اغ��ّي��ة  اإ���س��ارات 

ال�سعور  مقّدمها  يف  �سلبّية،  م�ساعر 

بالنق�ض، وبالتايل الإحباط والكتئاب 

والعزلة.

�لتو��شل �لجتماعي متجّذر يف جيناتنا

الب�سرية  الأجنا�ض  ي�سمل  ال��ذي  الواقع  هذا 

كاّفة، يعود اإىل جذور ن�ساأتنا على الأر�ض. فتاريخنا 

جمموعات  يف  للعي�ض  القدم  منذ  رنا  ح�سّ قد  كب�سر، 

لذا،  املخاطر.  ملواجهة  عليها  والعتماد  �سغرية،  بدائية 

عدم  فاإن  الجتماعي،  للتوا�سل  املربمج  املفهوم  هذا  وح�سب 

تقبل الغري لنا، يعترب يف لوعينا اإ�سارة اإنذار تهدد كياننا. ومن 

هنا رّدات الفعل ال�سلبية جتاه الرف�ض الجتماعي اأو العالئقي. 

ال�سعور  – عدا  اأن ردات الفعل هذه قد تت�سع لت�سمل  واملعروف 

بالدونية – الغرية املفرطة من الأ�سخا�ض الناجحني اإجتماعًيا، 

من  تزيد  قد  م�ساعر  وهي  الغري.  اهتمام  ي�ستقطبون  والذين 

الجتماعي  ال�سعيد  على  ف�سلهم  ومن  بها،  املعنيني  تقوقع 

والعالئقي.

�خلوف من �لرف�س يف �ملجتمعات �حلديثة

يف  ح��ّدة  ت���زداد  الرف�ض  جت��اه  احل�سا�سّية  اأن  امل��الح��ظ  م��ن 

املجتمعات احلديثة، وترتافق اأحياًنا مع ظهور اأمرا�ض نف�سية 

تختلف حّدتها من �سخ�ض اإىل اآخر. وعلى الرغم من اعرتاف 

اأنهم  اإّل  الباحثني بوجود ا�ستعداد وراثي ملعظم هذه الأمرا�ض، 

لأ�سباب  تاأجيجها  يف  احلديثة  املجتمعات  دور  ي�ستبعدون  ل 

طرق  على  عقود  منذ  طراأت  التي  التغريات  منها،  خمتلفة، 

التعامل مع الأطفال.

فالأهل واملّربون على حٍد �سواء اأ�سبحوا يبالغون يف تقييم اأداء 
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فما حال �لذ�ت �لتي يجرحها رف�شهم؟

وهو  يخطوها.  ناجحة  لأدنى خطوة  باملديح  واإحاطته  الطفل، 

النا�ض  تقييم  وانتظار  ذاته  الزائد على  الرتكيز  اإىل  يدفعه  ما 

خالل  ا  وخ�سو�سً باأعماله،  واإ�سادتهم  ايجابي،  ب�سكل  له 

املراحل الأوىل للبلوغ. والأهم اأنه قد يزيد من ح�سا�سيته جتاه 

انتقاد الغرباء ل�سلوكه، اأو عدم الهتمام الزائد بوجوده. يجب 

الإ�سارة هنا اإىل اأن املبالغة يف تقدير الطفل تت�سّبب بعدم �سعوره 

رداًرا  ك�سواه،  ميتلك،  كونه  اإىل  يعود  وهذا  بالطمئنان. 

داخلًيا يعمل على تقييمه.

يجعله  ومعطياته،  تتالءم  ل  ب�سفات  تقييده  جمّرد  فاإن  لذا 

يف  مقبول  اأنا  وهل  حًقا؟  النا�ض  يحبني  »هل  �سمًنا:  يت�ساءل 

اإىل  الوقت  مع  تدفعه  اأ�سئلة  وهي  الجتماعي؟«،  حميطي 

ك بقدراته واخلوف من رف�ض النا�ض له. ال�سّ

يجيز  ل  الطفل،  تقييم  يف  املبالغة  انتقاد  ف��اإن  كٍل  على 

الذي  فالطفل  بعنف.  توبيخه  اأو  اإهماله  اأمام  املجال  اإف�ساح 

ينمو  الأوىل،  �سنواته  خالل  ا  وخ�سو�سً الأه��ل،  لمبالة  يواجه 

املجتمع.  جتاه  وعدائية  الرف�ض  من  خوف  ا  اأي�سً اأعماقه  ويف 

والأمر نف�سه ينطبق على الطفل املوّبخ. والأهم اأن الإثنني قد 

يواجهان عجًزا يف التاأقلم والن�سهار يف اأجواء الدرا�سة والعمل 

واحلياة الجتماعية.

زو�ل �لرو�بط �لجتماعية

من جهة ثانية، يوجد �سبب رئي�ض اآخر لهذا ال�سعور املتنامي 

اأو  الجتماعية  الروابط  تناق�ض  وهو  احلديثة،  املجتمعات  يف 

حياة  على  املا�سي  يف  طغت  التي  الروابط  فهذه  زوالها.  حتى 

الأفراد، منحتهم ال�سعور بالأمان والثقة بالنف�ض.

توؤّمن  �سّيقة  جمتمعات  يف  تعي�ض  العائالت  تعد  مل  اليوم، 

اإعادة  على  الكثريين  اأجرب  واقع  وهو  اأفرادها،  بني  التوا�سل 

غرباء  قوامها  اأطر  معقدة.  اجتماعية  اأطر  يف  ذواتهم  �سهر 

ينمي  الذي  الأم��ر  منهم،  التقّرب  اأو  معهم  التفاعل  ي�سعب 

ا�سية املفرطة جتاهه. اخلوف من الرف�ض واحل�سّ

�إّنه �أمل حقيقي

بّينت درا�سة اأجرتها الباحثة الأمريكية جريالدين دوين، اأن 

اخلوف من رف�ض الغري قد يتحّول اإىل اأمل حقيقي يعّذب املعنيني 

الرغم  وعلى  الجتماعي.  الهلع  من  باأ�سكال  ويتمّثل  به، 

الباحثني،  بح�سب  م�سمم،  الدفاعي  الإن�سان  جهاز  اأن  من 

بع�ض  يف  يعجز  اأن��ه  اّل  الجتماعية،  العالقات  لت�سحيح 

الأحيان عن اإخفاء النفعالت العدائية لدى الأ�سخا�ض الذين 

ا�سني  احل�سّ اأن  هنا  والاّلفت  الأ�سباب.  لأتفه  باملهانة  ي�سعرون 

جتاه الرف�ض ل يتوقفون عن التفكري بحلول متنحهم املقدرة 

على املواجهة، الأمر الذي يزيد و�سعهم تعقيًدا ويجعل التعاي�ض 

معهم يف غاية ال�سعوبة.

�حلّل: �لدعم �لجتماعي و�لعاطفي

احلّل لهذه امل�سكلة ل يبدو ظاهرًيا �سهل التحقيق. فالذين 

من  مزمنة  تراكمات  �سحايا  العموم  على  هم  يعانونها 

الأحداث ال�سلبية الكامنة اأطيافها يف لوعيهم، مع ذلك يرى 

الخت�سا�سيون اأن احلّل ي�سبح ممكًنا يف حال تعّرف املعنيون 

اإىل روا�سب م�سكلتهم واأبعادها. وهذا يح�سل بداية مب�ساعدة 

اإخت�سا�سيني، اأو اأ�سخا�ض مقربنّي جديرين بالثقة. وهنا ين�سح 

�سبح اخلوف  لإبعاد  ال�سحيح  والإدراك  بالوعي  بالتّحلي  هوؤلء 

لهذا  التدريجي  ال��زوال  ومع  نفو�سهم.  يف  املتجذر  الجتماعي 

وعالقات  �سداقات  �سبكة  لبناء  موؤهلني  ي�سبحون  اخلوف، 

قادرة على م�ساعدتهم يف خمتلف جمالت حياتهم. ول نن�سى 

دور العالقات العاطفية الناجحة، فال�سريك املتفهم واملتجاوب 

مع امل�سكلة، قادر على القيام باملعجزات.







�م��ر�أة  ع�شر  خم�شة  من  و�ح��دٌة 

�لتي  �ملبي�ض  تكّي�ض  متالزمة  ت�شيبها 

غالًبا ما تبد�أ �أعر��شها بالظهور يف �شّن 

�لأعر��ض  هذه  �أبرز  ومن  �ملر�هقة. 

�شعر  كثافة  و�نخفا�ض  �لز�ئد  �ل�شعر 

�لر�أ�ض وعدم �نتظام �لدورة �ل�شهرية...

نكد  ��شكندر  توفيق  �ل��دك��ت��ور 

�لن�شائية  �جلر�حة  يف  )�إخت�شا�شي 

و�لتوليد وتقنيات �لإخ�شاب و�جلر�حة 

�ملر�ض  هذ�  عن  يتحّدث  �لتنظريية(، 

�ل�شائع وطرق عالجه. 

�صحة ووقاية

اإعداد:

روجينا خليل �ل�شختورة

العدد 92358

تكّي�ض املبي�ض لدى املراأة

�شعر ز�ئد، وزن ز�ئد... وم�شاكل قد 

ا خطرية �إذ� تاأّخر �لعالج ت�شبب �أمر��شً

تعريف �ملر�ض

ي���ع���ّرف ال��دك��ت��ور ن��ك��د م��ت��ازم��ة 

 Polycystic Ovary( املبي�ض  تكّي�ض 

Syndrom( على اأّنها م�سكلة �سببها 
خلل يف توازن الهرمونات لدى املراأة، وقد 

ال�سهرية،  ال��دورة  يف  م�ساكل  اإىل  ي��وؤدي 

احلمل،  على  امل��راأة  قدرة  من  احلّد  واإىل 

بالإ�سافة اإىل تغريات غري مرغوب فيها 

وعدم معاجلتها،  ال�سكل.  �سعيد  على 

تداعيات  اإىل  الوقت  مرور  مع  ت��وؤدي  قد 

خطرية، مثل اأمرا�ض ال�سكري والقلب.

�لأعر��ض

تكّي�ض  م��ت��ازم��ة  اأع��را���ض  تتميز 

بكونها  الأولية،  مراحلها  يف  املبي�ض، 

اأّوًل  منها  الغالب.  يف  طفيفة،  ا  اأعرا�سً

عمر  )م��ن  ال�سهرية  ال���دورة  يف  اخللل 

امل��راه��ق��ة(؛ ووف��ق 

م��������ا ي����و�����س����ح 

الدكتور نكد، تنمو يف الو�سع الطبيعي 

جريبات  خم�سة  ح���واىل  امل����راأة،  ل��دى 

ال�سهرية،  ال��دورة  خال   )Follicules(

نا�سجة  بوي�سة  الواحد  اجلريب  ويحرر 

حالة  يف  لكن  الإبا�سة.  حتني  عندما 

املبي�ض املتكّي�ض، ين�سج ما ل يقّل عن 

اأكرث  لوجود جريبات  نظًرا  �سعف ذلك 

وين�سج  معظمها  ويكرب  املعتاد،  من 

من دون حترير اأّي بوي�سة. من هنا تتاأخر 

الدورة ال�سهرية )Olygo-ovulation( اأو 

.)Unovulation( حتى تنقطع نهائًيا

ث���اين الأع����را�����ض، اخل��ل��ل يف ت���وازن 

اإىل  ي��وؤدي  قد  ما  اجلن�سية،  الهرمونات 

على  ال�سعر  ومنو  ال�سباب،  حّب  ظهور 

الوجه وال�سدر واجلزء الأ�سفل من البطن، 

وانخفا�ض كثافة ال�سعر على الراأ�ض.

هرمون  م�ستوى  ارتفاع  فاإّن  كذلك، 

 %50 من  اأك��رث  يف  الأن�سولني 

م���ن احل�����الت، ه���و م��وؤ���س��ر 

باملر�ض.  الإ�سابة  لحتمال 

وارتفاع م�ستوى هذا الهرمون 

وي��وؤدي  املباي�ض  عمل  يف  يوؤثر 

ا�ستجابتها  ا���س��ط��راب  اإىل 

ال�سادرة  الهرمونية  لاإ�سارات 

عن  وامل�سوؤولة  ال��دم��اغ  عن 

فيتوقف  البوي�سات،  تكّون 

املباي�ض  يف  وت��ب��ق��ى  من��ّوه��ا 

�سغرية  اأكيا�ض  �سكل  على 

ذلك  اإىل  ي�ساف  م��ت��ج��اورة. 

اكت�ساب الوزن الزائد وعدم القدرة على 

خ�سارته من جديد.

تكّي�ض  متازمة  اأّن  عاملًيا  وي��ق��ّدر 

من  باملئة  و15   10 بني  ما  ت�سيب  املبي�ض 

اأّنها  ويعتقد  الإجن��اب،  �سّن  يف  الن�ساء 

اأكرث �سيوًعا لدى الن�ساء الآ�سيويات.

�مل�شاكل

هذا  عن  الناجمة  امل�ساكل  تختلف 

فتاأثريه  اأخ��رى،  اإىل  مري�سة  من  املر�ض 

نف�سه  لي�ض  الإجناب  تريد  ل  ام��راأٍة  على 

���ا.  اأمًّ ت�سبح  اأن  يف  ت��رغ��ب  م��ن  على 

اإجمال الفتاة املراهقة يف �سّن ال� 19 مثًا 

وتتمّثل  حم�سة،  جمالية  م�سكلتها 

الزائد  ال�سعر  ي�سببه  ال��ذي  الإزع���اج  يف 

الطمث...  انتظام  وعدم  ال�سباب  وحب 

الإجن��اب  تريد  التي  املتزوجة  امل��راأة  اأّم��ا 
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تكمن  فم�سكلتها  عائلة،  وتكوين 

العاج  فاإّن  وبالتايل  احلمل،  �سعوبة  يف 

يختلف بني احلالتني.

�لت�شخي�ض

ت�سخي�ض املر�ض بح�سب الدكتور نكد، 

لي�ض بالأمر ال�سعب؛ واخلطوة الأوىل التي 

اأ�سئلة عن  الطبيب هي طرح  يقوم بها 

التي  الأعرا�ض  للمري�سة،  الطبي  التاريخ 

ثّم  لديها.  ال�سهرية  وال���دورة  تعانيها، 

ا للك�سف  ا �سريريًّ يجري فح�سً

)وجود  املتازمة  اأعرا�ض  عن 

�سعر زائد، ارتفاع �سغط الدم(، 

كي  وال��وزن،  الطول  ويفح�ض 

اأّن كتلة اجل�سم  يتاأكد من 

 Body Mass( ط��ب��ي��ع��ي��ة 

يعقب   .)Index - BMI
اإجراء فحو�سات خمربية  ذلك 

يف  ال�سكر  م�ستوى  لقيا�ض 

وم�ستويات  الأن�سولني  ال���دم، 

ال���ه���رم���ون���ات ال���ذك���ري���ة، 

احل���ل���ي���ب، الأ�����س����راداي����ول 

والأ�سرون. ففح�ض الهرمونات 

ي�ساعد على التاأكد من عدم 

الدرقية  الغدة  يف  خلل  وج��ود 

يف  اأو   ،)Thyroid gland(

ميكن  والتي  الخ��رى،  الغدد 

م�سابهة  ا  اأعرا�سً ت�سبب  اأن 

لأعرا�ض تكّي�ض املبي�ض.

ب��امل��وج��ات  احل��و���ض  ت�سوير 

ا  اأي�سً هو   )Ultrasound( ال�سوتية  فوق 

يكون  ل  وقد  الت�سخي�ض،  تقنيات  من 

�سرورًيا دائًما لكن اإجراءه ي�ساعد على 

نفي وجود اأمرا�ض اأخرى.

�لعالج

ينطلق العاج املعتمد يف حال تكّي�ض 

املبي�ض من و�سعية املري�سة. فعاج الفتاة 

العزباء يقت�سر على ا�ستخدام حبوب منع 

وحتّد  ال�سهرية  الدورة  تنظم  التي  احلمل 

كان  ح��ال  ويف  ال��زائ��د.  ال�سعر  منو  من 

و�سف  يتم  وخ�سًنا،  جًدا  كثيًفا  ال�سعر 

 – ال��ذك��ري  للهرمون  م�سادة  حبوب 

بالإ�سافة اإىل حبوب منع احلمل- لفرة 

حمددة. وين�سح الدكتور نكد با�ستخدام 

الكي  مثل  ال�سعر  لإزالة  الأخرى  الطرق 

بالليزر كحّل موؤقت بانتظار اأن يكون 

العاج قد حّل امل�سكلة. لكّنه يوؤكد 

يف املقابل اأّن امل�سكلة �ستبقى قائمة اإذا 

مل تعالج طبًيا.

يف احلالت التي تبنّي فيها الفحو�سات 

والتي  ال��دم  يف  الأن�سولني  ن�سبة  ارتفاع 

ين�سح  ال��وزن،  يف  زيادة  مع  عادًة  ترافق 

ومبمار�سة  غ��ذائ��ي��ة  حمية  ب��ات��ب��اع 

تناول  اإىل  بالإ�سافة  الريا�سية،  التمارين 

الدم  يف  الأن�سولني  عمل  تنطم  حبوب 

.»Insulin Sensitizer«

ال��ت��ي ي�سعب  اأم���ا ع��اج��ات احل��ال��ة 

ب�سبب تكّي�ض  املراأة احلمل  فيها على 

على  الأوىل  الدرجة  يف  فتقوم  املبي�ض، 

ت����ن����اول ح��ب��وب 

ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل 

على  ت�ساعد  التي  ال��دم  يف  الأن�سولني 

من  وتخّفف  اجل�سم  هرمونات  انتظام 

من  نف�سه  الوقت  يف  وتزيد  املر�ض  ح��ّدة 

املن�سطة.  للعاجات  املباي�ض  ا�ستجابة 

تراوح  ملدة  العاج  بهذا  ال�ستمرار  يجب 

م�ستوى  وف��ق  وذل��ك  �سهًرا؛  و12   3 ب��ني 

العاج  هذا  وي�ساعد  الأن�سولني.  هرمون 

على عدم حدوث ا�ستجابة مفرطة عند 

املباي�ض،  تن�سيط  حبوب  اأو  اإبر  ا�ستخدام 

خ��ال  �����ا  اأي�����سً با�ستخدام�ه  وين�سح 

الأ�سه�ر الأوىل من احلمل لتقليل ن�سب�ة 

الإ�س�قاط.

الطبيب  يعطي  الثانية،  ال��درج��ة  يف 

على  اإم��ا  الإبا�سة  حتري�ض  هرمونات 

�سكل حبوب اأو اإبر مع املراقبة الدقيقة 

الإب��ا���س�����ة،  اأي�����ام  وحت��دي�����د  للمباي�ض 

ح��دوث  عند  احل��م��ل  ن�سبة  فتكون 

الإبا�سة حواىل %40.

واإذا باءت كّل هذه العاجات بالف�سل، 

كخيار  نلجاأ  نكد،  الدكتور  يختم 

ت�سل  ال��ذي  اجلراحي  العاج  اإىل  اأخ��ري 

ن�سبة جناحه اإىل %70.







موا�سم 

اإعداد: د.ح�سني حمودوخريات

اجلامعة اللبنانية - كلية الزراعة

العدد 96358

�شجرة �شخية حتب ال�شم�س والأعايل

الك�ستناء يف لبنان: موا�سم واعدة

ي�ستهلك لبنان �سنويًّا اأكرث من 6 اآالف طن من الك�ستناء ي�ستوردها من اخلارج. فهذه الزراعة 

حديثة عندنا واإنتاجها ال يتجاوز الـ 100 طن �سنويًّا. لكن املردود املرتفع الذي توّفره زراعة الك�ستناء 

ا اأن اأ�سجارها ال حتتاج اإىل كثري من اجلهد والعناية مقابل  يفتح لها اآفاًقا وا�سعة م�ستقبًل، خ�سو�سً

غّلتها ال�سخية.

»�سجرة اخلري« فاكهة ال�ستاء

الإ����س���م ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ك�����س��ت��ن��اء هو 

وقد   ،»Aesculus Hippocastanum«

اخلري«  »�سجرة  با�سم  املا�سي  يف  عرفت 

وغريها  فروة«  و»اأبو  ال�ستاء«  و»فاكهة 

من الت�سميات. 

قبل اكت�ساف القمح ا�ستخرج القدماء 

من ثمارها الدقيق الطيب املذاق فخبزوه 

واقتاتوا منه، وقد ظّلت الك�ستناء الغذاء 

الرئي�س لكثري من ال�سعوب، اإىل اأن مّت 

اكت�ساف البطاطا وانت�سرت زراعتها يف 

اأوروبا يف القرن الثامن ع�سر.

يف  ال��ق��دم  منذ  م��ع��روف��ة  الك�ستناء 

موطنها  اأن  البع�س  وي��ق��ول  ال��ي��ون��ان، 

موطنها  اأن  اآخ��رون  يرى  بينما  تركيا، 

اإىل  انتقلت  ومنه  اإي���ران  ه��و  الأ�سلي 

اليونان.

تركيا  يف  الك�ستناء  اأ�سجار  تنت�سر 

واإي��ران  واأذرب��ي��ج��ان  وجورجيا  واأرمينيا 

�سوريا  ويف  وباك�ستان،  واأفغان�ستان 

واليمن  وفل�سطني  ول��ب��ن��ان  وق��ر���س 

وعمان، كما تنت�سر يف بع�س دول اأوروبا 

وفرن�سا  واإيطاليا  والبلقان  كاليونان 

واأمريكا  واليابان  ال�سني  ويف  وبريطانيا، 

ودول �سمال اأفريقيا. 

ب�س��ورة  الك�ستن��اء  �سج��رة  تعي���س 

لأنه��ا  اجلبلي��ة  املناط��ق  يف  طبيعي��ة 

يف  والثل��وج  وال�سقي�ع  الب��رد  تتحّم��ل 

اأ�سعة  تتحّمل  كما  ال�سكون،  فت��رة 

�سجرة  وهي  العالية.  واحل��رارة  ال�سم�س 

للجفاف  مقاومة  الأوراق،  مت�ساقطة 

للآف��ات  م���ا،  ح��د  واإىل  وال��رط��وب�����ة، 

الزراعية.



اأ�سناف الك�ستناء 

وال�سروط البيئية املنا�سبة لزراعتها

اإىل جمموعة  تنتمي �سجرة الك�ستناء 

والف�ستق  البندق  مثل  اجلوزيات  اأ�سجار 

وتتمّيز  والبلوط.  واجل��وز  واللوز  احللبي 

تتوّزع  وهي  اخل�سبي.  بغلفها  ثمارها 

على 4 اأ�سناف رئي�سة: الأوروبية وال�سينية 

واليابانية والأمريكية، علًما اأن ال�سنف 

الأوروبي هو الأف�سل لأنه مقاوم للجفاف 

طبيعة  مع  ب�سرعة  ويتاأقلم  والآف���ات 

بلدنا وتربتها.

فرتة  اإىل  الك�ستناء  اأ�سجار  حتتاج 

�سكون يف ف�سل ال�ستاء ل تقل عن اأربعة 

وانخفا�س  وثلوج  �سقيع  يرافقها  اأ�سهر 

درجات احلرارة اإىل اأقل من 5 فوق ال�سفر، 

وهي تتحّمل درجة حرارة منخف�سة حتى 

30 درجة مئوية حتت ال�سفر. اأّما يف ف�سل 

طور  يف  ال�سجرة  تكون  حني  الربيع، 

تفّتح الراعم، فاإن ال�سقيع يوؤذيها. وهي 

ال�سنوات  يف  اأف�سل  ب�سكل  وتنتج  تنمو 

احلارة �سيًفا.

زراع��ة  تتطّلب 

تربة  الك�ستناء 

وغنية  ع��م��ي��ق��ة 

الغذائية  ب��امل��واد 

رط���وب���ة  وذات 

ن�سبًيا،  مرتفعة 

ج���ي���دة ال�����س��رف 

احلمو�سة.  وقليلة 

الرتبة  وتنا�سبها 

اأو  ال����رم����ل����ي����ة 

بخلف  ال�سوانية، 

ال���ك���ل�������س���ي���ة 

وقليلة  والقلوية 

العمق.

يف ما خ�ّس ال�سوء 

حت���ت���اج اأ���س��ج��ار 

اإىل  ال��ك�����س��ت��ن��اء 

ال�سم�س  اأ���س��ع��ة 

امل��ب��ا���س��رة ول��ذل��ك 

تكون  اأن  يجب 

ن�سبًيا،  متباعدة 

اأغ�سانها ومتنع و�سول  كي ل تت�سابك 

ما  الكايف،  بالقدر  اإليها  ال�سم�س  اأ�سعة 

يحّد بالتايل من اإنتاجها.

فاأ�سجار  ال����رّي،  اإىل  بالن�سبة  اأم���ا 

الك�ستناء حتتاج اإىل معّدل اأمطار �سنوي 

ي�سل  ل  وحيث  ملم.   800 عن  يقل  ل 

يجب  املعّدل،  هذا  اإىل  الأمطار  ت�ساقط 

رّيها يف ف�سل ال�سيف. 

الت�سميد  اإىل  ا  اأي�سً الك�ستناء  حتتاج 

احليواين  )ال�سماد  منه  الع�سوي  ل  ويف�سّ

)النباتات  والنباتي  اأنواعه(  املخّمر على 

واحلّم�س  وال��ع��د���س  كالفول  القرنية 

وال��ب��ازي��ل وال��ر���س��ي��م وغ���ريه���ا(. ه��ذه 

الأ�سمدة احليوانية والنباتية، ت�ساهم اإىل 

رطوبة  على  احلفاظ  يف  الآزوت،  جانب 

النافعة  البكترييا  تكاثر  ويف  الرتبة 

وحتّللها  الغذائية  امل��واد  تفّكك  التي 

ها جذور الأ�سجار. تو�سع  وحتّولها فتمت�سّ

الأ�سمدة خلل ف�سل اخلريف حول  هذه 

مع  متوازية  م�سافة  على  ال�سجرة  جذع 

بعمق  يحفر  خندق  يف  اأغ�سانها،  تفّرع 

من  قريًبا  ال�سماد  هذا  لي�سبح  �سم   30

اأما  ال�سجرة.  جل��ذور  املا�سة  ال�سعريات 

فيقت�سر  الكيماوية  الأ�سمدة  ا�ستخدام 

على و�سع الع�سرينات التي تذوب يف مياه 

الري )بالتنقيط(، علًما اأن حاجة �سجرة 

طة احلجم وبعمر حواىل  الك�ستناء متو�سّ

40 عاًما هي 500 غرام من هذا ال�سماد.

ال�ستول والغلل

حّبة  من  الك�ستناء  زراع��ة  ميكن 

الك�ستناء نف�سها لكن ال�سجرة يف هذه 

بعد  اإل  منتظمة  ب�سورة  تثمر  ل  احلالة 

كانت  اإذا  اأم��ا  �سنة.   25 عمر  بلوغها 

الأوروب��ي  ال�سنف  ومن  مطّعمة  الأ�سجار 

تثمر  ف��ه��ي   ،)Castanea Sativa(

بانتظام بعد 4 �سنوات، علًما اأن ال�ستول 

متوافرة يف خمتلف امل�ساتل.

ل تختلف زراعة الك�ستناء عن زراعة 

يجب  اأّن��ه  اإل  اأخ��رى،  مثمرة  �سجرة  اأي 

�سجرة  من  اأكرث  احلديقة  يف  تتوافر  اأن 

هذه  حتتاج  ول  الأزه��ار.  تلقيح  ل�سمان 

فهي  خا�سة،  خدمات  اأي  اإىل  ال�سجرة 

يف  جذورها  ت�ستقر  اأن  ما  قوية،  �سجرة 

قوية.  بوترية  بالنمو  تبداأ  حتى  الأر���س 

)رئي�س  تر�سي�س  بلدية  رئي�س  وح�سب 

اجلمعية الزراعية يف هذه البلدة( ال�سيد 

اأر���س  قطعة  �ست  خ�سّ �سمعان،  غابي 

الك�ستناء  �ستول  لتاأ�سيل  تر�سي�س  يف 

اأحدث الطرق الأوروبية،  وتطعيمها وفق 

حتى بات الإنتاج املحلي ي�ساهي بجودته 

اأن  ويو�سح �سمعان  امل�ستورد من اخلارج. 

الك�ستناء �سجرة معطاء، ومعّمرة، تنتج 

حواىل 500 كلغ يف املو�سم بعد اكتمال 

فحّبات  �سهل  ثمارها  وجمع  منوها، 

عند  الأر���س  على  تت�ساقط  الك�ستناء 

عمال  اإىل  احلاجة  دون  من  ن�سوجها 

للقطاف.

اأخرًيا ين�سح �سمعان املزارعني باعتماد 

ل  والتي  الكلفة،  املتدنية  الزراعة  هذه 

الع�سوي  ال�سماد  من  القليل  اإل  حتتاج 

والكيميائي.
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�ضلطة املوزاريال الطازجة باخل�ضار

• املكونات:
جبنة موزاريال طازجة: 200 غرام.

بندورة: حّبتان.

خيار: عدد 2.

طحني: ن�صف كوب.

ن�صاء: ربع كوب.

زبدة: ملعقة كبرية.

زيتون منزوع النواة: حفنة.

نعناع ياب�س: ر�صة.

زيت زيتون: ملعقتان كبريتان.

خل بل�صاميك: ملعقتان كبريتان.

ملح وفلفل اأ�صود: ح�صب الرغبة.

التح�ضري والتقدمي: • طريقة 
- تقطع جبنة املوزاريال الطازجة وتلّت 

بالطحني وترتك جانًبا.

اإليها  - يف مقالة حتمى الزبدة وت�صاف 

قطع املوزاريال وتقلى من اجلانبني.

- يقطع اخليار والبندورة، وي�صاف اإليها 

الياب�س،  النعناع  النواة،  املنزوع  الزيتون 

الأ���ص��ود،  والفلفل  امللح  الزيتون،  زي��ت 

وحتّرك ثّم ت�صكب يف �صحن التقدمي.

النار،  عن  املقلية  امل��وزاري��ال  ترفع   -

وتنرث  التقدمي،  �صحن  و�صط  يف  وتو�صع 

فوقها كمية اخلل البل�صاميك.

الزانيا  بال�ضبانخ

• املكونات:
عجينة الالزانيا: 200 غرام.

حليب �صائل: ن�صف ليرت.

زبدة: 50 غرام.

طحني: ربع كوب.

كرمي �صائل: ن�صف كوب.

جبنة بارميزان: 50 غرام.

جبنة موزاريال: 150 غرام.

مكعب الدجاج: عدد 1.

�صبانخ م�صلوق: كيلو.

ة. جوزة الطيب: ر�صّ

ملح وفلفل اأ�صود: ح�صب الرغبة.

التح�ضري والتقدمي: • طريقة 
- تذّوب الزبدة على النار وي�صاف اإليها 

الطحني، وحتّرك حتى متتزج املكونان 

ج��ي��ًدا.ي�����ص��اف احل��ل��ي��ب ال�����ص��اخ��ن، 

مرقة  مكّعب  ال�صائلة،  ال��ك��رمي��ة 

الدجاج ثّم امللح والفلفل الأ�صود، ونحّرك 

ثّم  الدجاج  مكّعب  يذوب  حتى  جّيًدا 

اإطفاء  عند  الطيب  ج��وزة  ة  ر�صّ ن�صيف 

امل�صلوق  ال�صبانخ  ن�صيف  ث��ّم  ال��ن��ار. 

ونحرك جيًدا حتى تتجان�س املكونات.

للحرارة،  م��ق��اوم  زج��اج��ي  وع��اء  يف   -

يدهن قليل من الزبدة، ثم ي�صاف قليٌل 

قطع  ت�صّف  ثّم  ال�صابقة،  ال�صل�صة  من 

حتى  نف�صها  العملية  وتتكّرر  الالزانيا 

وتنرث  ث��الث،  اإىل  الطبقات  ع��دد  ي�صل 

جبنتا البارميزان واملوزاريال على الطبقة 

الأخرية.

 180 حرارته  فرن  يف  الالزانيا  تو�صع   -

درجة مئوية وترتك ملدة 20 اإىل 25 دقيقة، 

ثم تقّدم �صاخنة.

�أطايب 

اإعداد:�ل�شيف

ليال �ضقر الفحل

• ال�صيف ري�صار خمت�س
يف الأطباق الفرن�صية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�س«

هواة املائدة 

االأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري
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الدونات�س

• املكّونات:
حليب فاتر: ¾ كوب.

ماء فاتر: ربع كوب.

خمرية فورّية: ملعقة كبرية.

�صّكر: كوب واحد.

ملح: ن�صف ملعقة �صغرية.

بي�س: عدد واحد.

زبدة بحرارة الغرفة: ربع كوب.

طحني: 3 اأكواب.

زيت نباتي: للقلي.

املكونات املطلوبة لتزيني الدونات�س:

�صوكول: 100 غرام.

�صكر ناعم: كوبان ون�صف.

Vermicelle ملّون: ن�صف كوب.
• طريقة التح�ضري والتقدمي:

- تخلط اخلمرية الفورية مع املاء الفاتر 

وحت��ّرك  والبي�صة  وال�صكر  واحلليب 

الطرّية  الزبدة  اإليها  ت�صاف  ثّم  جيًدا. 

ون�صف كمّية الطحني وت�صرب باخلالط 

كمية  بعدها  ت�صاف  الكهربائي، 

الطحني املتبقية وت�صرب جمدًدا باخلالط 

حتى ت�صبح العجينة متما�صكة.

تو�صع  ب��ال��زي��ت،  م��ده��وٍن  وع���اٍء  يف   -

اأ�صفلها  ي�صبح  بحيث  وتقلب  العجينة 

يغّطى  ثّم  الأعلى،  اإىل  بالزيت  املدهون 

�صاعة  ملّدة  ويرتك  النايلون  بورق  الوعاء 

ح��رارة  يف  حجمه  ليت�صاعف  ون�صف 

الغرفة.

عليه  نرث  �صطٍح  على  العجينة  ُترّق   -

دوائ��ر  اإىل  تقطع  ث��ّم  الطحني،  بع�س 

بوا�صطة  تقريًبا  �صنتيمرتات   6 قطرها 

�صبق  )التي  املعدنية  الدونات�س  قطاعة 

تقطع  التي  الطحني(،  عليها  ُر���سّ  اأن 

القطاعة  بوا�صطة  الو�صط  من  بدورها 

ال�صغرية لتتخذ �صكل الدونات النهائي. 

وترتك القطع جمّدًدا ملّدة 40 دقيقة، حتى 

تغّطى  اأن  دون  من  حجمها،  يت�صاعف 

بحيث تتكّون ق�صرة على �صطحها.

ل  ويف�صّ ال��ن��ار،  على  الزيت  يحّمى   -

ت�صاف  ث��ّم  واف���رة،  كّميته  تكون  اأن 

ت�صقّر  حتى  وتقلب  الدونات�س  حبات 

حتى  جّيًدا  وت�صّفى  ترفع  اجلهتني،  من 

نتخّل�س من الزيت الإ�صايف.

اإىل قطع �صغرية،  ال�صوكول  ر  - يك�صّ

 ،Bain Marie ال�  طريقة  على  وي��ذّوب 

ترفع  ثّم  الدونات�س فيها  وتغّم�س حبات 

وترتك جانًبا حتى جتمد.

ي��ذّوب  بال�صكر،  الدونات�س  لإع��داد   -

ال�صّكر الناعم بربع كوب من املاء املغلي 

بي�صاء  �صل�صة  لتتكّون  جّيًدا  ويحّرك 

الدونات�س  حبات  فيها  تغم�س  ومل�صاء 

التي  الدونات�س  اأّما  لتربد،  جانًبا  وترتك 

نريد تزيينها بال� vermicelle، فنغّم�صها 

ثّم  ومن  وامل��اء  الناعم  ال�صكر  ب�صل�صة 

يف  املو�صوعة    vermicelle ال�  بكمّية 

�صحن، وترفع وترتك جانًبا. 
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ن�شيحة ال�شيف

ي��ن�����ص��ح ال�����ص��ي��ف 

ري�������ص���ارد اخل����وري 

جوزة  بر�س  باإ�صافة 

نهاية  يف  ال��ط��ي��ب 

اإع�����داد الأط���ب���اق، 

ت��وؤدي  احل����رارة  لأّن 

طعمه.  اإف��ق��اده  اإىل 

ك����م����ا ي��ن�����ص��ح 

ب��ت��ن��اول ال��الزان��ي��ا 

من  دقيقة   15 بعد 

ولي�س  حت�����ص��ريه��ا، 

مبا�صرًة بعد النتهاء 

من طهيها، بحيث 

طعمها  تكت�صب 

هذه  بعد  النهائي 

الفرتة.

فوائد ال�شبانخ
العربي،  عاملنا  يف  املعروفة  الورقية  اخل�صروات  من  ال�صبانخ 

الدول  بع�س  لها. حتتفل  الأ�صلي  املوطن  فار�س  بالد  وتعترب  

اأفغان�صتان يف عيد النريوز فيتناولها �صكان  اأعياد ر�صمّية، كما يحدث يف  بال�صبانخ يف 

ال�صبانخ  بعيد  الإ�صبانيون  يحتفل  كما  اجلديد،  العام  بخ�صوبة  تفاوؤل  الأرز  مع  كابول 

ال�صنوي ويقدمون الفطائر باأ�صكالها املتنّوعة.

عنا�صر  على  يحتوي  اأّنه  التغذية  اخت�صا�صّيو  فيقول  الغذائية،  ال�صبانخ  قيمة  عن  اأّما 

والبوتا�صيوم  واملاغنيزيوم  والكال�صيوم  باحلديد  لغناه  وذلك  الب�صري،  اجل�صم  تفيد  غذائّية 

الفوليك)املفيد  وحم�س  والبيتاكاروتني  املتعّددة  الفيتامينات  اإىل  بالإ�صافة  واملنغنيز. 

ا  للحوامل(، اإىل م�صادات الأك�صدة والأحما�س الأمينّية التي حتافظ على اخلاليا طبيعيًّ

اجل�صم،  اأن�صجة  بناء  على  ال�صبانخ  ي�صاعد  لذلك،  �صرطانّية.  خاليا  اإىل  حتّولها  ومتنع 

ويحافظ على �صالمة العني من خالل حمافظته على بنيتها �صّحّيًة مبعًدا عنها التلف 

الذي ميكن اأن ي�صرب �صبكتها يف حال التقدم يف ال�صّن.

الإم�صاك  من  يقي  وهو  الدم،  يف  والكولي�صتريول  الدهون  ن�صب  ا  اأي�صً ال�صبانخ  يخّف�س 

لحتوائه على ن�صب عالية من الألياف، وهو يحافظ على عظام قوية من خالل عمله 

رها. على تن�صيط خاليا العظام وتكثيفها منًعا لتك�صّ

100غرام  تناول  يوؤدي  حيث  الدم  فقر  معاجلة  يف  ال�صبانخ  اأهمية  التغذية  خرباء  ويوؤّكد 

للحديد  اليومّية  باملئة من حاجة اجل�صم  تاأمني 25  اإىل  باليوم  )ن�صف كوب( منه فقط 

مّما يوؤدي اإىل اإنتاج كريات الدم احلمراء.





جان  ال��ع��م��اد  اجلي�ش  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

التزلج  مدر�سة  بقائد  ممثلاً  قهوجي 

العميد خالد حمود، وبدعوة من االحتاد 

اللبناين للتزلج، اأقيم يف مطعم امل�ساعد 

– االأرز حفل افتتاح االأ�سبوع الدويل ال�24 
رئي�ش  بح�سور  االأل��ب��ي،  التزلج  لريا�سة 

وع��دد  �سلمة،  �سربل  ال�سيد  االحت���اد 

و�سخ�سيات  التزلج،  اأندية  ممثلي  من 

دبلوما�سية وريا�سية حملية واأجنبية.

باملنا�سبة  كلمةاً  حمود  العميد  األقى 

توّجه فيها بال�سكر اإىل االحتاد اللبناين 

ا  للتزلج على تعاونه مع اجلي�ش، خ�سو�ساً

يف جماالت تاأهيل مناطق التزّلج وتوفري 

الكوادر  وتدريب  والتجهيزات  االأعتدة 

اخلارج،  اإىل  البعثات  وانتداب  الب�سرية، 

اأهمية  اللبناين  اجلي�ش  اإي��لء  ا  موؤكداً

احليوي،  الريا�سي  القطاع  لهذا  ق�سوى 

الوطنية  ال��روات  اإح��دى  ي�سّكل  ال��ذي 

توافر  من  ا  انطلقاً اللبناين،  لل�سعب 

املنا�سبة  واملناخية  اجلغرافية  العوامل 

املنطقة  يف  البلدان  ملعظم  ا  خلفاً ل��ه، 

العربية.

التعّرج  �سباقات  االأ���س��ب��وع  ت�سّمن 

والق�سري مب�ساركة فرق لبنانية  الطويل 

مدر�سة   - اجلي�ش  فريق  بينها  )م��ن 

التزّلج( واأخرى اأجنبية.

واجلوائز  الكوؤو�ش  �سّلمت  ختامه،  ويف 

مل�ستحّقيها ومّت تبادل الدروع التذكارية 

 - نوتر«  »لو  فندق  يف  اأقيم  حفل  خلل 

االأرز.

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

ريا�ضة
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الأ�شبوع الدويل الـ 24 للتزّلج الألبي

�شطرجن

لل�سطرجن  دورة  يف  اجل��ي�����ش  ���س��ارك 

للعبة  اللبناين  االحت��اد  نّظمها  العادي 

حيث  ال�سباك،  فرن   – الفرير  ن��ادي  يف 

اللواء  من  ال�سامية  جمال  النقيب  حّل 

التا�سع يف املركز االأول.

للريا�سة  العايل  املركز  نّظم  كذلك 

الع�سكرية، بطولة اجلي�ش يف ال�سطرجن 

الرئي�ش  جممع  يف  اأقيمت  التي  العادي 

الع�سكري،  الريا�سي  حلود  اإميل  العماد 

واأ�سرف عليها االحتاد اللبناين لل�سطرجن 

اليا�ش  الركن  العميد  الدويل  واحلكم 

االأ�ستاذ  االحتادي  واحلكم  جودة  اأبو 

اأحمد جنار، وقد جاءت النتائج على 

النحو االآتي:

اللواء  من  ال�سامية  جمال  النقيب   -

التا�سع يف املركز االأول.

مديرية  من  فار�ش  عيد  اأول  املعاون   -

املخابرات يف املركز الثاين.

من  ج��وين  ح�سن  الركن  العقيد   -

كلية فوؤاد �سهاب للقيادة واالأركان 

يف املركز الثالث.



بطولة  االأرز،   – التزّلج  مدر�سة  نّظمت 

والتي   ،2015 للعام  التزلج  يف  اجلي�ش 

وال��ت��ع��ّرج  ال��ع��م��ق  ���س��ب��اق��ات  ت�سّمنت 

�سباط  مب�ساركة  والق�سري(  )الطويل 

اجلي�ش  واأفراد من خمتلف قطع  ورتباء 

ووحداته.

النحو  على  ج��اءت  فقد  النتائج  اأم��ا 

االآتي:

ال�شباط: • فئة 
العمق: • �شباق 

فوج  من  حيدر  اأب��و  عطية  النقيب   -

املغاوير يف املركز االأول.

الق�شري: التعّرج  • �شباق 
الغرفة  من  �سلهوب  رغيد  النقيب   -

الع�سكرية يف املركز االأول.

فوج  من  حيدر  اأب��و  عطيه  النقيب   -

املغاوير يف املركز الثاين.

- النقيب البحري اأنطوين كنعان من 

قاعدة بريوت البحرية يف املركز الثالث.

الطويل: التعّرج  • �شباق 

ال���ن���ق���ي���ب   -

ال��ب��ح��ري اأن��ط��وين 

كنعان يف املركز 

االأول.

ال���ن���ق���ي���ب   -

جرج�ش  طانيو�ش 

من فوج املغاوير يف 

املركز الثاين.

ال��رائ��د ج��ورج   -

فريفر من فوج املجوقل يف املركز الثالث.

الرتباء والأفراد: • فئة 
العمق: • �شباق 

من  حنا  اخل���وري  م���ارون  ال��ع��ري��ف   -

مدر�سة التزلج – االأرز يف املركز االأول.

مدر�سة  من  كنعان  اأحمد  املعاون   -

التزلج – االأرز يف املركز الثاين.

املغاوير  املوؤهل ح�سني علي من فوج   -

يف املركز الثالث.

الق�شري: التعّرج  • �شباق 
مدر�سة  من  جنم  اأن��دري  اأول  املعاون   -

التزلج – االأرز يف املركز االأول.

اأنطونيو�ش طوق من مدر�سة  - اجلندي 

التزلج – االأرز يف املركز الثاين.

فوج  من  ع��درا  كامل  اأول  امل��وؤه��ل   -

املغاوير يف املركز الثالث.

الطويل: التعّرج  • �شباق 
- املعاون اأول اأندري جنم يف املركز االأول.

املركز  يف  طوق  اأنطونيو�ش  اجلندي   -

الثاين.

اأول بطر�ش طوق من مدر�سة  - العريف 

التزلج – االأرز يف املركز الثالث.

ريا�ضة
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بطولتا لبنان يف التعّرج الطويل والق�شري.. وال�شنوبورد

 – املزار  اأقيمت يف حمطة  التي  والق�سري  التعّرج الطويل  – االأرز يف بطولة لبنان يف �سباق  التزّلج  �ساركت مدر�سة 

اأنطونيو�ش طوق يف املركز اخلام�ش من بني 15  كفردبيان، ويف بطولة ال�سنوبورد يف اللقلوق، حيث حّل اجلندي 

ا. مت�سابقاً

... وبطولة اجلي�ش

كاأ�ش لبنان يف كرة القدم لل�شالت

بطولة  يف  الثاين  املركز  يف  اجلي�ش  فريق  حّل 

نال  وقد  لل�ساالت.  القدم  لكرة  لبنان  كاأ�ش 

اللقب فريق بنك بريوت بنتيجة 5- 1، وذلك يف 

مباراة جرت على ملعب جمّمع الرئي�ش العماد 

قائد  وبح�سور  الع�سكري  الريا�سي  حلود  اإميل 

بالوكالة  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

العميد جورج الهد.



قائد  قهوجي  ج��ان  العماد  برعاية 

الهد  ج��ورج  بالعميد  ممثلاً  اجلي�ش 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  قائد 

ال�سنوية  الذكرى  ومبنا�سبة  بالوكالة، 

للريا�سة  ال����دويل  املجل�ش  لتاأ�سي�ش 

املركز  نّظم   ،)CISM( الع�سكرية 

العايل للريا�سة الع�سكرية �سباق رك�ش 

ثكنة  م��ن  ��ا  اإن��ط��لقاً كلم   5 مل�سافة 

 – البحر  مغاوير  )ف��وج  ال��ن��داف  ميلد 

العامة يف  اإىل احلديقة  عم�سيت( و�سوالاً 

جبيل.

ق��ادة  ع��ن  مم��ث��ل��ون  ال��ن�����س��اط  ح�سر 

املتحدة  االأمم  وق��وات  االأمنية  االأجهزة 

وف��وج   )UNIFIL( لبنان  يف  امل��وؤق��ت��ة 

البحر،  مغاوير  ف��وج  وق��ائ��د  االإط��ف��اء، 

الريا�سية  االإحت����ادات  ع��ن  وممثلون 

جبيل  بلديتي  ورئ��ي�����س��ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

والرمي  الريا�سة  �سباط  اإىل  وعم�سيت، 

املتقاعد  الركن  والعميد  اجلي�ش  يف 

اأ�سد الها�سم قائد املركز العايل للريا�سة 

ا. الع�سكرية �سابقاً

ع��ّداء   1400 ح��واىل  ال�سباق  يف  �سارك 

واالأج��ه��زة  اجلي�ش  قطع  م��ن  وع����ّداءة 

يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  وقوات  االأمنية 

واالأندية  واالإحت��ادات   )UNIFIL( لبنان 

جامعات  طلب  اإىل  اإ�سافةاً  الريا�سية، 

ومدار�ش من جبيل وك�سروان وال�سمال. 

الوطني  الن�سيد  ُع���زف  ال��ب��داي��ة  يف 

املجل�ش  ن�سيد  تله  اللبناين، 

الع�سكرية  للريا�سة  ال���دويل 

اإ���س��ارة  كانت  ث��م   ،)CISM(

االنطلق التي اأعطاها ممثل قائد 

اجلي�ش العميد الهد لفئة الع�سكريني، 

وتلها انطلق املدنيني باإ�سارة من مدير 

ال�سباق املقدم بول �سليبا.

النحو  على  جاءت  فقد  النتائج،  اأما 

االآتي:

الرجال: الع�شكريني  • فئة 
ل��واء  م��ن  ع��وا���س��ة  ح�سني  امل��ع��اون   -

احلر�ش اجلمهوري يف املركز االأول.

اللواء  �سويدان من  اأول علي  - اجلندي 

ال�سابع يف املركز الثاين.

- الرقيب ح�سني قي�ش من اللواء االأول 

يف املركز الثالث.

ال�شيدات: الع�شكريني  • فئة 
- الرقيب منى فح�ش يف املركز االأول.

املركز  يف  يعقوب  ل���ودي  ال��رق��ي��ب   -

الثاين.

امل��رك��ز  ال��رق��ي��ب ف���رح ك��ات��ور يف   -

الثالث.

لقوى  العامة  املديرية  من  )جميعهّن 

االأمن الداخلي(.

:)UNIFIL الع�شكريني )�شيدات  • فئة 
- �سولنيري يف املركز االأول.

:)UNIFIL الع�شكريني )رجال  • فئة 
- �ستيفان لوبيتزر يف املركز االأول.

- �سومان �سري�ستا يف املركز الثاين.

- رينود فويري يف املركز الثالث.

اأكرب عّداء: • فئة 
االإيليت  نادي  من  عطوي  ن�سرالله   -

)85 �سنة(.

الهد  ج��ورج  العميد  �سّلم  اخلتام  يف 

وقدم  للفائزين،  وامليداليات  الكوؤو�ش 

العميد  م��ن  لكل  ت��ذك��اري��ة  ����ا  دروعاً

ورئي�سي  الها�سم  اأ�سد  املتقاعد  الركن 

بلديتي جبيل وعم�سيت، عربون �سكر 

وتقدير.
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اأبناء �سباط اجلي�ش يف بطولة  �سارك عدد من 

لبنان للجودو لل�سباب وال�سابات للعام 2015، التي 

نتائجهم،  وجاءت  للعبة،  اللبناين  االحتاد  نّظمها 

كّل بح�سب فئته، على النحو االآتي:

ذهبية(: )ميدالية  الأول  املركز  • يف 
- جويل اإبنة العميد الركن ابراهيم الباروك، حل اإبنة 

خالد  الرائد  اإبنة  كلوي  مو�سى،  حممد  الركن  العقيد 

اأرناوؤط، ويو�سف اإبن العميد املتقاعد حممد جعفر.

ف�شية(: )ميدالية  الثاين  املركز  • يف 
- عماد اإبن العميد املتقاعد حممد جعفر.

برونزية(: )ميدالية  الثالث  املركز  • يف 
اأحمد  املوىل،  �سع�دالله  املتقاع��د  العميد  اإبنة  زينب   -

اإبن  جو  حلوي،  �سامل  علي  االإداري  الركن  العميد  اإبن 

الرائد  اإب��ن  وك��رمي  ال��ب��اروك،  ابراهيم  الركن  العميد 

عجاج كيوان.

جميعهم يتدربون يف املركز العايل للريا�سة الع�سكرية 

زهري  الرقيب  ال��دويل  واحلكم  الوطني  امل��درب  باإ�سراف 

فيا�ش.

ريا�ضة

العدد 106358

اجلي�ش يتاأّلق يف »كاأ�ش ميالين فريحة«
اللبناين  االحت���اد  نّظم 

بطولة  ال��ق��وى  الأل���ع���اب 

ال�ساحية  الخرتاق  لبنان 

حت��ت ع��ن��وان »ك��اأ���ش 

مدر�سة  م�سمار  على  فريحة«  ميلين 

 300 حواىل  مب�ساركة  اجلمهور،  �سيدة 

ا،  احتادياً ا  نادياً  15 ميثلون  وع��داءة  عداء 

اأح��رز  ال��ذي  اجلي�ش  فريق  بينهم  وم��ن 

حّل  فقد  االأوىل.  امل��راك��ز  ع�سكريوه 

االأول،  املركز  يف  عوا�سة  بلل  العريف 

املركز  يف  قي�ش  ح�سني  الرقيب  ت��له 

االأول(،  ال��ل��واء  م��ن  )كلهما  ال��ث��اين 

اللواء  من  �سويدان  علي  اأول  واجلندي 

ال�سابع يف املركز الثالث.

ك
ربو

م





�سباق 

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

العدد 108358

»اإغارة الأرز« 

ال�سابع

مزيد 

من 

النجاح

1800 مت�شابٍق، �شاركوا يف �شباق »اإغارة الأرز« الذي نّظمه فوج املغاوير برعاية قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي، لل�شنة ال�شابعة على التوايل، والذي يحقق عاًما بعد عام مزيًدا من النجاح والإقبال.

�شارك يف هذا ال�شباق نحو 367 ع�شكرًيا، من اجلي�ش والأجهزة الأمنية وقوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان، بالإ�شافة اإىل ريا�شيني مدنيني من: لبنان، الأردن، الوليات املتحدة الأمريكية، 

كندا، فرن�شا، بريطانيا، اأ�شرتاليا، بلجيكا، �شوي�شرا، الأرجنتني، الفيليبني واأملانيا.

التجّمع

العادة  امل�شاركون، كما جرت  جتّمع 

اجلبة،  ح��دث  منطقة  يف  ال�شبت،  ي��وم 

)مكان  تنورين  اأرز  اإىل  انتقلوا  ث��م 

الركن  العميد  قّدم  حيث  االنطالق(، 

�شامل روكز قائد فوج املغاوير، ال�شروحات 

الالزمة عن ال�شباق و�شروطه واأهدافه، ثّم 

دعاهم اإىل ق�شاء �شهرة ممتعة حول النار 

لطيفة  اأجواء  يف  الع�شاء،  تناولوا خاللها 

طغى عليها املرح.

النطالق

اأعلنت  ال�شاد�شة من فجر االأحد،  عند 

ال�شباق  اإن��ط��الق  ال��ن��اري��ة  ال��ط��ل��ق��ات 

الذي  و»راندونيه«(  »راكيت«  )بنوعيه 

جرى على ثالثة م�شالك: 18 كلم، 30 

كلم و45 كلم.

ا كانت الظروف املناخية  هذا العام اأي�شً

�شعبة مما زاد التحديات اأمام املت�شابقني 

)ثلج، برد ومرتفعات...(، لكّن عنا�شر 

فوج املغاوير كانوا ينت�شرون على جميع 

اأّي  ومعاجلة  امل�شاعدة  لتاأمني  امل�شالك 

طارئ. وقد اأّدت االإجراءات االحرتازية اإىل 

�شري االأمور على ما يرام، من دون اأن ي�شّجل اأّي حادث يذكر.

الو�شول والنتائج

ت�شليم  مّت  حيث  ب�شري  اأرز  غابة  يف  كانت  الو�شول  نقطة 

اجلوائز وامليداليات للرابحني بح�شور العميد روكز ممثاًل قائد 

الريا�شية  ال��روح  على  مقت�شبة  كلمة  يف  اأثنى  وقد  اجلي�ش، 

العالية التي حتّلى بها املت�شابقون وتوّجه 

اإجناح  يف  �شاهم  من  كّل  اإىل  بال�شكر 

هذا اللقاء، وختم مهنًئا الرابحني الذين 

جاءت نتائجهم على النحو االآتي:

�شباق الـ 18 كلم »راكيت«

• الع�شكريون:
ال�شيخ، اجلندي  ابراهيم  اأول  الرقيب   -

اأحمد يف  واجلندي حممود  حمزة حمود، 

املركز االأول.

- اجلندي اأول اأحمد �شلح، اجلندي اأول 

يف  رزق  علي  واجلندي  م�شطفى،  حيدر 

املركز الثاين.



عبدو،  اأحمد  اجلندي  نعمان،  الفتاح  عبد  اأول  اجلندي   -

واجلندي كمال حمية يف املركز الثالث.

• املدنيون:
•  الذكور:

- �شامر �شليم، فادي �شالح، و�شمري ال�شلمان يف املركز االأول.

املركز  يف  خ��وري  واإيليا  رم�شان،  كرمي  غربيال،  يو�شف   -

الثاين.

يف  زيد  اأبو  ومالك  �شنتينا،  ابراهيم  ب�شيوين،  املوىل  كرم   -

املركز الثالث.

•  الإناث:
- نورا ذياب، هيام خويري، مريال روزاليا يف املركز االأول.

يف   Eyer Myrtille, Goetz Anne, Clara Grossiord  -

املركز الثاين.

- وردة غربيال، كلود عبد الله، وماريا ع�شي يف املركز الثالث.

�شباق الـ 18 كلم »راندونيه«

• الع�شكريون:
- املوؤهل ح�شني علي، اجلندي حممد الطح�ش، واجلندي ح�شام 

اأبو زور يف املركز االأول.

- العريف حممد نا�شر الدين، العريف حممد البزال، واجلندي 

اأول ح�شن امل�شمار يف املركز الثاين.

- الرقيب ح�شني ا�شماعيل، اجلندي نزار ياغي، واجلندي طارق 

دندل يف املركز الثالث.

• املدنيون:
•  الذكور:

- عبا�ش عويك، ح�شني نعمة، و�شعد فران يف املركز االأول.

يف  عربتجي  وفيليب  الرفاعي،  كرمي  الله،  عبد  طوين   -

املركز الثاين.

- و�شام �شعيا، �شامر �شعيا، وربيع درزي يف املركز الثالث.

•  الإناث:
- با�شكال قماطي، كلوي قماطي، ومرينا عقل يف املركز 

االأول.

- �شرين كرم، مينى االأ�شمر، وبرتي�شيا هيبي يف املركز الثاين.

�شباق الـ 30 كلم »راندونيه«

• الع�شكريون:
واجلندي  �شرايا،  هادي  الرقيب  بكر،  اأبو  علي  اأول  الرقيب   -

�شمري �شدراوي يف املركز االأول.

واجلندي  مو�شى،  ح�شن  الرقيب  �شوفان،  حممد  الرقيب   -

م�شطفى حمو�شى يف املركز الثاين.

والرقيب عبد  العلي،  اأحمد  اجلندي  اجلندي حممد عبدو،   -

ال�شتار علم الدين يف املركز الثالث.

• املدنيون:
- ليندو�ش �شو، اإدغار �شعب، وجورج خمايل يف املركز االأول.

 Tankrete de la Morinerie, Marcos Hado, Raja  -

Saade يف املركز الثاين.
- رواد خميرب، �شامر �شو، وغابي قرداحي يف املركز الثالث.

�شباق الـ 45 كلم »راندونيه«

 Carin Stephane, Malange Christophe, Marg  -

Verienvincent يف املركز االأول.
والعريف  اخلليل،  خ�شر  العريف  غ��ازي،  اأك��رم  العريف   -

�شلطان مغام�ش يف املركز الثاين. 
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�شم: ......................................................................................................................................     الهاتف: ...............................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................................

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�ش�س للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات وتر�شل 

ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« 

-  »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 ني�شان 2015.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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اجلي�ش  اأف����واج  م��ن   -1

ال���ل���ب���ن���اين، ال�����س��ج��اع 

ال�سريف.

2- عامل فلكي وريا�سي فرن�سي، فوالذ، 

ولد النعام، �ساحة القتال.

وكاتب  فنان  يفارق،  ومل  ب�  تعّلق   -3

فكاهي لبناين راحل، تعب.

وكرث،  زاد  ال�سغرى،  �سهرزاد  �سقيقة   -4

اأح�سل العطية.

5- ممثلة اأمريكية حائزة على جائزتي 

اأو�سكار، للتمني.

6- �سالالت يف اأوغندا، ينبت حتت اأنف 

الرجل.

7- من االأزهار، عملتنا، يقرع الباب.

8- من االأقم�سة.

يف  منطقة  راحلة،  م�سرية  ممثلة   -9

اإيطاليا، نهر يف اإيطاليا.

وقوة،  �سّدة  عا�سمتنا،  مو�سول،  اإ�سم   -10

مت�سابهان.

11- جزيرة �سورية، فيلم من بطولة فريد 

�سوقي، النباتات الع�سبية التي يتغذى بها 

االإن�سان.

12- ما يتالأالأ، اأترك، برغي.

بحرية  مطبوخ،  غري  املكان،  ق�سد   -13

رو�سية.

حتّرك   ،1962 ولدت  م�سرية  ممثلة   -14

وزاغ.

نوتة  لال�ستفهام،  املنزلة،  وعلو  العز   -15

مو�سيقية.

يف  مطار  مت�سل،  �سمري  طرب،  اآلة   -16

لندن.

... -17

18- مطلع ن�سيدنا.

قريبتي،  النيل،  19- مدينة م�سرية على 

اأفعال.

20- للنهي، يفرح، ال�سّيادون، فرد.

21- بلدة يف ك�سروان، اأ�سود، نن�سى، ميل 

ورجوع اإىل.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

راح��ل  فرن�سي  اأدي���ب   -1

�ساحب غادة الكاميليا، 

ثمر النخل قبل اأن ين�سج.

2- للنفي، منزل، من الطيور.

3- ت�سرتونها، اأديب وناقد اإنكليزي راحل 

وم�ستك�سف  بّحار  اإ�سم  نف�ش  يحمل 

اإنكليزي.

4- اأر�سد، من جزر اخلليج، حياكة.

5- ممثل م�سري ولد 1950، مدينة هندية، 

ماركة �سيارات.

يف  مدينة  احلنظل،  طعم  ِم��ق��ول،   -6

النا�ش،  من  �سنف  اإي��ران، 

للتمني.

�سرب،  املالب�ش،  هيئة   -7

نا�سج،  غري  الراأ�ش،  ي�سيب 

�سّرها.

8- مرفاأ يف قرب�ش، يقطعان، �سار الوقت، 

اإجتهد.

كل  من  رب��ع  ال���رتاب،  و�سّب  ه��ال   -9

�سيء، �سنتها وحفظتها، وحدة وزن.

اللباب،  �ساحب  قدمي  عربي  موؤرخ   -10

ن�سجر.

11- والد اأبي، فنانة ومغنية لبنانية مثلت 

يف م�سل�سل حلوة وكذابة.

12- غني، ثغري، �سنوبر.

�سقيقة  لبنانية  ممثلة  اأع��ّم��ر،   -13

ممثل، ديك.

مو�سيقية،  نوتة  احل��ظ،  ب��روج  اأح��د   -14

ر�سام عاملي راحل، مغنية لبنانية.

15- قليلة الوجود، يعاونونه، ف�ساء.

16- يعي�ش يف املاء، حب، �سدة وحمنة.

و�سل  راحل،  لبناين  و�سحفي  اأديب   -17

اإىل، اأذاع اخلرب، ذئب.

غ��رائ��ب  اجل�����س��م،  اأع�����س��اء  م��ن   -18

الكالم، قد وقامة، اأخو االأب.

ع�سكرية،  رتبة  اآ�سيوية،  عا�سمة   -19

دواء، اأحد هدايف كاأ�ش العامل.

مدينة  ال��ط��ي��ور،  م��ن   -20

ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة، ن���وع من 

البلوط.

• املوؤهل مارون �شّباغ
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

اأول بطر�س خوري • املعاون 
الفوج املجوقل.

• اجلندي نور فخري
مديرية االأفراد.

• بتول ح�شني ملك
�سفري.
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�سعبة احلل�سهلة احلل

احلل بني يديك
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• برناردو هو�شاي:
طبيب اأرجنتيني 

 .)1971 – 1887(

نال جائزة نوبل عام 

1947 على درا�سته 

الغدد ذات االإفرازات 

الداخلية.

• بيار فلورن�س:
طبيب فيزيولوجي 

فرن�سي )1794 – 

1867(. اكت�سف 

وظيفة املخيخ 

وكيفية تكّون 

العظام.

• كارل الند�شتايرن:
عامل بيولوجي 

من�ساوي )1868-

1943(. اكت�سف 

فئات الدم املختلفة. 

نال نوبل 1930.

اأعياد

اأهاليل

ا�ستماع

انت�سار

اإيطاليا

الربازيل

بريوت

با�سق

بلغاريا

بوق

باري�ش

تلفزيون

متثيلية

ثمر

ثقافة

ثلوج

ثوب

جنوى

حواء

حديد

حرية

خليج

خط

دانوب

ذهب

رينوار

رياح

�سهل

�سحرور

�سوم

�سخر

طرب

طروادة

طريدبا

عجيب

عوا�سف

عنوان

غانا

غجر

فوز

فولتري

قبطان

كور�سيكا

كريت

كولورادو

مائدة

معمول

مارغو

جمد

ناغازاكي

نقابة

ن�ساط

قامو�ش �سغري
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإاّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها،  على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماواًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية االأ�سكال 

الثالثية 

االأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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لها،  لأر�صنا، مال�صق  �صقيق  الربيع موعد، كالهما  ومع  الثلج موعد،  لنا مع 

ويبيت  برتابنا،  يطمع  الذي  الإره��اب  هو  اخلطر  خطر.  منهما  اأّي  يف  لنا  ولي�س 

ال�صر ل�صتقرار وطننا واأمنه، ويهّيىء الفتنة ل�صعبنا، ويتحّي الفر�س لالعتداء على 

. جي�صنا

نحن نحب الثلج ومنيل اإليه لوًنا و�صفاء ومبعًثا للخري، لكننا ل نقيم من حباته 

والقالع،  ال�صواتر  به  نبني  ال�صخر  العدو، فلدينا  �صهام  بوا�صطتها  نرّد  دريئة  البي�س 

وال�صالح. والتدريب  الِعلم  ولدينا الإرادة ن�صّد بها الأزر وُنحيي الهمم، ولدينا 

عن  الثلج  انح�صار  بعد  يح�صل  اأن  ميكن  عّما  وتوالت،  التوقعات  كرثت  لقد 

اإىل ما  واأوديتنا. معارك، هجمات...  الربيع على مدى �صفوحنا  وانب�صاط  جبالنا، 

اأخبار. هنالك من 

للقيام  ال�صتعداد  دائم  اجلي�س  فاإن  يكن،  مل  اأو  �صحيًحا  ذلك  كان  و�صواء 

م�صاألة  مّرة  قيادته  عن  تغب  ومل  اأر�صه،  عن  وللدفاع  اختالفها،  على  باملهّمات 

الكاملة  واجلهوزية  ومناخها،  طق�صها  مع  التعامل  وح�صن  الأر�س  هذه  درا�صة 

ملواجهة الحتمالت �صّتى، فكيف لنا اأن نهمل الربد واحلر والثلج واملطر وال�صحو 

واجلفاف، وبالدنا معتادة على حركة الف�صول، وكّلنا يعرف اأن موقعها اجلغرايف 

اآن؟  ي�صّم البحر وال�صهول واجلبال يف 

يتفّقد الخ�صرار يف  وهذا هو جي�صنا  وا�صتعداداتنا متوا�صلة،  قائمة  اإن ح�صاباتنا 

حقولهم  اإىل  ينطلقون  مواطنونا  هم  وها  الثلج،  وتكّد�س  املطر  في�س  بعد  اأر�صه 

على مقربة من وحداتهم الع�صكرية التي ت�صتقبل ال�صم�س فوق التالل، فخورين 

العزم  وعقدها  امليدانية،  اإجراءاتها  اإىل  ومطمئني  �صهدائها،  وماآثر  بت�صحياتها 

والت�صحيات. الأخطار  على حمايتهم، كائنة ما كانت 

ومتوا�صل،  الإرهاب حمدق  اأّن خطر  يقينه  ويف  والكلل،  التعب  يعرف  جي�صنا ل 

فال نحن ُنطبق الأجفان يف الف�صل املاطر ول نحن ننتحي جانًبا يف الزوايا الدافئة 

وخلف الدريئات الواقية. ل�صنا نرتاد الأوكار واملغاور، ول�صنا نتجّنب النور اإن �صطع، 

بالربيع  بالدنا  اأبناء  ولينعم  العزم،  بادية  و�صواعدنا  اخلطوط  وا�صحة  فمهماتنا 

الإرهاب... وليندحر 

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

بني الثلج والربيع

عبارة
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