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عني  تظّل  الإرهاب،  �صد  يخو�صها  التي  املعركة  موازاة  يف 

ملواجهة  ا�صتعداد  على  الع�صكريون  ويظّل  �صاهرة،  اجلي�ش 

يف  اجلي�ش  قائد  عليه  �صّدد  ما  هذا  حمتمل.  اعتداء  اأي 

جولته جنوًبا، والتي اأعقبتها جولة اأخرى تفّقد خاللها فوج 

املغاوير، موؤكًدا اأّن اجلي�ش �صيعرب بالوطن اإىل بّر الأمان.

من  اأي  يف  جي�صنا  ر  يق�صّ مل  احلديث،  ال�صالح  انتظار  يف 

معاركه، فهمم الرجال ودماوؤهم تكّفلت ب�صّد الثغرات...

الآن انطلقت فعلًيا م�صرية الت�صّلح، و�صلك قطارها ال�صّكة، 

مبوجب  الفرن�صية  الأ�صلحة  من  الأوىل  الدفعة  و�صول  مع 

الهبة التي قّدمتها اململكة العربية ال�صعودية.  

يف  كبرية  خربة  متتلك  التي  العريقة  اجلي�ش  األوية  من  هو 

القتال، بعد اأن خا�صت الكثري من املعارك، وقّدمت خرية 

يف  رجاله  ينت�صر  ال�صاد�ش،  امل�صاة  لواء  �صهداء...  رجالها 

النت�صار  وعد  لأبنائه  حاملني  الوطن  من  وا�صعة  م�صاحة 

على الإرهابّيني، وحمّققني اأينما حّلوا، الأمان والطمئنان.
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�إ�ستقباالت 

�لوزير

العدد 8359

وزير الدفاع الوطني

ي�ستعر�ش مع قائد اجلي�ش

الأو�ساع الأمنية والع�سكرية

الدفاع  وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  عر�س 

الوطني �سمري مقبل يف مكتبه يف الوزارة مع قائد 

الأمنية  الأو�ساع  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س 

يف  اجلي�س  وحدات  به  قامت  وما  والع�سكرية، 

جرود عر�سال وراأ�س بعلبك من عمليات �سريعة 

مواقع  على  ال�سيطرة  من  مّكنتها  وخاطفة، 

الإرهابية  التنظيمات  ت�ستخدمها  كانت 

وعلى  اجلي�س  مراكز  على  والعتداء  للت�سّلل 

املواطنني.

ت�سليح  مو�سوع  اإىل  البحث  ت��ّط��رق  كما 

اجلي�س وبع�س ال�سوؤون يف املوؤ�س�سة الع�سكرية.

قائد  زار  الأع��ي��اد،  وملنا�سبة  لح��ق  وق��ت  ويف 

اأع�ساء  يرافقه  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س 

املجل�س الع�سكري الوزير مقبل حيث قّدموا له 

التهاين بعيد الف�سح املجيد.

... ويتفقد غرفة العمليات امل�سرتكة

يف قيادة اجلي�ش

تفّقد وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل، 

بح�سور قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، غرفة 

اجلي�س،  قيادة  مبنى  يف  امل�سرتكة  العمليات 

والتي ت�سرف على اإدارة اخلطة الأمنية يف مدينة 

بريوت و�سواحيها.

اخلطة  �سري  على  مقبل  ال��وزي��ر  اّط��ل��ع  وق��د 

م�سرًيا  باأهميتها،  منوًها  املّتخذة،  والإج��راءات 

التي  ال��ده��م  عمليات  اإىل  خ��ا���س  ب�سكل 

القوى  مع  بال�سرتاك  اجلي�س  وحدات  تنّفذها 

الأمنية. واأثنى وزير الدفاع الوطني على النتائج 

الأرا�سي  خمتلف  يف  القوى  هذه  حققتها  التي 

اللبنانية، جلهة طماأنة املواطنني و�سبط املمنوعات وتوقيف املطلوبني للعدالة، م�سيًدا بجهود قيادة اجلي�س حلماية 

ال�سلم الأهلي واحلفاظ على ال�ستقرار الوطني يف هذه املرحلة اخلطرية، ولفًتا اإىل اأن ترحيب الأهايل بهذه اخلطة، هو 

خري دليل على ثقتهم باجلي�س والقوى الأمنية، وتوقهم اإىل ب�سط �سلطة الدولة والقانون.



... وبورتولنو وغرازيانو 

ا�ستقبل الوزير مقبل القائد العام لليونيفل اجلرنال لوت�سيانو 

بورتولنو يرافقه وفد ع�سكري يف زيارة متحور البحث خاللها 

اجلي�س  مع  القائم  والتن�سيق  اليونيفل  ق��وات  ن�ساط  حول 

اللبناين جلهة تطبيق القرار 1701.

كما ا�ستقبل رئي�س هيئة اأركان اجلي�س الإيطايل اجلرنال 

�سفري  يرافقه  ع�سكري  وفد  راأ���س  على  غرازيانو  كالوديو 

يف  اجلانبان  بحث  وقد  مورابيتو.  جوزيبي  لبنان  يف  اإيطاليا 

�سوؤون تتعلق بالتعاون الع�سكري بني لبنان واإيطاليا ومبهمة 

القوات الإيطالية �سمن قوات الأمم املتحدة يف لبنان.

... ونظريه الأرميني

�سريان  الأرميني  نظريه  مع  اللبناين  الدفاع  وزي��ر  اجتمع 

اأوهانيان على راأ�س وفد ع�سكري يرافقه �سفري اأرمينيا يف لبنان 

اآ�سوت فاردنيان. وتطّرق البحث اإىل جمالت التعاون الع�سكري 

بني لبنان واأرمينيا، وتفعيل التفاقية املربمة بهذا ال�ساأن بني 

البلدين.

ا�ست�قب��ل نائ��ب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل ال�سفري الفرن�سي يف لبنان باتري�س باويل يرافقه امللحق 

الع�سكري. وبحثت خالل الزيارة التح�سريات والرتتيبات اخلا�سة بزي�ارة وزي�ر الدفاع الفرن�س��ي جان اإي�ف لودريان اإىل لبنان.

الوزير مقبل، �سفري ا�سرتاليا يف لبنان غلني مايلز يف زيارة بروتوكولية تخّللها بحث يف التعاون الع�سكري  كذلك ا�ستقبل 

بني البلدين.
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�سفري ا�سرتالياال�سفري الفرن�سي

اجلرنال غرازيانو اجلرنال بورتوالنو

الوزير

مقبل

ي�ستقبل �سفريي

فرن�سا وا�سرتاليا

... ورئي�سة املحكمة اخلا�سة بلبنان 

بلبنان  اخلا�سة  املحكمة  رئي�سة  مقبل  ال��وزي��ر  ا�ستقبل 

رئي�س  ريا�سي نائب  رالف  القا�سي  يرافقها  اإيفانا هردليكوفا، 

املحكمة.



�إ�ستقباالت 

�لوزير

العدد 10359

... ويجتمع بنواب و�سخ�سيات

حممد  النائب  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل  لقاءاته،  اإطار  يف 

الله«  »حزب  يف  والتن�سيق  الرتباط  وحدة  رئي�س  يرافقه  رعد 

الطا�سناق  حزب  عام  اأمني  ا�ستقبل  كما  �سفا،  وفيق  احلاج 

النائب هاغوب بقرادونيان، ومفو�س احلكومة لدى املحكمة 

التحقيق  قا�سي  يرافقه  �سقر،  �سقر  القا�سي  الع�سكرية 

الع�سكري الأول ريا�س اأبو غيدا.

النائب رعد واحلاج  �سفا

القا�سيان �سقر واأبو غيدا النائب هاغوب بقرادونيان

... ويطمئن اأهايل الع�سكريني املخطوفني

زار وفد من اأهايل الع�سكريني املخطوفني وزير الدفاع الوطني 

اجلهود  ا�ستمرار  موؤّكًدا  املفاو�سات،  م�سار  اإىل  طماأنهم  الذي 

على  مقبل  الوزير  �سدد  وقد  الع�سكريني.  ل�سرتداد  احلثيثة 

اأهمية ال�سرّية يف املفاو�سات داعًيا الأهايل اإىل ال�سرب والرتوي.

... ويرتاأ�ش اللجنة اخلا�سة باإن�ساء مباٍن حكومية

تراأ�س وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل اجتماع اللجنة الوزارية 

املكّلفة در�س اإن�ساء مباٍن حكومية على عقارات متلكها 

جمل�س  ورئي�س  دوفريج  نبيل  الوزير  �سّم  والجتماع  الدولة، 

�سكك  م�سلحة  عام  ومدير  اجل�سر،  نبيل  والإعمار  الإمن��اء 

احلديد زياد ن�سر وممثل عن �سركة ل�سيكو.





�إ�ستقباالت 

�لقائد

العدد 12359

قائد اجلي�ش ي�ستقبل اإيخهور�ست

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

اإيخهور�ست  اأجنيلينا  ال�سيدة  لبنان  يف  الأوروبي  الحتاد  �سفرية 

وتناول البحث الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.

... وال�سفري الفرن�سي

ال�سي��د  الفرن���سي  ال�سفي�ر  قه�وجي  العماد  ا�ستقب��ل 

الفرن�سي����ة   »ODAS« �سرك��ة  وم�س���وؤول   ،Patrice Paoli
الأمريال Edouard Guillaud على راأ�س وف�د م��ن ال�سرك��ة 

ت�سدير  جمال  يف  عاملة  فرن�سية  �سركات  ممثلي  من  وعدد 

الهب�ة  برنام�ج  تنفي�ذ  اإطالق  به�دف  الع�سكرية،  ال�سناعة 

لتزوي��د  التف�سيلي�ة  والربام�ج  اخلطط  وو�س�ع  ال�سعودي��ة، 

اإىل  بالإ�ساف�ة  الفرن�سية،  والأع��ت��دة  الأ�سلح��ة  اجلي���س 

وفق  عليها  تدريبات  اإج��راء  و�سبل  املقرتحة  اأنواعها  عر�س 

احتياجات اجلي�س.

... و�سفريي هولندا وقرب�ش 

 Hester ال�سيدة  هولندا  �سفرية  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

 ،Homer A. Mavrommatis و�سفري قرب�س ال�سيد ،Somsen
لبنان  يف  العامة  والأو�ساع  الثنائية  العالقات  البحث  وتناول 

واملنطقة.

ويف الإطار نف�سه ا�ستقبل مدير مكتب وزير الدفاع القرب�سي 

وفد  راأ���س  على   Constantinos Fitiris البحري  العقيد 

ع�سكرية  م�ساعدة  اجلي�س  ت�سّلم  مبنا�سبة  وذلك  مرافق، 

الأ�سلح��ة  من  كمي��ة  ت�س��ّم  القرب�سي�ة،  ال�سلطات  من 

بالدع��م  قهوج��ي  العم��اد  ن��ّوه  وق��د  املتنوع��ة.  والذخائ��ر 

املثم��ر  وبالتع��اون  اجلي���س،  اإىل  قب��ر�س  دول����ة  تقدم��ه  الذي 

بني اجل��انبني.

�سفري قرب�ص�سفرية هولندا

مدير مكتب وزير الدفاع القرب�سي
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قائد القوات الربيطانية يف قرب�ص

رئي�ص هيئة اأركان اجلي�ص االإيرلندي

قائد القوات الربية الفنلندية

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

ا�ستقبل العماد قهوجي املمثل ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم 

املتحدة ال�سيدة Cigrid Kaag، وتناول البحث الأو�ساع يف لبنان 

واملنطقة، والتن�سيق القائم بني اجلي�س والقوات الدولية يف اإطار 

تنفيذ القرار 1701.

... وقائد قواتها يف لبنان

ا�ستقبل العماد قهوجي يف مكتبه قائد قوات الأمم املتحدة 

البحث  وتناول  بورتولنو،  لوت�سيانو  اجل��رنال  لبنان  يف  املوؤقتة 

اجلي�س  بني  القائم  والتعاون  اجلنوبية،  احلدود  على  الأو�ساع 

وهذه القوات للحفاظ على ال�ستقرار يف املناطق التي ي�سملها 

القرار 1701.

عر�س العماد قهوجي مراحل برنامج امل�ساعدات الربيطانية 

املقررة للجي�س اللبناين مع قائد القوات الربيطانية يف قرب�س 

اللواء الطيار Mike Wigston املكّلف مبتابعة ملف التعاون 

الع�سكري  امللحق  يرافقه  الربيطاين،   - اللبناين  الع�سكري 

 .James Cushnir املقدم

 Seppo الفريق  الفنلندية  الربية  القوات  قائد  التقى  كما 

Toivonen، وتناول البحث �سبل تعزيز العالقات الثنائية بني 
�سمن  العاملة  الفنلندية  الوحدة  ومهمات  البلدين،  جي�سي 

اإطار قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

اجلي�س  اأركان  هيئة  رئي�س  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل  كذلك 

الإيرلن�دي الف�ري�ق eoyle ׳Conor O على راأ�س وف�د م�راف�ق، 

جي�سي  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  �سبل  البحث  وتناول 

البلدين، ومهمة الوحدة الإيرلندية العاملة �سمن قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

... و�سباًطا قادة من جيو�ش اأجنبية



�إ�ستقباالت 

�لقائد

العدد 14359

النائب جمال اجلّراح يرافقه اأمني عام تيار امل�ستقبل

النائب قا�سم عبد العزيز

النائب اآغوب بقرادونيان

النائب بهّية احلريري

... ورئي�ش بعثة اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر

ا�ستقبل العماد قهوجي رئي�س بعثة اللجنة الدولية لل�سليب 

الأمني  يرافقه   Fabrizzio Carboni ال�سيد  لبنان  يف  الأحمر 

وتناول  الأ�ستاذ جورج كّتانة،  اللبناين  الأحمر  لل�سليب  العام 

البحث جمالت التعاون بني اجلانبني.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي يف مكتبه يف الريزة، النّواب ال�سادة: اآغوب بقرادونيان، 

جمال اجلّراح يرافقه اأمني عام تيار امل�ستقبل ال�سيد اأحمد احلريري، زياد القادري، وبهّية احلريري، 

وقا�سم عبد العزيز، وجرى البحث يف التطورات الراهنة يف البالد.

... ونّواًبا
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 وزير ال�سحة العامة

النائب زياد القادري

الوزير ال�سابق وئام وهاب

الوزير ال�سابق اإيلي �سكاف

النّواب ال�سادة:

�سمري اجل�سر وخالد زهرمان وحممد كبارة

وزير ال�سباب والريا�سة

... ووزراء

من جهة اأخرى ا�ستقبل العماد قهوجي، وزير ال�سحة العامة 

املّطلب  عبد  والريا�سة  ال�سباب  ووزير  فاعور،  اأبو  وائل  النائب 

احلناوي، والوزيرين ال�سابقني وئام وهاب واإيلي �سكاف، وتناول 

البحث الأو�ساع العامة يف البالد.

وخالد  اجل�سر،  �سمري  ال�سادة:  النّواب  �سّم  وفًدا  ا�ستقبل  كما 

لبنان  يف  الأو���س��اع  البحث  وتناول  كبارة،  وحممد  زهرمان 

ا. عموًما ويف منطقة ال�سمال خ�سو�سً



�إ�ستقباالت 

�لقائد

العدد 16359

يف اإطار التن�سيق بني الأجهزة الأمنية، ا�ستقبل قائد اجلي�س مدير عام الأمن العام 

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

التطورات الأمنية يف البالد. ... واللواءين ابراهيم وقرعة

مدير عام اأمن الدولة

وفد من نقابة ال�سحافة

مدير عام االأمن العام

وفد من عائلة النقيب ال�سهيد فرا�ص احلكيم

زار قائد اجلي�س يف الريزة، وفد من املطارنة يف بالد الإغرتاب، 

املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  من�سور  غ��ري��غ��وري  املون�سنيور  ���س��ّم: 

املون�سنيور  الربازيل،  من  ما�سي  اإدغار  املون�سنيور  الأمريكية، 

من ... ومطارنة يف بلد الغرتاب ال�سامي  حبيب  واملون�سنيور  اأ�سرتاليا  من  طربيه  اأنطوان 

�سوء  يف  البالد  يف  العامة  الأو�ساع  البحث  وتناول  الأرجنتني، 

الوفد  اأ�ساد  وقد  اإرهابية.  تهديدات  من  لبنان  له  يتعّر�س  ما 

للحفاظ على وحدة  يبذلها اجلي�س  التي  بالت�سحيات اجل�سام 

تاريخه،  من  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف  وا�ستقراره  واأمنه  لبنان 

معرًبا عن ا�ستعداده لتقدمي الدعم للبنان وبخا�سة للموؤ�س�سة 

الع�سكرية ملواجهة خمتلف الأخطار والتحّديات الراهنة.

ال�سحافة الأ�ستاذ عوين  كما ا�ستقبل العماد قهوجي نقيب 

الكعكي على راأ�س وفد من النقابة، وتناول البحث الأو�ساع 

العامة يف البالد.

ثم ا�ستقبل وفًدا من عائلة النقيب ال�سهيد فرا�س احلكيم، 

واّطلع على اأو�ساع اأفرادها، الذين توجهوا بال�سكر اإىل قيادة 

ال�سهداء،  الع�سكريني  لذوي  الدائمة  رعايتها  على  اجلي�س 

ومتابعتها �سوؤونهم املختلفة.





يف اجلنوب

على  املنت�سرة  الع�سكرية  الوحدات  قهوجي  العماد  تفّقد 

احلدود اجلنوبية يف منطقة مرجعيون وحميطها، حيث اّطلع 

اأحوال الع�سكريني وعلى الإجراءات الدفاعية والأمنية  على 

حمتمل،  اإ�سرائيلي  اعتداء  لأي  ًبا  حت�سّ الأمامية،  املراكز  يف 

وحفاًظا على ا�ستقرار املناطق احلدودية.

والع�سكريني  ال�سباط  لقائه  العماد قهوجي خالل  �سّدد  وقد 

الأمم  وق��وات  اجلي�س  بني  والتن�سيق  التعاون  اأهمية  على 

اأّن  اإىل  م�سرًيا   ،1701 للقرار  تنفيًذا  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة 

الإقليمية  والأح��داث  البالد،  بها  متّر  التي  ال�سعبة  الظروف 

ت�ستدعي  باآخر،  اأو  ب�سكل  لبنان  ب�سظاياها  تطاول  التي 

يف موازاة املعركة التي يخو�سها 

�سد الإرهاب يف عدة مناطق، تظّل 

عني اجلي�ش �ساهرة يف اجلنوب، 

الع�سكريون على ا�ستعداد  ويظّل 

ملواجهة اأي اعتداء حمتمل يقوم به 

العدو الإ�سرائيلي. هذا ما �سّدد عليه قائد 

اجلي�ش العماد جان قهوجي يف جولته 

جنوًبا، والتي اأعقبتها جولة اأخرى تفّقد 

خللها فوج املغاوير، موؤكًدا اأّن 

اجلي�ش �سيعرب بالوطن اإىل بّر 

الأمان وال�ستقرار.

جوالت 

ميد�نية

العدد 18359

قائد اجلي�ش:

لن ن�سمح 

للإرهابيني 

بالت�سّلل 

اإىل اأي من 

بلداتنا وقرانا

و�سنعرب بالوطن 

اإىل بّر الأمان



درج��ات  �أق�صى  �جلي�ش  من 

�جل���ه���وزي���ة و�ال����ص���ت���ع���د�د، 

مل����و�ج����ه����ة �ل���ت���ح���دي���ات 

خطري  ا  خ�صو�صً و�الأخطار، 

و�الإره��اب.  �الإ�صر�ئيلي  �لعدو 

بات  �جلي�ش  �أن  �إىل  لفت  و�إذ 

�أك���ر ق��وة وم��ن��اع��ة يف ظل 

�الإج���م���اع �ل��وط��ن��ي ح��ول��ه، 

�لتي  �ملتو��صلة  و�الإجن���از�ت 

حّققها، �أّكد �أنه لن ي�صمح 

�أي  �إىل  بالت�صّلل  للإرهابيني 

قرية �أو بلدة لبنانية حتت �أي 

ظرف من �لظروف.

ك���ذل���ك ق�����ال �ل��ع��م��اد 

ت�صليح  ور���ص��ة  �إّن  قهوجي 

خلل  من  وتدريبه  �جلي�ش 

�ل�صديقة،  �ل��دول  م�صاعد�ت 

و���ص��اق،  ق��دم  على  نا�صطة 

�لثقة  على  و��صح  دليل  وهذ� 

�للبناين  �جلي�ش  بدور  �لدولية 

�لقتالية. وكفاءته 

وخ��ت��م �ل��ع��م��اد ق��ه��وج��ي 

يف  �ال�صتقر�ر  �أن  �إىل  مطمئًنا 

�أولوية مطلقة  ي�صّكل  لبنان 

�صيبقى  �ل��ذي  �جلي�ش،  ل��دى 

�ل��ع��م��ود �ل��ف��ق��ري ل��ل��وط��ن 

كّلف  مهما  �أمانه،  و�صمام 

ذلك من �أثمان وت�صحيات.

... ويف فوج املغاوير

حيث  رومية،  يف  �ملغاوير  فوج  �جلي�ش  قائد  تفّقد  كذلك   

جال يف �أق�صامه و�فتتح عدًد� من �ملن�صاآت �لتي �أقامها �لفوج 

ومهماته  �لتدريبية  ن�صاطاته  �صري  على  �ّطلع  كما  حديًثا، 

�ملختلفة. �لعملنية 

�صباطه  وبت�صحيات  �لفوج،  ب��اأد�ء  قهوجي  �لعماد  نّوه  وقد 

�لع�صكرية،  قدر�ته  لتطوير  �ملبذولة  وبجهودهم  وع�صكرييه، 

�جلي�ش،  يف  �لنوعي  �لتدريب  تكثيف  �أهمية  على  م�صدًد� 

و�لتحديات  �الأخطار  خمتلف  ملو�جهة  �لقتايل  و�ال�صتعد�د 

�ملرتقبة.

بف�صل  ��صتطاع  �لذي  �جلي�ش  �أن  �إىل  قهوجي  �لعماد  و�أ�صار 

و�لوطن،  للموؤ�ص�صة  �ملطلق  ع�صكرييه  ووالء  �لوطني،  �لتز�مه 

بها  مّر  �لتي  �لقا�صية  �لتجارب  جميع  بنجاح  يتجاوز  �أن 

و��صتقر�ره  لبنان  وحدة  وحافظ على  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  خلل 

�أبنائه، هو �ليوم �أكر قوة وقدرة  و�صيغة �لعي�ش �مل�صرتك بني 

�الإ�صر�ئيلي  �لعدو  مو�جهة  يف  �لوطنية  مهماته  مو��صلة  على 

حوله،  �لعارم  �ل�صعبي  �اللتفاف  ظل  يف  �صّيما  ال  و�الإره��اب، 

و�لت�صليح  �لتجهيز  وور�صة  ب��دوره،  �ملتز�يدة  �لدولية  و�لثقة 

و�لتدريب �لنا�صطة فيه.

�لع�صكرية،  �ملوؤ�ص�صة  �أمام  خيار  ال  �أن  �جلي�ش  قائد  و�أكد 

�الأمان  بّر  �إىل  بالوطن  للعبور  �الأع��د�ء،  على  �النت�صار  �صوى 

و�ال�صتقر�ر.
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رئي�س الأركان 

يف زيارة ر�سمية اإىل رو�سيا

�صويغو،  �صريغي  �أول  �لفريق  �لرو�صي  �لدفاع  وزير  من  بدعوة 

وفد  ير�فقه  �صلمان  وليد  �لركن  �للو�ء  �الأركان  رئي�ش  ح�صر 

يف  �نعقد  �لذي  �لدويل  للأمن  �لر�بع  �ملوؤمتر  رفيع،  ع�صكري 

مو�صكو يف �ل�صهر �ملا�صي. وقد ح�صر �ملوؤمتر �إ�صافة لوزير �لدفاع 

هيئة  ورئي�ش  الفروف  �صريغي  �لرو�صي  �خلارجية  وزير  �لرو�صي، 

�الأركان �مل�صرتكة �لفريق �أول فالريي غري� �صيموف وعدد من 

وزر�ء �لدفاع وروؤ�صاء �أركان �جليو�ش من خمتلف �لدول.

عن  �ملوؤمتر  يف  حما�صرة  �صلمان  �لركن  �للو�ء  �ألقى  وق��د 

��صتحوذت  �الإره���اب«  مكافحة  جم��ال  يف  �ل��دويل  »�لتعاون 

�هتماًما كبرًي� من قبل �ملوؤمترين، نظًر� �ىل دّقتها يف عر�ش 

�ملخاطر وتفنيد �صبل �لتعاون لدرئها.

�إ�ستقباالت 

رئي�س �الأركان

�لعدد 20359

قائد القوات الغانّية الربّية 

امللحق الع�سكري الرتكي

قائد القوات الربيطانية يف قرب�ص

الع�سكري الربيطاين امللحق 

... وي�ستقبل زائرين اأجانب ونّواًبا

��صتقبل رئي�ش �الأركان �للو�ء �لركن وليد �صلمان يف مكتبه 

يف �لريزة، قائد �لقو�ت �لربيطانية يف قرب�ش �للو�ء �لطّيار مايك 

 Richard Kwame ويغ�صتون، وقائد �لقو�ت �لغانّية �لربّية �للو�ء

OPOKU ADUSEI لتن�صيق �جلهود و�لتعاون �مل�صرتك.
كذلك ��صتقبل �مللحق �لع�صكري �لربيطاين �ملقدم جامي�ش 

كري�ش  �ملقدم  خلفه  خللها  قّدم  ود�عية  زيارة  يف  كو�صنري 

كامل  �لعقيد  �لرتكي  �لع�صكريني:  و�مللحقني  غونينغ، 

�صبل  يف  معهما  وبحث  بوندير،  �أنيل  �لعقيد  و�لهندي  غونلري، 

�لتعاون مع �جلي�ش �للبناين.

�مل�صرّية  �الأرك��ان  كلّية  من  وف��ًد�  �الأرك��ان  رئي�ش  و�لتقى 

برئا�صة �لعميد �لركن حممود �ل�صيد �أحمد قنديل، و��صتعر�ش 

و�مل�صري  �للبناين  �جلي�صني  بني  �خلرب�ت  تبادل  مو�صوع  معه 

على م�صتوى كلّيات �الأركان.

خالد  �ل�صادة:  �لنّو�ب  �صلمان  �لركن  �للو�ء  ��صتقبل  كما 

زهرمان، �لوليد �صكرية، �آغوب بقر�دونيان.



وفد من موؤ�س�سة العرفان التوحيدية 

وفد جتّمع 

مدينتنا« »ال�سويفات 

و�لتقى رئي�ش �الأركان وفًد� من ر�بطة قدماء �لقوى �مل�صّلحة 

�لعرفان  موؤ�ص�صة  من  ووفًد�  �لر�بطة،  تهّم  �أمور  يف  معه  بحث 

�لتوحيدية �صّم �ل�صيخني حمزة كوكا�ش ور�جح عبد �خلالق، 

و�آخر من جتّمع »�ل�صويفات مدينتنا«.

ا �لنائب �أنطو�ن �صعد، و�لقا�صي نزيه �أبو �بر�هيم. ومن زّو�ره �أي�صً

النائب اآغوب بقرادونيان

وفد من كلّية الأركان امل�سرّية

النائب خالد زهرمان

وفد من رابطة قدماء القوى امل�سّلحة

النائب الوليد �سكرية

الع�سكري الهندي امللحق 
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احتفال باملنا�سبة

مبنا�ضبة ت�ضّلم اجلي�ش كمّية من الأ�ضلحة الفرن�ضية امل�ضادة 

القوات  قيادة  مقر  يف  اأقيم  ال�ضعودية،  الهبة  اإطار  يف  للدروع 

وزيري  من  لكل  كلمة  تخللته  احتفال  بييروت  يف  اجلوّية 

الدفاع اللبناين والفرن�ضي.

الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  اإىل  الحتفال  ح�ضر 

اإيف  جان  الفرن�ضي  الدفاع  وزير  مقبل،  �ضمر  ال�ضتاذ  الوطني 

لودريان، و�ضفرا ال�ضعودية وفرن�ضا يف لبنان ال�ضيدان علي عوا�ش 

قهوجي.  جان  العماد  اجلي�ش  وقائد  باويل،  وباتريك  الع�ضري 

كما ح�ضر رئي�ش الأركان اللواء وليد �ضلمان وعدد من كبار 

يف  امل�ضاركة  الفرن�ضية  القوة  من  و�ضباط  اللبنانيني  ال�ضباط 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان واأركان ال�ضفارة الفرن�ضية، 

اإىل جانب ح�ضد من ال�ضخ�ضيات الر�ضمية والدبلوما�ضية.

الوزير مقبل

والفرن�ضي  ال�ضعودي  الوطنية  الأنا�ضيد  بعزف  احلفل  ا�ضتهل 

الدفاع  وزيييري  من  كل  الكالم  على  تعاقب  ثم  واللبناين، 

اجلي�ش  يف  للدروع  امل�ضاد  الفوج  فقائد  والفرن�ضي  اللبناين 

اللبناين.

احلكومة  با�ضم  كلمته  يف  �ضكر  الوطني  الييدفيياع  وزييير 

وال�ضلطات  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضلطات  اللبنانية 

الفرن�ضية على حتقيق هذه الهبة؛ كما �ضكر جميع الدول 

التي تقّدم الدعم للجي�ش اللبناين. 

وزير  ال�ضديق  الوزير  معايل  زيارة  »باأهمية  مقبل  الوزير  ونّوه 

ترتدي  والتي  لبنان،  اإىل  لودريان  اإيف  جان  الفرن�ضي  الدفاع 

اأهمية خا�ضة وتعّب عن مدى عمق ال�ضداقة والعالقة الوطيدة 

ا  بني بلدينا وتبز اهتمام اجلمهورية الفرن�ضية بلبنان خ�ضو�ضً

يف هذه املرحلة التي منّر بها«.

اأوىل �ضحنات  واأ�ضاف: »اإن هذه الزيارة تواكب بدايًة ت�ضليم 

الأ�ضلحة الفرن�ضية من الهبة ال�ضعودية والتي يحتاجها جي�ضنا 

البا�ضل يف مواجهته للهجمات الإرهابية والتكفرية ولت�ضديد 

اإىل  �ضكر  كلمة  توجيه  من  بّد  ول  احلدود،  وحماية  املراقبة 

 3 والبالغة  القّيمة  الهبة  لهذه  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

احلديثة  الفرن�ضية  الأ�ضلحة  لتاأمني  ر�ضدت  دولر  مليارات 

الالزمة للجي�ش اللبناين«.

الييدول  جميع  ون�ضكر  نقّدر  نحن  ال�ضياق  هييذا  »يف  وقييال: 

عينية  ع�ضكرية  م�ضاعدات  وتقدم  قدمت  التي  ال�ضديقة 

لبنان  واحلفاظ على حدود  ت�ضاهم يف �ضمود اجلي�ش  وتدريبية 

املتحدة  الوليات  بال�ضكر  ونخ�ّش  الأهلي؛  ال�ضلم  وحماية 

لت�ضليح اجلي�ش  املبادرين  التي كانت يف طليعة  الأمركية 

مو�ضوع 

اإعداد:الغالف

با�سكال معّو�ض بومارون

العدد 22359

�سّكة الت�سليح �سالكة 

احتفال بو�سول الدفعة الأوىل

ر جي�سنا يف اأي من معاركه، فهمم الرجال  يف انتظار ال�سالح احلديث، مل يق�سّ

ودماوؤهم تكّفلت ب�سّد الثغرات...

الآن انطلقت فعلًيا م�سرية الت�سّلح، و�سلك قطارها ال�سّكة، مع و�سول الدفعة الأوىل 

من الأ�سلحة الفرن�سية مبوجب الهبة التي قّدمتها اململكة العربية ال�سعودية.  



ودعمه اإىل جانب عدد من الدول الأوروبية والعربية«.

واأ�ضار اإىل اأن »انت�ضار لبنان يف مواجهة الإرهاب يعتب انت�ضاًرا 

ا جلميع الدول القريبة والبعيدة املهددة بهذا الإرهاب الذي  اأي�ضً

ل يرتبط بدين اأو بجن�ضية«.

وختم بالقول: »مرة جديدة �ضكًرا لكّل من �ضاهم وي�ضاهم 

يف دعم لبنان وجي�ضه وال�ضكر اخلا�ش للدولة الفرن�ضية عامًة 

العميق  وللفهم  الودّية  ولزيارته  لودريان  اإيف  جان  وللزميل 

للمخاطر التي تهّدد لبنان �ضواء من الناحية 

من  الداخل  يف  اأو  احلييدود،  عند  الع�ضكرية 

يهدد  الذي  ال�ضوريني  الالجئني  تدّفق  جّراء 

اأ�ض�ش ال�ضتقرار عامة.

من  التمّكن  يف  واإييياكييم  الييلييه  وفقنا 

وا�ضتقرار  اأميين  من  اإليه  ن�ضبو  ما  حتقيق 

خلدمة ال�ضعوب املحبة لل�ضالم والتقّدم نحو 

م�ضتقبل اأف�ضل«.

الوزير لودريان

الفرن�ضي  الييدفيياع  وزييير  األييقييى  جهته  ميين 

اأ�ضار فيها اإىل اأن هذه الدفعة الأوىل  كلمة 

من الأ�ضلحة امل�ضادة للدروع، �ضتليها دفعة 

برنامج  وذلك من �ضمن  �ضهر  اأخرى خالل 

واملدافع  املدرعة  بالآليات  اجلي�ش  ت�ضليح 

الأعتدة،  والطائرات وغرها من  والطوافات 

ال�ضباط  تدريب  مع  ذلك  يرتافق  اأن  على 

ويف  لبنان  داخييل  اللبنانيني  والع�ضكريني 

الكّليات واملدار�ش الع�ضكرية الفرن�ضية.

و�ييضييرور  ل�ضرف  »اإنيييه  كلمته:  يف  وجييياء 

اليييييوم  معكم  اأكييييون  اأن  يل  كييبييران 

مبنا�ضبة ت�ضليم ال�ضحنة الأوىل من املعّدات 

بلبنان  فرن�ضا  تربط  اللبناين.  اجلي�ش  اإىل 

عالقة اأخوية منذ فرتة طويلة جًدا واجلميع 

اأمني  تدهور  ويف ظّل  الأمر.  بهذا  على علم 

املنطقة،  دول  تعانيه  وجييودي  وخطر  كبر 

اأن  يف  ورغبتها  اإرادتها  تاأكيد  فرن�ضا  تعيد 

املنطقة  هذه  يف  ا�ضتقرار  عامل  لبنان  يبقى 

التي تّت�ضم بالفو�ضى«.

ل�ضغوط من  اليوم  لبنان  واأ�ضاف: »يتعّر�ش 

تنظيم »داع�ش« و»جبهة الن�ضرة« مل ي�ضبق 

حدوده  مراقبة  من  جعل  ما  وهو  مثيل  لها 

وما  لأميينييه.  حيوًيا  حتدًيا  بها  والتحكم 

ذلك،  على  دليل  خر  اإّل  عر�ضال  اأحييداث 

باهًظا يف هذه  ثمًنا  دفع  اللبناين  فاجلي�ش 

املعركة، ول يغيب عن اأذهاننا مو�ضوع الع�ضكريني الرهائن 

واأ�ضرهم. يرف�ش لبنان، هذا البلد الذي يعرف جّيًدا ثمن احلرب 

اأن ينجّر، مرة اأخرى، اإىل هذه الفو�ضى املحيطة به، وفرن�ضا بقيت 

اإىل جانبه للحوؤول دون ح�ضول ذلك. يف هذه الظروف  و�ضتبقى 

احلرجة، كان ل بد لأ�ضدقاء لبنان وحلفائه اأن يجّندوا قواهم 

امللك عبدالله وخادم  والراحل  وا�ضتقراره.  اأمنه  للم�ضاهمة يف 

و�ضديق  �ضديقي  هو  الييذي  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 
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لفرن�ضا يف الوقت عينه، 

قيييد جييمييعييتييهييمييا مع 

الفرن�ضية  اجلمهورية 

الرغبة  يف امل�ضاهمة يف هذا املجهود. منذ العام 2013 قررنا اأن 

نقود مًعا برناجًما �ضخًما لتحديث اجلي�ش اللبناين الذي يوؤدي 

اإذ  وهو  البالد.  عن  ع�ضكرًيا  الدفاع  حّد  يتجاوز  متمّيًزا  دوًرا 

اأن  قرر  اإرهابي  عدو  اأمام  وت�ضميم  وعزم  �ضجاعة  بكّل  يقف 

ا حلمة املجتمع  يزرع بذور الفتنة يف لبنان، فاإّن قواه ت�ضمن اأي�ضً

مهماتها  تنفيذ  على  احلر�ش  بيياب  وميين  اللبناين.  املييدين 

الأ�ضا�ضية، كان ل بّد لقوى اجلي�ش اللبناين من احل�ضول باأ�ضرع 

الع�ضكرية  قدراتها  لزيادة  وقت على مواد وجتهيزات ع�ضرية 

وتعزيزها، ولتتمكن كذلك من الدخول يف ع�ضر جديد من 

حيث قيادة العمليات«.

اللذان  الهدفان  هما  والهيكلة  التحديث  »اإن  ا:  اأي�ضً وقال 

ا�ضرت�ضدنا بهما يف هذا امل�ضروع وقد عملنا ب�ضرعة ومتكّنا من 

الرتقاء اإىل امل�ضتوى املطلوب لتنفيذ م�ضروع تتجاوز انعكا�ضاته 

جمّرد تقدمي املعدات الع�ضكرية. اإن و�ضول هذه ال�ضحنة الأوىل، 

�ضبب اجتماعنا اليوم، هو بداية حلقبة اأو مرحلة جديدة ُتدخل 

لبنان وعالقاتنا الدفاعية الثنائية يف بعد جديد، مينحنا كّل 

اإن هذا امل�ضروع يكت�ضب حجًما مل ي�ضبق  احلّق بالحتفال. 

من  وبدعم  اللبناين  اجلي�ش  من  بتوجيه  جاء  وهو  مثيل  له 

وفرن�ضا  للت�ضّلح،  العامة  والإدارة  والقيادة  الفرن�ضية  الأركييان 

�ضرتافق هذا امل�ضروع طوال ع�ضر �ضنوات.

اأّما من حيث املعدات اأو التجهيزات ف�ضيت�ضّمن هذا امل�ضروع 

واملناورة  للقتال  املدّرعة  العربات  من  ع�ضرات  ت�ضليم  اأوًل، 

مدفعية  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضّلح،  للنقل  مروحية  طائرات  و6 

هذا  �ضي�ضمح  كما   .Caesar مدافع  مثل  حديثة  حربية 

البحرية  لالمكانات  مثيل  له  ي�ضبق  مل  بتحديث  امل�ضروع 

اللبنانية، وبتح�ضني القدرات الدقيقة ملراقبة احلدود واأمنها. 

وتعزيز  الإرهاب  مبكافحة  يتعّلق  �ضًقا  اأخًرا  يت�ضمن  وهو 

ال�ضتخبارات، ي�ضتجيب حلاجات هند�ضة اأمنية متكاملة 

ترقى اإىل م�ضتوى التحديات التي يواجههيا لبنان الييوم.

تتجان�ش هذه اخلطة للتجهيز متاًما مع تلك التي كان 

�ضنوات،   5 لفرتة   2013 العام  يف  تبّناها  قد  اللبناين  اجلي�ش 

وت�ضتجيب للتحديات الأمنية التي يواجهها لبنان. وي�ضعدين 

التي  اللبنانية  الوحدات  اإحييدى  جانبنا  اإىل  اليوم  اأرى  اأن 

التجهيز  حيث  من  كان  اإن  امل�ضروع  هذا  من  �ضت�ضتفيد 

لبنان  اإىل  تقدم  التي  اجلديدة  القدرات  اأّن  ذلك  التدريب.  اأو 

اأق�ضد على  واأنا هنا  يف هذا الإطار تتجاوز تقدمي جتهيزات. 

�ضتجمع  التي  ال�ضراكة  هذه  �ضلب  ي�ضكل  ما  خا�ّش  نحٍو 

املقبلة مع ركيزتني هما:  ال�ضنوات  وزارتينا على مدى  بني 

اإعييادة  اأجييل  من  والدعم  جهة،  من  والتكوين  التدريب 

اأحد  اإن  اأخيييرى.  جهة  من  اللبناين  اجلي�ش  قييوى  هيكلة 

الأهداف الرئي�ضة يف هذا امل�ضروع يتمّثل يف تدريب مئات من 

تقنيات  على  اللبنانيني،  واجلنود  ال�ضف  و�ضباط  ال�ضباط، 

ولذلك  واملعدات.  الأ�ضلحة  هذه  ل�ضتخدام  مطلوبة  عملية 

�ضرت�ضل فرن�ضا مدّربني اإىل لبنان، و�ضتقوم الكلّيات الفرن�ضية 

البية والبحرية واجلّوية با�ضتقبال ع�ضكريني لبنانيني يف دورات 

تدريبية تنقل اإليهم خبات اجلي�ش الفرن�ضي ومعرفته...«. 

واأ�ضاف: »اإّن الدعم لإعادة هيكلة قوى اجلي�ش اللبناين هو 

املحور الثاين، فاإدخال قدرات ع�ضكرية جديدة يتطّلب اإعادة 

ا،  التفكر يف ظروف ا�ضتخدامها وبنظريات ع�ضكرية خ�ضو�ضً

كما �ضتتّم م�ضاعدة اجلي�ش اللبناين على تعزيز التعاون بني 

خمتلف مكّوناته. وهذا العمل قد بداأ بني الأركان الفرن�ضية 

و�ضول  عند  حا�ضًرا  اللبناين  اجلي�ش  يكون  لكي  واللبنانية 

التجهيزات اجلديدة«.

وختم بالقول: »اأوّد اأن اأعّب عن ارتياحي و�ضروري لو�ضول هذه 

الدفاعية  عالقاتنا  يف  منعطًفا  ت�ضّكل  التي  الأوىل  ال�ضحنة 

الثنائية، وتعّزز ال�ضداقة بني بلدينا، يف وقت يواجه فيه بلدانا 

حتّديات اأمنية غر م�ضبوقة«. 

العميد الركن جانو احلداد

قّدم  احلداد  جانو  الركن  العميد  للدروع  امل�ضاد  الفوج  قائد 

ًحا اأن خمتلف اجليو�ش  اإيجاًزا عن ال�ضالح امل�ضاد للدروع، مو�ضّ

له من  ملا  ال�ضالح  اأ�ضا�ضي على هذا  ب�ضكل  تعتمد  العامل  يف 

تاأثر وفاعلية يف تدمر التدريعات والتح�ضينات. 

�ساروخ ميالن الفرن�سي

ميالن هو �ضاروخ فرن�ضي موّجه م�ضاد للدروع متو�ضط املدى، 

وهو من اجليل الثاين مّت ت�ضميمه يف نهاية �ضتينيات القرن 

الع�ضكري  للت�ضنيع  اأملاين  فرن�ضي-  اتفاق  مبوجب  املا�ضي 

وتبادل اخلبات.

 Missile هو:  الفرن�ضية  باللغة  للنظام  الكامل  الإ�ضم 

اخلفيف  امل�ضاة  �ضاروخ  اأي   d’infanterie léger antichar
الأوىل  بييالأحييرف  اخت�ضاًرا  اإليه  وي�ضار  للدبابات،  امل�ضاد 

امل�ضاة،  وحيييدات  يف  لال�ضتعمال  معّد  وهييو   .)MILAN(

وميكن اإطالقه �ضد اأهداف اأر�ضية من م�ضافات ق�ضرة و�ضد 

»ميالن«  يوّجه  منخف�ش.  ارتفاع  على  املحّلقة  الطّوافات 

بوا�ضطة الأ�ضعة ما دون احلمراء وبوا�ضطة �ضلك معدين ي�ضل 

ال�ضاروخ بقاعدة الإطالق، وميكن تركيزه، اإما على الأر�ش 

واإما على اآلية ع�ضكرية )جيب، ناقلة جند...(، وي�ضتخدمه 
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امل�ضاد  ال�ضالح  با�ضتخدام  بييداأ  اللبناين  اجلي�ش  اإن  وقييال 

ما  وهو   1980 العام  منذ  ال�ضنع(  )الفرن�ضي  »ميالن«  للدروع 

�ضالًحا  يعتب  »ميالن«  اأّن  مو�ضًحا  بفاعلية،  ي�ضتخدمه  زال 

وحدات  واأّن  للدروع،  امل�ضادة  الأ�ضلحة  منظومة  �ضمن  اأ�ضا�ضًيا 

ة ت�ضاهم يف تدريب عنا�ضر الفوج  ع�ضكرية فرن�ضية متخ�ض�ضّ

وتعهده  ال�ضالح  هذا  ا�ضتخدام  طريقة  على  للدروع  امل�ضاد 

و�ضيانته.

وتابع قائاًل: تتوافر يف الفوج مزاحف »ميالن« بالإ�ضافة اإىل 

�ضواريخ »ميالن« واأجهزة فح�ش من الرعيلني الثاين والثالث، 

الت�ضفر،  ومعّدات  الرمي  م�ضّبهات  من  خمتلفان  ونوعان 

جميعهييا جاهييزة وتعمييل ب�ضييورة ممتازة. ومبوجييب الهبيية 

حديثة  »ميالن«  �ضواريخ  من  عدًدا  الآن  نت�ضّلييم  ال�ضعودييية 

ال�ضنييع واملزاحف اخلا�ضة بها، وهذا من �ضاأنييه حتقيييق نقليية 

نوعّييية يف اأداء اجلي�ش يف الظروف القتالية املختلفة.

قّدمه  ومميزاته  ال�ضالح  هذا  خل�ضائ�ش  �ضرح  ذلك  اأعقب 

للح�ضور �ضّباط تقنيون. 

ال�سفري ال�سعودي

يف حديث مع ال�ضحافيني، اأعرب ال�ضفر ال�ضعودي عن �ضعادته 

اللبناين  اجلي�ش  بدعم  �ضعداء  »نحن  وقال:  املنا�ضبة،  هذه  يف 

فاململكة  وا�ضتقراره،  لبنان  �ضيادة  يحمي  الذي  الوطن  درع 

تدعم ا�ضتقرار لبنان و�ضالمته«.

�ضدق  ر�ييضيياليية  هييي  للبنان  ال�ضعودية  »الييهييبيية  اإن  وقيييال 

ولل�ضرعية  اللبنانية  وللحكومة  اللبناين  لل�ضعب  وحمبة 

اللبنانية...«.

توقيع الربوتوكول

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  بني  لقاء  الحتفال  �ضبق  كان 

 ،Patrice Paoli ال�ضيد  لبنان  يف  الفرن�ضي  وال�ضفر  قهوجي 

 Edouard الأمييرال  الفرن�ضية   »ODAS« �ضركة  وم�ضوؤول 

ممثلي  من  وعدد  ال�ضركة  من  وفد  راأ�ش  على   Guillaud
ال�ضناعة  ت�ضدير  جمييال  يف  عاملة  فرن�ضية  �ييضييركييات 

الع�ضكرية، بهدف اإطالق تنفيذ برنامج الهبة ال�ضعودية. 

كبار  من  عدد  وّقع  اجليي�ش،  قائد  ح�ضيور  ويف  كذلك، 

�ضباط القيييادة ووفد من �ضييركة »ODAS« برئا�ضة الأمرال 

الإ�ضايف  التقني  البوتوكول  على   ،Edouard Guillaud
املتعّلق باتفاقية الهبة.

جنديان: راٍم يحمل قاعدة الإطالق، وملّقم يحمل �ضاروخني.

والعمليات  احليييروب  معظم  يف  اليي�ييضيياروخ  هييذا  ا�ضتخدم 

وذلييك  احليييايل،  والييقييرن  املن�ضرم  الييقييرن  ميين  الع�ضكرية 

الثانية  اخلليج  وحرب  العراقية-الإيرانية،  احلرب  خالل 

غزو  يف  وحتى  الليبي-الت�ضادي  والنزاع  الفولكالند  وحرب 

اأفغان�ضتان.

اأّنه �ضالح خفيف الوزن )6.65 كلغ( وطوله  من مميزاته 

جوفاء  ح�ضوة  وهو  كلغ   2.9 احلربي  الراأ�ش  وزن  �ضنتم،   77

 High Explosive Anti-Tank( ضديدة النفجار من نوع�

HEAT(، قدرة اخرتاقه تبلغ 650 ملم من الدروع املتجان�ضة. 
�ضرعة طرانه  اأما  و2000 مرت،   300 ال�ضاروخ ما بني  يراوح مدى 

فهي ما بني 75 مرًتا يف الثانية )عند الإنطالق( و210 اأمتار يف 

الثانية )عند اقرتابه النهائي من الهدف(.





اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

جي�شنا
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ندوة حول الأمن القومي يف لبنان

اأقام مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش ندوة 

يف النادي الع�سكري املركزي بعنوان: »االأمن القومي يف لبنان 

– مقاربة ثالثية بني النظام الت�سغيلي وال�سيا�سات االقت�سادية 
واالجتماعية«، ح�سرها رئي�ش املركز العميد الركن غ�سان 

الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  ممثالاً  ال�سمد  عبد 

الوطني االأ�ستاذ �سمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

�سخ�سيات  جانب  اإىل  االأمنية  االأجهزة  قادة  عن  وممثلون 

ر�سمية ودبلوما�سية واإقت�سادية واإعالمية واإجتماعية.

فخري،  رحمة  دنيز  االإعالمية  االفتتاحية  اجلل�سة  قّدمت 

اأن  على  �سدد  الذي  ال�سمد  عبد  الركن  العميد  فيها  وحتّدث 

االأمن هو من اأبرز التحديات التي تواجه لبنان الذي تعّر�ش منذ 

ا�ستقالله وحتى اليوم الأخطار عديدة، حال غياب اال�سرتاتيجية 

الوطنية دون مواجهتها اأو معاجلتها اأو ال�سيطرة عليها...

الوطن، وحماية  العام يف  اال�ستقرار  باأنه  القومي  االأمن  وحّدد 

واخلارجية  الداخلية  التهديدات  ومواجهة  القومية،  امل�سالح 

يف زمني احلرب وال�سلم. كما اأ�سار اإىل اأن القوة هي من اأهم 

العامل  وهي  والفرد،  واملجتمع  االأر���ش  حلماية  الدولة  اأدوات 

الرئي�ش يف �سون ال�سيادة واال�ستقالل، لكن قبل ا�ستخدامها، 

واحلداثة،  التطور  تواكب  التي  التنمية  توؤمن  اأن  الدولة  على 

اإىل  واإذ تطّرق  الوطن.  واأن توّفر �سالمة العالقة بني مكونات 

يف  البنيوي  اخللل  ت�سمل  التي  القومي،  االأمن  تهديد  م�سادر 

ال�سيا�سات  ويف  االقت�سادية،  ال�سيا�سات  ويف  الت�سغيلي  النظام 

االجتماعية، قال اإن النمو االقت�سادي ال يعطي ثماره املرجوة، 

ا ب�سيا�سات اجتماعية مالئمة، من هنا  اإاّل اإذا كان م�سحوباً

االأمن  بناء  يف  االأ�سا�ش  حجر  ميّثل  االجتماعي  االأم��ن  ف��اإن 

القومي للدولة.

نعمة  ال�سيد  امل��دين  التاأثري  ملتقى  ملمّثل  كانت  كذلك 

على  احلفاظ  يف  االأمن  اأهمّية  على  فيها  رّكز  كلمة  فرام 

ا اإىل التحديات التي تواجه االأمن  اال�ستقرار الوطني العام، م�سرياً

القومي يف لبنان.

املحا�سرون  ق��ّدم  حيث  العمل  جل�سات  ب��داأت  ذل��ك،  بعد 

ومعوقات  وعنا�سره  القومي  االأمن  مفهوم  حول  مداخالتهم 

حتقيقه.



اأقيم يف النادي الع�سكري املركزي، حفل ت�سليم ال�سهادات 

واملكافاآت للع�سكريني الفائزين يف م�سابقة اللغة الفرن�سية 

والتي جرى تنظيمها لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل، بالتعاون بني 

ال�سفارة الفرن�سية يف لبنان وقيادة اجلي�ش، و�سارك فيها �سباط 

ورتباء واأفراد من خمتلف الوحدات والقطع الع�سكرية. ح�سر 

Patrice Paoli ومدير  احلفل ال�سفري الفرن�سي يف لبنان ال�سيد 

اجلي�ش  قائد  ممثالاً  الدين  زهر  دريد  الركن  العميد  التعليم 

 Olivier العماد جان قهوجي، باالإ�سافة اإىل امللحق الع�سكري

Labrosse، ووفد من ال�سفارة 
ال�سباط  من  وعدد  الفرن�سية، 

واملدعوين.

الركن  العميد  األقى  وق��د 

باملنا�سبة،  الدين كلمة  زهر 

اإىل  بال�سكر  فيها  ت��وج��ه 

املمّولة  واجل��ه��ات  الفرن�سية  ال�سفارة 

ا اأن التعاون الع�سكري  للم�سابقة، موؤكداً

طبيعية  ثمرة  هو  والفرن�سي،  اللبناين  اجلي�سني  بني  والثقايف 

للروابط االإن�سانية واحل�سارية التي جتمع ال�سعبني ال�سديقني.

Paoli كلمة �سكر فيها قيادة اجلي�ش  األقى ال�سفري  كما 

على اهتمامها الدائم باللغة الفرن�سية، واأ�ساد بن�سبة امل�ساركة 

بركائز  اإملامهم  ومب�ستوى  امل�سابقة،  يف  للع�سكريني  العالية 

هذه اللغة واأبعادها الثقافية.

واأقيم  للفائزين  واجلوائز  ال�سهادات  ت�سليم  جرى  اخلتام  ويف 

حفل تبادل اأنخاب باملنا�سبة.

حفل  �سور،   - الليطاين  جنوب  قطاع  قيادة  مقر  يف  اأقيم 

ت�سّلم �سيارة اإ�سعاف مع كامل جتهيزاتها، مقّدمة هبة من 

قائد  احلفل  اللبناين؛ ح�سر  اجلي�ش  مل�سلحة  الكورية  الوحدة 

قائد اجلي�ش  اأبو خليل ممثالاً  �سربل  الركن  العميد  القطاع 

�سمن  العاملة  الكورية  الوحدة  وقائد  قهوجي،  جان  العماد 

املتحدة  االأمم  ق��وات 

ل��ب��ن��ان  يف  امل���وؤق���ت���ة 

 Ham Nam العقيد 

Jyoo، اإىل جانب عدد 
اجلي�ش  ���س��ب��اط  م��ن 

والقوات الدولية.

ت��ال  اخل����ت����ام  ويف 

اأب��و  ال��رك��ن  العميد 

�سكر  كتاب  خليل 

و�سّلمه  اجلي�ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  با�سم 

للعقيد Jyoo، كما قّدم له درع اجلي�ش 

التذكاري.

االآليات  ا من  ت�سّلم اجلي�ش عرب مرفاأ بريوت عدداً اإىل ذلك، 

برنامج  �سمن  بع�سها  اأتى   Land Rover Defender نوع 

امل�ساعدات الربيطانية املقررة للجي�ش اللبناين، وبع�سها االآخر 

�سمن الهبة ال�سعودية الطارئة.

عقد يف الناقورة اجتماع ثالثي برئا�سة قائد قّوات االأمم املّتحدة املوؤّقتة يف لبنان اجلرنال 

ق احلكومة لدى  لوت�سيانو بورتوالنو ويف ح�سور وفد من �سباط اجلي�ش اللبناين برئا�سة من�سّ

هذه القّوات العميد الركن حممد جانبيه. مّتت خالل االجتماع مناق�سة املوا�سيع املتعّلقة 

بتطبيق القرار 1701، واحلوادث احلا�سلة يف الفرتة االأخرية يف منطقة جنوب الليطاين.

وقد عر�ش الوفد اللبناين اخلروقات االإ�سرائيلّية الربّية والبحرّية واجلوّية، وطالب بو�سع حّد لها، كما �سّدد على �سرورة معاجلة 

 . النقاط التي ال تزال عالقة والتي تعيق تنفيذ القرار 1701 كامالاً

ا اجلانبني اإىل  من جهته، اأّكد اجلرنال لوت�سيانو بورتوالنو اأّن قّوات االأمم املتحدة املوؤّقتة يف لبنان، تعمل بحيادّية تاّمة، داعياً

التعاون معها للحفاظ على ا�ستقرار املناطق احلدودية.

جي�شنا

العدد 28359

اجتماع ثالثي يف الناقورة

�سيارة ا�سعاف من الكتيبة الكورية واآليات من بريطانيا وال�سعودية

ال�سفارة الفرن�سية يف لبنان حتتفل بالفائزين يف م�سابقتها ال�سنوية



اأقيم يف منطقة كفرفالو�ش – �سيدا، احتفال تخريج عنا�سر من اجلي�ش وقوى االأمن الداخلي، بعد اأن 

تابعوا بنجاح دورتي »دهم ورماة مهرة« باإ�سراف �سباط من اجلي�ش وفريق تدريب اأمريكي متخ�س�ش. ح�سر 

االحتفال قائد مدر�سة القوات اخلا�سة العقيد الركن فادي خمول ممثالاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

وعدد من ال�سباط املدعوين وذوو املتخرجني. وقد األقى العقيد الركن خمول كلمة باملنا�سبة، اأثنى فيها 

اأهمّية  ا على  م�سدداً املدربني،  وجهود  املتخرجني  على كفاءة 

الدورتني يف تعزيز القدرات القتالية للوحدات، ثم جرى ت�سليم 

باملنا�سبة.  تذكارية  دروع  وتقدمي  للمتخرجني،  ال�سهادات 

تخللته  تكتّيا،  ا  متريناً املتخّرجة  العنا�سر  نّفذت  اخلتام  ويف 

عملية اإنزال من الطوافات ورماية بالذخرية احلّية.

الدفاعية«  املوؤ�س�سة  اإ�سالح  »مبادرة  من  اأمريكي  وفد  قام 

اإىل  بزيارة   )Defense Institution Reform Initiative(

وقد  الن�ساطات.  العديد من  تخللها  اأيام  ا�ستمرت عدة  لبنان 

ا يف قيادة اجلي�ش، والتقى نّواب روؤ�ساء االأركان  تابع الوفد  اإيجازاً

للتجهيز والتخطيط والعديد. واأقام اجتماعات وور�ش عمل يف 

ا عن  اإيجازاً كلية فوؤاد �سهاب للقيادة واالأركان. كما تابع 

عمل اأفواج احلدود الربّية االأول والثاين والثالث. 

زار الوفد فوج احلدود الربّية االأّول يف �سدرا واللواء اللوج�ستي يف 

كفر�سيما والقوات اجلوية يف عني الرّمانة، حيث اطلع على 

عمل هذه القطع التقني واملتخ�س�ش بالتخطيط وباإدارة العتاد 

وحتقيقه.

الدولية  للعالقات  العامة  املديرية  من  وف��د  زار  ذل��ك،  اإىل 

برئا�سة  الفرن�سية  الدفاع  وزارة  يف   )DGRIS( واال�سرتاتيجية 

مارتو  اليزابيت  ال�سيدة  ترافقه  كالمان  ماري  جان  العميد 

مارون  الركن  العميد  بزيارة  املديرية،  يف  لبنان  ملف  م�سوؤولة 

يف  البحث  ملتابعة  للتخطيط  االأرك��ان  رئي�ش  نائب  احلّتي 

مو�سوع احلوار اال�سرتاتيجي امل�سرتك الذي كان قد بداأ خالل 

بداية  يف  امل�سرتكة  الفرن�سية   – اللبنانية  اللجنة  حمادثات 

قدرات  لتطوير  املو�سوعة  واالطالع على اخلطة  العام احلايل، 

اجلي�ش.

ان عبد ال�سمد  ويف االإطار نف�سه، زار الوفد العميد الركن غ�سّ

رئي�ش مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية.

29 العدد 359

وفود اأجنبية تزور قيادة اجلي�ض

تخريج دورتي 

دهم

ورماة مهرة



يف اإطار خطة عمل اللجنة الوطنية الإدارة الكوارث واالأزمات 

ال�سوي�سرية يف لبنان وحمافظة اجلنوب  ال�سفارة  وبالتعاون مع 

وبلدية �سيدا، اأقيمت قرب القلعة القدمية يف املدينة، مناورة 

حول فر�سية ح�سول هّزة اأر�سية.

من  بعدد  معّززة  اجلي�ش  من  وح��دات  املناورة  يف  �ساركت 

والدفاع  االأمنية  االأجهزة  من  وجمموعات  البحرية،  القطع 

من  وعدد  �سيدا  بلدية  اإطفاء  وفوج  االأحمر  وال�سليب  املدين 

اأمني عام  باإ�سراف  وذلك  املعنية،  الر�سمية  واالإدارات  الوزارات 

املجل�ش االأعلى للدفاع اللواء الركن حممد خري.

بني  التن�سيق  وح�سن  اال�ستجابة  ب�سرعة  املناورة  وقد متيزت 

واإغاثة  ا�ستطالع  عمليات  و�سملت  املنّفذة،  املجموعات 

واإنقاذ ونقل م�سابني اإىل م�ستو�سفات املدينة وم�ست�سفياتها.

جي�شنا

العدد 30359

متارين بحرية م�سرتكة

والفرن�سي،  اللبناين  اجلي�سني  بني  الع�سكري  للتعاون  ا  تعزيزاً

الفرقاطة  مع  باال�سرتاك  البحرية  القوات  من  وحدات  نّفذت 

قبالة  االإقليمية  املياه  يف  متارين   ،»Cassard« الفرن�سية 

�سباط  من  عدد  ح�سرها  التي  التمارين،  تخلل  بريوت.  مرفاأ 

اجلي�ش و�سباط الفرقاطة، رمايات باالأ�سلحة احلربية اخلفيفة 

م�سبوهة  �سفن  وتفتي�ش  غط�ش  وعمليات  واملتو�سطة. 

ومكافحة حرائق بوا�سطة املراكب احلربية.

هّزة اأر�سية افرتا�سية يف �سيدا



31 العدد 359

مناورة قتالية

التدخل  ف���وج  م��ن  وح����دات  ن��ّف��ذت 

ال�ساد�ش ولواء امل�ساة االأّول والقّوات اجلوّية، 

 – كفرفالو�ش  منطقة  يف  قتالّية  مناورة 

اجلنوب بح�سور عدد من �سباط اجلي�ش 

وفريق التدريب االأمريكي.

جمموعة  مهاجمة  املناورة  وحتاكي 

مبنّية،  اأماكن  يف  نة  متح�سّ اإرهابية 

وقد تخّللتها رمايات باالأ�سلحة الثقيلة 

واملتو�سطة والر�سا�سة وعمليات اإنزال من 

الطوافات. وياأتي ذلك �سمن اإطار خطة 

قيادة  و�سعتها  التي  النوعي  التدريب 

الوحدات  جهوزّية  من  للتاأّكد  اجلي�ش 

والفاعل يف  ال�سريع  للتدّخل  وا�ستعدادها 

خمتلف الظروف القتالية.

... وتوعية 

تذكريية

املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام: ور�سة عمل حول املعايري الدولية

نّظم املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة باالألغام ور�سة عمل 

اخت�سا�سه،  جمال  يف  الدولية  املعايري  تطبيق  حول  اإقليمية 

وا�ست�ساف فيها ممثلني عن: اليمن، االأردن، اجلزائر، م�سر، 

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

وقد  واأفغان�ستان.  العراق  ت�ساد،  ال�سعودية،  �سوريا،  الغربية، 

لنزع  الدويل  جنيف  مركز  من  بدعم  العمل  ور�سة  اأقيمت 

االأوروب���ي  واالإحت���اد   )GICHD( اإن�سانية  الأغ��را���ش  االأل��غ��ام 

.UNDP وبرنامج االمم املتحدة االمنائي

كلمة  األقى  نا�سيف  اإيلي  الركن  العميد  املركز  رئي�ش 

االفتتاح، فرّحب بامل�ساركني و�سكرهم على تلبية الدعوة، 

خرباته  لتقدمي  دائ��م  ا�ستعداد  على  املركز  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

مدير  رندا  لوكا  كلمة  كانت  ثم  املجال.  هذا  يف  املتوافرة 

فاإيجاز  لبنان،  يف   )UNDP( االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج 

واملعايري يف مركز جنيف  اللغوي  التوا�سل  ق�سم  رئي�ش  قّدمه 

الدويل فايز باكتيان حول تعريف االأعمال املتعلقة باالألغام 

واملعاهدات واالإتفاقيات ذات ال�سلة. 

�ش  خ�سّ اأي��ام،  خم�سة  مدى  على  الور�سة  جل�سات  عقدت 

جماعية  مناق�سة  جرت  االأخري  اليوم  ويف  ملحور،  منها  كل 

اأ�سا�ش  الوطنية على  املعايري  و�سع  االتفاق على كيفية  ومّت 

الدولية.  املعايري 

يف اإطار برنامج احلملة الوطنية التذكريية للتوعية من خماطر االألغام والقنابل العنقودية، اأقيم �سباق 

ا من و�سط بريوت- البيال و�سوالاً اإىل املنارة.  ريا�سي على الدراجات الهوائية )Beirut By Bike( انطالقاً

�سارك فيه عدد كبري من طالب اجلامعات واملدار�ش واجلمعيات االأهلية وذوي احلاجات اخلا�سة امل�سابني 

من جراء االألغام والقنابل العنقودية التي وّزع املت�سابقون من�سورات حولها على املارة.



االإمنائّية  املهمات  اإطار  يف 

ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا اجل��ي�����ش 

الدولّية  القّوات  مع  بالتعاون 

وب��ل��دّي��ات ال��ق��رى احل��دودّي��ة، 

نّفذت وحدات من اجلي�ش باال�سرتاك مع الكتيبة الفنلندّية 

مدار�ش  طالب  من  وعدد  جبيل(  بنت  )ق�ساء  عيناتا  وبلدّية 

ا يف  املنطقة، حملة ت�سجري وا�سعة داخل املحمّية املن�ساأة حديثاً

حميط البلدة، �سملت غر�ش كمّية كبرية من �ستول ال�سنوبر.

كذلك، نّفذت وحدة من اجلي�ش باال�سرتاك مع الكتيبة 

االإ�سبانية وبلدية اإبل ال�سقي وعدد من تالمذة املدر�سة الر�سمية 

فيها، حملة ت�سجري، �سملت غر�ش نحو 2500 �ستلة حرجية يف 

حميط البلدة.

ت�سجري  حملة  القبيات  بلدة  �سهدت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

نّفذتها وحدة من اجلي�ش و�سارك فيها االأهايل. وقد انطلقت 

والنائب هادي حبي�ش  الوزير مي�سال فرعون  احلملة يف ح�سور 

وعدد من فعاليات املنطقة.

جي�شنا
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ت�سجري يف عيناتا 

واإبل ال�سقي والقبيات

برنامج التعاون 

الع�سكري - املدين يوا�سل ن�ساطه

 – الع�سكري  التعاون  برنامج  اإطار  يف 

ال�سفارة  مع  وبالتعاون   CIMIC املدين 

االأمريكية، قامت وحدات من اجلي�ش 

بتوزيع  عر�سال  بلدة  حميط  يف  املنت�سرة 

اأهايل  ة غذائية على عدد من  250 ح�سّ

البلدة والالجئني ال�سوريني يف املخيمات. 

حمافظ  وبح�سور  نف�سه  االإط����ار  ويف 

�سباط  من  وع��دد  لبكي  عماد  عكار 

واالأجهزة  اجلي�ش 

يف  اأقيم  املنطقة،  وفعاليات  االأمنية 

اأمن  معّدات  ت�سليم  حفل  حلبا  �سرايا 

مبوجب  املحافظة  مل�سلحة  وحماية 

م�سرتكة.  هولندية   – اأمريكية  هبة 

ومبوجب الربنامج عينه، با�سرت وحدات 

توعية  حمالت  بتنفيذ  اجلي�ش  م��ن 

الر�سمية،  املدار�ش  من  عدد  يف  �سحية 

�سمن مناطق طرابل�ش وال�سنّية وعّكار، 

تخّللها توزيع 2500 وحدة طبّية �سخ�سّية 

)Health Kit( على الطاّلب.
عن  ال�ستار  اإزاح��ة  حفل  اأقيم  كما 

املدر�سة الر�سمية يف بلدة النورا – عكار 

من  مب��ب��ادرة  تاأهيلها  اإع���ادة  ملنا�سبة 

الربنامج عينه.



اأقامت  الطفل  ملنا�سبة عيد 

اح��ت��ف��االاً  االت�����س��االت  وزارة 

برعاية وزير االإت�ساالت بطر�ش 

حرب، تخّلله تقدمي لوحات 

الأوالد   )Tablets( رق��مي��ة 

االأمن  وق��وى  اجلي�ش  �سهداء 

الع�سكريني  واأوالد  الداخلي 

عر�سال،  يف  خطفوا  ال��ذي��ن 

من  ع���دد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

اجلمعيات والهيئات.

ال��ذي  االحتفال  يف  ���س��ارك 

ال��وزارة  »اأوديتوريوم«  يف  اأقيم 

العميد ابراهيم �سلوم ممثالاً 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، العقيد ح�سني احلاج 

اللواء  الداخلي  االأمن  لقوى  العام  املدير  ممثالاً  ح�سن 

ابراهيم ب�سبو�ش، وممّثلون عن الهيئات واجلمعيات 

املدنية و�سخ�سيات ع�سكرية واجتماعية وثقافية.

حتدثت  التي  الدين  نا�سر  اأم��اين  من  ترحيب  وبعد 

عن معاين عيد الطفل، اعترب الوزير حرب اأن »التطّور 

ا،  احلا�سل يف االت�ساالت واملعلومات يغزو عاملنا تدريجاً

بحيث  امل��وق��ف،  �سّيد  القريب  الغد  يف  و�سيكون 

ا  م�سدداً حياتنا«،  منط  يف  كامالاً  ا  تغيرياً �سن�سهد 

على »وجوب تعميم املعرفة الرقمّية على �سباب 

التكنولوجي  التطّور  لي�سبح  الغّد  و�سابات 

واأفكارهم  مهاراتهم  خدمة  يف 

وموؤ�س�ساتهم ومهنهم«.

واألقى العميد �سلوم كلمة با�سم العماد قهوجي �سكر 

: »نتوجه اإىل معاليكم بخال�ش  فيها الوزير حرب قائالاً

بتقدمي  الطيبة  بادرتكم  على  واالمتنان  ال�سكر 

اأبناء  من  لعدد   Tablets الرقمية  اللوحات  من  عدد 

املخطوفني.  الع�سكريني  واأبناء  ال�سهداء  الع�سكريني 

ا لروح الت�سامن مع  اإننا نرى يف بادرتكم هذه... تاأكيداً

املوؤ�س�سة الع�سكرية...«.

املوؤ�س�سات  ممثلي  ح��رب  ال��وزي��ر  �سّلم  اخل��ت��ام،  ويف 

بتوزيعها  ا  الحقاً ليقوموا  رقمية  لوحات  واجلمعيات 

على االأوالد )ما دون اخلام�سة ع�سرة من العمر( الذين 

تعنى بهم.
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لوحات رقمية 

لأبناء ال�سهداء

مبنا�سبة عيد الطفل





الع�سكرية  ال��وح��دات  ت��وا���س��ل 

املنت�سرة على تخوم احلدود ال�سرقية 

ت��داب��ره��ا وع��م��ل��ي��ات��ه��ا الآي��ل��ة 

من  وال��ق��رى  البلدات  حماية  اإىل 

واإىل  الإرهابية.  الهجمات  خماطر 

اجلي�ش  نفّذهما  اللتني  العمليتني 

ني�سان  ومطلع  اآذار  اأواخ���ر  ب��ني 

مزيد  على  بنتيجتهما  و�سيطر 

قّوة  ت�سّدت  ال�سرتاتيجية،  املواقع  من 

اأعايل منطقة  2015/4/1(، يف  )ليل  منه 

وادي حمّيد – عر�سال، ملجموعة اإرهابية 

البلدة،  باجتاه  الت�سّلل  م�سّلحة، حاولت 

حيث ا�ستبكت مع اأفرادها، واأجربتهم 

يف  موقعة  اجل���رود،  باجتاه  ال��ف��رار  على 

اجلرحى.  من  وع��دًدا  قتيًل  �سفوفهم 

اأحمد  خالد  املدعو  اجلرحى  من  وعرف 

ونقلته  اجلي�ش،  قوى  اأوقفته  الذي  ال��واوا 

اإىل اأحد امل�ست�سفيات للمعاجلة.

من  وحدة  ا�ستبكت   2015/4/4 وليل 

م�سّلحة  جمموعة  عنا�سر  مع  اجلي�ش 

خليل  املدعو  مقتل  اإىل  اأّدى  ما  اأخ��رى 

احل�سن  ك��رم  اأح��م��د  وتوقيف  اأح��م��د 

اأنهما  الأخ��ر  اع��رتف  وق��د  ال�سورّيني. 

اأحد  يف  جمموعات  عن  م�سوؤولن 

التنظيمات الإرهابية.

�سوق   – التبانة  ب��اب  حم��ّل��ة  ويف 

بتاريخ  الأ�سخا�ش  اأحد  اأقدم  اخل�سار 

م�سّنعة  عبوة  رمي  على   2015/4/1

يدوًيا )350 غ من املواد املتفّجرة(، ما 

واآخر  لبناين  مواطن  اإ�سابة  اإىل  اأّدى 

فر�ست  الث��ر  وعلى  ب��ج��روح.  �سوري 

قوى اجلي�ش طوًقا اأمنًيا حول مكان 

طبيعته  اإىل  الو�سع  ف��اأع��ادت  احل��ادث 

بتنفيذ  ب��ه  ي�ستبه  ا  �سخ�سً واأوق��ف��ت 

العتداء للتحقيق معه.

ويف وقت لحق دهمت قّوة من اجلي�ش 

�سبط  م��ن  ومتّكنت  نف�سه  امل��ك��ان 

القاذفات  م��ن  وع��دد  ه��اون  قذيفة   50

من  كلغ   25 اإىل  بالإ�سافة  ال�ساروخية 

واأعتدة ع�سكرية  وذخائر  املتفّجرة  املواد 

خمتلفة. 

ك��ذل��ك ده��م��ت دوري���ة م��ن اجلي�ش 

حملة  يف  �سمانة  حم��ل   )2015/4/16(

اأوق��ف��ت  حيث  ط��راب��ل�����ش،   – ال��ب��داوي 

اأوقفت  كما  بهما،  لل�ستباه  �سخ�سني 

تنفيذ  اإعاقة  ملحاولتهم  اأخرين  ثلثة 

اجلي�ش.  عنا�سر  على  والتهّجم  املهمة 

داخ��ل  �سبطت  العملية  وبنتيجة 

البنادق  املذكورين كمية من  املحلني 

اخلفيفة،  والذخائر  احلربية  وامل�سد�سات 

واأجهزة  يدوية  ورمانات  ه��اون  وقذائف 

ات�سال واأعتدة ع�سكرية.

من جهة اأخرى، وبناًء على معلومات 

تامر  ليث  العراقي  املواطن  تّعر�ش  عن 

وادي  منطقة  يف  خطف  لعملية  �سلمان 

مالّية،  فدية  اخلاطفني  وطلب  خالد 

ده��م��ت ق���وة م��ن م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات 

مكان حجز املخطوف وقامت بتحريره، 

فيما اأوقفت ح�سني غازي غازي من وادي 

اخلطف،  عملية  دّب��ر  ال��ذي  خالد 

وملحقة  اأ�سلحة  م�سادرة  ومتت 

املطلوبني الآخرين.

اإىل ذلك اأوقفت قوة من اجلي�ش، 

احل��دودي��ة،  ال�سويري  منطقة  يف 

كانوا  الأ�سخا�ش  من  جمموعة 

الأرا���س��ي  اإىل  الت�سّلل  ي��ح��اول��ون 

يف  اأحدهم  قتل  حيث  اللبنانية 

اأثناء مطاردتهم.

ال��ت��وق��ي��ف��ات  ح�سيلة  ب��ل��غ��ت 

 1042 اآذار  �سهر  خ��لل  مّت��ت  التي 

يف  متوّرطني  جن�سيات  عدة  من  ا  �سخ�سً

املوقوفني  �سمن  ومن  خمتلفة.  جرائم 

هريرة(  )اأب��و  ميقاتي  عمر  الإرهابيني 

وبلل ميقاتي )اأبو عمر اللبناين( واأحمد 

كرنبي  عبدالله  وعلي  كرنبي  علي 

مراكز  على  الإعتداء  بتهم  املطلوبني 

التنظيمات  اأحد  يف  والقيادي  للجي�ش، 

الإرهابية ال�سوري نبيل ال�سديق واللبناين 

عدة  مب��وج��ب  املطلوبني  اأي���وب  علي 

مذكرات توقيف.

�سبطت  الأمنية  التدابر  وبنتيجة 

وزورقي  �سيارة،   117 حواىل  الأمنية  القوى 

اإىل  بالإ�سافة  نارّية  دّراج��ة  و66  �سيد، 

كميات من الأ�سلحة والذخائر والأعتدة 

الع�سكرية املتنّوعة واملخدرات.

يوميات 

�أمنية
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مزيد من الإرهابيني واأ�ضلحتهم يف قب�ضة اجلي�ش

اإعداد:

با�ضكال معّو�ش بومارون





رجاله ينت�شرون بقاًعا 

حاملني االأمان ووعد االنت�شار

لواء امل�ساة ال�ساد�س:

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري
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هو من األوية اجلي�س العريقة التي متتلك خربة كبرية يف القتال، 

�سعبة،  مهمات  ونّفذت  املعارك  من  الكثري  خا�ست  اأن  بعد 

املتمركز  ال�ساد�س  امل�ساة  لواء  �سهداء...  رجالها  خرية  وقّدمت 

الوطن  من  وا�سعة  م�ساحة  يف  رجاله  ينت�سر  البقاع،  يف  حالًيا 

حاملني لأبنائه وعد النت�سار على الإرهابّيني، وحمّققني اأينما 

حّلوا، الأمان والطمئنان.
ع�سكرنا قيمة م�سافة

... حتى قبل عر�سال

بعلبك  يف  ال�ساد�س  اللواء  قيادة  يف 

ي�ستقبلنا قائده العميد الركن املغوار 

فادي داوود، وبكثري من االعتزاز والثقة 

املهّمات  طبيعة  عن  اإلينا  يتحّدث 

والدور  انت�ساره،  وقطاع  يتواّلها،  التي 

منطقة  يف  به  ي�سطلع  الذي  االأ�سا�سي 

الكثري  فرتة  منذ  ت�سهد  التي  البقاع 

من االأحداث.

»املرحلة االأبرز يف م�سرية اللواء احلالية 

وتنفيذ  عر�سال  معركة  مع  تبداأ  مل 

كانت  بل  البقاع،  يف  االأمنية  اخلّطة 

يف  منت�سر  فاللواء  عر�سال...  قبل  حتى 

البقاع منذ العام 2010، ومنذ ذلك احلني 

معامل  �سّكلت  مهّمات  ننّفذ  ونحن 

عنها  حتّدثت  التي  االأمنية«  »اخلّطة 

اللواء،  قائد  ي�سرح  االإع���ام«،  و�سائل 

ثقته  وجهه  مامح  على  جلّيًة  وتظهر 

بلوائه وبع�سكرّييه وباإجنازاتهم.

املهّمة  ه��ذه  ع��ن  احل��دي��ث  يتابع 

قائًا:

عر�سال  منت�سًرا يف  اللواء  »لقد كان 

النقاط  على  وم�سيطًرا  وج��روده��ا 

اللواء  متركز  قبل  فيها،  احلاكمة 

الثامن يف املنطقة وبدء املعارك. ونظًرا 

اإىل كرثة املهّمات امللقاة على عاتقنا، 

ثاث  لكن  قطاعنا،  تقلي�س  مّت 

القيادة  حتت  و�سعت  الّلواء  من  �سرايا 

تبديلها  يتّم  الثامن.  لّلواء  العمانية 

على  ع�سكريينا  اأّن  علًما  فرتة،  كل 

دراية تاّمة باملنطقة نظًرا للفرتة الطويلة 

التي اأم�ساها اللواء فيها«.



اخلطة الأمنية 

عمل يومي متوا�سل

عن  احلديث  اإىل  نتطّرق  حني 

يف  ��َذت  ُن��فِّ التي  االأمنية  اخلّطة 

اللواء  دور  عن  ون�ساأل  البقاع، 

الركن  العميد  يو�سح  فيها، 

املغوار داوود قائًا: »اإّن ما ي�سمعه 

�سيء،  اأمنية  خطة  عن  النا�س 

اآخر،  �سيء  االأر���س  على  والعمل 

اأعلن  التي  االإج����راءات  ننّفذ  فنحن 

�سنوات.  منذ  اأخ��رًيا  االإع��ام  يف  عنها 

العمل االأمني هو عمل يومي ال يتوّقف، 

لكن  يرتاح...  وال  يهداأ  ال  وع�سكرنا 

ت�سليط  اأّما  و�سّرية.  ب�سمٍت  يتّم  عمله 

يعلن  ح��ني  العمل  ه��ذا  على  ال�����س��وء 

تعب  ي�سع  اأم��ر  فهو  اأمنية  خطة  عن 

الع�سكريني اأمام اأعني النا�س ويجعلهم 

ع�سكرّيونا  يتعب  ك��م  ي��درك��ون 

والثلج،  ال�سقيع  يف  يبيتون  وكيف 

ال�سباح  �ساعات  من  مهّمتهم  وي��وؤّدون 

االأوىل وحتى اآخر الليل من دون ماأذونيات 

وال ا�سرتاحة، وبقناعة غري اعتيادّية!«.

واإذ يوؤّكد قائد اللواء اأّن روحّية اجلي�س 

ال تتوافق مع الت�ساريح االإعامّية، ي�سري 

اإىل اأّن »قواه هي اأ�سا�س كل مهّمة اأمنّية 

التحّرك  لكن  منطقة.  اأي  يف  ذ  ُتنفَّ

ح�سل  كما  حم��ّددة  اأمنّية  خّطة  وفق 

بني  التعاون  ي��وؤّم��ن  اأخ���رًيا،  البقاع  يف 

خمتلف االأجهزة االأمنّية. فكل جهاز 

ينّفذ املهّمة التي تتوافق مع اخت�سا�سه، 

لذلك تتوىّل بع�س القوى الطوق اخلارجي، 

االأحياء  بني  الف�سل  على  اأخرى  وتعمل 

فتقوم  الع�سكرية  قوانا  اأّما  الداخلية، 

بعمليات الدهم والتوقيفات«.

ماذا اأقول...

خالل  واجهتموها  التي  ال�سعوبات  هي  • ما 
تنفيذ هذه اخلّطة الأمنية؟

ولكننا  �سعًبا،  ك��ان  �سيء  ك��ل   -

عادّية  ظروًفا  فباتت  ال�سعوبات  اعتدنا 

عن  لنا!  بالن�سبة 

اأحّدثكم؟  م��اذا 

ع�����ن ال����ظ����روف 

القا�سية،  املناخّية 

اأو����س���اع  ع���ن  اأو 

ال��ع�����س��ك��رّي��ني 

وظ������روف������ه������م 

عن  اأم  احلياتّية، 

على  ان��ت�����س��ارن��ا 

حلمايتها  احل��دود 

ووج����وب ال��ت��ف��ّرغ 

للداخل يف الوقت عينه...؟ على الرغم 

بنجاح  املهّمات  نّفذنا  ذلك،  كل  من 

اأك��رث  م��ن  ال��ب��ق��اع  ب��ات  حتى  مبهر 

اأماًنا. فاالأحياء واالأماكن التي  املناطق 

ويخ�سى  القانون  على  ع�سّيًة  كانت 

اإليها.  دخلنا  فيها،  امل��رور  املواطنون 

ذوي  املطلوبني  من  كبرًيا  عدًدا  اأوقفنا 

وقمنا  باجلرائم،  احلافلة  ال�سجّات 

احل�سي�سة  من  كبرية  كميات  بتلف 

ومكافحة  املمنوعات  �سبط  اإىل  اإ�سافًة 

وال�����س��رق��ة على  ال��ت��ه��ري��ب  ع��م��ل��ي��ات 

املظاهر  قمعنا  وبالنتيجة  اأنواعها... 

خطًرا  ت�سّكل  والتي  للقانون  املخالفة 

بع�س  يف  اأمنهم  وتهّدد  املواطنني  على 

املناطق البقاعية التي باتت معروفة.

الو�سع على احلدود؟ • ما هو 
اللواء يف قطاع ميتّد  - تنت�سر وحدات 

احلدود  اإىل  غرًبا  الغربية  ال�سل�سلة  من 

بني  ا  وخ�سو�سً �سرًقا  ال�سورية  اللبنانية- 

وتتمركز  معربون  وج��رود  يونني  ج��رود 

والطرقات  احلاكمة«  »املرتفعات  على 

حمتملة  املعارك  حيث  اإليها  امل��وؤّدي��ة 

جهوزية  يف  نحن  ل��ذا  ه��ن��اك،  دائ��ًم��ا 

يوقع  قد  ط��ارئ...  الأي  للت�سّدي  دائمة 

االإرهابّيون خ�سائر يف �سفوفنا، لكنهم 

لن ي�ستطيعوا االقرتاب من مراكزنا. 

يف هذه املناطق اجلردية �سعوبات جّمة 

كل  واإزال��ة  تذليلها  على  اللواء  يعمل 

قائده  يفيدنا  ما  وفق  مهّمته  يعيق  ما 

العميد الركن داوود، وهو يقول: الظروف 

 D9�ال ج��ّراف��ة  ج���ًدا،  قا�سية  املناخية 

ت�ستطع  اأكرب اجلّرافات( مل  )وهي من 

التحّرك خال ال�ستاء والثلوج، مع ذلك 

كان ع�سكرّيونا يبيتون يف هذه اجلرود، 

املميت«  »ال�سقيع  م��ع  ويتكّيفون 

الطرقات  و�سيق  الوعرة  االأر�س  وطبيعة 

وتعّرجها و�سوى ذلك... 

• كيف يتعاطى اأهايل املنطقة مع انت�ساركم 
فيها؟

- ال�سكان بغالبّيتهم موالون للجي�س، 

حتقيق 
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واإّنا ثّمة بع�س اخلايا واالأورام اخلبيثة 

املنطقة.  تهداأ  منها  نتخّل�س  التي حني 

معه  ويتعاونون  اجلي�س  يحّبون  النا�س 

ا يف عمليات توقيف املطلوبني،  خ�سو�سً

الع�سائرّية  احليثّية  من  الرغم  وعلى 

التي تطغى على حيثّيات اأخرى يف هذه 

عن  بديل  ال  اأن  اأهلها  يدرك  املنطقة، 

الع�سكرية ال  املوؤ�س�سة  واأن  الدولة  �سلطة 

اأي �سغين��ة الأح��د، ب��ل ت�س��ع��ى  تكّن 

اأمنه��م  يه��ّدد  م��ا  ك��ل  اإزال��������ة  اإىل 

واأمانه�م.

مهّمتان دقيقتان وخمتلفتان

طبيعة  حتّتمها  التي  التدريبات  هي  ما   •
املهّمات يف هذه املنطقة؟

وطبيعة  االأر����س  جغرافية  ب�سبب   -

امل���ه���ّم���ات ال��ت��ي 

على  ن��ن��ّف��ذه��ا، 

ال���ع�������س���ك���ري 

العديد  ام��ت��اك 

م����ن امل����ه����ارات 

فهو  ���ة.  اخل���ا����سّ

مداهمات  ينّفذ 

مناطق  يف  �سعبة 

وبالتايل  �سكنّية 

اإىل  ي����ح����ت����اج 

االآهلة،  االأم��اك��ن  يف  القتال  تقنيات 

تتطّلب  اجلرد  يف  قتالية  مهّمات  وينّفذ 

ه��ات��ان  اجل��ب��ل��ي...  ال��ق��ت��ال  تقنيات 

ويف  وال��دّق��ة  ال�سعوبة  بالغتا  املهّمتان 

الوقت عينه خمتلفتان.

انطاًقا من هذا الواقع ننّفذ التدريبات 

قّنا�سني  جمموعة  اأن�ساأنا  وقد  الازمة، 

واالآليات  �س  املتخ�سّ بال�ساح  َزت  ُجهِّ

باالإ�سافة  الثلج،  على  للتنّقل  املنا�سبة 

االأ���س��ا���س��ّي��ة من  ال��ت��دري��ب��ات  اإىل ك��ل 

وقتال  ع�سكرّية،  وعلوم  اأ�سلحة،  علم 

حراب، وحواجز ودوريات، وتقنيات قتال 

اجلبال،  يف  وقتال  االآهلة،  االأماكن  يف 

واال���س��ت��ط��اع،  امل��داه��م��ات  وتقنيات 

وال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ط��واف��ات واالآل��ي��ات، 

املطلوبني،  وتوقيف  احل��ذر،  واالنتقال 

اأننا  علًما  وغريها...  املواكب  وحماية 

تكتية  بلفائف  التدريب  على  نرّكز 

توؤمن العمل املتجان�س بني وحدات امل�ساة 

والدبابات. 

من  جمموعة  خ�سعت  االإط��ار  هذا  يف 

�سة  نخبة ع�سكرّيي اللواء لدورات متخ�سّ

فاأ�سبحوا  ومعارفهم  مهاراتهم  �سقلت 

من  متّكنا  وبذلك  مدّربني،   بدورهم 

كذلك  اللواء.  يف  التدريب  لغة  توحيد 

عنا�سر  ت�سّم  ط���وارئ  ح�سرية  اأن�ساأنا 

وهي  الكتائب،  خمتلف  م��ن 

اإىل  ك��ب��رية  ب�سرعة  ت��ت��ح��ّرك 

اأي  وق��وع  عند  احل��دث  مكان 

�سعوبة  تخّطينا  وبذلك  ط��ارئ. 

عدم القدرة على التحّرك ال�سريع 

على  منت�سر  لواء  اأي  تواجه  التي 

االأر�س  مبّاالته الثقيلة.

الع�سكرّيني؟ اأداء  • وكيف تقّومون 
اإىل  و�سلنا  اإّن��ن��ا  ال��ق��ول  اإّن   -

اأمر  هو  االإط��ار  هذا  يف  الكمال 

اإذا نظرنا اإىل  مبالغ فيه. ولكن 

الظروف التي نوؤّدي فيها مهّماتنا، 

التي نواجهها، وما  واإىل االأخطار 

وعتاد،  �ساح  من  لنا  متوافر  هو 

فا ميكننا �سوى اأن نثّمن هذا 

اجلهد اجلّبار لع�سكرّيينا.

قائًا: »ع�سكرّيونا ميلكون  واأ�ساف 

وهم  بق�سّيتهم  وال��ق��ن��اع��ة  االإمي����ان 

درج��ات  اأق�سى  اإىل  ق�سمهم  ملتزمون 

اأن  هو  فعًا  وامللفت  واأ�سرفها،  االلتزام 

وزادت  ال�سّن  تقّدم يف  الع�سكري كّلما 

واأ�سبح  »جوهر«  كّلما  خدمته،  �سنني 

كّنا  اإن  اأدري  وال  لدينا...  م�سافة  قيمة 

هي  الظروف  اأّن  اأم  ممّيزة  نوعّية  نحن 

التي ت�ستخرج مّنا اأف�سل اأداء«.

غرفة عمليات بنظام رائد

• ما هي اأبرز امل�ستجّدات على �سعيد اللواء؟
ياأخذنا قائد اللواء يف جولة كانت جواًبا 

كثافة  من  الرغم  فعلى  �سوؤالنا:  عن 

اللواء  ق��ام  انت�ساره،  وحجم  مهّماته 

اأف�سل  ظروًفا  وّف��رت  مباٍن  با�ستحداث 
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االإجناز  ولكن  العمل،  الأداء 

االأهم كان غرفة العمليات 

�سبكة  ت�سّم  التي  اجلديدة 

تربط االأق�سام االأربعة، وتوؤّمن 

ومع  الكتائب  مع  التوا�سل 

قيادة اللواء املربوطة ب�سبكة 

النظام  وه��ذا  اجلي�س.  قيادة 

التي  والطريقة  ج���ًدا،  مهّم 

مّت  اإذ  رائًدا  جعلته  اللواء  يف  فيها  ق  ُطبِّ

وح�سر  املعلومات  خم��ارج  كل  اإغ��اق 

تبادل امللفات بال�سبكة.

متّثل  خ��رائ��ط  العمليات  غ��رف��ة  يف 

خمتلف قطاعات اللواء ومراكز انت�سار 

قواه، و�سور بانورامّية للجبهة مع املمرات 

تتعّر�س  اأن  ميكن  ال��ت��ي  االإل��زام��ي��ة 

الكمبيوترات  اإىل  باالإ�سافة  للت�سّلل، 

وتوّفر  املراقبة  عمليات  يف  ت�ساعد  التي 

التوا�سل ال�سريع مع قيادة اجلي�س. كما 

ا�ستبدلت  القدمية  االإ���س��ارة  اأجهزة  اأن 

يف  حتى  تعمل  متكاملة  ب�سبكة 

تعّقب  وي�سعب  ال��ن��ائ��ي��ة،  االأم��اك��ن 

موجاتها.

اللواء  لدى  العمليات،  غرفة  موازاة  يف 

عمليات  غرفة  ت�سّكل  اآل��ي��ات  ع��ّدة 

حتديثها  ي��ت��ّم  واأخ������رى،  م��ت��ن��ّق��ل��ة. 

وجتهيزها حتى ت�سبح قادرة على حمل 

االأ�سا�سية  العمليات  غرفة  اأدوات  ك��ل 

حني يتطّل��ب الو�سع ذلك.

يف الكتيبة 62...

يف اإطار املواكبة امل�ستمّرة 

اللواء،  يف  القطع  الأو���س��اع 

ت��ع��ر���س اإي���ج���ازات دورّي���ة 

واأرك��ان��ه  ق��ائ��ده  يتابعها 

املعنّية،  الكتيبة  و�سباط 

مبتابعة  احلظ  حالفنا  وقد 

االإيجاز الذي قّدمه قائد اللفيف التكتي 

اللفيف  واق��ع  بالتف�سيل  �سارًحا   ،62

اإىل  ف��وًرا  ُي�سار  االإيجاز  بعد  وجتهيزاته. 

�سعوبة،  اأي  وتذليل  م�سكلة  اأي  ح��ّل 

وبذلك تتحّقق اجلهوزية...

زيارتنا مباأدبة غداء يف كنف  انتهت 

حتّية  حاملني  وغ��ادرن��ا   ،62 الكتيبة 

قائد اللواء اإىل �سباط اللواء وع�سكرّييه 

على  ك��ب��رًيا  عبًئا  يحملون  »ال��ذي��ن 

ثمن  ت��دف��ع  وعائاتهم  اأك��ت��اف��ه��م، 

االأمن الذي ينعم به املواطنون«.

حتقيق 
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عزم وت�سميم واإ�سرار

 ،1983 العام  يف  ال�ساد�س  امل�ساة  لواء  اإن�ساء  مّت 

االأعلى  من  االأزرق  اللوَنني  من  يتاأّلف  و�سعاره 

كب�س  راأ�س  طهما  يتو�سّ االأ�سفل،  من  واالأحمر 

الهجوم  اإرادة  على  للداللة  ناري  ذيل  مع  ذهبي 

واالقتحام بكل عزم وت�سميم واإ�سرار.

اعتباًرا من 2010/7/30 انت�سر اللواء يف القطاع 

اأ�سبح   ،)2014 العام  )يف  تعديل  وبعد  الهرمل(.   )بعلبك-  له  املحّدد 

قطاع انت�ساره ي�سمل �سم�سطار، طليا، نبحا، وحدوده على النحو االآتي:  

- �سمااًل: نبحا- ر�سم احلدث.

- �سرًقا: احلدود ال�سورية من جرود يونني وحتى جرود معربون.

- غرًبا: عيناتا- اليمونة- مزرعة بيت �سليبي.

- جنوًبا: �سم�سطار- حو�س النبي- اخلريبة- معربون.
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بقلم:

جورج علم
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احلقيبة 

الدبلوما�سّية

»ل�ستم 

وحدكم«

�إقليمّية، ودولّية(،  لبنان على مفارق، وتقاطعات طرق، و�ت�ساالت ومو��سالت متعددة �جلن�سيات )عربّية،  �لدبلوما�سي يف  �لنادي  ي�سرف 

وملفى  و�الأخبار،  �الأ�سر�ر  وم�ستودع  �حلدث،  ر�سد  عا�سمة  تز�ل  ال  فبريوت  �لدقة.  من  عاٍل  م�ستوى  وعلى  ح�سا�سة،  ن�سطة،  وهي 

�ملمهورة  و�ملهمات  �لفخمة،  �جللدّية  �ل�سعادة«، حملة �حلقائب  »�أ�سحاب  ي�ساهى عند  و�سغف ال  �ملعلوماتّية«، حيث حنني  »�الأنتليجن�سيا 

بخامت »�سّري جًد�«. وعلى �لطاولة �مل�ستديرة عند تلك �ل�سرفة �ملطّلة على �أحو�ل �لوطن و�لنا�ش، »تفلف�ش« �الأ�سابع �لناعمة �أور�ق ملفات 

ثالثة هي حمور �هتمام �لبعثات هذه �الأيام، كونها تفر�ش نف�سها على �أر�ش �لو�قع:

�الإرهاب. مكافحة  على  �مل�ساعدة  • كيفية 
�جلي�ش. • ت�سليح 

�الأهلي. �ل�سلم  وحماية  �ال�ستقر�ر،  من  �الأدنى  �حلّد  على  • �حلر�ش 

»ل�ستم وحدكم« فرن�سية

الفائ�ض،  االه��ت��م��ام  ه��ذا  يخت�سر 

»ل�ستم  االأي��ام:  هذه  »دارج��ة«  بعبارة 

جانبكم«...  اإىل  نحن  وحدكم.. 

اإيف  جان  الفرن�سي  الدفاع  وزير  قالها 

على  ي�سرف  وهو  املطار،  يف  دوري��ان،  لو 

ال�سالح  م��ن  االأوىل  الدفعة  ت�سليم 

اللبناين. الفرن�سي للجي�ض 

كبار  من  الفرن�سي،  الوزير  ويعترب 

االأو���س��ط.  ال�����س��رق  بثقافات  امل��ل��ّم��ن 

الأدق  م��ت��اب��ع��ة  م��ث��ق��ف��ة،  �سخ�سّية 

له  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل يف 

ال�ساخنة،  امللفات  يف  وا�سعة  خ��ربة 

وزارة  يف  مكتبه  اإىل  و�سل  واملتفاعلة، 

خلفيته  بوابتن:  م��ت��ج��اوًزا  ال��دف��اع 

وثقافته  االأكادميّية،   – الدبلوما�سّية 

تكن  مل  املنطقة.  باأحوال  الوا�سعة 

لقد  بروتوكولّية،  ب��روت  اإىل  زيارته 

»اإن��ه��ا  اآخ���ر:  ع��ن��وان  حت��ت  �سّنفت 

التوا�سل  م�سل�سل  يف  املتينة  احللقة 

الدبلوما�سي  كان  قبله  والتعاون«. 

جان فرن�سوا جرو. وتبقى االأبواب بعده 

واملزيد  الوفود،  املزيد من  اأمام  مفتوحة 

امل�سالح  تقت�سيها  التي  الزيارات  من 

اللبنانية – الفرن�سّية امل�سرتكة.

»ل�ستم  ال�����س��ه��رة  ك��ل��م��ت��ه  ق���ال 

اأمل  بارقة  ي�سفي  اأن  اأراد  وحدكم«. 

تبذل هنا، وهناك،  التي  على اجلهود 

وهنالك، لتمكن ال�سفينة من بلوغ 

واالأعا�سر  االأنواء  و�سط  االأمان  �ساطىء 

ال��ت��ي حت��ا���س��ره��ا م���ن ك���ّل ح��دب 

الع�سكرّية  املوؤ�س�سة  و�سوب، و»م�ساندة 

يف  ت�ستمر  ك��ي  وامل��وؤمت��ن��ة  ال�سامنة 

�سيادة  عن  للذود  والت�سحية  الدفاع، 

الوطن ووحدة ترابه«.

... ودعم �أمريكي

ا  اأي�سً قالتها  وح��دك��م«...  »ل�ستم 

�سفرها  ل�سان  على  املتحدة  الواليات 

هذا  يرتك  ال  هيل.  ديفيد  لبنان  لدى 

الدبلوما�سي الن�سط منا�سبة، اإاّل ويوؤكد 

»ال��ن��اأي  ل�سيا�سة  ب���الده  دع��م  فيها 
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التداعيات  م��ن  واحل���ّد  بالنف�ض«، 

الداخلّية.  االأو�ساع  على  اخلارجّية 

مكافحة  يف  لبنان  دور  على  ي�سدد 

التي  اجل��ه��ود  على  ويثني  االإره���اب، 

الع�سكرّية  املوؤ�س�سة  بها  ت�سطلع 

حلماية ال�سيادة، وال�سلم االأهلي.

ويذّكر هيل دائًما بالعناوين الكربى 

يف  لبنان  جتاه  االأمركّية  لل�سيا�سة 

هذه املرحلة: دعم دور لبنان يف اجلهود 

العنيف.  التطرف  ملواجهة  العاملّية 

التعاي�ض  مثال  يبقى  اأن  واحلر�ض على 

النقي�ض  ي�سّكل  وال��ذي  يقّدمه،  الذي 

ومواجهة  واملتطرفن،  التطرف  لثقافة 

هذا التطرف حتى تدمره بالكامل.

االأوجه،  ومتعّدد  معّقد،  التحّدي  والأن 

اجل��ه��د  ج��ان��ب  اإىل  اأن����ه  ي���رى  ف��ه��و 

ال��ع�����س��ك��ري، ه��ن��اك ج��ه��د ع��امل��ي 

اإىل  االأج��ان��ب  املقاتلن  تدّفق  لوقف 

عن  التمويل  وق��ط��ع  املنطقة،  دول 

االإن�سانية،  االإغاثة  وتوفر  املتطرفن، 

ومواجهة  االإره��اب،  ل�سحايا  والدعم 

الدول  بن  والتعاون  املتطّرفة،  الدعاية 

الإجناح ا�سرتاتيجّية املواجهة.

متّدد  اأن  االأمركي  ال�سفر  ويعترب 

ومن  بعد،  ينته  مل  والتطّرف  االإره��اب 

املهم جّدا الت�سديد على اأن لدى لبنان 

التحديات  ملواجهة  كثرة  قّوة  نقاط 

االأمنّية، يحددها باالآتي:

االأمنية،  واالأج��ه��زة  اجلي�ض،  لدى   •
لبنان،  عن  للدفاع  واالإل��ت��زام  االإرادة 

وهم يفعلون ذلك ب�سجاعة وت�سميم.

وراء  موّحدة  اللبنانين  جهود  اإن   •
جهود مواجهة التطرف العنيف.

ميكنكم  وح���دك���م،  ل�ستم   •
االإعتماد على الدعم امل�ستمر والهادف 

من الواليات املتحدة، وغرها، ل�سمان 

باأن لديكم الو�سائل للدفاع.

عن  متّيزنا  امل�سرتكة  قيمنا  اإن   •
هوؤالء املتطرفن، هذه القيم امل�سرتكة 

من  كاذبة  جاذبّية  اأي  من  اأقوى  هي 

املتطرفن، لذا �سوف ننت�سر.

للمجتمع  ك��ان  رمب��ا  اأخ����ًرا،   •

يف  اأخ��رى  اأماكن  يف  خالفات  ال��دويل 

رغبتنا  يف  متحدون  ولكننا  املنطقة، 

يف م�ساعدة لبنان بعزل نف�سه عن هذه 

التهديدات وال�سراعات اخلارجّية.

�إ�سبانية نكهة 

كذلك  قالها  وح��دك��م«،  »ل�ستم 

خالل  ال�ساد�ض  فيليب  اإ�سبانيا  ملك 

الكتيبة  وت��ف��ّق��ده  ب���روت،  زي��ارت��ه 

القوات  اإط��ار  يف  العاملة  االإ�سبانّية 

لقاءات  له  الدولّية يف اجلنوب. كانت 

م��ع ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ن، واع��ت��رب اأن 

»اليونيفيل«  يف  اإ�سبانيا  م�ساركة 

جانب  اإىل  وقوفها  على  قاطع  دليل 

و�سلمه  �سيادته،  على  وحر�سها  لبنان، 

االأهلي، ودعم املوؤ�س�سات الر�سمية كي 

ت�سطلع بواجباتها على اأكمل وجه.

االإحت��اد  اإط��ار  يف  اإ�سبانيا  ب��دور  ذّك��ر 

االإن��س�اني��ة  وم�ساه�م�ات��ه��ا  االأوروب�ي، 

للتخفيف من وطاأة املعاناة، واخلطوات 

ملواجهة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  العملية 

»ثقافة  اإنت�سار  من  واحل��ّد  االإره���اب، 

ا كانت  اأيًّ االآخر  وا�ستهداف  التوح�ض، 

جن�سيته، وب�سرته، ودينه، ومذهبه«.

تعاون عمالين

جمموعة  قالتها  وحدكم«،  »ل�ستم 

ختام  يف  العامة،  النيابات  ق�ساة  من 

�سّباط  مع  ب��روت،  يف  تدريبية  دورة 

الداخلي،  االأم��ن  وق��وى  اجلي�ض،  من 

حتليل  يف  ع���اٍل  ب��اح��رتاف  مت��ّي��زت 

العبوات  نوع  وحتديد  اجلرمية،  م�سرح 

وتقنية  وعملها،  النظامّية،  غ��ر 

وتفكيكها. معاجلتها، 

بع�ض  توّجهت  �سنوات،  اأرب��ع  منذ 

زي��ادة  اإىل  املتمكنة  الغربّية  ال��دول 

والق�سائية  االأمنية  املوؤ�س�سات  دع��م 

بن  ت��ن�����س��ي��ق  وح�����س��ل  ل��ب��ن��ان،  يف 

يف  ال��ف��درال��ّي��ة  التحقيقات  مكتب 

اللبناين،  واجلي�ض  املتحدة،  الواليات 

لتدريب  االأع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  وجم��ل�����ض 

العامة،  النيابات  يف  وق�ساة  �سّباط، 

املعلومات  و�سعبة  التحقيق،  ودوائ���ر 

ه��ذا  ويف  ال��داخ��ل��ي.  االأم����ن  ق���وى  يف 

عام  ومّدعي  العدل،  وزير  اتفق  االإط��ار 

تاأهيل  على  االأم��رك��ي��ّن  التمييز 

من  م�سرتكة«  عمل  »جمموعات 

وق��وى  وال��ق�����س��اء،  ال��ل��ب��ن��اين،  اجلي�ض 

االإره��اب،  ملكافحة  الداخلي  االأم��ن 

االأخطار  ومواجهة  املنظمة،  واجلرمية 

تهريب  عمليات  ع  تو�سّ عن  الناجمة 

احلربّية.  االأ�سلحة  وتهريب  املخدرات، 

عديدة  مكّثفة  عمل  دورات  وعقدت 

خالل  املتحدة  وال��والي��ات  لبنان،  بن 

العامن 2014 – 2015.

... ودعم �إملاين 

»ل�ستم وحدكم«، قالها وزير التعاون 

غرهالد  االأملاين  االقت�سادّية  والتنمية 

اأخ��ًرا،  ب��روت  اإىل  زيارته  اأثناء  مولر 

اإىل  ب���الده  وق���وف  ع��ن  اأع��ل��ن  حيث 

امل�ساكل  مع  تعامله  يف  لبنان  جانب 

الكبرة الناجتة عن م�ساألة النازحن 

مبلغ  تقدمي  عن  واأعلن  والالجئن، 

اإىل  ي�����س��ار  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   55 ي��ع��ادل 

التحتّية،  البنية  جمال  يف  ا�ستخدامه 

ال�سحّي،  وال�سرف  ال�سفة،  مياه  مثل 

االأخ��رى.  النواحي  وبع�ض  والنفايات، 

ولكن  الالجئن،  يخدم  »هذا  وقال: 

ا اأن يخدم ال�سعب اللبناين«. نريده اأي�سً

ا ... وفنلندي �أي�سً

اأعلنت فنلندا عن دعم مايل لوكالة 

دوالر  مالين   4.8 بقيمة  »االأون����روا« 

ا حتى العام 2018. وكانت مديرة  �سنويًّ

اأوزيكيال  هيلي  بروت  يف  »االأون��روا« 

املخت�سن  امل�سوؤولن  مع  ناق�ست  قد 

الفل�سطينيّن  التالمذة  تعليم  ملف 

يف مدار�سها )االأونروا(.

يف  الدبلوما�سّية  ال�سرفة  وتبقى   ...

بروت مطّلة على املفارق، والتقاطعات 

وتبقى  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ّي��ة 

الدبلوما�سية  احليوية  عا�سمة  بروت 

بامتياز.. يف ال�سرق االأو�سط!.
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قهوجي  جان  العماد  برعاية 

مركز  من  وبدعوة  اجلي�ش،  قائد 

الطّبي،  للتدريب   G-MEA
ور�شة  الع�شكرية  الطبابة  اأقامت 

اجل��ه��از  تنظري  ح���ول  طبية 

اإجراء  الور�شة  تخّلل  اله�شمي. 

الع�شكري  امل�شت�شفى  يف  عمليات 

على  مبا�شرًة  نقلت  امل��رك��زي 

حيث  مونرو،  اأوتيل  يف  �شا�شات 

اخت�شا�شيون  اأط��ب��اء  تابعها 

وطالب جامعيون واإعالميون...

االفتتاح

الطبابة  رئي�س  االفتتاح  حفل  تراأ�س 

اأبو  مي�شال  االإداري  العميد  الع�شكرية 

اجلي�س،  قائد  العماد  ممثلاً  �شرحال 

نوعها  من  )االأوىل  الور�شة  اإدارة  وت��وىلىّ 

فرع  رئي�س  الع�شكرية(  الطبابة  يف 

امل�شت�شفى  يف  والتنظري  اله�شمي  اجلهاز 

الطبيب  ال��رائ��د  امل��رك��زي  الع�شكري 

�شلح عزىّ الدين.

ل قائد اجلي�س األقى كلمة اعترب  ممثىّ

فيها اأنىّ ر�شالة الطبىّ تتماهى مع ر�شالة 

اجلندية يف االأداء وامل�شوؤوليات واالأهداف، 

من  الكثري  على  معها  تتلقى  وهي 

واالأخلقية  االإن�شانية  واملثل  امل��ب��ادئ 

حتت  املن�شوين  جتعل  بحيث  العليا، 

للبذل  دائ���م  ا���ش��ت��ع��داد  على  ل��وائ��ه��ا، 

املواطن  خدمة  يف  والتفاين  والعطاء، 

وال�شهر على �شلمته وراحت��ه. وقال اإنه 

الع�ش��كرية  للطباب��ة  رفي��ع  ل�ش��رف 

اآن  يف  الر�ش��التني  ه��اتني  تعتن��ق  اأن 

واح��د.

حمطة  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  اأنىّ  اع��ت��رب  واإذ 

بني  والتعاون  الت�شامن  م�شرية  يف  واعدة 

امل��دين،  جمتمعنا  وموؤ�ش�شات  اجلي�س 

اأمكن  التعاون  خلل  من  ��ه  اأنىّ ��د  اأكىّ

على  للحفاظ  واجلهود  الطاقات  ح�شد 

مناعة موؤ�ش�شاتنا الوطنية وقدرتها على 

هذه  طليعة  ويف  التحديات،  مواجهة 

الع�شكرية. املوؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شات، 

: »لقد  واأ�شاف العميد اأبو �شرحال قائلاً

ا بهذا  ا خا�شاً اأولت قيادة اجلي�س اهتماماً

ا  التعاون يف خمتلف املجاالت، وخ�شو�شاً

من  ا  انطلقاً الطبي،  القطاع  جمال  يف 

اجلي�س  �شمود  تعزيز  يف  االأ�شا�شي  دوره 

امليدانية  امل�شاعب  جتاوز  على  وقدرته 

القتالية،  ال���ظ���روف  تفر�شها  ال��ت��ي 

بامل�شوؤولية  ال�شعور  من  ا  اأي�شاً ا  وانطلقاً

واالإن�شانية جتاه اجلندي، فمن  الوطنية 

ا  اأب�شط حقوق هذا اجلندي امل�شتعد دائماً

يحظى  اأن  لبنان،  �شبيل  يف  لل�شت�شهاد 

تليق  كرمية،  بطبابٍة  عائلته  واأف��راد 

بحجم جهوده وت�شحياته.

تطوير  على  القيادة  داأب��ت  هنا،  من 

نقل مبا�شر للعمليات 

من امل�شت�شفى الع�شكري

اإىل املتابعني يف مونرو
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هذا القطاع، �شواء عرب جتهيز الطبابة 

احلديثة  الطبية  باملعدات  الع�شكرية 

واإج��راء  املتخ�ش�شة،  بالطواقم  ورفدها 

داخل  النوعية  اجلراحية  العمليات 

اأو  امل��رك��زي،  الع�شكري  امل�شت�شفى 

التوا�شل  ج�شور  من  املزيد  اإقامة  عرب 

والكليات  امل�شت�شفيات  مع  والتعاون 

اإىل  ا  �شعياً الوطنية،  الطبية  وامل��راك��ز 

للع�شكريني  اللزم  اال�شت�شفاء  تاأمني 

ومواكبة  اخلربات  وتبادل  وعائلتهم، 

كلىّ جديد يف جمال العلوم الطبية«.

قائد  با�شم  ا  حيىّ كلمته  ختام  ويف 

��ه  وت��وجىّ احل��ا���ش��ري��ن،  جميع  اجلي�س 

مركز  اإدارة  اإىل  والتقدير  بال�شكر 

اإدارات  جميع  اإىل  كما   ،»G-MEA«

وامل��راك��ز  وال��ك��ل��ي��ات  امل�شت�شفيات 

امل�شتمرىّ  دعمها  على  الوطنية  الطبية 

اللبناين. للجي�س 

مبا�شرة عمليات 

واأعمال تطبيقية حّية

عمليات  الطبية  الور�شة  نت  ت�شمىّ

 - ال��ت��ن��ظ��ري  ف���رع  يف  اأج��ري��ت  تنظري 

نت  واأمىّ املركزي  الع�شكري  امل�شت�شفى 

اإىل  مبا�شرةاً  نقلها  التوجيه  مديرية 

الع�شكري  الفندق  يف  املحا�شرات  قاعة 

كذلك،  م��ون��رو(.  )اأوت��ي��ل  امل��رك��زي 

اأجراها  ة  تطبيقية حيىّ اأعماالاً  نت  ت�شمىّ

حواىل 25 طالب طب – اخت�شا�س جهاز 

الطب  من خمتلف كليات   – ه�شمي 

مركز  مع  بالتعاون  وذل��ك  لبنان،  يف 

G-MEA للتدريب الطبي.

اأطباء  ثلثة  العمليات  اإج��راء  ت��وىلىّ 

خ����رباء ه���م: ال��ربوف�����ش��ور ال��ربي��ط��اين 

اآرثر  االأملاين  الربوف�شور  دي�شبوت،  اإدوارد 

اأ�شعد  اللبناين  والربوف�شور  هوفمان، 

���ش��وي��د م��ن اجل��ام��ع��ة االأم��ريك��ي��ة يف 

الطبيب  الرائد  مع  بالتن�شيق  ب��ريوت، 

)يف  التمري�شي  الطاقم  ن  واأمىّ الدين.  عز 

الع�شكري  امل�شت�شفى   - التنظري  فرع 

التقنية  بات  املتطلىّ جميع  املركزي( 

مبهنية  العمليات  هذه  الإجناز  اللزمة 

ه بها االأطباء. عالية نوىّ

اأم��را���س  يف  االإخت�شا�شيون  االأط��ب��اء 

وال��دول  لبنان  )م��ن  اله�شمي  اجل��ه��از 

من  العمليات  تابعوا  الذين  العربية( 

م�شاركة  لهم  كانت  م��ون��رو  اأوت��ي��ل 

الذي  العلمي  النقا�س  خلل  من  الة  فعىّ

ات  اأجروه مع االأطباء اخلرباء، عرب املعدىّ

رتها مديرية التوجيه. والتقنيات التي وفىّ

 3 ال���ور����ش���ة  ��ن��ت  ت�����ش��مىّ ذل�����ك،  اإىل 

ال�شوتي  الت�شوير  االأوىل حول  حما�شرات، 

االأمعاء  تنظري  حول  والثانية  باملنظار، 

التنظري  الثالثة  تناولت  بينما  الدقيقة، 

العلجي للجهاز اله�شمي.

االأهداف

الطاقم  تدريب  الور�شة  اأه��داف  اأب��رز 

ات  عمليىّ على  التنظري  فرع  يف  الب�شري 

هذا  لكفاءة  الذاتي  والتقييم  جديدة 

تعليمي  دور  يف  وامل�شاهمة  ال��ف��رع، 

من  العام  الطبي  امليدان  يف  اأكادميي 

املهني  االأط��ب��اء  اأداء  حت�شني  خ��لل 

وي�شاف  اجلديدة.  بالتقنيات  وتعريفهم 

اإىل ما �شبق التعريف بوحدة التنظري يف 

واإظهار  املركزي،  الع�شكري  امل�شت�شفى 

الناحية  من  وجتهيزها  مها  تقدىّ مدى 

فرع  رئي�س  وف��ق  والب�شرية  التقنية 

امل�شت�شفى  يف  والتنظري  اله�شمي  اجلهاز 

اأنىّ  يو�شح  ال��ذي  امل��رك��زي  الع�شكري 

�شمن  ياأتي  الطبية  الور�شة  هذه  اإقامة 

الع�شكري  امل�شت�شفى  تطوير  �شياق 

على  فعلي  ب�شكل  وو�شعها  املركزي 

امل�شت�شفيات اجلامعية. خارطة 





هل من �صياطني يف التفا�صيل معايري االّتفاق

املكتب  اأ���ص��در  املن�صرم  ني�صان   2 يف 

الأم��رك��ي  الأبي�ض  للبيت  ال�صحفي 

الأط��راف  اإليه  تو�صلت  ال��ذي  الّت��ف��اق  معاير  ن�ض  عناوين 

املتفاو�صة، وهي:

• التخ�صيب:
وافقت ايران على ما ياأتي:

- تخفي�ض عدد اأجهزة الطرد املركزي لديها بن�صبة الثلثني 

19000 جهاز  اأ�صل  من  فقط  اأجهزة   6104 والإبقاء على  تقريًبا، 

.)IR-1S( متلكها اليوم، على اأن تكون من اجليل الأول

- عدم تخ�صيب اليورانيوم فوق ن�صبة 3.67% ملدة ل تقل عن 

15 �صنة قادمة.

خم��زون��ه��ا  ت��خ��ف��ي�����ض   -

املنخف�ض  ال��ي��وران��ي��وم  م��ن 

التخ�صيب من 10 اآلف كلغ 

اليورانيوم  من  كلغ   300 اإىل 

فقط   %3.67 بن�صبة  املخ�صب 

ملدة ال�15 �صنة القادمة.

الأج���ه���زة  و���ص��ع ك���ل   -

التحتية  وال��ب��ن��ى  ال���زائ���دة 

حتت  وتخزينها  للتخ�صيب 

الدولية  »ال��وك��ال��ة  مراقبة 

 )IAEA( ال��ذري��ة«  للطاقة 

املخزون  هذا  ا�صتعمال  وعدم 

الأج���ه���زة  ل���ص��ت��ب��دال  اإل 

لها  امل�صموح  والتجهيزات 

بالعمل.

اأي  ب��ن��اء  ب��ع��دم  التعّهد   -

لتخ�صيب  ج��دي��دة  م��ن�����ص��اأة 

�صنة   15 اليورانيوم خالل مدة 

قادمة.

الزمني  اجل���دول  مت��دي��د   -

امل��واد  اإي��ران  بحيازة  املتعّلق 

لإنتاج  الكافية  الإن�صطارية 

�صالح نووي واحد )واملقّدر من 

�صنة  اإىل  اأ�صهر   3 اإىل  �صهرين 

اأن  على  احلا�صر(،  الوقت  يف 

�صنوات   10 امل��دة  ه��ذه  ت�صبح 

حتت �صقف هذا الّتفاق.

• املن�صاآت:

وناتانز،  ف��وردو  يف  اليورانيوم  تخ�صيب  من�صاأتي  يخ�ّض  ما  يف 

وافقت اإيران على الآتي:

�صنة   15 لفرتة  »فوردو«  من�صاأة  يف  اليورانيوم  تخ�صيب  وقف   -

على الأقل.

- حتويل من�صاأة فوردو اإىل مركز لالأبحاث النووية والفيزيائية 

والتكنولوجية لال�صتخدام ال�صلمي.

- التعّهد بعدم القيام باأعمال البحوث والتطوير التي تتعلق 

بتخ�صيب اليورانيوم يف فوردو ملدة 15 �صنة على الأقل.

اإعداد: د. اأحمد علو

عميد متقاعد
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مدينة  يف  ثانية  جهة  من   1+5 الدول  وجمموعة  جهة،  من  اإيران  بني  ما  ماراثونية  مفاو�صات  بعد 

ل املتفاو�صون اإىل ر�صم اإطار اأ�صا�س حلل اأزمة امللف النووي االإيراين الذي ا�صتمر  لوزان - �صوي�صرا، تو�صّ

اجلدل وال�صراع حوله الأكرث من عقد من الزمان. وقد مت االإعالن عن »معايري مفتاحية« اأو اأ�صا�صية 

لهذا »االّتفاق االإطاري« )Framework Agreement( يف 2 ني�صان املن�صرم، على اأن ت�صتكمل 

املفاو�صات اعتباًرا من ثلث ني�صان االأخري وتنتهي ال�صياغة النهائية لتفا�صيل االّتفاق يف 30 حزيران 

القادم، فيو�صع بالتايل مو�صع التنفيذ.

بني الّتفاق الإطاري 

والّتفاق النهائي
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املركزي  الطرد  اأجهزة  ثلثي  اإزال��ة   -

وعدم  ف��وردو  من�صاأة  يف  التحتية  والبنى 

على  للتخ�صيب،  ال��ب��اق��ي  ا�صتعمال 

ملراقبة  الأج��ه��زة  ه��ذه  كل  تخ�صع  اأن 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- تخ�صيب اليورانيوم يف من�صاأة »ناتانز« 

الطرد  اأج��ه��زة  با�صتخدام  وذل��ك  فقط 

IR- )منوذج  الأول  اجليل  من  املركزي 

الطرد  اأجهزة  ون��زع  �صنوات   10 ملدة   ،)1
الأكرث تطوًرا من املن�صاأة.

مركزي  طرد  جهاز   1000 اإي��ران  نزع   -

IR-2M تعمل حالًيا يف ناتانز وتخزينها 
للطاقة  الدولية  الوكالة  رقابة  حتت 

الذرية ملدة 10 �صنوات.

اأجهزتها  اإي����ران  ا�صتعمال  ع��دم   -

النماذج:  من  املركزي  للطرد  املتطورة 

 IR-2، IR-4 ،IR-5 ،IR-6 ،IR-8
 10 عن  تقل  ل  ملدة  اليورانيوم  لتخ�صيب 

ال�صطالع  لها  يحق  ولكن  �صنوات، 

باأعمال حمدودة يف البحث والتطوير على 

هذه الأجهزة )الأكرث تطوًرا( وذلك وفق 

جدول ومعاير وافقت عليهما جمموعة 

الدول 1+5.

والبحوث  التخ�صيب  اأعمال  حتديد   -

والتطوير املرتبطة بالتخ�صيب ل�صمان التزام جدول زمني مدته 

البحوث  خمطط  �صنوات   10 خالل  اإيران  تلتزم  اأن  على  �صنة، 

ومبا  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  �صتقدمه  الذي  والتطوير 

الإ�صايف  والربوتوكول  والإط��ار  الّتفاق  هذا  معاير  مع  يتفق 

امللحق به.

التفتي�س وال�صفافية: • اأعمال 
و�صول  حم��اور  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  �صيكون   -

منتظمة ملراقبة املرافق النووية الإيرانية جميًعا، ومن �صمنها 

يف  للتخ�صيب  ال�صابقة  ومن�صاأتها  ناتانز  يف  التخ�صيب  من�صاأة 

هذه  يف  التقنية  الو�صائل  اأحدث  ا�صتخدام  ذلك  يف  مبا  فوردو، 

املراقبة.

الدعم  �صل�صلة  اإىل  و�صول  حم��اور  للمفت�صني  �صيكون   -

والتموين التي تغذي الربنامج النووي الإيراين، ومبوجب معاير 

املواد  �صرتاقب عن كثب  التفتي�ض اجلديدة  واآليات  ال�صفافية 

و/اأو املكونات ملنع التحول اإىل برنامج �صري.

اليورانيوم  مناجم  اإىل  و�صول  حماور  للمفت�صني  �صيكون   -

اإي��ران  تنتج  حيث  ملطاحنه،  وم�صتمرة  متتابعة  ومراقبة 

»الكعكة ال�صفراء« وذلك ملدة 25 �صنة.

الدوارة  املحاور  لإنتاج  للمفت�صني مراقبة م�صتمرة  - �صيكون 

 20 ملدة  التخزين  ومن�صاآت  و»اأفرانها«  املركزي  الطرد  لأجهزة 

وتكون  املركزي  الطرد  اأجهزة  ت�صنيع  قاعدة  و�صتجّمد  �صنة. 

حتت املراقبة امل�صتمرة.

التي  للتخ�صيب  التحتية  والبنى  املركزي  الطرد  اأجهزة  اإّن   -

تنزع من من�صاأتي فوردو وناتانز �صتو�صع حتت املراقبة الدائمة 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- اإّن اإن�صاء جهاز مكر�ض للمراقبة واملوافقة على �صراء اإيران 

قد  والتي  النووي  بامل�صروع  )املرتبطة  التكنولوجية  املعدات 

يكون لها ا�صتخدام مزدوج( اأو بيعها اأو حتويلها �صيكون من 

التدابر الإ�صافية لتاأكيد ال�صفافية.

الوكالة  بروتوكول  تنفيذ  على  باملوافقة  اإي��ران  تعّهدت   -

اأكرث  و�صول  حماور  للوكالة  يتيح  مبا  الذرية  للطاقة  الدولية 

مبرافقه  الإيراين  النووي  بالربنامج  تتعلق  ومعلومات  واأكرب، 



املعلنة وغر املعلنة.

الدولية  الوكالة  و�صول  بتاأمني  مطالبة  اإي��ران  �صتكون   -

به  ي�صتبه  اأرا�صيها  فوق  موقع  اأي  يف  للتحقيق  الذرية  للطاقة 

اأو يعترب من�صاأة خمفية للتخ�صيب اأو للتحويل اأو لإنتاج اأجهزة 

للطرد املركزي، اأو لإنتاج الكعكة ال�صفراء.

تتطّلب  التي   3.1 املعدلة  املدّونة  تطبيق  على  اإيران  توافق   -

موافقة م�صبقة لبناء من�صاآت نووية جديدة.

بالأبعاد  تتعلق  وتدابر  تعّهدات  جمموعة  اإيران  �صتطبق   -

للوكالة  ا�صتجابًة  النووي،  لربناجمها   )PMD( الع�صكرية 

الدولية للطاقة الذرية.

الت�صغيل: • املفاعالت واإعادة 
- وافقت اإيران على اإعادة ت�صميم وبناء مفاعل بحوث للماء 

عليه  وافقت  ت�صميم  على  مرتكزة  اآراك  من�صاأة  يف  الثقيل 

بلوتونيوم  املفاعل  هذا  ينتج  ل  بحيث   ،1+5 الدول  جمموعة 

ال�صلمية  النووية  البحوث  يدعم  واإمّنا  الع�صكري،  لال�صتخدام 

واإنتاج النظائر امل�صّعة لال�صتخدام ال�صلمي.

باإنتاج  �صي�صمح  كان  وال��ذي  الأ�صلي  املفاعل  قلب  اإّن   -

اأو  �صيدمر  حربي،  ك�صالح  البلوتونيوم  من  كافية  كمية 

ينقل من البالد.

مدة  طوال  للمفاعل  امل�صتنفذ  الوقود  ب�صحن  اإيران  �صتقوم   -

حياة املفاعل اإىل خارج البالد.

امل�صتنفذ  النووي  الوقود  ت�صغيل  بعدم  نهائًيا  اإيران  تتعّهد   -

للمفاعل اأو اإعادة البحوث واأعمال التطوير حوله.

اأكرث من  الثقيل  املاء  تراكم كميات من  لن  اإيران  اإّن   -

حاجتها ملفاعل اآراك و�صتبيع الكميات التي تتبقى من هذا 

امل�اء اإىل ال�صوق العاملي، وذلك ملدة 15 �صنة.

- ان اإيران لن تبني اأي مفاعل اآخر للماء الثقيل ملدة 15 �صنة.

العقوبات: • يف 
من  التاأّكد  مّت  اإذا  عنها  العقوبات  برفع  اإيران  �صتحظى   -

التزامها تعّهداتها.

املتحدة  ال��ولي��ات  قبل  م��ن  املفرو�صة  العقوبات  تعّلق   -

الأمركية والحتاد الأوروبي املتعلقة بالربنامج النووي الإيراين، 

قد  اإي��ران  اأن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تتاأّكد  عندما 

اأجنزت كل اخلطوات الأ�صا�صية املطلوبة واخلا�صة بربناجمها 

وقت  اأي  يف  عهدها  �صابق  اإىل  العقوبات  هذه  و�صتعود  النووي. 

تف�صل فيه اإيران يف التزام تعّهداتها.

- تعّلق هند�صة العقوبات الأمركية ذات ال�صلة بالربنامج 

اإجنازه  عدم  حال  يف  وتعود  الّتفاق  مدة  طوال  الإي��راين  النووي 

كاماًل.

- تعّلق قرارات الأمم املتحدة ال�صابقة واملتعلقة بامللف النووي 

النووية  لتعّهداتها  اإيران  واإجناز  التنفيذ  بالتنا�صق مع  الإيراين 

الأ�صا�صية )التخ�صيب – فوردو – اآراك – الأبعاد الع�صكرية – 

ال�صفافية(.

- تبقى العقوبات الأمركية على اإيران بالن�صبة اىل الإرهاب 

وانتهاك حقوق الإن�صان وال�صواريخ البال�صتية قائمة.

مواقف من االّتفاق

رّحب الرئي�ض الأمركي، باراك اأوباما بالّتفاق املبدئي وقال: 

لنا لّتفاق تاريخي مبا �صيحول دون ح�صول طهران على  »تو�صّ

�صالح نووي.. الّتفاق املبدئي مع اإيران يلبي اأهدافنا الأ�صا�صية«. 

واإذا اأقدمت »اإيران« على »الغ�ض« فاإّن العامل �صيعلم بذلك.

يف  �صارك  الذي  مونيز  اإرن�صت  الأمركي  الطاقة  وزير  واعترب 

اإيران  اأم��ام  الطرق  كل  �صّد  قد  الّتفاق  اأن  ل��وزان،  حمادثات 

للح�صول على القنبلة النووية، ولكن الرئي�ض الأمركي �صرح 

اأو  �صنة   13 بعد  القنبلة  ت�صنع  قد  اإيران  اأن  باأ�صبوع  ذلك  بعد 

اأكرث.

مر�صد الثورة الإ�صالمية الإيرانية مل يوؤيد الّتفاق ومل يعار�صه، 

لكّنه طالب باّتفاق يكون يف م�صلحة ال�صعب الإيراين، وقال 

اإّن عدم الّتفاق اأف�صل من اّتفاق �صّيىء، مع ذلك اأّكد دعمه 

للفريق املفاو�ض.

اأما الرئي�ض الإيراين ال�صيخ ح�صن روحاين فقد رحب بالّتفاق 

التاريخية  الذاكرة  �صيبقى يف  باليوم »الذي  اإعالنه  يوم  وا�صًفا 

املفرو�صة  العقوبات  باإلغاء  الإيرانية«، ويف ما بعد طالب  لالأمة 

على اإيران فور التوقيع عليه ولي�ض تعليقها.

وزير اخلارجية الإيراين ورئي�ض الوفد الإيراين املفاو�ض يف لوزان 

على  ين�ض  ل  الّتفاق  »اإّن  ب��دوره:  قال  ظريف  جواد  الدكتور 
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من�صاآتنا  م��ن  اأي  اإغ����الق 

ن�صاطات  حتديد  و�صنحرتم 

التخ�صيب مبوقع واحد«.

وقالت اجلامعة العربية يف بيان لها اإنها »تابعت عن كثب 

املفاو�صات بني اإيران ودول 5+1 حول برناجمها النووي، وهي تاأمل 

يف اأن يكون الّتفاق الإطاري الذي مت التو�صل اإليه بداية لإزالة 

النهائي  الّتفاق  يراعي  واأن  الربنامج،  هذا  حول  �صكوك  اأي 

م�صاغل الدول العربية مبا يحقق الأمن وال�صتقرار يف منطقة 

ال�صرق الأو�صط«.

الذي  الإ�صرائيلي  العدو  كان  الّتفاق  هذا  من  قلًقا  الأكرث 

قال رئي�ض وزرائه: »اإنه اّتفاق �صّيىء ي�صمح لإيران بالتوجه نحو 

تطبيقه،  دون  للحيلولة  �صي�صعى  اأّنه  معلًنا  النووية«،  القنبلة 

ولكنه طالب اأن يت�صمن الّتفاق »اإقراًرا اإيرانًيا بحق اإ�صرائيل 

يف الوجود ومراقبة اإنتاجها ال�صاروخي«.

خال�صة

 يعترب هذا »املخطط الإطار للعمل« حول امللف النووي الإيراين 

ا�صتكماًل »لالّتفاق املبدئي« الذي مت التو�صل اإليه يف 24 ت�صرين 

اجلدول  و�صمن  نف�صها،  الأط��راف  بني   2013 العام  من  الثاين 

وامل�صتمرة  الطويلة  التفاو�ض  عملية  يف  عليه  املتفق  الزمني 

العملية  هذه  يف  تقاطع  وقد  اأط��واًرا.  ال�صّر  ويف  طوًرا  العلن  يف 

يف  والع�صكرية  ال�صيا�صية  واملداخالت  العوامل  من  الكثر 

من  قا�صية  عملية  تزال(  )ول  كانت  وهي  والعامل،  املنطقة 

دموية  �صراعات  عك�صته  والدبلوما�صي  ال�صيا�صي  الكبا�ض 

وقد  الإقليمية  الدول  من  العديد  م�صارح  على  قائمة  زالت  ما 

ت�صكل خطًرا على الّتفاق ذاته. لكن هذا الّتفاق الإطاري 

بحد ذاته ي�صكل رمّبا منظوًرا جيو�صيا�صًيا لتوازن جديد للقوى 

الدولية فوق امل�صرح الإقليمي والدويل. وقد يوؤ�ص�ض التفاهم حول 

التفاهمات  من  ف�صائي  مدار  لبلورة  حمورية  نواة  امللف  هذا 

اجليو�صرتاتيجية، وقاعدة مفتاحية حلّل عدد من الأزمات يف 

املنطقة، وذلك اإذا �صدقت النوايا وتوا�صعت الأنانيات الدولية.

»الطويلة  للدبلوما�صية  اأّن  املفاو�صات  اأثبتت  كذلك 

النف�ض« ولطريقة اإدارتها اأهميتهما وجدواهما يف حّل الأزمات 

امل�صتع�صية، وقد اأظهرت الأطراف امل�صاركة فيها جدية كبرة 

واإرادة يف التو�صل اإىل حّل على الرغم  وم�صوؤولية متوازنة ورغبة 

من كرثة العوائق وال�صعوبات. ولكن الطريق املمتدة ما بني 

التوقيع على الّتفاق النهائي  اإطار املعاير وبني  الإعالن عن 

يف نهاية حزيران القادم، ما تزال مزروعة بالكثر من ال�صك 

وال�صوك وبخا�صة من قبل بع�ض القوى الدولية والإقليمية التي 

تعرت�ض على اأي اّتفاق مع اإيران ترى فيه تهديًدا وخطًرا على 

قال  والعامل. وكما  الإقليم  يف  واأدوارها  وتوجهاتها  م�صاحلها 

الرئي�ض الأمركي اأوباما اإنه »ل اّتفاق على �صيء حتى الّتفاق 

 Nothing is agreed until everything is(»على كل �صيء

agreed( ولأّن »ال�صيطان يكمن يف التفا�صيل« كما يقال، 
فاإّن بع�ض هذه الدول والقوى املت�صررة قد حتاول تعطيل الو�صول 

اإىل الّتفاق النهائي عرب و�صائل واأ�صاليب متعددة.

املراجع:  

-Voice of America - Parameters for a Joint 
Comprehensive Plan of Action

- www.state.gov 

- Globalsecurity.org 
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�إرهاب 

اإعداد:وتطّرف

العقيد الركن جان جبور

العدد 52359

الدولة الإ�سالمية كما القاعدة و�سواها

جاذبية التوح�ش 

ت�صطدم بخيبات متكررة

اأّن جمموعة مقاتلني  اآذار املا�صي �صرت �صائعات مفادها  اأواخر  يف 

الإ�صالمية،  الدولة  تنظيم  اإىل  الن�صمام  يريدون  املغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  من 

ذلك عقب  ال�صومال. وجاء  ال�صباب يف  اأع�صاء حركة  بع�ش  اإىل  بالن�صبة  الأمر  وكذلك 

ان�صمام جمموعة بوكوحرام الإرهابية النيجريية اإىل الدولة الإ�صالمية ف�صاًل عن ان�صمام 

انتحاريني من باك�صتان واجلزائر وليبيا وم�صر اإليه. وقد اأثارت هذه التطورات الكثري من 

اإرهابية  تنظيمات  ح�صاب  على  املذكور  الإرهابي  التنظيم  متدد  اأ�صباب  حول  الأ�صئلة 

اأخرى. فكيف ميكن فهم هذه الظاهرة؟ 

القاعدة وورثته

تنظيم  اأ�صبح   2001 اأيلول  هجمات  اإثر 

القاعدة »العالمة اجلهادية العاملية« التي 

جذبت العديد من اجلماعات اجلهادية 

التابعة  واجلهاد  التوحيد  ومنها جماعة 

والتي  العراق،  يف  ال��زرق��اوي  م�صعب  لأب��و 

القاعدة  تنظيم   2004 العام  يف  اأ�صبحت 

من  �صل�صلة  وبعد  ال��راف��دي��ن.  ب��الد  يف 

التنظيم عن  اإن�صق هذا  الأ�صماء،  تغيري 

تنظيم  اإ�صمه  لي�صبح   )2014( القاعدة 

الدولة الإ�صالمية. 

اعتمدت  التي  الأخرى  املنظمات  ومن 

اجلماعة  ال��ق��اع��دة،  تنظيم  ���ص��ع��ارات 

اجلزائر  يف  وال��ق��ت��ال  للدعوة  ال�صلفية 

القاعدة  تنظيم   2006 العام  يف  )اأ�صبحت 

اأ�صغر  واأخرى  الإ�صالمي(،  املغرب  يف بالد 

منها يف اليمن ان�صوت )العام 2009( حتت 

تنظيم  لت�صبح  الوحي�صي  نا�صر  قيادة 

القاعدة يف �صبه اجلزيرة العربية. 

كان ينظر اإىل اعتماد �صعارات تنظيم 

القاعدة على اأنها و�صيلة لتجديد �صباب 

اجل��م��اع��ات اجل��ه��ادي��ة ال��ق��ائ��م��ة من 

حققها  التي  ال�صهرة  اكت�صابها  خالل 

الأم��وال  اإىل  بالإ�صافة  التنظيم،  ه��ذا 

ال�صرتاتيجية  هذه  جنحت  واملجندين. 

العراق  يف  كما  الأم��اك��ن.  بع�ض  يف 

تنظيم  ح�صل  حيث  املثال،  �صبيل  على 

القاعدة فيها على الكثري من التمويل 

القيادة  اأن  درج��ة  اإىل  العاملة  وال��ق��وى 

بع�ض  ال��زرق��اوي  م��ن  طلبت  الرئي�صية 

ولكّن   .2005 العام  يف  املالية  امل�صاعدات 

غري  كانت  القاعدة  تنظيم  �صعارات 

ذبلت  فقد  اأخ���رى.  اأم��اك��ن  يف  فعّالة 

اجلماعة الإ�صالمية يف اإندوني�صيا، بعدما 

غرّيت ا�صمها اإىل قاعدة تنظيم اجلهاد. 

بعد اأن ترّكزت جهود الوليات املتحدة 

القاعدة، تدهور  وحلفائها على حماربة 

وانخف�صت  ب�صدة  اجلماعة  ه��ذه  و�صع 

ب�صكل  الهجمات  �صن  على  قدراتها 

كبري. وفيما منت قوة جمموعات اأخرى 

نواة  كافحت  العراق،  مثل  اأماكن  يف 

القاعدة لإظهار اأهميتها. مل يكن هذا 

املادية،  املعركة  �صاحة  يف  فقط  ال�صراع 

الإيديولوجية  املعركة  �صاحة  يف  ولكن 

التوتر  من  الكثري  هناك  كان  ا.  اأي�صً

وبع�ض  القاعدة  ن��واة  بني  الإيديولوجي 

اأوائل  التنظيمات الطفيلية اجلديدة. يف 

عرب  العلن  اإىل  التوتر  ه��ذا  خ��رج   ،2006

الأ�صا�صي  القاعدة  زعيم  بني  امل�صاجالت 

كان  ال��زرق��اوي.  وب��ني  الظواهري  اأمي��ن 

التنظيمات  داخل  ا  اأي�صً توترات  هناك 

تنظيم  ا  وخ�صو�صً الأخ���رى،  اجلهادية 

الإ�صالمي، حول  املغرب  القاعدة يف بالد 

الإ�صتمرار يف تبني فكر القاعدة. 

الأ�صا�صي  القاعدة  تنظيم  نفوذ  تقّل�ض 

 ،2013 ال��ع��ام  منت�صف  بحلول  ك��ث��رًيا 

وان�صقت عنه جمموعة يف كانون الثاين 

2014 ما لبثت اأن اأعلنت قيام اخلالفة يف 
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اأح����د ال��ع��وام��ل 

التي  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

�صاهمت يف تراجع 

القاعدة  تنظيم 

العديد  �صعور  ه��و 

م���ن اجل��ه��ادي��ني 

من  ب���الإح���ب���اط 

ج����راء اإدع�����اءات 

ال����ت����ن����ظ����ي����م 

وت����ه����دي����دات����ه 

فقد  ال���ف���ارغ���ة. 

ه���ددت ال��ق��اع��دة 

ال��ولي��ات  مبهاجمة  وت���ك���راًرا  م����راًرا 

�صربة  من  تدمرًيا  اأكرث  ب�صربة  املتحدة 

الإثارة يف  الكثري من  مولدة   ،2001 اأيلول 

ال�صنوات  ولكن مّرت  عامل اجلهاديني. 

على  ق��ادًرا  القاعدة  تنظيم  يكن  ومل 

تنفيذ تهديداته. 

ن�صطني  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  اجل��ه��ادي��ون 

اأن  لفكرة  ال��ب��داي��ة  منذ  ومتحم�صني 

الأوروبيني  وحلفاءها  املتحدة  الوليات 

وانهزموا،  ل�صربات  تعر�صوا  قد  وامل�صلمني 

اأ�صبحوا على نحو متزايد �صاخطني وغري 

را�صني عن عدم فعالية تنظيم القاعدة. 

واأ�صامة بن لدن الذي اأ�صبح زعيًما لتحّديه 

وحلفاءهم،  الأم��ريك��ي��ني 

وفاته لنتقادات  قبيل  تعّر�ض 

العليا  الرتب  ذوي  اجلهاديني 

من  يختبىء  جباًنا،  لكونه 

يف  القتال  ب��دل  الأمريكيني 

اخلطوط الأمامية. بعد ذلك، 

وحلول  لدن  بن  مقتل  كان 

الظواهري مكانه حدًثا بالغ 

املعنوية  الروح  قو�ض  الأهمية 

لتنظيم القاعدة العاملي. 

يف اأقل من عقد من الزمن، 

التي  ال��ق��اع��دة  وه��ج  تال�صى 

ال��ب��داي��ة ب��دي��اًل  ك��ان��ت يف 

جديًدا ومثرًيا عن اجلماعات 

اجلهادية الأقدم التي �صعفت 

وانحدرت. 

روافد تنمو ثّم تذوي

راأيناه  ملا  جًدا  م�صابهة  الدينامية  هذه 

مبا  الأخرى،  الراديكالية  احلركات  يف 

يف ذلك تلك التي �صهدها الغرب: ي�صاب 

بالإحباط  احلركة  يف  ال�صباب  الأع�صاء 

�صيًئا،  يفعل  ل  ال��ق��دمي  احل��ر���ض  لأن 

فينف�صلون عن التيار الرئي�صي لت�صكيل 

هذه  تتعلم  راديكالية.  اأك��رث  رواف��د 

لي�ض  باأنه  املتطرفة  اجلديدة  اجلماعات 

�صهاًل اأن تكون منظمة اإرهابية فّعالة 

عندما  ا  وخ�صو�صً البداية،  يف  يبدو  كما 

ال�صلطات  من  �صديدة  �صغوًطا  تواجه 

نهاية  يف  الأم��ن.  واأج��ه��زة  احلكومية 

اجلديدة  ال��رواف��د  ه��ذه  حتت�صر  املطاف، 

لت�صبح مثل املنظمة الأم، وتبداأ دورة ثانية 

من جديد. 

الأ�صا�صي  القاعدة  تنظيم  �صعار  كان 

الهجمات.  موا�صلة  عرب  اخلالفة  قيام 

يتحقق  مل  الذي  ال�صعار  هذا  اأ�صبح  وقد 

حمبًطا لكثري من اجلهاديني. وعندما 

ليقول  الإ�صالمية  ال��دول��ة  تنظيم  ج��اء 

»اخلالفة هي هنا«، جذب الكثري من 

الذين كانوا غري را�صني عن نهج تنظيم 

القاعدة الأكرث تدرًجا والذي يركز على 

الأعداء  من  بدًل  املتحدة  الوليات  �صرب 

امليدانية  النجاحات  خدمت  املحليني. 

الأولية تنظيم الدولة الإ�صالمية يف العراق 

حيث كانت البيئة اجلهادية احلا�صنة 

املت�صلبة  ال�صارخة،  الر�صالة  لقبول  معباأة 

واملرّوعة لهذا التنظيم. واقتنع كثريون 

ينتظرونه  كانوا  ما  باأن  اجلهاديني  من 

اأتى اأخرًيا. 

الهدف والو�صائل

تنظيم  ارت��ك��ب��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ظ��ائ��ع 

من  الكثري  تنّفر  مل  الإ�صالمية  الدولة 

للدولة  الأعلى  الهدف  لأن  اجلهاديني، 

الإ�صالمية كان بالن�صبة اإليهم من القوة 

بحيث يتجاوز اأي �صكوك عن كيفية 

حتقيقه. وعلى حّد تعبري الأ�صتاذ يف فن 

النا�ض  يوؤمن  »ل  �صنك  �صيمون  القيادة 

ذلك.  تفعل  مل��اذا  يوؤمنون  تفعله،  مبا 

تعتقده«.  ما  بب�صاطة  يثبت  تفعله  وما 

ركز تنظيم الدولة الإ�صالمية على هذه 

التي تتمتع بجاذبية قوية جًدا  ال�»ملاذا« 

يف البيئة احلا�صنة للجهاديني يف جميع 

اأنحاء العامل. 

مت��ّت��ع��ت ف���ك���رة دول�����ة »اخل���الف���ة 

بالن�صبة  قوية  جذب  بقدرة  الإ�صالمية« 

يتدفقون  الذين  املهم�صني  الأف���راد  اإىل 

والع�صابات  الدينية،  اجلماعات  على 

قّوة  اأّن  علًما  املتطرفة،  واجلماعات 

يف  ا  اأي�صً تعمل  ه��ذه  اجل��ذب 

للجهاديني  احلا�صنة  البيئة 

ال��ت��ي مت��ار���ض ج��ه��اده��ا من 

يف  هجمات  وتنفذ  قيادة  دون 

ذلك،  وم��ع  اأخ���رى.  اأماكن 

ف���اإّن ه��ذا ال��ن��داء ق��وي فقط 

حم��دودة.  �صريحة  اأو���ص��اط  يف 

ف��وح�����ص��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��دول��ة 

التي  والهجمات  الإ�صالمية 

اآخرين  م�صلمني  �صد  ي�صنها 

�صمن  الكثريين  نّفرت  قد 

اجلمهور الذي ي�صتهدفه. 

ج��اذب��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��دول��ة 

الإ������ص�����الم�����ي�����ة ج��ع��ل��ت 

حرام  بوكو  مثل  جمموعات 

لهذا  بالولء  تتعهد  اأن  )قبل 
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التنظيم( حتاول ا�صتن�صاخ عملياته. وقد 

اأع��داد كبرية من  ذل��ك، خطف  �صمل 

الفتيات، والهجوم على م�صلمني اعتربوا 

مرتّدين واإعالن اخلالفة الإ�صالمية بعد 

ال�صتيالء على بقعة كبرية من الأر�ض. 

النتحارية  التفجريات  تظهر  كما 

الدولة  اأن�صار  للم�صاجد من قبل  الأخرية 

ه��وؤلء  تاأثر  ا  اأي�صً اليمن  يف  الإ�صالمية 

و�صوريا.  العراق  يف  التنظيم  بعمليات 

فهذه الهجمات هي طريقة لتمييز اأتباع 

اأتباع  عن  الإ�صالمية  ال��دول��ة  تنظيم 

تنظيم القاعدة. 

ا  اأي�صً الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  اأثبت 

متكنه من و�صائل التوا�صل الجتماعي 

يف  القاعدة  تنظيم  على  تفّوق  بحيث 

و�صائل  ع��رب  الن�صاط  ه��ذا  ذل���ك. 

التوا�صل الجتماعي 

ال�صريع  التقدم  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا 

العام  منت�صف  يف  التنظيم  اأح��رزه  الذي 

واملتطوعني  التمويل  اج��ت��ذب   ،2014

الأجانب، كما �صاعد يف حتفيز عدد من 

الإرهابيني على م�صتوى البيئة احلا�صنة 

لتنفيذ هجمات يف الغرب. يبقى اأن نرى 

ما اإذا كانت زيادة الهجمات من البيئة 

ظاهرة  هي  الأخرية  الأ�صهر  يف  احلا�صنة 

موؤقتة اأو دائمة. 

هزائم كبرية واخليبات تتجّذر

مع العلم اأنه مل متر �صنة على اإعالن 

هذا  تاألق  بداأ  فقد  اخلالفة،  دولة  اإقامة 

كبرية  ه��زائ��م  بفعل  يخبو  التنظيم 

ومتكررة على اأر�ض املعركة. �صوف يقوم 

بع�ض  لتف�صري  مبحاولة  التنظيم  ق��ادة 

هذه الهزائم من خالل روؤية اأيديولوجية 

فادحة  خ�صائر  يعاين  »�صوف  اأنه  تّدعي 

اإىل اأن تاأتي جمموعة �صغرية من املوؤمنني 

املعركة  يف  الن�صر  وحتقق  احلقيقيني 

النهائية«. وقد يقنع هذا التربير البع�ض 

يكون  لن  لكنه  ت�صدًدا،  الأك��رث  من 

مقبوًل على ال�صعيد العام. 

مرة  الآخ���رون  يحبط  و�صوف 

اأخرى عندما يدركون اأن تنظيم الدولة 

الوفاء  على  قادًرا  يكون  لن  الإ�صالمية 

بوعده. هناك تقارير عديدة عن اإعدام 

مقاتلني اأجانب ملحاولتهم ترك تنظيم 

بداأت  لقد  بالدهم.  اإىل  والعودة  الدولة 

�صفوف  وتنت�صر يف  تتجذر  الأمل  خيبات 

مقاتلي التنظيم، و�صوف تعمل مثل هذه 

الإعدامات على تعزيز انت�صارها. 

تنظيم  جاذبية  تاأثري  يف  تاأملنا  عند 

ناأخذ  اأن  املهم  من  الإ�صالمية،  الدولة 

يف عني العتبار اأنه خارج �صوريا والعراق 

الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  ادعى  وحيث 

ما   – جديدة  جمموعات  اأن�صاأ  قد  باأنه 

مقاطعة  اأو  »ولي��ة«  باعتباره  اإليه  ي�صار 

– انت�صرت تلك املجموعات اجلديدة يف 
ن�صطني  اجلهاديون  كان  التي  املناطق 

فيها بالفعل. 

وكما لحظنا �صابًقا، لدى اجلماعات 

لالن�صقاق،  طبيعي  م��ي��ل  امل��ت��ط��رف��ة 

ع��دم  م��ن  تتيقن  اأن  ب��ع��د  ا  خ�صو�صً

اأهدافها  فعاليتها يف حتقيق تقدم نحو 

املعلنة. وظهور تنظيم الدولة الإ�صالمية 

العملية  ���ص��ّرع  ق��د  ال��ع��راق  وجن��اح��ه يف 

ذلك،  على  ع��الوة  كبري.  ب�صكل 

لتنظيم  املتكررة  الهجمات  ف��اإن 

الدولة الإ�صالمية �صد قيادة القاعدة، 

التعتيم  ج��ًدا  ال�صعب  م��ن  جتعل 

ع��ل��ى اخل���الف���ات واإع������ادة دم��ج 

يكن  مل  ما  اجلهادية  احلركة 

باإمكان تنظيم الدولة الإ�صالمية 

القوة،  طريق  عن  بذلك  القيام 

التي  للقيود  نظًرا  م�صتبعد  وهذا 

يواجهها التنظيم. 

اجلهادية  اجلماعات  ميل  اإّن 

تنظيم  اأن  يعني  الن�صقاق  اإىل 

»ي�صفط«  الإ�صالمية  ال��دول��ة 

اجل��ه��ادي��ني ال�����ص��اب��ق��ني من 

يلتقط  اأو  ال��ق��اع��دة  تنظيم 

ج��ه��ادي��ني ل ي��ري��ده��م ه��ذا 

التنظيم اأو اآخرين ل يحبذونه 

عامل  اإىل  اإ�صافة  يكون  اأن  من  بدًل 

املجموعات  �صاركت  ول��ق��د  اجل��ه��اد. 

املنبثقة عن تنظيم الدولة، يف كثري من 

الأماكن مثل �صوريا وباك�صتان وليبيا، 

اجلهاديني  �صد  قتالية  عمليات  يف 

تن�صق  بينما  اأنه  يعني  وهذا  الآخرين. 

وت�صعف،  وتتقاتل  اجلهادية  اجلماعات 

ت�صهد احلركة اجلهادية العاملية خ�صارة 

مدوية بدًل من الن�صر.

�إرهاب 

وتطّرف

العدد 54359





ق�ضايا

اإعداد: �إح�ضان مرت�ضى �إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

العدد 56359

مزيد من

�ل�ضنو�ت 

�لعجاف

قراءة يف نتائج 

النتخابات الإ�سرائيلية 
ل �ملر�قبون و�لنخب  يُحمِّ

�ل�ضيا�ضية �لإ�ضر�ئيلية 

�لنظام �لنتخابي �مل�ضوؤولية 

�لوىل عن �إخفاق 

�حلكومات �ملتعاقبة يف 

كيان �لعدو، يف �حلفاظ 

على �ئتالف م�ضتقر. وعلى 

�لرغم من �أن هذ� �لنظام 

يعك�س تعدد �لتيار�ت 

�ل�ضيا�ضية يف �ملجتمع، 

فاإّن �ضتة برملانات 

فقط )من �أ�ضل 

19( متّكنت من 

�إكمال وليتها 

�لقانونية.

�لنظام �لنتخابي

الإ�سرائيلي  النتخابي  النظام  يعتمد   

عدد  اأن  كما  الن�سبي،  التمثيل  على 

قائمة  كل  عليه  حت�سل  الذي  املقاعد 

يف الكني�ست )جمل�س النواب( يتنا�سب 

لها.  �سوتوا  الذين  الناخبني  ع��دد  مع 

تخطي  قائمة  اأو  حزب  اأي  على  ويجب 

ن�سبة احل�سم اأي عتبة 3،25% على الأقل 

)احلد  ال�ساحلة  الأ�سوات  جمموع  من 

الأدنى للتاأهل لدخول الكني�ست(. ووفق 

لقائمة  الناخبون  ي�سوت  النظام  ه��ذا 

احلزب ولي�س ل�سخ�س بذاته يف القائمة. 

مقعًدا،   120 من  الكني�ست  يتاألف 

�سلطة  لها  التي  الت�سريعية  الهيئة  وهو 

ال�سيا�سي  النظام  اإط��ار  يف  القوانني  �سّن 

الت�سريعية  ال�سلطات  بني  يف�سل  ال��ذي 

القوائم  حت�سل  والق�سائية.  والتنفيذية 

الذكر،  الآنف  التاأهل  التي حققت حّد 

الكني�ست  م��ق��اع��د  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى 

ويتم  النتخابي.  حجمها  مع  يتنا�سب 

هذا بق�سمة الأ�سوات القانونية املمنوحة 

املذكور(،  احل��د  بلغت  )التي  للقوائم 

التي  الأ���س��وات  ع��دد  لتحديد   120 على 

مقعد  على  احل�سول  ما  قائمة  تخول 

واحد.

ع��ادة،  الكني�ست  انتخابات  جت��ري 

يحق  لكن  �سنوات،  اأرب���ع  ك��ل  م��ّرة 

مبوجب  يقرر  اأن  قانوًنا  املجل�س  لهذا 

وال��دع��وة  نف�سه  ح���ّل  ع��ادي��ة  غالبية 

اأن  لنتخابات مبكرة، كما وميكنه 

ا.  اأي�سً �سنوات  اأرب��ع  من  لأكرث  ي�ستمر 

تبكري  الكني�ست  قرر  ال�سياق  هذا  يف 

النتخابات ثماين مرات منذ ت�سكيله، 

انته��ت  الت��ي  ال�19  الدورة  اآخرها  كان 

بف��وز نتنياه��و خالًفا ملا كان متوّقًعا. 

�لأجو�ء �لتي جرت فيها �لنتخابات

خا�س نتنياهو النتخابات يف ظل اتهام 

القيادية  املوؤهالت  بافتقاد  له  املعار�سة 

التي تع�سف  التحديات  الالزمة ملواجهة 

كل  اأن  له  معار�سون  واعترب  باإ�سرائيل. 

ال�سيا�سي  ما يعنيه هو �سمان م�ستقبله 

احلكومة.  رئي�س  دي���وان  يف  وال��ب��ق��اء 

مئري  ال�سابق  املو�ساد  برئي�س  الأمر  وو�سل 

باأنه  يو�سف  )ال���ذي  دغ���ان 

ب�سبب  اإ���س��رائ��ي��ل«  »ب��ط��ل 

ال�سخم  الإج���رام���ي  �سجله 

والعرب(،  الفل�سطينيني  �سد 

بالبكاء  الإجها�س  حّد  اإىل 

نّظم  مهرجان  يف  كلمة  اإلقائه  خالل 

ال��راأي  اإقناع  يحاول  وه��و  اأبيب،  تل  يف 

نتنياهو  منح  بعدم  الإ�سرائيلي  العام 

امل�سروع  على  يق�سي  ل  »لكي  الفر�سة 

ال�سهيوين«، وفق تعبريه. لقد مت حتميل 

احل��رب  يف  الف�سل  م�سوؤولية  نتنياهو 

حركة  »ردع«  عن  والعجز  غزة  على 

حما�س، مع العلم اأن هذا التهام وّجهه 

ا  وخ�سو�سً اليمني،  يف  �سركاوؤه  ا  اأي�سً اإليه 

واتهم  ليربمان.  اأفيغدور  اخلارجية  وزير 

نتنياهو باأنه امل�سوؤول املبا�سر عن تعاظم 

كبري،  ب�سكل  الإيراين  النووي  امل�سروع 

التي  الأم��ن��ي��ة،  النخب  زعمت  حيث 

خالل  اأّن��ه  معه،  عملت  اأن  لها  �سبق 

حكمه  من  الأخ��رية  ال�ست  ال�سنوات 

خم�س  الإي��راين  النووي  امل�سروع  تعاظم 

م����رات. والأك����رث م��ن ذل���ك، اأن���ه مّت 
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الأزم��ة  عن  امل�سوؤولية  نتنياهو  حتميل 

الوليات  مع  العالقات  يف  امل�سبوقة  غري 

املتحدة، احلليف الرئي�س لإ�سرائيل، مع 

العلم اأن رئي�س الوزراء الليكودي الأ�سبق 

اإ�سحاق �سامري ف�سل يف انتخابات 1992 بعد 

اتهامه بتخريب العالقات مع وا�سنطن. 

الإعالم  و�سائل  زخرت  ذات��ه،  الوقت  ويف 

يف  الف�ساد  مظاهر  حول  وروايات  بق�س�س 

زوجته  تالعب  �سّيما  ول  نتنياهو،  بيت 

للمقر  املخ�س�سة  العامة  بالأموال  �سارة 

اإي��راد  ع��ن  ناهيك  للعائلة،  الر�سمي 

الكثري من الأدلة على تدخلها يف �سوؤون 

احلكم. فكيف فاز يف النتخابات؟

�لعن�ضرية �لدو�فع  ��ضتغالل 

ع��ن��دم��ا اأع���ل���ن ن��ت��ن��ي��اه��و ت��ق��دمي 

كان  الت�سريعية  النتخابات  موعد 

اخلارجية  ال�ستحقاقات  اأن  ي��درك 

�ستفي�س  ال���داه���م���ة  وال���داخ���ل���ي���ة 

ما  عليه،  وتداعياتها  برتاكماتها 

ف�سل  يف  بال�سقوط  امل��خ��اط��رة  يعني 

ف�سل  ل��ذا  النتخابات.  ه��ذه  يف  ذري��ع 

�سربته  وت��وج��ي��ه  اجل��م��ي��ع  ا���س��ت��ب��اق 

واأخ���ذه���م على  اخل��اط��ف��ة خل�����س��وم��ه 

العن�سرية  الدوافع  م�ستغاًل  غرة،  حني 

فخاطبهم  الإ�سرائيليني،  حتّرك  التي 

)يق�سد  ال��ع��رب  »ا�ستيقظوا،  ق��ائ��ال: 

كالربكان  يندفعون   )48 فل�سطينيي 

اأن  تقبلون  هل  الق��رتاع،  �سناديق  اإىل 

ي�سار  حكومة  لتت�سكل  اإ�سقاطي  يتم 

القد�س  عن  فتتنازل  العرب  من  بدعم 

البالد«؟  هذه  يف  الوطني  بحقنا  وتفّرط 

نتنياهو ت�سريحات �سدرت عن  وا�ستغل 

الفل�سطينية  ال�سلطة  م�سوؤويل  بع�س 

الي�سار  ف��وز  يف  رغبتهم  اأك��دوا  الذين 

ال�سهيوين، و�ساغ �سعاًرا عن�سرًيا دغدغ 

»اإن  قائاًل  اليهودية،  الغالبية  م�ساعر 

اأن  ميكن  ل  الفل�سطينيني  يخدم  ما 

يخدم اليهود«.

الإ�سرائيليون  اأدىل  تقدم  ما  �سوء  على 

لختيار  باأ�سواتهم  املا�سي،  اآذار   17 يف 

وانت��ه���ت  الع�س��ري���ن.  )الكني����ست( 

بزعامة  الليكود  بفوز  النتخابات 

مما  الأ���س��وات  م��ن  ب����%23.4  نتنياهو 

اأ�سل  من  مقعًدا  ثالثني  اأعطاه 

ا  عري�سً فوًزا  بالتايل  وحّقق   .120

على »املع�سكر ال�سهيوين« الذي 

بزعامة  )العمل  ب�سّقيه  ح�سل 

اإ���س��ح��اق ه��رت�����س��وغ واحل��رك��ة 

على  ليفني(  ت�سيبي  بزعامة 

ه��ذه  واكت�سبت  م��ق��ع��ًدا.   24

اخلا�سة  اأهميتها  النتخابات 

ل�سعبية  اختباًرا  مّثلت  لكونها 

ح�سد  ع��ل��ى  وق��درت��ه  نتنياهو 

الإ�سرائيلي  اليمني  مع�سكر 

اإ�سافة  خلفه،  وق�سي�سه  بق�سه 

اإىل اأنها �سهدت اأول مواجهة بني حزبي 

الأخري  خ�سارة  منذ  والعمل  الليكود 

يتزعمه  ك��ان  -عندما  النتخابات 

مل�سلحة   -2000 العام  يف  ب��اراك  اإي��ه��ود 

الليكود بزعامة اأرييل �سارون.

موؤرخ  وابن  نتنياهو هو حفيد حاخام 

النتخابية  والدعاية  مت�سدد،  �سهيوين 

اخلا�سة به اأظهرته كمدافع اأمني عن 

اإيران  بوجه  الع�سكري  اإ�سرائيل  اأمن 

املتطرف«  »الإ���س��الم  ي�سمى  وم��ا  اأوًل، 

ثانًيا.

ون��ت��ن��ي��اه��و -ال��ق��ري��ب م��ن م��در���س��ة 

املحافظني اجلدد يف امريكا- كان قد 

الوليات  يف  كّلها  �سبابه  فرتة  اأم�سى 

اأ�سغر   1996 العام  يف  وك��ان  املتحدة، 

من  اأوائ��ل  ومن  لإ�سرائيل،  وزراء  رئي�س 

ولدوا فيها بعد اإعالنها دولة )1948(.

خد�ع وت�ضخيم وت�ضليل

اّتباع  على  اعتاد  نتنياهو  اأن  معلوم 

اأ�ساليب اخلداع والت�سخيم والت�سليل يف 

الدورات النتخابية املا�سية حيث كان 

يقّدم نف�سه، كما فعل �سابقوه من قادة 

مثل  اإ�سرائيل،  يف  الدماء  و�سفك  العنف 

ديان ورابني و�سارون وبيغن وباراك، الذين 

على  والأق���در  الأق���وى  بو�سفهم  ظهروا 

املرعوبني.  اخلائفني  مواطنيهم  حماية 

فهو رافع ال�سعار ال�سهري )1996(: »زعيم 

العام  يف  القائل  وهو  قوية«،  لأم��ة  قوي 

ل�»اإ�سرائيل«  ق��وي  وزراء  »رئي�س   :2003

�سعاًرا  رفع  الأخ��رية  احلملة  ويف  قوية«، 

مماثاًل: »اإما نحن واإما هم«. 

ل مكان لالأوهام

ما يهمنا يف هذه اللحظة من التطورات 

النتخابات  يف  ح�سل  ما  ح�سول  بعد 

عجاًفا،  اأربًعا  �سنوات  اأن  الإ�سرائيلية، 

داخ��ل  وال��ع��رب  الفل�سطينيني  تنتظر 

فالرجل  وخ��ارج��ه...  الأخ�سر«  »اخل��ط 

النتخابية  معركته  يف  ك�سف  الفائز 

التي  ومعتقداته  برناجمه  جوهر  عن 

العن�سري  اأن عر�سها يف كتابه  له  �سبق 

»مكان حتت ال�سم�س«. فال مكان يف 

ال�سيا�سي لدولة فل�سطينية ذات  قامو�سه 

الأبدية  العا�سمة  هي  والقد�س  �سيادة، 

ول  اليهودية،  الدولة  ي�سميه  ملا  املوحدة 

قيود على ال�ستيطان، ومن باب اأوىل ل 

جمال للّتفكري يف حق العودة لاّلجئني 

رياح  اأرب��ع  يف  امل�سردين  الفل�سطينيني 

الر�س.

منطلق  من  راهنوا  من  ثمة  لالأ�سف، 

باأوهام  النف�س  وت�سلية  ال��ذات  خ��داع 

يح�سل  قد  م��ا«  »تغيري  على  اليقظة 

بنتيجة  اخلارجية  اإ�سرائيل  �سيا�سة  يف 

النتخابات امل�سحوبة باأزمة يف العالقات 

اأنف�سهم  وجدوا  لكنهم  وا�سنطن،  مع 

مع  املواجه��ة  من  �سعب��ة  �سنوات  اأمام 

واملتطّرفني  الغ�الة  من  عاتي��ة  �سرذم��ة 

الدولتني  وحلّل  العادل  لل�سالم  الّراف�سني 

وخي�ار املفاو�س�ات.







وقفة وفاء

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

العدد 60359

يوم ترفيهي

لأولد �شهد�ء �جلي�ش يف قيادة �لكتيبة �لإيطالية.. 

ويوم �آخر يف فوج �لتدخل �ل�شاد�ش 

�أم�شى حو�ىل 50 ولًد� من  بدعوة من موؤ�ش�شة �ملقدم �ملغو�ر �ل�شهيد �شبحي �لعاقوري، 

�شمن  �لعاملة  �لإيطالية  �لكتيبة  قيادة  رحاب  يف  ترفيهًيا  يوًما  �ل�شهد�ء  �لع�شكريني  �أولد 

قو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان، و�ملتمركزة  يف منطقة �شمع )�جلنوب(. 

�لزهر�ين،  منطقة  يف  �ل�شاد�ش  �لتدخل  فوج  يف  �آخر  ترفيهًيا  يوًما  �ملوؤ�ش�شة  نّظمت  كما 

�أبناء  �إىل 100 ولد من  �لفوج،  و�أفر�د  �أبناء �شباط ورتباء  �شارك فيه حو�ىل 195 ولًد� من 

�شهد�ء �جلي�ش.

يف �لكتيبة �لإيطالية

ال��زائ��رون  التقى  الكتيبة  ق��ي��ادة  يف 

الع�شكريني وتعّرفوا اإىل طريقة عي�شهم 

لهم  و���ش��م��ح  ال��ي��وم��ي��ة،  ون�شاطاتهم 

الآليات  على  التذكارية  ال�شور  بالتقاط 

قبل  للكتيبة،  التابعة  الع�شكرية 

من  لكلب  م�شوًقا  ا  عر�شً ي�شاهدوا  اأن 

)عمره  البلجيكي«  »الراعي  ف�شيلة 

اكت�شاف  ع��ل��ى  م����دّرب  ���ش��ن��وات(   9

عن  ع��ّ�  احل��اد  الت�شفيق  املتفجرات. 

وبدقته  الكلب  مبهارة  الأولد  اإعجاب 

يكن  ومل  مدّربه.   تعليمات  تنفيذ  يف 

الزيارة من دون  اأن تنتهي  من املمكن 

اأنواعها  على  الإيطالية  البيتزا  ت��ذّوق 

وا�شعني  رها عنا�شر الكتيبة  والتي ح�شّ

�شعروا  الذين  الأولد  خدمة  يف  اأنف�شهم  

بفرحة عارمة.

العميد   الإي��ط��ال��ي��ة  ال���وح���دة  ق��ائ��د 

كلمته  يف  اأعرب   stephano del col
الع�شكريني  اأبناء  بوجود  فرحته  عن 

ونّوه  كتيبته،  قيادة  نطاق  يف  ال�شهداء 

اجلي�ش  وبني  بينها  القائم  بالتن�شيق 

اللبناين حل�شن تنفيذ املهمات املطلوبة. 

كما �شدد على اأن ما يقدمونه للنا�ش يف 

املنطقة هو قليل جًدا ولكنه من القلب 

نظًرا اإىل حاجاتهم وهمومهم. وبعد اأن 

تنظيم  يف  �شاهموا  الذين  كل  �شكر 

هذا اللقاء متمنًيا للجي�ش وقيادته كل 



التوفيق ول�شهدائه الرحمة، قّدم لرئي�شة 

موؤ�ش�شة العاقوري هدية تذكارية، وت�شّلم 

قيادة  درع  �شيقلي  ه��ري  العقيد  من 

درع  عاقوري  ليا  ال�شيدة  ومن  اجلي�ش، 

املوؤ�ش�شة عربون �شكر وتقدير. 

ثم غادر الأولد قيادة الكتيبة حمّملني 

ب��ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة وال��ذك��ري��ات 

اجلميلة.

..ويف فوج �لتدخل �ل�شاد�ش

يوًما  املوؤ�ش�شة  نّظمت  ذات��ه،  الإط��ار  يف 

ترفيهًيا اآخر يف فوج التدخل ال�شاد�ش يف 

منطقة الزهراين، �شارك فيه حواىل 195 

 100 اإىل  الفوج،  اأبناء ع�شكريي  ولًدا من 

من  جاوؤوا  اجلي�ش  �شهداء  اأبناء  من  ولد 

املناطق  خمتلف 

اللبنانية.

ب����داأ الح��ت��ف��ال 

على  العلم  برفع 

وق����ع م��و���ش��ي��ق��ى 

اجل��ي�����ش، وو���ش��ع 

اإك����ل����ي����ل م��ن 

ن�شب  على  الزهر 

ال�������ش���ه���داء. ث��م 

الفوج  قائد  األقى 

ال��رك��ن  العميد 

املغوار مروان عي�شى كلمة رّحب فيها 

املنا�شبة  »تتزامن  قاله:  ومما  باجلميع 

كانت  التي  اللبنانية  احلرب  وذك��رى 

اأك� و�شمة عار يف حياة اللبنانيني، وما 

زلنا نعي�ش تردداتها حتى اليوم. ولول هذه 

الرتددات ملا �شقط وما زال ي�شقط للجي�ش 

العاقوري  موؤ�ش�شة  كانت  وملا  �شهداء، 

اأبناء  اإىل  وتوّجه  باأبنائهم«.  تعنى  التي 

وروؤو���ش��ك��م  »اأم�����ش��وا  ق��ائ��ًا:  ال�شهداء 

للبنان  كان  ملا  ال�شهداء  فلول  مرفوعة 

قيامة«.   

ال�شيدة ليا  املوؤ�ش�شة  بدورها رّدت رئي�شة 

بكلمة �شكرت فيها كل من �شاهم 

م��ن ع�شكريني  ال��ي��وم  ه��ذا  اإجن���اح  يف 

لقائد  املوؤ�ش�شة  درع  قّدمت  ثم  ومدنيني. 

ودروًع��ا  عي�شى،  الركن  العميد  الفوج 

ال�شيد  حرب،  حممد  ال�شيد  من:  لكل 

حممد بقاعي، ال�شيد فوؤاد ر�شيدي، ال�شيد 

عبا�ش غدار، وال�شيد يو�شف و�شفه. كما 

الفوج  درع  عي�شى  الركن  العميد  قدم 

ملوؤ�ش�شة العاقوري.

فوج  ع��ن  وث��ائ��ق��ي  الح��ت��ف��ال  تخلل 

مهماته،  تاأ�شي�شه،  ال�شاد�ش:  التدخل 

ن�شاطات  ع��ن  واآخ���ر  هيكليته... 

موؤ�ش�شة العاقوري واأهدافها، قبل اأن يوؤدي 

ا قتالًيا. ع�شكريون من الفوج عر�شً

بعد الغداء، ت�شّلم الأولد هدايا املوؤ�ش�شة، 

قّدمه  باملنا�شبة  حلوى  قالب  قطع  ثم 

الفنان راغب عامه ممثا بابنه خالد 

�شكر  عربون  املوؤ�ش�شة  درع  ت�شّلم  الذي 

وتقدير.
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منارة اخلليج

اخل��م�����س��ي��ن��ي��ات  يف  ل��ب��ن��ان  ���س��ه��د 

فرتة  املا�سي،  القرن  من  وال�ستينيات 

من الرخاء واالزدهار االقت�سادي، عزّزتها 

املتاأتية  املهّمة  ال�سياحية  ال����واردات 

نا�سطة  كانت  التي  املي�سر  األعاب  من 

فنادق  وبع�ض  اال�سطياف،  مراكز  يف 

العا�سمة، وكانت هذه االألعاب ممنوعة 

يف الدول العربية املجاورة.  

كميل  الراحل  الرئي�ض  عهد  خ��ال 

ق�سى  قانون   1954 العام  يف  �سدر  �سمعون 

لبنان  كازينو  يف  املي�سر  األعاب  بح�سر 

اأراد  اإذ  ���س��واه،  دون 

امل�������س���ّرع اإط����اق 

لعب  من  اال�ستفادة 

كركيزة  ال��ق��م��ار 

واقت�سادية،  �سياحية 

»االأذون���ات«  فاألغى 

معمواًل  ك��ان  التي 

امل��ن��اط��ق  يف  ب���ه���ا 

ا�ستثمار  حق  وح�سر 

ناٍد  يف  املي�سر  األعاب 

ح�سر  بهدف  واح��د، 

من  واحلّد  املداخيل 

االألعاب  هذه  انت�سار 

املناق�سة  ر�ست  لبنان.  يف  �سارع  كل  يف 

واإميل  ى  من�سّ واألبري  مو�سى  فكتور  على 

�سركة  برتخي�ض  مر�سوم  و�سدر  خ��ّراط، 

وبعد   .1957 29 متوز  لبنان« يف  »كازينو 

املر�سوم،  �سدور  من  �سنوات  ث��اث  نحو 

منطقة  يف  اجلميل  الكازينو  مبنى  قام 

على  تطّل  خابة  تلة  على  املعاملتني 

خليج جونية. بلغت م�ساحة الكازينو 

عهد  يف  تد�سينه  ومّت  كلم2   34 حواىل 

االأول  كانون   17( �سهاب  ف��وؤاد  الرئي�ض 

من العام 1959( يف احتفال �سّكل حدًثا 

ال ينت�سى. 

املكانة الدولية

خ الكازينو مكانته  بعد االفتتاح، ر�سّ

ب�سرعة كاأول مركز ترفيهي يف منطقة 

ذهبية،  حقبة  و�سهد  االأو���س��ط.  ال�سرق 

العاملية  االأ�سماء  اأ�سهر  ا�ست�ساف  حيث 

بالفنانني  اأو  بالفرق  يتعلق  ما  يف  �سواء 

خمتلف  م��ن  ال�سّياح  مايني  وج��ذب 

اأنحاء العامل.

على  للكازينو  امل��خ��ّط��ط��ون  ع��م��ل 

ي�سّم  فهو  راقًيا.  �سياحًيا  جمّمًعا  جعله 

حدائق  االأل��ع��اب،  ���س��االت  جانب  اإىل 

�سفراء  و�سالة  وم��ط��اع��م،  لا�ستقبال 

من  اعتربت  الكربى،  لا�ستعرا�سات 

العامل  يف  اال�ستعرا�ض  �ساالت  اأ�سخم 

واأجملها. اأما م�سرح الكازينو اأو »تياترو 

االأوب��را  م�سرح  ي�ساهي  فكان  لبنان« 

 1350( ات�ساعه  حيث  م��ن  ب��اري�����ض  يف 

وخ�سبته  املتطورة  وجتهيزاته  م�ساهًدا(، 

وكوالي�سه. 

كازينو  زارت  ال�ستينيات  مطلع  يف 

العاملية  اال�ستعرا�سية  الفرق  اأكرب  لبنان 

»�سالة  يف  ال��رائ��ع��ة  اأعمالها  وق��ّدم��ت 

التياترو.  خ�سبة  على  اأو  ال�����س��ف��راء«، 

تقّدم  كانت  التي  اال�ستعرا�سات  وتوالت 

على مدار ال�سنة، وو�سل عددها يف بع�ض 

مرافق 

اإعداد:وم�ؤ�سـ�سات

تريز من�صور

العدد 64359

كازينو لبنان

كان يا ما كان اأيام العّز والإ�صعاع... اأما اليوم فحديث اآخر!

لبنان  كازينو  ميتّد  جونية،  خليج  يف  موقع  اأجمل  على 

الذي يعترب من اأفخر الكازينوهات 

واأ�صهر املعامل ال�صياحية يف ال�صرق الأو�صط ويف العامل. على 

اأدراجه مّد ال�صجاد الأحمر مللوك وروؤ�صاء الدول. ومن على 

يف  نّظمت  كما  العاملية،  الفنية  الفرق  اأهم  اأطّلت  م�صرحه 

جنباته الحتفالت ال�صخمة التي �صغلت ال�صحافة العاملية. 

فخالًفا ملفهوم الكازينو العادي املتعارف عليه يف كل اأنحاء 

العامل، ا�صطلع كازينو لبنان بدور فريد اإذ جمع بني الرتفيه 

وال�صياحة والثقافة، وهو اجلمع بني ال�صياحي والثقايف يف اآن 

واحد. لكن كل ذلك كان...



اخلم�سني  اإىل  االأعوام 

يف  عاملًيا  ا  ا�ستعرا�سً

�سنة واحدة. 

م����ن خ�����ال ه���ذه 

جذب  اال�ستعرا�سات 

ال��ك��ازي��ن��و اأع�����داًدا 

متذّوقي  من  كبرية 

ال����دول  يف  ال���ف���ن���ون 

ال��ع��امل  ويف  امل���ج���اورة 

عن  ف�سًا  البعيد، 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ال��ذي��ن 

ما  مع  وتفاعلوا  عاملية  فرق  اإىل  تعّرفوا 

قّدمته من اأعمال فنية راقية.

املخرج  مع  التعاقد  مّت   1961 العام  يف 

يف  يقّدم  راح  الذي  هان�سز  ت�سارلز  العاملي 

ال�سخمة،  اال�ستعرا�سات  ال�سفراء  �سالة 

مرة   1158 عر�ض   )Mais Oui( واأحدها 

اأ�سهر،  وثاثة  �سنوات  ثاث  مدى  وعلى 

واعترب  م��ت��ف��ّرًج��ا،   562788 ف�ساهده 

�سهدته  ال��ذي  العّز  الع�سر.  ا�ستعرا�ض 

اإىل  العاملية  ال�سحافة  ال�سفراء دفع  �سالة 

�سدرت  االأي��ام  اأحد  ويف  عنها،  احلديث 

�سفحتها  �سدر  وعلى  امل�سرية  االأه��رام 

االأوىل �سور من ا�ستعرا�سات هذه ال�سالة، 

وطالبت احلكومة امل�سرية باإن�ساء �سالة 

مماثلة جلذب ال�سياح.

يف العام نف�سه التقت مي مو�سى )زوجة 

املتحدة  الواليات  ب�سفري  مو�سى(  فكتور 

واأخربته عن امل�ساركة االأوروبية الفعالة 

ال  ملاذا  مت�سائلة:  الكازينو  ن�ساطات  يف 

مماثلة؟  بخطوات  االأمريكيون  يقوم 

ر�سالة  تكتب  اأن  ال�سفري  عليها  اقرتح 

ففعلت.  كينيدي،  جون  الرئي�ض  اإىل 

اأر�سل  اجل���واب:  و�سل  اأي���ام  ع�سرة  بعد 

االأوىل  لبنان،  اإىل  طائرتني  كينيدي 

اأهم فنانة ا�ستعرا�سية يف برودواي  حتمل 

حتمل  والثانية  وفرقتها،  هايز(  )هيلني 

ديكورات الفرقة واأزياءها... تلك ق�سة 

التي  العّز  اأي��ام  من  كثرية  ق�س�ض  من 

على  وقف  الذي  لبنان  كازينو  �سهدها 

العامليني، فمن  الفنانني  اأعظم  م�سرحه 

جيلبري بيكو اإىل 

جاك بريل وخوليو 

اإيغلي�سيا�ض واأدامو 

ودال����ي����دا وج���وين 

ه��ول��ي��داي وك��ر 

�سواهم.

ف��ريوز واالأخ���وان 

رحباين اأطّلوا على 

م�����س��رح ك��ازي��ن��و 

 ،)1964( والقنديل«  »الليل  باأوبريت 

فرقة  ق��ّدم��ت  نف�سها  اخل�سبة  وع��ل��ى 

ا�ستعرا�ساتها،  الفولكلورية  »االأن��وار« 

اإىل ا�ستعرا�سات، حتية كاريوكا وجنوى 

فريد  وح��ف��ات  ج��م��ال،  و�سامية  ف���وؤاد 

االأطر�ض واآخرين.

دهاء وجمال... و�صجاد اأحمر

خطف  من  الكازينو  اإدارة  متّكنت 

اأوروب��ا  جمال  ملكة  انتخاب  مباريات 

اأع���وام  خم�سة  لبنان  يف  وتنظيمها 

املرة  وكانت   ،)1965-1960( متتالية 

االأوىل التي تقام فيها هذه املباراة خارج 

الزوجني  اإىل  يعود  بذلك  والف�سل  اأوروب��ا. 

رئي�ض  اأقنعا  اللذين  مو�سى  ومي  فكتور 

جلنة االنتخاب الفرن�سي باأهمية تنظيم 

اأوروبا  االإلهة  الأن  لبنان،  يف  احلدث  هذا 

هي ابنة ملك �سور...

ذكية  مو�سى  فكتور  خطة  كانت 

حة  مر�سّ  30 اأن  عرف  اإذ  بالدهاء،  وتت�سم 

اأن  من  بّد  وال  اأوروبية،  دولة   30 �ستمّثل 

ع�سرة  عن  يقّل  ال  ما  فتاة  كل  يرافق 

 300 جمموعه  يبلغ  ما  اأي  �سحافيني، 

العاملية  �سحفهم  يّزودون  كانوا  �سحايف 

وبذلك  الكازينو،  عن  يومية  بتقارير 

اأدرج��ت  جمانية  اإعانات  من  ا�ستفاد 

ال�سياحية  اخلريطة  يف  ولبنان  الكازينو 

ت�سّم  احلكام  جلنة  وكانت  العاملية. 

بينهم  وكّتاًبا،  وممثلني  �سحافينّي 

ا�ستهر  ال���ذي  ب��رو���ض  ج���ان  ال��ك��ات��ب 

مبوؤلفاته البولي�سية، فاأّلف كتاًبا جتري 

تلك  وخال  لبنان.  كازينو  يف  اأحداثه 

االأعوام اخلم�سة كتب مليون �سطر عن 

ذلك  بعد  العاملية.  ال�سحافة  يف  لبنان 

نّظم الكازينو حفات انتخاب ملكة 

الكون  ثم ملكة جمال  لبنان  جمال 

يف العام 1971. 

على  االأح��م��ر  ال�سجاد  م��ّد  ذل��ك  اإىل 

ال�سخ�سيات  اأبرز  ومن  الكازينو  مداخل 

ليندون  االأمريكي  الرئي�ض  زارت��ه  التي 

جون�سون، والعاهل االأردين الراحل امللك 

بهلوي  ر�سا  حممد  اإي��ران  و�ساه  ح�سني، 

عمر  واملمثل  موناكوو  دو  األبري  واالأم��ري 

ال�سريف. 

دور اقت�صادي واإمنائي

ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات  يف  ال��ك��ازي��ن��و  اأّدى 

دوًرا،  املا�سي  القرن  من  وال�سبعينيات 

خال  وحّقق  الفًتا،  واقت�سادًيا  اإمنائًيا 
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للدولة  كان  مهمة  اإيرادات  الفرتة  هذه 

جزء منها ولل�سركة جزء اآخر.

اأّمن  حققها،  التي  االإي���رادات  وبفعل 

اإىل  اإ���س��اف��ة  العمل،  ف��ر���ض  الكازينو 

متويل العديد من امل�ساريع التي �ساهمت 

وازده���اره.  ال�سياحي  القطاع  بنهو�ض 

ق�سر  تاأهيل  اإعادة  مّتت  االإطار  هذا  ويف 

االأمري اأمني ومغارة جعيتا. وكذلك مّت 

اإ�سافة  طرابل�ض،  قلعة  يف  مطعم  اإن�ساء 

اإىل افتتاح ع�سرات املكاتب ال�سياحية 

وروم��ا. كما  لندن  باري�ض،  يف كل من 

عائدات  من  املئة  يف   20 ن�سبة  �ست  خ�سّ

يف  ال�سغرى  البلديات  مل�ساعدة  الكازينو 

ون�سبة  واالإمنائية،  العمرانية  م�ساريعها 

االجتماعية  ال�����س��وؤون  ل���وزارة  مماثلة 

بهدف دعم اجلمعيات اخلريية...

يف  احلرب  اندالع  مع  االأح��وال  تغرّيت 

ذلك،  مع  العّز.  اأي��ام  ووّل��ت   ،1975 العام 

متقّطعة  ب�سورة  يعمل  الكازينو  ظ��ّل 

وظّل يحّقق االأرباح التي ا�ستفادت منها 

 1977 اإح�ساءات  ووفق  الواقع.  االأمر  قوى 

االألعاب  �سالتي  �سخ�ض  األ��ف   161 دخل 

ون�سف  مليون   31 واأنفقوا  الكازينو  يف 

ال�سركة  متّكنت  وق��د  ل��رية.  مليون 

 1971 العامني  بني  املمتدة  الفرتة  خال 

كازينو  اأ�سهم  رب��ع  �سراء  من  و1983، 

مدريد. 

بني 1989 و1990، عادت احلرب لتنه�ض 

به خراب  الكازينو، فلحق  تبّقى يف  ما 

هائل وتوّقف العمل يف ال�ساالت نهائًيا، 

بريوت  الكازينوهات يف  انت�سرت  بينما 

و�سواها من مناطق لبنانية.

30 مليون ا�صرتليني ملحو اآثار احلرب

الكازينو  اإدارة  وّقعت   1995 العام  يف 

اللبنانية  ال��دول��ة  مع  جديدة  اتفاقية 

وال�سياحة(،  املالية  ب��وزارت��ي  )ممثلة 

اال�ستثمار  للكازينو  مبوجبها  ُي�سمح 

جميع  على  املي�سر  الأل��ع��اب  احل�سري 

االأرا�سي اللبنانية، ملدة 30 �سنة، على اأن 

على  الدولة  حت�سل 

ت�ساعدية  ح�����س��ة 

م��ن ال��ع��ائ��دات. وال 

لبنان  كازينو  يزال 

م�ساهمة  ���س��رك��ة 

�ساحبة  ل��ب��ن��ان��ي��ة 

اليوم،  حتى  امتياز 

راأ�ض مالها 32 ملياًرا 

ل��رية  م��ل��ي��ون  و40 

وميلكها  لبنانية، 

تتوّزع  م�ساهمون 

م�ساهمتهم  ن�سب 

�سركة  ك���االآت���ي: 

اأنرتا لا�ستثمار متلك 51 يف املئة، علًما 

اأن الدولة اللبنانية متلك 48 يف املئة من 

لبنان(،  وم�سرف  املال  )وزارة  انرتا  اأ�سهم 

ة الدولة يف الكازينو  وبالتايل تكون ح�سّ

نحو 23 يف املئة، و�سركة اأبيا 15 يف املئة، 

وم�ساهمون اآخرون 34 يف املئة.

اأعيد  املذكورة،  االتفاقية  على  وبناء 

افتتاح الكازينو يف عهد الرئي�ض الراحل 

 ،)1996 االأول  كانون   4( الهرواي  اإليا�ض 

العاملية واملحلية عن  وكتبت ال�سحافة 

�سحيفة  له  �ست  خ�سّ الذي  احلدث  هذا 

�سفحتها  يف  اأعمدة  اأربعة  اإنكليزية 

الذهبي  الع�سر  رمز  »اإن  وقالت  االأوىل، 

اآثار  حمو  واإن  اأبوابه،  فتح  اأع��اد  للبنان 

كّلف  االأهلية  احل��رب  من  عاًما   15

30مليون جنيه ا�سرتليني«.  

بعد اإعادة ترميمه واإن�ساء اأق�سام جديدة 

عليه  ك��ان  ما  مع  يتنا�سب  مبا  فيه 

اأب��رز  موا�سفات  ي�ساهي  ومب��ا  ع��ّز  من 

الكازينوهات يف اأوروبا، بدا الكازينو يف 

حّلته اجلديدة منارة �ساطعة. 

واإىل الن�ساط الذي عادت ت�سهده �ساالت 

بتقنيات  امل��ج��ّه��زة  امل��ت��ع��ّددة  االأل��ع��اب 

ع��ادت  الفخمة،  وامل��ط��اع��م  م��ت��ط��ورة، 

امل�سرح  اإىل  واملحلية  العاملية  العرو�ض 

و�سالة ال�سفراء. 

املرتبة  الكازينو  احتّل   2004 العام  يف 

الكازينوهات  الئحة  يف  ع�سرة  الثامنة 

العامل.  ودينامية يف  املئة االأكر جناًحا 

للكازينوهات  العاملي  االحت��اد  وح�سب 

ف��ق��د ح��ّق��ق ال��ك��ازي��ن��و ال��ع��دي��د من 

اأرباحه  ن�سبة  ارتفاع  اأبرزها  االإجن��ازات 

اال�ستعرا�سية  ال��ف��رق  اأه��م  وا�ستقبال 

العاملية.

ملاذا؟

اليوم  اللبنانية  الدولة  خزينة  ت�ستفيد 

ع��ائ��دات  م��ن  امل��ئ��ة  يف   40 �سريبة  م��ن 

من  املئة  يف   15 اإليها  ي�ساف  الكازينو، 

لبنان  كازينو  م�سادر  ووف��ق  اأرب��اح��ه. 

بلغت املداخيل 205 مايني دوالر يف العام 

 ،2010 العام  يف  �سجّلت  اأنها  علًما   ،2014

الدولة  ح�سة  كانت  دوالر،  مليون   285

امل�سادر  ووف��ق  دوالر.  مليون   155 منها 

نف�سها، تدّنت مداخيل الكازينو كثرًيا 

يف ال�سنوات الثاث االأخرية. 

االإجابة عن هذا  ل�سنا يف مو�سع  ملاذا؟ 

عديدة  االأ�سباب  اأن  ا  خ�سو�سً ال�سوؤال، 

بحًثا  يقت�سي  مبو�سوعية  وتفنيدها 

مطّواًل وفتح العديد من امللفات، ح�سبنا 

اأننا ذّكرنا، ببع�ض ما كان عليه هذا 

الذي  فالكازينو  واملهم.  احليوي  املرفق 

كانت �ساالت االألعاب فيه �ساهدة على 

بكل  فيها  غ��ام��روا  كثريين  ماآ�سي 

االأخرى  جنباته  كانت  ميلكون،  ما 

�ساحة ثقافة واإ�سعاع وفن اأبهرت العامل. 

اإنه  بل  عّزه  اأي��ام  من  بعيًدا  يبدو  واليوم 

اأقرب اإىل زمن الفاقة...   

مرافق 

وم�ؤ�سـ�سات
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�شارع  ع��ن  بالكالم  ن��ب��د�أ  �أي��ن  م��ن 

�أح��د  يف  �جللو�س  يكون  ق��د  �حل��م��ر�؟ 

�إليه  �لنظر  ميكن  حيث  مقاهيه، 

�أف�شل  �لأربعة،  جو�نبه  يغطي  مبنظار 

�لطرق لو�شفه.  

هنا  �شباًحا:  �لثامنة  �ل�شاعة  �إنها 

عّمال �لنظافة ميالأون �ل�شارع، �ملحالت 

يحيى  و�أبو  �أبو�بها،  بفتح  تهم  �لتجارية 

هناك  بفناجينه.  يقرقع  �لقهوة،  بائع 

�أ�شحاب »�لبدلت« �لر�شمّية من �إد�ريني 

�أعمالهم.  �إىل  طريقهم  يف  وموظفني 

�لغطاء عن ج�شده  �أبو جهاد فيزيل  �أّما 

�لت�شّول،  ليبد�أ  ه��دوء،  بكل  �لنحيل 

بعيد.  زمن  منذ  �حرتفها  �لتي  مهنته 

بيد  �لكتب  متاأبطو  �جلامعات  طالب 

وكوب »�لن�شكافيه« �لأخرى يتجاوزون 

در��شتهم  مبر�كز  ليلتحقو�  �ل�شارع 

يف  يتمايل  بع�شهم  خطو�ت،  بعد  على 

خطو�ته، وبع�شهم �لآخر مي�شي بن�شاط 

وحيوية.

مع �قرت�ب �ل�شاعة �لعا�شرة، يبد�أ نهار 

�لن�شاء �للو�تي يهوين �لت�شوق و�لت�شّكع. 

و�لقابع  �ملو�شة.  حمالت  �أرق��ى  يق�شدن 

هنا �أو �لعابر هناك تلتقط �أذناه عبار�ت 

من نوع: »��شرتيت حقيبة جلدية ب�1000 

��شرتيت  »و�أن���ا  زميلتها  ف��رتّد  دولر«، 

ب�س،  ب����1560  لل�شهرة  ث��وًب��ا  ب��الأم�����س، 

بجنن!«. 

رجل،  يجل�س  �ل�شارع  مقاهي  �أحد  يف 

�شاحب  �لعمر،  من  �خلام�س  �لعقد  يف 

ويهز  يبت�شم حيًنا  وبيده جريدة،  �للون، 

يناجيها،  ك��اأّن��ه  �آخ��ر،  حيًنا  بر�أ�شه 

ويقر�أ  وويالته  �لبلد  ماآ�شي  عن  فتحدثه 

بني حروفها هو�ج�شه �ملتالطمة.

�لزدح��ام،  وقت  �إّن��ه  ظهًر�،   2 �ل�شاعة 

يرتفع �ل�شجيج وتزعق �أبو�ق �ل�شيار�ت. 

بني  ما  تال�شن  على  �مل��ارة  يتوقف  وقد 

وتناف�شهم  �لعمومية  �ل�شيار�ت  �شائقي 

حيث  �ل��ذروة،  وقت  �إنه  �لزبائن.  لقن�س 

�إىل  باملغادرة  و�لعاملون  �ملوظفون  يهّم 

�ملطاعم  �أح��د  يق�شدون  �أو  منازلهم، 

لتناول وجبة �لغد�ء. فلكل مقام مقال 

�لفاخرة  �ملطاعم  جتد  فيه  �حلمر�،  يف 

وحمالت  �ل�شريعة،  �لوجبات  ومطاعم 

�ل�شندوي�شات.

�أمكنة 

اإعداد:وحكايات

�ملالزم ه�صام �أبو �صالح
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�صارع وال كل �ل�صو�رع

ق���ل���ب  يف 

�ل��ع��ا���ص��م��ة 

�صارع  ب��روت، 

باحلياة،  ينب�ض 

�ج��ت��م��اع��ي 

ب��ام��ت��ي��از، ال 

من  �لليل  يعرف 

تزّينه  �لنهار، 

�حل�����ص��ن��او�ت، 

فيه  وت��ل��ت��ق��ي 

�ملتناق�صات. فهو 

منزل �الأغنياء و�لفقر�ء، مق�صد �لكبار و�ل�صغار، حمّط رحال �الأدباء و�ل�صعر�ء... �إّنه باخت�صار 

�الحتالل  �صد  �ملقاومة  ومهد  �لعريقة  �ملدينة  �صو�رع  �أحد   ،31 �صارع  �أو  �حلمر�،  �صارع 

�ال�صر�ئيلي، وقد ��صتهر با�صم »�صانزيليزيه بروت«.

يحيط به من �ل�صمال �صارع بلي�ض ومن �جلنوب �صارع �صبرز، �إّنه قلب بروت �لناب�ض بروح 

�الإ�صم.  فاأعطوه  ع�صر  �خلام�ض  �لقرن  مطلع  �حلمر�  بنو  �إليه  جلاأ  و�حليوية.  و�حلياة  �ل�صباب 

قبائل  هم  �حلمر�  بني  �أّن  بروت«  »تاريخ  كتابه  يف  يحيى  بن  �صالح  و�ملوؤرخ  �لكاتب  ويروي 

مينية كانت تعي�ض على �صفاف �خلابور �صمال �لعر�ق ومن هناك �أتو� �إىل لبنان ومن ثّم �إىل 

بروت. وكان ما كان من دروب �لزمان، من حما�صنه وويالته، حيث و�صل �صارع �حلمر� �إىل 

ما هو عليه من �صهرة يف زماننا �حلا�صر. ولعل �أحد �أهم �الأ�صباب �لتي جعلت منه مركًز� على 

هذه �الأهمية، هو قربه من جامعة بروت �الأمركية و�جلامعة �الأمركية - �للبنانية وح�صانته 

لبع�ض �أهم �لفنادق �للبنانية.



كاأنها  �حلمر�  �شارع  يف  �حلياة  تدّب 

�أبو  �ملت�شّول  �أّما  �أبًد�.  تتوّقف  �أن  تريد  ل 

ج��ه��اد ف��ال ي���ز�ل م��الزًم��ا م��ك��ان��ه... 

�شّيد  �لزدح��ام  يبقى  �لوقت،  م�شي  ومع 

�لأليفة  �حليو�نات  مربو  ويقوم  �ملوقف، 

ر�شيف  على  �مل�شي  ريا�شة  مبمار�شة 

وحتى مع  �ل�شيق مع كالبهم  �حلمر� 

وها  )�ل�شعادين(.  �ل�شغرية  �لن�شاني�س 

هم �ملر�هقون من كل �لأعمار يق�شدون 

من  فمنهم  و�للعب،  �لت�شلية  مر�كز 

يق�شد �شالت »�لبليار« �أو غرف �لألعاب 

»�لبولنغ«.  ق��اع��ات  �أو  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

يجد  بامتياز،  خدماتي  �شارع  فاحلمر� 

ويتمناه،  ي�شتهيه  �ل�شخ�س كل ما  فيه 

حتى �مل�شلي يجد م�شاله �أّما قا�شد �للهو 

فال يعدم ملهاه.

حو�ىل �ل�شاعة �خلام�شة ع�شًر�، يكاد 

�ملاّر يف �حلمر� يتعرث ببائعي �لورود �ل�شغار. 

�لثنتي  منهم  �ل��و�ح��د  عمر  يتعدى  ل 

ع�شرة �شنة. �أ�شمر �للون، لّونته �ل�شم�س، 

ب���ارع يف مهنة  رّث����ة،  ث��ي��اب��ه  ن��ح��ي��ل، 

�ل�شغري  �لعفريت  هذ�  ينق�ّس  �لإح��ر�ج. 

�ل�شبع  كانق�شا�س  ثنائي  كل  على 

�ياها،  يحميلك  »�لله  فري�شته.  على 

يرددها  عبارة  �حللوين«  عيونا  كرمال 

�لورد - �ملختار توفيق  �أحد بائعي  توفيق 

كما ي�شميه �ل�شباب- �لذي يعرف كل 

�شاردة وو�ردة يف �ل�شارع. توفيق هو مفتاح 

�حلمر�ء،  ح�شناو�ت  �إىل  للو�شول  �لباب 

وردة،  ثمن  تعطيه  �أن  �إل  عليك  فما 

و�إذ�  �إليها،  فينطلق  ما،  فتاة  �إىل  وت�شري 

حالفك �حلظ حت�شل على رقم جّو�لها.

م���ع غ��ي��اب �ل�����ش��م�����س ي���ب���د�أ ر���ش��ام 

»�ل���غ���ر�ف���ي���ت���ي« 

ب��ر���ش��م �أ���ش��ك��ال 

ر�ئ��ع��ة  هند�شية 

ع���ل���ى ج������در�ن 

�ل�شارع �لإ�شمنتية 

�جل���������ام���������دة، 

حياًة  فيعطيها 

فريدين.  ورون��ًق��ا 

�ل��وق��ت  ه���ذ�  ويف 

�ملبار�ة  تبد�أ  ا،  �أي�شً

للفوز  �لنا�س  بني 

يقن�س  ومن  �ل�شيارة،  لركن  مبكان 

باأّنه فاز باجلائزة �لكربى.  موقًفا ي�شعر 

يقف  �ل��ع��د�د،  عامل  �آدم  �أب��و  ولكن، 

قب�شته  م��ن  تفلت  وقّلما  باملر�شاد، 

ب�شورة  �ل�شارع  يف  �ملركونة  �ل�شيار�ت 

غري قانونية.

من  بالقرب  �ل�شارع،  زو�ي��ا  �إح��دى  يف 

�ل�شباب  يتجمهر  �ملقفلة،  �مل��ح��الت 

و�خلا�شة،  �لغريبة  �لهو�يات  �أ�شحاب 

ومنها �ل� »break dance«. ويف �لناحية 

 »BMX« در�ج�����ات  ه���و�ة  �مل��ق��اب��ل��ة، 

عنهم  بعيًد�  ولي�س   ،»Skateboard«و

عازف �جليتار...

�ل�شهر  ه��و�ة  ي��ب��د�أ  �لليل  حلول  م��ع 

حيث  �حل��م��ر�،  ���ش��ارع  �إىل  ب��ال��ت��وّج��ه 

جميع  من  بالنا�س  �ملقاهي  متتلىء 

ا حمّبي �لرنجيلة. �لأعمار، خ�شو�شً

و»���ش��ارع   »Alley way« ز�روب  يف 

�أب��و�ب��ه��ا  �حل��ان��ات  تفت�ح  م��ق��د���ش��ي« 

حتى  دق���ائ���ق  مت�����ش��ي  ول  ل��ل��زب��ائ��ن، 

متتلىء بهم. تت�شاعد �أ�شو�ت �ملو�شيقى 

»ت�شفيط«  يخرتقها  �لتي  �ل�شاخبة 

�ل�»BMW 325« )�لوطو�ط(... 

ا يعرفها رو�د هذ�  ظاهرة يف �حلمر� �أي�شً

على  �ل�شباب  بع�س  يجل�س  �ل�شارع، 

من  �لتحدي:  وي��دور  �ل��ط��اولت،  �إح��دى 

هو�تف  �أرق���ام  من  ع��دد  �أك��رب  يجمع 

�لرفقة  وحل�شن  �ل�����ش��ارع؟  يف  �لبنات، 

�أحد�هن،  برفقة  مثاًل  �أ�شامة  ف��از  �إذ� 

�شديقتها،  مع  يدعوها  �أن  يلبث  فال 

يف  مًعا  �لأرب��ع��ة  ليخرج  �شديقه  ويدعو 

على  باملنفعة  تعود  �ملبارزة  �لتايل.  �ليوم 

�لطرفني، ولكن �خلا�شر يدفع �لفاتورة.

�لذي  �حلمر�،  �شارع  يحبون  �لأجانب 

�أ�شبح ملتقى �حل�شار�ت و�لثقافات. وقد 

�لأجنبيات،  �ل�شائحات  �إحدى  كتبت 

»�أك���اد  �لل���ك���رتوين:  موقعها  على 

�أب��ك��ي مل��غ��ادرت��ي ���ش��ارع �حل��م��ر�، �إّن��ه 

مطبوع يف ذ�كرتي ولن �أن�شاه �أبًد�...«.

بني  يجمع  �ل��ذي  �ل�شارع  �إّن��ه  فعاًل، 

�لأحمر و�لأ�شفر، بني �لأبي�س و�لأ�شود، بني 

�لعفيف و�لفاجر، �إّنه �شارع �ملتناق�شات، 

وكاأّنه  بينها،  �جلمع  يح�شن  ولكّنه 

�شيمفونية تعزفها كل �لأيدي. 
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كبار 

اإعداد:يرحلون

هيام كريوز

العدد 72359

رميون جبارة

�سانع الأحالم والأ�سـئلة �سنَع حركية امل�سرح

اللبناين عنوانها  بني 1935 و2015 م�سافة زمنية يف امل�سرح 

والنكفاء  �سهوان  قرنة  بلدته  يف  الولدة  بني  جبارة.  رميون 

وبالعطاء  الكبرية  بالأ�سئلة  مليء  ح�سور  الغياب،  ليل  على 

املتوهج.

جبارة  رميون  واملخرج  والكاتب  للممثل  الإن�سانية  امل�سرية 

بداأت  التي  لبنان  يف  امل�سرحية  احلركة  م�سار  مع  تقاطعت 

وامل�سرح  الإغريقي  وامل�سرح  العاملي  امل�سرح  من  ا  اقتبا�سً

ابتكار  واإىل  جميًعا،  جتاوزها  اإىل  وتو�سلت  الأوروبــي، 

خ�سو�سيتها.

والتمّرد العبثية 

نف�سه  ي�سجن  لكنه مل  رميون جبارة،  قدر  والتمّرد  العبثية 

املريرة.  لعبتهما  ب�سخرية موجعة مع  تعامل  بل  يف هّوتهما، 

تعرف اإىل امل�سرح منذ كان يافًعا يف مدر�سة بلدته حني اأدى دور 

�سغفه  كتم  لكنه  غرناطة«،  »�سقوط  م�سرحية  يف  القا�سي 

بهذا الفن �سنوات اإىل اأن التحق بـ»معهد التمثيل احلديث« 

الذي اأ�س�سه املخرج منري اأبو دب�س يف العام 1960. وبعد �سنة اأدى 

ثم  »اأنتيغونا«،  م�سرحية  يف  »كريون«  الأول  التمثيلي  دوره 

اإخراج  من  وكلتاهما  »الذباب«  م�سرحية  يف  »اأج�ست«  دور 

منري اأبو دب�س.

حتمل  التي  امل�سرحية  يف  الثالث«  »ريت�سارد  دور  يف  ملــع 

م�سرحية  يف  ثم  ملتقى،  اأنطوان  اأخرجها  والتي  نف�سه  ال�سم 

»الزنزخلت« من تاأليف ع�سام حمفوظ واإخراج برج فازيليان، 

ويف »و�سية كلب« املقتب�سة التي اأخرجتها لطيفة ملتقى.

وبعدها  الدم«،  التمثيلية يف م�سرحية »عر�س  اأدواره  وتتالت 

ملتقى،  اأنطوان  اإدارة  حتت   ،)1963( والعقاب«  »اجلرمية  يف 

اخلــادم  دور   1965 العام  يف  اأدى  حني  الأداء  ذروة  اإىل  وارتقى 

برج  اأخرجها  والتي  املقتب�سة  اخلتيار«  »لعبة  م�سرحية  يف 

فاديليان. 

يف العام 1970، انتقل اإىل التاأليف والإخراج، فقّدم اأول اأعماله 

الذاتية  بنزعاته  طبعها  مقتب�سة  م�سرحية  وهي  »د�سدمونه« 

لذًعا  نقًدا  وحّملها  ورف�ٍس،  و�سخرية  تهكم  من  فيها  ومبا 

لالن�سان »ال�سحية الغبية« يف ظل الأنظمة العربية والدولية.

الإرث  من  كبرية  كمية  م�سرحه  يف  جبارة  رميــون  بّث 

اإح�سا�سه  من  اإليها  اأ�ساف  لكنه  الكال�سيكي،  امل�سرحي 

ي�ستوعب  اإخــراج  يف  والــثــورة،  ال�سك  وتــري  على  ينقر  الــذي 

حم�سالتهما، ويعك�س حركية احلياة امل�ستمرة.

من القتبا�س اإىل الإخراج

من  متفلًتا  بدا   )1972( زكور«  رعاية  »حتت  م�سرحية  يف 

لواقع  وروؤيته  ــراج،  الإخ يف  الفّذة  موهبته  وبــرزت  القتبا�س، 

الروؤية تو�سلت ال�سخرية  الإن�سان يف املجتمعات العربية. وهذه 

املوجعة لالإ�ساءة على الأ�سخا�س. وقد اأ�س�ست امل�سرحية لنقلة 

نوعية يف م�ساره الإخراجي.

�سعى خللق روؤية فنية تتخطى التقليد: لغة م�سرحية نقية، 

اإىل حركة، واحلركة  للن�س، يحّول الكلمة  وجت�سيد مرئي 

اإىل قب�سة م�ستعلة وكتلة لهب حمملة بقيم املحبة والعدالة.
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اإىل  اإجتــه  خــوري  اليا�س  الكاتب  و�سفه  كما  »املجنون« 

�سمولية الروؤيا لبناء لوحات حّية وناب�سة يف ت�سكيل م�سرحي 

م�سهدي مرّكب و�سادق.

نذهب  اأن  ميكننا  الــذي  املكان  »هو  امل�سرح  كان  واإذا 

اأبو  منري  املخرج  يوًما  قال  كما  ميكن«  ما  اأبعد  اإىل  عربه 

ا،  حيًّ ج�سًما  امل�سرحية  من  جعل  جبارة  رميون  فاإّن  دب�س، 

فقد  ــهــا.  واأدائ ال�سخ�سيات  خــالل  من  يتطور  متحرًكا، 

اإىل  ونقلها  لالإن�سان،  النف�سية  املالمح  ي  تق�سّ على  عكف 

املدى الأكرث رحابة، اإىل م�سرح يت�سارع فيه القدر والأمنيات، 

عرب �سخ�سيات خلقها، و�ساطرها املعانـاة والآلم، متيًحا لها 

م�ستوى  اإىل  يرتقـي  واحد  عر�س  يف  ولدات  جملة  تعي�س  اأن 

مذهل.

األفريد  امل�سـري  امل�سرحي  املخرج  فكرة  مع  م�سرحـه  تالقى 

فرج الذي قـال: »الفـن الفارغ ل يعدو كونه »ل فـن«، وعالـج 

املراتب  اأ�سحاب  تتناول  اإجتماعية  موا�سيع  م�سرحياته  يف 

وال�سلطة، �ساعًيا اإىل هدم الأ�ساطـري ورّد العتـبـار اإىل الواقع. 

�سّدد يف اأعماله على هاج�س ما ورائي عميق، متو�ساًل اللعبة 

امل�سرحية للك�سف عن احلقائق ذات ال�سلة املبا�سرة بالذات 

الكالم  اأورك�سرتا  يف  تتاآلف  اأدوار  خالل  من  الإن�سانية، 

الذات  مع  امل�ساحلة  عن  البحث  بوتقة  يف  وتن�سهر  وال�سمت، 

امل�ستتة حتت معاطف جمريات الأيام.

لعبة املرايا

اللعب  من  املزيد  اإىل  دفعته  للم�سرح  ال�سمويل  للدور  روؤيته 

الالعب  تر�سد  مرايا،  لعبة  ي�سبه  ما  يف  والواقع،  اخليال  بني 

حلظة نزعه قناًعا لي�سع قناًعا اآخر. حلظات �سدق تتاىل، ل 

حت�سم اجلدل حول ال�سكوك والهواج�س التي تغطي احلياة، 

وحمّر�سة  لالإدراك  قابلة  ت�سبح  �سفافيتها  فرط  من  لكنها 

على التغيري، من دون مواعظ.

يتقاطع  حيث  تاريخ،  مفرتق  هو  جبارة،  رميــون  غياب 

جممل  خالله  من  ن�ست�سف  انعطاف  هو  وامل�ستقبل،  املا�سي 

الأوقات امل�سيئة يف حياة هذا املبدع، حيث كان كل تقدم 

ا، يف  ال�ستينيات كان مقتب�سً خطوة بل معلًما: يف منت�سف 

ال�سبعينيات تنامت لديه رغبة احلداثة ونزوة التمرد يف خطوة 

�سربت  الثمانييات  ويف  والدللت،  الروؤيا  م�ستوى  على  نوعية 

الهوية الذاتية جذورها يف الإرث اللبناين، ويف الت�سعينيات وما 

الأ�سئلة  هاج�س  يف  وتكاملت  الهامة  تلك  ارتفعت  بعدها 

والرف�س. والتمزق 

مت�سالح  وهو  غاب  نائم«،  وهو  »ميوت  اأن  متنى  الذي  هذا 

اأبرم معها عقًدا وفاقًيا.  مع نف�سه كما مع احلياة، وكاأنه 

هادئة  عــادت  التغيري،  ت�ستهدف  وهي  تنامت  التي  نرباته 

ج�سدية،  ل�سرورات  منقادة  جريحة  غنائية  عن  تك�سف 

وانتهت كن�سيد حزين ل جمال معه للمناورة.

بطاقة

 ،)1977( »�سربل«   ،)1971( ذكور«  رعاية  »حتت   ،)1970( د�سدمونة«  »لتمت  اأعماله: 

اإىل  ي�سعد  »قندلفت   ،)1979( ي�سوع«  »حماكمة   ،)1978( كلًبا«  �سار  »زراد�ست 

ال�سماء« )1980(، »ذكر النحل« )1983(، »�سانع الأحالم« )1985(، »من قطف زهر 

اإّن واأخواتها«  اخلريف« )1992(، بيكنيك على خطوط التما�س« )1997(، »مقتل 

.)2012(

- اأخرج لالأخوين رحباين »املوؤامرة م�ستمرة« )1980( وملن�سور الرحباين »�سيف 860«.

واأخرج  اأعاد عر�س »زراد�ست �سار كلًبا« و»�سربل« مع جيل جديد من املمثلني.   -

�ساهني«  و»طانيو�س  كرم«  بك  »يو�سف  غندور:  اأنطوان  الكاتب  ل�سديقه  م�سرحيات 

و»نقدم لكم وطن«.

ا )1986 - 1990(. - تراأ�س جمل�س اإدارة تلفزيون لبنان، وتوىل فيه من�سب املدير العام اأي�سً

- دّر�س مادتي التمثيل والإخراج )1969 – 1990( يف معهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية، 

وكذلك يف جامعة الك�سليك حيث مل يتوقف عن التدري�س فيها اإل يف الفرتة الأخرية من 

حياته.

- كتب �سل�سلة مقالت يف امللحق الثقايف جلريدة »النهار«.



العميد املتقاعد لوي�س 

بطر�س اخلوري

اجلي�ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

لوي�ش  املتقاعد  العميد 

بطر�ش اخلوري الذي تويف 

بتاريخ 2015/3/24.

م����وال����ي����د  م������ن   -

ب��ل��دة  يف   1936/9/16

ق�ضاء عّكار   - عندقت 

– حمافظة ال�ضمال.
اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

�ضابط  تلميذ  ب�ضفة 

اعتباًرا من 1957/10/7، 

حتى  الرتقية  يف  وت��دّرج 

من  اعتباًرا  عميد  رتبة 

.1987/7/1

- حائز:

• و�ضام 1961/12/31 
التذكاري.

• و�ضام اال�ضتحقاق 
الف�ضي  ال��ل��ب��ن��اين 

الثالثة  الدرجة  من 

باالأقدمية.

• و�ضام اال�ضتحقاق 
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة 

الثانية.

اال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة 

االأوىل.

• و�ضام االأرز الوطني من 

رتبة فار�ش.

• و�ضام االأرز الوطني من 
رتبة �ضابط.

• و�ضام الوحدة الوطنية.
قائد  العماد  تنويه   •

اجلي�ش مرة واحدة.

- متاأهل وله ولدان.

الدرجة االأوىل.

الوحدة  و���ض��ام   •
الوطنية.

فجر  و����ض���ام   •
اجلنوب.

الفخر  و���ض��ام   •
من  ال��ع�����ض��ك��ري 

الدرجة الف�ضية.

• و�ضام مكافحة االإرهاب.
الدرجة  الع�ضكري من  التقدير  • و�ضام 

العميد الركن املتقاعد 

نزيه الرحباين

اجلي�ش  قيادة  نعت 

ال���ع���م���ي���د ال���رك���ن 

امل����ت����ق����اع����د ن���زي���ه 

ال���ذي تويف  ال��رح��ب��اين 

بتاريخ 2015/3/26.

م���وال���ي���د  م�����ن   -

ق�ضاء  ال��ف��رزل،   يف   1955/1/29

زحلة – حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�ضفة تلميذ 

 ،1974/10/1 من  اعتباًرا  �ضابط 

وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد 

ركن اإعتباًرا من 2005/1/1.

- حائز:

رتبة  من  الوطني  االأرز  و�ضام   •
فار�ش.

رتبة  من  الوطني  االأرز  و�ضام   •
�ضابط.

رتبة  من  الوطني  االأرز  و�ضام   •
كومندور.

• و�ضام اال�ضتحقاق اللبناين من 
الدرجة الثالثة.

• و�ضام اال�ضتحقاق اللبناين من 
الدرجة الثانية.

• و�ضام اال�ضتحقاق اللبناين من 

اللواء الركن 

املتقاعد 

حممد طبارة

اجلي�ش  قيادة  نعت 

اللواء الركن املتقاعد 

بتاريخ  تويف  الذي  طبارة  �ضامي  حممد 

.2015/4/18

- من مواليد 1929 يف بريوت.

تلميذ  ب�ضفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

وتدّرج   1948/10/9 من  اإعتباًرا  �ضابط 

يف الرتقية حتى رتبة 

اإعتباًرا  رك��ن  ل��واء 

من 1982/1/1.

- حائز:

• و�ضام 1961/12/31 
التذكاري.

اال�ضتحقاق  و�ضام   •
اللبناين الف�ضي.

الف�ضي  اللبناين  اال�ضتحقاق  و�ضام   •
ذو ال�ضعف.

من  اللبناين  اال�ضتحقاق  و�ضام   •
الدرجة االأوىل.

• و�ضام االأرز الوطني من رتبة فار�ش.
• و�ضام االأرز الوطني من رتبة �ضابط.

رتبة  م��ن  ال��وط��ن��ي  االأرز  و���ض��ام   •
كومندور.

الوطني من رتبة �ضابط  االأرز  • و�ضام 
اأكرب.

• و�ضام اجلدارة من وزارة الداخلية.
• و�ضام احلرب مرتني.

• ميدالية فل�ضطني التذكارية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

يف �سجل 

اخللود
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الف�ضية.

• و�ضام احلرب ثالث مّرات.
ع�ضر  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

مرات.

خم�ش  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ع�ضرة مرة.

• تهنئة قائد املنطقة مرة واحدة.
• تهنئة قائد اللواء ثالث مرات.

• تهنئة قائد الفوج مرة واحدة.
- متاأهل وله ثالثة اأوالد.



اجلندي حممد

عبد اللطيف فرج

اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

فرج  اللطيف  عبد  حممد 

الذي تويّف بتاريخ 2015/3/27.

- من مواليد 1986/4/13 يف 

طرابل�ش - حمافظة ال�ضمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2013/7/30

- من عداد كتيبة احلرا�ضة واملدافعة عن مطار رفيق 

احلريري الدويل.

- عازب.

اجلندي راغب

عاطف اأبو زور

اجلي�ش  ق���ي���ادة  ن��ع��ت 

عاطف  راغ���ب  اجل��ن��دي 

بتاريخ  ت��ويّف  ال��ذي  زور  اأب��و 

.2015/4/5

 1990/9/3 مواليد  من   -

يف بلدة تنورة، ق�ضاء را�ضيا 

– حمافظة البقاع.
اجلي�ش  يف  ت���ط���ّوع   -

بتاريخ 2015/2/1.

امل�ضاة  ل��واء  ع��داد  من   -

الثامن – الكتيبة 81.

- حائز:

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش مرة واحدة.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرة واحدة.

- عازب.

العريف علي

حممود بّزي

العريف  اجلي�ش  قيادة  نعت 

تويف  ال��ذي  ب��ّزي  حممود  علي 

بتاريخ 2015/3/20.

يف   1982/3/9 مواليد  من   -

بنت جبيل - حمافظة النبطية.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2008/2/26.

- من عداد فوج التدخل ال�ضاد�ش.

- حائز:

• و�ضام مكافحة االإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد الفوج ثماين مّرات.

- متاأهل وله ولدان.

العريف يا�سر 

نور الدين ميناويه

العريف  نعت قيادة اجلي�ش 

الذي  ميناويه  الدين  نور  يا�ضر 

تويّف بتاريخ 2015/3/16.

- من مواليد 1987/2/6 يف 

القلمون، ق�ضاء طرابل�ش - حمافظة ال�ضمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2009/4/21.

- من عداد فوج املدفعية االأول.

- حائز:

• و�ضام مكافحة االإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مّرتني.
- متاأهل وله ولدان.

اجلندي مظهر

رامح �سويد

اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

تويّف  الذي  �ضويد  رامح  مظهر 

بتاريخ 2015/4/4.

 1976/2/20 مواليد  من   -

املنية  ق�ضاء  بحنني،  بلدة  يف 

ال�ضنية - حمافظة ال�ضمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2009/12/26

التدخل  ف��وج  ع��داد  م��ن   -

ال�ضاد�ش.

- حائز:

• و�ضام مكافحة االإرهاب.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش 
مّرتني.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 
مرة واحدة.

- متاأهل وله ولد واحد.
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ب�آخر امل�شوار

جندي الوطن

اأحك�ية اأنتم؟

د. دي�ن� بيط�ر

اإىل �شهداء 

اجلي�ش اللبن�ين

يف »تلة احلمرا«   

ح�شني اأ�شعد اأمهز      

البطوالت  عا�شقي  اآذان  ُتتحف  اأحكاية 

اأنتم؟

وال  جمدكم...  ت�شّرف  كلمة  من  لي�س 

�شطور اأو �شفحات.

ما  للكون،  ال�شم�س  ما  للوطن،  فاأنتم 

كما  ال��وج��دان  عون  تر�شّ لل�شتاء،  الغيم 

ع النجوم ال�شماء. تر�شّ

اجلبال  �شمود  الوطن،  حرا�شة  يف  �شامدون 

يف وجه الهّزات.

رمز  اأنتم  من  يا  الوفاء،  د  جت�شّ قد  بكم 

اأ�شد  قلوب  والت�شحيات،  والتفاين  العطاء 

يف  درعنا  ب�شالتكم  �شدوركم،  ت�شكن 

وجه العدوان، ثروتكم الباأ�س واالإميان.

ال  لكنكم  ح���دود  للنخوة  ي��ك��ون  ق��د 

تعرفونها، اأنتم واأرز الرّب �شواء، رمز لبنان.

مبقدوري اأن اأُم�شي عمًرا... واأنا اأبحث عّما 

يليق بكم من كلمات.

اأن ينت�شر بكم احلّق على الغّي... هو اأبّر 

ما يف نفو�شنا من متنّيات ...

اأ���ش��ّداء،  اأ���ش��ح��اء،  الله  يحفظكم  واأن 

�شناديد...

هو اأقد�س ما يف قلوبنا من �شلوات.

����ش���ه���ران ع���اجل���ب���ه���ات ب���اخل���ن���دق

م��ل��ه��وف ي�����ش��ت�����ش��ه��د ع���اّخ���ط ال��ن��ار

وط�����ّل ال�����ش��ب��ح واحل���ل���م واق�����ع ���ش��ار

»داع�����������س« غ����زاه����ا ول���ف���ّه���ا ب��ال��ن��ار

ون�������ادت ب��ن��ي��ه��ا و���ش��ع��ب��ه��ا اجل���ّب���ار

امل����غ����وار وج���ي�������ش���ن���ا  ال���ن���ف���ر  ودّق 

وح�������ّرر ال���ت���ل���ة ب��ك��وك��ب��ة اأح������رار

وع�����ش��اق م���وت ب��ي��ق��ت��ح��م��وا االأخ���ط���ار

ب���ال���دم ج������ادوا وواج����ه����وا ال��ك��ّف��ار

ول���ب���ن���ان ال����ل����ي ان���ح���ن���ى ب���اإك���ب���ار

ح���ّي���ا ال�����ش��ه��ي��د وك���ل���ّل���و ب��ال��غ��ار

ه���ي���ك ال�����ش��ه��ي��د ب����اآخ����ر امل�������ش���وار

دم������و ع����اك����ّف����و وراف���������ع ال���ب���رق

وح���ل���م���وا ب���ع���ط���اء ال��������ّدم ي��ت��ح��ّق��ق

»وت���ل���ة احل���م���را« ���ش��م��وخ��ه��ا ت��ط��ّوق

وال�������ش���ه���ل ع���ن���د ���ش��ف��وح��ه��ا ت��ق��ّل��ق

هلق ب���ري���دك���م  والدي.  و����ش���اح���ت: 

ل���ّب���ا ال����ن����دا وج���ي�������س ال����ع����دا خ����ّزق

بتع�شق ال���ف���دا  ����ش���اح���ات  وف���ر����ش���ان 

اأ������ش�����دق وال  اأوف����������ى  ال  وج�����ن�����ود 

وامل����ج����د ف���ي���ه���م ع���ال�������ش���م���ا ح��ّل��ق

االأب����������رار  ج����ن����ودن����ا  ّدم  ق����������ّدام 

وع��ال��ن��ع�����س ���ش��ّط��ر ك��ل��م��ت��ن ك��ب��ار

نعي�س ح��ت��ى  وب��ي��م��وت  ب��ي�����ش��ت�����ش��ه��د 

وب��ي��ع��ي�����س مل���ا مي�������وت... وب��ي��خ��ل��ق 

الرقيب املتق�عد ن�شيب حممد عزام

اوق����ات����و  ك����ل  يف  ال����وط����ن  ج����ن����دي 

واآن وق������ت  ب���ك���ل  ج��ب��ي��ن��و  ع������ايل 

م�������ش���ل���ح ب�����ق�����وة ع�������زم واأمي���������ان

ب��ي�����ش��ل ع����اح����دود ال���وط���ن ���ش��ه��ران

خ�������ادم ����ش���م���ر احل�������ّي وال�����وج�����دان

ل��ب��ن��ان اأرز  ي����ا  ت����راب����ك  ك����رام����ة 

ن��ح��ن��ا ج���ن���ودك ي���ا وط�����ن، ف��ر���ش��ان

ب����ي����وم امل����ع����ام����ع ن���ق���ه���ر ال����ع����دوان

وف�����وق رو���ش��ن��ا ب��ي��خ��ف��ق ع��ل��م ل��ب��ن��ان

اع���ت���ز ب���ج���ن���ودك ي����ا ج���ب���ل ل��ب��ن��ان

راف���������ع ع�����������اوّج امل�����ج�����د راي�����ات�����و

ح����م����اي����ة ب���������ادو ك������ل غ���اي���ات���و

اإمي�����������ان ح����ب����و ب�����ال�����وط�����ن ذات������و

ال����ل����ي����ل ك����ل����و ب�����ع�����ّد ����ش���اع���ات���و 

م���ب���ّي�������س ب���ك���ل ظ������روف ���ش��اح��ات��و

ب�����ي�����ف�����دي�����ك ب�������������روح دم������ات������و 

م�����ا ه���م���ن���ا امل���������وت و����ش���ع���وب���ات���و

ول�����ب�����ن�����ان�����ن�����ا ت����ع����ت����ز اأرزات��������������و

و���ش��م��ن ����ش���دورن���ا ب��ت�����ش��ل ر���ش��م��ات��و

ال����ت����اري����خ ع���ب���و امل����ج����د ���ش��ف��ح��ات��و 





يكتبها:

جوزف نعمه

حمطات
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ابت�سم... 

يكفي 

التجهم 

يف ال�سما

لكّن  �سيًئا،  االبت�سامة  تكّلف  ال 

مردودها كبري.

دون  من  يتلّقونها،  من  ترثي  فهي 

من  الإفقار  �سبًبا  بال�سرورة  تكون  اأن 

يعطونها.

االبت�سامة تدوم حلظة، لكّن ذكراها 

قد تكون اأبدية.

مهما يكن من اأمر من ميلك الغنى 

ورخاء،  بحبوحة  يف  ويعي�ش  الكايف 

عنها،  اال�ستغناء  ي�ستطيع  ال  فاإّنه 

على  ا  اأي�سً االأم��ر  ه��ذا  وينطبق 

الأنهم  وي�سًرا،  غنًى  اأقل  هم  من 

باأّنهم  دائًما  وي�سعرون  ي�ستحّقونها 

يف حاجة ما�سة اإليها.

لذوي  اأ�سا�سًيا  دعًما  وت�سّكل  تقيم،  حيثما  والدفء  ال�سعادة  توؤّمن  االبت�سامة 

االإن�سان  مفهوم  يف  الفارقة  العالمة  تُعترب  ذلك،  اإىل  وهي  وطبقاتهم،  فئاتهم  اختالف  على  وامل�ستثمرين  االأعمال 

اإليها. لل�سداقة ونظرته 

هم  ملن  واالإقدام  ال�سجاعة  متّد  اأّنها  كما  وم�ستقبلهم،  حا�سرهم  على  وللقلقني  للمتعبني،  وال�سكينة  الراحة  توؤّمن  اأنها  ذلك  اإىل  اأ�سف 

اإليهما. بحاجة 

وهي بالتايل ال ميكن اأن تُ�سرتى اأو تُباع اأو تُعار اأو تُك�سب، الأّن قيمتها تكمن يف اللحظة التي تُعطى فيها.

معه  مت�ساحمني  فكونوا  االآخرين،  مع  لتعاطيه  ميزاًنا  التجّهم  اأو  العبو�ش  واأ�سحى  االبت�سامة  معنى  فقد  اإن�ساًنا  قابلتم  اأنكم  �سودف  واإذا 

اإعطاوؤها  مبقدوره  يعد  مل  الذي  من  اأكرث  االبت�سامة،  اإىل  بحاجته  ي�سعر  اأحد  فال  خوف،  اأو  ترّدد  دون  من  ابت�سامتكم  باإعطائه  واأ�سخياء، 

لالآخرين.

ويكفي اأخرًيا ما يحوط االن�سان من متاعب وهموم واأحزان... ولنتذّكر ما قاله �ساعرنا الكبري اإيليا اأبو ما�سي يف هذا املجال:

»قال: ال�سماء كئيبة وجتّهما                  

قلت ابت�سم يكفي التجّهم يف ال�سما«.



الت�سّول بداية 

الطريق اإىل االنحراف

يوؤّدي �لت�سّول �إىل �نحر�ف �أكرث من ٧٠% من �أطفال 

�ل�سارع وقيامهم باأعماٍل �إجر�مية. وقد بّينت �لإح�سائيات يف 

�أن �كرث من 15٠٠ طفل يعي�سون يف �ل�سو�رع  بد�ية �لعام 2٠15 

�للبنانية، علًما �أن �لعدد �حلقيقي قد يكون �أكرب بـ3 مر�ت، 

و�أن ٧3 % من بني هوؤلء �لأطفال �سوريون وفل�سطينيون.

�أ�سباب �لت�سّول متعّددة، منها: �لفقر و�لعوز و�لبطالة و�لفر�غ 

�أو  �لتمرد  �أو  �لتعّلم  وعدم  �ل�سعبة  �لإقت�سادية  و�لظروف  �لقاتل 

�سوء �ملعاملة يف �ملنزل �أو يف �ملدر�سة، و�سعف �ملالحقة �لقانونية. 

ممار�سة  وعدم  و�لنز�عات  �لأهلية  �حلروب  ذلك  �إىل  وي�ساف 

لدورها،  �حلكومية(  وغري  )�حلكومية  �ملخت�سة  �ملوؤ�س�سات 

و�نت�سار مافيات �ل�سو�رع �لتي ت�ستغّل �ملت�سّولني. 

بد�ية  ي �جلرمية كونها  �إىل تف�سّ �لت�سّول  قد تدفع ممار�سة 

و�لعتد�ء�ت  �لأخالقي  و�لف�ساد  و�لنحر�ف  لل�سرقة  �لطريق 

�جلن�سية وتعاطي �ملخدر�ت، كما �أنها توؤّثر على منو �لأطفال 

�لبدين و�لذهني و�لنف�سي وحترمهم ممار�سة حياتهم ب�سكل 

�ملر�أة  ُتعّر�ض  وقد  حقوقهم...  �أب�سط  حترمهم  كما  طبيعي 

و�لك�سل  �لبطالة  على  �لرجل  وتعّود  �ل�سلــوكـي  لالنحر�ف 

فالت�سّول  �لقت�سادية.  �ملجتمع  �إنتاجية  على  �سلًبا  يوؤّثر  مما 

عن  ويك�سف  ككل  �ملجتمع  �إىل  ي�سيىء 

وهيئات  ة  �ملخت�سّ وموؤ�س�ساتها  �لدولة  تقاع�ض 

�ملجتمع �ملدين عن �لقيام بدورها. 

الت�سّول كجرمية

جرمية  �لت�سّول  �أن  �للبناين  �مل�سرتع  �عترب 

وعقوبتها من�سو�ض عنها يف �ملادة 61٠ وما يليها من 

كان  �أو  مو�رد،  له  كانت  فمن  �لعقوبات.  قانون 

و��ستجدى  بالعمل،  مو�رد  ي�ستطيع �حل�سول على 

مكان  �أي  يف  �لعام  �لإح�سان  �خلا�سة  ملنفعته 

�أعمال جتارية،  �ستار  �أو حتت  �سر�حة  �إما  كان، 

عوقب باحلب�ض مع �لت�سغيل ملدة �سهر على �لأقل 

عن  ف�ساًل  وميكن،  �لأكــرث.  على  �أ�سهر  و�ستة 

عقوبات(،  )م٧9  للت�سغيل  د�ر  يف  يو�سع  �أن  ذلك، 

ويعتمد هذ� �لتدبري وجوًبا يف حالة �لتكر�ر.

�أو  �ل�سكر  �إدمانه  �أو  ك�سله  ب�سبب  �أ�سبح  ومن 

�ملقامرة جمرًب� على ��ستجد�ء �ملعونة �لعامة �أو �لإح�سان 

�إىل  �سهر  من  �لت�سغيل  مع  باحلب�ض  عوقب  �لنا�ض  من 

بو�سع  يحكم  �أن  ذلك،  عن  ف�ساًل  وللقا�سي،  �أ�سهر.  �ستة 

�ملحكوم عليه باإحدى دور �لت�سغيل ومنعه من �رتياد �حلانات 

�لتي تباع فيها �مل�سروبات )م٧9 و8٠ و611 عقوبات(. ومن غادر 

كان  ولو  عوقب،  �لت�سّول،  وتعاطى  به  تعنى  خريية  موؤ�س�سة 

عقوبات(.  )م612  �أعــاله  �ملذكورة  للمدة  باحلب�ض  عاجًز�، 

�لظروف  �أحد  يف  ي�ستجدي  �ملت�سّول  كان  �إذ�  �لعقوبة  وت�سّدد 

�لآتية:

1- بالتهديد �أو �أعمال �ل�سّدة.

2- بحمل �سهادة فقر كاذبة.

3- بالتظاهر بجر�ح �أو عاهات.

4- بالتنّكر على �أي �سكل كان.

دون  هو  ممن  فروعه  �أحد  �أو  ولده  غري  ولد  با�ست�سحاب   -5

�ل�سابعة من �لعمر. 

�أو  �جلنايات  باقرت�ف  خا�سة  �أدو�ت  �أو  �أ�سلحة  بحمل   -6

�جلنح.

٧- بحالة �لجتماع ما مل يكن بني �لزوج وزوجته �أو �لعاجز 

�إىل  �أ�سهر  �ستة  من  �حلب�ض  �لعقوبة  ت�سبح  حيث  وم�ساعده. 

�لت�سغيل ف�ساًل عن و�سع �ملت�سّول يف د�ر للت�سغيل  �سنتني مع 

�إذ� كان غري عاجز، ويعاقب باحلب�ض �لب�سيط للمدة نف�سها 

تدبري  عليه  يفر�ض  �أن  كذلك  وميكن  عاجًز�.  كان  �إذ� 

�حلرية �ملر�قبة )م613 عقوبات(. 

عقوبات تطال االأهل

ا �أهل �لقا�سر فيعاقب باحلب�ض من �سهر  ت�سمل �لعقوبات �أي�سً

نحن 

اإعداد: د. نادر عبد العزيز �سايفوالقانون

حماٍم بالإ�ستئناف

�لعدد 8٠359

يف القانون الت�سّول جرمية

يف ال�سوارع 

املت�سّولون باالآالف

ا�ستفحلت  وقد  وخطيـرة،  قدمية  اجتماعيــة  ظاهــرة  الت�سّول 

للأو�ساع  امل�ستمر  الــرّدي  ظل  يف  االأخــرة  االآونــة  خلل  لبنان  يف 

االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية، وتزايد اأعداد النازحني ال�سوريني، 

واندفاع ق�سم كبر منهم للت�سّول. وقد يكون املت�سّول )رجلاً اأو امراأة 

ته الظروف القا�سية للت�سّول، كما قد  ( اإبن عائلة كرمية ا�سطرَّ اأو طفلاً

يكون الت�سّول مهنة مربحة وم�سدر رزق البع�ض الأنه الطريق االأ�سهل 

اأعمال  ممار�سة  �ستار  حتت  مقّنع  ب�سكل  يتم  ا  واأحياناً املال،  جلمع 

ب�سيطة كم�سح زجاج ال�سيارات اأو بيع �سلع بخ�سة الثمن.



�أ�سهر  �ستة  �إىل 

وبالغر�مة من 2٠ �ألًفا �إىل مئة 

�ألف لرية، و�لد� �لقا�سر �لذي مل 

يتم �خلام�سة ع�سرة من عمره 

وتربيته  �إعالته  �ملكلفون  �أهله  �أو 

�قتد�رهم  �لرغم من  �لأ�سا�سية على  له حاجاته  يوّفرو�  �إذ� مل 

وتركوه مت�سّرًد� )م61٧ عقوبات(. كذلك يعاقب �لقانون من 

دفع �لقا�سر للت�سّول باحلب�ض من �ستة �أ�سهر �إىل �سنتني وبغر�مة 

�أما  عقوبات(.  )م618  و�سعفه  لالأجور  �لأدنى  �حلد  بني  تر�وح 

�لأجانب فيحكم عليهم باملو�د �ملذكورة وميكن �أن يق�سي 

�حلكم بطردهم من لبنان )م 621 عقوبات(. 

من  �أّنــه  على  �لت�سّول  �إىل  �للبناين  �لقانون  ينظر  كذلك 

حالة  ��ستغالل  �إطار  يف  ي�سعه  وهو  بالأ�سخا�ض  �لإجتار  جر�ئم 

هذه  وتر�وح  به.  �خلا�سة  �لعقوبات  وي�سدد  هوؤلء،  لدى  �سعف 

�لعقوبة بني �حلب�ض ملدة حدها �لأدنى خم�ض �سنو�ت وقد ت�سل 

�إىل 15 �سنة يف حدها �لأق�سى. �أما �لغر�مة فرت�وح بني 1٠٠ و6٠٠ 

�سعف �حلد �لأدنى لالأجور، وذلك وفق ظروف �رتكاب �جلرمية 

وما ينتج عنها من �أذى، ووفق �سفة �ل�سخ�ض �ملرتكب ودرجة 

قر�بته من �ملت�سرر.

االإعفاء من العقاب اأو تخفيفه

يعفى من �لعقوبات كل من بادر �إىل �إبالغ �ل�سلطة �لإد�رية 

�أو �لق�سائية عن �جلر�ئم �ملذكورة وزّودها معلومات �أتاحت �إما 

ك�سف �جلرمية قبل وقوعها و�إما �لقب�ض على مرتكبيها �أو 

�سركاء �أو متدّخلني فيها �أو حمّر�سني عليها، وذلك يف حال مل 

ب�سفته مرتكب  م�سوؤوًل  بالتبليغ  يقوم  �لذي  �ل�سخ�ض  يكن 

�جلرمية )�ملادة 586 مكرر 5 عقوبات(.

وي�ستفيد من �لعذر �ملخّفف من زّود �ل�سلطات �ملخت�سة، بعد 

متاديها  منع  �أتاحت  مبعلومات  �ملذكورة  �جلر�ئم  �قرت�ف 

)�ملادة 586 مكرر 6 عقوبات(.

�أُرغم  �أنه  يثبت  �لذي  �ملجنى عليه  �لعقاب  يعفى من  كما 

على �رتكاب �أفعال معاقب عليها يف �لقانون �أو خالف �سروط 

�لإقامة �أو �لعمل. ويجوز لقا�سي �لتحقيق �أو �لقا�سي �لناظر يف 

للمجنى عليه  يجيز  �أن  ي�سدره،  قر�ر  �لدعوى، مبوجب  ملف 

�لإقامة يف لبنان خالل �ملدة �لتي تقت�سيها �إجر�ء�ت �لتحقيق 

)�ملادة 586 مكرر ٧ عقوبات(.

�ملذكورة،  �جلر�ئم  عن  �ملتاأتية  �ملبالـغ  ت�سادر  ذلــك  �إىل 

يف  خــا�ــض  ح�سـاب  يف  وتـــودع 

�لجتمــاعيـــة  �ل�سوؤون  وز�رة 

ــذه  ــحــايــا ه ــدة �ــس ــاع ــس ــ� مل

مبر�سوم  د  وحتـــدَّ ــم.  �جلــر�ئ

بناء  �لــوزر�ء،  جمل�ض  يف  يتخذ 

�لجتماعية،  �ل�سوؤون  وزير  �قرت�ح  على 

 9 586 مكرر  )�ملادة  للح�ساب  �لعائدة  �لأنظمة 

عقوبات(.

جمعيات  �أو  موؤ�س�سات  مع  �تفاقات  يعقد  �أن  �لعدل  ولوزير 

�جلر�ئم.  هذه  ل�سحايا  و�حلماية  �مل�ساعدة  لتقدمي  �سة  متخ�سِّ

د �ل�سروط �لو�جب تو�فرها يف هذه �ملوؤ�س�سات و�جلمعيات  وحتدَّ

جمل�ض  يف  يتخذ  مبر�سوم  و�حلماية  �مل�ساعدة  تقدمي  و�أ�سول 

 8 مكرر   586 )�ملــادة  �لعدل  وزيــر  ــرت�ح  �ق على  بناء  �لـــوزر�ء 

عقوبات(.

حماوالت مكافحة جرمية الت�سّول

�ل�سو�رع«،  �طفال  »خطة   1999 �لعام  يف  �لعمل  وزير  و�سع 

ثم  نتائج ملمو�سة.  �إىل  توؤد  �أنها مل  �إل  �لآفة،  ملكافحة هذه 

تبنت وز�رة �لد�خلية م�سروع منظمة �لعمل �لدولية ملكافحة 

و�سمان  ومهنًيا  تربوًيا  وتاأهيلهم  ورعايتهم  �لطفال  عمالة 

 I.P.E.C. International( �ل�سو�رع  �إىل  عودتهم  عدم 

 ،)Program for the Elimination of Child Labour
و�لذي ي�سمل حماية �لأطفال �لذين يعملون يف �أماكن خطرة 

على �سحتهم، �أو �أولئك �لذين يت�سّولون يف �ل�سو�رع، وتاأهيلهم 

وبعيًد�  �آمًنا  جيًد�،  م�ستقباًل  لهم  ت�سمن  خا�سة  بر�مج  عرب 

عن كل �لخطار. �إل �أنه وعلى �لرغم من كل ذلك، ظلت 

�أعد�د هائلة من �ملت�سّولني يف �سو�رع كل لبنان... 

لذلك، يجب تفعيل �لتعاون بني �لأجهزة �لر�سمية وهيئات 

�ملجتمع �ملدين، حملًيا ودولًيا، ملكافحة هذه �لظاهرة �خلطرة 

و�لت�سجيع  عمل،  فر�ض  خلق  خالل  من  جذرًيا،  ومعاجلتها 

هذه  ودعم  ومتو�سطة،  �سغرية  �إنتاجية  مب�ساريع  �لقيام  على 

�مل�ساريع من �لدولة و�لهيئات �ملعنية �لر�سمية وغري �لر�سمية، 

متطّور  برنامج  وو�سع  و�ملحتاجني،  للعجزة  ــاأوى  م و�إيــجــاد 

�أن  مت�سّول، على  �أي  مع  �لتعاطف  �أو  �لتعاون  ولعدم  للتوعية 

يرت�فق ذلك مع تطبيق م�سدد للقانون ومعاقبة كل مت�سّول 

قني... �أو م�ستغل لالأطفال �أو �لن�ساء �أو �لعجزة �أو �ملعوَّ

املراجع:

 http://www.annahar.com/article/214562-

»�لالجئون  بعنو�ن:  در��سة   2٠15/2/16 ب«   ف  »�أ  �مل�سدر: 

�ل�سوريون ي�سّكلون �أكرب �أعد�د �أطفال �ل�سو�رع يف لبنان«.

http://atfalcharee.blogspot.com
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ترجمة فورية من »غوغل«

التي  اجلميع يعلم بخدمة الرتجمة 

 Google« تقّدمها �شركة غوغل عرب

يعلمه  ال  م��ا  لكن   ،»Translate
بهذه  اخل��ا���ص  التطبيق  اأن  البع�ص 

يتيح  »االأن��دروي��د«  نظام  يف  اخلدمة 

عليك  ما  وكل  ا.  اأي�شً ال�شور  ترجمة 

ترجمة  بعر�ص  التطبيق  ليقوم  ال�شورة  نحو  الهاتف  كامريا  توجيه  هو  فعله 

فورّية للكلمات املدّونة. كذلك يتيح التحديث اجلديد لهذا التطبيق الرتجمة 

الفورّية لل�شوت، حيث ميكنك تبادل احلديث مع �شخ�ص جتهل لغته، يف حني 

يتوّل التطبيق مهّمة ترجمة حواركما.

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

خدمات 

دوت كوم
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قامو�س عربي

http://www.almaany.com
موقع باللغة العربّية، يت�شّمن معجًما 

للمرادفات،  ا  وقامو�شً املفردات،  لتف�شري 

كما يقّدم �شرًحا ملعاين عدٍد كبرٍي من 

االأ�شماء العربّية واالأجنبّية.

اته املناخ وتغيرّ

http://www.weatherwizkids.

com
م���وق���ع ع��ل��م��ي ت��ث��ق��ي��ف��ي ب��ال��ل��غ��ة 

االأوالد  م��ن��ه  ي�شتفيد  االإن��ك��ل��ي��زّي��ة. 

معلومات  ي��ق��ّدم  ح��ي��ث  وامل��ع��ّل��م��ون، 

باالإ�شافة  وتغرّياته،  املناخ  حول  غنّية 

وذلك  الطبيعّية،  الظواهر  خمتلف  اإل 

ط و�شهل. باأ�شلوب مب�شّ

ة http://www.picmonkey.comتعديل ال�ضور الفوتوغرافيرّ
يتيح هذا املوقع اإدخال تعديالت اإل ال�شور 

الفوتوغرافّية ودمج اأكرث من �شورة يف اإطار 

ملن  منا�شبة  خدمات  يقّدم  كما  واح��د، 

يحتاج اإل اإجراء ت�شحيح �شريع لل�شور.

اأخبار التكنولوجيا

http://tech-echo.com
بن�شر  يهتم  موقع  التقنية«  »�شدى 

يف  ومقاالت  اأخبار  من  جديد  كل 

عامل التكنولوجيا واالإنرتنت.

��ا  ��ا اأ���ش��ب��وع��يًّ ك��م��ا ي��ق��ّدم م��ل��ّخ�����شً

ن�شرة  خالل  من  التقنية  للم�شتجّدات 

�شوتية وحوارات مع تقنيني عرب.

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي تفيد البع�س وت�ضررّ بالبع�س الآخر

»فاي�ص  االإجتماعى  التوا�شل  موقع  �شخ�ص  مليون   900 نحو  ي�شتخدم 

بوك« يومًيا، بهدف متابعة اأخبار االأ�شدقاء والتوا�شل معهم. اإال اأن بع�ص 

ال�شا�شة،  اأمام  طويلة  �شاعات  يق�شون  الذين  املذكور،  املوقع  م�شتخدمي 

معّر�شون لالإ�شابة باأعرا�ص اكتئابية بح�شب ما اأو�شحته درا�شة اأمريكّية 

وتو�شح  العيادي«.  النف�ص  لعلم  االجتماعية  »املجلة  يف  ن�شرت  جديدة 

الدرا�شة اأن ق�شاء وقت طويل على مواقع التوا�شل االجتماعي يقابله ق�شاء 

وقت اأقل يف التوا�شل االجتماعي احلّي مع املحيط، ما يوؤّثر �شلًبا على ال�شحة 

النف�شية.

و�شائل  ال�شتخدام  االإيجابي  االأثر  عن  اأوروبية  درا�شة  ك�شفت  املقابل،  يف 

التوا�شل االجتماعي على ال�شحة النف�شية واجل�شدية للم�شنني، حيث ي�شاهم 

يف  الكبار  غالبية  يعانيها  التي  والعزلة  بالوحدة  ال�شعور  من  التخفيف  يف 

ال�شن. وقد اأعرب عدد كبري 

التجربة  يف  امل�شاركني  من 

عن �شعادتهم بالتدريب على 

احلديثة يف  الو�شائل  ا�شتخدام 

عرب  االآخ��ري��ن  مع  التوا�شل 

وبرنامج  االإل��ك��رتوين  الربيد 

.»Skype«



نظريات ال�ستينيات

النف�ساين  العامل  اأن  املعروف 

ال�����س��وي�����س��ري ك����ارل ي��ون��غ 

اإىل  ت��ط��ّرق  م��ن  اأّول  ك��ان 

االنطوائية،  ال�سخ�سية  اأبعاد 

اإىل  موّجهة  طاقة  واعتربها 

الداخل. اأو مبعنى اآخر طريقة 

من  احل��ي��اة  م��ع  للتعامل 

الذات،  على  الرتكيز  خالل 

بينما عّرف االنفتاح على اأنه 

�سلوك موّجه نحو الن�ساطات 

من  الرغم  وعلى  اخلارجية. 

لهذا  النظريات  بع�ض  تاأييد 

نهاية  يف  اأي  حينه،  يف  ال��راأي 

ال�ستينيات من القرن املا�سي، 

احلديث  النف�ض  علم  اأن  نرى 

ت��وّج��ه��ات  اإىل  ينحو  ب���ات 

خمتلفة يف هذا املو�سوع.

م�����ا ه�����ي ال�����س��خ�����س��ي��ة 

التحديد  هو  وما  االنطوائية، 

باملقارنة  مل�سمونها  احلديث 

مع ال�سخ�سية املنفتحة؟

اعتبارات خاطئة

يف ح��ن ارت��ك��ز ي��ون��غ يف 

االنطوائية  ال�سخ�سية  حتديد 

من  م�ستقاة  ن��ظ��ري��ة  ع��ل��ى 

اخلا�سة،  وفر�سياته  جتاربه 

جند اأن علم النف�ض احلديث 

بات يحدد مقايي�ض ال�سخ�سية 

باال�ستناد اإىل ت�سّرفات االأفراد 

هذا  من  خمتلفة.  بيئات  يف 

االنطواء  و�سع  مّت  املنطلق، 

الئحة  على  االنفتاح  كما 

ت�سم  التي  ال�سخ�سية  اأب��ع��اد 

الع�ساب،  اإليهما:  اإ���س��اف��ة 

واالأخ��الق،  القيم  التناغم، 

ذلك،  مع  واالإب��داع.  الفكر 

توجد نقطة التقاء بن نظرية 

احلديثة،  والنظريات  يونغ 

وهي اأن طاقة االنطوائين تزيد 

وت�سمحّل  اال�ستبطان،  مع 

املحيط  م��ع  التفاعل  اأث��ن��اء 

اخلارجي. لكن هذا ال يعني 

اأن كل �سخ�سية منطوية هي 

بال�سرورة ا�ستبطانية، واأن كل 

بعيدة  هي  منفتحة  �سخ�سية 

ثمة  اأن  بل  اال�ستبطان،  عن 

تناغًما بن هاتن  اأو  متازًجا 

املتناق�ستن  ال�سخ�سيتن 

ال�سائع.  التعريف  بح�سب 

التي  ال���درا����س���ات  فجميع 

اأجريت 

يف هذا املجال 

اأ�سارت اإىل اأن 

النا�ض  معظم 

يظهرون درجات 

م���ت���ف���اوت���ة م��ن 

واالنفتاح.  االنطواء 

البع�ض  يكون  وق��د 

االأم���زج���ة  ذوي  م���ن 

ال��ت��ي جتمع  امل��ت��وازي��ة 

االثنن مًعا. 

بني االنطواء والرنج�سّية

مغالطات  توجد  ذلك،  اإىل 

خ��اط��ئ��ة  اع����ت����ب����ارات  اأو 

العلوم  جملة  اإليها  اأ���س��ارت 

االأمريكية يف اإحدى درا�ساتها 

االنطوائية،  ال�سخ�سية  حول 

ال�سخ�ض  و�سع  اأهمها:  ومن 

م�ساف  يف  احل�سا�سّية  ال�سديد 

فاإّن  الواقع،  ويف  االنطوائين. 

باالإ�سافة  احل�سا�سّية،  ف��رط 

اأو  االجتماعي،  القلق  اإىل 

بع�ض  يف  ال���زائ���د  االن��ف��ع��ال 

مبجملها  ه���ي  امل���واق���ف، 

موؤ�سرات مرتبطة بال�سخ�سية 

ال��ع�����س��اب��ي��ة - 

توؤكد  وك��م��ا  الرنج�سّية. 

ال��درا���س��ات احل��دي��ث��ة، ف��اإن 

يعتربون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ض 

لفرط  انطوائين  اأنف�سهم 

الواقع  يف  هم  ح�سا�سيتهم، 

حتت  يختبئون  نرج�سيون 

كما  وه��وؤالء  االنطواء.  �ستار 

االأنظار  بلفت  برغبون  ثبت 

يف املجتمع، وي�سعرون باملهانة 

رحلة 

اإعداد:يف الإن�سان

غري�س فرح

العدد 84359

االنطواء على الذات

�سمة املبدعني غالًبا 

ومر�س نف�سي اأحياًنا

حتى وقت غري بعيد، كان الغمو�س ال يزال 

يكتنف معامل ال�سخ�سية االنطوائية. هذه ال�سخ�سية 

التي كرثت حولها النظريات، وحار الكثريون يف 

تف�سريها...
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اإىل  يواجهونه.  انتقاد  الأق��ل 

الكثري  ذلك، فهم يظهرون 

من االنزعاج والغ�سب يف حال 

زائًدا  تقديًرا  الغري  اإب��داء  عدم 

الأي عمل يقومون به. 

اخلاطئة  املعتقدات  وم��ن 

اال���س��ت��م��ت��اع  اأن  ���ا  اأي�������سً

ب��ال��ن�����س��اط��ات ال��ف��ردي��ة هو 

االنطواء  اأ�سكال  من  �سكل 

ال��درا���س��ات  لكن  امل��ر���س��ي. 

ال��ذات  اإىل  اخل��ل��ود  اأن  تبن 

عامل  يف  العي�ض  اإىل  امليل  اأو 

على  م��وؤ���س��ًرا  يعترب  خ��ا���ض، 

االنطواء  بن  جتمع  �سخ�سية 

واالإب��داع  والفكر  جهة  من 

م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة. ف��ه��ذه 

عموًما  ت�ستمتع  ال�سخ�سية 

باالإ�سافة  والقراءة  بالكتابة 

العلمية  ال��ن�����س��اط��ات  اإىل 

معظم  اأن  واملعروف  والفنية. 

واالأدب��اء  والفنانن  املخرتعن 

ال�سخ�سية  اأ�سحاب  من  هم 

اأي  يف  امل��ب��دع��ة.   - املنطوية 

ميل  من  الرغم  على  ح��ال، 

اإىل  ال�سخ�سية  هذه  اأ�سحاب 

ي�ستمتعون  فهم  ال��وح��دة، 

ا بلقاء االأحباء واالأ�سدقاء  اأي�سً

اأهمية  يولون  وهم  املقربن. 

كبرية للدقة يف العمل والثقة 

وهذه  الغري،  مع  التعاطي  يف 

لديهم خالل  تتبلور  ال�سفات 

مرحلتي املراهقة والبلوغ. 

اخلط الفا�سل بني االنطواء 

واالنفتاح

واأ�سرنا  �سبق  مما  انطالًقا 

اإليه، نرى اأن الفرق الوحيد بن 

مدى  هو  واالنفتاح  االن��ط��واء 

االندماج  على  املعنين  قدرة 

ب��امل��ج��ت��م��ع واال���س��ت��م��ت��اع 

هذا  اخلارجية.  بالن�ساطات 

االجتاه  اعتماد  اإىل  باالإ�سافة 

االإيجابي يف احلياة  اأو  ال�سلبي 

من  الرغم  وعلى  اليومّية. 

ع����دم ج����زم ال��ن��ظ��ري��ات 

الف�سل  لناحية  احلديثة 

ال�سخ�سيتن  بن خطوط 

امل�سار اإليهما، اإاّل اأن املنفتحن 

يتحّلون باالإيجابية اأكرث من 

االنطوائين، من دون اأن يعني 

ذلك اأن ال�سخ�سية االنطوائية 

الدوام. وهذا  هي �سلبية على 

ب�سعوبة  االعتقاد  اإىل  يعيدنا 

ال�سخ�سيتن  ب��ن  التفرقة 

غياب  ح���ال  يف  ��ا  وخ�����س��و���سً

ا�سطرابات مر�سية وا�سحة يف 

معامل ال�سخ�سية االنطوائية. 

اال�سطرابات وم�سّبباتها

ت��ت��ج��ل��ى ا����س���ط���راب���ات 

ال�سخ�سية املنطوية من خالل 

كبت  اأهمها:  اأعرا�ض  عّدة 

التفاعل  من  واحل��ّد  امل�ساعر 

بالنق�ض  ال�سعور  االجتماعي، 

والقلق، وفرط احل�سا�سّية جتاه 

االنتقاد والرف�ض. 

تتو�سل  مل  ال���واق���ع،  ويف 

اإىل  االآن  ح��ت��ى  االأب���ح���اث 

معلومات نهائية عن اأ�سباب 

اال�سطرابات، مع  ظهور هذه 

العلم اأن اجلدل ال يزال قائًما 

الوراثية  ال��ع��وام��ل  دور  ح��ول 

ت��اأج��ي��ج��ه��ا.  يف  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 

اأن  ي��ع��ت��ق��د  ف��ه��ن��ال��ك م���ن 

احل��رم��ان ال��ع��اط��ف��ي خ��الل 

واملراهقة،  الطفولة  مرحلتي 

يف  بعيد  ح��د  اإىل  ي�سهم  ق��د 

االنطوائية  ال�سخ�سية  تنمية 

من  يوجد  كما  امل�سطربة. 

العامل  دور  حتمية  ي��وؤك��د 

الرتبية  عن  مبعزل  ال��وراث��ي 

والبيئة. 

ف���اإن  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  يف 

العامل  اأجراها  التي  الدرا�سات 

ين  لنف�س�سا ا

االأم������ريك������ي 

املعهد  يف  روزنثال  ديفيد 

النف�سّية،  لل�سّحة  الوطني 

ب��ات��ت ت��وؤك��د اأه��م��ي��ة اأخ��ذ 

العاملن مًعا يف عن االعتبار 

لرتابطهما خالل مراحل منو 

ال�سخ�سية. اإىل ذلك، اأكدت 

هذه الدرا�سات اأن البيئة ال توؤثر 

الذين  االأف��راد  على  اإاّل  �سلًبا 

وراث��ي��ة  خ�سائ�ض  يحملون 

اال�سطرابات  ب��روز  يف  ت�سهم 

ينبغي  لذلك  اإليها.  امل�سار 

االأخ����ذ ب��ع��ن االع��ت��ب��ار اأن 

يحملون  واملراهقن  االأطفال 

وميواًل  ا���س��ت��ع��دادات  معهم 

التفاعل  اإىل  تدفعهم  معّينة 

م���ع حم��ي��ط��ه��م ال���رتب���وي 

واالجتماعي بطرق خمتلفة.

عالج ا�سطرابات 

ال�سخ�سية االنطوائية

اال�سطرابات  معاجلة  اإن 

امل�سار  العوامل  عن  الناجمة 

�ساملة  درا�سة  تتطلب  اإليها، 

املعنين  االأ�سخا�ض  الأح��وال 

التعّرف  اأج��ل  من  االأ�سرّية، 

ا�سطراباتهم  م�سّببات  اإىل 

العالج  لكن  ومعاجلتها. 

ال��ن��ف�����س��ي ي��ع��ت��رب م��ن اأه��م 

يف  امل�ستخدمة  التقنيات 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع ا���س��ط��راب��ات 

ال�����س��خ�����س��ي��ة االن��ط��وائ��ي��ة. 

ما  العالج على  ويرتّكز هذا 

ياأتي:

امل�����ه�����ارات  ت���ط���وي���ر   -

االج���ت���م���اع���ي���ة، 

الفرد  م��ق��درة  وحت�سن 

على التكّيف واحرتام الذات 

وتقديرها. 

اخل��وف  ح����ّدة  تلطيف   -

امل���رت���ب���ط ب���ال�������س���راع���ات 

الالواعية. 

ال�����س��ل��وك��ي  ال����ع����الج   -

على  وال��ت��دري��ب  والتعبريي، 

احل�سا�سّية  م��ن  التخّل�ض 

امل�����واق�����ف  خم���ت���ل���ف  يف 

االجتماعية. 

اأجل  من  املعريف  العالج   -

بالنق�ض  ال�����س��ع��ور  تقلي�ض 

واإزالته. 

ك��م��ا مي��ك��ن اإع���ط���اء 

املعنين االأدوية امل�سادة للقلق 

واالكتئاب.

ال��واردة  املعلومات  بخال�سة 

�سا�سع  ف��رق  هناك  اأع���اله، 

بن االنطواء كحالة طبيعية 

يختارها الفرد مبلء اإرادته من 

ذاته،  اأعماق  يف  الغو�ض  اأجل 

وم�ساعره،  اأفكاره  وتفعيل 

وبن االنطواء الق�سري الناجم 

عن اأمرا�ض نف�سّية. 

�ستن  اأن  التذكري  ويكفي 

باملئة من االنطوائين ينتمون 

اإىل جمموعة املوهوبن الذين 

ع��رف��ه��م ال��ت��اري��خ ع��ل��ى م��ّر 

الع�سور. 







كبري  عدد  خ�سارة  �إىل  �أّدت  �للبنانّية 

�أ�سبح هناك �ساب  �ل�سّبان، بحيث  من 

�لأم��ر  �سابات،  �ست  كل  مقابل  و�ح��د 

�لذي �أ�ساف عن�سر �ملناف�سة �إىل »مهّمة« 

�حل�سول على زوج لبناء �لعائلة- �حللم، 

على  �إ�سافية  �سغوًطا  بالتايل  وو���س��ع 

ب�سكل  تتغا�سى  جعلها  م��ا  �لفتاة، 

�لتي  و�ل�سلبيات  �لأخ��ط��اء  عن  �أك��ر 

بناء  هدف  لأن  �مل�ستقبل،  زوج  يف  تر�ها 

من  �إليها  بالن�سبة  �أك��ر  ه��و  عائلة 

من  طريقها.  تعرت�ض  �لتي  �لعر�قيل 

هدفها  �إىل  ت�سل  حني  �لفتاة  فاإن  هنا، 

�ملن�سود، يتغرّي كل �سيء بالن�سبة �إليها. 

�ل��زو�ج  �أن  �لوقت  مع  تكت�سف  فهي 

يختلف عن �ل�سورة – �حللم �ملر�سومة يف 

خميلتها، وجتد نف�سها غري قادرة على 

�حتمال �ل�سغوط �ملفرو�سة عليها. وفجاأة 

�لتي  �لأخ��ط��اء  عينيها  �أم��ام  تتعاظم 

كانت تتغا�سى عنها قبل �لزو�ج، فتقّرر 

و�لقبول  �لت�سحية  �إىل  م�سطرة  غري  �أنها 

بعالقة ل تن�سفها. وهنا تبد�أ �خلالفات 

�لتي توؤّدي �إىل �لطالق.

مفاهيم خاطئة

لي�ست  عائلة  وبناء  الزواج  فكرة  اأن  طاملا   •
ن�ساء  جعل  الذي  فما  جمتمعنا،  يف  جديدة 

يف  به  ير�سني  كّن  واقع  جتاه  ثائرات  اليوم 

الأم�س؟

موقع  يف  �لرجل  ك��ان  �ملا�سي،  يف   -

بها  و�لتحّكم  �مل���ر�أة  على  �ل�سيطرة 

�لوحيد  �ملعيل  ك��ون��ه  م��ن  �ن��ط��الًق��ا 

جمرة  �مل���ر�أة  كانت  لذلك  للعائلة. 

تعتره  عّما  و�ل�سكوت  �لت�سحية  على 

�أمامها  �إذ مل يكن  جمحًفا يف حّقها، 

�آخر، فهي ل تعمل ول ميكنها  خيار 

�ليوم،  �أما  �أولده��ا.  �أو  نف�سها  تعيل  �أن 

فقد �ختلفت �ملعايري بعد ��ستقالل �ملر�أة 

ماّدًيا. فهي ل حتتاج �إىل رجل يعيلها، 

وهي لي�ست م�سطرة بالتايل �إىل �لت�سحية 

و�ل�سكوت عّما تعتره ظلًما.

فاإما  و�سطي،  حل  من  هناك  األي�س   •
ال�سكوت اأو الطالق؟

�أو  �ل�سكوت  يف  لي�ست  �مل�سكلة   -

�خلاطىء  �ملفهوم  يف  هي  �إمن��ا  عدمه، 

للزو�ج. فاملر�أة �لتي تر�سى بامل�ساومة قبل 

�لزو�ج لأنها بحاجة �إىل حتقيق م�سروع 

�إىل  حتتاج  لأن��ه��ا  ولي�ض  عائلة،  بناء 

نف�سها  �سوف جتد  �ختارته،  �لذي  �لرجل 

ت�سويات  �إىل  �لو�سول  على  ق��ادرة  غري 

�سغوطات  �ل��زو�ج يف خ�سم  هذ�  لإجن��اح 

�لأمر بالن�سبة  �لزوجّية. وكذلك  �حلياة 

�إىل �لرجل �لذي يبحث عن �مر�أة منا�سبة 

و�جب  باإمتام  يقوم  وكاأنه  بها  للزو�ج 

�جتماعي، يف حني �أنه  ي�ستمر يف مو��سلة 

منط �لعي�ض �لذي �عتاده قبل �لزو�ج من 

�سوف   ، �لعائلية  �مل�سوؤوليات  حتّمل  دون 

زوجية  مو�جهة خالفات  نف�سه يف  يجد 

توؤّدي يف نهاية �ملطاف �ىل �لطالق.

�ساب  ك��ل  على  �أن��ه  نقول  هنا  م��ن 

�ل�سريك  عن  �لزو�ج  يف  يبحثا  �أن  و�سابة 

معه  �لعي�ض  مي��ك��ن  �ل���ذي  �لفعلي 

�سفقة  يف  �لتوّرط  من  بدًل  �لعمر،  طو�ل 

ول  و�ملجتمع  �لعائلة  تر�سي  �جتماعّية 

تر�سي �ساحبها!

كيف نبني زواًجا ناجًحا؟

ك�سبب  التوا�سل  �سوء  اإىل  �سابًقا  اأ�سرِت   •
هذه  تو�سيح  ميكن  فهل  للطالق،  رئي�س 

الفكرة؟

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

هو وهي

�لعدد 88359

اخليبات التي تدّمر الزواج كثرية.......

اأجواء »الهي�سة« والفرح، وو�سط زغاريد الأهل  يف 

والأ�سدقاء، يدخالن القف�س الذهبي، زادهما اأحالم 

عاملهما  فوق  ب�سعادة  ترفرف  واآم��ال  لها  �سقف  ل 

اإىل  فجاأة  احللم  يتحّول  ال�سنون،  متّر  واإذ  اجلديد. 

وتنقلب  اأمل،  خيبة  اإىل  الكبرية  والآمال  كابو�س، 

فتطّورت  الأربعة،  اجلدران  �سداها  جتاوز  خالفات  حول  اجلريان  بني  و�سو�سات  اإىل  الزغاريد 

اإىل ا�ستحالة عي�س م�سرتك، ومن ثم اإىل طالق! فما الذي ح�سل؟

بني احللم والواقع

ملاذ� ينتهي بالنف�سال زو�ج بد�أ بحلم؟ 

�إىل  بالزوجني  تدفع  �لتي  �لأ�سباب  ما 

�تخاذ �لقر�ر بالطالق، بعد �أن يكونا قد 

قطعا �سابًقا عهًد� باحلب �إىل �لأبد؟ 

عنها  جت��ي��ب  �أ���س��ئ��ل��ة 

�ل��ع��الق��ات  يف  �مل�ست�سارة 

جي�سي  �ل�سيدة  �ل��زوج��ّي��ة 

طعمة يف �حلو�ر �لآتي:

ن�سبة  اأن  املالحظ  من   •
الطالق ارتفعت ب�سكل ملحوظ 

يف جمتمعنا فما ال�سبب براأيك؟

- هناك عّدة �أ�سباب تدفع 

�لنف�سال، وهي  قر�ر  �تخاذ  �إىل  بالزوجني 

�لتو��سل  غياب  عن  مبعظمها  ناجتة 

حتديًد�،  لبنان  يف  �أما  �سحيح.  ب�سكل 

فقد يعود �ل�سبب �إىل �لتغيري �لذي ي�سهده 

�ملجتمع. فاملر�أة عندنا �أ�سبحت م�ستقّلة 

ماّدًيا و�قت�سادًيا، لكّنها ما ز�لت تعاين 

م�سكلة فقد�ن �لهوّية �ل�سخ�سّية. فهي 

�إما �إبنة فالن �أو زوجة فالن، وهي ترتّبى 

�لزو�ج  فكرة  على  �أظافرها  نعومة  منذ 

ن�سب  �لهدف  هذ�  فت�سع  عائلة،  وبناء 

حتقيقه،  �إىل  جاهدة  وت�سعى  عينيها 

و�لقبول  �مل�ساومة،  �إىل  ما يدفعها �حياًنا 

�إىل  �لو�سول  �سبيل  بعالقة ل تن�سفها يف 

�حلرب  �أن  بّلة،  �لطني  ز�د  وما  �لهدف. 

فهل 

من حلول؟
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�أن ن�سبة  �إىل  - ت�سري �لدر��سات �لعاملية 

�ملجتمع  يف  �لأزو�ج  بني  �جلّيد  �لتو��سل 

�حلديث ل تتجاوز �لع�سر دقائق يف �ليوم، 

زو�ج  لبناء  �لدقائق  ه��ذه  تكفي  فهل 

تو��سل  عن  �أحت���ّدث  وعندما  ن��اج��ح؟! 

جّيد ل �أعني تو��سل »ت�سريف �لأعمال« 

مبعنى مناق�سة �لفو�تري �ملنزلية، �أو درو�ض 

�لأولد، �أو �لأمور �ملتعّلقة بتنظيم �ملنزل. 

و�إمنا �ملق�سود هو �أن يق�سي �لزوجان بع�ض 

�لوقت يف �لتحّدث يف �أمورهما �ل�سخ�سّية، 

فهذ�  �لبع�ض.  بع�سهما  �أح��و�ل  وتفّقد 

مبعّدل  مطلوب  �لتو��سل  م��ن  �ل��ن��وع 

�ساعة يف �ليوم، علًما �أنه ميكن تق�سيم 

تقت�سيه ظروف  ما  بح�سب  �ل�ساعة  هذه 

�لعمل �أو م�ساغل �حلياة. فيمكن مثاًل 

�أن يتناول قهوتهما �ل�سباحّية مًعا، ومن 

�أثناء  يف  �لبع�ض  بع�سهما  يتفّقد�ن  ثم 

�لنهار عر �لهاتف. ويف �مل�ساء، ميكن 

خلود  بعد  مًعا  �أك��ر  وقًتا  يق�سيا  �أن 

ذلك،  �ىل  بالإ�سافة  �لنوم.  �إىل  �لأولد 

يجب �أن يتعّلم �لأزو�ج كيفية �لتو��سل 

�مل�ساكل  يعاجلا  �أن  مبعنى  باإيجابية، 

�لطارئة بينهما باأ�سلوب ح�ساري هادىء 

فالتو��سل  و�لنفعال.  �لغ�سب  بعيًد� عن 

ر�أيه،  �جليد يفرت�ض قبول �لآخر و�حرت�م 

على عك�ض �لتو��سل �ملدّمر �لقائم على 

�لإنتقاد و�لتجريح  بالآخر و�لتفّرد بالر�أي. 

غياب  حالتي  يف  �أن��ه  ذك��ره،  و�جل��دي��ر 

ي�سعر  �سوف  �ملدّمر،  و�لتو��سل  �لتو��سل 

�ىل  بالإ�سافة  و�مل��ر�رة،  باخليبة  �لزوجان 

�لو�حد،  �ملنزل  د�خل  بالغربة  �لإح�سا�ض 

ما يدفع يف �لنهاية �إىل �لطالق.

البوح بالتوقعات والحتياجات

لغة  يتحدثان  وامل��راأة  الرجل  اأن  يقال   •
على  �سلبي  تاأثري  العامل  لهذا  فهل  خمتلفة، 

زواجهما؟

- تختلف �للغة بني �لرجل و�ملر�أة على 

عدم  يعني  ل  ذلك  �أن  �إّل  �سعيد،  غري 

ل �إىل لغة م�سرتكة  قدرتهما على �لتو�سّ

�إذ� ما �سعيا بجهد �إىل ذلك. وهذ� يعني 

�أن يفهم كل منهما �حتياجات �لآخر، 

يف�سح  �أن  ط��رف  بكل  يفرت�ض  لذلك 

يتوّقع  �أن  ل  منه،  يريده  عّما  لالآخر 

ذ�ت��ه.  تلقاء  م��ن  ذل��ك  يفهم  �أن  منه 

�سبب  �ملعلن عنها هي  فالتوقعات غري 

تقود  �لتي  �لزوجية  للخالفات  رئي�سي 

من  تتوّقع  قد  مثاًل  �مل��ر�أة  �لطالق.  �إىل 

�لرجل �أن يفهم حاجتها �إىل �مل�ساعدة يف 

�ملنزلية،  �لأعمال  �أو يف  �لأطفال،  تدري�ض 

�لخ..  �لعاطفة،  �إىل  حاجتها  حتى  �أو 

من دون �أن تف�سح له عن ذلك، فتفاجاأ 

بخيبة  وت�ساب  حلاجاتها  تلبيته  بعدم 

بالكالم  �أف�سحت  �أنها  ولو  ومر�رة،  �أمل 

�إىل  �حلال  بها  و�سلت  ملا  توّقعاتها  عن 

�خليبة و�ملعاناة. وكذلك �لأمر بالن�سبة 

�أن  �مل��ر�أة  من  يتوّقع  قد  �لذي  �لرجل  �إىل 

من  و�لهتمام  �لوقت  من  �ملزيد  متنحه 

دون �أن يبوح لها باحتياجاته فتف�سل يف 

حتقيقها له.

الأولوية للزواج دائًما

اأن ترتيب الأولويات يختلف  • من املعروف 
على  ذلك  يوؤثر  فهل  وامل���راأة،  الرجل  بني 

عالقتهما الزوجية؟

- �لإهمال �لزوجي من �لأ�سباب �ل�سائعة 

للطالق. وقد يفاجاأ �لبع�ض �أنه يف ترتيب 

�ل��زوج��ان  يحتل  �ل����زو�ج،  يف  �لأول��وي��ات 

�أن  �إىل  �لأخرية. فالدر��سات ت�سري  �ملرتبة 

�أوًل ثم �لعمل �ملنزيل،  �أولدها  �ملر�أة ت�سع 

في�سع عمله  �لرجل  �أما  زوجها!  و�أخرًي� 

ثم  ومن  �لأولد،  يليه  �لأوىل،  �لدرجة  يف 

هو�ياته، و�أخرًي� زوجته! من هنا نت�ساءل 

طاملا  ينجح  �أن  للزو�ج  ميكن  كيف 

��ستمر�ريته  عن  �مل�سوؤولني  �لطرفني  �أن 

من  �لكثري  �أن  و�ملوؤ�سف  مهّم�سان؟ 

�إهمالهما  م��دى  ي��درك��ان  ل  �لأزو�ج 

�لأو�ن.  فو�ت  بعد  �إّل  �لبع�ض  لبع�سهما 

�نتهت  بزيجات  �سمعنا  مرة  من  فكم 

و�ل�سبب  �لأولد!  زو�ج  بعد  بالطالق 

يجد  �ملنزل  عن  �لأبناء  غياب  بعد  �أن��ه 

�لزوجان �للذ�ن �أهمال بع�سهما ل�سنو�ت، 

يجمعهما  ل  كالغريبني  باتا  �أنهما 

لذلك  ياأويهما.  �لذي  �ل�سقف  �سوى  �سيئ 

نن�سح كل زوجني �أن ي�سعا زو�جهما يف 

لتحقيق  مًعا  يتعاونا  و�أن  �لأوىل،  �لدرجة 

هذه �لغاية. فاإذ� كانت �ملر�أة مثاًل ترزح 

و�لوظيفة،  و�ملنزل  �لأولد  �أعباء  حتت 

ميكنها �أن تطلب من زوجها �مل�ساعدة 

تتمّكن من  بحيث  �ملجالت  بع�ض  يف 

من  ي�ستحق  ما  ملنحه  طاقتها  توفري 

�إىل  بالن�سبة  �لأم��ر  وكذلك  �لإهتمام. 

�ن�سغالته،  ك��ان��ت  فمهما  �ل��رج��ل، 

عليه  ب��ل  زوج��ت��ه،  يهمل  ل  �أن  يجب 

مًعا.  حلياتهما  �لكايف  �لوقت  �إيجاد 

يخرجان  ل  ولالأ�سف،  �لأزو�ج،  فبع�ض 

�لإجتماعية،  �لو�جبات  يف  �إّل  �سوّية 

وقًتا  �سا  يخ�سّ �أن  فاملطلوب  خطاأ!  وهذ� 

�لو�جبات  عن  بعيًد�  �لبع�ض  لبع�سهما 

م�سكلة  يف  يقعا  ل  كي  و�لن�سغالت، 

�حلميمة  �لعالقة  فقد�ن  وه��ي  �أخ��رى 

�لعالقة  هنا  �ملق�سود  ولي�ض  بينهما. 

مينحها  �لتي  �لعاطفة  و�إمنا  �جلن�سية، 

�لرجل للمر�أة يف مقابل �لتقدير و�لإعجاب 

�للذين متنحهما �ملر�أة له، فاإذ� مل يلّبي 

يلجاأ  قد  �حلاجات،  هذه  �لطرفني  �أحد 

�لآخر �إىل �لبحث عنها خارج �ملنزل، ما 

يوؤدي �إىل تهديد �حلياة �لزوجية.

للمتزّوجني  تقّدمينها  التي  الن�سيحة  ما   •
مل�ساكلهم  كحل  الطالق  يف  يبحثون  الذين 

الزوجية؟

يدركها  �أن  يجب  حقائق  -هناك 

يخّلف  �ل��ط��الق  �أن  وه��ي  زوج��ني  ك��ل 

�كتئاًبا عظيًما لأنه دللة على �لف�سل، 

بن�سبة  للف�سل  معّر�ض  �لثاين  �لزو�ج  و�أن 

حمّماًل  يدخله  �مل��ط��ّل��ق  لأن  �أك���ر، 

�أدت �إىل  باملو�قف و�لأفكار نف�سها �لتي 

عتاٍد  �إىل  بالإ�سافة  �لأول،  زو�ج��ه  ف�سل 

منح  �إًذ�  فاملطلوب  و�خليبة.  �لأمل  من 

�لزو�ج �لفر�سة �لتي ي�ستحّقها لإجناحه. 

ومن �ل�سروري �ن يتعّلم �لزوجان حاجات 

�إىل  بحاجة  ف��امل��ر�أة  �لبع�ض.  بع�سهما 

وبتلبية  �لإح���رت�م،  �إىل  و�لرجل  �حل��ب، 

ميكن  �لأ�سا�سيتني  �حلاجتني  هاتني 

تعرت�ض  �لتي  �لعر�قيل  خمتلف  تذليل 

زو�جهما. 









منذ الوالدة وحتى عمر 

الثالثة اأ�شهر

يحّب  املرحلة،  هذه  يف 

الأ�صوات  �صماع  الطفل 

واملو�صيقى، كما جتذبه 

احل���رك���ات والأل������وان 

لل�صعور  ويرتاح  وال�صوء، 

اله��ت��زاز.  يخّلفه  ال��ذي 

�صيدتي،  اإليك  ن�صيحتي 

لطفلك  ت��ن�����ص��دي  اأن 

�صة  املخ�صّ الأغاين  بع�ض 

اأو  اإطعامه  خالل  ل�صّنه 

عند و�صعه يف �صريره.

من ال�شهر الثالث اإىل ال�شهر ال�شاد�س

اهتمامه  ي����زداد  ال��ط��ف��ل،  من���ّو  م��ع 

باللعب، فهو الآن يحب اأن ي�صع يف فمه 

يحاول  لذلك  ي��داه،  عليه  تقع  ما  كل 

وهو  املحيطة.  بالأ�صياء  الإم�صاك  دائًما 

الآخرين  واهتمام  املخالطة  يحب  ا  اأي�صً

�صغاًرا  للجميع  يبت�صم  فتجدينه  ب��ه، 

عربة  يف  و�صعه  اإل  عليك  وما  وكباًرا. 

به  والتنّزه  نف�صه،  بهّز  فيها  ي�صتمتع 

اإىل  بفرح  وينظر  العامل  يكت�صف  كي 

يحب  املرحلة،  ه��ذه  يف  ب��ه.  املحيطني 

ا اأن ي�صتلقي عارًيا على غطاء  الطفل اأي�صً

يجهله.  زال  ما  ال��ذي  بج�صمه  لي�صعر 

واحر�صي  واأ�صحكيه،  معه  حت��ّدث��ي 

على تدليكه بلطف ومداعبته. دعيه 

بيده   )hochet( اخل�صخي�صة  مي�صك 

فهي حتدث �صّجة يحبها. 

من ال�شهر ال�شاد�س اإىل ال�شهر التا�شع

بات  وهو  اأ�صنان...  الآن  طفلك  لدى 

والع�ّض  الأ�صياء  على  بالقب�ض  ي�صتمتع 

األعابه  اكت�صاف  يحاول  اإن��ه  عليها. 

يلتقطها  ترينه  لذلك  البال�صتيكية، 

يحّرك  اأو  الأوىل،  باأ�صنانه  عليها  ويع�ّض 

هذه  يف  �صجيًجا.  حت��دث  ال��ت��ي  تلك 

اجللو�ض  ا  اأي�صً طفلك  يحب  املرحلة، 

يحب  كما  دون��ه��ا،  م��ن  اأو  مب�صاعدة 

يهوى  فهو  ج�صمه.  م�صتخدًما  اللعب 

اللعب  ويحب  امل��راآة،  نف�صه يف  اإىل  النظر 

بقدميه وهو م�صتلٍق على ظهره. اإلعبي 

من  اإحمليه  طابة.  له  ودحرجي  معه 

الوقوف  و�صع  يّتخذ  ذراعيه كي  حتت 

ثم  �صيًئا  اأو  لعبة  ناوليه  ال�صاقني.  على 

خذيه منه.

من ال�شهر التا�شع اإىل عمر ال�شنة

طريق  ع��ن  التنقل  طفلك  ي��ح��اول 

يف  الوقوف  يحاول  ثم  احلبو،  اأو  الزحف 

يغادر  حركاته.  دقة  وحت�صني  اعتدال 

مراقبة  حتت  لالنطالق-  »ال��ب��ارك« 

يف  امل��ن��زل.  لكت�صاف  بالغ-  �صخ�ض 

ق���ادًرا  طفلك  ي�صبح  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 

ال�صلة،  ذات  الأ�صياء  ت�صنيف  على 

والبحث عن �صيء خمّباأ، بالإ�صافة اإىل 

هذه  خالل  ميكنه  البالغني.  تقليد 

املنزلية  الأدوات  ببع�ض  اللعب  الفرتة، 

اأواٍن  اأو  خ�صبية  مالعق  من  املوؤذية  غري 

ل�صماع  مييل  الآن  ترينه  بال�صتيكية. 

الأغاين الب�صيطة وتكدي�ض مكعبني اأو 

ثالثة والعبث بكتب جملدة بالكرتون. 

يرتكز دورك هنا على تكرار املقاطع 

اللفظية التي ينطق بها، والتقاط الأ�صياء 

ينجز  حني  له  والت�صفيق  اأ�صقطها،  التي 

عماًل بنجاح. عّوديه على تبادل التحية 

اليدوية.  وامل�صافحة  بالكالم  وال�صالم 

اإزحفي وراءه بهدف التقاطه... فباللعب 

وينّمي  ويتعّلم ويكرب  الطفل  يكت�صف 

احل�صّية-  ال��ق��درات  ا  خ�صو�صً ق��درات��ه 

احلركّية.

اإعداد: ماري االأ�شقر

اإخت�صا�صية يف علم النف�س

تربية 

وطفولة
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اللعب خبز الطفولة...

لكن لكل من مراحلها األعابها

اإىل  اإ�شافة  والفرح،  والبهجة  املتعة  فيه  يجدون  فهم  بالفطرة.  اللعب  اإىل  مّيالون  االأطفال  اإن 

واالأ�شياء  باالألعاب  اأظفاره  نعومة  منذ  الطفل  اإحاطة  يجب  لذا،  باالآخرين.  ارتباط  و�شيلة  كونه 

األعابه اخلا�شة به، والتي ت�شاهم يف منو �شليم على ال�شعيدين  التي تتنا�شب وطاقاته، فلكل عمر 

العاطفي واالإجتماعي.



دّوين الئحة بامل�شرتيات 

كي بها ومت�شّ

التغذية  خرباء  ين�صح  بداية 

رّبة املنزل بو�صع الئحة باملواد 

اإليها،  حتتاج  التي  الغذائية 

التحكم  ل�����ص��م��ان  وذل����ك 

ال�صراء  الأّن  املفيدة،  غري  املاأكوالت  ولتجنب  �صراءه،  تريد  مبا 

الع�صوائي عادة ي�صعب التغلب عليها، رغم االإح�صا�س بالندم 

هذه  اأّن  اخل�صو�س  هذا  يف  واالأ�صواأ  التجربة.  يف  وقوع  كل  بعد 

العادة تنتقل اإىل اأوالدنا.

ت�شّوقي باأ�شلوب �شّحي

تنتقي  اأن  عليها  يجب  ع��ادًة،  االأم  م�صوؤولية  الت�صّوق  الأّن 

فاإّن  مثاًل  اخل�صار  �صراء  عند  و�صّحي.  دقيق  ب�صكل  اأغرا�صها 

ملّونة  خ�صار  �صّلة  ذكي.  خيار  هي  االألوان  يف  التنّوع  مراعاة 

توّفر  واجل��زر...  وال�صمندر،  واخل�س،  والفليفلة،  البندورة،  فيها 

ال  لالأك�صدة  وم�صادات  معدنّية  واأمالح  فيتامينات  جمموعة 

الكمية  �صراء  ل  ُيف�صَّ الكمية  ما خ�ّس  للج�صم. يف  منها  بد 

التي نحتاج اإليها يومًيا. اخل�صار املثّلجة خيار جّيد يف حاالت 

ال�صرورة، مع وجوب التنّبه حلالة كي�س اخل�صار الذي ينبغي اأن 

يكون جامًدا وال تظهر عليه عالمات تفّكك الثلج، وخالًيا 

من الكرات املتجّمدة، الأن ذلك يعني اأنه مل يكن حمفوًظا 

على درجة احلرارة املنا�صبة خالل التخزين.

الفاكهة يجب اأن تكون طازجة، �صهّية، ون�صرة، وبا�صتثناء 

املوز، ميكن اأن حتفظ كّل اأنواعها يف الرباد. 

كيف ن�شرتي اللحوم واالأ�شماك؟

ا،  اأي�صً له قواعده  ال�صوبرماركت  اللحوم من  �صراء 

القليلة  اللحوم  ب�صراء  االخت�صا�صيون  فين�صح 

الدهون. اأّما االأ�صماك، فهي جزء مهّم من غذائنا، 

اختيار  وعند  االأ�صبوع.  يف  مّرتني  تناولها  ل  ويف�صّ

تنبعث منها  التي  تلك  االبتعاد عن  ال�صروري  االأ�صماك، من 

ا عن  اأي�صً ال�صكل يخربنا  الرائحة،  اإىل  باالإ�صافة  رائحة قوية. 

جودة االأ�صماك، فتلك التي تكون عيونها �صافية ومنتفخة 

االأ�صماك  اختيار  عند  اأما  جّيدة.  اأ�صماك  هي  المًعا  وحلمها 

ما  يف  الزيت.  ولي�س  باملاء  املحفوظة  بانتقاء  فين�صح  املعّلبة، 

خ�ّس الدواجن، يف�صل �صراء الدجاج املنزوع عنه اجللد. البي�س 

ا�س ويتاأثر ب�صرعة بالبيئة املحيطة به، لذلك يجب اختيار  ح�صّ

االأنواع املحفوظة يف الرباد.

تاأّكدي من املحتويات

على  امل��دّون  االأغذية  �صراء  عدم  على  االخت�صا�صيون  ي�صّدد 

بطاقاتها اأنها حتتوي على زيت نباتي فقط من دون حتديد نوع 

نباتًيا فعاًل، لكن احلقيقة اخلفية  الزيت، فقد يكون  هذا 

التي  امل�صّبعة  الدهنية  االأحما�س  من  عالية  ن�صًبا  ي�صم  اأنه 

ترتاكم يف اأج�صادنا وت�صّر ب�صّحة قلبنا و�صراييننا. كما ين�صح 

قائمة  التي ال حتمل  الغذائية  املنتجات  باالبتعاد عن  هوؤالء، 

باملكّونات، وبالتنّبه للمنتجات التي يوحي مظهرها اخلارجي 

بالمباالة ال�صوبرماركت يف تخزينها واالهتمام ب�صالمتها، مع 

التذكري ب�صرورة عدم الرتدد يف لفت نظر االإدارة اإىل اأي م�صكلة 

ن�صائح 

اإعداد:واإر�صادات

ليال �شقر الفحل

العدد 94359

يف »مغارة ال�سوبرماركت«

رّبة املنزل الذكّية 

تت�شّدى للت�شليل

توّفر ال�شوبرماركت كل ما ينق�ص بيوتنا من مواد غذائية، وو�شط تنّوع 

املعايري  تعتمد  ال  التي  املنتجات  من  العديد  ثّمة  ووفرتها،  املواد  هذه 

اخلرباء  ين�شحنا  التي  االأطعمة  هي  وما  ثالجاتنا  منالأ  فبماذا  ال�شحّية. 

برتكها على الرفوف؟

من املهم جًدا معرفة ماذا ناأكل، فنحن ن�شرتي علبة الفول على �شبيل 

املثال ويف اأذهاننا اأّنها مكّونة من الفول فقط، ولكننا نن�شى اأّنها ت�شّم مواد 

ال�شحّية هو  االإر�شادات  تطبيق  ولعّل  ل�شحتنا.  تكون م�شّرة  خفّية رمبا 

من اأهّم اخلطوات التي ميكننا اتخاذها العتماد نظام غذائي �شليم. يف ما 

يلي اإر�شادات ت�شاعد كّل رّبة منزل على اإمتام الت�شّوق بنجاح.



التخزين  اإىل  االأغلفة  �صالمة  من  الت�صّوق  خالل  تواجهنا  قد 

ونظافة املكان والعاملني فيه...

كوين م�شتهلكة ذكية

امل�صّجلة  الغذائية  البطاقات  اأو  املل�صقات  بقراءة  اإًذا  فلنبداأ 

على العبوات، مع �صرورة التنّبه اإىل عدم اعتبار كّل ما يّدعيه 

املنتجون عن فوائد منتجاتهم حقائق ميكن الوثوق بها، بل 

يجب التمّعن يف هذا اخل�صو�س والبحث عن االأجوبة ال�صافية 

االإخت�صا�صيني  عند  املاأكوالت  لهذه  املكّونة  االأ�صماء  حول 

املعلّبة  فاالأطعمة  االنرتنت.  �صبكات  على  اأو  الكتب  يف  اأو 

اأو   A بالبي�صفينول  اإجمااًل على مادة كيمائية تعرف  حتتوي 

التاآكل،  من  املعادن  ملنع  ت�صتخدم  التي  املادة  وهي   ،BPA�ال

�صلًبا  وتوؤثر  اجل�صم  هرمونات  يف  تدخل  اأنها  خماطرها  ومن 

اأنواع  املبا�صر ببع�س  على اخل�صوبة، وي�صك اخلرباء بارتباطها 

البول  ال�BPA يف  العالية من  امل�صتويات  اأّن  ال�صرطانات. كما 

وين�صح  وال�صكري.  الدموية  واالأوعية  القلب  باأمرا�س  مرتبطة 

باختيار العبوات الزجاجّية خلف�س كمّية التعّر�س لهذه املاّدة 

ال�صامة.

وعلب  البال�صتيكية  العبوات  يف  ا  اأي�صً موجودة  اأنها  علًما 

الطعام، ويف بع�س اأنواع الورق واملعدات الطبّية والريا�صّية.

االأغطية  املنتفخة  املعلبات  اأّن  ا  اأي�صً االخت�صا�صيون  ويذكر 

هي  جوانبها  على  ولاللتواءات  اأ�صفلها  يف  للتاآكل  واملعّر�صة 

اأكرث العبوات املعّر�صة لتكاثر البكترييا التي توؤدي اإىل وقوع 

حاالت الت�صّمم.

جتّنبي االّدعاءات الكاذبة!  

يف اإطار مّت�صل، ين�صح االخت�صا�صيون ب�صرورة التنّبه لالإدعاءات 

الكاذبة، فالعبوات التي تزعم خلّوها من ال�صّكر، يرّجح اأنها 

وفيما  م�صرطنة.  مواد  وهي  ال�صناعية  املحّليات  على  حتتوي 

غنّية  اأنها  تخفي  الدهون  من  خلّوها  على  منتجات  ترّكز 

اأّن  ومبا  املذاق.  لتعزير  وذلك  ال�صناعّية  واملنكهات  بال�صّكر 

القانون اليوم، يجرب املعامل الغذائية على و�صع قائمة بجميع 

القائمة  ق��راءة  ميكننا  �صلعهم،  حتتويها  التي  املكونات 

والتنّبه لالآتي:

املكون  اأّن  يعني  مّما  كميتها،  بح�صب  مرّتبة  املكونات 

املنتجات  وتكون  املنتج،  يف  كمية  باأكرب  موجود  االأّول 

الناحيتني  من  اأف�صل  املكونات  من  عدد  اأقّل  على  املحتوية 

ال�صحّية والغذائية، الأّن الالئحة الطويلة حتتوي على مكونات 

ي�صتح�صن  كذلك،  مفهومة.  غري  طويلة  باأ�صماء  م�صّللة 

جتّنب املعلبات التي اأ�صيفت اإليها املحليات ال�صناعية واالألوان 

 627 اأي  وال�   ،621 اأي  )كال�  النكهة  نات  وحم�صّ الكيمائية، 

وغلوتامات  امللح  من  كبرية  كميات  ت�صّم  التي  وغريها(، 

اأحادي ال�صوديوم »MSG« ويوؤدي ا�صتهالكها بكرثة اإىل نوع 

من االإدمان يوؤثر �صلًبا يف الدماغ في�صعف القدرة على الرتكيز. 

وهذه املادة ت�صتهر با�صتخدامها ال�صركات املنتجة للكات�صاب، 

النودلز، الت�صيب�س، �صل�صات ال�صويا ومكعبات الدجاج والبقر.

فّخ العرو�شات والت�شليل

جتد رّبة املنزل نف�صها يف عامل حتيط به االإغراءات من كل 

حدٍب و�صوب، فتمتّد يدها اإىل رفوف ال�صوبرماركت لتكّد�س يف 

�صّلتها املعلبات وحبوب االإفطار... وتتجّول بني برادات االجبان 

مع  جمانّية  كميات  تقدم  التي  والدواجن  واللحوم  اخلا�صة 

كل عملية �صراء. والأّن غالبية العرو�صات ترتبط بقرب انتهاء 

�صالحية الغذاء، فقد تنتهي �صالحيتها قبل ا�صتهالكها.

ويذكر املحّللون اأّن الت�صليل االإعالين هو العامل االأخطر يف 

تل�صق  االإعالنية  فال�صركات  علياًل،  الغذائي  نظامنا  جعل 

على علب حبوب االإفطار مثاًل �صوًرا لل�صخ�صيات الكرتونية 

فكيف  اإليها،  فينجذبون  الزاهية  باالألوان  وتلّونها  املحبّبة 

نقاوم رغبتهم الربيئة يف احل�صول على ما اأبهر عيونهم و�صحر 

اأفئدتهم؟ االإعالنات املخادعة ترتافق عادة مع هدايا �صغرية 

للم�صتهلك جتربه على  ر�صوة  بالعبوة فتكون مبثابة  تل�صق 

اختيار �صنف وترك �صنف اآخر قد يكون اأف�صل.

العلكة  اأن���واع  اأّن  املحّللون  يالحظ  نف�صه  ال�صياق  يف 

ت�صديد  مكان  من  قريًبا  ع  تو�صَ وال�صوكوال  وال�صكاكر 

لت�صديد  يقفون  ففيما  االأه��ل،  الإرادة  وا�صح  حتّد  يف  احل�صاب 

فاتورة م�صرتياتهم، يلّح اأطفالهم لي�صرتوا احللويات املعرو�صة، 

وتنتابهم نوبات من الغ�صب وال�صراخ يف حال قوبلت طلباتهم 

ا كيف اأّن كل ما يجذب االأطفال من  بالرف�س. ونالحظ اأي�صً

منتوجات غنية بال�صكر والدهون وال�صموم موجود على الرفوف 

ال�صفلّية يف متناول اأيديهم...

لدرء هذه االأخطار، وحماولة االبتعاد قدر امل�صتطاع عن ال�صطو 

االعالين والت�صليل الدعائي واخلداع الب�صري املتمّثل باال�صتهتار 

اري، فلنعمد اإىل قراءة مل�صقاتنا الغذائية،  باخليار ال�صخ�صي لل�صّ

ولنقارن االأ�صناف املعرو�صة، لي�صبح باالإمكان �صراء اأقّلها �صرًرا 

والزيوت  والكول�صتريول  احلرارية  ال�صعرات  احتواًء على  واأقّلها 

هذا  يف  واالأه��م  وامللح.  وال�صكر  امل�صّبعة  والدهون  املهدرجة 

ال�صاأن، اأن ن�صرح اختياراتنا الأبنائنا ون�صجّعهم على امل�صاركة 

فيتعّلمون العادات ال�صحية منذ �صغرهم.
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�أطايب 

اإعداد:�ل�شيف

ليال �صقر الفحل

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�شية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �شفحات 

»اجلي�ص«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�صناف 

مميزة مع ال�صيف

ري�صار اخلوري
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كّبة بلبنّية

• املكونات:
حلم مفروم ناعم: ن�شف كيلو.

برغل اأ�شمر ناعم: كوبان.

بهارات الكبة: ملعقة كبرية.

ب�شلة �شغرية مطحونة: عدد 1.

ان. ثوم: ف�شّ

بهار اأ�شود: ملعقة �شغرية.

كمون: ملعقة �شغرية.

لنب: كيلو.

كزبرة خ�شراء: ن�شف باقة.

ن�شاء بودرة: 5 مالعق �شغرية.

زيت نباتي: 3 مالعق كبرية.

ملح: ح�شب الرغبة.

احل�صوة: • مكونات 
حلم مفروم ناعم: 200 غرام )وقّية(. 

ب�شل: عدد 1.

ان. ثوم: ف�شّ

بهار حلو: ملعقة �شغرية.

ة. بهار اأبي�ص: ر�شّ

ة. قرفة: ر�شّ

ملح: ح�شب الرغبة.

زيت نباتي: ملعقتان كبريتان.

الكبة: عجينة  حت�صري  • طريقة 
يو�شع الربغل املنقوع يف وعاء، وت�شاف 

وامللح  والبهارات  املفرومة  اللحمة  اإليه 

املكونات  وتدعك  املطحونة  والب�شلة 

وترتك  العجينة  تتجان�ص  حتى  جّيًدا 

جانًبا.

اللنب: حت�صري  • طريقة 
ا  - يحّمى الزيت على النار، ويقلى ف�شّ

كمّية  م��ع  ناعًما،  امل��ف��روم��ان  ال��ث��وم 

تقّلب  النار،  تخّفف  املفرومة،  الكزبرة 

)مرة واحدة اأو مّرتني على الأكرث حتى 

داك��ن(،  اأخ�شر  اإىل  لونها  يتحّول  ل 

وترتك حتى ال�شتواء.

الن�شاء  م��ع  ال��ل��نب  كيلو  مي���زج   -

املاء  من  قليٍل  يف  الن�شاء  البودرة)يذّوب 

البارد( بوا�شطة ال�شريط، ثّم يو�شع على 

النار ويحرك حتى يتكثف. ثّم ت�شاف 

ويحّرك  والثوم  الكزبرة  كمّية  اإليه 

قلياًل قبل رفعه عن النار. 

احل�صوة: حت�صري  • طريقة 
ا  - تفرم الب�شلة ناعًما، كما يفرم ف�شّ

م�شبًقا،  املحّمى  بالزيت  ويقليان  الثوم، 

ثّم ت�شاف اإليهما كمية اللحمة وامللح 

الأبي�ص  والبهار  والقرفة  احللو  والبهار 

وحترك جيًدا حتى تن�شج.

وتو�شع  ال��ك��ّب��ة،  ح��ب��ات  ��ر  حت�����شّ  -

وتقلى  تغلق  ث��ّم  بداخلها  احل�����ش��وة 

اإىل  ت�شاف  ثّم  بالفرن،  ت�شوى  اأو  بالزيت 

اللنب وتقّدم.

الأرّز  مغ  الطبق  يقّدم  اأن  ميكن   -

املطبوخ.

�صلطة الربغل 

واحلّم�ص باخل�صار

• املكونات:
برغل خ�شن: كوب واحد.

حم�ص م�شلوق: كوب ون�شف.

ب�شلة �شغرية: عدد 1.

بندورة: عدد 2.

زيتون منزوع النواة: ربع كوب.

بقدون�ص مفروم: ملعقة كبرية.

ملعقة  مفرومة:  خ�شراء  كزبرة 

كبرية.

ع�شري حام�ص: ربع كوب.



• املكّونات:
اأرز ناعم: كوب واحد.

ماء: ثمانية اأكواب.

�شّكر: كوبان ون�شف.

قرفة ناعمة: ملعقة كبرية.

كراوية: ملعقة كبرية.

بر�ص جوز الهند: كوب واحد.

لوز منقوع باملاء: ربع كوب.

ف�شتق حلبي: ربع كوب.

كاجو: ربع كوب.

�شنوبر: ربع كوب.

زبيب: ربع كوب.

التح�صري والتقدمي: • طريقة 
ال�شكر  م��ع  ال��ن��اع��م  الأرز  مي��زج   -

ت�شاف  ث��م  ج��ّي��ًدا  وال��ك��راوي��ة  والقرفة 

النار،  على  املزيج  ويو�شع  املاء.  كمّية 

ك مبلعقة خ�شبّية حتى يتما�شك  وُيحرَّ

التحريك  عن  التوّقف  لعدم  التنّبه  مع 

النار  ُتطفاأ  ثم  تتكّون تكّتالت،  لئاّل 

وُي�شَكب املغلي يف اأوعية التقدمي.

وجه  على  املربو�ص  الهند  جوز  ُينرث   -

املختلفة  رات  باملك�شّ ��ن  وي��زيَّ املغلي 

م بارًدا. والزبيب ويقدَّ
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ثوم: 3 ف�شو�ص.

مكّعب مرقة اخل�شار: عدد 1.

ة. كمون: ر�شّ

ة.  فلفل اأحمر: ر�شّ

فلفل اأ�شود: ربع ملعقة �شغرية.

ة. كزبرة ياب�شة: ر�شّ

زيت زيتون: ربع كوب.

ملح: ح�شب الرغبة.

والتقدمي: التح�صري  • طريقة 
يف  اخل�شار  مرقة  مكّعب  ُيغلى   −

كوب ون�شف من املاء. 

كبري  وع���اء  يف  ال��ربغ��ل  ي��و���ش��ع   −
فوقه.  املغلّية  اخل�شار  مرقة  وُت�شكب 

الربغل  ميت�ّص  حتى  ال��وع��اء  ُيغطى 

ال�شائل متامًا ملدة 15 دقيقة، وين�شج.

امل�����ش��ل��وق  احل��م�����ص  ي�����ش��اف   −
املقّطعة  والبندورة  املفرومة  والب�شلة 

امل��ن��زوع  وال��زي��ت��ون  مكّعبات  اإىل 

والكزبرة  املفروم  والبقدون�ص  النواة 

والبه��ارات  املفروم��ة  اخل�ش�راء 

املكون��ات  وُت��ق��ّل��ب  املختلف��ة، 

جّي��ًدا.

وُي�شاف  الثوم  ف�شو�ص  ُتهَر�ص   −
والكزبرة  احلام�ص  ع�شري  اإليهما 

الياب�شة وزيت الزيتون.

− ت�شكب ال�شل�شة على ال�شلطة، 
ن  م يف �شحن مزيَّ وتخلط معها وُتقدَّ

باأوراق اخل�ص.

املغلي

اكت�شب فوائد اخل�س قدمي  ع�شبي  نبات  اخل�ّص 

كثرية،  اأنواعه  التاريخ،  عرب  �شهرة 

اخل�شروات  اأهم  من  وهو  والأخ�شر.  والأحمر  الإفرجني  منه 

يف  ا  خ�شو�شً املطبخ  عامل  يف  اأ�شا�شية  مادة  وي�شّكل  الورقية 

اأطباق ال�شلطة.

ومن  معدنّية  واأخ���رى  دهنّية  م��واد  على  اخل�ّص  يحتوي 

اأهّمها احلديد والفو�شفور والكال�شيوم وال�شيلينيوم والنحا�ص 

م�شادات  اإىل  بالإ�شافة  واملاغنيزيوم  وال��ي��ود  والكوبالت 

الأك�شدة )كالبيتاكاروتني( وحم�ص الفوليك وفيتامينات 

A، C، E، K وB املرّكبة.
كثريون  واأجمع  متنّقلة  �شيدلّية  اأّنه  الأقدمون  قال  وقد 

على فوائده املتعّددة ومنهم الرازي وابن �شينا، اأّما اخت�شا�شّيو 

اأنه  منها،  اأ�شباب  لعّدة  بتناوله  فين�شحون  والأطباء  التغذية 

الدم  لفقر  وع��الج  النوم،  على  وم�شاعد  لالأع�شاب  مهّدئ 

ومنّظف للج�شم.

 ،A فيتامني  على  لحتوائه  النظر  اخل�ّص  يقّوي  ذلك،  اإىل 

على  لحتوائه  وه�شا�شتها  ترّققها  من  ويقي  العظام  ويقّوي 

ا عند الن�شاء بعد �شّن ال�40. ي�شاعد اخل�ّص  فيتامني K خ�شو�شً

البول  ويدّر  الإم�شاك  يعالج  اله�شم،  عملية  اإمتام  يف  ا  اأي�شً

كما اأنه فّعال يف امت�شا�ص الروائح الكريهة من اجل�شم اإذا 

ما مّت تناوله بعد اأكل الب�شل والثوم.

غذاء  وهو  واخلاليا،  الب�شرة  لرتطيب  اأ�شا�شي  م�شدر  واخل�ّص 

التقليل من  فعاليته يف  ثبتت  للمراأة احلامل بحيث  مثايل 

الفوليك.  حم�ص  على  لحتوائه  نظًرا  الأجّنة  ت�شّوه  ن�شب 

اجلن�شّية  القدرة  يعزز  اإّن��ه  الإخت�شا�شّيون  يقول  كذلك 

.E لحتوائه على فيتامني

ملن  منا�شًبا  غ��ذاًء  اخل�ّص  يعترب  �شبق،  ما  اإىل  بالإ�شافة 

يعتمدون احلميات الغذائية كونه فقرًيا بال�شعرات احلرارية.







ريا�ضة 

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة
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بطولة اجلي�ش يف امل�شارعة احلرة والرومانية

نّظم املركز العايل للريا�سة الع�سكرية بطولة اجلي�ش 

يف امل�سارعة احلرة والرومانية للعام 2015، مب�ساركة 71 

جمّمع  يف  وذلك  ووحداته،  اجلي�ش  قطع  من  م�سارًعا 

الرئي�ش العماد اإميل حلود الريا�سي الع�سكري، وباإ�سراف 

االحتاد اللبناين لّلعبة.

الكبي  ف��ادي  املقدم  ال��دويل  احلكم  املباريات  ق��اد 

اللعبة،  هذه  يف  اللبناين  اجلي�ش  منتخب  فريق  رئي�ش 

واحلكم االإحتادي العريف اأول هيثم �سم�ش )كالهما 

فريق  ومدّرب  الع�سكرية(  للريا�سة  العايل  املركز  من 

اجلي�ش للم�سارعة الدكتور حممد دّية.

اأما النتائج فقد جاءت على النحو االآتي:

امل�شارعة احلرة

الت�سنيفالقطعةالرتبةاال�سم وال�سهرةالوزن

االأوللواء امل�ساة الثاينجندي�سعيد ال�سامي57 كلغ

الثاينلواء امل�ساة العا�سرجمند )م.خ(اأحمد ح�سن

الثالثاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديهاروت مطربيان

االأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديعلي نظام61 كلغ

الثاينالكلية احلربيةتلميذ �سابطجورج عريرو

الثالثلواء امل�ساة الثامنجمند )م.خ(جهاد عثمان

االأولفوج املدرعات االأولرقيبتامر عبيد65 كلغ

الثاينلواء احلر�ش اجلمهوريجمند )م.خ(حممد ملك

الثالثلواء امل�ساة الثاينجنديعامر الري�ش

الثالثلواء امل�ساة العا�سرجمند )م.خ(عمر عثمان

االأوللواء امل�ساة ال�سابعرقيب اأولكمال اخلطيب70 كلغ

الثاينلواء امل�ساة الثاين ع�سررقيب اأولنا�سر ال�سحمراين

الثالثالكلية احلربيةتلميذ �سابطحممد اإبراهيم

الثالثفوج املدرعات االأولعريفاأحمد عثمان

االأولفوج املغاويرعريف اأولعلي دمج97 كلغ

الثاينلواء احلر�ش اجلمهوريجنديحممد احلجار

الثالثلواء امل�ساة الثاينعريفخالد دقو

الثالثلواء امل�ساة الثاينعريفح�سن ترحيني

االأوللواء امل�ساة االأولجندي اأولوائل جعفر125 كلغ

الثاينلواء امل�ساة احلادي ع�سرعريفح�سن حمية

الثالثلواء امل�ساة الثاينجنديالهادي حميه

الثالثلواء امل�ساة التا�سعجمند )م.خ(ندمي قطايا
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امل�شارعة الرومانية

الت�سنيفالقطعةالرتبةاال�سم وال�سهرةالوزن

االأوللواء امل�ساة الثاينجندي�سعيد ال�سامي60 كلغ

الثاينلواء امل�ساة الثامنجمند )م.خ(جهاد عثمان

الثالثلواء امل�ساة العا�سرجمند )م.خ(اأحمد ح�سن

الثالثفوج املدفعية االأولجنديزياد اخلطيب

االأولفوج املدرعات االأولرقيبتامر عبيد66 كلغ

الثايناملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديعلي نظام

الثالثلواء احلر�ش اجلمهوريجمند )م.خ(حممد ملك

الثالثلواء امل�ساة العا�سرجمند )م.خ(عمر عثمان

االأولفوج املغاويرعريفاأحمد نظام71 كلغ

الثاينلواء امل�ساة ال�سابعرقيب اأولكمال اخلطيب

الثالثلواء امل�ساة الثاين ع�سررقيب علي �سومان

الثالثلواء امل�ساة الثاين ع�سررقيب اأولنا�سر ال�سحمراين

االأولفوج االأ�سغال امل�ستقلجمند )م.خ(حممد م�سيك75 كلغ

الثايناملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديجان بيار اإيليا

الثالثفوج املدرعات االأولعريفاأحمد وهبي

الثالثالقوات البحريةجمند )م.خ(علي اأحمد

االأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديمي�سال ال�سوري80 كلغ

الثايناملركز العايل للريا�سة الع�سكريةعريف اأولاأحمد الرفاعي

الثالثاللواء اللوج�ستيعريفكاظم ال�سواحلي

الثالثفوج املغاويررقيب اأولاإبراهيم عبود

االأولفوج احلدود الربية االأولرقيباأحمد قمحية85 كلغ

الثاينفوج املغاويررقيب اأولاإبراهيم اخلطيب

الثالثالكلية احلربيةتلميذ �سابطكيفورك دكرمنجيان

الثالثلواء امل�ساة التا�سعجمند )م.خ(اإيهاب عبد الله

االأولفوج املغاويرعريف اأولعلي دمج98 كلغ

الثاينلواء احلر�ش اجلمهوريجنديحممد احلجار

الثالثلواء امل�ساة الثاينعريفح�سن ترحيني

الثالثلواء امل�ساة الثاينعريفخالد دقو

االأوللواء امل�ساة الثاينجنديالهادي حميه130 كلغ

الثاينلواء امل�ساة احلادي ع�سرعريفح�سن حمية

الثالثاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديفيليب احلاج

الثالثلواء امل�ساة االأولجندي اأولوائل جعفر



يف  ودّي��ة  لقاءات  ع��ّدة  يف  اجلي�ش  تاأّلق 

ملعب  على  اأولها  ج��رى  القوى  األعاب 

بينما  احل��دث،   – اللبنانية  اجلامعة 

ملعب  على  اأخرى  لقاءات  ثالثة  جرت 

�ساركت  حيث  اجلمهور،  �سيدة  مدر�سة 

اللبناين  لالحتاد  التابعة  االأندية  جميع 

لهذه االألعاب.

على  الع�سكريني  نتائج  ج��اءت  وق��د 

النحو االآتي:

الأّول: • الّلقاء 
• �سباق ال� 100 مرت:

- اجلندي نور حديد من اللواء التا�سع يف 

املركز االأول.

• �سباق ال� 400 مرت:
اللواء  م��ن  من�سور  ح�سن  اجل��ن��دي   -

احلادي ع�سر يف املركز االأول.

• �سباق ال� 800 مرت:
- العريف خالد من�سور من اللواء االأول 

يف املركز الثاين.

• الوثب الطويل:
طريجي  ابراهيم  حممد  اأول  اجلندي   -

من اللواء العا�سر يف املركز االأول.

- اجلندي كلوفي�ش البطي من املركز 

املركز  يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

الثاين.

الثاين: • الّلقاء 
• �سباق ال� 200 مرت:

- اجلندي نور حديد من اللواء التا�سع يف 

املركز االأول.

اللواء  م��ن  من�سور  ح�سن  اجل��ن��دي   -

احلادي ع�سر يف املركز الثاين.

• �سباق ال� 800 مرت:
- الرقيب اأول ح�سن كركلي من فوج 

املدفعية الثاين يف املركز االأول.

قره  ح�سني  خدماته  املمددة  املجند   -

علي من فوج التدخل ال�ساد�ش يف املركز 

الثالث.

• �سباق ال� 3000 مرت:
- اجلندي اأول ع�سمت غريزي من اللواء 

احلادي ع�سر يف املركز االأول.

اللواء  من  �سويدان  علي  اأول  اجلندي   -

ال�سابع يف املركز الثاين.

- الرقيب اأول حممد العجمي من اللواء 

ريا�ضة 
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اللقب لّلوج�شتي يف بطولة اجلي�ش يف كرة القدم لل�شالت

للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  ق��ائ��د  بح�سور 

الهّد  جورج  العميد  بالوكالة  الع�سكرية 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

اإىل �سباط الريا�سة والرمي يف اجلي�ش، اأقيمت 

يف جمّمع الرئي�ش العماد اإميل حلود الريا�سي 

اجلي�ش  لبطولة  النهائية  املباراة  الع�سكري 

يف كرة القدم لل�ساالت للعام 2015 بني فريقي 

لواء احلر�ش اجلمهوري واللواء اللوج�ستي، وقد 

لقب  بذلك  حمرًزا   2-4 بنتيجة  االأخري  فاز 

البطولة. وقد حّل اللواء الثالث يف املركز 

الثاين ع�سر  اللواء  فوزه على  بعد  الثالث 

بنتيجة 4-5.

اجلي�ش يتاأّلق يف لقاءات األعاب القوى



الثاين يف املركز الثالث.

• �سباق التتابع املتنوع )100، 200، 300، 
400( مرت:

- العريف اأحمد حم�سن واجلنود �سادي 

فرحات، نور الدين حديد، ح�سن من�سور 

يف املركز االأول.

- العريفان حممد قا�سم وخالد من�سور، 

اجلندي اأول حممد �سعيب واجلندي ه�سام 

ا�سماعيل يف املركز الثالث.

• وثب طويل:
اللواء  من  يونان  ف��وؤاد  اأول  العريف   -

الثالث يف املركز االأول.

- اجلندي كلوفي�ش البطي من املركز 

املركز  يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

الثالث.

• وثب عاٍل:
اللواء  م��ن  كنعان  علي  اجل��ن��دي   -

الثاين يف املركز االأول.

اللواء  الديراين من  اأول علي  - اجلندي 

احلادي ع�سر يف املركز الثاين.

الثالث: • اللقاء 
• �سباق ال� 400 مرت:

اللواء  م��ن  من�سور  ح�سن  اجل��ن��دي   -

احلادي ع�سر يف املركز االأول.

- العريف خالد من�سور من اللواء االأول 

يف املركز الثاين.

• �سباق ال� 800 مرت:
- الرقيب اأول ح�سن كركلي من فوج 

املدفعية الثاين يف املركز االأول.

قره  ح�سني  خدماته  املمددة  املجند   -

علي من فوج التدخل ال�ساد�ش يف املركز 

الثالث.

• وثب ثالثي:
اللواء  من  يونان  ف��وؤاد  اأول  العريف   -

الثالث يف املركز االأول.

• وثب عاٍل:
اللواء  الديراين من  اأول علي  - اجلندي 

احلادي ع�سر يف املركز االأول.

- اجلندي اأول مهدي العيداوي من اللواء 

الثامن يف املركز الثاين.

الرابع: • اللقاء 
• �سباق ال� 100 مرت:

- اجلندي حمزة ح�سن من اللواء االأول 

يف املركز الثالث.

• �سباق ال� 400 مرت:
- العريف اأحمد حم�سن من لواء الدعم 

يف املركز االأول.

لواء  من  ا�سماعيل  ه�سام  اجلندي   -

احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

• �سباق ال� 1000 مرت:
قره  ح�سني  خدماته  املمددة  املجند   -

علي من فوج التدخل ال�ساد�ش يف املركز 

الثاين.

• �سباق ال� 3000 مرت:
- املجند املمددة خدماته دروي�ش حديد 

من اللواء الثاين يف املركز الثاين.

• رمي القر�ش )2 كلغ(:
اأول جورج ها�سم من معهد  العريف   -

التعليم يف املركز االأول.

ل��واء  م��ن  عبيد  ب��دري  اأول  الرقيب   -

احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثاين.

ال��ل��واء  م��ن  من�سور  رام���ي  اجل��ن��دي   -

اللوج�ستي يف املركز الثالث.

• وثب طويل:
طريجي  ابراهيم  حممد  اأول  اجلندي   -

من اللواء العا�سر يف املركز االأول.

- اجلندي كلوفي�ش البطي من املركز 

املركز  يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

الثاين.

• وثب عاٍل:
اللواء  الديراين من  اأول علي  - اجلندي 

احلادي ع�سر يف املركز االأول.

- اجلندي اأول مهدي العيداوي من اللواء 

الثامن يف املركز الثاين.

اللواء  م��ن  كنعان  علي  اجل��ن��دي   -

الثاين يف املركز الثالث.
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بطولة كاأ�ش الربيع يف كرة الطاولة

�سارك اجلي�ش يف بطولة كاأ�ش الربيع 

التي  الطاولة  وال�سيدات يف كرة  للرجال 

على  لّلعبة  اللبناين  االحت��اد  نظمها 

�سعادة،  عني   – ال�سال  املون  نادي  ملعب 

االأوىل  املراكز  حيث حّل ع�سكريوه يف 

من بني 169 م�سارًكا.

ب����دع����وة م����ن ج��م��ع��ي��ة ال�����س��ب��اب 

يف  اجلي�ش  فريق  �سارك  الدميقراطي، 

لعبة كرة ال�سلة بدورة ودية على ملعب 

ال�سالم – الرميلة، �ساركت فيها ثماين 

املركز  يف  اجلي�ش  فريق  حّل  وقد  فرق، 

االأول بعد فوزه بجميع املباريات، فت�سلم 

منظمي  من  وامليداليات  ال��دورة  كاأ�ش 

الدورة.

دورة ودية يف كرة ال�شلة

مربوك

• حّلت ر�سا اإبنة 
ال�سهيد  امل��ق��دم 

يف  �سلوم  ابراهيم 

عن  االأول  املركز 

ف��ادي  ���س��ارك   •
اإب��ن امل��ق��دم ف��ادي 

بطولة  يف  الكبي 

ل��ب��ن��ان ل��ل��ج��ودو 

عن  ل����الأح����داث 

 12 العمرية  الفئة 

والتي  �سنة،   13  -

مقر  يف  اأج���ري���ت 

اللبناين  ّاالحت���اد 

ن��ادي  يف  امل���وؤق���ت 

اأدم��ا، وحّل   – بودا 

يف املركز الثالث.

وذلك  الثالثة،  الدرجة 

من  ك��ّل  يف  لفوزها 

ح���رك���ات اأر���س��ي��ة، 

والعار�سة  القفز  طاولة 

ل��ب��ن��ان  ب���ط���ول���ة  يف 

اجلمباز  يف  ل��الإن��اث 

االحت��اد  نظمها  التي 

يف  للعبة  ال��ل��ب��ن��اين 

قاعة نادي اجلمهور.
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بطولة ال�شطرجن 

ال�شريع للعام

التي   2015 للعام  ال�سريع  ال�سطرجن  بطولة  يف  لل�سطرجن   اجلي�ش  فريق  �سارك 

باإ�سراف  لل�سطرجن  ال�سوفياتي  االإحتاد  ومعاهد  جامعات  خريجي  نادي  نّظمها 

االإحتاد اللبناين لّلعبة وبح�سور اأركان من ال�سفارة الرو�سية والقن�سلية الع�سكرية 

لل�سفارة املذكورة وذلك يف مركز النادي املذكور يف منطقة االأوني�سكو. وجاءت 

ال�سوفياتي  االإحتاد  ومعاهد  نادي خريجي جامعات  مل�سلحة  نقطة   15.5 النتيجة 

لل�سطرجن مقابل 9.5 لفريق اجلي�ش. 

اجلي�ش بطل �شباق 

الناقورة ال�شنوي الثالث

جان  ال��ع��م��اد  اجلي�ش  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

للرك�ش،  االإيليت  نادي  نّظم  قهوجي، 

�سباًقا  ال��ت��وايل،  على  الثالثة  ولل�سنة 

 500 حواىل  فيه  �سارك  كلم   10 مل�سافة 

االأمن  قوى  اجلي�ش،  من  وع��ّداءة  ع��ّداء 

اأندية  من  وعّدائني  اليونيفيل  الداخلي، 

لبنانية.

فاز اجلي�ش يف ال�سباق عن فئة الرجال 

املركز  عوا�سة  بالل  العريف  ت�سّدر  اإذ 

يف  قي�ش  ح�سني  الرقيب  تبعه  االأول، 

يف  مرتا  نقوال  واملوؤهل  الثاين،  املركز 

املركز الثالث.

الكوؤو�ش  الفائزون  ت�سّلم  اخلتام،  ويف 

الناقورة،  مرفاأ  حرم  داخ��ل  وامليداليات 

الليطاين  جنوب  منطقة  قائد  بح�سور 

العميد الركن �سربل اأبي خليل ممثال 

ورئي�ش  قهوجي،  العماد  اجلي�ش  قائد 

حمم��ود  ال�سيد  ال��ن��اق��ورة  ب��ل��دي��ة 

اأه��ايل  م��ن  كبي��ر  وع��دد  مه��دي 

امل�ساركني واملناطق املجاورة.

ميني ماراثون حول الثالث

ميني  ح���وال«  �سباب  »جت��ّم��ع  ن��ّظ��م 

كلم   5 مل�سافة  الثالث  ح��وال  م��اراث��ون 

وذلك  بتجمعنا«،  حوال   « عنوان  حتت 

على طريق عام البلدة.

واحتّل  ال�سباق  هذا  يف  اجلي�ش  �سارك 

ع�سكريوه املراكز االأوىل؛ فنال العريف 

امل�ساة  ل���واء  ال��رف��اع��ي م��ن  ال��دي��ن  ع��ز 

اخلام�ش ميدالية ذهبية وكاأ�ش املاراثون 

لفوزه باملركز االأول، وتبعه املجند املمددة 

امل�ساة  لواء  من  �سرحان  حممد  خدماته 

الثالث يف املركز الثاين.



الطائرة: • الكرة 
ب������ت������اري������خ   -

تواجه   ،2015/3/26

ف���ري���ق اجل���ي�������ش يف 

فريق  م��ع  وّدي  ل��ق��اٍء 

مدر�سة  خريجي  نادي 

يف  الر�سمية  القلمون 

هافن  النورث  جمّمع 

وكانت  القلمون   –
مل�سلحة   2-3 النتيجة 

النادي.

• كرة �شلة:
ب������ت������اري������خ   -

خا�ش   ،2015/2/23

مباراة  اجلي�ش  فريق 

منتخب  م���ع  وّدي�����ة 

�سنة   16 دون  ملا  لبنان 

جمّمع  ملعب  على 

ال���رئ���ي�������ش ال��ع��م��اد 

الريا�سي  حل��ود  اإميل 

حيث  ال��ع�����س��ك��ري 

بفوز  ال��ل��ق��اء  اختتم 

-71 بنتيجة  اجلي�ش 

.35

- بتاريخ 2015/4/16، تبارى فريقا اجلي�ش واأنيبال 

– زحلة يف لقاٍء وّدّي على ملعب القلبني االأقد�سني 
 82  –  87 بنتيجة  املباراة  انتهت  حيث  زحلة   –

مل�سلحة اجلي�ش.

• كرة قدم:
احلر�ش  ل��واء  فريق  لعب   ،2015/2/4 بتاريخ   -

على   Alfa �سركة  فريق  مبواجهة  اجلمهوري 

ملعب Fair Play – احلازمية حيث انتهى اللقاء 

الوّدي بفوز فريق اللواء بنتيجة 4-9.

ودية  مباراة  اجلي�ش  خا�ش   ،2015/3/9 بتاريخ   -

على  الغازية   – الريا�سي  ال�سباب  نادي  فريق  مع 

االأخ��ري  ف��از  حيث  البيدر  حي   – ال��ن��ادي  ملعب 

بنتيجة 2-4.

• كرة يد:
يف  اجلي�ش  تبارى   ،2015/2/ و16   6 بتاريخي   -

على  الريا�سي  ال�سداقة  ن��ادي  مع  وّدّي��ني  لقاءين 

املبارتان  وانتهت  املطار  طريق   – النادي  ملعب 

والثانية   ،28-35 بنتيجة  االأوىل  النادي؛  مل�سلحة 

بنتيجة 30-33.

و2015/2/19   4 بتاريخي  اجلي�ش  تواجه  فيما   -

مع نادي املربة الريا�سي، وفاز يف االأوىل )مربة االإمام 

علي – قاعة االأمري- معروب( بنتيجة 32-22، ويف 

الثانية )جمّمع الرئي�ش العماد اإميل حلود الريا�سي 

الع�سكري( بنتيجة 25-38.
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اإعداد:

فيليب �شّما�س

ة
ع

ط
قا

ت
مل
 ا

ت
ما

ل
ك

ال
ة 

ق
ب
سا

�
م

اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�شم: ......................................................................................................................................     الهاتف: ...............................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................................

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 اأيار 2015.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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1ـ �سالح م�ساد للدروع، �سياج الوطن، ال�سجعان.

منيع،  قــوّي  القتال،  يف  واالقــدام  ال�سجاعة  2ـ 

وطننا احلبيب.

3ـ م�ّض، عّز ورفعة، اأقر�ض املال، �سّقوا االأر�ض للزرع.

4ـ غزال، قلب، نبت من الرياحني، �سما وارتفع، حرف جر.

بجمع  �سربت  ظهرت،  �سديدا،  ا�سطرب  اأملانية،  مدينة  5ـ 

الكّف.

6ـ نقي�ض يكرب، والية اأمريكية.

7ـ التاأّهب، ياأكل، ع�سل، اأ�سل البناء.

رّقق  اجلنوب،  يف  بلدة  غيظا،  منخره  نفخ  االأمر،  اأكّلفه  8ـ 

ن ال�سعر. وح�سّ

9ـ خ�سن �سوته، نوتة مو�سيقية.

عراقي  عود  وعازف  مو�سيقي  باك�ستانية،  مدينة  عائلة،  10ـ 

تويف يف املجر 1997.

جنوب  لرئي�ض  الثاين  اال�سم  للتمني،  باملكان،  اأقاموا  11ـ 

افريقيا �سابقا تويف 2013.

12ـ حّراث، رئي�ض غاين تويف 1972، عنّي كمية ومقدار.

13ـ دولة افريقية، م�سرحية لفريوز، نادم.

14ـ تر�سد، قدوم، عهد، ات�ساع ورغد العي�ض.

15ـ غري متعلم، دولة اأوروبية، جزيرة يونانية، لعاب.

�ض، لال�ستدراك. 16ـ يحّدث ليال، دّر، �سمري مت�سل، نخ�سّ

17ـ ال�سمني، زهر الرمان، ارادة  ورغبةاحل�سول على ال�سيء.

18ـ الثمر املدرك والنا�سج، قّدمنا خدمة اأو ن�سيحة، من الطيور.

19ـ عا�سمة افريقية، يف اجل�سم، يحر�ض، فيل�سوف اأملاين.

20ـ اأديب و�سحايف لبناين راحل، اأغواهم وزّين لهم، �ساعدي.

21ـ مرفاأ يف اأملانيــا، قمر، مرفاأ يف الربازيل.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

اأجّد  اأمريكا اجلنوبية،  دولة يف  اآ�سيوية،  دولة  1ـ 

واأتعب يف العمل.

2ـ يربق، �ساعر واأديب لبناين راحل، طرق.

3ـ مدينة يف الواليات املتحدة، من اأعظم �سعراء ايطاليا.

اأ�ساور  العنق،  يف  عرق  اأوروبية،  عا�سمة  ا�سبانية،  �سحيفة  4ـ 

جمدولة من ذهب.

5ـ نتدرب، اكتمل، للنفي، دولة عربية، �سار الوقت.

6ـ �سّق، اأتركه، قلب االناء على راأ�سه، يظهر ال�سيء.

الواليات  لرئي�ض  الثاين  اال�سم  الفيء،  رجع  ال�ستار،  اأرخــى  7ـ 

املتحدة قبل مئة �سنة،اأ�سعر.

اأحّد  انكليزي،  وكيميائي  فيزيائي  نــار،  جبل  للنهي،  8ـ 

واأ�سقل ال�سكني.

راحل،  م�سري  و�سحايف  ل�ساعر  الثاين  اال�سم  ال�سيف،  �سقل  9ـ 

اأوروبية، يقنط،  عا�سمة 

بحر.

للغروب  ال�سم�ض  مالت  10ـ 

وا�سفّرت، يذكر النباأ، عندنا.

11ـ من احلبوب، ال�سهر التا�سع، �سّدة احلر.

جلورج  اأغنية  تنزانيا،  دولة  تنغانيكا  مع  توؤلف  جزيرة  12ـ 

و�سوف.

13ـ للتف�سري، �ساحلوهم، مغنية وممثلة م�سرية، جر�ض.

نا، اخترب. 14ـ وجب على، ر�سح، منّد امل�سروع بالدراهم، يخ�سّ

15ـ اتكال على، عا�سمة افريقية، �سمري منف�سل.

16ـ �سيخ �سعيف، حاجة، نظر، اأن�سدت.

و�سامية جمال، منا�ض،  املليجي  17ـ فيلم من بطولة حممود 

كاتب ق�س�سي رو�سي راحل.

18ــ اقرتب، حرف ن�سب، مدينة اأمريكية، ر�سام فرن�سي.

19ـ بلى باالأجنبية، مغنية ا�ستهرت ب�سرب العود عا�سرت عمر 

بن اأبي ربيعة، فيل�سوف عربي قدمي.

الذبابة،  وطّنت  �سّوتت  20ـ 

يف  ـــدت  ول م�سرية  ممثلة 

العام 1935، �سهل. 

اأول ح�شني �شالمة • املوؤهل 
لواء امل�ساة اخلام�ض.

اأول كابي مارون • املعاون 
جهاز اأمن املطار.

• العريف اأ�شامة �شريتح
اللواء اللوج�ستي.

• ع�شام من�شور عون
درعون - ك�سروان.

111 العدد 359

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

عع دد يي مم سس لل اا ثث لل اا ثث لل اا لل خخ دد تت لل اا 1

نن اا دد يي مم لل اا رر بب لل يي سس اا لل بب اا لل 2

دد كك شش كك نن حح بب يي جج نن مم زز اا لل تت كك 3

لل اا نن اا اا مم نن دد اا زز اا يي نن دد اا سس 4

يي وو لل دد لل يي فف يي لل اا سس زز عع نن 5

بب رر اا شش رر اا مم وو رر اا كك وو دد 6

قق دد يي ةة رر يي لل ثث لل فف يي نن رر 7

رر يي رر حح يي هه دد 8

وو بب اا يي لل وو فف يي رر يي دد مم حح دد اا دد وو 9

اا اا سس اا رر مم تت وو رر يي بب اا مم 10

لل وو قق بب لل اا دد يي دد حح وو بب اا دد اا وو رر اا 11

بب لل وو لل عع دد اا اا قق اا رر قق رر اا سس 12

نن اا غغ وو دد اا لل لل يي نن مم اا لل اا 13

دد اا مم دد وو لل خخ يي تت فف بب تت لل 14

يي سس بب نن يي اا دد هه اا جج لل اا رر اا 15

وو رر ثث يي هه لل اا اا نن فف دد رر بب 16

خخ اا نن 17

مم لل عع لل لل ىى لل عع لل لل نن طط وو لل لل اا نن لل كك 18

لل اا مم عع اا يي تت بب يي سس نن فف يي وو سس يي نن بب 19

وو تت لل يي جج اا رر اا لل اا جج هه تت بب يي اا لل 20

لل وو دد عع وو لل سس نن مم هه دد اا لل جج اا رر حح 21
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• الفرد كروبر:
عامل اأمريكي )1876ـ 

1960(. طّور ت�سّورا 

لعلم ال�سالالت مبنيا 

على العالقات بني 

االأ�سخا�ض.

• جوزف دو غوبينو:
اأديب فرن�سي )1816ـ 

1882(. ا�ستهر 

بدرا�ساته وبحوثه 

التفاوت بني االأجنا�ض 

الب�سرية. له روايات 

وق�س�ض. منها: الرثّيا.

• جيورجي لو كات�س: 
اأديب وفيل�سوف جمري 

)1885ـ 1971(. �سرح 

فكرة الوعي الطبقي. 

من كتبه: التاريخ 

والوعي الطبقي، 

ونظرية الرواية.

اأوتاوا

ا�سبانيا

ايطاليا

ابتداع

ابتكار

ا�ستنباط

باراغواي

باك�ستان

بر�سلونة

بيانو

بديع

بنود

تلميذ

ت�سالنجر

ثوب

جرة

جلمود

حرارة

ديدرو

ديكارت

دفة

دفاع

زامبيا

زيوت

�سهل

�سانتو�ض

�س�ض

�سنديد

طريق

طرابل�ض

فانو�ض

فرن�سا

قرب�ض

كنز

الرنكا

ميالن

موناكو

مخ

مازيرو

نابويل

نريوبي

نروج

هولندا

هناء

وجود

ولنغتون

وقت

وجدان

وار�سو.

قامو�ض �سغري

العدد 112359

9  4  8  3  1  5  7  6  2  
6  3  1  9  2  7  4  8  5  
2  7  5  8  4  6  1  3  9  
7  2  9  6  5  3  8  4  1  
3  5  4  2  8  1  9  7  6  
8  1  6  4  7  9  2  5  3  
5  6  7  1  9  4  3  2  8  
4  9  2  5  3  8  6  1  7  
1  8  3  7  6  2  5  9  4  

 

4  8  1  9  3  5  7  6  2  
3  7  2  1  4  6  8  5  9  
9  6  5  7  8  2  4  1  3  
8  9  6  2  5  1  3  7  4  
5  2  4  3  6  7  9  8  1  
1  3  7  8  9  4  6  2  5  
2  4  8  5  7  9  1  3  6  
7  1  9  6  2  3  5  4  8  
6  5  3  4  1  8  2  9  7  

 

  8  1  7  2 
6   9 2   8  

 7    6  3  
  9  5  8  1 

3 5       6 
   4  9 2   
 6 7    3  8 

4 9   3 8  1  
1  3  6  5   

 

 8   3    2 
3   1  6  5  

 6   8  4   
8     1    

 2  3    8  
  7   4    
 4  5    3  
 1  6   5  8 

6  3  1   9  

 



  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  

اأن  ـــد  ـــري ت هــــل 

هو  مــا  تكت�سف  

داخــــل  يف  ـــاأ  خمـــب

ال�سورة؟

اإاّل  عــلــيــك  مـــا 

نظرك  تــرّكــز  اأن 

حمددة  نقطة  على 

على  و�سطها،   يف 

امل�سافة  تكون   اأن 

قــريــبــة جـــــًدا، ثم 

ــعــد ثـــوان  ــــاول ب ح

الــ�ــســورة  تبعد  اأن 

اأن   حماواًل  تدريًجا، 

بنظرك  تخرتقها 

اىل  تتو�سل  حــتــى 

ــال  ــك ــس ـــــة االأ� روؤي

ــاد  ــع الــثــالثــيــة االأب

الــــتــــي �ــســتــظــهــر 

اأمامك. 
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..واآخر ال�شنة موعدنا

نتائج امل�سابقة ال�سنوية نتائج امل�سابقة ال�سنوية

ك
ربو

م

للتخطيط، فاز باجلائزة االأوىل وقيمتها 300.000 ل.ل.

- الرقيب اأول �شربل يعقوب من قيادة القوات اجلوية 

الذي نال اجلائزة الثانية وقيمتها 200.000 ل.ل.

كما نقول مربوك لـ:

الع�شكري  امل�شت�شفى  من  نا�شيف  توفيق  اأول  املعاون 

امل�شاة  لواء  من  زريق  علي  اأول  املعاون  املركزي، 

التدخل  فوج  من  حمود  ح�شام  املعاون  ال�شاد�س، 

لواء  من  جوين  اأحمد  خدماته  املمددة  املجند  الرابع، 

امل�شاة االأول، وال�شيدة مادونا اخلياط، وجائزة كل منهم 

100.000 ل.ل.

�شنة بعد �شنة يكرب عدد امل�شاركني يف امل�شابقة ال�شنوية 

ال�شنة  هذه  اإجاباتهم  تدفقت  والذين  لـ»اجلي�س«، 

ب�شكل  اجابوا  مبعظمهم  امل�شاركون  هائلة.  بكميات 

اأنهم يتابعون ا�شدارات  �شحيح على اال�شئلة، ما يعني 

القرعة  اإجراء  من  بد  ال  كان  النهاية  يف  لكن  املجلة. 

وبنتيجة  ح�شل.  ما  وهذا  احلظ،  ا�شحاب  الختيار 

ال�شحب بالقرعة نقول مربوك لكل من:

اجلي�س  اركان  من  امل�شري  حممود  اأول  املوؤهل   -



يتلّهوا  اأن  دون  فواجهوهم من  للأعداء،  ب�صدورهم  ت�صّدى جنودنا  مّرة  كم من 

اأ�صلحة ومعدات بت�صّرفهم، وما ميتلك هوؤالء  باإقامة املقارنات بني ما يتوافر من 

�صخمة،  ع�صكرية  تر�صانة  ميتلك  االإ�صرائيلي  العدو  اأّن  يعلم  اجلميع  منها. 

كما اأّن يف حوزة االإرهاب، وهو العدو االآخر، املزيد من االأ�صلحة واملعدات والو�صائل 

ت�صتهدف  التي  االإجرامية  واقرتافاته  املتنّقلة،  العدوانية  اأعماله  ت�صّهل  التي 

التخريب  خانة  يف  واأخرًيا  اأواًل  ت�صّب  التي  االأهداف  اىل  �صعًيا  واملرافق،  االأماكن 

واملنّفذين. للمخّططني  امُلنى  اأق�صى  وهذا  ال�صواء،  واملنّظم على  الع�صوائي 

املهّمات  حجم  مع  وباملقارنة  بال�صدور،  املواجهة  تلك  مبوازاة  اأنه  الراأي  وكان 

جلهة  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  على  املعقودة  للآمال  واحرتاًما  التنفيذ،  املطلوبة 

من  بّد  ال  املواطنني،  جانب  اىل  ووقوًفا  املوؤ�ص�صات،  وحماية  الوطن،  عن  الّدفاع 

ا  خ�صو�صً واالأ�صول،  القواعد  وفق  العامل  يف  وهناك  هنا  من  املتطور  ال�صلح  تاأمني 

واأّن جزًءا من اإجنازات اجلي�ش يتخطى اإطار امل�صلحة الذاتية ليطاول م�صالح ذلك 

كّل  يف  واملجتمعات  احلكومات  ي�صغل  له  نت�صّدى  الذي  فاالإرهاب  نف�صه،  العامل 

مكان، وهو يف ذهاب واإياب وتنقلت �صّرية عرب حدودها، موزًعا االأخطار يف كل 

اجتاه.

اأن  اإلينا بالت�صاعد، فاإّن �صعورنا بالر�صا ال بّد  واليوم، وقد بداأت وترية ورود ال�صلح 

يت�صاعد هو االآخر، ومردود ت�صحياتنا ال بّد اأن يزداد ويتوا�صل، ون�صبة �صحايانا ال بّد 

اأن تتناق�ش وتتقّل�ش. ال اأحد ميكنه اأن ينكر اأهمية ذلك يف دعم الروح املعنوية 

التي تزداد قوة و�صلبة عند توافر الو�صائل وظهور البحبوحة يف االإمكانات، لكن 

ذلك كّله لن يلغي من اأذهاننا اأّن االن�صان ياأتي قبل االآلة تاأثرًيا وترتيًبا وت�صنيًفا، 

ال�صلح  يلغي  لن  اأخرى  ناحية  ومن  امل�صانع.  ت�صنعه  ال  �صلًحا  احلق  قّوة  يف  واأّن 

عليه،  نحافظ  اأن  يجب  الذي  قدمي  �صلح  من  عندنا  ما  ح�صاباتنا  من  اجلديد 

�صوف  الحق  �صلح  فكّل  الق�صوى،  احلدود  اإىل  منه  واال�صتفادة  �صيانته  يف  ون�صتمّر 

مي�صي عليه الوقت وي�صبح �صابًقا. وحدها �صواعد جنودنا، يف اأفواجها املتلحقة، 

هي الثابتة واملتجّددة يف اآن، وهي التي نطمئّن اليها على مّر الزمان.

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

ال�صالح

بني القدمي واجلديد

عبارة
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