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اجلي�ش  يف  الإ�صرتاتيجية  والدرا�صات  البحوث  مركز  نّظم 

اللبناين، املوؤمتر الإقليمي اخلام�ش الذي عقد حتت عنوان: 

»ال�صرق الأو�صط يف ظل متغرّيات ال�صيا�صة الدولية«، وناق�ش 

التي  التطورات  ظّل  يف  الكربى،  والعاملية  الإقليمية  الق�صايا 

ي�صهدها العامل العربي وتعاظم تفاعالتها.

ثماين �صنوات يف اأق�صية عكار، املنية، وال�صنية كانت كافيًة 

الثاين وجوده يف قطاع م�صوؤوليته، حيث  امل�صاة  لواء  لريّكز 

اأهبة ال�صتعداد، ملواجهة امل�صتجدات والأحداث  بات على 

ال�صمالية، بحزٍم  البلدات احلدودية  اأي من  اأي وقت ويف  يف 

وبتدابري �صارمة.

بتمرينني  املن�صرم  اأيار  �صهر  خالل  اللبناين  اجلي�ش  �صارك 

اجلارح )قطر(،  وال�صقر  )الأردن(  املتاأهب  الأ�صد  دوليني: 

واأثبت �صباطه وع�صكريوه الذين انتدبوا اإىل املهمتني كفاءة 

عالية، دفعت املعنيني اإىل التنويه مبا و�صل اإليه جي�صنا من 

حرفية.

ا�ستقباالت وزير الدفاع ................................. 4

ا�ستقباالت قائد اجلي�ش ................................ 7

اأمر الي�م .............................................. 13

ج�لة ميدانية ......................................... 14

ا�ستقباالت رئي�ش االأركان ............................. 16

19 ................................................ م�ؤمتر 

وفاًء لهم ............................................. 27

حتقيق ع�سكري ....................................... 31

36 .............................................. مناورات 

جي�سنا ................................................. 41

48 .............................................. �سهداوؤنا 

يف ثكناتنا ............................................. 51

وجهة نظر ............................................ 54

درا�سات واأبحاث ...................................... 56

تاريخ معا�سر .......................................... 61

ق�سايا اإقليمية ........................................ 64

اأفكار وم�ساريع ........................................ 67

اإقت�ساد ومال .......................................... 72

وقفة وفاء ............................................ 74

متقاعد يتذكر ........................................ 79

نا�ش وحق�ق ......................................... 83

يف �سجل اخلل�د ...................................... 85

ق�سة ق�سرية .......................................... 87

وجه وحدث ............................................ 90

ه� وهي ............................................... 94

96 .................................... االإن�سان  رحلة يف 

خدمات دوت ك�م .................................... 100

ق�اعد التغذية ....................................... 103

104  ............................................. ريا�سة 

عبارة ................................................  114

 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حمتويات العدد

 »جندي الغد«: زاوية خا�سة بجنود امل�ستقبل

العدد 360 - ال�سنة ال�احدة والثالث�ن - حزيران 2015

حتقيق ع�سكري

مناورات

31

36



ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 4360

وزير الدفاع الوطني ي�سارك يف ا�ستقبال الرئي�س الإيرلندي ويجتمع به

الدفاع  ووزير  زار رئي�س اجلمهورية الإيرلندية مايكل هيغنز 

الإيرلندية  الوحدة  لتفّقد  لبنان،  كوفيني  �ساميون  فيها 

املنا�سبة حفل  اأقيم يف  وقد  الـ»يونيفيل«.  اإطار  العاملة �سمن 

ا�ستقبال يف بلدة الطريي حيث مركز الوحدة املذكورة. �سارك 

وقائد  الوطني �سمري مقبل  الدفاع  وزير  الزائر  الوفد  ا�ستقبال  يف 

القوات الدولية اجلرنال لوت�سيانو بورتولنو.

هيغنز  الرئي�س  �سّم  اجتماع  عقد  املرا�سم،  انتهاء  بعد 

احتفال  اأقيم  ثم  مقبل.  الرئي�س  ودولة  الإيرلندي  الدفاع  ووزير 

ع�سكري اأدىل على اأثره الرئي�س الإيرلندي بت�سريح اأعرب فيه 

عن �سروره بوجوده يف لبنان لتفّقد مركز الكتيبة الإيرلندية 

عّدة  تنفيذها  اإىل  م�سرًيا  الـ»يونيفيل«،  اإطار  �سمن  العاملة 

حققت  اأنها  معترًبا  كثرية،  اإمنائية  وم�ساريع  مهمات، 

حفظ  اإىل  الهادف  عملها  جمال  يف  �سّيما  ل  كبرًيا،  جناًحا 

ال�سالم والأمن يف املنطقة.

اللبناين  به اجلي�س  يقوم  الذي  »بالدور  الإيرلندي  الرئي�س  ونّوه 

يف هذا املجال، وبعالقة التعاون والت�سامن والدعم القائمة بينه 

ا يف الأوقات ال�سعبة«، كما  وبني الكتيبة الإيرلندية، وخ�سو�سً

�سكر الوزير مقبل على »ح�سن ا�ست�سافته«.

مع  مقبل  الوزير  اجتمع  ال�ستقبال،  حفل  هام�س  وعلى 

قائد القوات الدولية الذي اأطلعه على م�سار عمل هذه القوات 

والتن�سيق القائم مع اجلي�س اللبناين.

...وميّثل رئي�س احلكومة

يف زيارة ر�سمية اإىل تركيا

زار نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل تركيا، ممثاًل رئي�س 

احلكومة ال�سيد متام �سالم يف افتتاح موؤمتر ال�سالم الذي اأقامته تركيا ملنا�سبة مرور مئة عام 

على معركة غاليبويل.

... ويجتمع مع هيئة املحكمة الع�سكرية

مكتبه  يف  مقبل  �سمري  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  اجتمع 

الع�سكرية  املحكمة  لدى  احلكومة  مفّو�س  مع  الــوزارة،  يف 

وذلك  غيدا،  اأبو  ريا�س  التحقيق  وقا�سي  �سقر  �سقر  القا�سي 

املحكمة،  هيئة  مع  يعقدها  التي  الدورية  اللقاءات  اإطار  يف 

لالطالع على ح�سن �سري العمل وم�سار التحقيقات يف امللفات 

املحالة اإليها، والبحث يف اإزالة العقبات.
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...ويرتاأ�س اجتماع احلو�س الرابع

مو�سوع احلو�س الرابع كان حمور الجتماع الذي تراأ�سه دولة 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل يف 

قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  بح�سور  الــوزارة  يف  مكتبه 

ال�سباط  فا�سل وكبار  اإدمون  الركن  العميد  املخابرات  ومدير 

ح�سن  ال�سيد  بريوت  مرفاأ  اإدارة  جمل�س  رئي�س  و�سّم  املعنيني، 

قريطم واأع�ساء املجل�س. جرى خالل الجتماع الطالع على 

عملية  على  ترتّتب  التي  والنعكا�سات  واملعطيات  اخلرائط 

الردم ومدى احلاجة اإليها والغاية منها. واأفاد دولة الرئي�س مقبل 

ليت�سّنى  الوقت  الوزارة ترتّيث بع�س  باأن  انتهاء الجتماع،  اإثر 

لها در�س املو�سوع يف �سوء املعلومات التي توافرت لديها خالل 

هذا اللقاء، لتخاذ املوقف املنا�سب.

دان الوحدات يف الناقورة وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�س يتفّقّ

�سّدد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ 

املنت�سرة على  اأن »مهمة وحدات اجلي�س  �سمري مقبل على 

احلدود اجلنوبية للدفاع عنها يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي، 

على  املنت�سرة  الأخــرى  الوحدات  مهّمة  عن  اأهمية  تقل  ل 

م�سرًيا  الإرهابية«،  التنظيمات  مواجهة  يف  ال�سرقية  احلدود 

اإىل اأن »العدو الإ�سرائيلي كما الإرهاب يلتقيان على هدف 

ل�سرب  متهيًدا  الداخلية  الفتنة  اإثارة  اإىل  ال�سعي  وهو  واحد، 

وحدة الوطن و�سيغة العي�س امل�سرتك بني اأبنائه«.

كالم الوزير مقبل جاء خالل تفّقده وقائد اجلي�س العماد 

منطقة  يف  املنت�سرة  الع�سكرية  الــوحــدات  قهوجي  جــان 

اإجراءاتها  على  واّطلعا  مراكزها  يف  جال  حيث  الناقورة، 

امليدانية. واأّكد وزير الدفاع الوطني اأن »قّوة اجلي�س م�ستمدة 

بًرا  الوطنية  و�سيادته  باأر�سه  ك  التم�سّ يف  لبنان  حق  من 

وبحًرا وجًوا، كذلك من واجبه يف الدفاع عن هذه ال�سيادة، 

والتفاف اللبنانيني حوله ووقوف املجتمع الدويل اإىل جانبه«.

من جهته، اأّكد العماد قهوجي اأن »قرار اجلي�س احلازم هو 

الت�سدي لأي اعتداء على لبنان من اأي جهة اأتى«، لفًتا اإىل اأن 

»الأعباء الكبرية امللقاة على عاتق اجلي�س يف هذه املرحلة 

بواجبه  القيام  عن  تثنيه  لن  البالد،  جتتازها  التي  ال�سعبة 

الدفاعي والأمني، مهما كّلف ذلك من اأثمان وت�سحيات«.

ودعا قائد اجلي�س »الع�سكريني اإىل تعزيز التعاون والتن�سيق 

واإىل  اجلنوب،  ا�ستقرار  على  للحفاظ  الدولية  القوات  مع 

ملواجهة  وال�ستعداد،  اجلهوزية  ــات  درج باأق�سى  التحّلي 

خمتلف التحديات والأخطار املرتقبة«.





اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش
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قائد اجلي�س ي�ستقبل 

وزير الدفاع الأرميني

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

Seyran Ohanyan على  ال�سيد  الأرميني  الدفاع  وزير  الريزة، 

 Ashot راأ�س وفد مرافق، يف ح�سور �سفري اأرمينيا يف لبنان ال�سيد

تعزيز  و�سبل  العامة  الأو�ــســاع  البحث  وتناول   .kocharian
عالقات التعاون بني جي�سي البلدين.

�سفري ... و�سفراء قهوجي  العماد  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

 David ال�سيد  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

Hale وا�ستعر�س معه التطّورات الراهنة يف لبنان واملنطقة.
Patrice Paoli على راأ�س  كما ا�ستقبل �سفري فرن�سا ال�سيد 

الدولية  للموؤ�س�سات  الدولية  املنظمة  مدير  �سّم  مرافق،  وفد 

 Jean-Pierre La ال�سيد  والفرنكفونية  الإن�سان  حلقوق 

Croix. وتناول البحث جمالت التعاون، والتطّورات الراهنة يف 
املنطقة.

ال�سيد  بريطانيا  �سفري  اجلـي�س  قائد  ا�ستقبل  كــذلــك، 

الربيطاين  اللبناين  الفريق  واأع�ساء   Thomas Fletcher
املكّلف تطبيق برنامج امل�ساعدات الربيطانية اخلا�س ب�سبط 

احلدود. وقد تراأ�س العماد قهوجي اجتماعًا يف قاعة الإيجاز يف 

الريزة، يف ح�سور اأع�ساء الفريق املذكور وعدٍد من كبار �سباط 

الأعتدة  من  اجلي�س  احتياجات  عر�س  خالله  جرى  القيادة، 

الربيطانية يف اإطار الهبة ال�سعودية املقّدمة للجي�س.

ويف الإطار نف�سه، ا�ستقبل قائد اجلي�س �سفري �سوريا ال�سيد علي 

عبد الكرمي علي، والقائمة باأعمال ال�سفارة ال�سويدية ال�سيدة 

.Birgitta Holst Alani

�سفري 

الواليات 

املتحدة 

االأمريكية

�سفري 

بريطانيا

�سفري 

�سوريا

�سفري

فرن�سا

اجتماع

يف قاعة 

االإيجاز

القائمة 

باأعمال 

ال�سفارة 

ال�سويدية



 Claudio اجلــرنال  الإيطايل  الدفاع  اأركــان  رئي�س  اجلي�س  قائد  العماد  ا�ستقبل 

 Giuseppe ال�سيد  الإيطايل  ال�سفري  ح�سور  يف  مرافق،  وفد  راأ�ــس  على   Graziano
البلدين،  الثنائية بني جي�سي  العالقات  البحث  وتناول   .Pietro Luigi Monteduro العميد  الع�سكري  وامللحق   Morabito

ومهمة الوحدة الإيطالية العاملة �سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 8360

قائد القوات 

اخلا�سة 

يف القيادة 

الو�سطى 

االأمريكية

القائد العام 

للقوات 

امل�سّلحة 

االأندوني�سية

... ونائب وزير 

اخلارجية الأمريكي

اخلارجية  وزير  نائب  قهوجي  العماد  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

الأمريكي ال�سيد Antony Blinken على راأ�س وفد مرافق، يف 

ح�سور ال�سفري الأمريكي ال�سيد David Hale. وتناول البحث 

جي�سي  بني  الع�سكري  التعاون  وعالقات  العامة  الأو�ــســاع 

البلدين.

ا�ستقبل قائد اجلي�س القائد العام للقوات امل�سّلحة الأندوني�سية 

ح�سور  يف  ع�سكري،  وفد  راأ�س  على   Moeldoko اأول  الفريق 

 .Achmad Chozin Chumaidy ال�سيد  اأندوني�سيا  �سفري 

التعاون  وعالقات  العامة  الأو�ساع  عر�س  اللقاء  خالل  وجرى 

الأندوني�سية  الوحدة  مهمة  اإىل  اإ�سافة  البلدين،  جي�سي  بني 

العاملة �سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

القيادة  يف  اخلا�سة  القوات  قائد  قهوجي  العماد  التقى  كما 

ح�سور  يف   ،Nagata Michael اجلرنال  الأمريكية  الو�سطى 

التعاون،  عالقات  يف  املجتمعون  وبحث  الأمريكي.  ال�سفري 

ا تدريب الأفواج اخلا�سة يف اجلي�س اللبناين وجتهيزها. خ�سو�سً

... و�سباًطا قادة اأجانب

... ورئي�س اأركان الدفاع الإيطايل

... واملمثلة ال�سخ�سية للأمني العام للأمم املتحدة

العام  ال�سخ�سية لالأمني  املمثلة  العماد قائد اجلي�س  ا�ستقبل 

لالأمم املتحدة ال�سيدة Cigrid Kaag، وتناول البحث الأو�ساع 

العامة يف لبنان واملنطقة. 
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النائب اأالن عون

النائب با�سم ال�ساب

النائب علي املقداد مع وفد من فعاليات بعلبك

النائب جان اأوغ�سبيان

النائب حممد ال�سفدي

النائب حممد رعد واحلاج وفيق �سفا

... وامللحق الع�سكري الربيطاين 

املقدم  الربيطاين  الع�سكري  امللحق  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

James Cushner، يف زيارة وداعية مبنا�سبة انتهاء مهمته يف 
.Chris Gunning لبنان، قّدم خاللها خلفه املقدم

ا�ستقبل العماد قهوجي يف مكتبه يف الريزة، النّواب ال�سادة: 

ال�سفدي،  حممد  ال�ساب،  با�سم  اأوغ�سبيان،  جان  عون،  األن 

وعلي املقداد يرافقه وفد من فعاليات بعلبك، ورئي�س كتلة 

النائب حممد رعد يرافقه احلاج وفيق �سفا.  الوفاء للمقاومة 

وقد ُبحثت خالل اللقاءات الأو�ساع العامة والتطّورات الراهنة 

يف البالد.

... ونواًبا



اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 10360

والوزيرين  فاعور،  اأبو  وائل  النائب  العامة  ال�سحة  وزير  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

ال�سابقني اأ�سعد حردان وعلي قان�سو. وتناول البحث الأو�ساع العامة.

... ووزراء

جورج  اللواء  الدولة  اأمن  عام  ومدير  ابراهيم،  عبا�س  اللواء  العام  الأمن  عام  مدير  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

قرعة، وبحث معهما يف التطّورات الأمنية يف البالد والتن�سيق امل�سرتك بني املوؤ�س�سات.

... واللواءين 

ابراهيم وقرعة

الوزيران ال�سابقان اأ�سعد حردان وعلي قان�سووزير ال�سحة العامة  النائب وائل اأبو فاعور

مدير عام اأمن الدولة مدير عام االأمن العام

... ووفًدا من رابطة قدماء القوات امل�سّلحة اللبنانية

القوات  قدماء  رابطة  من  وفدًا  اجلي�س  قائد  العماد  ا�ستقبل 

يف  عثمان،  عثمان  املتقاعد  اللواء  برئا�سة  اللبنانية  امل�سّلحة 

الوفد  قّدم  كما  الرابطة.  ن�ساطات  عر�س  خاللها  مّت  زيــارة 

لالحتاد  العمومية  اجلمعية  با�سم  ال�سرف  و�سام  اجلي�س  لقائد 

الحتاد  وميدالية  احلرب،  و�سحايا  القدماء  للمحاربني  العربي 

عربون وفاء وتقدير.

... ووفًدا من رجال الأعمال

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

رجال اأعمال لبنانيني يف اململكة العربية ال�سعودية.







اأمر اليوم
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قائد اجلي�ش 

للع�سكريني يف 

عيد املقاومة 

والتحرير

واثق باأّنكم 

لن تبخلوا 

بالعرق والدم

لت�ستحقوا 

�سرف املهمة 

النبيلة

لي�ستحقوا  والدم  بالعرق  يبخلوا  الع�سكريني لن  باأن  ثقته  العماد جان قهوجي عن  قائد اجلي�س  عرّب 

املقاومة  عيد  مبنا�سبة  اليوم«  »اأمر  يف  جاء  قهوجي  العماد  كلم  يتولونها.  التي  النبيلة  املهمة  �سرف 

والتحرير الذي اأحيته القيادة باحتفالت يف خمتلف املواقع والثكن.

يف ما يلي، ن�س »اأمر اليوم«:

اأيها الع�سكريون

العام،  هذا  والتحرير  املقاومة  عيد  يطّل 

الإقليمية،  الأزمـــات  احتدام  وقــع  على 

والتحديات  الرئا�سي  الــفــراغ  وا�ستمرار 

الداخلية على اأكرث من �سعيد. لكّنكم 

كنتم  ذلـــك،  مـــــوازاة  يف 

التحديات،  هذه  قدر  على 

فــتــابــعــتــم مــهــّمــاتــكــم 

ال�سجاعة  الوطنية مبنتهى 

ـــــــاع، حتــمــون  ـــــــدف والن

جانبكم  واإىل  ب�سمودكم 

اإجنــاز  املــقــاوم،  �سعبكم 

ــر مـــن الــ�ــســقــوط  ــري ــح ــت ال

ـــدو  ـــع ال ـــات  ـــط ـــط خم يف 

وحتافظون  الإ�ــســرائــيــلــي، 

وت�سحياتكم  بالتزامكم 

رفاقكم  بــدمــاء  املــعــّمــدة 

ال�ستقرار  على  ال�سهداء، 

الإرهاب  عبث  من  الوطني 

ــ�ــس �ــســًرا بــالــوطــن،  املــرتب

ذلك  خــالل  مــن  مقّدمني 

الوحدة  عن  مثاًل  كّله، 

الوطنية، التي طاملا �سّكلت 

عّلة وجود هذا الوطن وقّوة ا�ستمراره، �سيًدا 

ا م�ستقاًل. حرًّ

اأيها الع�سكريون

امل�سرتك  العي�س  اإن احلفاظ على �سيغة 

الكامل  والــولء  الوطني  امليثاق  والــتــزام 

مهّمات  طبعت  �سامية  اأهــداف  للبنان، 

املا�سية،  ال�سنوات  ــوال  ط موؤ�س�ستكم 

هاج�سها  اأّن  ال�سك  يقبل  ل  مبا  فاأثبتت 

واأن ل مكان يف  الوطن،  بقاء  الوحيد هو 

اأو  ال�سيا�سية  والتجاذبات  للفئوية  �سفوفها 

�ساأنها،  كان  مهما  اخلا�سة  للح�سابات 

لذا اأدعوكم اإىل ال�ستمرار على هذا النهج 

الوطني اجلامع، الذي وحده يحمي لبنان، 

اأتــون  اإىل  ا�ستدراجه  من  اأعـــداءه  ومينع 

الفو�سى والت�سرذم والنحالل. 

اإن امل�ساعب اأمامكم كبرية، واملطلوب 

ثقة  عــلــى  لكّنني  الــكــثــري،  منكم 

كما  تخطيها،  على  بقدرتكم  تامة 

تخطيتموها من قبل.

اأيها الع�سكريون

مفتوحًة  �ساحًة  اجلنوب  كان  اأن  بعد 

الفتنة  لرياح  وبوابًة  الإ�سرائيلي،  للعدوان 

وا�ستقرار،  اأماٍن  واحة  اأ�سبح  الداخل،  اإىل 

للدفاع  وجهوزيتكم  اأبنائه،  اإرادة  بف�سل 

عنه، وم�ساندة القوات الدولية لكم تنفيًذا 

للقرار 1701. واليوم وبعد اأن �سّكك البع�س 

للتنظيمات  الت�سدي  على  قدرتكم  يف 

الإرهابية، جنحتم بقّوة يف ك�سر �سوكتها 

ثقة  خ  ر�سّ ما  التخريبية،  اأهدافها  واإحباط 

اإعجاب  حمّط  و�سّكل  بكم،  اللبنانيني 

اإىل  تزال،  ول  بادرت  التي  ال�سديقة،  الدول 

اإىل  النوعي  الع�سكري  الــدعــم  تــقــدمي 

موؤ�س�ستنا.

اأيها الع�سكريون

يف هذه املنا�سبة الوطنية العزيزة، اأ�ستذكر 

واإياكم باإكبار واإجالل، اأرواح �سهداء لبنان 

و�سهداء اجلي�س الذين بذلوا اأرواحهم على 

الأبطال  رفاقكم  واأحّيي  الوطن،  مذبح 

الإرهابية،  التنظيمات  لدى  املختطفني 

اأمانة يف  باأن ق�سيتهم �ستبقى  واأعاهدهم 

اأعناقنا حتى حتريرهم وعودتهم حمفوظي 

وموؤ�س�ستهم.  عائالتهم  اإىل  الكرامة 

ا اأعاهد اللبنانيني، اأننا لن  وبا�سمكم اأي�سً

ن�ستكني حتى حترير اآخر �سرب من ترابنا 

وطننا،  على  نحافظ  واأن  املحتل،  الوطني 

باأنكم  واثق  واأنا  وموؤ�س�سات،  و�سعًبا  ا  اأر�سً

لن تبخلوا بعرق ودم لت�ستحقوا �سرف هذه 

املهّمة النبيلة.



جولة

ميدانية
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تفّقد فوج املدفعية االأّول

العماد قهوجي:

�ساقطة كل عوامل 

التخويف والت�سكيك

»لن ن�سمح باأّي تعمية اأو ت�سوي�س اأو حتريف يف ما 

يف  اجلي�س  قّدمها  التي  الهائلة  الت�سحيات  خ�ّس 

مواجهته الإرهاب التكفريي...«.

جاء هذا الكالم على ل�سان قائد اجلي�س العماد 

مراكز  يف  بها  قــام  جولة  خــالل  قهوجي  جــان 

ن�ساطاته  على  اّطلع  حيث   الأول،  املدفعية  فوج 

ثّم  املنت�سرة عمالنًيا،  ومهّمات وحداته  التدريبية، 

اجتمع بال�سباط والع�سكريني واأعطى التوجيهات 

الالزمة.

ال�ستثنائية  الظروف  اأن  العماد قهوجي  اأّكد  وقد 

حول  الداخلية  وال�سجالت  البالد  بها  متّر  التي 

ال�ستحقاقات واملوا�سيع املطروحة، لن توؤّثر اإطالًقا 

ال�سلم  م�سرية  على  احلفاظ  يف  اجلي�س  اإرادة  على 

اللبنانيني،  بني  امل�سرتك  العي�س  وحماية  الأهلي 

الإرهابية  التنظيمات  مواجهة  موا�سلة  يف  كما 

على احلدود ال�سرقية. ولفت العماد قهوجي اإىل اأن 

للمجموعات  يومي  ب�سكل  تت�سّدى  اجلي�س  قوى 

تواجهها  وهــي  الت�سّلل،  حتــاول  التي  الإرهــابــيــة 

مبنتهى احلزم والقوة...

اأو  ت�سوي�س  اأو  تعمية  باأي  ن�سمح  لن  قائاًل:  وتابع 

اجلي�س  قدمها  التي  الهائلة  للت�سحيات  حتريف 

الإرهاب  �سّد  يخو�سها  التي  ال�سر�سة  املواجهات  يف 

التكفريي منذ �سهر اآب املا�سي، وقد قام اجلي�س مبا 

مل تتمكن منه اأقوى اجليو�س التي واجهت وتواجه 

تنظيمات كهذه. وعلى الرغم من ذلك، نطمئن 

اللبنانيني اإىل اأّن كل عوامل التخويف والت�سكيك 

وتفانيه،  وجهوزيته  اجلي�س  مناعة  اأمــام  �ساقطة 

درجات  اأعلى  يف  هم  و�سباطنا  ورتباوؤنا  فجنودنا 

اجلهوزية ملواجهة جميع التحديات، وللتعاطي مبا 

واأ�ساف:  والتطورات،  امل�ستجدات  خمتلف  مع  يلزم 

الظروف  اأ�سعب  يف  وانت�سرنا  و�سمدنا  �سربنا  نحن 

واأ�سّد املحن، و�سنخرج من هذه املعركة منت�سرين 

ح�سارة  عن  ندافع  ولأننا  معنا،  احلّق  لأن  حتًما، 

على  ع�سي  وطٍن  وعن  التاريخ،  يف  �ساربة  جذوُرها 

املوت، وعن �سعب ل يريد اإّل احلياة.





رئي�س الأركان يجري حمادثات

يف الوليات املتحدة الأمريكية

�سلمان  وليد  الركن  اللواء  الأركــان  رئي�س  قام 

على راأ�س وفد من كبار ال�سباط، بزيارة ر�سمية اإىل 

الأمريكية حيث عقد حمادثات  املتحدة  الوليات 

تطّرقت  )البنتاغون(.  الــدفــاع  وزارة  يف  اأركـــان 

املحادثات اإىل تعزيز التعاون بني اجلي�سني يف جمايل 

التدريب والتجهيز، واأبدى اجلانب الأمريكي تفّهمه 

ملطالب اجلي�س اللبناين يف ظل الأخطار املتاأتية من 

تنامي املنظمات الأ�سولية التكفريية يف املنطقة، 

والأحداث اجلارية يف البلدان املجاورة، وما ي�ستتبعه 

ذلك من تهديد لالأرا�سي اللبنانية ول�سيغة العي�س امل�سرتك التي يتميز بها لبنان.

وقد عرّب اجلانب الأمريكي عن دعمه املطلق دور اجلي�س اللبناين وثقته بالقدرات املهنية والتقنية لعنا�سره، واحلاجة 

امللّحة لدعمه بالعتاد والأ�سلحة املنا�سبة.

كما تخلل الزيارة اجتماع للوفد يف مبنى اخلارجية الأمريكية مع م�ساعد وزير اخلارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية والع�سكرية 

ال�سيد لري �سيلفرمان، حيث متت مناق�سة  الأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون  وزير اخلارجية  ال�سيد غريغ كاو�سرن، وم�ساعد نائب 

حاجات اجلي�س اللبناين يف �سوء ت�ساعد التحديات التي تواجهه يف هذه املرحلة.

ا�ستقباالت 

رئي�ش االأركان

العدد 16360

... ويلّبي دعوة وزارة الدفاع الرتكية

وليد  الركن  اللواء  الأركـــان  رئي�س  زار 

وزارة  لدعوة  تلبية  وذلك  تركيا،  �سلمان 

للم�ساركة  الرتكية  الوطني  الــدفــاع 

رئي�س  اطلع  وقد   .IDEF  15 معر�س  يف 

على  املعر�س  يف  جولته  خالل  الأركــان 

الع�سكرية  والأعــتــدة  الأ�سلحة  اأحــدث 

للدول امل�ساركة فيه، والتقى على هام�س 

يف  احلــربــي  الت�سنيع  ــر  وزي نائب  ــارة  ــزي ال

تركيا ال�سيد م�سطفى مراد �ساكر، حيث 

بني  الع�سكري  التعاون  جمالت  يف  بحثا 

تركيا ولبنان.
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رئي�ش بعثة مراقبة الهدنة

قائد القوات البحرية يف جمهورية بنغالد�ش

النائبان انطوان �سعد واأمني وهبي

نائب مدير عام موؤ�س�سة االأونروا

االأ�ستاذ زياد ن�سر

... وي�ستقبل �سخ�سيات ع�سكرّية ومدنّية

يف  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأركـــان  رئي�س  ا�ستقبل 

 Michael مكتبه يف الريزة، رئي�س بعثة مراقبة الهدنة اللواء

Finn يف زيارة وداعية مبنا�سبة انتهاء مهمته يف املنطقة.
كذلك، ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان قائد القوات البحرية 

 Muhammad Farid البحري   اللواء  بنغالد�س  يف جمهورية 

Habib على راأ�س وفد مرافق، وتناول البحث عالقات التعاون 
�سمن  العاملة  بــالده  وحــدة  ومهمة  البلدين،  جي�سي  بني 

الـ»يونيفيل«.

والتقى نائب مدير عام موؤ�س�سة الأونروا ال�سيد جون مارك�س 

ترافقه ال�سيدة ماري �سبلي، وجرى البحث يف �سبل تفعيل التعاون 

بني اجلي�س والأونروا، جلهة الإعمار يف املخّيمات الفل�سطينية.

�سعد  انطوان  النائبني  �سلمان،  الركن  اللواء  ا�ستقبل  كما 

واأمني وهبي وبحث معهما �سوؤوًنا عامة.

عام  ومدير  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ــان،  الأرك رئي�س  زوار  ومن 

قطاع �سكك احلديد والنقل العام الأ�ستاذ زياد ن�سر، ووفد من 

موؤ�س�سة �سامي مكارم، اإىل وفد من بلدية راأ�س املنت.





احل�ضور والوقائع

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  دع��وة  لّبى 

كل  امل���وؤمت���ر  ح�����ض��ور  اإىل  ق��ه��وج��ي 

اأجنلينا  الأوروب����ي  الحت���اد  �ضفرية  م��ن 

اإي��خ��ه��ور���ض��ت، مم��ث��ل ج��ام��ع��ة ال���دول 

ال�ضلح،  الرحمن  عبد  ال�ضفري  العربية 

زا�ضبكني،  األك�ضندر  الرو�ضي  ال�ضفري 

ال�ضفري  فليت�ضر،  توم  الربيطاين  ال�ضفري 

الإيراين  ال�ضفري  لبرو�ش،  اأولفري  الفرن�ضي 

الدمناركي  ال�ضفري  علي،  فتح  حممد 

القطري  ال�ضفري  كري�ضتان�ضن،  ي��ان 

اليمني  ال�ضفري  امل��ري،  حمد  بن  علي 

ال�ضفري  الدليمي،  اأحمد  علي  الدكتور 

الإعالم  وزيرا  اأوزيلوي�ش،  اإينان  الرتكي 

�ضعب،  اأبو  واليا�ش  جريج  رمزي  والرتبية 

العميد  ال�ضعودي  الع�ضكري  امللحق 

كبري  عدد  اإىل  ال�ضبهان،  ثامر  الركن 

والق�ضائية  الع�ضكرية  ال�ضخ�ضيات  من 

العرب  الباحثني  كبار  من  وجمموعة 

مداخالتهم  قّدموا  الذين  والأج��ان��ب، 

من  الأو���ض��ط  ال�ضرق  ي�ضهده  م��ا  ح��ول 

من  يواجهه  وما  وتفاعالت،  تطورات 

يف  تو�ضيات  اإىل  ليخل�ضوا  حت��ّدي��ات، 

املحاور الثالثة التي عاجلها املوؤمتر.

بريوت،   - مونرو  فندق  يف  املوؤمتر  عقد 

ن�ضاطاته يف اخلام�ش من  ا�ضتهّل  حيث 

القاعة  يف  ا�ضتقبال  بحفل  املن�ضرم  اأيار 

 ،)Hall of fame Ball room ( الكربى

وا�ضتمرت اأعماله اإىل الثامن منه.

امل�ضاركني  ا�ضتقبال  حفل  تخّلل 

�ضالم  متام  احلكومة  لرئي�ش  كلمة 

األقاها ممثله وزير الدفاع الوطني �ضمري 

العماد  اجلي�ش  لقائد  وكلمة  مقبل، 

جان قهوجي واأخرى ملدير مركز البحوث 

والدرا�ضات الإ�ضرتاتيجية، رئي�ش 

للموؤمتر،  امل��ن��ّظ��م��ة  اللجنة 

عبد  غ�ضان  ال��رك��ن  العميد 

امل�ضاركني  وق��ّدم��ت  ال�ضمد. 

الإعالمية كاتيا رّيا.

مقبل: لبنان ال يزال يف مناأى عما 

جرى ويجري يف املنطقة من دمار 

وخراب وتهجري

وزير  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  األقى 

رئي�ش  دولة  كلمة  مقبل  �ضمري  الدفاع 

جمل�ش ال���وزراء مت��ام ���ض��الم، ال��ذي ن��ّوه 

باأهمية انعقاد املوؤمتر من حيث الإ�ضاءة 

�ضراعات  من  املنطقة  ت�ضهده  ما  على 

دموية وتطرف ديني واإرهاب وخمّططات 

مل  التي  واملتغرّيات  الدول  م�ضالح  ظل  يف 

تّت�ضح معاملها النهائية. 

جرى  عّما  مبناأى  لبنان  يزال  ل  وقال: 

اإعداد:

تريز من�ضور

م�ؤمتر
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نّظم  مقبل،  �ضمري  الدفاع  وزير  بنائبه  ممثلاً  �ضلم  متام  احلكومة  رئي�س  برعاية 

اخلام�س  االإقليمي  املوؤمتر  اللبناين،  اجلي�س  يف  االإ�ضرتاتيجية  والدرا�ضات  البحوث  مركز 

وناق�س  الدولية«،  ال�ضيا�ضة  متغرّيات  ظل  يف  االأو�ضط  »ال�ضرق  عنوان:  حتت  عقد  الذي 

الق�ضايا االإقليمية والعاملية الكربى، يف ظّل التطورات التي ي�ضهدها العامل العربي وتعاظم 

تفاعلتها.

امل�ؤمتر الإقليمي اخلام�ش للجي�ش اللبناين

»ال�ضرق الأو�ضط يف ظّل

متغرّيات ال�ضيا�ضة الدولية«:

نقا�س معّمق وتو�ضيات 

ت�ضت�ضرف حلوالاً للواقع املاأزوم



دمار  من  املنطقة  يف  ويجري 

وخراب وتهجري، وذلك بف�ضل 

جي�ضه  وق���درة  اأب��ن��ائ��ه  وع��ي 

و�ضمد،  ق���اوم  ال���ذي  البا�ضل 

عالية  درجة  على  اأنه  واأثبت 

وهذا  والكفاءة،  القدرة  من 

اإىل  ال��دول  دفع ع��دًدا من  ما 

والعتاد،  دعمه ومّده بال�ضالح 

على  انت�ضاره  باأن  منها  ثقًة 

وللدول  للبنان  انت�ضار  ه��و  الإره����اب، 

الأخرى املهّددة بهذا الإرهاب. اإّن �ضمود 

يف  الدائمة  وجهوزيته  وقدراته  اجلي�ش 

وحماية  ال��وط��ن  ح���دود  على  احل��ف��اظ 

ال�ضلم الأهلي، حالت وحتول دون اإدخال 

امل�ضتمرة،  الإقليمية  احل��رب  يف  لبنان 

جلّر  خاليا  ع��ّدة  �ضعي  من  الرغم  على 

وقد  والفنت...  والدمار  اخلراب  اإىل  البالد 

اإىل  الأمنية  والقوى  اجلي�ش  جهود  اأّدت 

روؤو�ضها  واعتقال  ااخل��الي��ا  ه��ذه  �ضبط 

املدّبرة...«. 

موؤكًدا  كلمته  مقبل  الوزير  وختم 

اأنه على يقني باأن »لبنان �ضيقى �ضامًدا 

خلف  موّحدين  اأبناوؤه  بقي  اإذا  موّحًدا 

ا�ضتمرار  ذلك  على  دليل  وخري  جي�ضه، 

الفرقاء،  خمتلف  بني  اجلارية  احلوارات 

بينها.  التباينات  م��ن  ال��رغ��م  على 

بعيًدا  البلد  هذا  اإبقاء  على  فاحلر�ش 

التام  احل��ر���ش  ي��وؤك��د  ال�ضراعات  م��ن 

اأبنائه  امل�ضرتك بني  العي�ش  على م�ضرية 

امل�ضرية  ه��ذه  تتعّزز  اأن  واأملنا  كافة، 

وقت  يف  للجمهورية  رئي�ش  بانتخاب 

والإدارات  ال�ضلطات  باقي  وبعودة  قريب 

اإىل ممار�ضة اأعمالها ب�ضكل طبيعي«. 

العماد قهوجي:

نبذل اجلهد االأق�ضى

ونقّدم الت�ضحيات الكربى

ا ا وبذالاً وا�ضت�ضهاداً ا و�ضهراً حت�ضرياً

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

اخلام�ضة  »للمرة  وق��ال:  احل�ضور  �ضكر 

اجلي�ش  ق��ي��ادة  تت�ضّرف  ال��ت��وايل،  على 

ب��ريوت،  يف  اإقليمي  م��وؤمت��ر  بتنظيم 

الأو�ضط  »ال�ضرق  ال�ضنة:  لهذه  مو�ضوعه 

ول  الدولية«.  ال�ضيا�ضة  متغرّيات  ظل  يف 

�ضك يف اأن امل�ضاركة الوا�ضعة هذا العام، 

التي  اإىل النجاحات الكبرية  اإمّنا ت�ضري 

ال�ضابقة،  الأعوام  خالل  املوؤمتر  حققها 

يف جمال ت�ضليط ال�ضوء على العديد من 

التي تعانيها منطقة  ال�ضائكة  الق�ضايا 

ال�ضرق الأو�ضط، وكانت ال�ضبب يف اطالق 

�ضرارة الأحداث والتطورات املت�ضارعة منذ 

مطلع العام 2011«. 

يف  الأزم����ات  ا�ضتمرار  »اإّن  واأ���ض��اف: 

وا�ضحة  اآف���اق  وج���ود  وع���دم  املنطقة، 

فجوة  هناك  تزال  ل  بحيث  لنهاياتها، 

والواقع  املن�ضودة  التطلعات  بني  كبرية 

ال�ضعب، وبني الأهداف املرجّوة واحلقائق 

املوؤملة، اإمنا يربز اأهمية انعقاد هذا املوؤمتر 

بفعالياته التي ت�ضّم نخًبا من املفكرين 

وال��دول��ي��ني،  املحليني  والأك��ادمي��ي��ني، 

الأ�ضباب  على  الإ���ض��اءة  بهدف  وذل��ك 

الك��ت��ف��اء  ل  ل���الأزم���ات،  احلقيقية 

بتو�ضيف اأعرا�ضها ونتائجها فح�ضب«. 

الأمنية  امل�ضكالت  »اإن  واأ���ض��اف: 

باملنطقة،  تع�ضف  ال��ت��ي  وال�ضيا�ضية 

ال��ت��دخ��الت  ع��ن  ف�ضلها  مي��ك��ن  ل 

عن  كما  الدولية،  وامل�ضالح  اخلارجية 

والقت�ضادية  الجتماعية  التحديات 

تواجهها  التي  والثقافية  والإمن��ائ��ي��ة 

�ضعوب املنطقة، والتي تتج�ضد على اأر�ش 

والفقر  اجلهل  معدلت  بازدياد  الواقع، 

ما  خطرية،  ب�ضورة  والبطالة 

بيئة خ�ضبة  يزال،  ول  �ضّكل 

والفو�ضى  العنف  ملمار�ضة 

و�ضوًل اإىل الإرهاب«.

قهوجي  العماد  اأّكد  كما 

خطًرا  اأ�ضبح  الإره���اب  »اأن 

القارات  بني  ي��ت��وّزع  �ضاماًل 

والدول، اإل اأننا ل ندع لأنف�ضنا 

على  ال��ل��وم  باإلقاء  ع��ذٍر  اأيَّ 

الآخرين يف م�ضاألة مواجهته، 

الأق�ضى  اجلهد  نبذل  فنحن 

حت�ضرًيا  ال��ك��ربى،  الت�ضحيات  ون��ق��ّدم 

�ضبيل  يف  وا�ضت�ضهاًدا،  وب���ذًل  و���ض��ه��ًرا 

وق��د  ل���ه،  ح���ّد  وو���ض��ع  �ضوكته  ك�ضر 

ه��ذا  ع��ل��ى  ك��ب��رية  اإجن�����ازات  حققنا 

ال�ضعيد، جتّلت يف حما�ضرة التنظيمات 

ال�ضرقية،  الإرهابية وعزلها على احلدود 

الت�ضّلل  اأو  التحرك  على  قدرتها  و�ضّل 

اإىل  بالإ�ضافة  اللبنانية،  الأرا�ضي  باجتاه 

الإرهابية يف  تفكيك معظم خالياها 

الداخل.

واجلي�ش يوؤكد اليوم مرة اأخرى، التزامه 

قوة  بكّل  لالإرهاب  الت�ضّدي  موا�ضلة 

اإىل  الفتنة  جلب  م��ن  ومنعه  وح���زم، 

احلفاظ  ا  اأي�ضً والتزامه  الوطن،  داخ��ل 

العي�ش  و�ضيغة  ل��ب��ن��ان  ر���ض��ال��ة  ع��ل��ى 

بلغت  مهما  اللبنانيني،  بني  امل�ضرتك 

اإىل  ذلك،  يف  ن�ضتند  ونحن  الت�ضحيات. 

الع�ضكري  التعاون  واإىل  الذاتية  قدراتنا 

الوثيق مع الدول ال�ضديقة، وثقة املجتمع 

وقبل  الع�ضكرية،  موؤ�ض�ضتنا  بدور  الدويل 

اللبناين  ال�ضعب  رف�ش  اإىل  �ضيء  كل 

مبختلف طوائفه ومذاهبه، لهذا اجل�ضم 

وقيمه  الجتماعي  ن�ضيجه  الغريب عن 

ال�ضمحاء«.

كبري  ب��اأم��ل  نتطلع  »اإن��ن��ا  وق����ال: 

ال��ذي  النوعي  الع�ضكري  ال��دع��م  اإىل 

ا  خ�ضو�ضً اجلي�ش،  اإىل  تباًعا  ي�ضل  ب��داأ 

الكبرية  ال�ضعودية  الهبة  خ��الل  من 

املقدمة له، وم�ضاعدات الوليات املتحدة 

الحت���اد  دول  م��ن  وع���دد  الأم��ريك��ي��ة 

الأوروبي، مبا �ضي�ضاعف بالتاأكيد، من 

م�ؤمتر

العدد 20360



مواجهة  على  اجلي�ش  ق��درة 

الإرهاب، وبالتايل قدرته على 

الداخلي،  ال�ضتقرار  حماية 

على  احلفاظ  يف  وامل�ضاهمة 

الإ�ضتقرار الإقليمي والدويل«.

قهوجي  ال��ع��م��اد  ومت��ن��ى 

على  ال��ق��ائ��م��ني  جل��م��ي��ع 

حتقيق  يف  »النجاح  املوؤمتر 

اأهدافهم، والو�ضول اإىل نتائج 

م��ث��م��رة، ت��ع��ود ب��اخل��ري على 

لبنان واملنطقة والعامل«.

العميد الركن عبد ال�ضمد:

اأ�ضئلة للنقا�س

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش 

للموؤمتر، مدير مركز البحوث 

ال�ضرتاتيجية  وال��درا���ض��ات 

العميد  اللبناين  اجلي�ش  يف 

ال�ضمد  عبد  غ�ضان  الركن 

ال���ذي اأع��ل��ن اف��ت��ت��اح اأع��م��ال امل��وؤمت��ر 

املنطقة،  الأحداث يف  تطورات  ا�ضتعر�ش 

منذ اتفاقية �ضايك�ش - بيكو و�ضوًل اإىل 

الربيع العربي وما رافقه من تطرف ديني 

غري م�ضبوق وظهور املنظمات الإرهابية 

واجلغرافيا.  التاريخ  وتدّمر  دمرت  التي 

وطرح �ضل�ضلة اأ�ضئلة حول ت�ضجيع الربيع 

العربي على التطرف الأ�ضويل والإرهابي، 

جتاه  الدولية  ال�ضيا�ضة  حقيقة  وح��ول 

دولها  وح��دود  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  منطقة 

متمّنًيا  الإرهابية...  املنظمات  وم�ضري 

مناق�ضة هذه الأ�ضئلة يف املوؤمتر، و�ضاكًرا 

واأ�ضهم يف  انعقاده  �ضّجع على  كل من 

حت�ضريه.

اجلل�ضة االإفتتاحية

بداية كانت الكلمة للعميد الركن 

فيها  حتّدث  الذي  ال�ضمد،  عبد  غ�ضان 

ح�ضول  اإىل  اأّدت  التي  الأ���ض��ب��اب  ع��ن 

الرتكيز  اإلزامية  وع��ن  العربي  الربيع 

لهذا  الإيجابية  اأو  ال�ضلبية  النتائج  على 

املنطقة.  تاريخ  يف  الكبري  املنعطف 

اأمنها  اإىل  بعناية  الدول  تنظر  اأن  ومتنى 

املدين  املجتمع  مع  بالتعاون  القومي 

مكافحة  حول  النظرة  توحيد  يتّم  واأن 

اإىل  العودة  اأهمية  اإىل  لفًتا  الإره���اب، 

ال�ضعوب وجعلها ت�ضارك يف القرار.

خمزومي

األقى مدير اجلل�ضة الأوىل رئي�ش منتدى 

خمزومي،  فوؤاد  املهند�ش  الوطني،  احلوار 

انت�ضار  م�ضاألة  على  فيها  اأ�ضاء  مداخلة 

العربي  العاملني  يف  الإره���اب 

والإ���ض��الم��ي ومت��اأ���ض�����ض��ه يف 

كربى  �ضيا�ضية  ح��رك��ات 

الأنظمة  اإ�ضقاط  على  تعمل 

مّم��ا ي��ه��ّدد الأم���ن ال���دويل. 

ورّكز خمزومي على »حاجة 

الأم����ن  اإىل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

ولذلك  املعي�ضي،  وال�ضتقرار 

على  املحافظة  عليهم  فاإن 

عرب  اأوًل  الوطنية  ال��وح��دة 

اإغالق اأبواب الفتنة والتخّلي 

ع���ن خ��ط��اب��ات ال��ت��خ��وي��ن 

والتكفري والإلغاء...«. 

اإيخهور�ضت

�ضفرية  األقت  جهتها،  من 

لبنان  يف  الأوروب�����ي  الحت���اد 

ال�ضّيدة اأجنيلينا اإيخهور�ضت، 

اأّن  اإىل  فيها  اأ�ضارت  كلمة 

اللبنانية  الدولة  يبقي  الطائف  اتفاق 

ا�ضتئ�ضال  ي��ج��ب  واأّن�����ه  متما�ضكة 

م�ضكلة الإرهاب. و�ضددت على اأهمية 

عادل  انتخاب  وقانون  قوي  د�ضتور  و�ضع 

رئي�ش  وان��ت��خ��اب  اللبنانيني  جلميع 

دوامة  البالد يف  �ضتغرق  واإّل  للجمهورية، 

اجلميع  ودعت  وطويلة،  م�ضتمرة  عنف 

اإر�ضاء  على  العمل  اإىل  الأو�ضط  ال�ضرق  يف 

�ضالم �ضامل وعادل.
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افرام

ملتقى  اأم��ن��اء  جمل�ش  ع�ضو  اأّك���د 

التنفيذي  واملدير  الرئي�ش  املدين،  التاأثري 

نعمة  ال�ضيد   INDEVCO Group�ل

الالمركزية هي  اأّن  افرام، يف مداخلته 

احلّل الأمثل لتوحيد الدول واأن احلوكمة 

عن  الأخ��ط��ار  تبعد  التي  هي  الر�ضيدة 

الدول العربية.

اأزمات  وقع  على  تغلي  »ليبيا  وق��ال:   

الرغم  على  واجتماعية  اقت�ضادية 

عن  وبعدها  الطبيعية  ث��روات��ه��ا  م��ن 

األي�ضت  واملذهبية.  الدينية  النق�ضامات 

لفو�ضاها  خمرًجا  عة  املو�ضّ الالمركزية 

الدموية؟... 

 اإّن الأمر �ضّيان يف �ضوريا واليمن والعراق، 

حكم  نظام  يف  تكمن  ال��وح��دة  واإن 

الأقاليم  بني  يجمع  خ��الق  لمركزي 

القائمة، و�ضط تنّوع مذهبي وقومي«. 

مئوية  ا�ضت�ضراف  اإىل  افرام  ال�ضيد  ودعا 

اأق��ل  ت��ك��ون  ال�����ض��رق،  لبلدان  ج��دي��دة 

ت�ضّلًبا  واأق��ل  واقعية  واأك��ر  عقائدية 

واأكر اإن�ضانية.

زا�ضبكني

 يف اجلل�ضة الثانية تواىل على الكالم 

لبنان  يف  ال��رو���ض��ي  ال�ضفري  م��ن  ك��ل 

اجلامعة  وممثل  زا�ضبكني  األك�ضندر 

ال�ضابق.  الأردين  العدل  ووزي��ر  العربية، 

يف  رو���ض��ي��ا  دور  ع��ن  حت���ّدث  زا�ضبكني 

لإقامة  و�ضعيها  الإره���اب  مكافحة 

واأكد  الأقطاب.  دولية متعددة  منظومة 

اأن »الروؤية الرو�ضية تعتمد على النتقال 

اإىل التعددية املبنّية على حتقيق التوازن 

على امل�ضتوى القومي، الإقليمي والدويل، 

اأجل  اأ�ض�ش �ضليمة من  و�ضّدد على و�ضع 

تطّور الب�ضرية«.

عبد الرحمن ال�ضلح

جلامعة  ال��ع��ام  الأم���ني  مداخلة  اأم���ا 

العربي  نبيل  الدكتور  العربية  ال��دول 

التي األقاها الأمني العام امل�ضاعد ال�ضفري 

الإ�ضارة  ال�ضلح، فت�ضّمنت  الرحمن  عبد 

ال�ضيخ  �ضرم  اتخذته قمة  الذي  القرار  اإىل 

قوة  باإن�ضاء  واملتعلق  املا�ضي  اأذار  يف 

ملكافحة  م�ضرتكة  عربية  ع�ضكرية 

الإرهاب و�ضيانة الأمن القومي العربي... 

العمل جاٍر حالًيا على  اإن  ال�ضلح:  وقال 

هذا  لتفعيل  املنا�ضبة  الأر�ضية  تهيئة 

القرار وو�ضعه مو�ضع التنفيذ، علًما باأّن 

منه  يق�ضد  ل  القوة  هذه  مثل  ت�ضكيل 

بقدر  الإعتداء عليها،  اأو  دولة  اأي  تهديد 

ما يرمي اإىل خلق قوة ع�ضكرية عربية 

باملهمات  القيام  على  قادرة  م�ضرتكة 

العربية  ال��دول  وم�ضاعدة  بها  املنوطة 

وبناء  الأم��ن  حفظ  عمليات  يف  املعنية 

ال�ضالم. واإذ اأ�ضار اإىل عدد من الق�ضايا التي 

القومي  لالأمن  تهديًدا  ت�ضّكل  تزال  ل 

ثّمة  قال:  املنطقة،  وال�ضتقرار يف  العربي 

العربية  اجلهود  تواجه  ا�ضتع�ضاء  حالة 

لالأزمات  حلول  لإيجاد  املبذولة  والدولية 

يف  وبخا�ضة  العربي  العامل  يف  املتفجرة 

�ضوريا واليمن وليبيا... 

كذلك األقى وزير العدل الأردين ال�ضابق 

الدكتور حمزة حداد كلمة اأكد فيها 

واأن  ال�ضالم  اإىل  تدعو  الأديان  اأن جميع 

الب�ضرية بطبعها متيل اإىل العنف. 
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جل�ضات العمل والتو�ضيات

عقدت  الف��ت��ت��اح��ّي��ة  اجلل�ضة  ب��ع��د 

التي  جل�ضاتها  ال��ع��م��ل  جم��م��وع��ات 

وكانت  التو�ضيات  ب�ضياغة  اختتمت 

على النحو الآتي:

الأوىل  املجموعة  مناق�ضات  رّك��زت 

الربيع  �ضّجع  »هل  اأ�ضا�ضي  �ضوؤال  على 

العربي على التطّرف الديني اأم فتح باًبا 

لنعتاق ال�ضعوب العربّية من نري الأنظمة 

دميقراطّية  اأي  ونحو  الديكتاتورّية؟ 

تتجه هذه ال�ضعوب؟«.

من  جملٍة  اإىل  املناق�ضات  خل�ضت 

ال�ضتنتاجات اأبرزها اأن اأنظمة ال�ضتبداد 

الأق��ط��ار  معظم  ���ض��ادت  التي  والف�ضاد 

لال�ضتمرار  قابلة  تكن  مل  العربية 

بوظائفها  القيام  عن  عجزها  ب�ضبب 

�ضعوبها.  جت��اه  الأ�ضا�ضية  ومهماتها 

خلٍل  اأوج��ه  عن  �ضقوطها  ك�ضف  وقد 

كثرية يف بنية املجتمعات العربية وعن 

وقواها  مكّوناتها  بني  التوازن  غياب 

ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية، واأن 

ا ويتعنّي  الدميقراطية �ضتبقى هدًفا رئي�ضً

على ال�ضعوب العربية ال�ضعي لإجنازها.

التي  املجموعة  هذه  تو�ضيات  يف  وجاء 

اأعلنها مدير املجموعة د. ح�ضن نافعة، 

الديني  التطّرف  مع  الت�ضامح  عدم  اأن 

يحاول  اأو  املختلف  الآخ��ر  ي�ضتبعد  الذي 

حقوقه،  م��ن  النتقا�ش  اأو  تهمي�ضه 

اأ�ضكاله  ب��ك��ل  الإره�����اب  وم��ق��اوم��ة 

املتاحة،  الو�ضائل  بكل  له  والت�ضّدي 

ل�ضتقرار  الرئي�ش  التهديد  ي�ضّكل 

وحتديثها،  ومنّوها  العربية  املجتمعات 

اإط���الق  م��ن  متكينها  دون  وي��ح��ول 

وازده��اره.  اخلا�ش  احل�ضاري  م�ضروعها 

ا ب�ضرورة ال�ضعي  واأو�ضت هذه املجموعة اأي�ضً

الفكرية  الإره���اب  منابع  لتجفيف 

وتركيز  والجتماعية،  والقت�ضادية 

اجلهد على التعليم وال�ضتثمار، والعمل 

التعليمة من كّل  املناهج  على تنقية 

اأو  التطّرف  على  حتّر�ش  التي  الأفكار 

م�ضروع عربي  اإىل طرح  اإ�ضافة  التمييز، 

والجتماعي،  القت�ضادي  للتكامل 

الدولية  ��ضات  املوؤ�ضّ اإ�ضالح  على  والعمل 

ا�ضرتاتيجية  تبّني  قدرتها على  وتعظيم 

النحّو  على  الإره��اب،  ملكافحة  عاملية 

الذي يخدم امل�ضالح الإن�ضانية ككل...

تو�ضيات املجموعة الثانية

املجموعة الثانية ناق�ضت حموًرا بعنوان 

»بني الربيع العربي والتطّرف الديني، هل 

األغت ال�ضراعات الإقليمّية الدولّية حدود 

�ضايك�ش- بيكو الّثابتة مل�ضلحة حدود 

�ضايك�ش-بيكو  من  وهل  متحّركة، 

جديد للمنطقة؟«.

اأعلنها  ال��ت��ي  ال��ت��و���ض��ي��ات  يف  وج���اء 

امل�ضتوى  على  اأنه  عربيد  وليد  الدكتور 

املحلي ل بّد، وبدل اااإ�ضرت�ضال يف تو�ضيف 

ال�ضرق  خرائط  يف  املحتملة  املتغرّيات 

دينامية  اإن��ت��اج  م��ن حم��اول��ة  الأو���ض��ط، 

الإجتماعي  العقد  �ضركاء  بني  تعاون 

واملجتمع  اخل��ا���ش  وال��ق��ط��اع  )ال��دول��ة 

القومي  لالأمن  منظومة  لبناء  امل��دين(، 

ال��دول، وحت��رتم طموحات  حتمي ح��دود 

وتبني  املوؤ�ض�ضات،  عمل  وتفّعل  النا�ش، 

امل�ضتدامة،  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات 

وت�ضوغ اآليات م�ضاءلة بالقانون. ورّكزت 

ال�ضليمة،  احلوكمة  على  التو�ضيات 

اأما  امل�ضتدامة.  القت�ضادية  وال�ضيا�ضات 

فخل�ش  والإقليمي  العربي  امل�ضتوى  على 

حالة  من  النتقال  اأّن  اإىل  املجتمعون 

حالة  اىل  والياأ�ش  وال�ضت�ضالم  الفعل  ردة 

اإن�ضاء جمل�ش  يتطلب  الإيجابية  املبادرة 

وطنية  ع��رب��ي وجم��ال�����ش  ق��وم��ي  اأم���ن 

اإقامة  على  العمل  اإىل  اإ�ضافة  مماثلة 

نظام اإقليمي �ضرق اأو�ضطي يرتكز على 

تعزيز التعاون القت�ضادي وال�ضيا�ضي وحّل 

اإقامة  قاعدة  على  الفل�ضطينة  الق�ضية 

على  الت�ضديد  مع  فل�ضطينية...  دول��ة 

واحلفاظ  و�ضيادتها،  العربية  الدول  وحدة 

ومواجهة  الطبيعية،  ث��روات��ه��ا  على 

حركات التطرف الديني... وبناء الدولة 

وتعزيز  التنّوع  حترتم  التي  الدميقراطية 

23 العدد 360

تكرمي 

املوؤ�ض�ضات 

الراعية

����ض���اه���م يف 

املوؤمتر  رعاية 

ك������ل م����ن: 

التاأثري  ملتقى 

لبنان،  م�ضارف  جمعية  خمزومي(،  )موؤ�ض��ضة  املدين  احلوار  منتدى  املدين، 

 .)MEA( فرن�ضبنك، �ضركة طريان ال�ضرق الأو�ضط

وقد كّرم اجلي�ش هذه املوؤ�ض��ضات واجلمعيات يف ختام اأعمال املوؤمتر بح�ضور 

قائد منطقة البقاع العميد الركن األبري كرم ممثاًل العماد قائد اجلي�ش، 

عريفة  كّرم  كما  تذكارية،  ودروًع��ا  تقدير  �ضهادات  ممثليها  منح  الذي 

املوؤمتر الإعالمية كاتيا رّيا.

على هام�س املوؤمتر

املنّظمة  اللجنة  اأع��ّدت 

ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��م��وؤمت��ر، 

ال��ربن��ام��ج الأك��ادمي��ي، 

ا  خا�ضً �ضياحًيا  برناجًما 

تخّلله  ب��امل�����ض��ارك��ني، 

يف  لبنان  �ضيدة  اإىل  زي��ارة 

حاري�ضا وال�ضوق العتيق يف 

جبيل وعاليه، مع ع�ضاء 

�ضهرة  تخللته  تكرميي 

فنية.



والراأي...  التعبري  وحرية  الإن�ضان  حقوق 

الرتكيز  مّت  ال����دويل،  ال�ضعيد  وع��ل��ى 

يف  الدويل  والتعاون  التن�ضيق  �ضرورة  على 

املالية  امل�ضاعدات  على  الطريق  قطع 

املتطرفة  للتنظيمات  والع�ضكرية 

اأو�ضط  �ضرق  على  والتاأكيد  والإرهابية، 

خاٍل من الأ�ضلحة النووية واأ�ضلحة الدمار 

ال�ضامل.

..واملجموعة الثالثة

م�ضري  يف  بحثت  الثالثة  املجموعة 

الأو�ضط  ال�ضرق  يف  املتطّرفة  التنظيمات 

يف ظل تقاطع امل�ضالح واختالف النظرة 

وناق�ضت  الإره����اب،  مكافحة  ح��ول 

حمزة  الدكتور  مديرها  اأعلن  ما  وفق 

�ضملت  الأفكار  من  جمموعة  ح��ّداد، 

واأهمية  الإره��اب،  تعريف  توحيد  مبداأ 

ملكافحته،  العربية  التفاقية  تعديل 

ب��ح��ي��ث ت���ت���واف���ق م���ع الل���ت���زام���ات 

املتحدة،  الأمم  حددتها  التي  القانونية 

العابرة  املنظمة  اجل��رائ��م  ومكافحة 

ول  بالإرهاب،  الوثيق  لرتباطها  للحدود 

بالأ�ضلحة  امل�ضروع  غري  الجت��ار  �ضيما 

وتهريب  بالب�ضر  والجت���ار  وامل��خ��درات 

والإره��اب  الأم��وال،  وتبيي�ش  املهاجرين 

الإلكرتوين... وعدم مرور الزمن )تقادم 

الزمن( على اجلرائم الإرهابية، واأهمية 

ق�ضاء  خالل  من  العالجية  املكافحة 

وم�ضتق��ل،  ونزيه  خمت�ش  دويل  جزائي 

ملحاكم��ة الرهابيني...

ورّكزت التو�ضيات على اتخاذ التدابري 

والبولي�ضية من خالل:  الأمنية  الوقائية 

و�ضائل  باأحدث  الأمنية  الأجهزة  جتهيز 

اإدراج  قدراتها،  وبناء  احلديثة  التقنيات 

املناهج  يف  الره���اب  مكافحة  م��ادة 

الع�ضكرية  الكليات  يف  التعليمية 

بني  التن�ضيق  و�ضرورة  الأمنية،  واملعاهد 

على  والع�ضكرية  الأمنية  املوؤ�ض�ضات 

ومكافحة  وال����دويل،  املحلي  ال�ضعيد 

متويل الإرهاب... 

حّث  فقد  ال�ضيا�ضي  ال�ضعيد  على  اأما 

الإقليمية  ال�ضيا�ضية،  القوى  املجتمعون 

والدولية على مواجهة التطّرف الفكري 

الديني  اخلطاب  وانتهاج  والإيديولوجي، 

بالزدواجية  القبول  وع��دم  امل��ع��ت��دل... 

�ضيادة  وتعزيز  ال�ضيا�ضية،  امل��واق��ف  يف 

واملواطنة،  الر�ضيد،  واحلكم  القانون 

ومكافحة  دميقراطًيا،  ال�ضلطة  وتداول 

الف�ضاد...

املجموعة  هذه  تو�ضيات  حّثت  كما 

العرب  والداخلية  العدل  وزراء  جمل�ش 

والأمني  الق�ضائي  التعاون  حتقيق  على 

الأمم  مطالبة  الره��اب،  مكافحة  يف 

بها  املرتبطة  املوؤ�ض�ضات  و�ضائر  املتحدة 

الن�ضانية  الأزم��ات  مع  التعاي�ش  بعدم 

مفاهيم  وبو�ضع  مفرو�ش،  اأمر  وكاأنها 

والأم��ن  واحل��ري��ة  والدميقراطية  العدل 

الن�ضانية،  واحلقوق  وامل�ضاواة  والأم���ان 

واملعتقد،  والتعبري  الراأي  حرية  �ضّيما  ول 

يف  اإدراجها  فقط  ولي�ش  التطبيق،  قيد 

ديباجات املواثيق الدولية. وعلى ال�ضعيد 

املجموعة  اأو���ض��ت  وال��ف��ك��ري  الثقايف 

مبعاجلة العوامل التي توؤدي اإىل التطرف 

اجلرمي،  والح��رتاف  والإره��اب��ي  الديني 

من خمتلف جوانبها...

م�ؤمتر
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احل�ضور

عدد  االحتفال،  اإىل  جريج  جورج  املحامني  نقيب  دعوة  لّبى 

ق�ضائية  و�ضخ�ضّيات  وال�ضابقني،  احلاليني  والنّواب  الوزراء  من 

جمل�س  اأع�ضاء  اإىل  ال�ضابقني  املحامني  ونقباء  وع�ضكرية 

النقابة احلاليني وال�ضابقني. 

املحامي  م��ن:  ك��ل  االحتفال  يف  ال��ك��ام  على  تعاقب 

الدكتور جورج يزبك، وزير ال�ضوؤون االإجتماعية ر�ضيد دربا�س، 

جورج  املحامني  نقيب  من�ضوري،  و�ضيم  الدكتور  املحامي 

جريج، وكانت الكلمة االأخرية للعماد قهوجي.

بعد الن�ضيد الوطني، حتّدث املحامي يزبك الذي راأى اأن رئا�ضة 

اجلمهورية مغّيبة، وهي ت�ضارع للبقاء، 

متاًما كما ي�ضارع ع�ضكُرنا بلحمهم 

اأن عيد  واعترب  العالية.  اجلرود  احلّي يف 

ال�ضهداء يف ال�ضاد�س من اأيار الذي »�ضودر« 

كان من �ضحايا الو�ضع القائم.

دربا�ش: �ضمود اجلي�ش ديٌن علينا

دربا�س   ر�ضيد  االإجتماعية  ال�ضوؤون  وزير 

»�ضمود  اأن  فيها  اأّك��د  كلمة  األقى 

على  م�ضّدًدا  علينا«  دي��ٌن  هو  اجلي�س 

ال�ضعبة  الت�ضاري�س  ذو  الوطن  »هذا  اأن 

واالأرز  البي�ضاء  وال��ذرى  الوعرة  وامل�ضالك 

خري  من  ب�ضياٍج  م�ضّور  لاأبد،  احلا�ضن 

على  اآب��اوؤه��م  رّب��اه��م  الذين  االأج��ن��اد، 

للحدود  حماية  وق��ّدم��وه��م  الت�ضحية 

وال����ورود وح��ّب��ات ال����راب، وج��ّه��زوه��م 

قاتلوا  التي  الب�ضالة  االأم�ضى،  بال�ضاح 

بها وما زالوا، فا�ضتحقوا اأن يكونوا حمل 

ثقة من اأهل املال وال�ضاح، وتقّبلوا العطية وا�ضتقبلوا ال�ضاح 

من يٍد اأيقنت اأنها ت�ضّلمها لزنوٍد اأمينة وخبرية وجديرة«.

وقلقكم  جرحنا  »جرحكم  بالقول:  اجلي�س  اإىل  وتوّجه 

باأي  الرهائن  اأبنائكم  على  الوطن  يبخل  ولن  َو�ضائدنا  يوؤرق 

فلي�س  طالت،  التي  حمنتهم  من  حتريرهم  اأجل  من  ثمٍن 

هذه  ويف  حلمايتنا.  اأنف�ضهم  نذروا  من  بحماية  مّنا  اأَوىل  اأحد 

بدمائهم  طّهروا  الذين  البارد  نهر  �ضهداء  اأحيي  الذكرى 

االإرهاب كلها،  وع�ضابات  االإ�ضام  �ضمالنا من ع�ضابة فتح 

وال�ضهيد  الرئي�س مي�ضال �ضليمان  وكانوا مع رفاقهم بقيادة 

املحافظة  يرفعون عن تلك  فرن�ضوا احلاج واجلرنال قهوجي، 

اإعداد:

با�ضكال معّو�ش بو مارون

 لهم
ً
وفاء
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نقابة املحامني 

حتتفل ب�ضهداء اجلي�س اللبناين

العماد 

قهوجي

كما اجلي�ش �ضياج الوطن 

املحامون �ضياج القانون

اعترب قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي اأّن ما بني املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية ونقابة املحامني اأكرث 

من رابط واأبعد من عالقة، فالأوىل هي �ضياج الوطن والثانية هي �ضياج القانون.

املحامي(  )بيت  مقّرها  يف  املحامني  نقابة  اأقامته  احتفال  يف  جاء  قهوجي  العماد  كالم 

داعية اإىل اعتبار ال�ضاد�ش من اأّيار يوًما وطنًيا ل�ضهداء اجلي�ش اللبناين. 



تَهم  ط��راب��ل�����س  وق�ضبتها 

وذلك  واالن��غ��اق،  ب  التع�ضّ

الذين  االأه��ايل  مع  بالتعاون 

خ���ري ظهري  ل��ه��م  ك���ان���وا 

اأقول  املحامي  ولبيِت  ون�ضري. 

هذا الق�ضر كعبتنا«.

من�ضوري:

اأحياء عند رّبهم والوطن

املحامي من�ضوري قال: »هم 

يرزقون،  رّبهم  عند  اأح��ي��اء 

ه���م اأح���ي���اء ع��ن��د ال��وط��ن 

ل��ل��وط��ن  ه���م  ال مي���وت���ون، 

��ل��ون احل��ق��ي��ق��ي��ون،  امل��ف�����ضّ

ول��ك��ن ه��ل ك���ان ال��وط��ن 

مثلما  الوطنية  م�ضوؤولياتنا  حتّملنا  هل  ت�ضحياتهم؟  بحجم 

حتّمل هوؤالء االأبطال االأبرار؟«.

واأ�ضار اإىل اأن »العقيدة الع�ضكرية التي اأثمرت ثالوث »ال�ضرف 

اللبنانية  اجلغرافية  يف  ت�ضّح  عقيدة  هي  والوفاء«  والت�ضحية 

موؤ�ض�ضة  حول  ال�ضيا�ضيني  الفرقاء  جميع  بالتفاف  املتمّثلة 

اجلغرافيات  اأ�ضحاب  عن  غريبة  عقيدة  لكنها  اجلي�س، 

ثالوث  ن�ضر  حتاول  التي  العربية  البيئة  يف  وامل�ضتجّدة  املوبوءة 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  »اأن  معترًبا  واالنتحار«،  واخلديعة  »العار 

يف  للبنان  م�ضّغرة  �ضورة  وكاأنها  متكامًا  جمتمًعا  متّثل 

تعدديتها املناطقية والطائفية والفكرية...«.

التي  املحامني على اجلهود  الدكتور من�ضوري نقيب  و�ضكر 

يبذلها يف رفع �ضاأن نقابة املحامني، معترًبا اأن االحتفال باليوم 

دليل على  املحامي،  اللبناين يف بيت  ل�ضهداء اجلي�س  الوطني 

واحد  ج�ضد  وهما  القانون،  مع  متازمة  الوطنية  الوحدة  اأن 

الوطنية،  للوحدة  الوحيد  ال�ضامن  هو  فالقانون  يتفرقان،  ال 

لذا،  الوحدة.  لهذه  احل�ضانة  االأطراف هو  واحلوار بني خمتلف 

االإ�ضارة  بد من  ت�ضحيات اجلي�س، ال  قدر  ولكي نكون على 

اإىل �ضرورة تفعيل عمل املوؤ�ض�ضات، كل املوؤ�ض�ضات...

ملن  �ضيء  اأي  تقدمي  ن�ضتطيع  اأننا  اأعتقد  »ال  بالقول:  وختم 

التحية  نقّدم  ال�ضهداء  اأمام  روحه.  ج�ضده،  حياته،  لنا  قّدم 

للجي�س، ننحني لهم، نقّبل جباههم وجباه الوطن عربهم«.

جريج: يوم يخت�ضر الأيام

اليوم  »هذا  اأن  كلمته  يف  املحامني  نقيب  راأى  جهته  من 

�ضهادة  لبنان،  �ضهيد  اجلي�س  ف�ضهيد  االأي��ام،  كّل  يخت�ضر 

اجلي�س ال حتتاج اإىل اإثبات، لي�ضت خمترًبا لتحديد فئة الدم، 

مولد  اأو  كهرباء  اأو  تلفون  فاتورة  لي�ضت  لبنان.  كل  دم  هو 

الإثبات حمل االإقامة، جي�س لبنان مقيٌم يف لبنان، يف الداخل 

وعلى احلدود، يف طرابل�س ويف ال�ضاحية، يف البقاع ويف عر�ضال. 

اإنها  ال�ضباك،  فرن  خمفر  يف  عدلًيا  �ضجًا  لي�ضت  وال�ضهادة 

ال�ضهادة التي تعّرف عن ذاتها بذاتها. هوذا اليوم الوحيد الذي 

واأ�ضرى  الواجب،  ال نقطع فيه قالب حلوى، بل نذكر �ضهداء 

ال  ليهوذا،  فيه  الذي ال مكان  اليوم  اجلرود. هوذا  الواجب يف 

بيع فيه وال �ضراء، ال بالذهب وال بالف�ضة، اأمانة ال خيانة. هوذا 

اليوم الذي ال خاف عليه، ويوم ي�ضبح اخلاف على اجلي�س 

»اأمر اليوم«، ينتهي لبنان«.

اليوم،  دولة  نريد  نعم  عاٍل:  ب�ضوٍت  »نقولها  النقيب،  وقال 

اأبًدا.  ياأتي  ال  قد  اأو  متاأخًرا  يكون  قد  غًدا  الأن  اليوم،  ا  ورئي�ضً

يهبط  املغيب.  فجًرا ال عند  يحّل  اجلي�س،  وعًدا كوعد  نريد 

حاجز  اجلي�س  الليل.  عتمة  يف  يت�ضّلل  وال  النهار  و�ضح  يف 

نعم، لكنه حاجز �ضد التق�ضيم والرحيل والتهجري. اجلي�س 

اأو  فنجان،  يف  زوبعة  لي�ضت  ا�ضرائيل  مع  واملواجهة  جهوزية، 

�ضّد كّل عدٍو  قتال  بل هي عقيدة  �ضافية،  �ضماء  �ضاعقة يف 

اأّنه »بف�ضل هذا اجلي�س كانت  اإىل  بلبنان«، م�ضرًيا  مرّب�س 

ورتباًء  جنوًدا  الع�ضكرية،  الرتب  بني  تفّرق  مل  التي  ال�ضهادة 

طرح  يف  اأ�ضا�س  بل  الدولة،  قيام  يف  اأ�ضا�س  فاجلي�س  و�ضباًطا. 

جدلية بناء الدولة بعيون الن�ضور الثاقبة، بدم جنودنا ال�ضهداء، 

حمامينا،  بنقابة  ال�ضامدة،  مبوؤ�ض�ضاتنا  الغالية،  اأ�ضرانا  واأرواح 

الدولة،  هذه  بناء  من  �ضنتمكن  املدين،  جمتمعنا  بهيئات 

جذور  ويف  عروقنا،  يف  تدب  التي  احلياة  قوة  اأمام  الوقوف  ومن 

هذه االأرزة التي ا�ضمها لبنان«.

�ضراكة  وال  فيها،  موؤ�ض�ضة ال خ�ضخ�ضة  »اجلي�س،  اأن  واأّكد 

اإ�ضراك فيه. هو كلبنان، م�ضجد  ال  معها، بل هو كالدين 

يرغب  ال  ملن  مدنية  وم�ضاحة  ك��ربى،  وكاتدرائية  كبري 

ببيوت الله. جي�س قوي، ال ي�ضعف مع ال�ضيا�ضة وال يقوى بها، 

ال�ضيا�ضة تزول، واجلي�س باٍق. اجلي�س وال�ضيا�ضة، رمبا، ف�ضيا�ضة 

اجلي�س هي تعبري ال�ضامت االأكرب عن مفردات العمل الوطني 

�ضمان  اإىل  الدميقراطية  احلفاظ على  بكل مكّوناته، من 

االأمن واال�ضتقرار«.

اأمام  اجلي�س  من  التزام  »ال  اأن  على  جريج  النقيب  و�ضّدد 

ال�ضيا�ضيني، والذراع التي متتّد اإليه ت�ضّل.. جي�ٌس �ضاحب قلٍب 

كبري، لكنه ال يعرف البكاء مهما كان االأ�ضى... وعندما 

حمل  ال  اأن  اجلي�س  قائد  العماد  ي��درك  كان  القيادة،  اأويَل 

لل�ضعف عند القادة، كان يدرك اأن لبنان اأواًل، وال�ضخ�س ياأتي 

بعد الوطن«.

رئي�س  دون  من  جمهورية  اليوم  لبنان  »يف  بالقول:  وختم 

عميق  مع  جي�س،  دون  من  بلًدا  اأرى  اأن  ميكن  ال  لكن 

تقديري لهذا املن�ضب ال�ضاغر وقد بّح �ضوتنا مطالبني باإعمال 

الد�ضتور وانتخاب رئي�س...«.

 لهم
ً
وفاء
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العماد قهوجي: يوم ال�ضهداء اأقد�ش الأقدا�ش

ا�ضتهّل قائد اجلي�س كلمته بالقول: »بني تاريخ الوطن ودماء 

ال�ضهداء حكاية ال تنتهي، عمادها ال�ضرف وغايتها الت�ضحية 

ومبداأها الوفاء. فحيثما �ضقط �ضهيد ارتفع علم جديد، وكلما 

والعوا�ضف.  الرياح  وجه  يف  جديدة  اأرزة  �ضمخت  �ضهيد،  �ضقط 

بني املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية ونقابة املحامني اأكرث من رابط واأبعد 

من عاقة، فنقابتكم هي �ضياج القانون، واجلي�س هو �ضياج 

الوط�ن. ونقابتكم هي �ضوت احلق، واجلي�س هو املوؤمتن على 

�ضون احلق. من هنا كان الدور املمّيز ملحامّي لبنان ولنقابتهم 

الكرمية يف دفاعها ال�ضلب عن حقوق اللبنانيني، مقيمني 

مهّماتها  يف  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  م�ضاندة  يف  اأو  ومغربني، 

الوطنية، فاأنتم ر�ضل احلق، وكلمتكم حكٌم مربٌم ونهائي، 

�ضّد �ضهود الزور واملفرين واملجّرحني«.

اأقد�س  هو  باملطلق  ال�ضهداء  يوم  »اأن  قهوجي  العماد  واعترب 

عريًقا  ن�ضالًيا  تاريًخا  يجمع  حني  فكيف  عندنا،  االأقدا�س 

عيدهم  يف  ال�ضحافة  اأبطال  االأبطال،  بدماء  جمبواًل  طويًا، 

الذين  ال�ضحافيني  من  قافلة  معهم  ن�ضتذكر  والذين  اليوم، 

اللبناين  النموذج  عن  دفاًعا  الوطن،  مذبح  على  ا�ضت�ضهدوا 

والكلمة احلّرة يف لبنان. لقد اأردمت كرجاٍل للحق والقانون، اأن 

تكّرموا �ضهداء اجلي�س يف رحاب عيد �ضهداء لبنان، ف�ضكًرا 

لكم، وحتية من كل �ضابط وجندي، الأنكم توؤّكدون جمدًدا 

ر�ضالتكم الوطنية ووقوفكم اإىل جانب اجلي�س، واعتزازكم 

اأنكم  ال��دوام  على  اأثبّتم  كما  متاًما  �ضهدائه،  بت�ضحيات 

�ضياج القانون، وخري موؤمتنني على اإرث مدينة ال�ضرائع بريوت؛ 

التي  تلك  احلّقة،  الكلمة  وبريوت  واحل�ضارة،  الثقافة  بريوت 

بكنوز  حمّملة  العامل،  اإىل  يوم  ذات  �ضرفاتها  من  انطلقت 

املعرفة واحلرية واالإبداع«.

اأن  يفوتني  ال  اليوم  اأن »يف هذا  معلًنا  العماد قهوجي  وتابع 

اأقولها بالفم املاآن، اإن يوم ال�ضهداء هو اليوم اللبناين بامتياز 

هذا  الكرمي  منربكم  عرب  اأتوّجه  ولذا  متاًما.  كاالإ�ضتقال 

بكل م�ضاعر الوفاء، اإىل كل �ضهيٍد ع�ضكرٍي ومديٍن، جندًيا 

ال�ضهادة  �ضاحات  يف  �ضقط  عادًيا،  مدنًيا  اأم  �ضحافًيا  اأم  كان 

واأمام  اأمامكم  متعّهًدا  لكرامته،  ف��داًء  الوطن  اأر���س  على 

الدائمة  ال�ضهادة  منهج  على  ال�ضري  الطاهرة،  ال�ضهداء  اأرواح 

الفّذ  ومنوذجه  وتعّدديته،  وحرّيته  وكرامته  لبنان  اأجل  من 

اأتوّجه ب�ضكٍل  اأن  يف هذه املنطقة والعامل باأ�ضره. وا�ضمحوا يل 

لدى  املخطوفني  رانا  اأ�ضْ االأحياء،  االأبطال  اإىل  اليوم  هذا  خا�س 

التنظيمات االإرهابية، الأوؤكد تكراًرا اأن ق�ضيتكم هي اأمانة 

�ضاملني  عودتكم  �ضبيل  يف  و�ضيلة  نوّفر  ولن  اجلي�س،  عنق  يف 

واإىل موؤ�ض�ضتكم  اإىل ذويكم، وعائاتكم  موفوري الكرامة 

الع�ضكرية«.

الوطنية  املنا�ضبة  هذه  يف  بّد  »ال  اأّنه  اإىل  اجلي�س  قائد  واأ�ضار 

اجلي�س  يخو�ضها  التي  املواجهة  اأن  التاأكيد  من  العزيزة، 

اليوم �ضّد االإرهاب، ال تقّل خطورة عن مواجهته الدائمة �ضّد 

واحدة،  لعملة  وجهان  واالإرهاب  فاإ�ضرائيل  االإ�ضرائيلي.  العدّو 

وهما  واحد،  وجوهٍر  واحدة  حقيقٍة  عن  خمتلفان  وتعبريان 

النقي�س الوا�ضح للمجتمع اللبناين القائم على التعّدد واحلوار 

الفائتة  ال�ضنوات  االإرهاب خال  �ضعى  لقد  باالآخر.  واالعراف 

اإحلاق لبنان بال�ضاحات  اإىل  وال يزال، ومبختلف م�ضادر قوته، 

االإقليمية امل�ضتعلة من حوله، م�ضتفيًدا مما يجري يف املنطقة 

للم�ضالح  وت�ضابك  �ضيا�ضّية  و�ضراعات  اأمنية،  فو�ضى  من 

الدولية، وِفنت طائفّية ومذهبّية، لكن اجلي�س كان له دائًما 

رجاله،  وت�ضحيات  متا�ضكه  بف�ضل  ا�ضتطاع  اإذ  باملر�ضاد، 

اإحلاق الهزمية الع�ضكرية بهذا العدّو، وحما�ضرته على احلدود 

ال�ضرقية والق�ضاء على خاياه االإرهابية يف الداخل«.

وطماأن العماد قهوجي »من على منرب هذا ال�ضرح الكرمي - 

بيت املحامي، جميع اللبنانيني اإىل مناعة اجلي�س يف مواجهة 

التحديات، فاالجنازات التي يحّققها يومًيا، وااللتفاف ال�ضعبي 

العارم حوله، والثقة الدولية بدوره الوطني، والتي ترجمت على 

اأر�س الواقع، بال�ضروع يف مّده بامل�ضاعدات الع�ضكرية النوعّية، 

لن  باأن اجلي�س  اأخرى،  واأّكد مرة  ذلك.  دليٍل على  َلهي خري 

ي�ضمح بوجود اأي موطىء قدم لاإرهاب يف لبنان، واأّن التجاذبات 

ال�ضيا�ضية الداخلية واالإرباك احلا�ضل يف عمل موؤ�ض�ضات الدولة، 

لن تثنيه عن القيام بواجبه املقد�س يف احلفاظ على ا�ضتقرار 

من  ذلك  تطّلب  مهما  االإقليمية،  العوا�ضف  وجتنيبه  لبنان 

اأثماٍن وت�ضحيات«.

ا لر�ضالة احلق والقانون  وختم: »دمتم اأ�ضدقاًء للجي�س وحرا�ضً

يف خدمة الوطن واالإن�ضان«.





َكم قطاع وا�شع وانت�شار محُ

الثاين  اللواء  قيادة  مركز  اإىل  توّجهنا 

يف مع�سكر عرمان للتدريب، لالّطالع 

على  �سهدها  التي  التطّورات  اآخر  على 

وما  واالنت�سار  والتدريب  املهمات  �سعيد 

ا�ستقبلنا  ال��ذي  ال��ل��واء  قائد  ذل��ك.  اإىل 

حت���ّدث ع��ن ق��ط��اع م�����س��وؤول��ي��ة ل��وائ��ه 

�سهدت  التي  ال�سمال  منطقة  وح�سا�سية 

على  واعتداءات  كثرية  اأمنية  اأحداًثا 

اجلي�ش. 

ميتّد قطاع اللواء من دائرة النفط يف دير 

عمار، وتقع �سمنه اأق�سية املنية وال�سنية 

على  والعري�سة  خالد  وادي  اإىل  وعكار 

اللبنانية-  احلدود 

قطاع  ال�����س��وري��ة، 

ما  ا�ش  وح�سّ وا�سع 

واإ�سراًرا  ومثابرًة  اللواء جهًدا  تطّلب من 

لكي يثّبت مراكزه فيه ب�سكٍل قتايٍل 

ودفاعٍي ممتاز، مع �سمان احلّد االأق�سى 

م��ن االأم����ن واحل��م��اي��ة م��ن ال��ق��ذائ��ف 

والنريان واالعتداءات املحتملة.

القطاع  ه��ذا  تاأمني  يف  ال��ل��واء  يدعم 

الكبري، فوج احلدود الربية االأول املنت�سر 

وكتيبة  احل��دود،  على  مراقبة  نقاط  يف 

و�سرية من فوج  اللواء احلادي ع�سر،  من 

وتبقى  عندقت  يف  )تتمركز  املغاوير 

مغاوير  من  و�سرايا  القيادة(،  بت�سّرف 

والقليعات  عرمان  يف  )تتواجد  البحر 

كاحتياط قيادة(.

جهوزية عالية... ثقة ال حتّدها حدود

وكيف  االأمنية  التطورات  تواجهون  كيف   •
حتافظون على م�شتوى االأداء العايل؟

فخره  ال��ل��واء  قائد  اإج��اب��ة  تعك�ش   -

اأثبتنا  »لقد  بهم:  وثقته  بع�سكرييه 

يف  ا  خ�سو�سً والكاملة  التامة  جهوزّيتنا 

التي خ�سناها يف بحنني، على  املعركة 

اأثر تعّر�ش اإحدى اآلياتنا لالعتداء وظهور 

اعتمدنا  الكثيف.  امل�سّلح  االنت�سار 

بقوى  امل��دع��وم��ة  التكتية  اللفائف 

خمتلفة،  مناطق  من  م�ستقدمة  اأخرى 

ومتّكنا يف خالل �ساعات من ال�سيطرة 

والق�ساء  امل�سّلحني  انت�سار  بقعة  على 

على هذه احلالة ال�ساذة«.

دفعنا  اأننا  »�سحيح  قائاًل:  وي�سيف 

ثمًنا يف هذه املعركة كما يف خمتلف 

املعارك االأخرى، وهذا الثمن كان دماء 

يف  الت�سحية  ولكن  االأب���رار،  �سهدائنا 

العنوان  واأر�سنا هي  وطننا  �سبيل حماية 

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري
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لواء امل�شاة الثاين

االأر�ض لنا وبوؤر اخلطر 

واخللل حتت �شيطرتنا

ثماين �شنوات يف اأق�شية عكار، املنية، وال�شنية كانت كافيًة لريّكز لواء 

امل�شاة الثاين وجوده يف قطاع م�شوؤوليته، حيث بات على اأهبة اال�شتعداد، 

ملواجهة امل�شتجدات واالأحداث يف اأي وقت ويف اأي من البلدات احلدودية 

ال�شمالية.

تاأّتى منها من تهديدات  اللبنانية- ال�شورية وما  االأو�شاع على احلدود 

النازحني  وتدّفق  امل�شّلحني،  وت�شّلل  ال�شوري،  كالنزوح  وتطورات  اأمنية 

اإ�شافة اإىل االإرهاب املتنّقل، ووجود العديد من املطلوبني... مع�شالت 

متّكن اللواء من مواجهتها بحزٍم وبتدابري �شارمة.

قهوجي  جان  العماد  ال�شابق  قائده  مع  بداأت  ال�شمال  يف  اللواء  م�شرية 

العميد  احلايل  خلفه  مع  بنجاح  ت�شتمّر  وهي  اجلي�ض،  قيادة  توّليه  قبل 

الركن �شمري احلاج.
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الذي يحكم اأداءنا«.

الكبرية  ال��ث��اين  ال���ل���واء  ق��ائ��د  ث��ق��ة 

التزامهم  م��ن  ن��اب��ع��ة  بع�سكرّييه 

تعك�سه  االل���ت���زام  وه����ذا  ق�سمهم، 

لكل  وامل�ستمّرة  الدقيقة  متابعتهم 

الأي  ا�ستعداًدا  املنطقة،  يف  امل�ستجدات 

ل��ّل��واء  العالية  اجل��ه��وزي��ة  اأّم���ا  ط���ارئ. 

وفق  اأ�سا�سّيان  عامالن  فيها  في�سهم 

االأول هو حماية  الركن احلاج:  العميد 

قرب،  عن  اأو�ساعه  ومتابعة  الع�سكري 

التي  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  وتثبيت ثقته 

احلفاظ  يف  ي�ساهم  الذي  االأمر  حت�سنه، 

على وحدة اللواء ورفع املعنويات، بخا�سة 

يف  وال�سيا�سي  االأمني  االإن�سراخ  ظ��ّل  يف 

بالو�سول  يتمّثل  الثاين  والعامل  البلد. 

مرتفعة  معنوّية  حالة  اإىل  بال�سباط 

التي  القيادة  والقدرة على  املعرفة  نتيجة 

خ من خالل التجربة على االأر�ش.  ترت�سّ

على  اللواء،  قائد  ي�سّدد  املجال  هذا  يف 

وظائفهم  يف  ال�سرايا  اآمري  اإبقاء  اأهمية 

على  يحافظ  ما  ممكنة،  فرتة  الأط��ول 

ويتيح  وال�سيطرة،  القيادة  ا�ستمرارّية 

نظًرا  وذلك  امل�سمونة،  النتائج  حتقيق 

الإملامهم بالو�سع يف املنطقة، ومعرفتهم 

و�سكانها،  اأر�سها  وطبيعة  بجغرافيتها 

مّما يقّلل من ن�سبة االأخطاء.

توقيف اأكرث من األف مطلوب 

يف االأ�شهر االأربعة االأخرية

التي واجهتموها يف ظّل  ال�شعوبات  • ما هي 
االأحداث االأمنية التي ع�شفت باملنطقة؟

على  الو�سع  اأّن  اللواء  قائد  ي�سرح   -

عّدة  اأنتج  ال�سورية  اللبنانية-  احل��دود 

النزوح  م�سكلة  طليعتها  يف  م�ساكل 

اأّن  اللبنانية، حيث  املناطق  اإىل  ال�سوري 

60% من النازحني يتمركزون يف عكار 

و�سواحيها.

ويقول يف هذا االإطار: مل ُتقم خمّيمات 

يف  فتوّزعوا  للنازحني،  وحم��ّددة  منّظمة 

خميمات ع�سوائية يف كل ال�سيع، وقد 

ا كبرًيا بالن�سبة  �سّكل ذلك حتّدًيا اأمنيًّ

)على  ت�سجيلهم  ع��دم  فب�سبب  لنا. 

على  اللبنانية  الدولة  ت�سديد  من  الرغم 

متابعة  ال�سعب  من  ي�سبح  االأمر(،  هذا 

ون�ساطاتهم.  وحتّركاتهم  اأو�ساعهم 

املخّيمات  دهم  اأ�سلوب  اعتمدنا  لذلك، 

لردع  وقائّية،  اأمنّيٍة  بطريقة  وتفتي�سها 

يعترب  ال��ذي  االأم��ر  حمتمل،  خمّطط  اأي 

غاية يف ال�سعوبة نظًرا لكرثة املخّيمات 

وكرب حجمها، وتنّقلها الدائم وال�سريع 

تطّلبت  وق��د  اأخ���رى.  اإىل  منطقة  م��ن 

القوى  من  كبرًيا  ع��دًدا  املهمات  هذه 

تنفي��ذ  املطلوبني عند  فرار  دون  للحوؤول 

عملي��ات الدهم. 

االأعمال  بداية  ومع  اأخ��رى،  جهة  من 

ال�سورية-  احل���دود  على  الع�سكرية 

م�سّلحني  ت�سّلل  خطر  ظهر  اللبنانية، 

هذا  وك���ان  اللبنانية،  االأرا���س��ي  اإىل 

على  اللواء  لقدرة  واختباًرا  حتّدًيا  االأمر 

ا�ستيعاب امل�ساكل القائمة على احلدود. 

الو�سع،  متطّلبات  اإىل  ولال�ستجابة 

ال  متحّركة،  ك��ربى  وح��دات  اأن�ساأنا 

قطاع،  اأو  منطقة  على  عملها  يقت�سر 

كل  يف  التحّرك  على  قادرة  تكون  بل 

وهذه  ذلك.  االأمر  يتطّلب  حني  مكان 

الكاملة  االإمكانات  متلك  الوحدات 

التي تخّولها تنفيذ اأي عمل ع�سكري يف 

اأي قطاع، وتعزيز باقي القوى املتمركزة.

بنتيجة عمليات  اللواء:  قائد  وي�سيف 

املحكمة  االأم��ن��ي��ة  وال��ت��داب��ري  ال��ده��م 

والدقيقة التي نّفذناها ا�ستطعنا حتقيق 

االأربعة  االأ�سهر  يف  قمنا  اإذ  رائعة،  نتائج 

دهم  عملية   115 من  باأكرث  االأخ��رية 

خطرة وغري اعتيادية، نتج عنها توقيف 

حواىل 1064 مطلوب.

جهوزية  على  حافظنا  ذل���ك،  اإىل 

خالل   %90 عن  تقّل  مل  التي  االآل��ي��ات 

اإذ ال ميكن  االأخ��رية،  االأرب��ع  ال�سنوات 

اأي  فمعاجلة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  التهاون 

حجمه،  ك���ان  مهما  اأم��ن��ي  ح���ادث 

مل�سافات  االآليات  بهذه  التنّقل  تتطّلب 

اأما  االأق��ل(.  على  كلم  و50   40( طويلة 

من  الرغم  فعلى  لالأ�سلحة،  بالن�سبة 

اأمر  عليها  احلفاظ  اأن  اإاّل  بع�سها،  قدم 

ا  بالغ االأهمية واإن كان �سعًبا، خ�سو�سً

عندما ُت�ساب باأعطال.

ا�شتقرار وحذر

الو�شع احلايل يف املنطقة؟ • كيف تقّوم 
احل��دود  على  الو�سع  ُيعترب  حالًيا   -

النزاعات  توّقف  مع  ن�سبًيا  ا  م�ستقرًّ

ولكننا  ال�سورية،  اجلهة  من  واملعارك 

الناجتة  والعمليات  التهريب  نخ�سى 

قطاع  ُيعترب  اأخ���رى  جهة  م��ن  عنه. 

تطّورات  ت�سهد  �ساخنة  منطقة  اللواء 

كان  اأّن��ه  ف�سحيح  با�ستمرار.  كثرية 

مردودها  طرابل�ش  يف  االأمنية  للخطة 



عكار  مناطق  باقي  على  االإي��ج��اب��ي 

ن�سبة  من  خّففت  حيث  و�سواحيها، 

ذلك ال مينع  اأن  اإاّل  واخلطر،  االحتقان 

تغلغل مد�سو�سني ي�سّكلون خطًرا على 

لذلك  واملواطنني.  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

ًبا الأي تطّور. نبقى يف ا�ستنفار دائم حت�سّ

تعزيز املهارات القتالية

امليدانّية،  • انطالًقا من خربتكم وجتاربكم 
مع  للتكّيف  معّينة  ب��اإج��راءات  قمتم  هل 

متطّلبات الو�شع القائم؟

- ا�ستناًدا اإىل خرباتنا يف املعارك، وتقومي 

والنواق�ش  االأخطاء  لتبيان  عملية  كل 

وت�سحيحها،  حت�سينها  على  والعمل 

الع�سكريني  م�ستوى  رف��ع  اإىل  �سعينا 

خالل  م��ن  ف��اع��ل،  ب�سكٍل  التدريبي 

املناورات التي ت�سارك فيها كل وحدات 

اللواء وقطعه، اإىل جانب املخّيم التدريبي 

الروتيني الذي ننّظمه على �سعيد اللواء. 

التدريبي  االأ�سلوب  اأّن  ا�ستنتجنا  وق��د 

اخلا�سة  ال��ق��وات  م��در���س��ة  يف  املعتمد 

اأمنوذج مثايل لرفع م�ستوى االأداء وتعزيز 

لذلك  �سة.  املتخ�سّ القتالية  امل��ه��ارات 

اللواء  ع�سكريي  اإخ�ساع  اإىل  �سعينا 

لهذا النوع من التدريب الذي يزيد خربة 

الع�سكري يف الرمايات وعمليات الدهم 

الع�سكرية.  العمليات  اأنواع  وخمتلف 

وبالتايل دّربنا ثالث �سرايا معّززة )مبعّدل 

االأوائل  فكنا  كتيبة(  كل  من  �سرية 

يف اال�ستفادة يف هذا املجال، ونحن ن�سعى 

اإىل تعميم هذه التجربة على باقي �سرايا 

اللواء وكتائبه.

ا  قّنا�سً  12 اللواء  يف  لدينا  �سبق،  ما  اإىل 

حمرتف  ب�سكٍل  تدريبهم  على  عملنا 

التجهيزات  تاأمني  اإىل  و�سعينا  وممتاز 

الالزمة لهم.

بحنني  معركة  اأ�ساءت  اآخر،  اإطار  يف 

اأن  �سرورة  وهو  االأهمية  فائق  اأمر  على 

يكون الهاون متحّرًكا ليغّطي القطاع 

لذا  دقيقة.  اإ���س��اب��ات  ويحّقق  الوا�سع 

امل�ساغل،  مديرية  مع  بالتعاون  عمدنا، 

من  ال���ل���واء  يف  ال��ه��واوي��ن  حت��وي��ر  اإىل 

لتثبيتها  وتعديلها  العيارات  خمتلف 

موؤّللة  فاأ�سبحت هواوين  املالالت،  على 

�سهلة التنّقل حني يتطّلب الو�سع ذلك. 

ونن�سح  رائ��دة  التجربة  هذه  كانت  وقد 

واالأل��وي��ة  القطع  ب��اق��ي  يف  بتطبيقها 

الع�سكرية التي ال متلك هواوين موؤّللة. 

اكتفاء  لدينا  ب��ات  نف�سه،  االإط��ار  ويف 

مدفعي ذاتي، ومدفعيتنا ت�ستطيع الرمي 

ربع  من  اأقل  يف  هدف  اأو  بقعة  اأي  على 

�ساعة، بف�سل التدريب واملثابرة.

االت�سال  ب��ت��اأم��ني  قمنا  لوج�ستًيا، 

ال��وح��دات  خمتلف  ب��ني  الال�سلكي 

يف  ا  وخ�سو�سً اللواء  قيادة  وبني  املنت�سرة 

ال�سعبة،  الت�ساري�ش  النائية ذات  املناطق 

حيث كّنا نعاين �سعوبة يف هذا املجال.

من اأجل املواطن

ن اأداء ع�شكرّيي اللواء يف القطاع  • هل حت�شّ
مع مرور ال�شنوات واكت�شاب اخلربات؟

اأحياًنا  ق��ائ��اًل:  ال��ل��واء  قائد  يجيب   -

ولكنها  مكلفة،  التجربة  تكون 

الع�سكريني  اأداء  م�ستوى  لرفع  �سرورية 

على  والعمل  الالزمة  اخلربة  وتزويدهم 

فاملعركة  املحتملة،  ال��ث��غ��رات  ���س��ّد 

احلقيقّية والتجربة احلّية تفوق التدريب 

وقد ظهر ح�ّش  ومنفعة.  اأهمّيًة  النظري 

املعارك  يف  ع�سكريينا  لدى  امل�سوؤولية 

يتغلغلون  م�سّلحني  �سّد  خ�سناها  التي 

بني املدنّيني االأبرياء. ويتابع قائاًل: حني 

املاأهولة،  االأم��اك��ن  يف  القتال  يكون 

نواجه مواقف �سعبة، فاملدنيون اأحياًنا ال 

يخلون املكان ما ي�سطر الع�سكري اإىل 

حتّمل �سغط املواجهة من دون اأن يرمي، 

وهذا االأمر يكّلفنا خ�سائر.
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• ماذا عن املجّندين اجلدد؟
- اإن وجودهم �سروري وي�سّخ 

دًما جديًدا يف اللواء، لذا نعمل 

وقٍت  باأ�سرع  تدريبهم  على 

معّر�سون  الأن��ه��م  ممكن 

يف  للم�ساركة  حني  كل  يف 

الذي  االأمر  مفاجئة  معركة 

يتطّلب تنّقلهم بني خمتلف 

ح�سائر القتال ليتاآلفوا معها. 

التدريبي،  املخّيم  جانب  واإىل 

تدريبهم  ال�سرايا  اآمرو  يتابع 

اليومي يف ما يتعّلق باالآليات 

واالأ�سلحة الفردية واالإجمالية.

• كيف ت�شفون تعاون املواطنني 
وعالقتكم بهم يف مراكز انت�شاركم؟

جانب  اإىل  نقوم  نحن  جهتنا،  من   -

اإمنائية  مبهّمات  االأمنية  مهّماتنا 

امل�ساعدة  خالل  من  كثرية،  واإن�سانية 

الكوارث  ومواجهة  احلرائق  اإطفاء  يف 

وتقدمي  ال�����س��ري،  وح����وادث  الطبيعية 

مع  بالتن�سيق  لل�سكان  امل�ساعدات 

امل��دين  الع�سكري-  ال��ت��ع��اون  برنامج 

العالقة  تعّزز  االأمور  هذه   ...)CIMIC(

 60 واأن  ا  خ�سو�سً وجي�سه،  املواطن  بني 

اأبناء  الع�سكريني هم من  اإىل 65% من 

ال�سمال.

املواطنني  ت��ع��اون  نلم�ش  املقابل،  يف 

فحني  م��واق��ف.  ع��ّدة  يف  لنا  ودعمهم 

وال  اآخ��ر،  اإىل  مكان  من  القوى  ننقل 

فيها،  للتمركز  اجلاهزة  االأبنية  جند 

نحظى بدعم البلديات وال�سكان الذين 

لبناء  خالية  اأر���شٍ  اإيجاد  يف  ي�ساعدوننا 

مراكزنا عليها. 

اإنه  اأ�ستطيع القول  ويف عكار حتديًدا، 

لوال االأهايل ملا ا�ستطعنا تنفيذ املهمات 

فقد  عاتقنا،  على  امل��ل��ق��اة  ال��ك��ربى 

املنت�سرة يف  ل�سرايانا  كانوا مبثابة دعم 

مناطقهم عن طريق رف�ش اإيواء الهاربني 

لت�سهيل  عنهم  والتبليغ  وامل�سّلحني، 

مهّماتنا.

تدريب حّي ون�شاطات

التي  والتطورات  الكثرية  املهّمات  ظّل  يف   •
الكايف  الوقت  متلكون  هل  املنطقة،  ت�شهدها 

ملمار�شة الن�شاطات والتدريبات؟

- �سحيح اأن املهمات وعمليات الدهم 

تكون كثرية ومتعبة وخطرية يف معظم 

�سرايا  ثالث  تعاون  وتتطّلب  االأحيان، 

الوقت  يف  ولكنها  كتيبة،  مبعّدل  اأي 

ا اأكرث فاعلية من  عينه ُتعّد تدريًبا حيًّ

التدريب الروتيني يف الثكنات. مع ذلك 

فاإّن التدريب هو قوتنا اليومي وال ميكن 

التوّقف عنه، بل نعمل على تطويره يف 

القطع  حاجات  على  االّط��الع  م��وازاة 

اإىل  وال�سعي  والوحدات  ال�سرايا  اآمري  من 

ت��اأم��ي��ن��ه��ا و���س��ّد 

الثغرات لديها.

ذل������ك،  اإىل 

ت�����س��ارك ال��ف��رق 

ال���ري���ا����س���ي���ة يف 

مبباريات  ال��ل��واء 

وحت�سد  خمتلفة 

ن���ت���ائ���ج ج���ّي���دة 

من  ال��رغ��م  على 

التنّقل  ���س��ع��وب��ة 

وب��ع��د امل�����س��اف��ات 

ودّق��������ة ال��و���س��ع 

�شعار

 اللواء

ُيق�سم �سعار لواء امل�ساة الثاين 

اإىل ق�سَمني: الق�سم العلوي ميّثل ال�سم�ش التي ترمز اإىل 

داللًة  االأحمر  باللون  ال�سفلي  والق�سم  والعطاء،  احلرية 

التي  لبنان  خريطة  الق�سَمني  ط  ويتو�سّ الت�سحية.  على 

يح�سنها العطاء والت�سحية.

ننّظم مباريات يف قطاع  االأمني. كما 

امل��دن��ّي��ون  فيها  يلتقي  م�سوؤوليتنا، 

والع�سكرّيون.

لقد باتت هذه املنطقة اأر�سنا، �سيطرنا 

ونحن  فيها،  واالأخطار  اخللل  بوؤر  على 

تطراأ  قد  مهّمة  الأي  ا�ستعداد  اأمّت  على 

ب�سواعدنا  الأننا  مكان،  اأي  يف  اأو  هنا 

ودمائنا ن�سون الوطن واأهله.





�الأردن: 18 دولة و10 �آالف م�شارك

يف   »2015 املت�أهب  »الأ���س��د  يف  �س�رك 

�سقيقة  دول���ة   18 اخل���م�����س،  مو�سمه 

�سمن  التمرين  ه��ذا  وي���أت��ي  و�سديقة. 

امل�سلحة  للقوات  التدريبية  اخل��ط��ط 

الأردنية اله�دفة اإىل الرتكيز على نوعية 

و�سب�ط  ال�سب�ط  كف�ءة  ورفع  التدريب 

وزي�دة  والإ�سن�د،  املن�ورة  ووحدات  ال�سف، 

التم�رين امل�سرتكة للتع�مل مع 

وعملي�ت  التهديدات  جميع 

والت�س�لت  الإره���ب  مك�فحة 

ال�سرتاتيجية واإدارة الأزم�ت.

جرت وق�ئع التمرين يف مي�دين 

التدريب الت�بعة للقوات امل�سلحة 

ومراكز  مدار�س  من  عدد  ويف  الأردن��ي��ة 

تدريب الأ�سلحة الربية واجلوية والبحرية، 

اآلف   10 عدده�  جت�وز  قوات  مب�س�ركة 

اإىل  ال��رت��ب،  خمتلف  م��ن  ع�سكري 

مناورات

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

العدد 36360

دول عربية واأجنبية 

يف »الأ�سد املت�أهب« 

و»ال�سقر اجل�رح«

تنويه بحرفية 

�جلي�ش �للبناين 

وبكفاءته

�شارك �جلي�ش �للبناين خالل �شهر �أيار �ملن�شرم بتمرينني دوليني: �الأ�شد 

وع�شكريوه  �شباطه  و�أثبت  )قطر(،  �جلارح  و�ل�شقر  )�الأردن(  �ملتاأهب 

مبا  �لتنويه  �إىل  �ملعنيني  دفعت  عالية،  كفاءة  �ملهمتني  �إىل  �نتدبو�  �لذين 

و�شل �إليه جي�شنا من حرفية.



والأجهزة  الوزارات  من  وا�سعة  م�س�ركة 

وغري  احلكومية  واملنظم�ت  الأمنية 

احلكومية املعنية ب�إدارة الأزم�ت.

ا���س��ت��م��ر ال��ت��م��ري��ن ن��ح��و اأ���س��ب��وع��ن 

وبحرية  برية  ق��وات  خالله  وا�سطلعت 

وج��وي��ة مب��ن���ورات اع��ت��ربت الأك���رب يف 

ال�سرق الأو�سط. 

الع�سكري  ال��ت��دري��ب  م��دي��ر  واأع��ل��ن 

ال�س�من  فهد  الركن  العميد  امل�سرتك 

عقده  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  خ��الل 

القي�دة  يف  التمرين  مدير  مع  عم�ن  يف 

امل��رك��زي��ة الأم��ريك��ي��ة ال���ل���واء ري��ك 

م�ت�سون، عن »اهتم�م متزايد هذا الع�م 

من  ميّثله  مل�  املت�أهب  الأ�سد  بتمرين 

ملتقى للق�دة الع�سكرين على جميع 

والعملي�تية  ال�سرتاتيجية  امل�ستوي�ت 

والع�مل  املنطقة  به  متر  ومل�  والتعبوية، 

لتي�رات متطّرفة بعيدة كل  من �سعود 

واقرتافه�  الإن�س�نية،  القيم  عن  البعد 

من  امل��وؤم��ن��ن  بحق  الب�سعة  للجرائم 

التن�سيق  ي�ستلزم  م�  الأدي����ن،  جميع 

ملح�ربة  اخل����ربات  وت���ب����دل  امل�����س��رتك 

واأن��واع��ه«.  اأ�سك�له  بكل  الإره����ب 

اجلديدة  التمرين�ت  اإىل  ال�س�من  واأ�س�ر 

اختب�ر  بينه�  من  املت�أهب«  »الأ�سد  يف 

)مترين  الأردنية  ال�سريع  الفعل  رد  لقوة 

ال�سرتاتيجي  والق�سف  ب���لأردن(،  خ��س 

الع�لية  ال�سواريخ  راجم�ت  وا�ستخدام 

اأه��داف  من  اأن  مو�سًح�  واأ���س���ر  الدقة، 

والإره���ب  الإره���ب  مك�فحة  التمرين 

والعملي�ت  الأزم���ت  واإدارة  الإلكرتوين 

النف�سية والإنق�ذ...

»اإن  م�ت�سون:  اللواء  ق�ل  جهته،  من 

التمرين  ه��و  امل��ت���أه��ب  الأ���س��د  مت��ري��ن 

الرئي�س والأبرز بن 

املركزية  القي�دة 

الأم�����ريك�����ي�����ة 

امل�سلحة  والقوات 

الأردن�����ي�����ة م��ن��ذ 

الع�م  يف  انطالقه 

يوفر  حيث   2011

���� ع���دي���دة  ف���ر����سً

ل��ب��ن���ء ال��ع��الق���ت 

ب����ن اجل����ن���ب���ن 

ومت���ت���ي���ن���ه����، 

ت�����ب������دل  اإىل 

م�س�ركة  عن  وك�سف  اخل���ربات...«. 

اإ�سق�ط  اختب�ر  مهمة  يف   B52 ط�ئرة 

اأ�سلحة تقليدية. 

�سملت املن�ورات عملي�ت جوية نّفذته� 

واأردنية  اأمريكية  ومروحي�ت  ط�ئرات 

فيه�  �س�ركت  برية  وعملي�ت  مق�تلة، 

ورافقه�  الثقيلة،  والر�س��س�ت  الدب�ب�ت 

ميداين،  اإخ��الء  وعملي�ت  جوي  اإ�سن�د 

وغريه� من التدريب�ت التي و�سفه� م�سوؤول 

حرب  عملي�ت  ب�أنه�  اأردين  ع�سكري 

غري تقليدية. 

الع�سكرية  ال�سلط�ت  �سمحت  وق��د 

الأردنية ملرا�سلن عرب واأج�نب مبواكبة 

 330 بعد  على  املن�ورات  هذه  من  ج�نب 

عم�ن،  الع��سمة  جنوب  كيلومرًتا 

امللك  الأردين  الع�هل  بح�سور  وذل��ك 

في�سل  الأم��ري  و�سقيقه  الث�ين  عبدالله 

العملي�ت  وق�ئد  الأردين  اجلي�س  وق�ئد 

و�سب�ط  الأمريكي  اجلي�س  يف  اخل��سة 

كب�ر من دول عربية واأجنبية.

 

�لفريق �للبناين �مل�شارك يف 

»�الأ�شد �ملتاأهب«: �شرية تدّخل 

��شطلعت مبهمات خمتلفة

اأجرت جملة اجلي�س الأردين مق�بلة مع 

الفريق الع�سكري اللبن�ين الذي �س�رك يف 

»مترين الأ�سد املت�أهب«.

اأ�س�ء  ال��ذي  احل��دي��ث  ن�س  يلي  م���  يف 

يف  اللبن�ين  اجلي�س  م�س�ركة  على 
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التمرين من خمتلف النواحي:

�إىل  بالن�شبة  �الأوىل  �مل�شاركة  • هل هذه هي 
�الأ�شد  مترين  يف  �للبنانية  �لع�شكرية  �لقو�ت 

رقم  هو  فما  ال  �جل��و�ب  كان  و�إذ�  �ملتاأهب؟ 

م�شاركتكم لهذ� �لعام؟

مترين  يف  اللبن�ين  اجلي�س  ي�س�رك   -

على  اخل�م�سة  لل�سنة  املت�أهب  الأ�سد 

التوايل.

وماذ�  �إليكم  بالن�شبة  �لتمرين  يعني  ماذ�   •
�أ�شاف �إىل قو�تكم؟

للق�ء  فر�سة  التمرين  ه��ذا  �سّكل   -

امل�ستوي�ت  على  الع�سكرين  ال��ق���دة 

والتعبوية  والعملي�تية  ال�سرتاتيجية 

الوحدة  اإىل  اأ���س���ف  وق��د  مًع�.  وللعمل 

اللبن�نية امل�س�ركة يف التمرين املزيد من 

 � خ�سو�سً القت�لية،  واخل��ربات  التقني�ت 

خمتلف  بن  اجلهود  تن�سيق  جم�ل  يف 

مك�فحة  عملي�ت  خ��الل  الأ�سلحة 

من  وه��ذا  احل���دود.  وحم�ية  الإره�����ب 

واقعن�  يف  اجليو�س  ح���ج���ت  اأول��وي���ت 

لظ�هرة  الوا�سع  النت�س�ر  ب�سبب  احل�يل، 

الأخ��ري من  ي�سّكل هذا  وم�  الإره���ب، 

الإن�س�نية،  ب�ملجتمع�ت  حم��دق  خطر 

يط�ل  العربية،  جمتمع�تن�   � وخ�سو�سً

والقت�س�دي،  الأمني  وا�ستقراره�  وحدته� 

جميع  ب��ن  والآم����ن  احل��ر  والتع�ي�س 

مكون�ته�. 

ت�ستلزم  اخل��ط��ر،  ه��ذا  م��واج��ه��ة  اإّن 

بن  امل�سرتك  والتن�سيق  التع�ون  تعزيز 

اخل��ربات  وت��ب���دل  ال�سديقة  اجل��ي��و���س 

الع�سكرية يف خمتلف املج�لت، و�سوًل 

املكلفة  العن��سر  ك��ف���ءة  رف��ع  اإىل 

 � خ�سو�سً الإره����ب،  مك�فحة  مهمة 

اللبن�ين  واجلي�س  الآهلة.  الأم�كن  يف 

يوؤديه�  هو يف �سلب هذه املهمة، كونه 

يومًي� على حدوده ال�سم�لية وال�سرقية ويف 

املت�سللة  الإره�بية  الع�س�ب�ت  مالحقة 

اإىل الداخل.

�للبنانية  �لع�شكرية  �لقو�ت  ن��وع  ما   •
�لتي  �ملهمات  هي  وما  �لتمرين،  يف  �مل�شاركة 

�شاركتم فيها؟

مترين  يف  اللبن�ين  اجلي�س  ي�س�رك   -

تدّخل  �سرية  بقوام  املت�أهب«،  »الأ�سد 

 60 ع�����دي�����ده������ 

�سب�ط   5( عن�سًرا 

����س���م���ًن����( وه���ي 

بتدريب�ت  ت��ق��وم 

القوات  ومهم�ت 

اإىل  اخل��������س���ة، 

م�س�ركة  ج�نب 

اأف��واج  اأح��د  ق�ئد 

ال���ت���دخ���ل ع��ل��ى 

م�����س��ت��وى ق��ي���دة 

وعقيد  التمرين، 

م����ن ع��م��ل��ي���ت 

ال����ق����ي�����دة ع��ل��ى 

العملي�تية  امل��ع���رك  اإدارة  م�ستوى 

والتخطيط، ومقدم )رئي�س الفرع الث�لث 

العملي�ت  اإدارة  م�ستوى  على  الفوج(  يف 

مديرية  م��ن  ورت��ي��ب  ونقيب  اخل��سة، 

العالق�ت  اإدارة  يف  ي�س�ركون  التوجيه، 

الع�مة والتغطية الإعالمية للتمرين.

يف  اللبن�ين  اجلي�س  عن��سر  �س�رك  وقد 

املهم�ت الآتية:

• على م�ستوى القي�دة:
- اإدارة الأزم�ت والعملي�ت.

- التخطيط والتخطيط العملي�تي.

- اإدارة عملي�ت القوات اخل��سة.

- القي�دة وال�سيطرة.

• على م�ستوى ال�سرية:
- حت�سري اأمر عملي�ت.

- مك�فحة الإره�ب بجميع اأ�سك�له 

واأنواعه.

- حم�ية اأمن احلدود.

- التع�مل مع ال�سي�رات املفخخة.

- مت�رين حركة ون�ر وفك ا�ستب�ك.

اخلفيفة  ب���لأ���س��ل��ح��ة  رم����ي����ت   -

واملتو�سطة.

يف  وقت�ل  اأبنية  تفتي�س  مداهم�ت،   -

الأم�كن الآهلة.

- مراقبة وا�ستطالع وجمع معلوم�ت.

- اإ�سع�ف�ت اأولية.

- هبوط على احلب�ل.

يخ�ش  ما  يف  لديكم  �إ�شافة  �أي  هناك  • هل 
�لتمرين؟

 - ن�ستطيع القول بكل ثقة اإن جميع 

الدول  من  التمرين  يف  امل�س�ركة  القوى 

حرفية  اأظهرت  قد  وال�سديقة،  ال�سقيقة 

م�ستوى  على  ���س��واء  الأداء،  يف  ع�لية 

املجموع�ت اأو على م�ستوى الأفراد، وهن� 

ل بّد من التنويه ب�لدور الأ�س��سي للجي�س 

التمرين  تنظيم  ح�سن  يف  الأردين 

�سّكل  وقد  والعمالنية.  التقنية  واإدارته 

اخل��ربات  لتب�دل  للجميع  فر�سة  ذل��ك 

به�  تتميز  التي  امل��ه���رات  واكت�س�ب 

القوات امل�سلحة الأردنية. 

قطر: »�ل�شقر �جلارح« الإد�رة �الزمات

�س�ركت جمموعة من �سب�ط اجلي�س 

عن�سًرا   45 حواىل  اىل  اإ�س�فة  اللبن�ين، 

ال�سقر  بتمرين  البحر  مغ�وير  فوج  من 

م�سرتك  دويل  مترين  وه��و   )4( اجل���رح 

وال��ك��وارث،  الزم���ت  اإدارة  مو�سوع  يف 

وقد مت تنفيذ التمرين يف مدينة الدوحة 

واإدارة  الوطني  الدف�ع  مركز  قطر-  يف 

الركن )طي�ر(  اللواء  ب�إ�سراف  الأزم�ت، 

وزير  م�س�عد  احلمد،  جمع�ن  عبدالله 

�س�رك  الدف�ع.  ل�سوؤون  القطرية  الدولة 

خ��سة  ووح��دات  برية  قوات  التمرين  يف 

وم�سوؤولون من خمتلف  قي�ديون  و�سب�ط 

الوزارات 25 دولة اإ�س�فة اإىل قطر ولبن�ن.

مناورات
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التمرين  ت�سّمن 

اأو  اأزمة  مع�جلة 12 

تنوعت  مع�سلة، 

ب������ن ك�������وارث 

واأح��داث  طبيعية 

اأمنية وع�سكرية، 

وه������ج������م�������ت 

اإره���ب��ي��ة، وق��د مت 

ال��ت��ن��ف��ي��ذ خ��الل 

م���رح���ل���ت���ن: يف 

الأوىل  امل��رح��ل��ة 

ن��ّف��ذت   )CPX(

مت����ري���ن م��رك��ز 

وامل�س�ركون  ال�سب�ط  توّزع  اإذ  القي�دة، 

)اإدارة  املركز،  خالي�  خمتلف  على 

الإق��ل��ي��م��ي،  التن�سيق  الأزم�������ت، 

ال�س�مل  الدم�ر  اأ�سلحة  ال�ستخب�رات، 

وخلية اخلدم�ت الطبية(. اأم� املرحلة 

 ،)FTX( الث�نية

ف�����ك������ن�����ت 

م������رح������ل������ة 

ال����ت����م�����ري����ن 

ل�����ل�����وح�����دات 

التي  العملية، 

عند  ت��ت��دخ��ل 

ح�����س��ول ح��دث 

م�ستوى  م� على 

ك�رثة  اأو  اأزم��ة 

ال�سعيد  ع��ل��ى 

الوطني. 

قدمه  عر�س  املرحلة  ه��ذه  �سبق  وق��د 

مغ�وير  ف��وج  عن  �س�هر  حممد  املقدم 

قت�ل  من  به�  ق�م  التي  واملهم�ت  البحر 

وعملي�ت بحث واإنق�ذ ومت عر�س فيديو 

اإع��ج���ب  اأث����ر  املهم�ت  ل��ه��ذه  مف�سل 

احل�سور العربي والأجنبي.

متّيز الوفد اللبن�ين ب�مل�س�ركة الفع�لة 

وامل��ع���جل���ت ال��دق��ي��ق��ة والإق���رتاح����ت 

واإعتم�ده�  به�  الأخ��ذ  مت  التي  اله�مة 

اأن��واع  خمتلف  يف  وحلول  فعل  ك��ردود 

مو�سع  وك�نت  ومراحله�،  الأزم����ت 

اإ�س�دة من مدير التمرين العميد الركن 

وال�سب�ط  املهندي،  حممد  اأحمد  ج��سم 

القطرين.

�س�رك يف مترين ال�سقر اجل�رح نحو 200 

خمتلف  من  وجندي  رتيب  و2000  �س�بط 

خت�مه  يف  نّفذت  وقد  امل�س�ركة،  ال��دول 

من�ورة ب�لذخرية احلية. 
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اجلنوب،  لتحرير  ع�شرة  اخلام�شة  الذكرى  منا�شبة  يف 

اأقيمت احتفاالت رمزية بعيد التحرير واملقاومة، حيث اأقيم 

احتفال يف باحة وزارة الدفاع الوطني يف الريزة، ح�شره رئي�س 

اجلي�س  قائد  ممثلاً  �شلمان  وليد  الركن  اللواء  االأرك��ان 

التابعة  وال��وح��دات  االأج��ه��زة  وق��ادة  قهوجي  ج��ان  العماد 

للقيادة و�شباطها، واملوظفون املدنّيون.

وّجهه  الذي  اليوم«  »اأمر  وتلوة  العلم  رفع  مرا�شم  وجرت 

العماد قائد اجلي�س اإىل الع�شكريني باملنا�شبة.

املناطق  قيادات  يف  احتفاالت  اأقيمت  نف�شه،  االإطار  ويف 

والبحرية،  اجلوية  والقوات  واملدار�س،  والكليات  واملعاهد 

و�شائر الوحدات الكربى.

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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احتفاالت رمزية يف الريزة واملناطق 

بعيد التحرير واملقاومة

عقد يف راأ�س الناقورة اجتماع ثلثي برئا�شة قائد قوات االأمم 

املّتحدة املوؤّقتة يف لبنان اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو، ويف ح�شور 

احلكومة  ق  من�شّ برئا�شة  اللبناين  اجلي�س  �شباط  من  وفد 

جانبيه.  حممد  الركن  العميد  القّوات  هذه  لدى  اللبنانية 

بتطبيق  املتعّلقة  املوا�شيع  مناق�شة  االجتماع  خلل  مّتت 

منطقة  يف  االأخرية  الفرتة  يف  احلا�شلة  واحلوادث   ،1701 القرار 

جنوب الليطاين.

الربّية  االإ�شرائيلية  اخل��روق��ات  اللبناين  الوفد  عر�س  وق��د 

على  �شّدد  كما  ا،  ف��وراً بتوّقفها  وطالب  واجلوّية،  والبحرّية 

تنفيذ  تعيق  والتي  تزال عالقة  ال  التي  النقاط  �شرورة معاجلة 

القرار 1701، وعلى �شرورة معاجلة احلوادث امليدانية ولو كانت 

والت�شّبب بحوادث كبرية، كما  التطّور  ب�شيطة، ملنعها من 

ح�شل يف العدي�شة يف الثالث من �شهر اآب 2010.

�شرورة  على  بورتوالنو  لوت�شيانو  اجل��رنال  �شّدد  جهته،  من 

لتجّنب  لبنان،  يف  املوؤّقتة  املتحدة  االأمم  قوات  مع  التعاون 

و�شّجع  ال�شيف،  ف�شل  اقرتاب  مع  عادةاً  تزداد  التي  اخلروقات 

لتجّنب  ميدانية،  ترتيبات  اإىل  ل  التو�شّ على  اجلانبني 

عمليات  منطقة  يف  اال�شتقرار  على  ا  حفاظاً وذلك  احلوادث، 

ظل  يف  ا  خ�شو�شاً االأزرق،  اخل��ط  اإىل  و���ش��والاً  الدولية  ال��ق��وات 

االأو�شاع املتوّترة يف املنطقة ال �شّيما يف منطقة اجلوالن.

اجتماع ثالثي يف الناقورة وبحث يف اخلروق على اخلط االأزرق
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احتفل فوج التدخل االأول يف نادي ال�شباط – جونيه، مبنا�شبة 

العميد  ح�شور  يف  تاأ�شي�شه،  على  �شنة  وع�شرين  خم�س  مرور 

الركن مروان ال�شابري حلوي قائد منطقة ال�شمال ممثلاً قائد 

اجلي�س العماد جان قهوجي، قائد الفوج العميد الركن غ�شان 

فا�شل و�شباطه مع عقيلتهم و�شباط من اأجهزة القيادة ومن 

القطع والوحدات، باالإ�شافة اإىل قادة الفوج ال�شابقني.

وتخلل احلفل الذي اأحياه الفنان جون خ�شري، جمموعة من 

االأغاين الوطنية، وت�شليم درع من عقيلت ال�شباط اإىل قائد 

الفوج عربون حمبة ووفاء.

االأمري فخر  اآخر يف ثكنة  احتفال  اأقيم  وللمنا�شبة عينها، 

التذكاري  الن�شب  عن  ال�شتار  خلله  اأزيح  بريوت،  يف  الدين 

قائد  يا�شني  ح�شن  الركن  العميد  تراأ�شه  الفوج،  ل�شهداء 

منطقة بريوت ممثلاً العماد قائد اجلي�س، وح�شره قائد الفوج 

وعدد كبري من ال�شباط واملدعّوين وعائلت ال�شهداء.

اأثنى فيها على ت�شحيات  واألقى ممثل قائد اجلي�س كلمة 

ا اأن »املوؤ�ش�شة الع�شكرية ت�شتمد احلياة من  ال�شهداء، موؤكداً

قمة العطاء وهي ال�شهادة«.

ال�شابعة  التدخل  دورة  بتخريج  ال��ف��وج  احتفل  ك��ذل��ك، 

ي«، وذلك بعد ت�شعة  والع�شرين التي �شّميت دورة »اليوبيل الف�شّ

اأنواع  خمتلف  على  واخلا�س  املتوا�شل  التدريب  من  ا�شابيع 

القتال واللياقة البدنية واجلوالت االأر�شية والهوائية وغريها.

اجلي�س  قائد  ممثلاً  فا�شل  الركن  العميد  االحتفال  تراأ�س 

العماد جان قهوجي الذي األقى كلمة اأثنى فيها على م�شتوى 

التدريب واخلّريجني، ثم �شّلم املتدّربني �شهادات التخّرج.

تخللت االحتفال عرو�س قتالية وع�شكرية توؤكد اجلهوزية 

التامة وامل�شتوى االحرتايف والتدريبي الرفيع.

فوج التدخل االأول 

ي يحتفل بيوبيله الف�ضّ
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ال�ضفارة الفرن�ضية حتيي ذكرى انتهاء احلرب 

العاملية الثانية وتكّرم العميد الركن املتقاعد ع�ضيمي

العاملية  احلرب  النتهاء  ال�شنوية  الذكرى  الفرن�شية  ال�شفارة  اأحيت 

الثانية )1945/5/8(، باحتفال اأقيم يف ق�شر ال�شنوبر، يف ح�شور ال�شفري 

قائد  يا�شني  ح�شن  الركن  العميد   ،Patrice Paoli ال�شيد  الفرن�شي 

من  وعدد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثلاً  بريوت  منطقة 

االأمم  قوات  يعملون �شمن  فرن�شيني  وجنود  الفرن�شية  القوات  قدامى 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

قهوجي  جان  العماد  وممثل  الفرن�شي  ال�شفري  و�شع  وللمنا�شبة، 

 Paoli ال�شيد  قّلد  ثم  التذكاري،  الن�شب  على  الزهر  من  اأكاليل 

الوطني  الدفاع  ميدالية  ع�شيمي  عماد  املتقاعد  الركن  العميد 

للأعمال  اللبناين  املركز  تروؤ�شه  خلل  جلهوده  ا  تقديراً الفرن�شية 

املتعّلقة باالألغام.

احتفال باليوم العاملي للتوعية من خماطر االألغام

من  للتوعية  العاملي  ال��ي��وم  ملنا�شبة 

ق�شر  يف  احتفال  اأقيم  االألغام،  خماطر 

قائد  برعاية  ب���ريوت،   – االأوني�شكو 

وّزع��ت  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س 

اجلامعات  طلب  على  اجلوائز  خلله 

امل�شابقة  يف  الفائزين  املدار�س  وتلمذة 

من  توعية  مواد  اأف�شل  الإنتاج  الوطنية 

يف  العنقودية  والقنابل  االألغام  خماطر 

لبنان.

اجلي�س  ب��اإ���ش��راف  امل�شابقة  اأقيمت 

للأعمال  اللبناين  وامل��رك��ز  اللبناين 

مع  وبال�شراكة  ب��االل��غ��ام،  املتعّلقة 

خماطر  من  للتوعية  الوطنية  اللجنة 

االأل��غ��ام وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة، وت��وىل 

متويلها االإحتاد االأوروبي.

اإيلي  الركن  العميد  االحتفال  ح�شر 

ن��ا���ش��ي��ف مم��ث��لاً 

العماد  اجلي�س  قائد 

جان قهوجي، ومدير 

العايل  التعليم  عام 

اأحمد جّمال  االأ�شتاذ 

الرتبية  وزي��ر  ممثلاً 

وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

االأ���ش��ت��اذ ال��ي��ا���س بو 

���ش��ع��ب، ومم��ّث��ل��ون 

الوطنية  اللجنة  عن 

للتوعية من خماطر 

االأل���غ���ام ومل�����ش��اع��دة 

ال�����ش��ح��اي��ا، وع��ن 

االإحت������اد االأوروب������ي 

ومنظمتي اليوني�شف 

.UNDP �وال

من  كّل  األقى  الوطني،  الن�شيد  بعد 

ال�شيد جّمال وممثل  الرتبية  وزير  ممثل 

موري،  مر�شيلو  ال�شيد  االأوروب��ي  االإحت��اد 

وممّثلة اللجنة الوطنية الدكتورة حبوبة 

اأهمية  على  اأجمعت  كلمات  ع��ون، 

تعزيز التعاون الوطني والدويل الإزالة خطر 

�شواء  اللبنانية،  االأرا���ش��ي  عن  االأل��غ��ام 

�شعيد  على  اأم  العملين،  ال�شعيد  على 

ومتابعة  التوعية  حملت  تكثيف 

اأو�شاع امل�شابني.

الركن  العميد  األ��ق��ى  جهته،  م��ن 

فيها  توّجه  باملنا�شبة،  كلمة  نا�شيف 

بال�شكر اإىل وزارة الرتبية والتعليم العايل 

واجلمعيات  الدولية  املنّظمات  وجميع 

االأهلية على تعاونها مع اجلي�س الإمتام 

التي  االإجن����ازات  ا  م��ع��ّدداً املهمة،  ه��ذه 

ال�شكل  على  تاريخه  لغاية  حتققت 

االآتي:

- اإزالة نحو 84 األف لغم و500 األف قنبلة 

عنقودية.

- تنظيف حواىل 25 مليون مرت مربع 

مربع  مرت  مليون   55 ح��واىل  اأ�شل  من 

ملّوثة باالألغام.

مليون   41 ح��واىل  م�شاحة  تنظيف   -

مرت مربع من اأ�شل 59 مليون مرت مربع 

ملّوثة بالقنابل العنقودية.
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اجلي�ش ت�ضّلم م�ضاغل 

اإلكرتونية اأملانية

و�ضهادات للمتدّربني على ا�ضتعمالها

جونية  قاعدة  يف  اأقيم  احتفال  يف  اللبناين  اجلي�س  ت�شّلم 

االأملانية هبة  ال�شلطات  قّدمتها  اإلكرتونية  البحرية، م�شاغل 

مل�شلحة اجلي�س.

قائد  اجلبيلي  نزيه  البحري  الركن  العميد  االحتفال  ح�شر 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثلاً  البحرية  القوات 

ال�شفري االأملاين ال�شيد Christian Clages ووفد من ال�شفارة، اإىل 

جانب عدد من ال�شباط.

وقد �شّلم العميد الركن البحري اجلبيلي كتاب �شكر با�شم 

العماد قائد اجلي�س اإىل ال�شفري Clages ودرع اجلي�س التذكاري، 

دورة  تابعوا  الذين  للع�شكريني  �شهادات  ت�شليم  جرى  كما 

باإ�شراف فريق متخ�ش�س  امل�شاغل  ا�شتعمال هذه  تدريبية على 

من القوة البحرية االأملانية العاملة يف اإطار القوات الدولية.

اآليات ع�ضكرية

�ضمن الهبة ال�ضعودية الطارئة

من  جديدة  دفعة  ب��ريوت،  مرفاأ  عرب  اجلي�س  ت�شّلم 

 Land ن��وع  اآلية   37 ت�شّمنت  الع�شكرية،  االآل��ي��ات 

الع�شكرية  الهبة  اإطار  يف  وذلك   ،Rover Defender
ال�شعودية الطارئة.

متارين بحرّية

م�ضرتكة بني اجلي�ش

FORBIN والفرقاطة الفرن�ضية

يف اإطار تعزيز التعاون الع�شكري بني اجلي�شني اللبناين والفرن�شي، نّفذت وحدات 

من القوات البحرّية باال�شرتاك مع الفرقاطة الفرن�شية »FORBIN«، متارين 

بحرية يف املياه االإقليمية اللبنانية قبالة مرفاأ بريوت. �شملت التمارين، التي 

ح�شرها �شباط من اجلي�س ومن الفرقاطة، تنفيذ ت�شكيلت 

بحرية وعمليات غط�س وتفتي�س �شفن م�شبوهة.
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حملة االأزرق الكبري

اجلي�س  من  وح��دات  قامت  االإمنائية،  مهماتها  اإط��ار  يف 

الكبري«،  االأزرق  »حملة  جمعية  مع  والتن�شيق  بالتعاون 

بعملية تنظيف وا�شعة لل�شاطئ اللبناين با�شم »حملة االأزرق 

وحتى  �شماالاً  املنية  من  ا  اعتباراً وذلك   ،»2015 للعام  الكبري 

ا. الناقورة جنوباً

وح��دات  خمتلف  من  عنا�شر  احلملة  ه��ذه  يف  �شارك  وق��د 

اجلي�س، معّززة بعدد من الزوارق واالآليات الهند�شية، اإىل جانب 

كبري  وعدد  املحّلية،  واالأندية  املدين  الدفاع  من  جمموعات 

من املتطّوعني املدنيني.

جي�ش العلم والثقافة

ماج�ضتري اإدارة االأعمال 

يف العلوم املالية 

للنقيب علي دياب

حممد  علي  النقيب  ح��از 

دياب ماج�شتري اإدارة االأعمال 

يف العلوم املالية، من اجلامعة 

اللبنانية الدولية.

بكالوريو�ش يف املعلوماتية

للرقيب اأول مي�ضال حّجار

نال الرقيب اأول مي�شال نقوال 

منطقة  طبابة  م��ن  ح��ّج��ار 

بكالوريو�س  لبنان،  جبل 

اجلامعة  من  املعلوماتية  يف 

االأم����ريك����ي����ة ل��ل��ث��ق��اف��ة 

والتعليم.
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مالحقة الإرهابيني

احلبل يجّر املزيد اإىل قب�ضة العدالة

وقد  عالية،  بكفاءة  الإرهابيني  مالحقة  يف  الأمنّية  الأجهزة  حتّققها  التي  النجاحات  ت�ضتمّر 

توقيف  التي حّققها اجلي�ش على خط  املتتالية  النجاحات  �ضل�ضلة من  الأخرية  الأ�ضابيع  �ضهدت 

جمموعة من الإرهابيني الذين خا�ضوا مواجهات م�ضّلحة مع اجلي�ش.

الله  عبد  ال�ضيد  م�ضطفى  حممد  ابراهيم  املخابرات  مديرية  توقيف  الإجنازات  هذه  اأبرز  ومن 

)املعروف باأبي خليل املقلعط( يف حملة خربة داود، اإىل جانب توقيفها ال�ضوري يعرب عبد العزيز 

الفرج )امللقب بـ»يعرب اأبو جبل«( يف حملة بّر اليا�ش – البقاع، اإىل عدد من املطلوبني الفاّرين 

لنتمائهم اإىل جمموعات اإرهابّية وقيامهم بعمليات ع�ضكرية يف خمتلف املناطق اللبنانية.

ابراهيم حممد م�ضطفى ال�ضيد عبد 

الله )اأبو خليل املقلعط(

مديرية  اأح��ال��ت   ،2015/5/7 بتاريخ 

املخابرات على الق�ضاء املخت�ّص، املوقوف 

عبد  ال�ضيد  م�ضطفى  حممد  ابراهيم 

املقلعط،  خليل  ب��اأب��ي  امل��ع��روف  ال��ل��ه، 

اأوق��ف يف حملة خربة  قد  وال��ذي ك��ان 

الإرهابّية  املجموعة  اإىل  لنتمائه  داود، 

والفاّر  من�ضور  اأ�ضامة  يقودها  كان  التي 

�ضمن  من  وم�ضاركته  امل��ول��وي،  �ضادي 

املجموعة املذكورة يف ال�ضتباكات التي 

حم�ضن،  وجبل  التّبانة  باب  يف  ح�ضلت 

يف  اجلي�ص  مراكز  على  والع��ت��داءات 

طرابل�ص.

وبتكليف  اأق��دم  قد  املوقوف  وك��ان 

على  ميقاتي  وعمر  واملولوي  من�ضور  من 

اإطالق النار على املوؤهل يف اجلي�ص فادي 

الأم��ن  ق��وى  يف  اأول  وامل��ع��اون  اجلبيلي، 

اإىل  اأّدى  م��ا  البايع،  بطر�ص  الداخلي 

العتداء  اإىل  بالإ�ضافة  ا�ضت�ضهادهما؛ 

حملة  يف  ع�����ض��ك��ري��ة  م��راك��ز  ع��ل��ى 

ع�ضكريني  باإ�ضابة  والت�ضّبب  البّداوي، 

بجروح وت�ضّرر اآليات ع�ضكرية. كذلك 

منطقة  يف  الفتنة  اإث���ارة  وب��ه��دف  ق��ام 

مواطنني  على  النار  باإطالق  ال�ضمال، 

خمتلفة،  ومذاهب  طوائف  اإىل  ينتمون 

اآخرين.  وجرح  بّزي،  فايز  املواطن  فقتل 

عني  خميم  اإىل  ف��ّر  قد  املوقوف  وك��ان 

الأمنية  اخلّطة  تطبيق  بدء  فور  احللوة، 

يف طراب�ص، اإىل اأن اأوقف بعد عودته من 

املخيم وهو يتجّول ببطاقة هوّية مزّورة.

»يعرب اأبو جبل«

يف اإجناز اآخر، اأوقفت مديرية املخابرات 

 ،)2015/5/17( البقاع   – اليا�ص  بّر  يف 

ال�ضوري يعرب عبد العزيز الفرج )امللقب 

ب�»يعرب اأبو جبل«(، واملطلوب لنتمائه 

يف  وم�ضاركته  اإرهابية،  اإىل جمموعات 

القتال يف �ضفوفها.

اأن املوقوف  التوجيه  واأفاد بيان مديرية 

انتقل من عر�ضال اإىل اأحد املخّيمات يف 

البقاع م�ضتعمالاً هوية مزّورة با�ضم اأحد 

ا يف عر�ضال. ال�ضوريني املوجودين حالياً

واأو�ضح البيان اأن الفرج اعرتف بانتمائه 

و»جمموعة  ال��ف��اروق«  »كتائب  اإىل 

الدين«،  �ضيف  زكريا  اأحمد  الإرهابي 

بت�ضكيل  اآخ��ري��ن  م��ع  وا���ض��رتاك��ه 

بعمليات  قامت  م�ضّلحة  جمموعة 

ع�ضكرية على الأرا�ضي اللبنانية. 

بتهريب  ب��ق��ي��ام��ه  اع����رتف  ك��م��ا 

مل�ضلحة  الأ�ضلحة  من  كبرية  كميات 

وبتعاطي  عر�ضال،  ج��رود  يف  امل�ضّلحني 

يحظى  وباأنه  وجتارتها،  املخّدرة  احلبوب 

له  اأّمن  الذي  الدين  رجال  اأحد  بحماية 

اجلمعيات  اإح��دى  يف  وعمالاً  ا  م�ضكناً

الرعاية  له  وق��ّدم  اليا�ص،  ب��ّر  حملة  يف 

وامل�ضاعدة اللوج�ضتية.

امل��وق��وف  م��ع  التحقيقات  وت�ضتمّر 

لك�ضف  املخت�ّص  الق�ضاء  ب��اإ���ض��راف 

يف  لها  يخطط  ك��ان  التي  العمليات 

مالحقة  جتري  كما  اللبناين،  الداخل 

املتوّرطني معه.



... ومطلوبون اآخرون

)ف��ج��ر  اجل���ي�������ص  ق�����وة يف  ن����ّف����ذت 

نوعّية  ده��م  عملية   ،)2015/4/23

 – داود  وخ��رب��ة  ع��دوي��ة  دوي��ر  حملتي  يف 

عكار، �ضملت اأماكن وجود مطلوبني 

اجلي�ص،  على  العتداء  يف  مل�ضاركتهم 

وقيامهم باأعمال اإرهابية داخل الأرا�ضي 

توقيف  من  متّكنت  حيث  اللبنانية، 

التنظيمات  اأحد  يف  امل�ضوؤول  من:  كل 

املنعم  عبد  ال��ف��اّر  الرقيب  الإره��اب��ي��ة 

الدين  �ضعد  وخالد حممد  حممود خالد، 

وغ��داف  ال��دي��ن،  �ضعد  حممد  وك��ام��ل 

عبد  وال�ضوريني:  ال��دي��ن،  �ضعد  حممد 

هريرة  باأبو  امللقب  الزعبي  رعد  املنعم 

وهو اأمري جمموعة اإرهابية، واأحمد خالد 

اجللخ، واأ�ضامة حممد ح�ضني، وابراهيم 

حممد الزعب��ي.

والر�ضد،  املتابعة  وبنتيجة  كذلك، 

)ليل  املخابرات  مديرية  قوة من  دهمت 

25- 2015/4/26( اأحد املنازل يف منطقة 

كالاًّ  واأوق��ف��ت  �ضيدا،  �ضرق  �ضرحبيل 

وح�ضن  عجيل  حممد  اللبنانيني  من 

خلّية  ي�ضّكالن  واللذين  الدغيلي، 

كمّيات  املنزل  يف  و�ضودرت  اإرهابّية. 

كبرية من الأ�ضلحة والذخائر والقذائف 

كان  اليدوية  وال��رّم��ان��ات  ال�ضاروخّية 

املوقوفان يجمعانها ل�ضتخدامها للقيام 

بن�ضاطات اإرهابية.

اأوقفت  طرابل�ص،  يف  القّبه  حملة  ويف 

املدعو   )2015/5/4( اجلي�ص  م��ن  ق��وة 

عبد  ال�ضيد  م�ضطفى  حممد  ابراهيم 

النار  اإطالق  لإقدامه على  املطلوب  الله 

حمل�ة  يف  للجي�ص  تابع  مركز  باجتاه 

اأح��د  با�ضت�ضهاد  ت�ضّبب  م��ا  ال��ب��ّداوي، 

بلدة  يف  اأوق��ف��ت  كما  الع�ضكريني. 

الدين  �ضعد  عمر  حممد  املدعو  عر�ضال 

لال�ضتباه بانتمائه اإىل اإحدى املجموعات 

الإرهابية.

ح�ضيلة اأيام اأمنية

يف اإطار احلفاظ على الأمن وال�ضتقرار، 

�ضادرة  بيانات  عدة  )وفق  اجلي�ص  اأوقف 

منطقة،  غري  ويف  اجلي�ص(  قيادة  عن 

املطلوبني  الأ���ض��خ��ا���ص  م��ن  جمموعة 

املوقوفني  �ضمن  ومن  خمتلفة.  بجرائم 

ح�ضن،  احلاج  علي  ح�ضن  اللبنانيني: 

حممد  حممود  طلي�ص،  ح�ضني  اأحمد 

ف��ادي  حم�ضن،  ا�ضامة  وحممد  حمزة 

امل�ضري وح�ضن ح�ضني زعيرت.

وبنتيجة التدابري الأمنية التي اتخذتها 

�ضهر  خ���الل  الع�ضكرية  ال���وح���دات 

ا  �ضخ�ضاً  1025 التوقيفات  �ضملت  ني�ضان، 

جرائم  يف  متوّرطني  جن�ضيات  عدة  من 

خمتلفة.

وث��الث  ���ض��ي��ارة،   92 �ضبط  مّت  كما 

بالإ�ضافة  نارّية،  دراجة  و53  �ضاحنات، 

والدخان  امل��خ��ّدرات  من  كميات  اإىل 

وامل�ضروبات  الإل��ك��رتون��ي��ة  والأج��ه��زة 

الروحّية املهّربة...

قوة  دهمت  ي،  والتق�ضّ الر�ضد  وبنتيجة 

 ،2015/4/25 يف  املخابرات،  مديرية  من 

يف  املرج  حمّلة  يف  للمتفّجرات  ا  م�ضنعاً

البقاع، حيث كانت تتّم اإعادة ت�ضنيع 

اإىل  وحتويلها  الكيماوي  ال�ضماد  مادة 

عبوات نا�ضفة ومتفّجرات.

خّطة اأمنّية وا�ضعة يف بريوت 

و�ضواحيها

يف  وال�ضتقرار  الأم��ن  تر�ضيخ  اإط��ار  يف 

العا�ضمة بريوت و�ضواحيها، ومكافحة 

امل�ضبوهني  ومالحقة  املنّظمة  اجلرائم 

وحدات  با�ضرت  العدالة،  اإىل  واملطلوبني 

من اجلي�ص بال�ضرتاك مع وحدات من 

قوى الأمن الداخلي والأمن العام، اأواخر 

خّطة  بتنفيذ  املن�ضرم،  ني�ضان  �ضهر 

اأمنّية وا�ضعة ا�ضتمرت عدة اأيام.

التوجيه  مديرية  عن  �ضادر  بيان  وفق 

)2015/4/28( �ضملت الإجراءات املنّفذة، 

مكّثفة،  وظرفّية  ثابتة  حواجز  اإقامة 

هوية  يف  والتدقيق  ال�ضيارات  تفتي�ص 

العابرين، ت�ضيري دوريات موؤّللة وراجلة يف 

بالإ�ضافة  والداخلية،  الرئي�ضة  الطرقات 

مطلوبني  عن  ا  بحثاً دهم  عمليات  اإىل 

على  املمنوعات  ول�ضبط  بهم  وم�ضتبه 

اختالف اأنواعها.

وبنتيجة التدابري، مّت توقيف عدد من 

املطلوبني  والفل�ضطينيني  اللبنانيني 

�ضبطت  ك��م��ا  خم��ت��ل��ف��ة.  ب��ج��رائ��م 

التي  الدهم  عمليات  خالل  الوحدات 

من  كمّية  م��ن��اط��ق،  ع��دة  يف  ج��رت 

والذخائر  اخلفيفة  احلربية  الأ�ضلحة 

ا من الرّمانات اليدوّية  العائدة لها، وعدداً

واأعتدة ع�ضكرية.
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�شهدا�ؤنا

اإعداد:

نينا عقل خليل

العدد 48360

اجلي�ش يوّدع 

ثالثة �شهداء
اجلي�ش  �شّيع  احل��زن،  من  بكثري 

ولبنان ثالثة �شهداء جدد، اإثنان منهما 

الوطن،  عن  الدفاع  �شاحة  يف  �شقطا 

مهمة  تاأدية  خالل  الثالث  وا�شت�شهد 

حفظ اأمن. 

قا�شم  علي  العريف  هم:  وال�شهداء 

العلي واجلندي غ�شان خالد اخلرفان، 

عمر  �شاري  خدماته  املمّددة  واملجند 

�شّوان.

قا�شم  علي  العريف  ا�شت�شهد 

جرت  التي  اال�شتباكات  اإثر  العلي، 

والتنظيمات  اجلي�ش  وح��دات  بني 

العام  اآب  �شهر  خ��الل  االإرهابية 

من  عدد  فيها  ا�شت�شهد  والتي   ،2014

الع�شكريني، واختطف عدد اآخر. وقد 

الع�شكري  امل�شت�شفى  اإىل  جثته  نقلت 

لفحو�شات  اأخ�شعت  حيث  املركزي، 

هوية  م��ن  التثّبت  ومّت  خمربية 

اجلندي  اأما   .)2015/5/9( �شاحبها 

ا�شت�شهد  فقد  اخلرفان  خالد  غ�شان 

يف  الع�شكري  بواجبه  قيامه  اأثناء  يف 

كذلك  �شيدا.   – جمدليون  منطقة 

ا�شت�شهد املجّند املمّددة خدماته �شاري 

خالل  �شري  ح��ادث  يف  �شّوان  عمر 

 - اأمن يف طرابل�ش  تنفيذ مهمة حفظ 

البح�شا�ش.

اال�شت�شهاد  �شاحات  تتنّوع  قد 

وظروفه لكّن الثابت الوحيد هو اأّن كل 

جندي يح�شب نف�شه م�شروع �شهيد يف 

اأدائه الق�شم  �شبيل الوطن، منذ حلظة 

ال�شرف  موؤ�ش�شة  راية  حتت  وان�شوائه 

والت�شحية والوفاء.

اخلريبة

حتت�شن ابنها

الوداع  يف 2015/5/10، كان 

الأخري للعريف ال�شهيد علي 

له  اأجريت  وقد  العلي.  قا�شم 

ال��ازم��ة،  التكرمي  مرا�شم 

احلرب  اأو�شمة  تقليده  ومّت 

الع�شكري  والتقدير  واجلرحى 

من الدرجة الربونزية.

الدفاع  وزير  ممثل  الت�شييع  يف  �شارك 

الوطني �شمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد 

جوزيف  املهند�ش  العقيد  قهوجي  جان 

الأج��ه��زة  ق���ادة  ع��ن  وممثلون  ع��ب��دو، 

وبلدية  حزبية  وف��اع��ل��ي��ات  الأم��ن��ي��ة 

البلدة.  اأه��ايل  من  وح�شد  واختيارية 

اخلريبة  بلدته  اإىل  اجلثمان  و�شول  وقبل 

العائلة  – ق�شاء بعلبك، �شّجي يف منزل 
اأوتو�شرتاد  على  الرابعة  النقطة  عند 

حمّبوه  ا�شتقبله  حيث  بعلبك،   – رياق 

نقل  ثم  نع�شه،  والورود على  الأرز  ناثرين 

مبوكب مهيب اإىل مقام ال�شيدة خولة 

اأوتو�شرتاد  بعدها  لي�شلك  بعلبك،  يف 

والنبي  ب�شرعني،  م��روًرا  رياق   – بعلبك 

حيث  اخلريبة،  راأ���ش  اإىل  و�شوًل  �شيت، 

اأدت  بينما  ال�شاح،  رف��اق  ا�شتقبله 

وعزفت  الع�شكرية  التحية  ث��ّل��ة  ل��ه 

ويف  امل��وت.  حلن  اجلي�ش  مو�شيقى  فرقة 

املهند�ش  العقيد  األقى  البلدة،  ح�شينية 

»توحيد  على  فيها  �شّدد  كلمة  عبدو 

الذي ل  الإرهاب املجرم  ال�شفوف يف وجه 

يعرف لوًنا ول ديًنا ول طائفة �شوى القتل 

والتدمري وانتهاك احلرمات«.

وقال: »اإن عيون جنودنا �شتبقى م�شّوبة 

ا،  على الإرهاب املرتّب�ش بنا، �شعًبا واأر�شً

براثن  مواجهة  يف  الزناد  على  واأيديهم 

ال�شّر املمتدة اإىل غري مكان من الوطن. 

اأن  ب��ّد  ول  وقا�شية،  طويلة  املعركة 

عدم  هو  القيادة  فقرار  حا�شمة،  تكون 

الرتاجع اأمام عدوان ي�شتهدفنا جميًعا، 

يف حا�شرنا وم�شتقبلنا، يف حياتنا 

املدنية والع�شكرية، يف اقت�شادنا وتربيتنا 

وثقافتنا، يف وحدتنا الوطنية، ويف ر�شالتنا 

الإن�شانية واحل�شارية«.

اإمام  ال�شهيد  جثمان  على  ال�شاة  اأّم 

البلدة ثم ووري يف الرثى.

العريف ال�شهيد علي قا�شم العلي

- من مواليد 1987/7/4 يف اخلريبة 

– ق�شاء بعلبك.
ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.2008/2/26

 – الثامن  امل�شاة  ل��واء  ع��داد  من   -

الكتيبة 83.

- حائز:

• و�شام احلرب.
• و�شام اجلرحى مّرتني.

• و�شام مكافحة الإرهاب.
ثاث  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

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

- متاأهل وله ولد واحد.



املجّند املمّددة خدماته ال�شهيد �شاري عمر �شوان

- من مواليد 1990/11/25 يف جمدل عنجر.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2011/2/7.

- من عداد فوج التدخل الأول.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش  وتهنئته.
• تهنئة مدير العمليات.

- عازب.
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بعلبك حتزن

واملنطقة  البلدة  واأه��ايل  اجلي�ش  قيادة  �شّيعت  بعلبك،  يف 

و�شعبي  ر�شمي  مباأمت  اخلرفان،  خالد  غ�شان  ال�شهيد  اجلندي 

والأه��ل  ال�شاح  رف��اق  اأك��ف  على  حمل  حيث  مهيب، 

والأقرباء الذين احت�شدوا للم�شاركة يف وداعه.

وقد انطلق موكب الت�شييع من منزله يف حّي الب�شاتني يف 

وزير  ممثًا  عبدو  جوزيف  املهند�ش  العقيد  تقّدمه  بعلبك، 

الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش وعدد من ال�شباط ورفاق ال�شهيد 

وفاعليات.

اأو�شمة احلرب  ال�شهيد  تقليد  وبعد 

الع�شكري  وال��ت��ق��دي��ر  واجل���رح���ى 

م��ن ال��درج��ة ال��ربون��زي��ة وال�����ش��اة 

عبدو  العقيد  األقى  جثمانه،  على 

الع�شكرية  باملزايا  فيها  نّوه  كلمة 

واإخا�شه  لل�شهيد،  والأخ��اق��ي��ة 

ووطنه. ملوؤ�ش�شته 

ومما قال: »قدر اجلي�ش اأن يكون 

وق��در  �شعبه.  وم��اذ  ال��وط��ن  �شياج 

ويبذلوا  امل�شاعب  يواجهوا  اأن  جنوده 

الت�شحيات اجل�شام حتى ال�شهادة يف 

معر�ش قيامهم بواجبهم«. 

ا ... وعنجر اأي�شً

واأه���ايل  ال��ق��ي��ادة  �شّيعت  عنجر،  يف 

�شاري  خدماته  امل��م��ّددة  املجّند  البلدة، 

ج��راء  م��ن  ا�شت�شهد  ال��ذي  ���ش��وان  عمر 

حفظ  مهمة  تنفيذ  خال  �شري  حادث 

 – البح�شا�ش  حملة  يف  وا�شتقرار  اأم��ن 

احلرب  اأو�شمة  تقليده  وبعد  طرابل�ش. 

من  الع�شكري  وال��ت��ق��دي��ر  واجل��رح��ى 

على  ال�شاة  واإقامة  الربونزية،  الدرجة 

املهند�ش  العقيد  األقى  الطاهر،  جثمانه 

جوزيف عبدو ممثًا الوزير مقبل والعماد 

قهوجي كلمة خال التاأبني، نّوه فيها 

لل�شهيد  والأخاقية  الع�شكرية  باملزايا 

واإخا�شه ملوؤ�ش�شته ووطنه.

اجلندي ال�شهيد

ان خالد اخلرفان غ�شّ

بعلبك،  يف   1978/8/27 مواليد  من   -

حمافظة بعلبك – الهرمل.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2010/5/4.

- من عداد لواء امل�شاة الأول – الكتيبة 14.

- حائز:

• و�شام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مّرتني.
- متاأهل من دون اأولد.





تاريخية ملحة 

العام  يف  ن�صر:  الركن  العميد  يقول 

 EST« 2010، بداأ ا�صتخدام اأّول م�صّبه رمي

منتلك  بتنا   2013 العام  ويف   ،»2000
وجرى  النوع.  هذا  من  م�صّبهات  عّدة 

القطع  39500 عن�صر من جميع  تدريب 

التدريبية  املرحلة  على  الع�صكرية 

 PHASE 1: RECORD( الأوىل 

.)FIRE
امل�صّبهات  تطوير  2014، جرى  العام  ويف 

 »EST PLUS« بنظام لت�صبح  املتوافرة 

جديدة  اأربعة  ا�صتقدام  اإىل  بالإ�صافة 

لي�صبح عددها ت�صعة، وهي موّزعة على 

املناطق اللبنانية على النحو الآتي:

• ال�صمال:
1- مع�صكر عرمان للتدريب.

2- قاعدة حامات اجلوية.

• البقاع:
3- ثكنة حممد مّكي – بعلبك. 

4- ثكنة اليا�س اأبو �صليمان – اأبلح.

• اجلنوب:
5- ثكنة جان وهبة – ال�صاحلية.

6- ثكنة بنوا بركات – �صور.

• جبل لبنان:
7- فوج الهند�صة – الوروار.

8- ثكنة �صكري غامن - الفيا�صية.

• بريوت:
9- ثكنة املري ب�صري.

تدريب  جرى  و2014   2013 العامني  بني 

الأ�صلحة  ا�صتخدام  على  عن�صر   7500

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

يف ثكناتنا
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 EST« الرمي  م�شّبهات  با�شتخدام  اجلي�ش  بداأ  �شنوات،  خم�ش  نحو  منذ 

يجري  بينما  التدريب،  ميدان   »EST PLUS« املطّورة  الن�شخة  ودخلت  املتوافرة  امل�شّبهات  عدد  تقريًبا  ت�شاعف  حالًيا   .»2000
العمل على زيادة العدد جمّدًدا بحيث تتوافر هذه امل�شّبهات يف جميع املناطق اللبنانية. 

ع�شرات اآالف الع�شكريني تدربوا على هذا النظام الذي تعتمده غالبية اجليو�ش احلديثة حول العامل، واكت�شبوا القدرة على ا�شتخدام ال�شالح بفعالية 

ودقة عاليتني. ملعرفة املزيد عن م�شبهات الرمي، كان لنا لقاء مع رئي�ش ق�شم الريا�شة والرمي يف مديرية التعليم العميد الركن زياد ن�شر، ولقاء اآخر 

مع النقيب علي مّكي امل�شوؤول عن هذه امل�شبهات. 

»EST Plus«

التدريب 

من الدفاع

اإىل الهجوم 

ومزيد من 

الفعالية والدّقة



12.7ملم،  الإجمالية 

م203،  م249،  م240، 

ك  م  لن�صر  ال��ق��اذف 

بي.  اآر.  والقاذف   ،19

جي �صمن ح�صائر.

العام  اأواخ����ر  وم��ن��ذ 

ال��ع��م��ل  ب�����داأ   2014

بعد  الثالثة،  باملرحلة 

برنامج  و�صع  مّت  اأن 

�صتة  من  موؤلف  الرماية  على  للتدريب 

م�صتويات ميتد حتى العام 2019.

من يتوىّل �شيانة امل�شّبهات؟

جرى  اأّن��ه  ن�صر  الركن  العميد  يو�صح 

اأمريكي  فريق  مع  عن�صًرا   15 تدريب 

املتقّدمة  ال�صيانة  على  اأ�صهر  اأربعة  ملدة 

للم�صّبه. وحالًيا، يجري تدريب 6عنا�صر 

للم�صّبهات يف  �صة  املتخ�صّ ال�صيانة  على 

دورة ملدة �صهرين.

للرامي  ي�صمح  بكونه  النظام  يتمّيز 

الأ�صلحة  م��ن  جمموعة  با�صتخدام 

ظ��روف  يف  معها  وال��ت��اآل��ف  »امل�صّبهة« 

حقول  ظ��روف  كبري  ح��ٍد  اإىل  حتاكي 

وذل���ك من  امل��ع��رك��ة،  اأر����س  اأو  ال��رم��ي 

الأ�صلحة  ا�صتعمال  اإىل  احل��اج��ة  دون 

احلقيقية وا�صتنفاذ ذخريتها. كما اأّنه 

ي�صمح مبراقبة كيفية ا�صتخدام الرامي 

واّتباعه  لل�صالح 

مبادئ الرمي.

دفاع وهجوم

تفا�صيل  ملعرفة 

اأك����������ر ح����ول 

امل�صّبهات،  ه��ذه 

اإىل  حت����ّدث����ن����ا 

عنها  امل�������ص���وؤول 

ال��ن��ق��ي��ب ع��ل��ي 

)مهند�س  مّكي 

ك�������ه�������رب�������اء 

واإل��ك��رون��ي��ك( 

الريا�صة  ق�صم  من 

مديرية  يف  والرمي 

التعليم.

النقيب  يو�صح 

نظام  اأّن  م��ّك��ي 

 »EST PLUS«

ميتلكه  ال����ذي 

اللبناين  اجلي�س 

ن�صخة  هو  حالًيا 

مطّورة عن النظام 

 »EST  2000«

الذي مل يكن يدعم �صوى �صيناريوهات 

فاإىل  اجل��دي��دة،  الن�صخة  اأم��ا  ال��دف��اع. 

الهجوم  �صيناريوهات  تدعم  الدفاع، 

�صديقة  قوات  توّفره  الذي  الناري  والدعم 

داخل  »التحّرك«  اإمكان  اإىل  اإ�صافًة 

�صاحة املعركة الإفرا�صية.

اأق�شام امل�شّبه

اأق�صام هذا امل�صّبه الأ�صا�صية هي: 

- غرفة حمكمة الإغالق )10م × 10م( 

داخلها مطلّي كلًيا باللون الأ�صود.

بجميع  للتحّكم  حا�صوب  جهازا   -

البيئية  وال��ظ��روف  النظام  مكّونات 

املطلوبة )مطر، رياح، �صباب...(.

خا�صّية  ل��ت��اأم��ني  ح��ا���ص��وب  ج��ه��از   -

الهجوم.

 )LCD PROJECTOR( اآلتا عر�س -

.HD لدعم ال�صور ذات الدّقة العالية

- �صا�صة بي�صاء )عدد 2( لعر�س ال�صور.

احلمراء  دون  ما  اأ�صّع�ة  كامي��را   -

)عدد 2(.

احل��رك��ة  ل��ت��اأم��ني  ه���واء  �صاغطا   -

امليكانيكية لالأ�صلحة امل�صّبهة.

معّدلة  م�صّبهة  اأ�صلحة  جمموعة   -

ب��ط��ري��ق��ة ت��ت��ن��ا���ص��ب وال���ن���ظ���ام، مع 

حماكاتها  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  الأخ����ذ 

حّد  اأق�صى  اإىل  احلقيقية  لالأ�صلحة 

الأ�صلحة  وه��ذه  ���ص��ك��ل،...(،  )وزن، 

م16اأ4،  البندقية  م16اأ1،  البندقية  هي: 

البندقية م4، البندقية »كال�صنكوف« 

م9  امل�����ص��د���س   ،)AK47 - AKS74(

Beretta FS92، الر�صي�س م240 )ماغ(، 
»اآر.  القاذف  )مينيمي(،  م249  الر�صي�س 

 M2( ملم   12.7 الر�صا�س  ج��ي«،  ب��ي. 

والقاذف    ،MK19 الر�صا�س   ،)50cal
م203.

ببع�صها  ترتبط  الأج��زاء  هذه  جميع 

غاية  اإلكرونية  منظومة  عرب  البع�س 

الأ�صلحة  اأّن  علًما  والتعقيد،  الدقة  يف 

امل�صّبهة ت�صتخدم اأ�صعة الاليزر.

اإمكانات النظام

ي�صمح النظام املتوافر حالًيا يف اجلي�س 

امل�صّبهة  الأ�صلحة  م��ن  ع�صرة  بو�صل 

ع�صرة  على  يحتوي  اأن��ه  اإذ  امل��ت��واف��رة، 

ع�صرة  )اأي  امل�صّف  على  رم��ي  خطوط 

اأهداف(. 

وفق  الأ�صلحة  هذه  على  التدريب  يتّم 

التدريبية  ال�صيناريوهات  من  جمموعة 

بحيث  النظام،  على  م�صبًقا  املحّملة 

اأوًل  امل�صّبه  ال�صالح  بت�صفري  الرامي  يقوم 

ثم يجري ت�صغيل �صيناريو الرمي املنا�صب 

النظام  ي�صمح  كما  املو�صول.  لل�صالح 

ح�صب  اإ�صافية  �صيناريوهات  بتاأليف 

الوحدات  ومهمات  التدريب  حاجات 

املرتقبة.

فئات  اأربع  اإىل  ال�صيناريوهات  تق�صم 

اأ�صا�صية هي:

:MARKSMANSHIP-1

�صيناريوهات  على  الفئة  هذه  حتتوي 

يف ثكناتنا
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اإىل  اإ�صافًة  الأ�صلحة  خمتلف  ت�صفري 

واأخ���رى  ثابتة  اأه���داف  �صيناريوهات 

متحركة، موّزعة على م�صافات تتبّدل 

وفق ال�صالح امل�صتخدم.

:COLLECTIVE -2

ال�صيناريوهات  ت�صبح  الفئة،  هذه  يف 

مع  التعامل  تفر�س  اإذ  تعقيًدا،  اأكر 

يف  وك��ذل��ك  مبنية  اأم��اك��ن  يف  ع��دو 

احتمال  مع  وغابات  �صحراوية  مناطق 

وجود رهائن يحتجزهم. 

 :SHOOT/DON’T SHOOT -3

واقعية  فيديو  الفئة مقاطع  ت�صم هذه 

ق��راءة  على  ال��رام��ي  لتدريب  ممت  �صُ

يجري،  حوار  فهم  وحماولة  اجل�صد  لغة 

املنا�صب  ال��وق��ت  يف  ح��ا���ص��ًرا  ليكون 

الأخ��ري  ت�صكيل  عند  ال��ن��ار  لإط���الق 

خطًرا عليه. 

 ENHANCED -4

:COLLECTIVE
الفئة  ه���ذه  ���ص��ي��ن��اري��وه��ات  ت�صمح 

�صاحة  داخ����ل  وال��ه��ج��وم  ب��ال��ت��ح��ّرك 

الأه���داف  م��ع  وبالتعامل  امل��ع��رك��ة، 

هي  الفئة  هذه  �صديقة.  قوات  مب�صاندة 

 EST« لنظام  الأ�صا�صي  التطوير  مو�صوع 

.»2000

التدريب: فعالية ودّقة

للتدريب  الع�صكري  خ�صوع  قبل 

التعليمات  الرمي، وبح�صب  على م�صّبه 

اأن  عليه  القطع،  جميع  على  املعمّمة 

مبادئ  خدمته  مكان  يف  يكت�صب 

اإىل  و�صوًل  يتمّر�س  واأن  الأ�صا�صية  الرماية 

و�صعّية  تت�صّمن:  املبادئ  هذه  الإتقان. 

التحّكم  الت�صديد،  دوام  الثابتة،  الرمي 

بالتنّف�س وال�صغط على الزند.

على  بالتدريب  العمل  ب��داأ  ح��ال��ًي��ا، 

وهي  الثالثة  املرحلة  من  الأول  امل�صتوى 

اليوم  يف  متتاليني؛  يومني  عن  عب�ارة 

التمر�س  على  التدريب  يركز  الأول، 

وق��وًف��ا،  ال��ث��الث:  و�صعياته  يف  بالرمي 

ذلك  من  والأه���ّم  وانبطاًحا،  ركوًعا 

ال�صند  ا�صتعمال  دون  من  يتّم  الرمي  اأّن 

»حمالة  بتقنية  عنه  ي�صتعا�س  اإذ 

هذه  ل�صتخدام  اأّن  علًما  ال�����ص��الح«، 

الأخرية قواعد حمددة.

كذلك، تت�صّمن تدريبات اليوم الأول، 

الرامي.  عني  على  امل�صبه  �صالح  ت�صفري 

على  الت�صديد  يجري  الثاين،  اليوم  ويف 

 100 بني  م�صافتها  ت��راوح  التي  الأه��داف 

ويتاأّهل  خمتلفة.  وبو�صعيات  مر  و300 

للم�صتوى الثاين، الع�صكري الذي يحقق 

اأ�صل  من  الأق���ّل  على  اإ�صابات  ث��الث 

امل�صافات  جميع  ذلك  وي�صمل  خم�صة، 

والو�صعيات التي يت�صمنها التمرين الذي 

ممكن  عدد  اأكرب  يتاأّهل  حتى  يعاد 

من الع�صكريني.

يتّم  الق�صوى،  الفائدة  حتقيق  وبغية 

)تباًعا(  الوحدات  جميع  تدريب  حالًيا 

الثالثة.  املرحلة  الأول من  امل�صتوى  على 

و�صي�صار اإىل افتتاح دورات على امل�صتويات 

تت�صّمن  التي  �صتة(  )عددها  املتبقية 

رمايات دقيقة على م�صافات خمتلفة، 

اأه��داف  على  للرماية  املتدّرب  لينتقل 

خمتلفة.  م�صافات  على  متحّركة 

املقاتل  جعل  فهو  الّنهائّي  الهدف  اأّما 

الفردّي  �صالحه  ا�صتخدام  على  ق���ادًرا 

ويف  عاليتني،  ودقة  بفعالية  والإجمايّل 

خمتلف الظروف والأمكنة.

هدفنا  قائاًل:  مّكي  النقيب  ويختم 

م�صتوى  ورف��ع  الع�صكريني  خربة  زي��ادة 

اأّي  دون  من  يتّم  وذل��ك  لديهم،  الدقة 

ا�صتهالك للذخرية وبعيًدا من اأّي خطر.
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وجهة نظر

بقلم:

جورج علم
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تواعدا، ودخال مًع� مكتب القن�شلّية، هي ن�لت الت�أ�شرية، 

هو رف�ض طلبه، وهكذا تبّدلت املواعيد، وتبّددت الأحالم... 

تتغرّي مواعيد ال�شرق الأو�شط يف الزمن الق�ين، وتتبدل. ثورات 

متعددة الأهداف، والأحج�م، ولي�ض كّل من �ش�ر على الدرب 

� اإذا ك�ن الطريق مفخًخ�، اأو اإذا ط�ل النتظ�ر  و�شل، خ�شو�شً

اأم�م ال�شوء الأحمر من دون بريق اأمل، اأو ب�رقة رج�ء. 

اأم� الأجندات املتزاحمة، فكثرًيا م� تبّدده� ري�ح التطورات، 

فال املوعد الواعد �ش�دق، ول الغد الط�لع م�شرق، فيم� الألوف 

املتزاحمة من ال�شعوب املنكوبة تتدافع عند 

�ش�طىء معتم ت�شربه الأنواء الع�تّية.

يقول الأديب والروائي رئيف خوري »اإبحث دائًم� عن الوجه 

الآخر«، والوجه الآخر ل يقت�شر هن� على الدم�ثة الدبلوم��شّية، 

بل على املع�ن�ة الإن�ش�نية امل�شتلقية عند اأبواب القن�شلي�ت، 

طلًب� للت�أ�شرية، لالإذن ب�ملغ�درة، للفرار من واقع مزٍر اإىل اآخر 

جمهول. »ع�مل القن�شلّية« رمب� حتّول هذه الأي�م، 

وو�شط هذه الظروف، اإىل ع�مل الهروب اإىل الأم�م، ن�ش�طه 

جزء من مع�ن�ة الربيع العربي التي ت�شّطر جمّلدات متعددة 

الرواي�ت والف�شول، اأبط�له� عيون ج�حظة، وبطون خ�وية، 

واأهدافه� تراوح م� بني ن�شمة حي�ة، ون�شمة كرامة،

و�شط اإحب�ط مرتاكم، ووهم متف�قم يلّونه 

�شراب مبلل ب�ش�آبيب احلزن والقنوط.

ت�شويق.. وت�شويق

وراء  اأطّلت املذيعة احل�سناء من  ولي�س ببعيد،  يف يوم م�سى 

ال�سا�سة متلي على امل�ساهدين كيفية احل�سول على »فيزا« 

من قن�سلّية دولة مرموقة، و�سرعان ما جلاأت اإىل �سريط 

ا للمراحل الواجب اتباعها، كاأن  م�سّور يت�سمن عر�سً

يتقّدم �ساحب ال�ساأن، بطلب عرب الربيد الإلكرتوين بعد 

اإجناز كامل الإجراءات القانونّية، وامل�سرفّية، والإدارّية. 

املوعد  يتقّدم يف  اأن  يقبل طلبه،  وكيف يفرت�س مبن 

الذي يحدد له، نحو �سالون القن�سلية بهدوء وطول بال، 

جمّرًدا من كل �سيء، اإّل من ثيابه، وكيف يفرت�س به 

اجللو�س اإىل املقعد بانتطار املناداة عليه بالإ�سم ملقابلة 

املوّظف القن�سلي، وعند المتحان يكرم املرء اأو...

الرتويجي  الفيلم  ه��ذا  القن�سلّية  اعتمدت  رمب��ا 

مل�ساعفة  اأو  بال�سفر،  الراغبني  معاناة  من  للتخفيف 

العدد، وح�ّس املرتددين على الإقدام، اأو لعتماد ال�سفافية 

يف املعاملة، وو�سع حّد لدابر الفو�سى، وقطع الطريق اأمام 

ا تكن الدوافع،  ال�سما�سرة ومعّقبي املعامالت، لكن اأيًّ

فاإن اجلهة املعنّية، هي تلك التي عندها ما متلكه، 

القن�سلّية، لكن ماذا عن  اأبواب  اإىل  للتقدم  ويوؤهلها 

اأولئك الذين ل ميلكون �سيًئا �سوى العراء؟!.

ت�شنيف�ت دولّية

لظاهرة  املتخ�س�سة  الدولّية  املنظمات  بع�س  ت�سّدت  لقد 

النزوح، من منطلق البحث عن حلول وخمارج. ويف التفا�سيل 

املتداولة اأنها، ويف معر�س اهتمامها بت�سجيل اأ�سماء الهاربني 

املعاناة كبري،  اأن حجم  املوت، تبنّي لها كم  من �ساحات 

وقد انكبت يف املراحل الأوىل على و�سع جداول بالت�سنيفات 

بني من يحمل اأوراًقا ثبوتّية، وبني من تخّل�س منها عمًدا يف 

حماولة منه للح�سول على �سفة »لجىء«، وبني من فقد - 

بنتيجة الق�سف - كّل ما ميلك من مال، ومنزل، وثياب، 

ومل يعد لديه من متكىء ي�سند اإليه راأ�سه.

وخالل �سهر اأيلول من العام املا�سي، واإبان انعقاد اجتماعات 

درا�سة  املتحدة، جرت  لالأمم  العامة  للجمعّية  العادية  الدورة 

ا على ظاهرة النزوح،  الإمكانات املطلوبة لل�سيطرة ولو ن�سبيًّ

ل اخلرباء املجتمعون اإىل ا�ستنتاجات منها: وتو�سّ

اأوًل: اإن املبالغ املطلوبة، تفوق بكثري الأموال املر�سودة لدى 

ة، ول بّد من عمل مكّثف لدى الدول املانحة،  الدوائر املخت�سّ

الوفاء بالتزاماتها املالية، ملواجهة املتطلبات،  ها على  وح�سّ

ا من املعاناة الإن�سانّية.  واحلّد ن�سبيًّ

الكايف  بالقدر  الهتمام  عن  الدويل  التقاع�س  اإن  ثانًيا: 

املحاذير  اأمام  الأبواب  �سّرع  قد  النازحني  باأو�ساع  واملطلوب 

الكربى. وللتدقيق اأكرث فقد �سّنف اخلرباء الدولّيون تلك 

ومراكب القهر 

والغ�شب ال�ش�طع
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املحاذير بالآتي:

- خطر التغيري الدميوغرايف الذي قد تواجهه الدول املنتف�سة، 

وتلك امل�سيفة على ال�سواء.

يف  الأهلي  وال�سلم  والجتماعي،  القت�سادي  الأمن  تهديد   -

اأو  البطالة،  ب�سبب  تعاين  التي  تلك  ا  خ�سو�سً امل�سيفة،  الدول 

ه�سا�سة الإقت�ساد، ومديونيتها العامة مرتفعة.

- اإباحة الهجرة غري ال�سرعّية نحو الدول املتمّكنة، والقادرة 

على ال�ستيعاب.

مراكب  ع��دد  تزايد  مع  املرتتبة،  للمخاطر  ب  التح�سّ  -

واأفريقيا،  الأو�سط،  ال�سرق  �سواحل  من  املنطلقة  املهم�سني 

باجتاه �سواحل اأوروبا.

ع�مل خمتلف

عندما قرر الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون الت�سّدي 

لهذه الظاهرة، بادر اإىل و�سعها يف �سّلم اأولوياته يف كل املوؤمترات 

الإقليمّية والدولّية التي �سارك يف اأعمالها، وقد فّند امل�سكلة، 

م�ستخدًما  النزوح«،  من  »اأبعد  عري�س  عنوان  من  انطالًقا 

التي  الدول  يواجه  الذي  الدميوغرايف«  »التغيري  تعبري  مّرة  لأول 

ت�سّدر النزوح، وتلك التي ت�ست�سيفه، حمّذًرا املجتمع الدويل من 

اإن مل يقدم يف الوقت املنا�سب على الإم�ساك  عواقب خطرية 

بزمام الأمور كما يجب.

وا�ستناًدا اإىل املقاربات الدولّية املعممة على هذا ال�سعيد، فاإّن 

وال�سعب  املجتمعات املنتف�سة قد ل حتافظ على وحدة الأر�س 

واملوؤ�س�سات، بل قد تقبل باأي خمرج عندما يحني زمن احللول 

يف  للعيان  والظاهر  منها،  املتوافر  واأن  ا  خ�سو�سً والت�سويات، 

بع�س الدول، يراوح ما بني الفدراليات، والأقاليم، والكنتونات، 

اأو  ثقافّية،  او  مذهبّية،  اعتبارات  على  القائمة  والدويالت 

للما�سي  متاًما  مغاير  خمتلف  و�سع  �سين�ساأ  وعندها  فئوّية، 

اأف�سل  اأولوياته. ولن تكون الدول امل�سيفة  بتحدياته، وت�سابك 

اإىل ال�ستقرار وال�ستمرار  حاًل، هناك جمتمعات وافدة ت�سعى 

على ح�ساب املجتمعات املقيمة، وهذا ما قد يهدد ال�ستقرار 

املخّلة  الفو�سى  ويبيح  والجتماعي،  والقت�سادي،  الأمني، 

بالنتظام العام.

تداعي�ت ومع�جل�ت

املراكب  بظاهرة  الغرب  يفاجاأ  مل  التوقعات،  لكل  خالًفا 

يف  منت�سرة  الدبلوما�سّية  بعثاته  املتو�سط.  مياه  فوق  الهائمة 

ا،  اأي�سً ال�ستق�سائّية  اأجهزته  املنطقة،  دول  عوا�سم  غالبية 

ويبني  ومتطّورة،  نا�سطة  عنده  والدرا�سات  الأبحاث  وموؤ�س�سات 

على تقاريرها الكثري، اإّل اأن الأولويات كانت خمتلفة، تبداأ 

بحماية م�ساحله، وو�سائل تعزيزها وتطويرها يف الدول املنتف�سة، 

املجال  يتيح  مبا  فيها  الرخوة«  »اخلوا�سر  ا�ستغالل  وكيفّية 

منابع  على  ت�سيطر  التي  املحلّية  القوى  مع  للتعاون  اأمامه، 

النفط وتبيعه باأبخ�س الأ�سعار، اأو التي متتهن جتارة الأ�سلحة، 

بالعملة  جديدة  اأ�سواق  لإيجاد  معها،  التعاون  واإمكانات 

ال�سعبة، والت�سديد الفوري.

باأن  املراحل  من  مرحلة  ويف  كثب،  عن  الغرب  اخترب  لقد 

ال�ستثمار يف املعاناة، من دون �سوابط، ومن دون اأفق، لن يعفيه 

واخلربات  بال�سالح  املتطرفني  العنا�سر  اإمداد  التداعيات.  من 

تاأ�سريات  على  وح�سولهم  الإره��اب،  ظاهرة  ي  تف�سّ يف  اأ�سهم 

ا  خ�سو�سً املرتتبة،  الأخطار  فاقم  واإياًبا  ذهاًبا  الغر�س  مزدوجة 

بعدما تبنّي اأن بع�س القن�سليات تديرها �سبكات ا�ستخبارات، 

اأكرث مما تديرها معايري اأخالقّية، وقوانني، وبروتوكولت.

مغ�مرات ب�جلملة 

اأمام هذا الواقع، تفاقمت املغامرات باجلملة؛ الأوىل، ت�سهيل 

اإىل  الغرب  من  املتحم�س  وال�سباب  وامل�سّلحني،  ال�سالح  تدفق 

�ساحات املواجهات والنتفا�سات يف ال�سرق الأو�سط، للم�ساهمة 

يف تنفيذ امل�ساريع املخطط لها، واملح�سوبة بدّقة، منذ اأن و�سع 

املغامرة  وتتمحور  التداول.  قيد  اجلديد«  الأو�سط  »ال�سرق  �سعار 

ملنع  الغرب  انتف�س  عندما  العك�سي،  الفعل  رّد  حول  الثانية 

ا على  انطلقوا منها حر�سً التي  املناطق  اإىل  العودة  اأبنائه من 

املوقوتة  بالقنابل  و�سفهم  لقد  الأهلي.  و�سلمه  القومي،  اأمنه 

املتطرفون  املخططون  يريدها  حلظة  اأي  يف  لالنفجار  القابلة 

لقوافل  والت�سدي  البحر،  مب�سادرة  الثالثة  وتق�سي  تنفجر.  اأن 

املوقوتة،  الب�سرّية  القنابل  موؤلفة من  األوًفا  تقل  التي  املراكب 

قنابل حم�سوة بالغ�سب، والإحباط، والفقر، واجلوع، واحلرمان، 

وامليل اإىل النتقام...

كت�ب ال�شرق الأو�شط اجلديد

الأو�سط  ال�سرق  كتاب  املتح�سر  العامل  ق��ادة  يفتح  عندما 

اجلديد، لن يجدوا بني دفتيه خمتارات من جربان »النبي«، ول 

روائع من »لبنان اإن حكى«، ول خمائل من نفائ�س املو�سحات 

باأ�ساليبها،  عنيفة  �سادّية  متوح�سة  ثقافة  بل  الأندل�سّية، 

مقززة بهمجيتها. لقد اأ�سهم بع�سهم ب�سكل مبا�سر، اأو غري 

وال�سيم  القيم  على  املربر  غري  العنيف  النقالب  بهذا  مبا�سر 

واحل�سارات والثقافات. اإنقالب بداأ حتت �سعار تغيري الأنظمة، 

ليتمدد وياأخذ بطريقه الدول، والكيانات، واحلدود، وال�سيادات، 

وي�ستفحل يف ما بعد لتدمري احل�سارات ب�سكل ممنهج. يعرف 

اأو�سط جديد ي�سنعون، لكن ما  اأي �سرق  املخططون واملنفذون 

اأ�سبحت  قد  التاأ�سرية  و�سروط  القن�سلّية،  اأن �سوابط  يعرفونه  ل 

لزوم ما ل يلزم لع�سرات املاليني من الهاربني من �ساحات الذل 

منفتح  واحل�سارات  الثقافات  على  املنفتح  البحر  واإن  والقهر. 

ا اأمام قوافل الغ�سب ال�ساطع!. اأي�سً
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نحن هنا 

ولي�سمع �لعامل

رو�سيا ت�ستعر�ض قّوتها 

الع�سكرية يف ال�ساحة احلمراء

�ملا�سي،  �أيار  �سهر  من  �لتا�سع  يف  مو�سكو  يف  �حلمر�ء  �ل�ساحة  �سهدت 

ومبنا�سبة �لعيد �ل�سبعني لالنت�سار على �لنازية يف �حلرب �لعاملية �لثانية، 

ا ع�سكرًيا هو �الأكرب منذ عقود. وهذ� �ال�ستعر��ض �لذي �عترب �أهم  عر�سً

من  كبري  ح�سد  �أمام  جرى  �لباردة،  �حلرب  منذ  للقوة  علني  ��ستعر��ض 

زعماء �لعامل ومئات �آالف �ملو�طنني.

ولكنها  �خلرب�ء،  بع�ض  وفق  ع�سالتها«  »تعر�ض  كانت  رو�سيا  ولعل 

�الحتفال،  يف  بوتني  فالدميري  رئي�سها  كلمة  خالل  ومن  ا  �أي�سً كانت 

تغيبت  �لتي  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  وبخا�سة  للعامل  و��سحة  ر�سالة  تر�سل 

عن �الحتفال. مفاد �لر�سالة �أن رو�سيا دولة قوية وتريد �ل�سالم و�مل�ساركة 

دولة  على  حكًر�  لي�ض  �لعامل  هذ�  و�أن  �الأقطاب،  متعدد  عامل  قيادة  يف 

بالتو�زن  يخّل  للعامل  و�حدة  دولة  وقيادة  �لقوة  فاحتكار  فقط،  و�حدة 

�لدويل وقد يقود �إىل حرب عاملية.

عامل تو�زن و��ستقر�ر

الرئي�س  اأع��ل��ن  امل��ا���ض��ي  اأي����ار   13 يف 

الرو�ضية  النووية  القوات  اأن  بوتني  الرو�ضي 

ال�ضاروخي  اجلوي  والدفاع  اال�ضرتاتيجية 

توازن  وعامل  الدولة  الأم��ن  �ضمان  هي 

بوتني  وكان  العاملي.  لل�ضلم  وا�ضتقرار 

اإنتاج  اأن  قد ك�ضف قبل ذلك بيومني، 

امل�ضلحة  للقوات  احلديثة  االأ�ضلحة 

كما  مت�ضارعة.  بوترية  ي�ضري  الرو�ضية 

قد  كانت  امل�ضلحة  القوات  اأن  اأو�ضح 

االأوىل  االأرب��ع��ة  االأ�ضهر  خ��ال  ح�ضلت 

ثلث  من  اأك��ر  على   2015 العام  من 

الدفاع  و�ضواريخ  واملروحيات  الطائرات 

قبل  تت�ضّلمها  اأن  ينبغي  التي  اجل��وي 

اجلي�س  اأن  اإىل  الفًتا  العام،  هذا  نهاية 

واملدرعات  الدبابات  من  املزيد  �ضيت�ضّلم 

والغوا�ضات  اال�ضرتاتيجية  وال�ضواريخ 

الرئي�س  �ضدد  كذلك  ال�ضطح.  و�ضفن 

املواعيد  ال��ت��زام  ���ض��رورة  على  ال��رو���ض��ي 

اجل��دي��دة  االأ���ض��ل��ح��ة  لت�ضليم  امل��ح��ددة 

توفري  اأهمية  موؤكًدا  امل�ضّلحة،  للقوات 

اإنتاج  التو�ضع يف  و�ضرورة  الازم،  التمويل 

ت�ضتورده  الدفاعية  ال�ضناعة  كانت  ما 

من اخلارج حت�ضًبا الأي �ضغوطات قد توؤثر 

على ا�ضترياده ل�ضبب من االأ�ضباب. 

ال  الرو�ضي،  املوقف  خلفيات  ولفهم 

يومها   ،2013 العام  اإىل  ال��ع��ودة  من  بد 

حول  ن�ضاًطا  ن��رى  »اإن��ن��ا  ب��وت��ني:  ق��ال 

االأ�ضلحة  من  منظومات  لتطوير  العامل 

والتي  العالية  ال��دق��ة  ذات  التقليدية 

االأ�ضلحة  ال�ضاربة  بامكاناتها  ت�ضاهي 

اأن  يعني  وه��ذا  اال�ضرتاتيجية،  النووية 

االأ�ضلحة  هذه  مثل  متتلك  التي  الدول 

قدراتها  ج��وه��ري  ب�ضكل  ت�ضاعف 

اإىل  يلّمح  ك��ان  بوتني  الهجومية«. 

املبادرة االأمريكية التي �ضّميت »ال�ضربة 

العاملية الفورية التقليدية«، واإىل االأ�ضلحة 

اإنتاجها. فقد  التي تعمل على  املتطورة 

راأت رو�ضيا يف املبادرة االأمريكية تهديًدا 

لل�ضيطرة  اأداة  واعتربتها  القومي  الأمنها 

االأمريكية على العامل.

م�سروع طموح

التجربة  اأثر  وعلى   2011 العام  نهاية  يف 

الهادىء  املحيط  يف  االأوىل  االأمريكية 

االمريكية  ال�ضواريخ  عربة  الط��اق 

ال�����ض��رب��ة  م���ب���ادرة  ���ض��م��ن   »AHW«

ال��ع��امل��ي��ة ال��ف��وري��ة، ق��ال وزي���ر ال��دف��اع 

الدفاع  اإن  �ضرديوكوف،  اناتويل  الرو�ضي 

االإمكانات  له  �ضتكون  الرو�ضي  اجلوي 

املنا�ضبة العرتا�س اأي نوع من ال�ضواريخ 

ال�ضاروخي  الدفاع  فمنظومة  املهاجمة، 

من  �ضتتمكن  الف�ضائية  ال��رو���ض��ي 

اأو  اعرتا�س اأي �ضاروخ مهما كان نوعه 

�ضرعته.

م�ضروع  على  رو�ضيا  تعمل  الواقع  يف 

بانتاج  ويق�ضي  بتطبيقه،  حتلم  طموح 
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مقطورات  على  متمركزة  للقارات 

جاهزة  ت��ك��ون  احل��دي��دي��ة  لل�ضكك 

ال�ضواريخ  ه��ذه   .2020 ال��ع��ام  بحلول 

ب��ن�����ض��ف حجم  ���ض��ت��ك��ون  اجل���دي���دة 

طراز  من  احلالية  املماثلة  ال�ضواريخ 

وحتتاج  طن   104 تزن  )التي   »SS-24«

باالإ�ضافة  ل�ضحنها(،  قاطرات  اإىل ثاث 

اإىل اأنه من ال�ضعب العثور عليها، الأنها 

اجل��رال  اأ�ضار  وق��د  با�ضتمرار.  تتحرك 

ال�ضواريخ  قوات  قائد  كارايف  �ضريغي 

اجلديدة  ال�ضواريخ  ب��اأن  االإ�ضرتاتيجية 

تتميز  ال�ضائل،  الوقود  على  تعمل  التي 

بعامل حمولة اأف�ضل ن�ضبًة اإىل ال�ضواريخ 

التي تعمل على الوقود ال�ضلب، وبالتايل 

فاإن ال�ضاروخ اجلديد �ضيكون قادًرا على 

باالإ�ضافة  قوة  اأكر  حربية  روؤو�س  حمل 

اأج��ل  م��ن  وهمية  حربية  روؤو�����س  اإىل 

ال�ضاروخي.  الدفاع  نظام  على  التغلب 

»اإن وجود  الرو�ضي:  كذلك قال اجلرال 

تعمل  للقارات  بالي�ضتية عابرة  �ضواريخ 

الفر�ضة  مينحنا  ال�ضائل،  الوقود  على 

عالية  ا�ضرتاتيجية  اأ�ضلحة  لت�ضميم 

قادرة  تقليدية  حربية  روؤو���س  مع  الدقة 

ج��ًدا،  بعيدة  مل�ضافات  التحليق  على 

عن  املتحدة  الواليات  تتخّل  مل  حال  يف 

ال�ضربة  م��ب��ادرة  لتحقيق  برناجمها 

الفورية العاملية«.

العامة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  وق��ال 

ال��رو���ض��ي��ة ف��ال��ريي 

)يف  غريا�ضيموف 

ن��ه��اي��ة ك��ان��ون 

اإن   )2015 ال��ث��اين 

االأ�ضلحة  حتديث 

مينع  اأن  ي��ج��ب 

املتحدة  ال��والي��ات 

وح���ل���ف ���ض��م��ال 

)الناتو(  االأطل�ضى 

اأي  حت��ق��ي��ق  م���ن 

ع�ضكري  ت��ف��ّوق 

على رو�ضيا.

اجلي�س  واأ�ضاف، 

�ضوف يت�ضّلم 50 �ضاروًخا بالي�ضتًيا عابًرا 

»يار�س«،  نوع  من  العام  هذا  للقارات 

حمافًظا بذلك على اأعلى وترية حتديث 

االقت�ضادي  االنكما�س  من  الرغم  على 

الذي تعانيه الباد.

القوات  تطوير  اأن  غريا�ضيموف  واعترب 

ق�ضوى،  اأول��وي��ة  النووية  اال�ضرتاتيجية 

الدفاع  نظام  تواجه  �ضوف  رو�ضيا  واأن 

تقوده  وال��ذي  بالناتو  اخلا�س  ال�ضاروخي 

اأ�ضلحة  بن�ضر  وذل��ك  املتحدة،  الواليات 

ال�ضاروخية.  الدروع  اخرتاق  على  قادرة 

على  تعم�ل  رو�ض�يا  اأن  اأّك���د  كما 

رًدا  التقليدي��ة  االأ�ضلحة  دق��ة  تطوير 

الفورية«  العاملية  »ال�ضربة  برنام�ج  على 

االأمريكي. 

�لرت�سانة �لرو�سية �جلديدة

�ضعت رو�ضيا منذ مطلع القرن احلايل، 

وبخا�ضة بعد العام 2010 اإىل اإعادة االإعتبار 

�ضناعاتها  وتطوير  القتالية  لقواتها 

 800 نحو  لذلك  ر�ضدت  وقد  الع�ضكرية، 

مليار دوالر يف خطة مداها ع�ضر �ضنوات 

اأنتجت  كذلك،   .)2020 العام  )حتى 

رو�ضيا حتى االآن اأحدث اأنواع الغوا�ضات 

على  عملت  كما  واأكربها،  النووية 

من  املقاتلة  الطائرات  اأح��دث  اإن��ت��اج 

و»�ضو  و»�ضو30«   »27 »�ضو  �ضوخوي  طراز 

فا«،  ب��اك   50  – تي  و»�ضوخوي  35���س« 

الناتو  لدى  املعروفة   »35 وميغ   31 و»ميغ 

وهليوكوبرت  اإف«،  »فولكروم  با�ضم 

على  وعملت   ،»35 و»مي  ن«   28 »مي 

القاذفة  االإ�ضرتاتيجية  الطائرة  حتديث 

لل�ضواريخ ال�ضخمة توبوليف تي- يو 160، 

العامل  فاجاأت  ذلك  اإىل  باالإ�ضافة  وهي 

الدبابات  اأنواع  اأحدث  باأنتاج  مدة  منذ 

من طراز »تي 14« اأو ما يعرف ب�»اأرماتا« 

ال�ضاحة  عر�س  يف  العامل  �ضاهدها  التي 

وتطوير  الن�ضر،  عيد  مبنا�ضبة  احلمراء 

االأنواع  خمتلف  من  ال�ضاروخية  قواها 

وبينها ال�ضواريخ البال�ضتية احلديثة ذات 

ال�ضرعات العالية، مثل �س �س300 و�س400 

التعامل  ميكنه  الذي  و�س500  تريومف 

ومن  واح��دة  دفعة  اأه���داف   10 نحو  مع 

م�ضافات بعيدة وارتفاعات عالية.

ي�سبهه: وما  • »يار�ض« 
�س  اأو »�س  يار�س«   –  24 ال�ضاروخ »ر �س 

احلديثة  الرو�ضية  ال�ضواريخ  اأحد  هو   »29

ل��ل��ق��ارات )م���ن اجليل  وه���ي ع��اب��رة 

ميل.   7500 على  يزيد  مبدى  اخلام�س( 

وقدرة  عالية  بدقة  ال�ضاروخ  هذا  ميتاز 

حمل  وميكنه  امل��ن��اورة،  على  فائقة 

اجلي�س  تزويد  بداأ  وقد  نووية  روؤو���س  عدة 

الرو�ضي به منذ العام 2010. ويف العام 2014 

قّدرت معظم امل�ضادر اأنه مت تزويد القوات 

بنحو  اال�ضرتاتيجية  ال�ضاروخية  الرو�ضية 

 24 اإليها  ي�ضاف  اأن  على  �ضاروًخا،   50

و�ضيعمل  احلايل.  العام  خال  �ضاروًخا 

ال�ضواريخ  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضاروخ  ه��ذا 
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اال�ضرتاتيجية احلديثة االأخرى من طراز 

»توبول م« و»بوالفا« و»اإ�ضكندر«. 

تي -14: »�أرماتا«  • �لدبابة 
من��وذج  ا�ضتعرا�س   2013 ال��ع��ام  �ضهد 

من  الرو�ضية  »اأرم��ات��ا«  لدبابة  جتريبي 

الدبابة  ه��ذه  وتعترب  اجل��دي��د.  اجل��ي��ل 

الدبابات  �ضناعة  يف  حقيقًيا  اخرتاًقا 

ال��رو���ض��ي��ة ك��م��ا ي���رى ب��ع�����س اخل���رباء 

املوا�ضفات  اأن  علًما  الع�ضكريني، 

ال  اجل��دي��دة  للدبابة  والقتالية  الفنية 

مثياتها  لدى  املتوافرة  تلك  عن  تقّل 

تتفوق  بل  الناتو  حلف  يف  امل�ضتخدمة 

متيزها  التي  املوا�ضفات  ومن  عليها. 

اأ�ضغر  ماأهول  بريج غري  عن مثياتها، 

للطاقم،  مدرعة  وكب�ضولة  حجًما، 

الطاقم،  عن  الذخرية  بعد  اإىل  اإ�ضافة 

لا�ضتباك  الرقمية  االآلية  االإدارة  ونظام 

عن بعد. 

مبدفع  الدبابة  هذه  تزّود  اأن  ويفرت�س 

مل�ضاء  ما�ضورة  ذي  ملم   150 اأو  ملم   125

ويتم  الطاقم  كب�ضولة  خ��ارج  ين�ضب 

اآلًيا  حتكًما  بعد  عن  فيه  التحكم 

ورقمًيا، اإىل40 �ضكًا للذخرية خمتلفة 

موا�ضفاتها  تفوق  ور�ضا�ضات  الوظائف، 

بقية  اأم��ا  �ضابقاتها.  كل  موا�ضفات 

حتى  �ضّرية  فتعترب  الدبابة  موا�ضفات 

االآن. 

• �لغو��سات:
القدمية  النووية  الغوا�ضة  جانب  اإىل 

يف  ت��زال  ما  التي  »تايفون«  العماقة 

وما  الرو�ضية  البحرية  عملت  اخلدمة، 

جديد  �ضنف  اإن��ت��اج  على  تعمل  زال��ت 

املهمات  املختلفة  ال��غ��وا���ض��ات  م��ن 

 »329 »ك  ال��غ��وا���ض��ة  ف��م��ن  وال���ط���راز. 

)�ضيفريودفين�ضك( النووية احلديثة التي 

على  واالأق��در  العامل  يف  االأ�ضخم  تعترب 

التخفي والتي دخلت اخلدمة منذ �ضنوات 

قليلة، اإىل »قازان« )ك - 561( من فئة 

و»نوفو�ضيرب�ضك«  ال�ضبحية  »يا�ضن« 

وغريها  و»غرازنويار�ضك«،   )573  - )ك 

و�ضعت  التي  البناء  قيد  الغوا�ضات  من 

حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف  الثانية  رو���ض��ي��ا 

)اأكر من  البحرية  ا�ضاطيلها  �ضخامة 

400 قطعة بحرية ع�ضكرية خمتلفة(.

�لطائر�ت: • حامالت 
طائرات  حاملة  حالًيا  رو�ضيا  متتلك 

واحدة عاملة هي« اإدمريال كوزنت�ضوف« 

العام 1985. وهي تعمل  اأطلقت يف  التي 

منذ  اأخ��رى  طائرات  حاملة  بناء  على 

فرتة كما �ضرح قائد البحرية الرو�ضية يف 

اآذار املا�ضي االدمريال فيكتور �ضريكوف 

ق��ادرة  �ضتكون  اأنها  ذك��ر  ال��ذي 

طائرة   100 من  اأك��ر  حمل  على 

مقاتلة، وهي بذلك �ضتتفوق على 

من  االأمريكية  الطائرات  حاملة 

ميكنها  ال��ت��ي  »نيميتز«  فئة 

حمل 90 طائرة.

�ال�سرت�تيجية: • �لطائر�ت 
)االإوزة   160 ي��و  ت��ي  ت��وب��ول��ي��ف 

و�ضواريخ  قنابل  قاذفة  البي�ضاء(، 

 2.05( ال�ضوت  من  اأ�ضرع  ا�ضرتاتيجية 

االأ�ضخم  الطائرات  من  تعترب  م��اك( 

االأ�ضلحة  حمل  على  واالأق��در  العامل  يف 

بقدرات  متتاز  وهي  النووية.  ال�ضاروخية 

الت�ضوي�س  على  وق���درة  فائقة  تقنية 

والت�ضلل،  االإلكرتونية  احلرب  وخو�س 

كلم،  ال��ف   12 العملي  م��داه��ا  يفوق 

ومتتلك رو�ضيا ع�ضرات الطائرات منها.

اإىل ذلك جترى درا�ضات وجتارب لتطوير 

جديدة  مقاتلة  قاذفة  �ضبحية  طائرة 

وانتاجها  دا«(،  »ب���اك-  )ت��وب��ول��ي��ف 

و�ضتكون   .2023 اأو   2020 العام  بحلول 

»كروز«  و�ضواريخ  نووية  اأ�ضلحة  م��زودة 

�ضرعة  �ضرعتها  ت��ف��وق  ال��ت��ي  اجل��وال��ة 

احلرب  جتهيزات  ومنظومات  ال�ضوت، 

الطائرة  لهذه  ي�ضمح  مما  االإلكرتونية، 

باأن تطلق �ضواريخها ال�ضريعة، املوّجهة 

اأن تدخل  دون  املدى، حتى من  والبعيدة 

عميًقا يف اأر�س العدو.

هل من ت�سويات وحلول؟

نتائج  م��ن  ه��و  ذك���ره،  �ضبق  م��ا  اإن 

الرو�ضي ملنظومات  التطوير التكنولوجي 

القيادة وال�ضيطرة واأجهزة املراقبة اجلوية 

والف�ضائية، التي تعتمد على �ضبكة من 

االت�ضال  وو�ضائل  اال�ضطناعية  االأقمار 

ال�ضبكة  ح��رب  �ضمن  والت�ضوي�س، 

الف�ضاء  واأ�ضلحة  املركزية  العنكبوتية 

االأخرية  فهذه  واالإلكرتوين.  ال�ضيبريي 

و�ضاح  اأي حرب جديدة  ت�ضّكل ع�ضب 

جديد، كما اأنها العمود الفقري الحتواء 

اأي هجوم الكرتوين و�ضّده.

تر�ضانتها  تطوير  اإىل  رو�ضيا  �ضعي  اإن 

احلربية يف مواجهة الرت�ضانة االأمريكية 

ال�ضراع  ا�ضتمرار  �ضك  دون  يعك�س من 

بني الكبار، والذي ترتجمه النزاعات يف 

عدة مناطق من العامل، وال �ضيما ال�ضرق 

القوة«  »ا�ضتعرا�س  يوؤدي  فهل  االأو�ضط. 

اإىل ت�ضويات وحلول، اأم اإىل حرب مبا�ضرة 

ال تبقي وال تذر؟
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الأ�سباب واخللفيات

اإختلفت الآراء يف حتليل اأ�سباب »الغزو 

كان  وال��ذي  لأفغان�ستان،  ال�سوفياتي« 

ال�سوفياتية  للدبلوما�سية  الأول  اخل��روج 

التدخل  ب��ع��دم  ع��ه��ده��ا  ���س��اب��ق  ع��ل��ى 

الع�سكري املبا�سر خارج دائرة كتلتها. 

ونفوذها  اأمريكا  م�سالح  على  اآثاره  اأما 

الوجود  �سّكل  فقد  كارثية.  فكانت 

اأفغان�ستان  يف  ال�سوفياتي  الع�سكري 

اآنذاك خطًرا داهًما على منطقة اخلليج 

التي تعترب اخلزان النفطي للعامل الغربي، 

اإذ اقرتبت القوات ال�سوفياتية من املحيط 

الطريق  هرمز  م�سيق  واأ�سبح  الهندي 

وعلى  �سيطرتها.  حتت  للنفط  الرئي�س 

الرغم من نفيهم القاطع للأمر، كان 

اخلليج  من  الق��رتاب  ينوون  ال�سوفيات 

وجعل  جديدة  ت��وازن��ات  لفر�س  العربي 

يف  مب�ساحلهم  تعرتف  املتحدة  الوليات 

هذا اخلليج.

اع���ت���ربت احل����رب ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة يف 

من  جديدة  ملرحلة  بداية  اأفغان�ستان 

التي  ال�سوفياتية  اخلارجية  ال�سيا�سة 

حتقيق  بهدف  الهجوم،  طابع  اتخذت 

م�ساحلها من خلل قلب معادلت القوة 

الدولية. فقد كان اجلرنالت ال�سوفيات 

الأمريكيني  عن  تخّلفنا  »لقد  يرددون: 

وفيتنام  كوريا  يف  حاربوا  هم  بحربني، 

اأن نعّر�س  اأما نحن فلم نحارب، علينا 

قواتنا للنار وال�سباط قبل غريهم، وعلينا 

والأن���واع  القتالية  امل��ع��دات  جن��رب  اأن 

احلديثة من الأ�سلحة«. 

املخاوف الأمريكية من ال�سعود 

ال�سوفياتي

هذا  اتباع  على  رو�سيا  �سّجع  ما  اإّن 

النهج هو  التغيري الكبري الذي طراأ على 

ميزان القوى يف اأواخر ال�سبعينيات وحالة 

الأمني غري  والو�سع  الفراغ ال�سرتاتيجي 

اإعداد:

النقيب با�سل حّجار

تاريخ 

معا�رص
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دخول االحتاد ال�سوفياتي 

اإىل اأفغان�ستان يف الثمانينيات

يف �سراع اجلبابرة من يدفع الثمن؟

اأو »الغزو ال�سوفياتي« لأفغان�ستان هو ا�سم يطلق على  اأفغان�ستان  احلرب ال�سوفياتية يف 

الأفغانية  ال�سوفياتي املعلن منها دعم احلكومة  الهدف  حرب دامت ع�سر �سنوات، كان 

الثوار  الثوار املعار�سني لها ولل�سوفيات. وهوؤلء  ال�سديقة، والتي كانت تتعّر�ض لهجمات 

كانت تدعمهم دول مناوئة لالحتاد ال�سوفياتي من �سمنها، الوليات املتحدة الأمريكية، 

الباك�ستان وال�سني. 

اأفغان�ستان يف 25 كانون الأّول 1979، وان�سحبت  اإىل  اأدخل ال�سوفيات اجلي�ض الأربعني 

قواتهم منها بني 15 اأيار 1988 و15 �سباط 1989. 
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�سقوط  بعد  اخلليج  �سهده  الذي  امل�ستقر 

الربيطانيون  ك��ان  فقد  اإي����ران.  ���س��اه 

و�سول  اأمام  عائًقا  اأمريكي(  )بتوكيل 

يف  الدافئة  املياه  اإىل  ال�سوفياتي  الحت��اد 

ان�سحابهم  بعد  اإيران  �ساه  واأّدى  اخلليج، 

هذا الدور الذي مل يجد الأمريكيون من 

يوؤديه  بعد �سقوطه.  

الغزو  اأن  الأم��ريك��ي��ون  ال�سا�سة  راأى 

املدى  يف  ي�سكل  لأفغان�ستان  ال�سوفياتي 

التحالفات  �سكل  على  خطًرا  البعيد 

تفكك  يف  م�ساهًما  وعام�ًل  الدولية 

الوليات املتحدة،  الغربية وعزل  الكتلة 

كفة  رجحان  اإىل  ي��وؤدي  فهو  وبالتايل 

الدولية.  ال�سيا�سة  يف  ال�سوفياتي  الحتاد 

وقد تركزت املخاوف على النقاط الآتية: 

- الأه��م��ي��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��وج��ود 

وامتداد  اأفغان�ستان  ال�سوفياتي يف  الحتاد 

كاإيران  اجل��وار  دول  اإىل  وت��اأث��ريه  نفوذه 

الغرب  مع  ترتبطان  اللتني  وباك�ستان 

بعلقات وثيقة تخدم م�ساحله. ما يعني 

ممار�سة الحتاد ال�سوفياتي ل�سغوط فّعالة 

�سيا�ستهما  لتعديل  اإم��ا  الدولتني  على 

اخلارجية ب�سكل يتلءم مع م�ساحله، 

اأو على الأقل لتحييدهما وجتنب تعار�س 

�سيا�ستهما مع �سيا�سته.

يف  ال�سوفياتي  الحت���اد  جن��اح  اإّن   -

املمرات  التاأثري( على  )اأو حتى  ال�سيطرة 

النفطية اخلليجية ميّكنه »من ابتزاز« 

اعتماد  نتيجة  واليابان  الأوروبية  ال��دول 

اخلليج  نفط  على  كلًيا  ال���دول  ه��ذه 

العربي. فل بد لهذه الدول حتت ال�سغوط 

وتودد  لني  �سيا�سة  تتبع  اأن  القت�سادية 

عن  تبتعد  واأن  ال�سوفياتي،  الحتاد  نحو 

ا�ستعدائه ل�سمان تدفق النفط اخلليجي. 

وبذلك تخ�سع لإعادة النظر اأمور كثرية 

ال�سيا�سات  يف  ال��ث��واب��ت  م��ن  اع��ت��ربت 

اأوروبا  الأمريكية يف  الدولية، كالقواعد 

و�سيا�سة العزل الأوروبي للحتاد ال�سوفياتي. 

ال��ت��خ��ّوف ه��و احتمال  وم���ا ع���ّزز ه���ذا 

�ساروخية  قاعدة  اإىل  اأفغان�ستان  حتويل 

���س��وف��ي��ات��ي��ة ت��ه��دد 

ال�سرتاتيجي  العمق 

جهة،  م��ن  الأوروب����ي 

وت���������س����ع ج��م��ي��ع 

الأمريكية  القواعد 

ال���ع�������س���ك���ري���ة يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا حتت رحمة القوة النارية 

ذلك  ويف  اأخ��رى.  جهة  من  ال�سوفياتية 

 Caspar( واينربغر  كا�سبار  قال  احلني 

الأمريكي  الدفاع  وزير   )Weinberger
اأمام الكونغر�س اإّن »ال�سوفيات ل يبعدون 

اأكرث من 400 ميل عن ال�سريان احليوي 

للعامل الغربي يف اخلليج، واإنهم يف طريق 

يف  امل�ساركة  بهدف  عليه  ال�ستيلء 

احل�س�س اأوًل، وال�سغط على اأوروبا ثانًيا«. 

اأفغان�ستان  ت��وؤدي  اأن  من  التخّوف   -

ال���دور  ال�����س��وف��ي��ات��ي  الحت����اد  مل�سلحة 

ال�ساه  اإي���ران  اأّدت���ه  ال���ذي  ال�ستخباري 

مل�سلحة الوليات املتحدة، ما يفقد قوات 

اخلليج  منطقة  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 

العربي القدرة على املبادرة يف اأي معركة 

اإم��ك��ان  ذل��ك  اإىل  ي�ساف  حمتملة. 

ينطلق  قاعدة  اإىل  اأفغان�ستان  حتويل 

منها اجلوا�سي�س ال�سوفيات نحو اخلليج 

متقدم  دع��ائ��ي  م��رك��ز  واإىل  ال��ع��رب��ي، 

املوالية  اخلليجية  الأنظمة  لزعزعة 

للوليات املتحدة، ما يجعل   من الحتاد 

ال�ساحة  على  رئي�سًيا  لعًبا  ال�سوفياتي 

اخلليجية.

ردة الفعل الأمريكية )مبداأ كارتر(

�سّدد الغزو ال�سوفياتي لأفغان�ستان �سربة 

الأمريكية  اخلارجية  لل�سيا�سة  قا�سية 

هذه  وب��دت  نيك�سون.  مببداأ  املتمثلة 

مقابل  يف  ومرتاجعة  مرتّنحة  ال�سيا�سة 

الرو�سية.  للدبلوما�سية  املخيف  ال�سعود 

التدخل  عدم  اآثرت  الأمريكية  ف��الإدارة 

امل��ب��ا���س��ر - ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن خ��ط��ورة 

ال�سرتاتيجي  الأم��ن  على  وتاأثريه  الغزو 

امل�ستنقع  وي���لت  لأّن    - الأم��ريك��ي 

اأذهان  غادرت  قد  تكن  مل  الفيتنامي 

اإىل ذل��ك،  ال��ق��ادة الأم��ريك��ي��ني ب��ع��د. 

اأفغان�ستان  اأّن  املتحدة  الوليات  اعتربت 

اأي  واأّن  ال�سوفياتي  النفوذ  مناطق  من 

تدخل فيها �سي�سكل نهاية للنفراج يف 

العلقات الدولية بني القطبني العامليني، 

و�سيوؤدي اإىل ت�سعيد ميكن اأن ي�سل اإىل 

حد املواجهة الع�سكرية.

الأمريكي  العام  ال��راأي  اتهم  وبينما 

بالتقاع�س  كارتر  الرئي�س  حكومة 

والتذبذب وبغياب الروؤية والهدف، كتب 

الرئي�س يف مذكراته: »يجب اأن نتذكر 

اأنه اأثناء احلرب الباردة، كانت علقتنا 

القوية  باملناف�سة  ملّونة  دول��ة  كل  مع 

اأن  نعترب  نحن  ال�سوفياتي.  الحت��اد  مع 

ق�سايا اأفغان�ستان وباك�ستان مت�سابكة 

ال�سوفيات  احتّل  وعندما  �ستى...  بطرق 

اأفغان�ستان وهّددوا – يف حال جناحهم – 

باحتلل منطقة اخلليج الغنية بالنفط، 

لأمن  مبا�سًرا  تهديًدا  ثّمة  اأن  �سعرت 

بلدنا«. 

الإدارة  داخ����ل  الأ����س���وات  ارت��ف��ع��ت 

تبقى من  الأمريكية مطالبة بدفن ما 

جديد  اأ�سلوب  واّتباع  نيك�سون،  مبداأ 

يف التعامل مع الحتاد ال�سوفياتي يوؤكد 

التزام الوليات املتحدة حفظ  اأمن الدول 

الع�سكري  احل�سور  وتكثيف  احلليفة 

باملدفع. هذه  الدبلوما�سية  لدعم  املبا�سر 

يف  جديد  مبداأ  لظهور  مّهدت  الأج���واء 

و�سع  الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة 

اأ�س�سه الرئي�س الأمريكي كارتر - عرف 

اجلي�س  �سباط  �سغط  حتت   - با�سمه 

الذين  ال�سلح  ومنتجي  وال�ستخبارات، 

كانوا يتوج�سون من احل�سور ال�سوفياتي 

على مقربة من اخلليج العربي، ويدعون 

اإىل تبني مواقف اأكرث ت�سدًدا �سّده. فقد 
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حلفائها  ثقة  املتحدة  الوليات  فقدت 

املحليني يف اخلليج، الذين �سجعهم وجود 

على  منهم  بالقرب  ال�سوفياتية  القوات 

اتخاذ موقف اأكرث ت�سلًبا يف التعامل مع 

الغرب ول �سيما يف جمال النفط.

الرئي�س  م�ست�سار  بريجن�سكي  ق��دم 

مذكرة  القومي  الأم��ن  ل�سوؤون  كارتر 

اخلليج  يف  جديدة  عمل  اأط��ر  تت�سمن 

املتحدة  الوليات  قوة  لتاأكيد  العربي، 

واإ�سرارها  املنطقة،  تلك  يف  وتاأثريها 

الداخلية  الأخطار  من  حمايتها  على 

�سيما  ول  الو�سائل،  واخلارجية مبختلف 

مل�سلحة  ال��ق��وى  م��ي��زان  اخ��ت��لل  بعد 

هذه  و�سكلت  ال�سوفياتي.  الحت���اد 

املذكرة امل�سدر الأ�سا�سي ملبداأ كارتر الذي 

ا�ستمل عليها مبداأه  التي  الأ�س�س  خّل�س 

األقاه  خطاب  يف  اخلارجية،   و�سيا�سته 

الثاين  كانون   23 يف  الكونغر�س  اأم��ام 

الحتاد  على  يومها  كارتر  حمل   .1980

لل�سلم  ت��ه��دي��ًدا  واع��ت��ربه  ال�سوفياتي 

ال�سرق  بني  وللعلقات  العاملي  وال�ستقرار 

حتّدث  كما  النفط.  وحلركة  والغرب 

ال�سوفياتي  الحت���اد  غ��زو  خم��اط��ر  ع��ن 

اأكرث  قريًبا  جعله  ال��ذي  لأفغان�ستان 

الهندي  املحيط  من  م�سى  وقت  اأي  من 

واخلليج العربي، فتعاظم تهديده ليطال 

يف  كارتر  وطلب  املجاورة.  الدول  جميع 

خطابه موافقة الكونغر�س على تقدمي 

والقت�سادية  الع�سكرية  امل�ساعدات 

لباك�ستان من اأجل الدفاع عن نف�سها 

�سد الأخطار ال�سيوعية. 

كما حتّدث عن تطور الآلة الع�سكرية 

وا�ستخدامها  ال�����س��وف��ي��ات��ي،  ل��لحت��اد 

موقع  وتهديد  العدوانية  نواياه  لتحقيق 

اأمريكا بو�سفها الأّمة الأقوى يف العامل. 

واأه������م م���ا ج����اء يف 

خ���ط���اب ك���ارت���ر، 

تاأكيده اأن اأي حماولة 

تقوم بها قوة خارجية 

اأو  �سيطرتها  لب�سط 

منطقة  على  نفوذها 

�ستعترب  اخل���ل���ي���ج، 

للوليات  احليوية  امل�سالح  على  هجوًما 

الو�سائل،  بجميع  الرد  وتتطلب  املتحدة 

حتى لو اقت�سى ذلك التدخل الع�سكري 

املبا�سر.

للتيار  انت�ساًرا  ك��ارت��ر  م��ب��داأ  اعترب 

ب�سيا�سة  يوؤمن  الذي  املت�سدد  الأمريكي 

القوة يف جمابهة الحتاد ال�سوفياتي. ومن 

حرب  �سفحة  طي  التيار:  ه��ذا  اأه��داف 

فييتنام ومعها مبداأ نيك�سون، ا�ستعادة 

الوليات املتحدة قّوتها وهيبتها، وتاأكيد 

وا�ستعادة  الغربي،  العامل  على  زعامتها 

ثقة حلفائها. 

ن�سخة  ك��ارت��ر  م��ب��داأ  البع�س  اع��ت��رب 

وانت�ساًرا  ت��روم��ان،  م��ب��داأ  م��ن  حم�سنة 

اأنحاء  ل�سيا�سة التدخل املبا�سر يف جميع 

العامل ل�سمان امل�سالح الأمريكية، وعلى 

ارتقى  الذي  العربي  اخلليج  نفط  راأ�سها 

الأول��وي��ات  �سّلم  يف  متقدم  مركز  اإىل 

ال�سرتاتيجية الأمريكية، بعد اأن كّر�س 

مفهوم   1973 العام  يف  النفطي  احلظر 

القومي  ب��الأم��ن  ورب��ط��ه  الطاقة  اأم���ن 

كان  نف�سه  املفهوم  ه��ذا  الأم��ريك��ي. 

ا م�سدر قلق لل�سوفيات بدورهم، ففي  اأي�سً

الدرا�سات  اأظهرت  الثمانينيات  بداية 

يف  ي�سبح  �سوف  ال�سوفياتي  الحت��اد  اأن 

امل�ستوردة  ال��دول  من  القريب  امل�ستقبل 

للنفط ب�سبب تزايد ال�ستهلك وتراجع 

حاجات  اإىل  بالإ�سافة  املحلي،  الإنتاج 

الحتاد  �سعى  لذلك  ال�سرقية.  الكتلة 

اخلليج  من  الق���رتاب  اإىل  ال�سوفياتي 

اأمريكية  فعل  ردة  ا�ستدعى  ما  العربي، 

ون�سوء مبداأ كارتر.  

ة املجاهدين من هنا بداأت ق�سّ

نتيجة   - املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ستعادت 

م��ب��داأ ك��ارت��ر- زم���ام امل��ب��ادرة وع��ادت 

ال�ساحة  على  الأح��داث  م�سرح  اإىل  بقوة 

الدولية، ودخلت احلرب الباردة يف مرحلة 

التدخل الع�سكري  اأن ق�سى  جديدة بعد 

النفراج  مرحلة  على  اأفغان�ستان  يف 

الرئي�سيني  القطبيني  بني  العلقات  يف 

وا�ستفادت  ال�سبعينييات.  مرحلة  طوال 

الوليات املتحدة من اخلطوة ال�سوفياتية 

الإ�سلمي،  العربي  ال�سارع  تاأليب  يف 

لت�سخيم  الأمريكية  الدعاية  فن�سطت 

وعلى  املنطقة  على  ال�سيوعي  اخلطر 

الإج��راء  ولكن  الإ�سلمية.  الأنظمة 

املقاتلني  دع��م  ك��ان  ح��زًم��ا  الأك���رث 

املجاهدين يف اأفغان�ستان بالعدة والعتاد، 

دعمهم.  على  الإ�سلمية  الدول  وحمل 

ال�سوفيات  اأره���ق  ال���ذي  الإج����راء  ه��ذا 

واأدخلهم يف اأتون، مل ت�سلم حتى الوليات 

املتحدة من ناره يف ما بعد.

هوام�ض:

- عبارة الغزو ال�سوفياتي تبّناها املوؤرخون 

ومن  الدولية  العلقات  يف  والباحثون 

راأ�سهم  وعلى  الرو�س  املوؤرخون  �سمنهم 

الذين  اأه��ّم  اأحد  فا�سيلييف  األيك�سي 

عا�سروا تلك املرحلة.

ال�����س��ي��ا���س��ة  ال��ع��ل��ك��ي��م،  - ح�����س��ن 

جتاه  غوربات�سوف  عهد  يف  ال�سوفياتية 

اخلليج، جملة امل�ستقبل العربي، مركز 
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القاه��رة،  الربغماتي��ة،  اإل��ى  الر�سولي��ة 

ترجم��ة املركز العربي لل�سحافة والن�سر 

�س   ،2003 مدبويل،  مكتبة  مو�سكو، 
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القوتني  »ا�سرتاتيجية  زهرة،  ال�سيد،   -
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العربي«،  ال�سرتاتيجي  »الفكر  جملة 
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1981، �س 87.



دولة خائفة وغا�ضبة

يف  ال��ك��ات��ب  ب��ارئ��ي��ل  ت�سفي  يعترب 

�سحيفة »هاآرت�س« اأّن الدولة الإ�سرائيلية 

اليوم هي دولة »غريبة الأطوار، غا�سبة، 

بالكراهية.  وم�سحونة  ممّزقة  خائفة، 

دولة بال حدود مع قدم واحدة، عالقة يف 

يف  بنجاحها  حتتفل  اآخ��ر،  �سعب  حلق 

الو�سول اإىل عامها ال�67«، وي�سيف: »يوم 

ال�ستقالل يبدو وكاأّنه عيد ديني ليهود 

ا�سرائيل، فالدولة »امل�ستقّلة« ل تزال تدير 

عدد  ُخم�س  �سّد  البقاء  اأجل  من  حرًبا 

ح�سولها  من  الرغم  وعلى  مواطنيها«. 

تت�سرف  فاإّنها  ال��دويل،  الع��راف  على 

كاأنها ل تزال تتلّهف للح�سول عليه، 

�سادق  الذي  املجتمع  اأّن  لو  كما  وذلك 

الع��راف  اإلغاء  ميكنه  قيامها  على 

مرة  كل  ويف  ب�سيادتها.  امل�ّس  اأو  بها 

كي  جديًدا  اختباًرا  اإ�سرائيل  تخرع 

تتفّح�س ولء املجتمع الدويل لقراره املّتخذ 

�سبيل  وعلى  وجودها.  ب�سرعية  �سابًقا 

الدولة  قيام  رف�سها  اأّن  تعترب  هي  املثال 

العامل  الفل�سطينية مبثابة اختبار لدول 

اإّن��ا  الفل�سطينية  الدولة  يدعم  فمن 

الوجود،  يف  نف�سه حّقها  الوقت  يف  ينفي 

بكراهية  دائًما  م�سبوهون  فالأغيار 

اليهود واإ�سرائيل«. 

ورطة الهوية

الرحى  كحجر  تعمل  املفارقة  ه��ذه 

داخ��ل  يعي�س  ي��ه��ودي  ك��ل  رقبة  على 

اأو خارجها لأّنه �سيبقى متهًما  اإ�سرائيل 

باخليانة العظمى اإن مل يكن �سهيونًيا 

ملتزًما الإقامة الدائمة يف الكيان، فهو 

ل يقّو�س القاعدة الدميوغرافية املقد�سة 

املطلوبة للحفاظ على الغالبية اليهودية 

يف اإ�سرائيل فقط، واإّنا يعر�س على مبداأ 

املالذ وعلى حقيقة الّدعاء باأن اإ�سرائيل 

هي الدولة الوحيدة التي ميكن لليهود 

وورط��ة  يهوديتهم.  يحّققوا  اأن  فيها 

منذ  الدولة  تطارد  ت��زال  ل  ه��ذه  الهوية 

قيامها، وهي التي توؤجج ال�سعور املتوا�سل 

لدى الإ�سرائيليني باملالحقة وال�سطهاد، 

الإعراف  جتديد  اإىل  الدائمة  وباحلاجة 

مبربر وجودها. وبالتايل فاإّن الإ�سرائيليني 

املحّية  الأ�سئلة  من  �سل�سلة  يطرحون 

للدولة غي  اأنف�سهم: هل ميكن  على 

نف�سها  تعترب  اأن  هويتها  من  املتاأّكدة 

م�ستقلة؟ وهل ميكن لدولة ل ت�ستطيع 

اإقناع غالبية �سعبها بالإقامة فيها، اأن 

كدولة  نف�سها  تعريف  امتالك  تّدعي 

مالذ، وهو الإّدعاء الذي تبني عليه �سبب 

ل  الأ�سئلة  هذه  الأ�سا�س؟  من  وجودها 

تطرح يف اأي بلد اآخر يف العامل لأّن الدول 

امل�ستقلة هي دول لكل مواطنيها، حتى 

الذين تنغر�س اأ�سولهم العرقية اأو الدينية 

يف اأماكن اأخرى. والدولة التي تربط حّق 

وجودها بولء يهود العامل لها، �سيكون 

نف�سها  حتى  تقنع  اأن  ال�سعب  م��ن 

ل  ال�ستقالل  ه��ذا  ومثل  با�ستقاللها، 

عندما  اإّل  فعاًل  يتحقق  اأن  ميكن 

با�ستقاللية  الع��راف  على  هي  توافق 

يهود ال�ستات وبحّقهم يف ح�سم قرارهم 

اإقامتهم  مب��ك��ان  املتعّلق  اخل��ا���س 

دولة  تكون  ب��اأن  وتكتفي  وحياتهم، 

داخ��ل  يعي�سون  ال��ذي��ن  لالإ�سرائيليني 

حدودها.

زمرة من الفا�ضدين

من جهته، ي�سف اأبراهام بورغ، رئي�س 

احلياة  اعتزل  الذي  الأ�سبق  الكني�ست 

باأنها   اإ�سرائيل  العام  2004 ،  يف  ال�سيا�سية 

زمرة  تقودها  وا�ستعمارية  فا�سية  »دول��ة 

اخلارجني  الفا�سدين  من  اأخالقية  ل 

هذا  كالمه  قال  وقد  القانون «.   على 

»يديعوت  �سحيفة  معه  اأجرته  حوار  يف 

كتابه    اإ����س���دار  ع��ق��ب  اأح����رون����وت «، 

فيه  ذهب  الذي  هتلر«،  على  »النت�سار 

اإ�سرائيل ت�سي على خطى هتلر ،   اأن  اإىل 

ظّلت  طاملا  ذات��ه ،   امل�سي  تنتظر  واأنها 

على  ومعتمدة  بال�سهيونية  متم�سكة 

ال�سيف والعنف يف اإخ�ساع الفل�سطينيني 

لي�س  بورغ  وكتاب  و�سحقهم .   والعرب 

اآخر من  وحيًدا يف جماله، فهناك عدد 

�ساللة  ) م��ن  الإ�سرائيليني   الباحثني 

حركة املوؤّرخني اجلدد (  وجدوا اأن منا�سبة 

كل  ال�سنوية  ب��ال��ذك��رى  الح��ت��ف��ال 

امللفات  لفتح  موؤاتًيا  ظرًفا  تهيء  عام 

ول��ل��ح��دي��ث ب�����س��راح��ة ع���ن « اإخ���راع«  

اخلرافات  قلب  من  اليهودي  ال�سعب 

ق�ضايا 

اإعداد: اإح�ضان مرت�ضى �إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

اإ�سرائيل يف 

عامها الـ67 

ال�ضعور بنهاية 

الزمان

يف 23 ني�ضان املا�ضي )املوافق 15 اأيار 

بالتقومي العربي( احتفلت اإ�ضرائيل 

بالذكرى الـ67 لإن�ضائها على اأنقا�ض 

ال�ضعب العربي الفل�ضطيني، الذي اقتلعته 

من اأر�ضه و�ضّردته يف دول اجلوار واأ�ضقاع 

الدنيا. لكن بعيًدا من الحتفالت، فاإّن 

املزاج العام يف الكيان الغا�ضب ي�ضوده 

القلق، فاجلميع ي�ضعرون اأنها النهاية...

العدد 64360



ال��ت��وراة .   بها  حفلت  التي  والأ���س��اط��ي 

اإليه �سلومو �ساند الأ�ستاذ  وهذا ما خل�س 

بجامعة تل اأبيب يف كتابه :  »كيف مت 

اخراع ال�سعب اليهودي -  من التوراة اإىل 

اأّيده كتاب   »ك�سف  وما  ال�سهيونية «.  

اإ�سرائيل  ملوؤلفيه  التوراة«،   عن  الغطاء 

يف  �سيلربمان .   واأ���س��ي  فينكل�ستاين 

الوقت نف�سه ك�سف باحثون اآخرون عن 

حقيقة اجلرائم الب�سعة التي ارتكبتها 

امل�سّلحة  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة  اجل��م��اع��ات 

الفل�سطينيني  اأرا�سي  على  لال�ستيالء 

اأّدت  التي  املذابح  ا  وخ�سو�سً وطردهم ،  

تكّذب  وال��ت��ي  العرقي ،   التطهي  اإىل 

الدع������اءات ال��ت��ي رّوج��ت��ه��ا الأب����واق 

باعوا  الفل�سطينيني  ب��اأن  الإ�سرائيلية 

اأو غادروا بالدهم باختيارهم .   اأرا�سيهم 

يف  بابي  اإي��الن  اجلرائم  هذه  ف�سح  وقد 

لفل�سطني «.   العرقي  »التطهي  كتابه  

املجتمع  يف  �سدمة  اأح��دث  ال��ذي  الأم��ر 

من  لال�ستقالة  ا�سطره  ما  الإ�سرائيلي ،  

والهرب  من�سبه كاأ�ستاذ بجامعة حيفا  

اإىل بريطانيا ليعمل يف اإحدى جامعاتها . 

وكذلك فعل اآيف �سالمي الأ�ستاذ مبعهد 

هدم  ال��ذي  اأوك�سفورد   يف  اأنطوين  �سان 

اإ�سرائيل  احلديدي -   »اجل��دار  كتابه   يف  

والعامل العربي «،  اأ�سطورة الدولة اليهودية 

وحماطة  لل�سالم ،   حمّبة  اأنها  املّدعية 

بعامل عربي يريد الق�ساء عليها . 

تاآكل منظومة القيم

الوزير  روبن�ستاين  اأمنون  الربوفي�سور 

الأ�سبق واأ�ستاذ القانون بجامعة تل اأبيب 

�س يف الكتابة عن م�ستقبل  الذي تخ�سّ

فقد  ذلك ،   من  اأكرث  اإىل  ذهب  الدولة، 

قال  حواًرا   »هاآرت�س«  �سحيفة  له  ن�سرت 

فيه اإن اإ�سرائيل ل ميكنها البقاء ب�سبب 

خارجي  اأحدهما  التهديد ،   من  نوعني 

يتمّثل يف ف�سلها يف ردع العرب ،  والثاين 

ما  وتاآكل  الف�ساد  انت�سار  داخلي ميّثله 

ال�سهيونية «  القيم  ي�سميه  «منظومة 

اأنه  واأ�ساف  الدولة .   عليها  قامت  التي 

يف  اإ�سرائيل  انت�سارات  من  الرغم  على 

اإل  العربية ،   الدول  مع  الكبية  حروبها 

اجتثاث  يف  ف�سلت  النت�سارات  هذه  اأن 

حماربة  يف  والإ�سالمية  العربية  الرغبة 

الأم��ور  يجعل  ما  اأن  راأي��ه  ويف  اإ�سرائيل ،  

ال�سراع ،   هو  «اأ�سلمة«  تعقيًدا  اأك��رث 

واتخاذه بعًدا دينًيا ،  الأمر الذي ل يزيد فقط 

اأكرث  بل يجعله  لإ�سرائيل ،   العداء  رقعة 

اإ�سرائيل  اأن  ت�سميًما .  واعترب روبن�ستاين 

اأحيطت  وق��د  م��ا  ي��وم  يف  ت�ستيقظ  ق��د 

ل  اإ�سالمي ،   توّجه  ذات  حكم  باأنظمة 

ترف�س وجود اإ�سرائيل فح�سب ،  بل تتجّند 

يف  روبن�ستاين  ور�سد  اإزالتها .   اأجل  من 

منظومة   حتّلل  مظاهر  نف�سه  الوقت 

»القيم ال�سهيونية« املزعومة، الأمر الذي 

ال�سباب  تعك�سه عدة ظواهر  مثل ميل 

الإ�سرائيلي لعدم الت�سحية من اأجل الدولة 

وتراجع احلما�سة يف �سفوفهم لالنخراط 

يف �سلك اجلندية .  هذه النقطة اأّيده فيها 

اأيريز اإي�سيل مدير مدر�سة   »اإعداد القادة « 

ن�سرته  مقال  يف  قال  الذي  اأبيب ،   تل  يف 

اأحد  اإن  اأحرنوت «  »يديعوت  �سحيفة  

يتمّثل  القيم هذه  م�سادر هدم منظومة 

يف حقيقة اأن قادة الدولة مل يعودوا مثاًل 

يحتذي به ال�سباب الإ�سرائيلي .  ففي حني  

مزيد  ب�سّن  مهددين  الدولة  قادة  ي�سرخ 

اأبناءهم  ي�ستثنون  فاإنهم  احلروب ،   من 

من حتّمل عبء هذه احلروب ،  ودلل على 

ال�سابق  ال��وزراء  رئي�س  اإبن  بهروب  ذلك 

الع�سكرية  اخلدمة  من  اأومل��رت  اإيهود 

بال�سفر اإىل اخلارج . 

مظاهر م�ضّللة

الرئي�س  غازيت  �سلومو  اجل��رال  وراأى 

الع�سكرية  املخابرات  جلهاز  الأ�سبق 

اإ�سرائيل  رف�س  اأن  »اأم��ان «   الإ�سرائيلية   

التجاوب مع الرغبة العربية حلّل ال�سراع 

اإ�سرائيل .   دمار  طّياته  يف  يحمل  �سيا�سًيا 

�سحيفة   يف  له  مقال  يف  غازيت  ووّج��ه 

للم�ست�سرق  ح��اًدا  انتقاًدا  »معاريف«  

الأميكي برنارد لوي�س الذي دعا اإ�سرائيل 

اإىل عدم التفاو�س مع العرب ،  معترًبا اأن 

تخليد الو�سع القائم هو الذي �سيوؤدي اإىل 

ت�سفية اإ�سرائيل ،  ما مل توافق حتى على 

عن  مقابلها  تتنازل  املدى  طويلة  هدنة 

العام  1967.   يف  احتلتها  التي  الأرا�سي 

يف  املعّلقني  كبي  برنياع  ناحوم  وقال 

ال��ذي  اأح��رون��وت«،   »يديعوت  �سحيفة  

لبنان  ح��رب  يف  اإ�سرائيل  ف�سل  ت��وّق��ع 

اإنه  فيها ،   يوم  اأول  من   )2006( الثانية 

قوية  اليوم  اإ�سرائيل  اأن  من  الرغم  على 

منعة  وذات  الع�سكرية  الناحية  من 

يفقدون  فيها  النا�س  اأن  اإل  اقت�سادية ،  

الثقة مب�ستقبلها وبقدرتها على البقاء .  

الكاتب  مع  وقعت  طريفة  حادثة  وروى 

ذهب  الذي  غورد�س  الأميكي  اليهودي 

ذات يوم اإىل طبيب للح�سول على و�سفة 

فرد  تعمل؟   مباذا  الطبيب :  ف�ساأله  دواء ،  

ماذا  �ساأله :   عندئذ  كاتب .   اأنا  غورد�س :  

اإ�سرائيل .   تكتب؟ .  قال :  حول م�ستقبل 

الآن ،   اأفهم  اآه  وقال :   الطبيب    ف�سحك 

ويعّلق  ق�سية !   ا  ق�س�سً تكتب  اأن��ت 

اإنها  بالقول  الإجابة  تلك  على  برنياع 

وهو  اإ�سرائيل ،   يف  العام  امل��زاج  تعك�س 

اأن  مع  الزمان ،   بنهاية  ال�سعور  م��زاج 

اجلميع  لكن  عنه  يتحّدث  اأح��د  ل 

الياأ�س ل ينبع  اإنه نوع من  ي�سعرون به ،  

احلرب  من  اأو  كانت  التي  احلرب  من 

اأعمق ،   م�سادر  من  بل  تاأتي ،   قد  التي 

على حد تعبيه .  وذكر اأن مظاهر املنعة 

الع�سكرية والقت�سادية التي تتمّتع بها 

اإ�سرائيل  اأن  اإىل  اإ�سرائيل م�سّللة ،  م�سًيا 

العقارات  واأ�سعار  م�ستقر ،   اقت�ساد  ذات 

فيها تبلغ عنان ال�سماء ،  وجي�سها قوي ،  

وجامعاتها ذات نوعية عالية ،  ومع ذلك 

لليهود  الأم��ن  توفي  عن  تعجز  فهي 

توؤمن  ل  وه��ي  فيها ،   يعي�سون  ال��ذي��ن 

اإن  قائاًل:  وختم  الطبيعية .   احلياة  لهم 

العامل  يف  الوحيدة  الدولة  هي  اإ�سرائيل 

التي ل يزال جمرد وجودها مثًيا للجدل ،  

حّق  يف  العامل  يف  اأحد  ي�سّك  ل  حني  يف 

الفل�سطينيني باحل�سول على دولة . 
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توليد الطاقة 

الكهربائية من 

ال�شم�س وتخزينها 

لأوقات الذروة

نظام يوّفر اأحد اأهم احللول لأزمة الكهرباء يف لبنان

نظام  اأي  يواجهه  الذي  التحدي  اإن 

كهربائي، هو تقدمي طاقة موثوقة وم�صتمرة لتلبية احتياجات القت�صاد 

يف جميع الأوقات بتكلفة مناف�صة.

ال�صيانة  و�صوء  الكفاءة،  عدم  من  لبنان  يف  الكهرباء  قطاع  يعاين 

مليار   2 نحو  الدولة  يكّلف  اأعوام  منذ  وهو  الغيار.  قطع  توافر  وعدم 

دولر �صنوًيا ل�صّد العجز احلا�صل.

الطاقة  م��ن  لبنان  اإن��ت��اج  ي��ق��ّدر 

الكهربائية بحواىل 2300 ميغاواط، ويتكّون نظام توليد الطاقة احلايل 

و13  ميغاواط،   2100 بقدرة  احلرارية  بالطاقة  توليد  حمطات   8 من 

جميع  بناء  مّت  وقد  ميغاواط،   272 بقدرة  املائية  بالطاقة  حمطة 

حمطات الإنتاج املائية خالل ال�صتينيات وانخف�صت طاقتها الإنتاجية 

بن�صبة ٪15.

)LOSSES( اخل�صائر

لبنان  يف  وتوزيعها  الكهرباء  نقل  يف  الفنية  اخل�سائر  تقّدر 

ال�سرقة  مثل  التقنية،  غري  اخل�سائر  تتجاوز  حني  يف  ـــ٪15،  ب

من  الــــ٪20  املنتظمة،  غــري  واجلــبــايــة 

حجم  اأمـــا  املنتجة.  الكميات 

الطلب على الطاقة حالًيا فيقّدر 

اإىل  يوؤدي  مما  ميغاواط،  بـ4000 

الكهربائي  التيار  انقطاع 

يومًيا،  �ساعة   12-10 مبعدل 

اأن الطلب على الطاقة  كما 

 ٪7 بن�سبة  يــزداد  الكهربائية 

�سنوًيا.

الطاقة املتجددة يف لبنان

توؤّدي الطاقة املتجددة حالًيا دوًرا هام�سًيا يف توازن الطاقة يف 

اإجمايل  5٪ من  ن�سبة  تتجاوز  ال  منها  املوّلدة  فالطاقة  لبنان. 

الطاقة  الكهرباء.  اإنتاج  10٪ من  واأقل من  املطلوبة،  الطاقة 

امل�ستخدمة  املتجددة  الطاقات  من  الوحيد  امل�سدر  هي  املائية 

يف توليد الكهرباء، على الرغم من اأن لبنان لديه قدرة 

عالية من الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح.

ال�صم�صية: • الطاقة 
ــبــنــان مـــا يـــقـــارب 300  ـــدى ل ل

مع  ال�سنة،  يف  م�سمـ�س  ــوم  ي

يقدر  يومي  اإ�سعاع  متــو�ســط 

اإىل  وي�سل   kwh/m2 ــــ4.8  ب



يف  م�ستوياته  اأق�سى 

حزيران ومتوز.

يعرت�س اإنتاج الطاقة 

الكهربائية من ال�سم�س )PHOTOVOLTAIC( يف لبنان 

التقنية  هذه  انت�سار  عدم  اإىل  توؤدي  التي  احلواجز  من  العديد 

وانخفا�س االإقبال على تركيبها واال�ستفادة منها. ومع ذلك، 

ميكن يف الوقت احلا�سر اعتبار هذه التكنولوجيا حًل جيًدا 

للمناطق املعزولة التي تعاين من انقطاع التيار الكهربائي.

الكهرومائية: • الطاقة 
بـ750  �سنوًيا  تقدر  مت�ساقطات  كمية  من  لبنان  ي�ستفيد 

ملم من االأمطار والثلوج، حيث يتم ا�ستغلل 20٪ فقط منها 

ب�سكل مفيد الإنتاج الطاقة. يف العام 2009 مّت انتاج نحو ٪4.5 

وميكن  املياه.  من  املوّلدة  الكهربائية  الطاقة  اإجمايل  من 

زيادة هذا املعدل يف امل�ستقبل عن طريق بناء �سدود جديدة على 

بع�س االأنهار.

ثابتة على وترية  املتجددة هي عادة متقطعة وغري  الطاقات 

اإنتاج  فــاإّن  لذلك،  اإ�سافة  بها،  التنبوؤ  ميكن  وال  حمــددة، 

دون  من  موثوًقا  اعتباره  ميكن  ال  بوا�سطتها  الكهرباء 

ا�ستعمال و�سائل لتخزين الطاقة. 

 Energy storage( من خلل توظيف نظام تخزين الطاقة

يتجاوز  وعندما  منها  الفائ�س  تخزين  ميكن   ،)system
الطلب كمية الطاقة املوّلدة، يتّم االإفراج عن املخزون لتغطية 

حا�سًما  عن�سًرا  التخزين  نظام  يعترب  لذلك  املرتفع.  الطلب 

و�سريًكا قوًيا ل�سمان اإمدادات م�ستدامة من الطاقة املتجددة. 

)حني  النهار  �ساعات  خلل  ال�سم�سية  الطاقة  تخزين  اإن 

خلل  وا�ستعمالها  الطاقة(  على  ا  منخف�سً الطلب  يكون 

نظام  بوا�سطة  مرتفًعا(  الطلب  يكون  )حني  الليل  �ساعات 

مع  متزامًنا  العر�س  يجعل  الأّنه  حًل  يعترب  للطاقة،  تخزين 

فرتات ذروة الطلب.

اأ�سا�س  على  هجني  نظام  ا�ستخدام  نقرتح  الدرا�سة،  هذه  يف 

 pumped( اجلمع بني الطاقة ال�سم�سية و�سّخ التخزين املائي

hydro storage system PHS( لتوليد الكهرباء خلل وقت 
الذروة من الطلب )بني 5:00 بعد الظهر حتى 10:00 م�ساًء(. 

الهوائية: • الطاقة 
الطاقة  بعد  املنتجة  ــدرة  ــق ال حيث  مــن  الثانية  تعترب 

الكهرومائية، اإذ تنمو هذه الطاقة ب�سكل كبري، وقد و�سلت 

2009(، مع  )العام  يورو  50 مليار  اإىل حواىل  فيها  اال�ستثمارات 

املركز  زالت حتتل  ما  وهي  فر�سة عمل،  األف   450 نحو  تاأمني 

االأول لناحية حجم االإ�ستثمار والقدرة االإنتاجية.

 national wind( لبنان  يف  للرياح  الوطني  »االأطل�س  يف 

ا  Atlas of Lebanon( تظهر نتائج اإيجابية للغاية – وخ�سو�سً
.GW 6.1 يف الياب�سة، وقد قدرت طاقة لبنان بحواىل

 Photovoltaic pumped نظام تخزين ال�صخ ال�صوئي

hydro storage system
اأول تطبيق لهذا النظام كان يف العام 1890، وهو حالًيا ميّثل 

نطاق  على  الطاقة  لتخزين  انت�ساًرا  االأكــر  التكنولوجيا 

العاملية  التخزين  �سعة  من   ٪99 بنحو  طاقتها  تقّدر  اإذ  وا�سع، 

للطاقة، علًما اأن كفاءة النظام تراوح بني 50 و٪60.

• منحنى الطلب على الطاقة وتغرياته خالل النهار اإ�صافة اىل منحنى 
الإنتاج - الر�صم الرقم )1(:

الطاقة  ــاج  ــت اإن يف  النق�س  اإىل  ت�سري  ــراء  ــم احل املنطقة 

اإنتاج  الزيادة يف  اإىل  الزرقاء  املنطقة  الكهربائية، بينما ت�سري 

هذه الطاقة.

�أفكار 

وم�شاريع
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الر�صم الرقم )1(



الرقم )2(: الر�صم  التخزين -  • طريقة 
من اأهم طرق تخزين االإنتاج الفائ�س �سخ كمية من املياه 

يفوق  الذي  احلّد  اإىل  الطلب  ارتفاع  وعند  معني،  ارتفاع  اإىل 

الطاقة  لتوليد مزيد من  التوربينات  ت�سغيل  اإىل  ي�سار  االإنتاج، 

الكهربائية بوا�سطة ان�سياب كميات املياه املخزنة عليها، 

وذلك كما يظهر يف الر�سم الرقم )2(.

الرقم )3(:  الر�صم  النظام -  • اأق�صام 
كما يبني الر�سم الرقم )3(، فاإّن النظام موؤلف من االآتي:

التي  وهي   )photovoltaic cell( �سوئية  �سم�سية  خليا   -1

نتيجة  الكهربائية  الطاقة  توّلد 

ل�سوء ال�سم�س.

التي  امل�سخات  جمموعة   -2

تعمل خلل النهار ب�سخ كمية 

من املياه من اخلزان االأ�سفل اإىل 

اىل  ي�سار  حيث  االأعلى،  اخلزان 

الطاقة  )تخزين  الطاقة  تخزين 

املائية التي يتم �سخها(.

نهر،  االأ�سفل،  املياه  خــزان   -3

بــحــرية، خـــزان جتــمــيــع... الخ 

.)lower reservoir(

 upper( 4- خزان املياه االأعلى

 .)reservoir
turbine/( توربني/مولد   -5

الطاقة  لتوليد   )generator
خلل  تعمل  التي  الكهربائية 

وذلــك  الــطــلــب،  عند  اأو  الليل 

االأعلى  اخلزان  من  املياه  بتدفق 

ــوؤدي  ــذي ي اإىل االأ�ــســفــل، االأمـــر ال

لت�سغيل التوربني ودورانه وتوليده للطاقة الكهربائية.

.)control station( 6- حمطة التحكم

لتحويل   )AC/DC inverter( الكهرباء  حتويل  نظام   -7

اإىل   )direct current( م�ستقيم  من  الكهربائي  التيار 

.)alternative current( متناوب

 double( املـــزدوج  املياه  بجريان  التحكم  متــديــدات   -8

املياه  لتدفق  واالآخر  االأعلى  لتعبئة اخلزان  االأول   ،)penstock
نزواًل. وبذلك ميكن اأن حتدث عمليتا التعبئة والتفريغ، يف 

وقت واحد. وي�ستخدم هذا النظام املزدوج )penstock( كونه 

يحقق اال�ستقرار يف اجلهد والطاقة والرتدد. 

)الطاقة  املــتــجــددة  الكهربائية  الطاقة  حتــويــل  يــوؤمــن 

بني  التوازن  وتخزينها،  ميكانيكية  طاقة  اإىل  ال�سم�سية( 

العر�س والطلب.

مدى مالءمة امل�صروع للواقع اللبناين

م�سـاحة لبنـان 10.452 كلم2، وهو يطّل من ناحيته الغربية 

 17 فيه  ت�ساري�سه.  بتنوع  ويتمّيز  املتو�سط  االأبي�س  البحر  على 

ال�سنوي  ا، ويقّدر متو�سط جمموع اجلريان ال�سطحي  نهًرا رئي�سً

بحدود 3100 مليون مرت3.

ال يوجد نظام �سخ التخزين املائي يف لبنان. ومل ي�سبق اأن و�سع 

تخطيط له، وذلك على الرغم من وجود العديد من االأماكن 

امللئمة على ال�ساحل اأو يف الداخل. 

النظام  لتنفيذ  اللزمة  باخل�سائ�س  تتمتع  التي  املواقع  اإّن 

امل�سار اإليه، هي وفق االآتي:

ال�صاحل: • على 
- راأ�س ال�سقعة ووجه احلجر )منطقة �سكا-لبنان ال�سمايل(.

- اجليه وراأ�س النبي يون�س )كلهما يف جبل لبنان(.

- راأ�س البيا�سة وراأ�س الدريجات )حمافظة اجلنوب(.
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الداخل: • يف 
- املغيتة )حمانا يف جبل لبنان(، املرج 

الطويل )قرب بحرية القرعون يف منطقة 

البقاع(، بلط، اإبل ال�سقي، ودير ميما�س 

)مرجعيون –اجلنوب(، اإ�سافة اىل العديد 

من املواقع االأخرى.

ــد الــطــاقــة  ــي ــول تــتــمــتــع حمــطــات ت

الكهربائية وتخزينها باخل�سائ�س االآتي 

ذكرها:

ملوثة  غــري  نظيفة  طــاقــة  توليد   -1

للبيئة.

2- تكنولوجيا مّت اختبارها منذ عقود 

ومت التعرف اإىل م�ساكلها ومعاجلتها. 

و�سريعة  ديناميكية  ا�ستجابة   -3

كهربائية  �سبكة  عــلــى  للحفاظ 

م�ستقرة.

ميكن  طـــوارئ  احتياطي  توفري   -4

ا�ستخدامه عندما تدعو احلاجة.

درا�صة حالة

مت اختيار ه�سبة يف ق�ساء مرجعيون - 

جنوب لبنان على بعد 2.5 كم �سمايل 

اللزمة  باملوا�سفات  تتمتع  بلط  بلدة 

وبنتيجة  اإليه.  امل�سار  امل�سروع  لتنفيذ 

اأّن  يتبنّي  االقت�سادية،  اجلــدوى  درا�سة 

الكهربائية  الطاقة  توليد  نظام 

وتخزينها يتيح الكثري من املزايا 

التي ت�سمل االآتي:

1- تكلفة اإنتاج مناف�سة جًدا 

موؤ�س�سة كهرباء  اإنتاج  ل�سعر 

حتت  اأ�سًل  هو  الذي  لبنان 

م�ستوى التكلفة.

ــطــاقــة  ال ــد  ــي ــول ت  -2

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

وتـــخـــزيـــنـــهـــا مــع 

بالتوليد  التحكم 

وفق احلاجة.

اأحـــد  ـــوفـــري  ت  -3

مل�سكلة  احللول  اأهم 

النق�س احلا�سل يف اإنتاج 

يف  الــذروة  �ساعات  يف  ا  خ�سو�سً الكهرباء 

لبنان.

4- كفاءة طاقة مرتفعة تراوح ما بني ٪50 

و٪60.

انبعاثات  يف  اإنــخــفــا�ــس  حتقيق   -5

ــادة  زي على  يعمل  ــذي  ال  CO2 غــاز 

االحتبا�س احلراري.

 43000 ــــواىل  ح تـــاأمـــني   -6

ــاعــة، ما  ــس ــوات/ � ــل ــي ك

حاجة  تغطية  يعني 

حواىل 50.000 �سخ�س من 

ــى  اأدن كحد  الكهرباء 

)قرى بلط، مرجعيون، دبني، 

اإبل ال�سقي، اخليام(.

�أفكار 

وم�شاريع

العدد 70360





عجاقة

عجاقة  جا�سم  الربوف�سور  والتجارة  االقت�ساد  وزي��ر  م�ست�سار 

»ثّمة  »اجلي�ش«:  ملجلة  يو�سح  وا�سرتاتيجي(  اقت�سادي  )خبري 

تراجع  لبنان،  يف  االأ�سعار  انخفا�ش  يحّتمان  رئي�سان  �سببان 

امل�ستهلكة  فال�سلع  اليورو.  �سرف  �سعر  وتراجع  النفط  اأ�سعار 

ا،  يف لبنان تنق�سم بني ما هو م�ستورد، وبني ما هو ُمنتج حمليًّ

ويف احلالتني فاإن تراجع اأ�سعار النفط واليورو َيجب اأن ينعك�ش 

ا يف اأ�سعار ال�سلع عندنا. فالنفط يدخل بن�سب خمتلفة  انخفا�سً

التي  وال�سلع  الب�سائع  املئة من  90 يف  يزيد على  ما  �سناعة  يف 

ن�ستهلكها، وبالتايل فاإن اأ�سعار املنتوجات يجب اأن تنخف�ش 

مبا يوازي ن�سبة م�ساهمة امُل�ستقات النفطية يف كلفة ال�سلع. 

منطقة  وزن  على  وبناًء  اليورو  �سرف  �سعر  انخفا�ش  اأن  كما 

اأن  اللبناين، فمن املفرت�ش  اأ�سا�سي لال�سترياد  اليورو ك�سريك 

ا يف اأ�سعار املواد امل�ستوردة من هذه املنطقة«. ينعك�ش انخفا�سً

واأ�ساف: »هذان ال�سببان كافيان خلف�ش االأ�سعار والذي من 

املفرت�ش اأن يدعم اال�ستهالك وبالتايل النمو، مبا يزيد عن 0.5 

يف املئة نظًرا ل�سغر حجم االقت�ساد اللبناين، ولكن يف الواقع 

اأ�سعار ال�سلع يف لبنان مل تنخف�ش نتيجة االحتكار«.

عجاقة:  الربوف�سور  واأ�ساف 

اإقت�سادًيا  االحتكار  »ُيعّرف 

اأو  ب��ق��درة الع���ب اق��ت�����س��ادي 

على  اقت�ساديني  العبني  عدة 

ظل  ويف  االأ�سعار.  يف  التاأثري 

على  ي�سعب  ح���ّر،  اقت�ساد 

الدولة اأن تتحكم باالأ�سعار«.

الغربية  ال��دول  حاربت  لقد 

امُل��ت��ط��ورة االح��ت��ك��ار عرب 

وعلى  القوانني  من  جمموعة 

راأ�سها تخفيف وزن الالعبني 

العمالق  اأن  كيف  يذكر  وكّلنا  ال�سوق.  يف  االقت�ساديني 

�سركات  اأربع  اإىل  بتق�سيمه  مهدًدا  كان  »مايكرو�سوفت« 

بعد اأن اتهمته ال�سلطات االأمريكية باالحتكار. وكذلك يف 

اأوروبا حيث تعمد املفو�سية االأوروبية اإىل منع »ال�سوبرماركات« 

من امتالك عدد كبري من املراكز التجارية يف بقعة جغرافية 

معّينة. ويتّم حتديد م�ساحة املركز التجاري ن�سبة اإىل م�ساحة 

املنطقة اجلغرافية على اأن ال تتعدى ن�سبة حُتددها املفو�سية.

االحتكار يف ظل  قانون مينع  اأي  فعلًيا  يوجد  ال  لبنان،  يف 

واأمثلة  اللبنانية.  الدولة  مقّومات  حيتانه  ينه�ش  حّر  اقت�ساد 

امل�سالح،  اأ�سحاب  نقابات  راأ�سها  وعلى  كثرية  االحتكار 

حيتان  اإىل  القطاع  حقوق  عن  مدافع  من  حتّولت  التي 

تنخف�ش  االأ�سعار مل  اأن  بحّجة  املواطن،  اأ�سعارها على  تفر�ش 

اأن املخزون مل ينتِه بعد...  اأو  يف القطاعات االأخرى كالنقل، 

برميل  �سعر  عاد  اإذا  وه��ي:  كثرية  اليوم  املطروحة  واالأ�سئلة 

النقابات؟  هذه  فعل  رّدة  �ستكون  ماذا  االرتفاع،  اإىل  النفط 

�سُتحافظ  اأنها  اأم  االأ�سعار  لرفع  تربيرات  جتد  اأن  مُيكن  هل 

وزارة  فعل  ردة  �ستكون  ماذا  االأ�سعار؟  نف�سه من  املُ�ستوى  على 

...وكاأّن املحّرك 

يعمل �صعوًدا فقط 

اأما درب »النزول« فدونه 

االحتكار وعقبات اأخرى

�إقت�صاد

اإعداد:ومال

تريز من�صور

العدد 72360

اأ�سعار ال�سلع يف لبنان

االنخفا�صات  من  الرغم  على 

برميل  �صعر  �صهدها  التي  الكبرية 

اأّن  اإال  املا�صية،  االأ�صهر  يف  النفط 

با�صتثناء  لبنان  يف  ال�صلع  اأ�صعار 

بهذا  ت�صعر  مل  النفطية  امل�صتقات 

بن�صبة  ارتفعت  بل  ال  االنخفا�ض 

اأ�صعار  موؤ�صر  وفق  املئة،  يف   2.04

لبنان. فلماذا   - جمعية م�صتهلك 

االرتفاع  اجتاه  االأ�صعار  ت�صلك 

اإىل  وتتحّول  الببرق،  ب�صرعة 

ت�صلك  اأن  ينبغي  حني  �صلحفاة 

االجتاه املعاك�ض. 

الربوف�سور جا�سم عجاقة

تن�ش املادة 14 من املر�سوم اال�سرتاعي 83/73 تاريخ 9 اأيلول 1983 على اأّنه يعترب احتكاًرا:

- كل اتفاق اأو تكتل يرمي للحد من املناف�سة يف انتاج ال�سلع واملواد واحلا�سالت اأو م�سرتاها اأو 

ا�ستريادها اأو ت�سريفها، ويكون من �ساأنه ت�سهيل ارتفاع اأ�سعارها ارتفاًعا م�سطنًعا اأو احليلولة دون تخفي�ش هذه اال�سعار.

- كل اتفاق اأو تكتل يتناول اخلدمات بغية احلد من املناف�سة يف تاأديتها ويكون من �ساأنه ت�سهيل ارتفاع بدالتها 

ب�سورة م�سطنعة اأو احليلولة دون تخفي�ش هذه البدالت.

اأو  مكاتب  باإغالق  اأو  قيمتها  رفع  بق�سد  اإخفائها  اأو  احلا�سالت  اأو  ال�سلع  اأو  املواد  جتميع  اإىل  يرمي  عمل  كل   -

م�ستودعات الأ�سباب غري م�سروعة بغية اجتناء ربح، ال يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العر�ش والطلب.

ماهية االحتكار



االقت�ساد على زيادة االأ�سعار يف حال ارتفع �سعر النفط؟«.

خف�ش  بعدم  االأ�سعار  خف�ش  عدم  تربر  نقابات  »ثّمة  وقال: 

كيلواط الكهرباء، هذا االدعاء ميكن اعتباره �سحيًحا لو 

مل يكن ما ي�ستهلكه لبنان م�ستورد بن�سبة 90 يف املئة. لذا 

نقول، كفى ا�ستهتاًرا بالراأي العام، وعلى وزارة االقت�ساد اليوم 

اأن تت�سدى للنقابات التي توؤدي دور املحتكر«. 

به  القيام  والتجارة  االقت�ساد  وزارة  على  الواجب  ال��دور  وعن 

اإ�سوة بالدول امُلتطورة، تاأتي الو�سيلة  ملكافحة االحتكار قال: 

االحتكار  التي مُيكن حماربة  الو�سائل  راأ�ش  القانونية على 

والتجارة  االقت�ساد  وزارة  على  يتوجب  امُلنطلق  هذا  من  بها. 

اتخاذ خطوات اأ�سا�سية ل�سرب االحتكار، اأبرزها:

- اإقرتاح قانون ملحاربة االحتكار على غرار منطقة اليورو.

- ن�سر هام�ش ربح التجار باجلملة واملفرق اأمام الراأي العام.

- مراقبة تغرّيات االأ�سعار )Real Time( التي ت�سمح بف�سح 

املخالفني ومعاقبتهم. 

معاقبة  يف  كربى  فعالية  ميلك  الذي  امُل�ستهلك  توعية   -

املحتكر من خالل عدم اختياره املنتج الذي ي�سّوقه. 

ا قانونية عديدة �سبق  كذلك اأ�سار عجاقة اإىل اأن ثّمة ن�سو�سً

تعديلها اأو اإلغاوؤها، مما ي�سع املزيد من احلدود التي حتول دون 

اتخاذ اإجراءات رادعة يف حق املتالعبني باالأ�سعار. 

جمعية م�صتهلك - لبنان

رئي�ش جمعية م�ستهلك - لبنان الدكتور زهري بّرو يلتقي مع 

عجاقة على اعتبار االحتكار العقبة التي حتول دون خف�ش 

�سباط  �سهر  يف  ال�سادر  اجلمعية  موؤ�سر  »اإن  بّرو  ويقول  االأ�سعار. 

اإذا  ولكن  املئة،  يف   0.2 بن�سبة  باالأ�سعار  ا  انخفا�سً اأظهر   ،2015

واأبقينا ال�سلع االأخرى  ا�ستثنينا امل�ستقات النفطية من املوؤ�سر 

فيه، يتبنّي لنا اأن اأ�سعارها قد ارتفعت بن�سبة 2.04 يف املئة«. 

ال�سلع  اإنتاج  من  مهًما  ج��زًءا  الطاقة  »ت�سّكل  وي�سيف: 

عاملًيا، ميكننا  النفط  �سعر  انخفا�ش  ومع  اخلدمات،  وبع�ش 

يف  وخدمة  �سلعة   145 ب�  يتعلق  ما  يف  ف�سيحة  عن  التحّدث 

اال�ستهالك اليومي، وهي ت�سّكل اأ�سا�ش ا�ستهالك 93 يف املئة 

من العائالت يف لبنان«.  ويعترب بّرو اأن ال�سبب يف ارتفاع املعدل 

الرتاجع  الرغم من  املئة على  2 يف  باأكرث من  لالأ�سعار  العام 

ترفعه  الذي  ال�سعار  عن  ناجت  العاملية،  النفط  الأ�سعار  الهائل 

الهيئات االقت�سادية »االقت�ساد احلر«، بينما يعي�ش اللبنانيون 

اأن  امل�ستحيل  من  وبالتايل،  االح��ت��ك��ارات«،  »نظام  فعاًل 

تنخف�ش االأ�سعار يف لبنان، نتيجة االحتكارات التي تتحّكم 

�ساأنها  من  التي  املناف�سة  ومتنع  االقت�ساد،  وتكّبل  بال�سوق 

تخفي�ش االأ�سعار مبا بني 5 و6 يف املئة. 

ا باالأ�سعار هو املجل�ش الوطني  واأ�ساف بّرو: »اجلهاز املعني اأ�سا�سً

حلماية امل�ستهلك )يتاألف من ممثلني عن 9 وزارات، وممثلني 

وزير  ويراأ�سه  امل�ستهلك،  وجمعية  والتجار  ال�سناعيني  عن 

ُيعلن  ومل  قرارات حا�سمة،  الذي مل يجتمع التخاذ  االقت�ساد( 

وطالب  االأ�سعار«.  حركة  ل�سبط  حمّددة  عملية  اجراءات  اأي 

املناف�سة  قانون  اإ�سدار  طليعتها  يف  فّعالة،  اإج��راءات  باتخاذ 

اإلغاء الوكاالت احل�سرية  االأوىل  املجّمد منذ 12 �سنة، ومهمته 

وجميع اأ�سكال االحتكارات املعلنة وغري املعلنة التي تكّبل 

االقت�ساد، اإ�سافة اإىل بدء العمل مبحكمة امل�ستهلك التي مل 

ت�سدر اأي حكم بحق املخالفني منذ اإقرارها يف العام 2005«.

وزين

اأن  وزين  الدكتور غازي  االقت�سادي  يوؤكد اخلبري  من جهته 

انخفا�ش اأ�سعار النفط عاملًيا كان له اأثر اإيجابي على االقت�ساد 

االنخفا�ش  هذا  من  فعلًيا  ي�ستفد  فلم  املواطن  اأما  اللبناين، 

ومل يلم�ش اأي انخفا�ش يف اأ�سعار معظم ال�سلع التي ي�ستهلك 

اإنتاجها م�ستقات نفطية، كاخلبز مثاًل واملنتجات ال�سناعية 

اأ�سعار  ارتفاع  فاتورة  املواطن  يدفع  وبالتايل،  اأنواعها.  على 

الرئي�ش يف ذلك،  وال�سبب  النفط، وال ي�ستفيد من االنخفا�ش، 

دورها  اإىل غياب  االأوىل نظًرا  بالدرجة  الدولة  تتحّمل م�سوؤليته 

امل�ستهلك،  حماية  مديرية  فعالية  ول�سعف  املت�سّدد،  الرقابي 

اإ�سافة اىل اأن املواطن اللبناين �ساكن من دون حراك«.

امل�ستوردة،  االأخرى  وال�سلع  الغذائية  املواد  اأ�سعار  اإىل  بالن�سبة 

قال وزين »اإنها مرتبطة بتطور �سعر �سرف العمالت االأجنبية 

املئة من  يف   30 نحو  ي�ستورد  لبنان  اأن  بحيث  اليورو،  ا  وخ�سو�سً

على  املوؤثرة  الداخلية  العوامل  اأم��ا  اأوروب���ا.  من  احتياجاته 

االأ�سعار يف لبنان فهي مرتبطة بعملية االحتكار، بحيث جند 

اأن 35 �سركة تتحكم با�سترياد 75 يف املئة من املواد الغذائية، 

ما يجعل من معدالت اأرباحها االأعلى يف املنطقة. ي�ساف اإىل 

ذلك �سعف رقابة الوزارات املعنية، و�سعف دور مديرية حماية 

هام�ش  يحدّد  ال��ذي   277 املر�سوم  فعالية  وع��دم  امل�ستهلك، 

بو�سوح  ذلك  ظهر  ولقد  اللبنانيني.  التجار  وج�سع  االأرب��اح، 

واأجور  رواتب  ت�سحيح  احلكومة  قررت  عندما   2012 �سباط  يف 

موظفي القطاع العام، فارتفعت اأ�سعار املواد الغذائية اأكرث من 

15 يف املئة، قبل اأن يتحقق هذا الت�سحيح. وهذه الظاهرة تربز 

ملنا�سبة  اأو  االأجور  ت�سحيح  ملنا�سبة  اإن كان  منا�سبة،  يف كل 

االأعياد وال�سوم، بحي��ث اأن االأ�سع��ار ترتف��ع من دون اأي مربر اأو 

م�ستند داخل�ي اأو خارجي«.
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الدكتور غازي وزينالدكتور زهري بّرو
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العدد 74360

ال�شرف يف مطار بريوت  �شّرع �شالون  املا�شي،  ني�شان  مطلع 

الدويل اأبوابه، وهذه املرة كان ال�شيوف 25 ولًدا من اأبناء �شهداء 

اجلي�ش اللبناين الذين توّقفوا يف حمطته يف ال�شباح الباكر لتناول 

اإىل باري�ش مببادرة  طعام الفطور، قبل انطالقهم جًوا يف رحلة 

اللبناين  اجلي�ش  �شهداء  اأبناء  ن�شاطات  ودعم  تن�شيق  جلنة  من 

التي تراأ�شها ال�شيدة جوانا قهوجي مدلج.

اأوالد ال�شهداء 

مع اللجنة التي 

ق ن�شاطاتهم تن�شّ

مرحًبا باري�ش 

مرة اأخرى

ال�شهداء يف رحلتهم العميد  اأوالد  رافق 

اأع�شاء  من  وعدد  ع��ازار  طوين  املتقاعد 

اللجنة، وقد كان يف ا�شتقبالهم يف مطار 

اللبناين  الع�شكري  امللحق  ديغول  �شارل 

يف فرن�شا العميد الركن جورج نادر. من 

توّزعوا  حيث  الفندق  اإىل  توّجهوا  املطار 

على الغرف لال�شرتاحة.

اال�شتك�شاف  رحلة  بداأت  الغداء  بعد 

 Hotel م��وق��ع��ي  وم���ن  ال��ب��اري�����ش��ي��ة؛ 

 Muséeو  National des Invalides

اإعداد:

با�شكال معو�ش بو مارون



نابوليون،  �شريح  وعلى   ،de L’armée
نهر  ويف  تاريخية؛  حمطة  لهم  كانت 

ال��ق��ارب  يف  برحلة  ا�شتمتعوا  ال�شني 

حواىل  ا�شتمّرت   )Bateau Mouche(

معامل  م�شاهدة  لهم  اأتاحت  ال�شاعتني، 

باري�س ال�شياحية على �شّفتي النهر الذي 

كان العلم اللبناين يرفرف عليه.

ال�شياحية،  بالزيارات  حافل  ث��اٍن  يوم 

اأّولها اإىل رمز باري�س االأ�شهر »برج اإيفل« 

اأمام  ال�شور،  مئات  االأوالد  التقط  حيث 

هذا املعلم ال�شياحي ويف �شاحة تروكاديرو 

جادة  اإىل  زي��ارة  كانت  بعدها  املجاورة. 

املحالت  يف  وج��ول��ة  »ال�شانزيليزيه« 

اأعقبها  العاملية،  االأزي��اء  ودور  التجارية 

ال�شانزيليزيه  مطاعم  اأح���د  يف  غ���داء 

الراقية.

اإىل  زي��ارة  ت�شّمن  الظهر  بعد  برنامج 

 )Arc de Triomphe( الن�شر  قو�س 

االأوبرا  دار  اإىل  ومنه  اللوفر،  متحف  واإىل 

الباري�شية وق�شر االإليزيه االأثري.

مل�شاهدة  ا  �شً خم�شّ كان  الثالث  اليوم 

احل��ي��وان��ات ال��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة؛ ففي 

اأكواريوم باري�س اكت�شف االأوالد جميع 

اأنواع االأ�شماك واحليوانات البحرية التي 

وروع��ة  واأنواعها  اأ�شكالها  اأده�شتهم 

األوانها.

اإدها�شهم  عن  الطبيعة  تتوّقف  ومل 

للحيوانات  تواري  حديقة  زيارتهم  عند 

)Parc de Thoiry( حيث جالوا بداية يف 

احليوانات  مل�شاهدة  ة  املخ�ش�شّ ال�شيارات 

اأن  قبل  الطبيعية،  بيئتها  يف  املفرت�شة 

للحيوانات  ة  املخ�ش�شّ االأق�شام  يف  ي�شريوا 

املو�شوعة داخل االأقفا�س.

يف  بامتياز  تاريخًيا  الرابع  اليوم  كان 

النهار  اأم�شوا  حيث  االأث��ري  فر�شاي  ق�شر 

ويتعّرفون  اأرج��ائ��ه،  يف  يتجّولون  بطوله 

والفخامة  العظمة  معامل  اإىل  داخله  يف 

احلقبات،  وتعاقب  التاريخ  وحمطات 

الرائعة  احلدائق  فكانت  خارجه  اأم��ا 

املليئة باملتاهات والنوافري املائية الراق�شة 

بانتظارهم.

ت�شويًقا  االأك��ر  كان  اخلام�س  اليوم 

قلوب  اإىل  واالأح���ب  ل���الأوالد 

املوعد  كان  حيث  اجلميع، 

 Euro( دي����زين  م��دي��ن��ة  يف 

االأل��ع��اب  و���ش��ط   .)Disney
وامل���اله���ي وع�����امل ال�����ش��ح��ر 

عيونهم  كانت  واخل��ي��ال، 

تلمع واأ�شواتهم ت�شدح معّرة 

عن الفرح والده�شة.

يف اليوم االأخري وبعد تو�شيب 

جولة  ك��ان��ت  احل��ق��ائ��ب، 

ثم  املدينة  اأرج��اء  يف  وداعية 

اجلميع  بعده  توّجه  غ��داء، 

معهم  حاملني  امل��ط��ار  اإىل 

ذكريات ال ُتنت�شى من رحلة 

االأحالم.
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»ورا الباب« جلورج خباز

دعًما ملوؤ�ش�شة العاقوري

الفنان جورج خباز، كما يف كل عام،  قّدم 

ا من م�شرحيته اجلديدة »ورا الباب« لدعم  عر�شً

�شبحي  ال�شهيد  املغوار  املقدم  موؤ�ش�شة  ن�شاطات 

العاقوري التي يقف اإىل جانبها منذ انطالقتها.

ح�شر العر�س ممثل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي العميد الركن الطيار ديغول �شعد وعدد 

ال�شهداء  وعائالت  اجلي�س  �شباط  من  كبري 

»�شاتو  م�شرح  على  وذل��ك  املوؤ�ش�شة،  واأ�شدقاء 

تريانو« يف جل الديب.

عن  االب��ت��ع��اد  امل�شرحية  ه��ذه  يف  خباز  ق��ّرر 

االجتماعية  املوا�شيع  وول��وج  العامة  االأح��داث 

اجلديدة  م�شرحيته  يف  عالج  وق��د  االأ���ش��ري��ة. 

كوميدية،  بطريقة  االأ�شري  التفكك  م�شاألة 

مب�شاركة املمثلني طالل اجلردي ومي �شحاب، 

وفريق جورج خباز امل�شرحي املوؤلف من املمثلني: 

اآ�شاف،  ج��وزف  ك��رم،  �شينتيا  ميقاتي،  عمر 

لورا خباز، غ�شان عطية، جوزف �شالمة، و�شيم 

ثماين  امل�شرحية  ت�شّمنت  فرح.  بطر�س  التوم، 

واأخ��رى  واأحلانه  خباز  كلمات  من  اأغنيات، 

ال�شينوغرافيا  اأما  اإيلي حردان.  وامللحن  �شالال  �شارل  واملخرج  املو�شيقي  مع  فيها  تعاون 

فكانت باإدارة طوين كرم وت�شميم الرق�س للورا خباز و�شحر بو خليل.

CIMIC كتب مدر�شية من

للمدار�ش الر�شمّية يف را�شيا

امل��دين   – الع�شكري  التعاون  برنامج  اإط���ار  يف 

االأمريكية،  الدفاع  وزارة  املدعوم من   ،)CIMIC(

قامت وحدات من اجلي�س، بتوزيع نحو 1000 كتاب 

ق�شاء  يف  الر�شمّية  امل��دار���س  تالمذة  على  مدر�شي 

را�شيا، �شمل بلدات: كفرقوق، ينطا، ظهر االأحمر، 

بكفيا واملحيدثة.

وقفة وفاء

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي





اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

متقاعد 

يتذكر

توفيق اأبو ع�سلي

بقامة مم�سوقة و�أناقة تعك�س �سخ�سية ع�سكرية رزينة، �أطّل حامًل على منكبيه �أربعة وت�سعني عاًما، 

بذكرياتها و�أحد�ثها �لتي ما ز�لت حا�سرة م�سرقة تن�ساب على ل�سانه �سوًر� وحكايات، وكاأن �ملا�سي 

ب�سعة �أيام ولي�س عدة عقود...

�إنه �ملعاون �أول �ملتقاعد توفيق �أبو ع�سلي �لذي تدين لأياديه �لبي�ساء مئات �خليول �لتي عاجلها على 

للإفادة  ي�ست�سريونه  �للبنانية  �لفرو�سية  �أو�ساط  يف  �لكثريون  ز�ل  ما  و�لذي  �ل�سنني،  ع�سر�ت  مدى 

من خربته �لطويلة يف هذ� �ملجال، ناهيك عن �إ�سهامه يف ظهور �لعديد من نو�دي 

�لفرو�سية يف لبنان. 

�خليل وميادين �لفرو�سية و�ملالكية 

تعرفه... وخلربته �أجيال ت�سهد

هويته

هو من مواليد 21 حزيران العام 1921 يف 

املحتل.  اجل��والن  يف  �شم�س  جمدل  قرية 

با�شا  �شلطان  ثورة  قامت   1925 العام  يف 

اإىل  وام��ت��دت  الفرن�شيني  �شّد  االأط��ر���س 

االأكرب  �شقيقه  فحمله  �شم�س،  جمدل 

يومها  له  وكان  ال�شغرى،  �شقيقته  مع 

قرية  ق�شدوا  �شنوات.  اأرب��ع  العمر  من 

ا�شمها جبانة الزيت مع كثريين نزحوا 

�شبعا  ق�شد  بع�شهم  تفرقوا.  ثم  اإليها 

اأو  ال�شام  اأو  القنيطرة  اإىل  توّجه  وبع�شهم 

مرجعيون اأو اإىل بريوت. وبريوت كانت 

العام 1932.  واإخوته يف  اأبو ع�شلي  وجهة 

�شكنوا يف منطقة امل�شيطبة ثم ح�شلوا 

يف  وا�شتقروا  اللبنانية  اجلن�شية  على 

لبنان. 

�لبد�يات

اجلي�س  يف  ع�شلي  اأب��و  توفيق  تطّوع 

العام 1939 اأيام االإنتداب الفرن�شي، وكان 

الع�شرة  اللبنانيني  املتطّوعني  بني  من 

)اإىل جانب ع�شرة من ال�شوريني(، الذين 

يف  البيطري  الطب  مديرية  اختارتهم 

اإىل  نظًرا  لتدريبهم  الفرن�شي  اجلي�س 

اخليل  يتولون معاجلة  لعنا�شر  حاجتها 

والبغال يف فرق اجلي�س. وقد تعّلموا اأ�شول 

�شتة  فرتة  خالل  الطب  هذا 

اأ�شهر.

ك��ان��ت امل��دف��ع��ي��ة اآن���ذاك 

الأن  البغال  ظهر  على  جت��ّر 

ال�شاحنات وال�شيارات كانت 

الحقة  مرحلة  يف  جًدا.  نادرة 

مب�شت�شفى  ورف��اق��ه  التحق 

تدّربوا  حيث  البيطري  الطب 

عملًيا على كيفية معاجلة 

باالأمرا�س  امل�شابة  اخل��ي��ول 

ا  املعدية وغري املعدية، خ�شو�شً

ثالثة  وبعد  احل��روب.  فرتة  يف 

خ�شع  ال��ت��دري��ب  م��ن  اأ�شهر 

رتبة  اإىل  ورق����ي  الم��ت��ح��ان 

ع��ري��ف  )اأي   brigadier
رقي  اأ�شهر  اأربعة  وبعد  اليوم(، 

 marechal des رت��ب��ة  اإىل 

اأن  بعد  رق��ي��ب(  )اأي   logis
جنح يف امتحان اآخر. 

�أبرز �ملحطات �لع�سكرية

اإىل  �ُشّكل   ،1940 العام  يف 

فوج القنا�شة الثالث اللبناين 

ال����ذي ك����ان ي��ت��م��رك��ز يف 

اإىل  عاد  ثم  ومن  انطليا�س. 

البيطري  الطب  م�شت�شفى 

كتيبة  اإىل  ومنه  ب��ريوت  يف 

حم�س،  يف  الثالثة  اخليالة 

م�شتودع  حيث  الق�شري  فاإىل 

اخليول. 

اجلي�شني  م��ن  ق��وات  دخلت  عندما 

وبداأت  دم�شق  اإىل  واالأ�شرتايل  الربيطاين 

االأوام���ر  ج��اءت  حم�س،  نحو  بالتقدم 

ثكنة  اإىل  اجل��ي��اد  م��ع  ب��االإن�����ش��ح��اب 

املر�س  اأ�شابه  و�شلها  وعندما  بعلبك، 

الفرن�شي  البيطري  الطبيب  فنقله 

�شتورة  م�شت�شفى  اإىل  �شحية  �شيارة  يف 

احلاالت  تعالج  كانت  حيث  امليداين 

منها  امل�شتع�شية  تر�شل  بينما  الطارئة، 

اأيام.  بعد  له  ما ح�شل  وهذا  بريوت،  اإىل 

امل�شت�شفى  اإىل  ع�شلي  اأب��و  توفيق  نقل 

ال�شفارة  )مكان  بريوت  يف  الع�شكري 
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فيها  مكث  حيث  اليوم(،  الفرن�شية 

ال�شفاء  اإىل  متاثل  وعندما  اأي��ام.  اأربعة 

بريوت  يف  البيطري  الطب  م�شت�شفى  زار 

وطلب العودة اإىل ثكنة بعلبك، فتمنوا 

حلاجتهم  امل�شت�شفى  يف  البقاء  عليه 

البغال  معاجلة  يف  خربته  اإىل  املا�شة 

اجلبهة  من  ت�شل  كانت  التي  واجلياد 

اجلنوبية م�شابة ب�شظايا نتيجة املعارك. 

القطع  ت�شكيل  اأعيد  االأثناء،  تلك  يف 

اللبنانية �شمن اجلي�س الفرن�شي وطلب 

الذي  بالتجّمع  االإلتحاق  اجلميع  من 

مّتت  حيث  ال�شياح  منطقة  يف  اأقيم 

جديدة.  قطع  وت�شّكلت  الفرز  عملية 

على اأثر ذلك، �شّكل توفيق اأبو ع�شلي 

اإىل م�شت�شفى الطب البيطري يف دم�شق، 

بالفوج  التحق  حيث  حماه  اإىل  نقل  ثم 

ال�شابع جليو�س امل�شرق لفرتة ق�شرية، عاد 

يف  البيطري  الطب  م�شت�شفى  اإىل  بعدها 

دم�شق. 

يف العام 1943، قّدر له اأن يعود اإىل الفوج 

ال�شابع الذي انتقل من حماه اإىل بريوت 

القطع  ان�شغال  ب�شبب  اأمنية  مهمة  يف 

اللبنانية بتنفيذ مناورات يف عني ال�شحة 

و�شهر البيدر وحمانا وقبيع واجلبل... 

معركة �ملالكية

يف حمطة اأخرى من حياته، رافق توفيق 

اخليالة  وفرق  القنا�شة  اأفواج  ع�شلي  اأبو 

يف  مناورة  الإجراء  متوجهة  كانت  التي 

حبيب  الفار�س  املقدم  بقيادة  فل�شطني 

انطلق  املوكب  اأن  ي��روي  وهو  �شمعان. 

النبطيه  اإىل  �شيدا  قرب  وميه  امليه  من 

ليم�شي  ح��وال،  ثم  واملطّلة  فمرجعيون 

قرب  فل�شطينية  )قرية  فّراديا  يف  الليل 

حواىل  اأ�شيب  التعب،  �شدة  ومن  �شفد(. 

با�شم  امل��ع��روف  باملر�س  اجل��ي��اد  م��ن   14

 ،)forbure( الت�شبيكة   – االإح��م��رار 

الذي ي�شيب عادة القوائم االأمامية للجواد 

امل�شي.  اال�شتمرار يف  قادًرا على  يعود  فال 

يومها عالج اجلياد ب�شحب الدم وِبحقن 

و�شادة للح�شا�شية )مل 

اليوم(،  ت�شتعمل  تعد 

يف  مت�شي  جعلها  ثم 

مياه نهر �شغري لتربيد 

جنحت  وقد  قوائمها. 

امل���ع���اجل���ة و���ش��ف��ي��ت 

اخل���ي���ول خ����الل 72 

يف  و���ش��ارك��ت  �شاعة 

املناورة. 

ع�شلي  اأب��و  ويتذكر 

املالكية  م��ع��رك��ة 

�شارك  التي   )1948(

الثالث  ال��ف��وج  فيها 

ب���ق���ي���ادة ال���زع���ي���م 

يف  وك���ان  احل�شامي 

ع�����داد امل�����ش��ارك��ني 

ال��ع��م��ي��د ف��ران�����ش��وا 

ج�����ن�����ادري )ك����ان 

يومها تلميذ �شابط(. 

جنادري كان �شجاًعا 

يقول  امل��وت  يهاب  ال 

وي�شيف:  ع�شلي،  اأب��و 

االأي���ام طلب  اأح��د  يف 

الذخرية،  لتحميل  البغال  ا�شتخدام  مني 

املعطيات  على  مبنًيا  ق��راره  كان  وقد 

اجلي�س  وحدات  عادت  يومها  امليدانية. 

ونالت  املالكية  من  منت�شرة  اللبناين 

ميدالية فل�شطني من قيادة اجلي�س. 

فوج �لنقل وفريق �لفرو�سية

بعد عودته النهائية اإىل بريوت، �شارك 

يف مناورة يف �شد القرعون )البقاع الغربي( 

الطبابة  عن  م�شوؤول  بيطري  كطبيب 

ومراقبة جودة اللحوم. ثم عاد اإىل بريوت 

فوج  متركز  حيث  طرابل�س  اإىل  ومنها 

القنا�شة الثاين يف خان الع�شكر مكان 

اإىل  ان�شحب  ال��ذي  امل�شرق  جي�س  ف��وج 

�شوريا. وعندما ان�شحب اجلي�س الفرن�شي 

اجلي�س  مكانه  اأخذ  القبة  ثكنة  من 

اأربع  ع�شلي  اأبو  خدم  هناك  اللبناين، 

اإميل  ثكنة  اإىل  بعدها  انتقل  �شنوات، 

تتمركز  بريوت حيث كانت  احللو يف 

يوجد  وحيث كان  اجلبلي  النقل  �شرايا 

تلك  البغال يف  للبغال. كانت  ا�شطبل 

الفرتة ت�شتعمل للنقل الربي، وقد �شميت 

الذي كان بقيادة  النقل  يف ما بعد فوج 

كان  )الزعيم  لبكي  غطا�س  الزعيم 

برتبة عميد(... 

اجلي�س  ق��ي��ادة  األ��غ��ت   ،1959 ال��ع��ام  يف 

تباًعا.  تبيعها  وراحت  البغال  ا�شتعمال 

يف  فرو�شية  فريق  تاأ�ش�س  االأثناء،  هذه  يف 

الريا�شية  املدينة  يف  ومتركز  اجلي�س 

)ك���ان���ت ت�����ش��م م��ل��ع��ب ك���رة ق���دم، 

اأبو  كان  فرو�شية(.  وملعب  وم�شابح، 

على  امل�شرف  البيطري  الطبيب  ع�شلي 

ا عن العنا�شر الذين  اخليول وامل�شوؤول اأي�شً

حائًزا  )كونه  املركز  هذا  يف  يخدمون 

�شهادة اآمر ف�شيلة(، الذي بقي فيه لغاية 

العام 1974. 

ومنت�شف  ال�شتينيات  مطلع  ب��ني 

اأكرث  ع�شلي  اأب��و  واك��ب  ال�شبعينيات 

متقاعد 

يتذكر
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تاريخ  يف  اإ�شراًقا  املراحل 

اجلي�س.  يف  ال��ف��رو���ش��ي��ة 

وذل���������ك م������ن خ����الل 

اختيار  يف  م�����ش��ارك��ت��ه 

ثم  ومن  و�شرائها  اجلياد 

رعايتها ومعاجلتها.

�شافر  وظيفته  بحكم 

�شباط  م��ع  م���رات  ع���دة 

بع�شهم  اح��ت��ّل  ك��ب��ار 

حنا  )العماد  القيادية  امل��راك��ز  اأعلى 

ل�شراء  خ��وري...(  فكتور  العماد  �شعيد، 

خيول اأجنبية. 

ويف تلك الفرتة ملعت اأ�شماء �شباط من 

الفرو�شية  ميادين  يف  اللبناين  اجلي�س 

اأبو  ويتذكر  وخ��ارج��ه.  لبنان  يف  وذل��ك 

ع�شلي م�شاركة لبنان يف بطولة اأقيمت 

يف م�شر )1962(، يومها تناف�س املنتخب 

امل�شري  املنتخب  مع  اللبناين 

فر�شاًنا  ي�شم  ال���ذي 

دوليني.

يف 

اللقاء 

ل  و الأ ا

)اأ���ش��وان( 

الفريق  حّل 

ال��ل��ب��ن��اين يف 

املركز الثالث، ثم تقّدم اإىل املركز الثاين 

يف لقاء االأق�شر. وعندما حان موعد اللقاء 

االأخري يف القاهرة، مر�شت جياد املنتخب 

اللبناين وعانت ال�شعال وارتفاع احلرارة. 

يلغوا  اأن  امل��ب��اراة  على  القّيمون  وك��اد 

اللقاء االأخري، لكن اأبو ع�شلي متّكن 

اجل��ي��اد،  معاجلة  م��ن  خ��ربت��ه  بف�شل 

فانطلقت مع فر�شانها اإىل امليدان، وعاد 

اللبناين حمرًزا املركزين االأول  املنتخب 

خوري  فكتور  العماد  )اأحرزهما  والثاين 

وكان يومها برتبة نقيب(.

نهاية �مل�سو�ر... مع �لتمنيات

اجلي�س  قيادة  فّكرت   1973 العام  يف 

من  جلنة  ف�شّكلت  الفرو�شية،  باإلغاء 

حمدان  منري  العميد  برئا�شة  ال�شباط 

عداد  يف  ع�شلي  اأبو  وكان  الراأي،  الإبداء 

اللجنة كونه امل�شوؤول عن طبابة اجلياد 

يروي  الفرو�شية.  مركز  ورئي�س 

لالإبقاء  قوته  بكل  داف��ع  اأن��ه 

وقد  الفرو�شية.  مركز  على 

االجتماع  اإىل  معه  حمل 

ع����������دًدا م�����ن جم��ل��ة 

اأن  ليوؤّكد  »اجلندي« 

كان  امل�شاة  جندي 

»الفار�س«،  ي�شّمى 

فكيف ميكن 

الفرو�شية  اإلغاء 

وال���ت���ي ك��ان 

اجلي�س امل�شّجع االأول الإن�شاء اأندية لها يف 

لبنان؟ 

و�شواه  ع�شلي  اأبو  ا�شطر   1974 العام  يف 

من عنا�شر املركز اإىل االن�شحاب حتت 

باجتاهه من  اأطلقت  التي  النريان  وطاأة 

اأن  بعد  وع��ادوا  و�شاتيال.  �شربا  خميمي 

ح�شم اجلي�س االأو�شاع. بعد نحو �شنتني 

اإىل  العربية  الردع  قوات  اأتت  ذلك  من 

لبنان اإثر حرب ال�شنتني، ومتركزت قوى 

الريا�شية  املدينة  يف  ال�شوري  اجلي�س  من 

اأح��د  ويف  اخل��ي��ل.  �شباق  مركز  حيث 

ما  الفل�شطينيني  مع  ا�شتبكوا  االأي��ام 

اأّدى اإىل مقتل عدد من اخليل واإىل �شرقة 

اأبو  من  ك��ان  فما  املركز.  حمتويات 

اأن هّرب ما تبقى من اخليل  اإال  ع�شلي 

ح�شان  بينها  ومن  اجليه  منطقة  اإىل 

الرئي�س �شليمان فرجنية »عنرت«، وذلك 

مب�شاعدة العميد خليل كنعان )كان 

يهوى ركوب اخليل وكان يومها قائًدا 

للواء اخلام�س(.

الفرو�شية  مركز  يف  ع�شلي  اأبو  خدمة 

اإىل قلبه  )16 عاًما( هي املحطة االأحب 

يف حياته الع�شكرية. وهو رافق خاللها 

الذين ي�شهد  الفر�شان  ال�شباط  عدًدا من 

ل��ه��م، م��ث��ل: ف��ك��ت��ور خ����وري، خليل 

طباره  و�شامي  �شاهر  اأنطوان  كنعان، 

والعميد  خ��وري،  �شهيل  العميد  والحًقا 

نزار عبد القادر، وغريهم... 

اجلي�س  قائد  عهد  ويف   1976 العام  يف 

ع�شلي  اأب��و  اأحيل  �شعيد،  حنا  العماد 

على التقاعد حاماًل اأربعة اأو�شمة بينها 

 ،)1955( اللبناين  اال�شتحقاق  و���ش��ام 

اأم�شى يف اجلي�س 39 عاًما عاي�س  بعدما 

خاللها اأحداًثا وحمطات مهمة يف تاريخ 

املوؤ�ش�شة.

الأن  ع�شلي  اأبو  اأ�شف  اللقاء،  ختام  يف 

انت�شرت  بعدما  الفرو�شية  األغى  اجلي�س 

بعد  فيها  عمل  والتي  املدنية  اأنديتها 

تقاعده.

العماد  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  ع��ل��ى  ومت��ّن��ى 

اإىل  النبيلة  الريا�شة  هذه  اإعادة  قهوجي 

اجلي�س نظ�ًرا اإىل دورها امله��م يف تاريخه. 
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تدعى  التي  الإيزيدية  تقول  التفا�صيل،  يف 

الكثري  عانينا  »لقد  عاًما(:   19( كليلة 

بيعنا  مت  فقد  الإن�صانية،  غري  الأعمال  من 

كالعبيد ويف كل يوم كانت تاأتي جمموعة 

من الإرهابيني ل�صراء جمموعة منا«.

اأخرى عن  اإيزيدية  مواطنة  كما ك�صفت 

اأب�صع �صور النتهاكات التي متار�س �صدهن 

التي جتربهن  الإرهابية  الع�صابات  قبل  من 

املعاينة  لتتم  بيعهن  قبل  التعري  على 

بقوة  اقتيادهن  يتّم  ث��م  وم��ن  وامل�صاهدة 

ال�صالح و�صرب ال�صياط.

اإك�صربي�س«  »دي��ل��ي  �صحيفة  وك��ان��ت 

الربيطانية ك�صفت بتاريخ 10 ني�صان املا�صي، 

»داع�����س«  تنظيم  م��ن  عنا�صر  قيام  ع��ن 

تتجاوز  ل  اإي��زي��دي��ات  فتيات  باغت�صاب 

اجتياحهم  اإب��ان  �صنوات،  ت�صع  اأعمارهن 

ق�صاء �صنجار غرب املو�صل. 

�صهادات  الدولية  العفو  ملنظمة  تقرير  واأورد 

لن�صاء وفتيات اإيزيديات تعّر�صن لنتهاكات 

اأن  ك�صفن  داع�س،  اإرهابيي  من  جن�صية 

بع�س ال�صحايا اأقدمن على النتحار اأو حماولة 

ذلك لتفادي الغت�صاب.

وتبلغ  جيالن  تدعى  �صابة  اأق��دم��ت  وق��د 

ع��اًم��ا،   19 ال��ع��م��ر  م���ن 

من  خوًفا  النتحار  على 

لالغت�صاب،  تعّر�صها 

�صقيقة  روت  م��ا  ح�صب 

ال�صحية يف تقرير املنظمة 

والتي  احلكومية،  غري 

تعنى بحقوق الإن�صان.

ك��م��ا اأك����دت اإح���دى 

الإيزيديات، التي خطفت 

ع���ل���ى ي����د ال��ت��ن��ظ��ي��م 

ومت��ّك��ن��ت لح��ًق��ا من 

ال��ه��رب واق��ع��ة ان��ت��ح��ار 

���ص��ه��ادت��ه��ا   يف  ج��ي��الن 

اأم����ام امل��ن��ظ��م��ة. وق��ال��ت 

ي��وم،  »ذات  ال�����ص��اه��دة: 

قّدمت اإلينا مالب�س ت�صبه 

منا  وطلب  الرق�س،  اأزي��اء 

هذه  وارت���داء  ال�صتحمام 

اأقدمت  جيالن  املالب�س. 

على النتحار يف احلمام«.

عند  رهينة  كانت  اأخ��رى،  �صابة  واأبلغت 

الدولية  العفو  منظمة  الإره��اب��ي،  التنظيم 

اأنها حاولت النتحار مع �صقيقتها هرًبا من 

»الزواج الق�صري«.

اأخريات،  ل�صحايا  رواي��ات  املنظمة  واأوردت 

منهن رندة، البالغة من العمر 16 عاًما، التي 

رجل  واغت�صبها  عائلتها،  واأف��راد  خطفت 

يكربها ب�صعف عمرها، مرتني.

الذين  غالبية  اأن  العفو  منظمة  واأك��دت 

اتخذوا الن�صاء والفتيات »�صبايا«، كانوا من 

له  املوؤيدين  بع�س  اأن  اإل  التنظيم،  مقاتلي 

ا بالعتداء على الن�صوة. قاموا اأي�صً

م�صت�صاري  كبرية  روفريا  دوناتيال  واأ�صارت 

اأن  اإىل  الدولية  العفو  منظمة  يف  الأزم���ات 

»احل�صيلة اجل�صدية والنف�صية لأعمال العنف 

اجلن�صية املروعة التي مرت بها تلك الن�صوة، 

كارثية«، م�صيفة اأّن »العديد منهن عذبن 

متكّن  اللواتي  حتى  كالرقيق.  وعوملن 

�صدمة  اآث��ار  من  يعانني  زلن  ل  الهرب،  من 

نف�صية عميقة«.

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

نا�س وحقوق
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�إيزيدية:

د�ع�ش باعني ود�ع�شي ��شرت�ين... بـ31 دوالًر�

�أخبار �لفظائع �لتي �رتكبها 

ا يف حق  د�ع�ش وخ�شو�شً

�لعر�قيات �الإيزيديات، ما ز�لت 

ت�شدد �ل�شفعة تلو �الأخرى 

�إىل �شمري �لعامل �لذي يتفّرج 

على ماآ�ٍش تعيد �لب�شرية �إىل 

�أ�شد �لع�شور ظالمية. ويف 

هذ� �ل�شياق ك�شفت مر�هقة 

عر�قية �إيزيدية كانت �أ�شرية 

لدى جماعة »د�ع�ش« �أنه 

مت بيعها »كالعبيد« �إىل 

�أ�شرت�يل يف �لتنظيم يدعى 

خالد �شروف مببلغ 40 �ألف 

دينار عر�قي )نحو 31 دوالًر� 

فقط(، و�لذي مار�ش بحقها كل 

�أ�شاليب �ال�شطهاد و�لتعذيب 

و�الغت�شاب. ورجح ع�شو 

بهيئة �الإبادة �جلماعية وجود 

ما بني 2000 و4000 �إيزيدية لدى 

�لتنظيم، ح�شب ما نقل موقع 

�ل�شومرية نيوز.
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�سيفنا والقلم

اإىل اأرواح 

ال�شهداء الأبرار

يا عا�شي ا�شهد

اأغلى النا�س

وراأ�س  عر�سال  ثم  وعربا  طرابل�س  اإىل  البارد  نهر  من  كوكبة  بعد  كوكبة  ا�ست�سهدمت 

بعلبك. اأرواحكم ارتفعت اإىل ال�سماء واحتدت بكواكبها لتنري الأر�س وما عليها، ومن 

ال�سماء هطلت الأمطار لتتحد بدمائكم وتروي هذه الأر�س وتفجر ينابيعها ماء عذًبا زلل.

نعم �سرمت اإىل الأمام بروؤو�س مرفوعة، وب�سدور عارمة تلقيتم احلديد والنار وا�ست�سهدمت وقوًفا 

ومل ت�سقطوا. اأنتم �سموع احرتقت لتقهر الظالم فتنق�سع دروب املجد والعزة والكرامة. اأنتم 

ا و�سجاعــة وكرًما وعطــاء. اأنبل الب�سر واأ�سرفهم واأ�سدهم قوة وباأ�سً

فهنيًئا لكم يف مثواكم الأخري حيث اجلنة قد �سّرعت اأبوابها لت�سكنكم دار النعيم 

ويتامى،  واأرامل  اأمهات ثكاىل  اننا لن نبكيكم، قفد تركتم  اأحد  ال�سرمدي. ول يظّن 

لكن عزاءنا بكم اأنكم �سهداء الوطن الغايل »ف�سالم عليكم يف م�ساجعكم وطوبى 

للرتاب الذي ح�سنكم«.

امل�ؤهل اأول املتقاعد

هاين اأب� ابراهيم

ممدوح نا�شر الدين

ــــــزان  ـــــي خــفــفــي الأح ـــا اإم دخـــلـــك ي

ـــان  الأدي بكافة  مكتوب  حــق  املـــوت 

واجلـــريان ـــل  الأه فــرقــة  �سعبة  �سحيح 

ـــوين كــنــت بــطــل بــاملــيــدان ــزي َك ــت اع

الفر�سان  خــرية  من  كوكبة  وبرفقتي 

الثعبان ن�سحب  ــر  ــوك ال ــن  م هــدفــنــا 

ـــا بــكــل مــكــان ويــنــتــ�ــســروا بـــوطـــّن

ــهــد يــاعــا�ــســي يــا وا�ــســل الــ�ــســطــاآن ــس اإ�

ــبــهــتــان ــبــة الــــــزور وال ــري دفــــع دمــــو �ــس

عنوان ــدورو  ــس � عــا  والت�سحية  الــ�ــســرف 

ـــعـــدوان ــّمــت ال ــي ل تــ�ــس ــي ـــــاين يـــا ب اأم

قــــويل يـــا اأغـــلـــى الـــنـــا�ـــس �ــســو بــدك

ـــظـــاف ن خـــــفـــــاف  ـــن  ـــمـــت كـــل ال 

ـــوار  ـــس ـــ� ـــري ملــــا ابــــتــــدى امل ـــذك ـــت ـــت ب

ــار ــن ــا �ــســعــلــتــي بــقــلــبــي ال ــه ــت ـــن وق م

الطويل الـــدرب  رفيقة  ــا  ي حبيبتي  ــا  ي

بخيل بــحــايل  ب�سعر  عطيتك  مــا  �سو 

ـــعـــمـــر عـــاحلـــّفـــي ــــار ال ــــس كــــــربت و�

ــــنــــي بــــــزنــــــودك الـــ�ـــســـمـــر اغــــمــــري

ــادي ــب ــع ـــن ال ـــــة م ــرب اآي ــس ــ� وا�ــــســــربي ال

ــن يـــوم الـــولدي ــعــمــر قـــدر حمــتــوم م وال

ــــار عـــــادي ـــا �ــــس ـــن ـــــــوت ع ـــن امل ـــك ل

ــت بــروحــي وفــــوؤادي  ــاب ـــب الــوطــن ن وح

ــــادي ــــب خـــطـــنـــا واحــــــــد ووحـــــــــدي امل

ــــوادي ــــب ــع لـــيـــوث ال ــس ــ� ــل ــــا ي قـــبـــل م

وادي وكـــــل  وجـــبـــالـــنـــا  ــا  ــن ــول ــه ــس ــ� ب

ـــل الــــريــــادي ــس بـــالـــ�ـــســـرف احـــت ــ� ــي جل

ــادي ــه ــس ــ� ـــام ومـــرتـــبـــة ال ـــس ـــو� ونــــــال ال

ــادي ــي ــس ــ� ــبــقــى ال ــت ــــا لــلــوطــن ت ــــوف وال

ولدي ربـــيـــلـــي  ــــوطــــن  ال حــــب  ـــــا  وع

ـــــي و�ـــســـف عـــاقـــدك مــــا كـــنـــت لق

ـــة عـــاخـــدك ـــس ـــو� ــــاين وب حـــبـــي وحــــن

�ـــســـغـــار ولد  ـــــا  ـــــّن وك ـــا  ـــن ـــات ـــن ـــي ب

ردك ـــــدا  ح ـــــا  وم فـــــــــوؤادي  اأخـــــدتـــــي 

متيل مــالــو  ايل  واخـــال�ـــســـك  حــبــك 

ــــــويل يــــــاروحــــــي بـــ�ـــس �ـــســـو بـــدك ق

تكفي بــقــى  مـــا  حــيــاتــي  ــة  ــع ــم ــس و�

حـــــدك... ـــت  ـــوق ال طــــول  ــب  ــل ق وديّف 

عبد الروؤوف ال�شعدي



الركن املتقاعد العميد 

حممد اخلطيب

املتقاعد  الركن  العميد  اجلي�ش  قيادة  نعـت 

بتاريـخ  ــويف  ـــ ت ــذي  ـــ ال اخلــطــيـــــب  عــمــر  حمــمــد 

.2015/5/4

- من مواليد 1946/4/19 يف برجا، ق�شاء ال�شوف.

اعتباًرا  �شابط  تلميذ  ب�شفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

من 1966/10/1.

- ُرقي لرتبة مالزم اعتباًرا من 1969/8/1، وتدّرج 

من  اعتباًرا  ركن  عميد  رتبة  حتى  الرتقية  يف 

.1997/1/1

- حائز:

• و�شام اال�شتحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�شام اال�شتحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.

• و�شام االأرز الوطني من رتبة فار�ش.
• و�شام الوحدة الوطنية.

• و�شام فجر اجلنوب.
• و�شام التقدير الع�شكري من الدرجة الف�شية.

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

- تابع عّدة دورات درا�شية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ولد واحد.
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يف �سجل 

اخللود

املعاون اأول

رفيق مرتي حداد

اأول  املعاون  اجلي�ش  قيادة  نعت 

رفيق مرتي حداد الذي تويف بتاريخ 

.2015/4/21

دير  1970/7/13 يف  مواليد  - من 

حمافظة  زحلة،  ق�شاء  الــغــزال، 

البقاع.

بتاريخ  اجلــيــ�ــش  يف  ــّوع  ــط ت  -

.1990/7/16

 – اجلوية  الــقــوات  عــداد  من   -

قاعدة رياق اجلوية.

- حائز:

• و�شام فجر اجلنوب.
• و�شام الوحدة الوطنية.

للطريان  الن�شر  و�ــشــام   •
من الدرجة الثالثة.

الـــتـــقـــديـــر  ـــــام  ـــــش و�  •
الع�شكري.

ــتــحــقــاق  اال�ــش ـــام  ـــش و�  •
ــاين مـــن الـــدرجـــة  ــن ــب ــل ال

الرابعة.

للطريان  الن�شر  و�ــشــام   •
من الدرجة الثانية.

الع�شكرية. • امليدالية 
ــتــحــقــاق  اال�ــش ـــام  ـــش و�  •
ــاين مـــن الـــدرجـــة  ــن ــب ــل ال

الثالثة.

• و�شام مكافحة االإرهاب.
اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

�شبع مّرات.

 19 اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرة.

- متاأهل وله ولدان.





يف  كالنق�ش  ال�ِصَغر  يف  الِعلم  قيل: 

احلجر.

على  ينطبق  مل  امل��َث��ل  ه��ذا  ل��ك��ّن 

القرية  م��در���ص��ة  يف  رفيقنا  »ل��ب��ي��ب« 

اأزام��ي��ل  ت�صتطع  مل  وال���ذي  الر�صمية، 

تنق�ش يف ذهنه  اأن  املعّلمني ومطارقهم 

َغَلَب  قليلة  �صطوًرا  اإال  ِعلم  كّل  من 

وك��اأين  ال�صمني.  على  ال��َغ��ثُّ  فيها 

»فل�صفة«  تعجبه  مل  لبيب  ب�صاحبنا 

اأكرث  الِعلم  ق��ال:  ال��ذي  ��ْرِْي��ن  ���صِ اب��ن 

ف��خ��ذوا م��ن كّل  ب��ه؛  ُي��ح��اط  اأن  م��ن 

كّل  من  ياأخذ  فكان  اأح�صنه.  �صيء 

ال�صهل  واأقّله. لكن حتى  اأ�صهله  ِعلم 

اإدب��ار  اأم��ام  لي�صمد  يكن  مل  القليل 

كانت  فما  الن�صيان؛  وزح��ف  الزمان 

�صنة  كّل  من  ال�صيف  عطلة  تنق�صي 

اإال وذاكرة �صديقنا قد اّمى منها اآخر 

حرف.

المع  اجل�����ص��م،  �صئيل  لبيب  ك��ان 

ظّله خفيف  النظرات.  زئبقّي  العينني، 

اإذا جل�ش على مقعده  وجنمه مبوب. 

�صرف  ال�����ص��ّف،  اآِخ���ر  يف  جعله  ال���ذي 

طريقة  مبئة  الدر�ش  عن  جرانه  انتباه 

�صوؤال،  عن  ليجيب  وقف  واإذا  واأ�صلوب. 

اأ�صحك ال�صّف من غر اأن يبت�صم.

كانت معّلمة التاريخ ذات يوم ت�صرح 

الفينيقية.  االأبجدية  بعنوان:  ��ا  در���صً

قالت: ... وا�صتحال »زو�ش« ثوًرا اختطف 

اإىل بالد  »اأوروب«، وحملها على ظهره 

»قدمو�ش«  اأخوها  به  فلحق  االإغريق؛ 

رحلته  طالت  ومّل��ا  ا�صرتجاعها.  يريد 

اأبجدّيته  ين�صر  راح  مهّمته،  وتعرّثت 

�صادفه  �صعب  كّل  بني  اخرتعها  التي 

ووطئ اأر�صه.

ال  لبيًبا  اأّن  اإىل  املعّلمة  انتبهت  واإذ 

ي�صغي وال يدع رفاقه عن ميينه وي�صاره 

ي�صغون، اأمرته بالوقوف؛ فوقف.

اأمرت  قلُت.  ما  م�صمعي  على  اأِعْد   -

املعّلمة.

فعال  فوقفت.  لبيب؛  يا  قْف  قلِت:   -

ال�صحك يف ال�صّف.

لقد  املعّلمة.  قالت  �صالم!  يا   -

عندما  ا  حقًّ ذووك  اأ�صاب 

لبيًبا. �صّموك 

من  اال�صم  ك��ان   -

اأب��ي  اأّم���ي.  اختيار 

را�صًيا  يكن  مل 

عنه.

ك���ان  وم�����ا   -

اأن  اأب����وك  ي��ري��د 

�صاألت  ي�صّميك؟ 

وو���ص��ع��ت ي��دي��ه��ا 

خا�صرَتيها،  على 

وق���ل���ب���ت ���ص��ف��ت��ه��ا 

ال�صفلى.

- زكي.

حتى  الكلمة  لبيب  لفظ  وما 

�صّج ال�صّف �صحًكا؛ ف�صاحت املعّلمة: 

لت�صاأل  عادت  ثم  ف�صكتنا.  ا�صكتوا؛ 

لبيًبا: لنُعْد اإىل در�صنا. ماذا فعل قدمو�ش 

عندما اختطف الثور اأخته؟

- َمن قدمو�ش!!

يا  �صور  ملك  بنت  اأوروب  �صقيق   -

حبيبي... ماذا جرى بعدما حلق اأخوها 

بها اإىل بالد االإغريق؟

- مل يجدها؛ فعاد.

اأعلى؛  ب�صوت  ال�صّف  �صحك  عندئٍذ 

فقعد  اأُقُعْد؛  بلبيب:  املعّلمة  ف�صرخت 

املعّلمة  وهبطت  كال�صنم.  وج��م��د 

اإىل  مرفَقيها  واألقت  كر�صّيها،  على 

راأ�صها بيديها  اأمامها، وطمرت  الطاولة 

نظرة  لبيب  اإىل  نظرت  ثم  للحظات، 

م�صامل:  هادئ  ب�صوت  و�صاألته  اإ�صفاق، 

فوقف  ابني!!  يا  املدر�صة  اإىل  تاأتي  ملاذا 

يريدان  واأّم��ي  اأب��ي  الأن  واأج���اب:  لبيب 

ذلك.

- واأنت اأال تريد؟

- ال.

- األي�ش عليك اأن تتعّلم!

- ومِلَ اأفعل! َمن كان له حّظ يف هذه 

احلياة، يلَق النجاح من غر ِعلم. وَمن 

ال�صهادات  فاأعلى  كان غر مظوظ، 

لن جتديه نفًعا.

- اأنت ولد جمنون.

معّلمتي؛  يا  باملجانني  ت�صتهيني  ال   -

فما بني اجلنون والعبقرية خيط رفيع.

هذه املّرة �صحكت املعّلمة. اأما لبيب 

فلم يبت�صم، وتابع يقول: املياه اإىل ق�صر 

االأمر ب�صر يف بيت الدين جّرها جمنون 

ذلك  عن  عجز  حني  يف  »�صاَنْيه«  من 

�صعر  ديوان  واأجمل  املهند�صني.  اأعظم 

قراأته، هو لقي�ش جمنون بني عامر.

- اأقراأَت ديوان قي�ش العامرّي يا لبيب!

- اأجل. اأتوّدين اأن اأُ�صمعِك منه بيَتني 

ا؟ اأعجباين جدًّ

يكتبها:

�لعميد �لركن �إميل منذر

ق�صة ق�صرية
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َغر يف �ل�صِ
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- بالتاأكيد.

- قال املجنون:

األي�َش وعدَتني يا قلُب اأن�ي

اإذا ما تبُت عن ليلى تتوُب؟

وها اأنا تائٌب عن حبِّ ليلى

فما لَك كّلما  ُذكرْت تذوُب!

- برافو لبيب. هتفت املعّلمة م�صرورًة، 

هو  »ه��ذا  احلما�صة:  حت��دوه��ا  ووق��ف��ت 

دنت خطوتني  ثم  اأريده«.  الذي  تلميذي 

اأفهمك  ال  احلقيقة،  يف  اأن��ا،  وقالت: 

قْل  مني...  التق�صر  كان  رمّبا  جّيًدا. 

معرفتي  لعّل  برجك؟  ما  لبيب:  يا  يل 

بربجك ت�صاعدين على فهمك.

- اليوم اأو عندما اأكرب؟

- وما الفرق!

كربُت  ومتى  اجل��دي.  برجي  اليوم   -

اأ�صبحُت من برج التي�ش.

اأما  لبيًبا.  اإال  كّلنا  �صحكنا  عندئٍذ 

دمعت  حتى  ت�صحك  فاأخذت  املعّلمة 

كان  اإن  تعرف  اأن  غر  من  عيناها 

لبيب عبقرًيا اأم جمنوًنا.

الرتبية  وزارة  فيه  اأوف��دت  ي��وٌم  وك��ان 

فجال  يرحم؛  ال  ا  مفّت�صً مدر�صتنا  اإىل 

وهناك. هنا  املبعرثة  ال�صفوف  على 

ياأتي  اأن  التاريخ  معّلمة  ن�صيب  وكان 

�صاعديه،  وكّتف  فدخل،  تها.  ح�صّ يف 

نّظارتيه  فينا من خالل  الطرف  واأجال 

اإىل  ي�صتمع  وراح  املخيفتني،  ال�صوداوين 

غر  متوّترة  ب��دْت  التي  املعّلمة  �صرح 

مرتاحة.

عن  التاريخ  كتاب  املفّت�ش  تناول 

قلَب  ثم  الدر�ش،  على  وفتح  الطاولة، 

وق��اط��َع  ال����وراء،  اإىل  �صفحات  ب�صع 

در�ش  لهم  �صرحِت  هل  ب�صوؤاله:  املعّلمة 

املت�صّرفية؟

- اأجل ح�صرة املفّت�ش.

لو  االأ���ص��ئ��ل��ة  بع�ش  فيه  �َصليهْم   -

�صمحِت.

و�صاألتنا:  معّلمتنا،  اأجابت  حا�صر.   -

َمن كان اآخر مت�صّريف جبل لبنان؟

اأي��اٍد  زحمة  ت��رى  اأن  تتوّقع  كانت 

بامللعقة،  اإّي��اه  �صقْتنا  فالدر�ش  ترتفع؛ 

منّك�صي  ترانا  اأن  اأم��ا  يقولون.  كما 

الروؤو�ش ننظر يف �صفحات كتبنا بعيون 

جامدة ال ترّف لها اأجفان، فكان اآخَر 

ما توّقعْته.

لكنني  اجل���واب.  اأع��رف  كنت  اأن��ا 

يدي  اأرف��ع  فلم  املفّت�ش؛  ذلك  تهّيبُت 

يعييني  ثانًيا  �صوؤااًل  ي�صاألني  اأن  خمافة 

اأ�صابني،  ما  اأن  الظّن  واأغلب  جوابه. 

ك��ادت  حتى  جميًعا  رف��اق��ي  اأ���ص��اب 

يوقن  املفّت�ش  وكاد  ّن.  جُتَ اأن  املعّلمة 

اإنها  بقولها  عليه  كذبت  املعّلمة  اأن 

يده  رفع  لبيًبا  اأّن  لوال  الدر�ش  �صرحت 

مل  املعّلمة  اأن  اإال  ال�صوؤال.  عن  ليجيب 

ونوع  »�صطحاته«  تعرف  الأنها  تخرته 

غر  ترتفع  يًدا  تنتظر  وظّلت  اإجاباته، 

غر  من  ك��ان  انتظارها  لكّن  ي��ده. 

اأط��ول  ي��ده  مي��ّد  لبيب  راح  واإذ  ج��دوى. 

املفّت�ش  �صاألها  اإليه،  تنظر  ال  واملعّلمة 

خيار  من  اأمامها  يُعد  مل  وملا  ذلك.  يف 

اإىل  واأ�صارت  لله،  اأمرها  �صّلمت  اآخ��ر، 

لبيب بيد ن�صف ممدودة؛ فوقف واأجاب 

ب�صوت عاٍل: اأوهان�ش با�صا.

َي عنها.  - برافو. قالت املعّلمة وقد �ُصرِّ

ماذا  ثانًيا:  �صوؤااًل  و�صاألته  ت�صّجعت  ثم 

لبيب  فطاأطاأ  املت�صّرفني؟  عن  تعرف 

راأ�صه للحظة، ثم رفعه واأجاب: كّلهم 

واإذ مل جنروؤ نحن على ال�صحك،  ماتوا. 

ابت�صامة  عن  املفّت�ش  �صفتا  افرّتت  فقد 

املعّلمة  خالْتها  كبرة  واأ�صنان  عري�صة 

ها. اأنياًبا تريد اأن تع�صّ

اأ�صًفا،  راأ�صه  ا  هازًّ املفّت�ش  خرج  وبعدما 

ماتوا  كّلهم  بلبيب:  املعّلمة  �صرخت 

يا لبيب! كّلهم ماتوا! لقد اكت�صفَت 

تقول  نحونا  التفتت  ثم  رُجل.  يا  ال��ذّرة 

�صكتتم!  ملاذا  واأنتم  مهزومة:  بلهجة 

ل�صانه!  الهّر  اأكل  كَمن  خر�صتم  ملاذا 

ل��ق��د خ��ذل��ت��م��وين. ن��ّك�����ص��ت��م راأ���ص��ي 

بيديها  عينيها  غّطت  ثم  واأذّليتموين. 

وبكت.

مل تكن دعابات لبيب مقت�صرة على 

ح�ص�ش التاريخ فح�صب. درو�ش احل�صاب 

منها  لها  كان  والقواعد  واجلغرافيا 

ا. لكّن مدّر�صي هذه العلوم  اأي�صً ن�صيب 

كّلما  ال�صّف  خ��ارج  يطردونه  كانوا 

امل�صكينة  اأم��ا  عليه.  �صربهم  عيل 

معّلمة التاريخ فكانت تاأمل اأن يتغّر 

و»يكرب  �صلوكه،  ن  ويتح�صّ طبعه، 

مل  هذا  كّل  من  �صيًئا  اأّن  اإال  عقله«. 

يح�صل.

بعنوان:  ا  در�صً ت�صرح  كانت  يوم  ذات 

قالت:  العّبا�صي.  احلكم  ظّل  يف  لبنان 

يف  االأم��وي��ني  على  العّبا�صيون  انت�صر 

رواف��د  اأح��د  االأع��ل��ى-  ال���زاب  معركة 

عا�صت  وق��د  750م.  �صنة  دج��ل��ة-  نهر 

الغزو  تاريخ  1258م.  عام  حتى  دولتهم 

جائًرا،  حكمهم  ك��ان  ومّل��ا  املغويل. 

ومنها  ال��ث��ورات،  وجوههم  يف  قامت 

اإىل  759م. فعمدوا  �صنة  »املنيطرة«  ثورة 

وقتلوا  املنيطرة،  واأحرقوا  بالقّوة،  قمعها 

فاحتّج  �صّكانها؛  م��ن  الكثرين 

للخليفة  االأوزاعي  الرحمن  عبد  االإمام 

على هذا التنكيل الذي قام به جي�صه.

على  يلقي  لبيب  ك��ان  وك��ع��ادت��ه 

يخفون  وه����وؤالء  ال��ِن��ك��ات،  ج��ران��ه 

���ص��ح��ك��ات��ه��م خ��ل��ف اأك��م��ام��ه��م. 

»نعم  فوقف:  بالوقوف؛  املعّلمة  فاأمرته 

دوموازيل«.

- األله ينعم عليك يا مهّذب. قْل يل: 

َمن اأحرق املنيطرة؟



- ل�صُت اأنا َمن فعل. اأجاب بكّل ثقة 

مبنى  اإىل  �صحُكنا  فو�صل  بالنف�ش. 

االإدارة، اأق�صد دار البلدية التي حّدثتكم 

عنها.

- اأحمق. غبي. �صرخت املعّلمة.

املنيطرة.  اأح��رق  مل  العظيم  والله   -

ال  وهو  يبكي  اأن  يو�صك  اأجاب كَمن 

بالد  اأع��ايل  يف  قرية  املنيطرة  اأن  يعلم 

جبيل، ولي�صت مزرعة دجاج يف قريتنا، 

اأو  الكروم،  ناطور  فيها  يقيم  خيمة  اأو 

يقوم  ال��ذي  البيت  خلف  ق�صب  اأَجمة 

�صّفنا يف اإحدى غرفه.

- اأُقُعْد. �صرخت من جديد؛ فقعد. ثم 

تدخل  لن  قالت:  فقام.  ُقم؛  �صاحت: 

اإىل �صّفي مّرة ثانية ما مل تكن ب�صحبة 

التحّمل  على  ق���ادرة  اأُع���د  مل  اأب��ي��ك. 

اأكرث. اآَن يل اأن اأكّلم اأباك. اأفهمت؟

يف  وجل�ش  مب��ذّل��ة،  اأج��اب  حا�صر.   -

مقعده كئيًبا ح�صًرا.

عند حلول ال�صاعة الرابعة بعد الظهر 

فرو�صنا  لنكتب  بيوتنا  اإىل  غ��ادرن��ا 

يف  فليفّكر  لبيب  اأما  درو�صنا.  وندر�ش 

ومّلا عاد االأخر  اأباه بها.  طريقة يكّلم 

م�صاًء من عمله يف احلقول، خرج لبيب 

التحية  واإلقاء  عادته،  غر  على  للقائه 

ور�صاه.  بركته  على  واحل�صول  عليه، 

اأخ��ربه  يومه،  عناء  من  ارت��اح  وبعدما 

لبيب مبا كان له مع معّلمته.

الوالد  ���ص��األ  ت��ري��دين!  مل��اذا  ولكن   -

متعّجًبا.

االأمر  يف  ما  كّل  اأدري.  ل�صت  والله   -

اأنها �صاألتني: َمن اأحرق املنيطرة؟ قلت: 

ل�صت اأنا. وال اأعلم َمن قام بهذا العمل. 

من  احل��رائ��ق  يف  التحقيق  وه���ل   -

اأّي  على  التاريخ!...  معّلمة  اخت�صا�ش 

حال �صاأذهب ملقابلتها، و�صوف نرى.

اأن ينتظر اأكرث من  الوالد  مل ي�صتطع 

املنيطرة  اإح��راق  فم�صاألة  واح��دة؛  ليلة 

اإىل  االّتهام  باإ�صبع  واالإ���ص��ارة  اأهّمته، 

ابنه ال ميكن ال�صكوت عنها. لذلك 

وق�صد  الباكر  ال�صباح  ولده يف  ا�صطحب 

يف  در�صها  ت�صرح  كانت  حيث  املعّلمة 

اخلام�ش  ال�����ص��ّف 

االبتدائي.

اآن�صة.  يا  خر   -

بجفاء.  الوالد  قال 

هل  لبيب.  اأبو  اأنا 

طلبِت روؤيتي؟

اأب��ا  اإب��ن��ك ي��ا   -

لبيب...

ابني!  ب��ه  م��ا   -

ه���ك���ذا ق��اط��ع 

املعّلمة.  ال��رُج��ل 

واأ�صاف: ا�صمعي يا 

نا�ش  نحن  اآن�صة. 

�صنيعة.  باأعمال  نقوم  ال  م��رتم��ون، 

قلياًل،  »يت�صيطن«  ابني  اأن  �صحيح 

ال  عمل  فهذا  املنيطرة،  يحرق  اأن  اأما 

ميكن اأن يقدم عليه. 

- ا�صمعني يا اأبا لبيب، اأرجوك. اأنا...

�صرخ  اآن�����ص��ة.  ي��ا  اأن���ِت  ا�صمعيني   -

املعّلمة  �صّبابته يف وجه  الرُجل وهو ميّد 

املدر�صة  الأحرَقنَّ  والله  ثم  والله  ًدا:  مهدِّ

وال�صيعة كّلها اإذا اّتهمتم ابني بحريق 

اأن  هو  بعد  ينق�صنا  كان  ما  املنيطرة. 

تل�صقوا مثل هذه التَهم بنا.

ال�صاخن  احلوار  هذا  تناهى  اأن  وكان 

ال�صّف  يف  االأ�صاتذة  اأح��د  م�صمَعي  اإىل 

احلال.  يف  وح�صر  در�صه  فقطع  املجاور؛ 

وكان االأ�صتاذ من اإحدى القرى املجاورة 

معهم،  الرتبية  وزارة  تعاقدت  ومّم��ن 

املعّلمني،  دار  من  يتخّرج  مل  اأنه  يعني 

بقدر  واجلغرافيا  التاريخ  يف  ومعارفه 

معرفتي بلغة اأهل ال�صني.

�صاأل  ال�����ص��راخ!  ه��ذا  مَل  االأم���ر!  م��ا   -

ا. االأ�صتاذ مهتمًّ

- ال �صيء، ال �صيء. قالت املعّلمة.

اآن�صة!  يا  �صيء،  ال  تقولني:  كيف   -

باإحراق  ابني  تّتهمني  لبيب.  اأبو  �صرخ 

املنيطرة وتقولني: ال �صيء! عندئٍذ خف�ش 

بروؤو�ش  جبينه  وف��رك  راأ���ص��ه،  االأ�صتاذ 

لبيب،  اأبي  اإىل  ب�صره  رفع  ثم  اأ�صابعه، 

وقال: اإ�صمع يا اأخي. ال تغتّم. نحن اأهل 

ابنك  فاإن كان  واحدة.  واأبناء منطقة 

يف  ا  بع�صً بع�صنا  فنعاون  ُق��ْل؛  الفاعَل، 

اإ�صالح االأمر.

فّت�صوا عن  واحًدا.  ا  قر�صً اأدفع  ال  اأنا   -

الفاعل وانظروا يف االأمر معه. 

ي��ت��ح��اوران،  ال��رج��الن  ك��ان  وفيما 

بيديها  وجهها  ت�صرب  املعّلمة  كانت 

اإىل  فيها  اأر�صلوها  التي  ال�صاعة  وتلعن 

�صيعتنا. مدر�صة 

* * *

االأع���وام،  وتعاقب�ت  االأّي�����ام  وم���ّرت 

وخ��رج��ن��ا م���ن ت��ك��م��ي��ل��ي��ة ال��ق��ري��ة 

»مار  ثانوية  من  بعدها  ومن  الر�صمية، 

عبدا« يف دير القمر اإىل معرتك احلياة، 

و�صلك كّل منا طريًقا. وكانت طريق 

يف  ال��درا���ص��ة  ع��ن  انقطع  ال��ذي  لبيب، 

الرابع،  التكميلّي  ال�صّف  منت�صف 

متوا�صًعا،  حانوًتا  ففتح  احلّرة؛  التجارَة 

لي�صبح بعد اأقّل من عقدين من الزمن 

�صة  موؤ�صّ و�صاحب  ناجًحا  اأعمال  رُجل 

فاأ�صاب  والت�صدير؛  اال�صتراد  يف  معروفة 

ال��ذي  املعّلمة  اب��ن  اأم���ا  طائلة.  ث���روة 

مرموقة  جامعية  �صهادة  على  ح�صل 

موّظًفا  فاأ�صبح  العاّمة،  املحا�صبة  يف 

�صهرًيا.  مرّتًبا  منه  يتقا�صى  لبيب  لدى 

مّرة  عّرجت  كّلما  املعّلمة  وكانت 

لبيًبا  زارت  �صة،  املوؤ�صّ يف  ابنها  على 

دامعة  وعانقته  ال��وا���ص��ع  مكتبه  يف 

مّرة  لبيب فكان يف كّل  اأما  العينني. 

ينحني اأمامها ويقّبل يدها. 
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قبل  م��ن  �أ�شهد  »مل 

�لرتحيب  ذ�ك  مثل 

يف  لقيته  �ل��ذي  �ل��ر�ئ��ع 

��شتقبلوين  فقد  لبنان، 

�أينما  وكنت  ب��االآالف، 

�جلميع  يهرع  حللت، 

 »selfie«�ل� اللتقاط 

معي، مبا فيهم �ملر��شلون 

ما  ه��ذ�  �ل�شحافيون«. 

�لعاملية  �لنجمة  �أّكدته 

حديث  يف  حايك  �شلمى 

 News تلفزيوين ملحّطة 

بعد  �الأمريكّية   NBC
�أيام من مغادرتها لبنان.

باحلما�س،  مفعمة  �ملا�شي،  ني�شان  �شهر  خالل  �أجد�دها  �أر�س  ق�شدت  �لتي  �ل�شمر�ء  �لنجمة 

�أيام حافلة بالن�شاطات �الإن�شانية  �أم�شت يف وطن �الأرز ثالثة  حاملة �شوقها وحّبها لوطنها �الأم، 

كل  �إىل  �لقلب  من  هدّية  »�لنبي«،  �ل�شينمائي  فيلمها  باإطالق  زيارتها  وتّوجت  و�الجتماعية، 

�للبنانيني.

وجه

اإعداد:وحدث

رميا �شليم �شوميط

�سلمى 

حايك 

واحلنني اإىل 

اجلذور

�جلميلة 

تعود مع 

»�لنبي«

فيلم عظيم لكاتب عظيم

باأناقة وجمال نابع من الروح، دخلت 

احلمراء  ال�سجادة  على  هوليوود  جنمة 

 The فيلمها  لإطالق  بريوت  اأ�سواق  يف 

جمهور  بها  يحيط  )النبي(،   prophet
ي�سفقون  كانوا  الذين  املعجبني  من 

لها وي�سرخون با�سمها. حّيتهم مبحبة 

ال�سور،  للتقاط  منهم  واقرتبت  ظاهرة 

بتوا�سعها  احلا�سرين  جميع  فاأده�ست 

وخّفة ظّلها.

»مل اأكن اأريد اأن اآتي اإىل بلد الأجداد 

فيلم  وبحوزتي  جئت  اليدين،  خالية 

جاء  قلبي«.  ك��ل  م��ن  لكم  اأق��ّدم��ه 

املوؤمتر  خ��الل  حايك  �سلمى  ك��الم 

العر�ض  �سبق  الذي  ال�سحايف 

واأّك����دت  للفيلم.  الأول 

عن  ع���ب���ارة  ال��ف��ي��ل��م  اأن 

اجليل  اإىل  موّجهة  ر�سالة 

بالر�سوم  نّفذ  وق��د  اجل��دي��د، 

هذا  لي�ساهده  املتحّركة 

يف  »لأن��ن��ا  ويفهمه،  اجليل 

مفاهيم  اإىل  احلاجة  اأم�ّض 

يرتبى  اإن�����س��ان��ي��ة  وم���ب���ادىء 

النا�سىء«.  اجليل  عليها 

جربان  اأن  من  الرغم  »على  واأو�سحت: 

هو كاتب واأدي�ب لبناين، اإل اّن اأعماله 

واأدبه وكلماته موّجه�ة اإىل كل العامل 

الب�سر، فهو كان و�سيبقى اأكرب  واأبن�اء 

بحاجة  الأيام  ه�ذه  يف  واإننا  بل�ده،  من 

والعلب  ال��ق��وق��ع��ات  م��ن  اخل���روج  اإىل 

الدينية«. 

خالل  من  به  قامت  ما  اأّن  واأ�سافت 

العمل،  فريق  مع  الفيلم  ه��ذا  اإن��ت��اج 

اإىل  ور�سالة  الظروف  هذه  يف  مغامرة  هو 

اجليل اجلديد من اجل الوحدة، وكّررت 

وثقافتها  اللبنانية  بجذورها  اعتزازها 
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فيلم  »النبي«  اأن  اإىل  لفتة  اللبنانية، 

عظيم لكاتب عظيم«.

�سلمى  املمثلة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

املقتب�ض  للفيلم  منّفذ  منت�ج  حايك 

خليل  جل��ربان  »النبي«  كتاب  ع��ن 

جدها  روح  اإىل  اأه��دت��ه  وق��د  ج���ربان، 

النجمة  وذك���رت  الأ���س��ل.  اللبناين 

خالل  م��ن  ج���ربان  اإىل  تعّرفت  اأن��ه��ا 

به  يحتفظ  الذي كان  »النبي«  كتابه 

�سريره عندما كانت  اإىل جانب  جّدها 

قراءته  ت�ستطع  مل  لكنها  �سغرية، 

العربية.  باللغة  كان  لأن��ه  حينذاك 

بحثت  ع�سرة،  ال�ثامنة  بلغت  وعندما 

الإنكليزية  باللغة  وقراأته  جمّدًدا  عنه 

جّدها  اأن  �سعرت  اإذ  ج��ًدا  به  وت��اأث��رت 

خالله،  من  احلياة  يف  ا  درو�سً مينحها 

احلقوق  ا�سرتت  بعدما  اإنتاجه  فقّررت 

ثم  ومن  لبنان،  يف  جربان  جمعية  من 

»كاملة«  �سخ�سية  ب�سوتها  دت  ج�سّ

التي ت�ساعد »امل�سطفى«.

اإنتاجه  ميزانّية  بلغت  ال��ذي  الفيلم 

ال� نوع  من  اأمريكي،  دولر  مليون   15

العام  يف  ت�سويره  انتهى   ،Animation
املخرجني  من  عدد  فيه  وعمل  املا�سي، 

 The Lion King فيلم  اأبرزهم خمرج 

ا  اأي�سً وه��و  األ��ري���ض  روج���ر  الأم��ريك��ي 

خمرج  بينهم  ومن  ال�سيناريو،  كاتب 

املو�سيقى  اأما  �سعيد.  حممد  هو  اإماراتي 

و�سعها غربيال  فقد  للفيلم،  الت�سويرية 

يارد اللبناين الأ�سل والذي �سبق اأن و�سع 

املو�سيقى للعديد من الأفالم العاملية.

النبي  م��ن��ف��ى  ي��ت��ح��ّول  ال��ف��ي��ل��م،  يف 

اإىل  ني�سون(  ليام  )�سوت  »امل�سطفى« 

الأفكار  بتهمة  �سنوات  ل�سبع  �سجن 

امل��خ��ّرب��ة. وب���دًل م��ن ق��رار الإب��ح��ار اإىل 

موطنه، يح�سل »م�سطفى« على اإطالق 

الطفلة  اإىل  ويتعّرف  م�سروط،  �سراح 

)ك��واج��ان��اي  »اأمل���ط���رة«  امل�ساك�سة 

منزله  ومدّبرة  اأّمها  طريق  عن  والي�ض( 

وت�سبح  ح��اي��ك(  )�سلمى  »كاملة« 

كيفية  تعليمها  فيحاول  �سديقته، 

اختيار  البلدة. مت  �سّكان  التعامل مع 

ثمانية ف�سول من الكتاب، كل منها 

ب�سمة  �ساحب  خم��رج  توقيع  يحمل 

الأطفال،  احلرّية،  الف�سول هي:  ة.  خا�سّ

اخلري  وال�سرب،  الأكل  العمل،  الزواج، 

وال�سر، احلب، واملوت. 

حقيقة �أروع من �خليال 

لبنان  يف  نف�سي  تخّيلت  »ل��ط��امل��ا 

تفا�سيله،  بجميع  البلد  بهذا  وحلمت 

تاأكدت  اأر�سه،  قدماي  وطاأت  اأن  ومنذ 

اأن كل ما تخيلته بداأ يتحقق، ولكن 

اأروع«، هذا ما اأّكدته النجمة  بطريقة 

جربان  متحف  زيارتها  اأثناء  يف  العاملية 

من  الأخ���ري  ال��ي��وم  يف  ج���ربان  خليل 

واأ�سافت:  اأج��داده��ا.  اأر���ض  يف  رحلتها 

لزوجي  املوقع  جمال  اأنقل  اأن  »حاولت 

اأر يف حياتي  وابنتي لكنني ف�سلت، مل 

كتبت  وقد  املكان«.  هذا  من  اأجمل 

يف ال�سجل الذهبي للمتحف: »اأ�سري عرب 

يل  عنى  �سديق  روح  يف  لأغ��و���ض  حلم 

قريًبا  به  �سعرت  اأن  ي�سبق  مل  الكثري. 

لطاملا  اأنني  واأع��ل��م  ال��درج��ة.  ه��ذه  اإىل 

اأردت اأن اأكون هنا«.

لبنان،  يف  املكّثف  �سلمى  برنامج 

ب�����س��ّري،  زي����ارة  ج��ان��ب  اإىل  ت��خ��ّل��ل��ه، 

حيث  واجتماعّية،  اإن�سانّية  ن�ساطات 

زارت النجمة مركز �سرطان الأطفال يف 

والتقت  الأمريكية يف بريوت،  اجلامعة 

الدقيقة،  احل���الت  ذوي  م��ن  اأط��ف��اًل، 

اأمل.  بريق  واأعطتهم  معهم  فجل�ست 

ال�سغار  وج��وه  على  الفرح  ر�سمت  وق��د 

قلوبهم  يف  ال�سعادة  وزرع��ت  املر�سى، 

والتقطوا  بعفوية  اإليهم  حتدثت  عندما 

كما  ل��ل��ذك��رى.  بينهم  لها  ���س��وًرا 

ت�سّمن  ا  خرييًّ ع�ساًء  �سلمى  ح�سرت 

اأط��ف��ال  اإىل  ري��ع��ه  ي��ع��ود  ا  علنيًّ م���زاًدا 

املركز.

النجمة،  �ساهمت  نف�سه،  الإط��ار  يف 

»اليوني�سف«  ملنظمة  م��وؤي��دة  وه���ي 

 CHIME حلملة  امل�ساركة  واملوؤ�س�سة 

FOR CHANGE باإطالق نداء »قرع 
�سوريا«  اأط��ف��ال  اأج���ل  م��ن  الأج��را���ض 

 Chime for the Children of(
Syria( جلمع الترّبعات لدعم الأطفال 

والأ�سر املت�سّررة من الأزمة ال�سورية.

خم��ّي��ًم��ا  ح���اي���ك  ���س��ل��م��ى  وزارت 

للفت  لبنان  يف  ال�����س��وري��ني  ل��اّلج��ئ��ني 

الإن�سانية  الحتياجات  اإىل  الإنتباه 

تغريت  التي  والأ�سر  لالأطفال  العاجلة 

ال�سراع  ب�سبب  جذري  ب�سكل  حياتها 

يف ���س��وري��ا. وق��د اأم�����س��ت ���س��اع��ات مع 

ا�ستمعت  حيث  الالجئني  الأط��ف��ال 

مائدة  يف  و�ساركتهم  م�ساكلهم  اإىل 

جماعّية.
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من هي �شلمى حايك؟

هي ابنة بعبدات - ق�ساء املنت، والدها 

رجل الأعمال �سامي حايك من مواليد 

�سجالت  بح�سب   1937 العام  يف  البلدة 

النفو�ض، فيما جّدها الذي ترك بعبدات 

بنى  ق��د  وك��ان  ح��اي��ك،  جرج�ض  ه��و 

اأ�سبح  وقد   ،1888 العام  البلدة  يف  منزًل 

ا لالآباء الكّبو�سيني. مقرًّ

اللبنانية  ال�سمراء،  النجمة  ول��دت 

كواتزاكولكو�ض  مدينة  يف  الأ���س��ل 

والدتها   .1966 ال��ع��ام  املك�سيك،  يف 

اأوب��را  مغنية  مدينا،  خيمينيز  دي��ان��ا 

اأر�سلت  اإ�سباين.  اأ�سل  مك�سيكّية من 

يف �سن الثانية ع�سرة اإىل مدر�سة »القلب 

لويزيانا  ولي��ة  يف  الداخلية  الأق��د���ض« 

الأمريكية، ثم عا�ست �سنوات املراهقة 

مع عّمتها يف هيو�سنت – تك�سا�ض.

اإىل  اأخ������رى  م����رة  ���س��ل��م��ى  ع�����ادت 

اجلامعية  درا�ستها  ملتابعة  املك�سيك، 

ل�سغوط  اإ�ستجابًة  الدولية،  العالقات  يف 

على  طغى  للفن  حّبها  لكن  والدها، 

تلعب  فبداأت  لها،  املر�سومة  امل�ساريع 

العا�سمة  م�سارح  على  خمتلفة  اأدواًرا 

توّجهت  كما  �سيتي،  مك�سيكو 

اإعالنات  ممثلة  لت�سبح  التلفزيون  اإىل 

اإىل  النافذة  هذه  من  ولتخرج  جتارية، 

م�سل�سل  يف  �ساركت  النجومية.  عامل 

منها  جعل  تريزا،  اإ�سم  حمل  تلفزيوين 

املك�سيك.  يف  م�سهورة  حملية  جنمة 

 Miracle فيلم  يف  ���س��ارك��ت  كما 

Alley الذي حاز اأكرب عدد من اجلوائز 
املك�سيكية،  ال�سينما  ت��اري��خ  يف 

م���ن ب��ي��ن��ه��ا ج���ائ���زة »الأك���ادمي���ي���ة 

لل�سينما«. املك�سيكية 

بلدها  يف  �سهرتها  من  الرغم  على 

الطموحة  النجمة  اأن  اإل  املك�سيك، 

يف  فانطلقت  هوليوود،  هدفها  ك��ان 

العام 1991 اإىل الوليات املتحدة بحًثا عن 

فر�ستها الذهبية. واجهت �سلمى حايك 

ال�سينمائية  م�سريتها  بداية  يف  �سعابًا 

اأدوار  عليها  عر�ست  حيث  اأمريكا  يف 

واملوم�ض،  املك�سيكية  كدور  منطية 

ا اأّن لديها لكنة مك�سيكية. خ�سو�سً

الإنكليزية  اللغة  يف  متّر�سها  بعد 

النجم  م��ع   1995 ال��ع��ام  يف  ���س��ارك��ت 

يف  بانديرا�ض  اأنطونيو  العاملي  الإ�سباين 

ال��ذي   »Desperado« فيلم  بطولة 

بعدها  وتتالت  ك��ب��رًيا.  جن��اًح��ا  لق��ى 

فيلم  بينها،  م��ن  الأف����الم،  �سل�سلة 

»From Dusk till Dawn« مع جورج 

 Fools« وفيلم   ،1996 العام  يف  كلوين 

Rush In« العام 1997، ومن بعده فيلم 
نف�سه.  ال��ع��ام  يف   »Breaking Up«

العام  بارزين  جناحني  �سلمى  وحققت 

الكوميدي  ال�سريط  خ��الل  من   1999

و�سريط   ،»Dogma«

 Wild« الأك�����س��ن 

.»West
يف العام 2002، لعبت 

��ام��ة  ال��ر���سّ �سخ�سية 

فريدا  املك�سيكية 

ف��ي��ل��م  يف  ك����ال����و 

»ف������ري������دا« جل���ويل 

اأدى  الدور  تاميور. هذا 

اأف�سل ممثلة  اإىل تر�سيحها لنيل جائزة 

غلوب«،  وال���»غ��ول��دن  الأو���س��ك��ار،  يف 

 Screen Actors Guild«وال�»بافتا«، و

فيلم  اأجنزت   ،2003 العام  يف   .»Award
ال��ذي   The Maldonado Miracle

حمل توقيعها لناحية الإخراج.

ويف العام نف�سه، وقفت النجمة جمدًدا 

الأخري  اجلزء  بانديرا�ض يف  اأنطونيو  اأمام 

بعنوان   »Desperado« ثالثية  من 

 ،»Once Upon a Time in Mexico«

الر�سوم  فيلم   2011 العام  يف  اأخ��رى  وم��ّرة 

اللذين   »Puss In Boots« املتحّركة 

�ساركا فيه ب�سوتيهما.

اإنتاج  �سركة  حايك  �سلمى  متلك 

تنفيذ  يف  خاللها  من  وت�ساعد  خا�سة، 

حتى  اأخريات  لالتينيات  فنّية  اأعمال 

البدايات،  ال�سعبة يف  يع�سن جتربتها  ل 

وهي نا�سطة اجتماعًيا يف جمال الدفاع 

عن الن�ساء املعّنفات، وحماية املراأة من 

والعن�سرية.  التمييز 

امللياردير  العاملية متزوجة من  النجمة 

الفرن�سي فرن�سوا هرني بينو، ولديها ابنة 

�سغرية تدعى فالنتينا بالوما بينو.

�سّر  وتعترب  املو�سة  حايك  �سلمى  تهوى 

اأناقتها يف التغيري الدائم. ترّبعت اأكرث 

العاملية،  الأن��اق��ة  عر�ض  على  م��رة  من 

العاملية  امل��ج��الت  ���س��وره��ا  وت�����س��ّدرت 

لنجمات  واأن��اق��ة  ج��م��ال  كمناف�سة 

غذائًيا  نظاًما  النجمة  تعتمد  هوليوود. 

دائمة  ه��ي  اليوغا.  ومت��ار���ض  ا،  �سحيًّ

يف  اأطلقت  وقد  والبتكارات،  امل�ساريع 

الإطار جمموعة كرميات للعناية  هذا 

بالب�سرة حتمل توقيعها.

العدد 92360
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هو وهي

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

العدد 94360

الزواج وال�ضغوطات املادّية

كيف نتفادى �لأ�ضو�أ؟

�لتي  �لأ�ضباب  �أبرز  �أحد  هي  �ملالّية  �ل�ضوؤون  حول  �لزوجّية  �خلالفات 

توؤّدي �إىل �لطالق. وتن�ضاأ هذه �خلالفات عادًة نتيجة عدم وجود خّطٍة 

مالّيٍة تنّظم عملية �لإنفاق، وحتّدد �لأولويات يف �مل�ضاريف �ملنزلية.

عدٍد  على  �ضعادة  �إنغريد  �ل�ضيدة  �لنف�س  علم  يف  �لخت�ضا�ضية  ت�ضيىء 

�لإر�ضاد�ت  وتقّدم  مادّية،  خالفات  ن�ضوء  يف  ت�ضاهم  �لتي  �لعو�مل  من 

حول كيفّية حّلها.

�ضّرية �ملد�خيل

- اإن احتفاظ كل من الزوجني العاملني 

ت�صريحهما  وعدم  املادّية،  بخ�صو�صيته 

عن مداخيلهما، اإ�صافة اإىل عدم حتديد 

امل�صاهمة املالّية املطلوبة من كل طرف، 

هي عوامل �صغٍط جتعل الزوجني يرزحان 

تفر�صها  التي  املادية  الأعباء  وطاأة  حتت 

احلياة اليومّية، في�صعر كل منهما باأنه 

يقّدم اأكرث من الآخر، ويرى نف�صه بالتايل 

عر�صة لال�صتغالل وال�صتنزاف. 

منذ  ال��زوج��ان  ي�صع  اأن  ه��و  احل��ل   -

وا�صحة،  مالية  خّطة  زواجهما  بداية 

كل  احتفاظ  مع  الراتبني،  �صم  ت�صمل 

يتم  �صخ�صي،.حيث  مب�صروف  منهما 

ت�صديد خمتلف امل�صتحّقات من الأموال 

امل�صرتكة، يف حني يحتفظ كل منهما 

بالطريقة  اخلا�ص  م�صروفه  اإنفاق  بحرّية 

الطريقة  هذه  فوائد  ومن  تنا�صبه.  التي 

اإنفاق  ال�صريكني  من  لكل  تتيح  اأنها 

هواياته  على  م�صروفه  من  ي�صاء  ما  قدر 

ال�صخ�صّية، من دون احلاجة اىل التربير اأو 

ال�صعور بالذنب.

�إختالف �لأهد�ف

عدم  املالّية  اخلالفات  اأ�صباب  من   -

وجود روؤية م�صرتكة حول كيفية �صرف 

الأموال. فقد يكون اأحد الزوجني مبّذًرا 

اأحدهما  يريد  رمبا  اأو  اقت�صادًيا،  والآخ��ر 

اأق�صاطها  م��در���ص��ة  يف  الأولد  تعليم 

ل  مرتفعة، بينما يف�صّ



منزل  �صراء  يف  اأموالهما  ا�صتثمار  الآخ��ر 

اأكرب، اإىل ما هنالك من م�صاكل تنتج 

�صرف  كيفية  حول  التوافق  عدم  عن 

الأموال.

يتم و�صع خمّطط مايل  اأن  - احلّل هو 

يف  منهما  كل  يرغب  التي  للم�صاريع 

امل�صي بها، على اأن يتم حتديد الأولويات 

واخل��ر  منها  ك��ل  ج���دوى  درا���ص��ة  بعد 

حتقيقها،  م��ن  العائلة  جتنيه  ال���ذي 

ال��ق��درات  م��ع  تتوافق  كانت  اإذا  وم��ا 

الأزواج  نن�صح  للزوجني. كذلك،  املادّية 

ا املوظفني منهم، بو�صع برنامج  وخ�صو�صً

املادّية،  ال�صتحقاقات  ملختلف  لالإدخار 

عن  وذل��ك  والكبرة،  منها  ال�صغرة 

ولو  الراتب  ال�صهري من  القتطاع  طريق 

بكمّيات قليلة كي يتفادوا الوقوع يف 

الدين لإيفاء الإ�صتحقاق.

م�ضروف يفوق �ملدخول

احلديثة،  املجتمعات  م�صاوىء  من   -

ما  ميلك،  مبا  يقا�ص  اأ�صبح  امل��رء  اأن 

الزائد  الإنفاق  فخ  يف  الزوجني  يوقع  قد 

الكماليات  على  طائلة  اأم��واٍل  وتبذير 

غالية  ملبو�صات  اأو  ثمينة  هدايا  من 

الثمن، اأو حفالت خارج املنازل، وغرها 

تفوق  التي  ال�صرورّية،  غر  امل�صاريف  من 

كل  امل��ادّي��ة.  وقدراتهما  مداخيلهما 

والأج��واء  الأ�صدقاء  جم��اراة  بهدف  ذلك 

املحيطة، فيقعان يف نهاية املطاف حتت 

�صغوطات  من  يرافقها  وما  الديون  وطاأة 

تنتهي  ل  قد  مالّية  وم�صاكل  نف�صية، 

اأبًدا.

- احلل: يقول املثل »على قد ب�صاطك 

ينظر  اأن  يعني  وه���ذا  رج��ل��ي��ك«.  م��د 

احلياة،  يف  يحتاجانه  ما  اإىل  ال��زوج��ان 

والأ�صدقاء،  اجل��ران  ميلكه  ما  اإىل  ل 

ي�صّب  ل  لالآخرين  الأع��م��ى  فالتقليد 

اأن  من  مانع  ول  زواجهما.  م�صلحة  يف 

يحاول اإدخال بع�ص عنا�صر الرفاهية اإىل 

حياتهما �صرط اأن يختارا منها ما يتوافق 

مع مدخولهما، كي ل يقعا يف م�صاكل 

هما يف الغنى عنها.

لعبة �ملال و�ل�ضلطة

القرار  �صاحب  هو  املال  راأ�ص  �صاحب   -

وال�صلطة«  »امل���ال  م��ع��ادل��ة  امل��ن��زل.  يف 

هو  مثاًل:  اأوج���ه،  ع��دة  يف  تظهر  ه��ذه، 

تعمل  هي  اأو  فال،  هي  اأّم��ا  وظيفة  لديه 

من  اأغنى  عائلته  اأو  اأك��رب،  مبدخول 

عائلتها اأو العك�ص، اإلخ.. من الطبيعي 

يف اأي من هذه احلالت اأن يكون الطرف 

ال�صلط��ة،  �صاحب  هو  ا  ماديًّ »الأق��وى« 

الأم��وال،  �صرف  اأولويات  يحّدد  من  وهو 

لدى  بالغنب  اأو  بالدونّية  �صعوًرا  يخلق  ما 

الطرف الآخر، ويوؤّدي بالتايل اإىل نفور بني 

الزوجني.

الأق��وى  ال��ط��رف  يفهم  اأن  يف  احل��ل   -

فريق  �صمن  التعاون  تعني  العائلة  اأن 

م�صاركة  رحب  ب�صدٍر  يقبل  واأن  واحد، 

الطرف الآخر يف القرارات املتعّلقة ب�صرف 

الأموال، من دون اأن يلّمح يف اأي منا�صبة 

عن الفوارق يف املداخيل بينهما.

�مل�ضارحة �أوًل و�أخرًي�

التي  الأمور  - م�صاعدة الأهل، هي من 

الزوجني.  بني  ج��دًل  تخلق  اأن  ميكن 

اأو  ا  دوريًّ ا  ماديًّ دعًما  يقّدم  الذي  فالطرف 

اإخوته،  لأحد  اأو  لوالديه  ظرفّية  م�صاعدة 

الطرف  مع  مواجهة  يف  نف�صه  يجد  قد 

الآخر بتهمة تبذير الأموال التي هي من 

حق ال�صريك والأولد!

- احلل هو يف الت�صريح يف بداية احلياة 

عن  ال���زواج،  قبل  ما  حتى  اأو  الزوجّية 

الطرفني  اأح��د  ينوي  ال��ذي  امل��ادي  الدعم 

الآخر  يفاجاأ  ل  بحيث  لالأهل،  تقدميه 

لحًقا وي�صعر باأنه يعامل معاملة ال�صيف 

ط��ارىء  وج��ود  ح��ال  يف  اأم��ا  ال�صريك.  ل 

لفرد  فورّية  م�صاعدة  تقدمي  ي�صتدعي 

ال�صروري  فمن  الزوجني،  اأحد  عائلة  من 

اأن يت�صاور الطرفان يف حتديد املبلغ الذي 

ميكن ال�صتغناء عنه من دون اأن يوؤّدي 

ذلك اإىل الإخالل مبيزانّية البيت.
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رحلة 

اإعداد:يف الإن�سان

غري�س فرح

طلب امل�صاعدة اأو الن�صح لي�س عيًبا

لكّننا  امل�ساعدة  اإىل  نحتاج  اأحياًنا 

نخجل من طلبها، ويف حال ا�سطررنا 

اإىل ذلك، ن�سعر باأ�سى ومرارة ال ندرك 

�سببها.

اإىل  التوجه  اأن  االإخت�سا�سيون يرون 

يف  يفّجر  ال�سعبة،  االأوق��ات  يف  الغري 

الّلوعي م�ساعر الغرية والنق�س، كونه ي�سع طالب امل�ساعدة يف م�ستوى اأدنى من م�ستوى 

املعني بتقدميها.

لكن هل يخدم هذا ال�سعور الفطري الناجم عن كربياء جمروحة، م�سالح اأ�سحابه؟ وما 

هو راأي االإخت�سا�سيني النف�سيني، وماذا يقرتحون؟

جتّنب امل�ساعدة اأو الن�سح خطاأ فادح

�أّك����دت �لأب��ح��اث �ل��ت��ي �أج��ري��ت يف 

�أن �لإح��ج��ام ع��ن طلب  �مل��ج��ال،  ه��ذ� 

رمبا  فطري  �شعور  من  ينبثق  �مل�شاعدة 

وو�قع  تتما�شى  ل  بد�ئية  ظروف  يف  منا 

�ملجتمعات  هذه  �ملعا�شرة،  جمتمعاتنا 

�إىل  و���ش��وًل  �لتعاون  حتّتم  باتت  �لتي 

فاإن  لذلك  م�شرتكة.  �أه��د�ف  حتقيق 

�خلوف من طلب �مل�شاعدة �أو �لن�شح هو 

خطاأ فادح، لي�س لأنه يحرم �أ�شحابه من 

لأنه  بل  يحتاجونها فح�شب،  معلومات 

�ل�شتمتاع  �إيجابية  من  ا  �أي�شً يحرمهم 

بفرح �لأخذ و�لعطاء.

ماذا يح�سل عندما نطلب امل�ساعدة؟

عندما نطلب �مل�شاعدة �أو �لن�شح ب�شاأن 

فاإّن  �آخر،  �شخ�س  من  عالقة  م�شكلة 

ل  �لباحثني،  بح�شب  �ل�شخ�س،  ه��ذ� 

�لعك�س،  على  بل  �شاأًنا،  �أق��ل  يعتربنا 

�أكرث ذكاء. فاختياره ب�شكل خا�س، 

ي�شعره بالعزة من جهة، وبفائق تقديرنا 

�أما �شبب ذلك، فيعود  من جهة ثانية. 

�إىل �عتقاده �لر��شخ باأننا �شلكنا �لطريق 

وه��ذ�  ن�شحه،  طلبنا  ح��ني  �ل�شحيح 

ب�شفافية  م�شاعدتنا  �إىل  بدفعه  كفيل 

و�شدق.

حدود  �شمن  �لغري  م�شاعدة  طلب  �إّن 

�لخت�شا�شيني،  بح�شب  يعّزز،  �ملعقول، 

بالطلب.  �ملعنيني  لدى  »بالأنا«  �ل�شعور 

تفجري  ي�شمن  ب��ال��ذ�ت  �ل�شعور  وه���ذ� 

�لروؤية  ومينحهم  �لكامنة،  قدر�تهم 

�ل�شوية و�ملنطق �ل�شليم، وهي مبجملها 

مقومات تدفع بالطرفني مًعا نحو �للقاء 

و�لنجاح  �لبّناء  �لتو��شل  دروب  على 

�ملوؤكد.

كيف يح�سل ذلك؟

�إل��ي��ه،  و�أ���ش��رن��ا  �شبق  م��ا  �إىل  ب��ال��ع��ودة 

باإمكاننا �لقول �إن �إ�شد�ء �لن�شح وتقّبله 

على  يقوم  �لذي  �لتعاون  من  نوًعا  ينتج 

وهذ�  مًعا.  و�لمتنان  بالرفعة  �ل�شعور 

بو�شع  كفياًل  ي�شبح  بالذ�ت  �ل�شعور 
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لنتقّيد باأ�سوله



يف  ومتقّبله  �لن�شح  م�شدي  م��ن  ك��ل 

بوتقة �لعمل �ملجدي و�ملناف�شة �لبناءة.

جمّربة  معلومة  ن�شتقبل  فعندما 

وناجحة، نكون قد ح�شلنا على �ملعرفة 

و�جلهد  �لوقت  و�ختزلنا  عناء،  دون  من 

�أهد�ف تخدم  �إىل حتقيق  و�شوًل  �لعقلي 

�لنف�س و�لغري.

يقود  بها  و�لأخ��ذ  �لن�شيحة  �إ�شد�ء  �إن 

�لعقلية  �لطاقات  توحيد  �إىل  �شعورًيا  ل 

ذلك  �أج��ل  وم��ن  و�لنف�شية.  و�جل�شدية 

نحتاج �إىل تو��شل حقيقي يوؤّمن عفوية 

بتو�فق  �لتعاي�س  و�إىل  �لبناء،  �لتعاون 

ول  �ملتبادلة.  م�شاحلنا  يخدم  ما  وحب، 

عجب، فالن�شيحة كانت مهّمة �لر�شل 

�لذين  �مل�شلحني  بعدهم  ومن  و�لأنبياء، 

�إىل  و�شوًل  قو�عدها،  �إر�شاء  على  عملو� 

تقدمي �مل�شاعدة للب�شرية كاّفة.

لطلب امل�ساعدة حدود واأ�سول

بالعودة �إىل �خلجل من طلب �مل�شاعدة، 

قد  �خلجل  ه��ذ�  �إن  �ل��ق��ول  باإمكاننا 

�لرف�س.  من  �مل�شبق  �خلوف  عن  ينجم 

لكن �لرف�س بح�شب �لخت�شا�شيني، ل 

يح�شل عموًما �إّل يف حال عجز �ملعنيون 

�إذ�  �أو  تقدميها،  عن  �مل�شاعدة  بطلب 

�شكاًل  �شمًنا  يحمل  طلبها  ك��ان 

م��ن �أ���ش��ك��ال �ل���ش��ت��ف��ز�ز. وم���ن هنا 

�لطلب  هذ�  تقّيد  �شرورة  على  �لت�شديد 

�حرت�مها.  من  بد  ل  ومقايي�س  بحدود 

فامل�شاعدة �لتي تقف عند حدود �لتعاون 

�لتي  تلك  غري  هي  �ملعلومات،  وتبادل 

�حل�شا�شيات.  وتثري  �ل�شو�بط  تتعدى 

و�لأمثلة على ذلك كثرية. هناك مثاًل 

يف  ب�شعفهم  �شمًنا  يخجلون  �أ�شخا�س 

هذ�  �إخفاء  ويحاولون  معينة،  جمالت 

بقلقهم.  عموًما  يت�شبب  �لذي  �ل�شعف 

لذلك، فاإن طلب �مل�شاعدة من هوؤلء يف 

 ، حتدٍّ مبثابة  يعترب  �ملجالت  هذه  �أحد 

فاإن  ذلك  �إىل  بالرف�س.  حتًما  و�شيقابل 

بطرق  تقدميها  كما  �مل�شاعدة  طلب 

�للياقة،  ع��ن  بعيدة  �أو  �شليمة،  غ��ري 

�لتعاون  تعرقل  �شلبية  م�شاعر  يثري  قد 

لطلب  ف��اإن  لذلك  ت�شهيله.  من  ب��دًل 

من  �أ�شوًل  لتقدميها،  كما  �مل�شاعدة، 

�لنتيجة  �إىل  و�شوًل  �تباعها،  �لو�جب 

�ملرجوة.

كيف نطلب امل�ساعدة وكيف نقّدمها؟

�لخت�شا�شيون  ي��ورد  �ل�شّياق،  هذ�  يف 

�إر�شاد�ت من �شاأنها تقوية �شالت �لتعاون 

ومنحها �ملكانة �لاّلئقة بها.

�لن�شح،  �أو  �مل�شاعدة  �إىل طلب  بالن�شبة 

يو�شى بالتّقيد مبا يلي:

�مل�شاعدة، من  نتقّدم بطلب  - عندما 

م�شبق  علم  على  نكون  �أن  �ملفرت�س 

تقدميها.  على  �ملعني  �ل�شخ�س  مبقدرة 

بالتو��شع  �لطلب  يّت�شم  �أن  و�لأه���م 

و�لب�شاطة. فالتو��شع لي�س عيًبا، وكّلنا 

يحتاج �إىل م�شاعدة من وقت �إىل �آخر.

ل  غريًبا  �ملق�شود  �ل�شخ�س  كان  �إذ�   -

باأنف�شنا  �لتعريف  �لأف�شل  من  نعرفه، 

بطريقة  �مل�شكلة  ن�شرح  وبعدها  �أوًل، 

لبقة ت�شّهل ح�شول �لتعاون. �أما �إذ� كان 

�أمر  فامل�شاعدة  قريًبا،  �أو  �ل�شخ�س �شديًقا 

متعارف عليه بني �لأ�شدقاء و�لأقارب.

نطلب  ملن  جيًد�  ن�شغي  �أن  �ملهم   -

نقطة  فهم  ع��دم  ح��ال  ويف  م�شاعدته، 

معّينة، فلي�س عيًبا �أن نعيد �ل�شوؤ�ل.

تقدمي  �أو  �لن�شح  لإ���ش��د�ء  �ملقابل  يف 

ا �شو�بط، وهي: �مل�شاعدة، �أي�شً

و�عتماد  �لطلب  �شاحب  �إح���رت�م   -

�للطف و�للياقة لعدم خد�س �شعوره.

بني  �شًر�  �مل�شاعدة  �أو  �لن�شيحة  �إبقاء   -

�ل�شخ�شني �ملعنيني، فكتمان �ملعلومات 

يوّطد عالقات �ل�شد�قة.

وقت  و�إعطاء  بالن�شح  �ملبالغة  عدم   -

لال�شتماع، فطالب �لن�شيحة يحتاج �إىل 

�لكالم بقدر حاجته �إىل �ل�شمع.

- �لتوّجه �إىل قلب من ن�شاعده وعقله 

باإ�شد�ء  مًعا، وعدم تخطي حدود �لطلب 

�لن�شح يف �أمر ل نعرفه.

تفريغ ال�سحنات املكبوتة

�لنقطة  �أن  �إىل  �لخت�شا�شيون  يلفت 

و�مل�شاعدة  �لن�شح  عمليتي  يف  �لأ�شا�شية 

وتلّقيهما، تكمن يف �لدور �ملحوري �لذي 

يقوم به �مل�شاعد �أو �لنا�شح. �إنه �لدور �لذي 

لدى  �ملكبوتة  �ل�شحنات  تفريغ  يوؤّمن 

عر�س  عليه  وي�شّهل  �مل�شاعدة،  طالب 

م�شكلته بطريقة تو�شل �إىل حّلها.

�أخرًي�، �إّن جناح عملية �لأخذ و�لعطاء 

مًعا:  �لطرفني  جهود  ت�شافر  �إىل  يحتاج 

�أو  �مل�شاعد  يقّدمها  �لتي  فاملعلومات 

�لنا�شح، يجب �أن تكون دقيقة و�شادقة، 

ويف �ملقابل على �ملتلقي �لإ�شغاء و�لتقبل. 

ب�شري  �لتقاء  عملية  �لو�قع  يف  �إنها 

وت�شخريه��ا  �لطاقات  �إن�شهار  ي��وؤّم��ن 

حلياة �أف�شل.
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خدمات 

دوت كوم

العدد 100360

درو�س يف الربجمة

http://www.w3schools.com
ما هي الـJava script؟ ما املق�صود بـHTML؟ 

كــيــف يــتــم بــنــاء املــواقــع الإلــكــرونــيــة؟ 

موقع  عنها  يجيب  وغريها  الأ�صئلة  هــذه 

ا جمانية يف لغات  w3schools الذي يقّدم درو�صً
�صة للمبتدئني. برجمة الكمبيوتر خم�صّ

الرحلة اإىل املّريخ

http://www.mars-

one.com
املنتظرة  للرحلة  �ص  خم�صّ موقع 

اإىل كوكب املريخ يف العام 2026. 

اخلا�صة  امل�صتجّدات  ــرز  اأب يتناول 

ــعــر�ــص اأعــــداد  ــرحــلــة وي ــهــذه ال ب

للم�صاركة  املقبولني  املتطّوعني 

فيها وفق الت�صفيات الأخرية. 

متارين يف الريا�ضيات

www.adaptedmind.com
ــن مــتــنــّوعــة يف مــادة  ــوقــع متــاري ــّدم امل ــق ي

مرحلة  يف  ال�صفوف  ملختلف  الريا�صيات 

التعليم الأ�صا�صي. كما يتمّتع مبيزة ت�صحيح 

ًطا لطريقة احلل. الأخطاء ويقّدم �صرًحا مب�صّ

ديكور للمنازل

http://www.houzz.com
كمّية هائلة من الأفكار اخلا�صة بالديكور املنزيل يقّدمها املوقع عرب 

اآلف ال�صور التي تتناول عّدة ت�صماميم ملختلف اأرجاء املنزل.

�ضغط ال�ضور والفيديوهات يف هواتف الآيفون والأندرويد

ت�صاهم الدّقة العالية التي توّفرها كامريات الأجهزة الذكّية، يف ا�صتهالك 

جزء كبري من م�صاحة التخزين داخل هذه الأجهزة لل�صور ومقاطع الفيديو، 

الكافية  امل�صاحة  اإىل  افتقاره  ب�صبب  اأداء اجلهاز  يوؤّثر على ح�صن  قد  مّما 

للتخزين.

يقّدم تطبيق FotoFox املجاين واملتوفر لأجهزة »اآي فون« و»اأندرويد«، حالاًّ 

لهذه امل�صكلة، حيث ميكن من خالله التقاط ال�صور اأو ت�صجيل مقاطع 

الفيديو مب�صاحة ل تتعدى الع�صرة يف املئة فقط من امل�صاحة التي ت�صتهلكها 

تطبيقات الت�صوير يف العادة.

حجوزات الفنادق وتذاكر الطريان يف تطبيق خرائط غوغل 

اأندرويد  لنظام  خرائطها  تطبيق  من   9.8 الن�صخة  اأخرًيا  غوغل  اأطلقت 

والتي حملت الكثري من التح�صينات. ولأن ال�صركة حتر�ص ب�صكل دائم 

على التكامل بني خدماتها املختلفة، اأ�صبح باإمكان امل�صتخدمني معرفة 

داخل  من  الفندقية  وحجوزاتهم  �صفرهم  ومواعيد  اخلا�صة،  مواعيدهم 

تطبيق اخلرائط مبا�صرًة.

 Google Calendar وتقومي غوغل Gmail املعلومات يتم جلبها من بريد

وبالتايل ل يحتاج امل�صتخدم اإىل اإدخال البيانات اأكرث من مّرة.

البحث  �صريط  يف   my events كتابة  ميكن  التطبيق  ت�صغيل  وبعد 

لتظهر جميع الأحداث القائمة مبا فيها حجوزات ال�صفر والفنادق، كما 

 my hotels اأو  ال�صفر  حجوزات  اإىل  للو�صول   my flights كتابة  ميكن 

لالّطالع على احلجوزات الفندقية على اخلرائط ب�صكل مبا�صر.

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط







اإعداد:

ليال �صقر الفحل

قواعد

التغذية
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ي��ح��ت��وي اجل��ه��از 

احل���االت  يف  ال��ه�����ص��م��ي 

الغازات  من  كمّيٍة  على  الطبيعية 

واآخر؛  �صخ�ٍص  بني  مقدارها  يختلف 

اإثنان  اأن��واع،  خم�صة  الغازات  وهذه 

النيرتوجني  وهما  الهواء  من  ياأتيان  منها 

الثالثة  االأن���واع  اأّم��ا  واالأوك�صيجني، 

وهي  االأم��ع��اء  يف  فتتكّون  االأخ���رى، 

ويف  وامليتان،  والهيدروجني  الكاربون 

الغازات،  هذه  كّمّية  ازدادت  حال 

البطن  انتفاخ  عوار�ص  نعاين 

وما يرافقها من اإزعاج.

نوعية الغذاء

ال��ع��ادات  تعترب 

ال�سيئة  الغذائية 

العوامل  اأهّم  من 

التي توؤدي اإىل متّدد 

وبالتايل  الأم��ع��اء، 

ت���راك���م ال���غ���ازات 

فيها. واملاأكولت غري 

ال�سحية كال�ساندوي�سات 

اجل���اه���زة وال��ه��م��ربغ��ر 

على  ثقيلاً  ا  عبئاً تكون  اأن  ميكن 

املعدة،  اإفراغ  عملّية  اإبطاء  اإىل  توؤّدي  لأنها  اله�سمي،  اجلهاز 

اأّن عدم  البطن. كما  اأ�سفل  يف  بالثقل  ال�سعور  ر  يف�سّ ما  وهو 

ا على �سلمة  تناول كّمّيٍة كافية من املاء والألياف، يوؤّثر �سلباً

اأّن التوّتر الع�سبي  اجلهاز اله�سمي. واللفت يف هذا اخل�سو�ص 

ا. ي�ساف  يوؤدي اإىل امل�سكلة عينها، وهي حقيقة مثبتة علمياً

اإىل ما �سبق ذكره قّلة احلركة، وتناول الطعام يف و�سعّية النوم 

امل�سروبات  اأو  املياه  و�سرب  م�سغه،  خلل  والتكلم  ب�سرعة،  اأو 

الغازية يف اأثناء تناوله.  

من  كبرية  كمية  تنتج  الطعام  من  اأن��واع  ثمة  ذلك  اإىل 

الربوكويل،  القرنبيط،  امللفوف،  البقدون�ص،  واأبرزها:  الغازات، 

الفا�سوليا،  الربغل،  الدراق،  الإجا�ص،  الفجل،  الثوم،  الب�سل، 

ال�سوفان،  )بق�سره(،  القمح  احلم�ص،  الفول،  العد�ص، 

ا تدخل كمية من الغازات  واحلليب وم�ستقاته. اأي�ساً

العلكة  م�سغ  خ��لل  اله�سمي  اجل��ه��از  اإىل 

وتدخني ال�سجائر والرنجيلة.

... وطريقة تناوله

ا،  خ�سو�ساً بالنتفاخ  الإ�سابة  لتجّنب 

ين�سح  ا،  عموماً املعوية  وبال�سطرابات 

بتق�سيم  التغذية  واخت�سا�سيو  الأطباء 

�سغرية  وجباٍت  اإىل  اليومية  الوجبات 

التوتر،  بتحا�سي  وين�سحون  ومتعددة، 

والتدخني وم�سغ العلكة، وبعدم الإكثار 

كيف نتجّنب انتفاخ البطن الذي ت�صّببه الغازات؟

الأط��ب��اق،  اإع���داد  يف  ال��ب��ه��ارات  ا�ستخدام  م��ن 

الكمون  من  قليٍل  بزيادة  عنها  وال�ستعا�سة 

املعروف بقدرته على تخفيف الغازات.

ا قبل  يف موازاة ذلك، فاإّن تناول الطعام ببطء وم�سغه جيداً

احتياطات  كّلها  منه،  كبرية  كميات  تناول  وعدم  البلع 

تعقيدات  عن  ا  بعيداً اأ�سرع  ه�سٍم  اإىل  تقود  اأن  �ساأنها  من 

النتفاخ والإم�ساك... 

اإىل ما �سبق، ي�سّر ذوو الخت�سا�ص على تنبيه الأ�سخا�ص الذين 

يعانون هذه امل�سكلة، بالبتعاد قدر الإمكان عن املاأكولت 

ع�سر  ملدة  بامل�سي  وين�سحون  الغازات،  اإنتاج  على  ت�ساعد  التي 

دقائق بعد تناول الطعام. 

اأع�صاب مفيدة

يوؤّكد الخت�سا�سيون اأّن اأكرث الأع�ساب �سعبيةاً يف ت�سكني 

الآلم املرافقة للنتفاخ كالإ�سهال، الغثيان واآلم البطن، هي 

النعناع، بينما يعمل كلٌّ من البابوجن واليان�سون على طرد 

الغازات وعلى امل�ساعدة يف ت�سريع مرور الطعام اإىل املعدة، وعلى 

الآلم  اأّن  اإىل  الإ�سارة  ينبغي  وهنا  الأمعاء.  ت�سنجات  تقلي�ص 

امل�ساحبة للنتفاخ ميكن اأن ترتافق مع اآلم حادة يف ال�سدر 

كتلك التي ترافق الذبحة القلبّية.

قادرة  اأدوية  يوجد  بالعقاقري، فل  العلجات  ما خ�ّص  اأما يف 

يف  ي�ساعد  منها  البع�ص  لكّن  ا،  جذرياً امل�سكلة  حّل  على 

تخفيف اأعرا�سها.



ريا�ضة

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة
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بطولة لبنان 

العامة يف ال�سواعد 

واملعدة والعار�سة 

وقوة التحّمل

اجلي�ش 

يف املركز الأول

اأحرز فريق اجلي�ش املركز الأول )بر�صيد 

يف  العامة  لبنان  بطولة  يف  نقطة(   101

التحّمل  وقوة  العار�صة  املعدة،  ال�صواعد، 

للعام 2015، التي نظمتها جمعية الغولدن 

بادي وجلنة الرتاث والريا�صات التقليدية 

للريا�صات  ال��ع��رب��ي  الحت���اد  ب��اإ���ص��راف 

»مًعا  عنوان  حتت  ال�صعبية  التقليدية 

واملخدرات«،  الريا�صية  املن�صطات  �صّد 

يف  وذل��ك  فريًقا،   14 فيها  �صارك  والتي 

جمّمع الغولدن بيت�ش – اأنطليا�ش.  

جمموع  يف  ال��ع��ام  ال�����ص��ع��ي��د  ف��ع��ل��ى 

والعار�صة(  املعدة  )ال�صواعد،  امل�صابقات 

لفئة الذكور، حّل العريف اأحمد عثمان 

الأول  املركز  الأول يف  املدرعات  من فوج 

عبيد  تامر  الرقيب  نقطة،   385 بر�صيد 

من فوج املدرعات الأول يف املركز الثاين 

كرم  طوين  واجلندي  نقطة   371 بر�صيد 

الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز  من 

يف املركز الثالث بر�صيد 360 نقطة.

والفئات  الأوزان  بح�صب  النتائج  اأّم��ا 

العمرية، فقد جاءت على النحو الآتي:

• ال�شواعد، املعدة والعار�شة:
• حتت 80 كلغ:

�صنة(   20 )فوق  كرم  طوين  اجلندي   -

الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز  من 

يف املركز الأول.

- اجلندي ر�صاد العيناتي )فوق 26 �صنة( 

من فوج التدخل الأول يف املركز الأول.

- العريف اأحمد عثمان )فوق 29 �صنة( 

من فوج املدرعات الأول يف املركز الأول.

 32 )ف��وق  طحان  عبا�ش  اأول  املوؤهل   -

يف  ع�صر  ال��ث��اين  امل�صاة  ل��واء  م��ن  �صنة( 

املركز الأول.

- اجلندي ح�صن طعان )فوق 26 �صنة( 

من فوج املغاوير يف املركز الثاين.

- الرقيب تامر عبيد )فوق 29 �صنة( من 

فوج املدرعات الأول يف املركز الثاين.

 32 )فوق  النابو�ش  اأحمد  اأول  املعاون   -

�صنة( من فوج التدخل الثالث يف املركز 

الثاين.

- اجلندي �صعيد ال�صامي )فوق 29 �صنة( 

من لواء امل�صاة الثاين يف املركز الثالث.

- الرقيب اأول كمال اخلطيب )فوق 32 

�صنة( لواء امل�صاة ال�صابع يف املركز الثالث.

• حتت 100 كلغ:
 26 )ف��وق  احل��اين  حممد  العريف   -

�صنة( من الفوج املجوقل يف املركز الأول.

 29 )فوق  ال�صواحلي  كاظم  العريف   -

املركز  يف  اللوج�صتي  اللواء  من  �صنة( 

الأول.

)ف��وق  خم��اي��ل  ج��اك  اأول  ال��رق��ي��ب   -

يف  امل�صتقل  الأ�صغال  فوج  من  �صنة(   32

املركز الأول.

 40 )فوق  خليل  خ�صر  حممد  املوؤهل   -

�صنة( من فوج التدخل الرابع يف املركز 

الأول.

�صنة(  املوؤهل عبدالله جحا )فوق 50   -

من املركز العايل للريا�صة الع�صكرية يف 

املركز الأول.

�صنة(   32 )فوق  نزال  حممود  الرقيب   -

املركز  يف  ع�صر  الثاين  امل�صاة  ل��واء  من 

الثاين.

 40 )فوق  عبدالله  جهاد  اأول  املعاون   -

املركز  يف  الثامن  امل�صاة  لواء  من  �صنة( 

الثاين.

• فوق 100 كلغ:
 32 )ف��وق  زيتون  غ�صان  اأول  الرقيب   -

�صنة( من لواء الدعم يف املركز الأول.

• قوة التحمل على العار�شة:
�صنة(   18 )فوق  كرم  طوين  اجلندي   -

الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز  من 

يف املركز الأول.

)ف��وق  خم��اي��ل  ج��اك  اأول  ال��رق��ي��ب   -

يف  امل�صتقل  الأ�صغال  فوج  من  �صنة(   18

املركز الثالث.



لبنان  بطولة  للجودو  اللبناين  الحتاد  نّظم 

للعام 2015 يف مقر الحتاد املوؤقت يف نادي بودا – 

اأدما حيث �صارك فريق اجلي�ش وحّل يف املركز 

ال�صعيد  على  اأّما  الفرق،  �صعيد  على  الثاين 

الإفرادي، فقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

من  كلغ(   90( احلاين  حممد  العريف   -

الفوج املجوقل يف املركز الثاين.

- الرقيب اأول و�صيم عبيد )فوق 100 كلغ( من 

القوات البحرية يف املركز الثاين.

- اجلندي ر�صاد العيناتي )60 كلغ( من فوج 

التدخل الأول يف املركز الثالث.

لواء  من  كلغ(   60( حيدر  ح�صن  خدماته  املمددة  املجند   -

امل�صاة اخلام�ش يف املركز الثالث.

الثاين ع�صر يف  امل�صاة  لواء  الرقيب علي �صومان )66كلغ(   -

املركز الثالث.

- ر�صا �صعد )66كلغ( من لواء امل�صاة احلادي ع�صر يف املركز 

الثالث.

احلرا�صة  كتيبة  من  كلغ(   73( املوا�ش  و�صيم  اجلندي   -

واملدافعة عن مطار بريوت الدويل يف املركز الثالث.

امل�صاة  لواء  من  كلغ(   73( ال�صحمراين  نا�صر  اأول  الرقيب   -

الثاين ع�صر يف املركز الثالث.

- اجلندي مي�صال حنا ال�صوري )81 كلغ( من املركز العايل 

للريا�صة الع�صكرية يف املركز الثالث.

- املجند املمددة خدماته اإيهاب عبدالله )90 كلغ( من لواء 

امل�صاة التا�صع يف املركز الثالث.
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بطولة لبنان للفرق يف ال�شطرجن ال�شريع

للفرق  لبنان  بطولة  يف  اجلي�ش  فريق  �صارك 

يف ال�صطرجن ال�صريع للعام 2015 التي ا�صت�صافها 

عليها  واأ�صرف  الريا�صي،  للتنمية  بريوت  نادي 

الحتاد اللبناين للعبة.

التجاري  الو�صط   - بريوت  يف  البطولة  اأقيمت   

حّل  حيث  كرمنا،  مطعم   - املعر�ش  �صارع   -

 18 بني  من  اخلام�ش  املركز  يف  اجلي�ش  فريق 

نادًيا م�صارًكا وذلك بر�صيد 27.5 نقطة. 

بطولة لبنان يف اجلودو

دورة ريا�شية يف كرة امل�شرب للقدامى

للقدامى  امل�صرب  كرة  يف  ريا�صية  دورة  يف  اجلي�ش  �صارك 

النائب  برعاية  �صيدا،   – الريا�صي  احلريري  نّظمها جمّمع 

حّل  وقد  املذكور،  النادي  قاعة  يف  وذل��ك  احلريري  بهية 

املعاون م�صطفى الدقدوقي من مو�صيقى اجلي�ش يف املركز 

الثالث من بني 16 م�صارًكا.

بطولة لبنان للدرجة 

الثانية يف كرة ال�شلة

����ص���ارك ف��ري��ق 

بطولة  يف  اجلي�ش 

ل��ب��ن��ان ل��ل��درج��ة 

نّظمها  التي   ،2015 للعام  ال�صلة  كرة  يف  الثانية 

الحتاد اللبناين للعبة، وحّل يف املركز التا�صع من 

اأ�صل 16 فريًقا م�صارًكا.



الريا�صية  الن�صاطات  اإقامة  اإطار  �صمن 

النهائيات  اأقيمت   ،2015 الريا�صي  للعام 

الطرق  �صباق  الإفرادية،  القوى  األعاب  يف: 

اجل��ودو  بالبو�صلة،  التوجه  كلم،   10

وال�صطرجن ال�صريع.

وقد جاءت النتائج يف كلٍّ منها على 

النحو الآتي:

األعاب القوى الإفرادية

الـ 100 مرت: • �شباق 
- اجل��ن��دي ���ص��ادي ف��رح��ات م��ن فوج 

التدخل الثالث يف املركز الأول.

اللواء  من  حديد  الدين  نور  اجلندي   -

التا�صع يف املركز الثاين.

- اجلندي حمزة ح�صن من اللواء الأول 

يف املركز الثالث. 

الـ 110 مرت حواجز: • �شباق 
- العريف خالد من�صور من اللواء الأول 

يف املركز الأول.

- الرقيب لقمان خ�صر من فوج مغاوير 

البحر يف املركز الثاين.

- اجلندي عبد احل�صني اأيوب من اللواء 

اللوج�صتي يف املركز الثالث.

الـ 200 مرت: • �شباق 
املركز  يف  حديد  الدين  نور  اجلندي   -

الأول.

املركز  يف  ف��رح��ات  ���ص��ادي  اجل��ن��دي   -

الثاين.

اللواء  م��ن  حمود  يعقوب  اجل��ن��دي   -

اللوج�صتي يف املركز الثالث.

الـ 400 مرت: • �شباق 
- العريف اأحمد حم�صن من لواء الدعم 

يف املركز الأول.

املركز  يف  حمود  يعقوب  اجل��ن��دي   -

الثاين.

لواء  من  ا�صماعيل  ه�صام  اجلندي   -

احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

الـ 400 مرت حواجز: • �شباق 
- العريف خالد من�صور يف املركز الأول.

- الرقيب لقمان خ�صر يف املركز الثاين.

فوج  م��ن  ف�صاعي  ح�صني  اجل��ن��دي   -

مغاوير البحر يف املركز الثالث.

الـ 800 مرت: • �شباق 
- الرقيب اأول ح�صن كركلي من فوج 

املدفعية الثاين يف املركز الأول.

- ال��ع��ري��ف اأح��م��د ع��ل��ي م��ن ال��ل��واء 

اللوج�صتي يف املركز الثاين.

عبيد  نبيه  خدماته  املمددة  املجند   -

من اللواء اخلام�ش يف املركز الثالث.

الـ1500 مرت: • �شباق 
يف  كركلي  ح�صن  اأول  ال��رق��ي��ب   -

املركز الأول.

- العريف اأحمد علي يف املركز الثاين.

زين  زاه��ر  خدماته  امل��م��ددة  املجند   -

املركز  يف  اخلام�ش  ال��ل��واء  م��ن  ال��دي��ن 

الثالث.

الـ 3000 مرت موانع: • �شباق 
- الرقيب ح�صني قي�ش من اللواء الأول 

يف املركز الأول.

- اجلندي اأول ع�صمت غريزي من اللواء 

احلادي ع�صر يف املركز الثاين.

اللواء  من  �صويدان  علي  اأول  اجلندي   -

ال�صابع يف املركز الثالث.

الـ 5000 مرت: • �شباق 
- العريف بال عوا�صه من اللواء الأول 

يف املركز الأول.

- املعاون ح�صني عوا�صه من لواء احلر�ش 

اجلمهوري يف املركز الثاين.

- العريف عمر عي�صى من لواء احلر�ش 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

الـ 10000 مرت: • �شباق 
املركز  يف  عوا�صه  ح�صني  امل��ع��اون   -

الأول.

- العريف عمر عي�صى يف املركز الثاين.

- العريف حمزة حممود من اللواء الأول 

يف املركز الثالث.

العايل: • الوثب 
اللواء  الديراين من  اأول علي  - اجلندي 

احلادي ع�صر يف املركز الأول.

- اجلندي اأول مهدي العيداوي من اللواء 

الثامن يف املركز الثاين.

احلر�ش  لواء  من  لبو�ش  داين  اجلندي   -

اجلمهوري يف املركز الثالث.

الطويل: • الوثب 
- اجلن��دي اأول حممد اإبراهيم طريجي 

من اللواء العا�صر يف املركز الأول.

- اجلندي عبد احل�صني اأيوب من اللواء 

ريا�ضة
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اللوج�صتي يف املركز الثاين.

اللواء  من  اإ�صماعيل  هادي  اجلندي   -

احلادي ع�صر يف املركز الثالث.

الثالثي: • الوثب 
طريجي  اإبراهيم  حممد  اأول  اجلندي   -

يف املركز الأول.

- املجند املمددة خدماته عبا�ش قبي�صي 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  من 

الثاين.

اللواء  من  يونان  ف��وؤاد  اأول  العريف   -

الثالث يف املركز الثالث.

الكرة احلديد ) 7.260 كلغ(: • رمي 
ل��واء  م��ن  عبيد  ب��دري  اأول  الرقيب   -

احلر�ش اجلمهوري يف املركز الأول.

فوج  من  عبا�ش  علي  اأول  اجلندي   -

املدرعات الأول يف املركز الثاين.

اللواء  من  اإبراهيم  حممد  الرقيب   -

اللوج�صتي يف املركز الثالث.

الرمح )800 غرام(: • رمي 
اللواء  اأول ماجد طايع من  الرقيب   -

اخلام�ش يف املركز الأول.

- اجل��ن��دي اأده���م دك���روب م��ن فوج 

املدرعات الأول يف املركز الثاين.

احلاين  الرحمن  عبد  اأول  اجلندي   -

من اللواء الأول يف املركز الثالث.

القر�ش )2 كلغ(: • رمي 
املركز  يف  عبيد  ب��دري  اأول  الرقيب   -

الأول.

اأول جورج ها�صم من معهد  العريف   -

التعليم يف املركز الثاين.

ال��ل��واء  م��ن  من�صور  رام���ي  اجل��ن��دي   -

اللوج�صتي يف املركز الثالث.

• اإطاحة املطرقة ) 7.260 كلغ(:
- املجند املمددة خدماته ماجد بو عمر 

من اللواء اخلام�ش يف املركز الأول.

اللواء  من  ابراهيم  حممد  الرقيب   -

اللوج�صتي يف املركز الثاين.

اللواء  من  جانبني  حممد  العريف   -

اللوج�صتي يف املركز الثالث.

�شباق الطرق 10 كلم

مياد  ثكنة  م��ن  ال�صباق  انطلق 

البحرية(  )الطريق  عم�صيت   – النداف 

البرتون،   – ال��رب��ارة   – املن�صف  باجتاه 

حيث حّل لواء امل�صاة اخلام�ش يف املركز 

يف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  ت��اه  الأول، 

املركز الثاين، ولواء امل�صاة الأول يف املركز 

اأّما الت�صنيف الإفرادي فقد جاء  الثالث. 

على النحو الآتي:

امل�صاة  لواء  العريف بال عوا�صه من   -

الأول يف املركز الأول.

- املعاون ح�صني عوا�صه من لواء احلر�ش 

اجلمهوري يف املركز الثاين.

امل�صاة  لواء  من  قي�ش  ح�صني  الرقيب   -

الأول يف املركز الثالث.

التوجه بالبو�شلة

اأقيمت هذه البطولة على مدى يومني: 

الكورة،   – كلباتا  منطقة  يف  الأول 

ال��ك��ورة،   – دده  منطقة  يف  وال��ث��اين 

ق�ص�ري  ف��ردي�����ني  �صباق�ني  وت�صّمن�ت 

وط�وي�ل. 

املركز  يف  اللوج�صتي  اللواء  حّل  وقد 

الأول، تبعه فوج املغاوير يف املركز الثاين، 

وفوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.

على  جاء  فقد  الإف��رادي  الت�صنيف  اأّما 

النحو الآتي:

الطويل: الفردي  •  ال�شباق 
ال��ل��واء  م��ن  امل�صري  ح�صن  امل��وؤه��ل   -

اللوج�صتي يف املركز الأول.

- اجل��ن��دي خ��ل��ي��ل ف��ق��ي��ه م��ن ف��وج 

املدرعات الأول يف املركز الثاين.

اللواء  م��ن  ابراهيم  و�صيم  امل��وؤه��ل   -

اللوج�صتي يف املركز الثالث.

الق�شري: الفردي  •  ال�شباق 
- املوؤهل ح�صن امل�صري يف املركز الأول.
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لواء  من  ع�صاف  حبيب  اأول  املعاون   -

احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثاين.

- اجلندي خليل الرتا�ش من فوج مغاوير 

البحر يف املركز الثالث.

اجلودو

اجل��ودو  يف  البطولة  مباريات  اأقيمت   

حلود  اإميل  العماد  الرئي�ش  جممع  يف 

 57 فيها  و�صارك  الع�صكري،  الريا�صي 

فريق  رئ�ي�ش  ب��اإ���ص��راف  وذل�����ك  لع��ًب��ا، 

فادي  املقدم  وامل�صارعة  للجودو  اجلي�ش 

احلكمان  ال��ن��زالت  واأدار  ال��ك��ب��ي. 

فيا�ش،  وزهري  م�صلب،  اأندريه  الدوليان 

جهاد  عطية،  ط��ارق  امل��درب��ني  بح�صور 

عبدالله، واأحمد اخلالد.

وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

• وزن 60 كلغ:
فوج  م��ن  العيناتي  ر���ص��اد  اجل��ن��دي   -

التدخل الأول يف املركز الأول.

- املجند املمددة خدماته اأحمد ح�صن 

من اللواء العا�صر يف املركز الثاين.

ح�صن  خدماتهما  املمددة  املجندان   -

حيدر من اللواء اخلام�ش وخ�صر دغمان 

من فوج التدخل الأول يف املركز الثالث.

• وزن 66 كلغ:
- الرقيب علي �صومان من اللواء الثاين 

ع�صر يف املركز الأول.

- املجند املمددة خدماته ر�صا �صعد من 

اللواء احلادي ع�صر يف املركز الثاين.

- اجلندي عبد الغني احلايك من فوج 

خدماته  املمددة  واملجند  الأول  التدخل 

كرم احللبي من فوج التدخل الرابع يف 

املركز الثالث.

• وزن 73 كلغ:
من  ال�صحمراين  نا�صر  اأول  الرقيب   -

اللواء الثاين ع�صر يف املركز الأول.

كتيبة  من  املوا�ش  و�صيم  اجلندي   -

ب��ريوت  مطار  ع��ن  وامل��داف��ع��ة  احلرا�صة 

الدويل يف املركز الثاين.

- الرقيب ابراهيم عبدالله 

من منطقة اجلنوب والرقيب 

اأول كمال اخلطيب من اللواء ال�صابع يف 

املركز الثالث.

• وزن 81 كلغ:
املركز  من  ال�صوري  مي�صال  اجلندي   -

املركز  يف  الع�صكرية  للريا�صة  العايل 

الأول.

دقو  ح�صني  خدماته  املم�ددة  املجند   -

املرك�ز  يف  ع�صر  احل���ادي  الل��واء  م��ن 

الثاين.

علي  اأحمد  خدماته  املمددة  املجند   -

�صديح من فوج املدرعات الأول واجلندي 

و�صام �صقر من لواء احلر�ش اجلمهوري يف 

املركز الثالث.

• وزن 90 كلغ:
فوج  م��ن  احل��اين  حممد  العريف   -

املجوقل يف املركز الأول.

اإي��ه��اب  خ��دم��ات��ه  امل��م��ددة  املجند   -

املركز  يف  التا�صع  اللواء  من  عبدالله 

الثاين.

من  اخلطيب  ابراهيم  اأول  الرقيب   -

خدماته  امل��م��ددة  واملجند  املغاوير  ف��وج 

علي رم�صان من اللواء الثالث يف املركز 

الثالث.

• وزن 100 كلغ:
فوج  من  مت��رة  الدين  زي��ن  امل��ع��اون   -

التدخل الرابع يف املركز الأول.

- العريف خالد دقو من اللواء الثاين يف 

املركز الثاين.

جوين  جاد  خدماته  املمددة  املجند   -

من فوج التدخل الثالث واجلندي حممد 

يف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  من  احلجار 

املركز الثالث.

• وزن فوق 100 كلغ:
قاعدة  من  عبيد  و�صيم  اأول  الرقيب   -

جونية البحرية يف املركز الأول.

املمددة خدماته حممود علي  - املجند 

من اللواء الثامن يف املركز الثاين.

معهد  م��ن  قا�صم  ج��ه��اد  الرقيب   -

من  حميه  ال��ه��ادي  واجل��ن��دي  التعليم 

اللواء الثاين يف املركز الثالث.

ال�شطرجن ال�شريع

 يف ب�ط�ولة اجل�ي�ش لل�صط�رجن ال�ص�ري�ع، 

اإم�يل  الرئ��ي�ش  جممع  يف  اأقيمت  التي 

باإ�صراف  الع�صكري  الري��ا�صي  حل��ود 

واحل��ك��م  للعبة  ال��ل��ب��ن��اين  الحت����اد 

جودة  اأبو  الي�ا�ش  الركن  العميد  الدويل 

اأحمد جنار،  الأ�صتاذ  واحلك�م الحتادي 

�صامية  جمال  النق��يب  من  كّل  ح��ّل 

الأول،  امل��رك�ز  يف  التا�صع  الل�واء  من 

تاه املقدم الركن البح��ري اأحمد اإدلبي 

من اأركان اجل�ي�ش للتجهيز يف املركز 

من  �صربل  م��روان  اأول  وامل��ع��اون  الثاين، 

املركز  يف  اجلي�ش  مو�صيقى 

الثالث.

ريا�ضة
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اإعداد:
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�شم: ......................................................................................................................................     الهاتف: ...............................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................................

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�ش�س للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات وتر�شل 

ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« 

-  »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 حزيران 2015.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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قدمي  فلكي  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  مدينة   �1

�ساحب الزيج البديع، بذر االأر�ض.

لعبد احلليم  اأغنية  يوناين،  بالوعد، فيل�سوف  ابّر  2� يخ�سني، 

حافظ.

3� الذكر احل�سن، منطقة يف �سرق فرن�سا.

4� حاكم، ممثل وفنان �سوري قدير.

5� روائي وناقد فرن�سي راحل، غفل عن.

6� �سد خالفتهم، يحدد النظر اىل.

اىل  ميله  الفيء،  رجع  احلية،  اأ�سماء  من  اأمريكية،  والية   �7

ووثقوه ب� .

8� جملة عربية، عرو�ض، وحدة وزن، ي�سجران.

م�سرية  مدينة   ، وتخليط  ت��رّدد  يف  الكالم  من  يكرثان   �9

عند  هدم،  النيل،  على 

خا�سم  ب��االأج��ن��ب��ي��ة، 

خ�سومة �سديدة.

�سد  مت�سابهان،  10� حرفان 

غنى، �سل�سلة مركبات ف�سائية، امرباطور روماين.

11� ن�سادفك ونقابلك، �سوء احلال.

12� ي�سرتونها، مغنية لبنانية ولدت 1983.

13� اأحد الوالدين، بلدة يف ال�سمال، خ�سب، هاج الدم.

14� نهر يف �سوي�سرا، والية اأمريكية، مغنية لبنانية.

15� �سربهم بيده، بحرية يف ال�سودان، حّدد نظره.

16� فرغ وانقطع ال�سيء، قدرتها وا�ستطاعتها، م�سروع هاتف 

ذكي.

17� �ساعة من الليل، �سهر هجري، امرباطور وفيل�سوف روماين، 

�سفة للعا�سق.

18� ت�ساحلونها، منطقة يف ك�سروان، تفّرقت. 

19� �سرب، مطرب لبناين راحل، تركتوها عند.

20� بلدة يف ك�سروان، �سوت 

الفيل، �سلومت، اال�سم الثاين 

ملمثل م�سري. 
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1� اأحد األوية اجلي�ض اللبناين، املتاأّهب.

خا�سها  بطولية  معركة  ال�سهور،  اأح��د   �2

اجلي�ض اللبناين، منر.

3� ال�سباب، اأكمل، �سحذوا ال�سكاكني.

4� ظهر، مغارة يتدفق منها نهر ابراهيم، مغارة، لعب ومرح.

5� وكالة اأنباء عربية، اأحمق، مدينة �سودانية.

6� مرفاأ نهري يف فرن�سا، اأحفر االأر�ض، كرم.

7� من اأع�ساء اجل�سم، دولة افريقية.

8� اأرق ومل ينم، اأحرف مت�سابهة.

ايلي  للمخرج  النهر  م�سل�سل  بطالت  اح��دى  يتلونها،   �9

�سعادة.

10� من املقايي�ض، كرثة، و�سع خل�سة، عا�سمة اأوروبية، بحر.

11� ثالث عوا�سم اأوروبية، قول.

12� اأ�سلح العمل، مدينة ايرانية، اأحد ال�سهور، مرفاأ اأو�سرتايل.

13� للتعريف، مطار يف اأوكيناوا، �سريعة.

م�سل�سل  لندن،  يف  عا�ض  اأملاين  مو�سيقي  مو�سيقية،  نوتة   �14

من بطولة هند اأبي اللمع.

لرئي�ض  الثاين  اال�سم  احلائط،  يف  خرق  يده،  ب�سط  قادم،   �15

لبناين راحل، األّح بامل�ساألة على.

16� م�ّض بيده، فاأ�ض.

17� ثالث دول افريقية.

18� عودة، قب�سة يدي، حكي، قلبها.

البالية  الثياب  جزين،  ق�ساء  يف  بلدة  انكلرتا،  يف  مرفاأ   �19

املرقعة.

20� اآلة طرب، اأغنية ملحمد عبد الوهاب، عا�سمة على ملتقى 

الدانوب و�سافا.

ع�سكرية  طائرة  الرايخ،  جمهورية  رئي�ض  اأوروبية،  دولة   �21

مقاتلة.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

اأول جورج خليل • املوؤهل 
فوج التدخل االأول.

اأول عبدالله �شفا • املعاون 
لواء امل�ساة الثالث.

• املعاون ح�شني م�شطفى
لواء امل�ساة العا�سر.

• �شيدة جورج �شاهني
عني الرمانة.
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دد يي دد اا نن صص لل اا شش يي جج لل اا نن اا لل يي مم 1

نن اا نن بب لل زز يي زز عع لل اا سس بب تت سس اا لل اا 2

دد اا وو نن اا مم نن يي دد اا دد جج مم سس مم لل 3

نن عع اا لل عع سس جج رر نن بب لل رر وو فف عع يي 4

تت زز كك لل تت نن اا بب فف جج رر اا نن اا يي زز 5

ةة يي لل اا مم شش لل اا اا تت وو كك اا دد رر غغ صص يي 6

سس اا يي رر اا مم رر يي دد اا دد عع تت سس اا لل اا 7

هه لل لل بب دد وو لل تت نن هه مم وو سس اا 8

يي مم هه وو حح بب 9

رر يي شش بب رر يي نن مم لل رر وو هه اا لل لل اا 10

اا لل يي دد نن اا مم وو لل اا وو دد بب رر 11

لل اا كك اا مم وو رر كك نن يي مم اا وو كك رر اا كك اا 12

بب ء اا تت وو لل وو لل وو اا سس يي بب اا يي نن يي غغ 13

اا غغ وو بب سس بب اا بب رر تت لل لل دد تت وو 14

بب اا وو لل وو لل يي مم دد يي وو سس لل اا يي مم اا 15

لل بب سس رر كك نن اا هه يي نن وو رر مم اا سس يي 16

يي نن مم تت رر اا نن لل جج لل اا نن يي دد بب لل اا 17

رر اا وو رر وو اا نن يي دد سس اا عع نن اا يي لل اا 18

هه شش تت يي نن بب قق اا رر يي سس اا رر رر اا كك دد 19

يي دد يي مم هه لل وو سس نن يي نن حح ضض اا يي رر اا 20

نن سس وو تت نن اا سس رر اا مم نن سس نن مم يي رر بب 21
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• فكتور هوغو:
�ساعر وكاتب فرن�سي 

 .)1885 �1802(

امتازت موؤلفاته 

بقّوة املخيلة وتنّوع 

االألفاظ. من موؤلفاته: 

اأوراق اخلريف، �سيدة 

باري�ض، البوؤ�ساء.

• غو�شتاف هرتز:  
فيزيائي اأملاين )1887� 

1975(. نال جائزة 

نوبل 1925على نظريته 

يف اال�سعاع.

• وات�شون وات: 
فيزيائي بريطاين 

)1892� 1973(. �سّمم 

نظام اكت�ساف 

العوائق بوا�سطة 

املوجات الهرتزية اأو 

الرادار.

ابتكار

اليابان

االأردن

باك�ستان

بروناي

بلجيكا

بلغاريا

بورما

بط

حتالف

ت�سيكيا

ت�سيلي

تلفزيون

جنوى

جزين

حماة

حنان

حدث

خطة

خ�ض

خربة

دبو�ض

دبي

دهر

دفة

رمان

زنوبيا

زق

زيت

زمهرير

�سمور

�سولون

�سوبان

�س�ض

�سبل

طليعة

عز

عنوان

فلوران

قطر

كمبوديا

كابيتول

كولومبيا

كابو�ض

لو�ساكا

مو�سكوفا

مالكمة

ميرتان

ملفات

نريوبي

نقاء

يوم

قامو�ض �سغري

احلل بني يديك

�سعبة احلل�سهلة احلل

اا تت  حح  اا  لل  فف  تت  اا  فف  لل  مم  ء  اا  قق  نن   
اا يي  دد  وو  بب  مم  كك  خخ  سس  اا  زز  وو  نن  سس  مم   
اا سس  وو  بب  اا  كك  دد  بب  وو  لل  نن  عع  وو  مم  وو   
كك حح  نن  اا  نن  يي  بب  رر  بب  اا  وو  نن  لل  وو  يي   
يي ثث  دد  حح  بب  رر  يي  ةة  دد  رر  بب  وو  وو  رر  ةة   
جج خخ  سس  وو  تت  شش  يي  لل  يي  دد  يي  اا  سس  مم  جج   
لل وو  رر  رر  يي  رر  هه  مم  زز  نن  اا  نن  كك  دد  نن   
بب يي  اا  اا  يي  بب  مم  وو  لل  وو  كك  اا  غغ  فف  وو   
نن اا  بب  لل  يي  اا  نن  وو  رر  بب  لل  شش  صص  ةة  ىى   
مم بب  لل  بب  يي  ةة  اا  مم  حح  مم  بب  وو  رر  مم  اا   
يي تت  غغ  اا  لل  اا  نن  رر  طط  قق  نن  اا  بب  وو  شش   
تت كك  اا  كك  وو  دد  بب  يي  لل  نن  اا  رر  وو  لل  فف   
رر اا  رر  سس  تت  زز  هه  اا  رر  وو  ةة  عع  يي  لل  طط   
اا رر  يي  تت  يي  قق  وو  رر  نن  جج  سس  رر  مم  اا  نن   
نن ةة  اا  اا  بب  تت  شش  يي  كك  يي  اا  اا  عع  اا  لل   
بب طط  طط  نن  اا  اا  فف  وو  كك  سس  وو  مم  كك  رر  بب   
تت يي  زز  خخ  كك  يي  نن  وو  يي  زز  فف  لل  تت  اا  شش   
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإاّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها،  على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماواًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية االأ�سكال 

الثالثية 

االأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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بعد  اخلدمة  اإىل  تخّرجه  حلظة  من  ع�سكرّي،  اأّي  الع�سكري،  ينطلق  حني 

املرفوع:  والّراأ�س  اجلاهر،  وت  وال�سّ امللآن،  بالفم  يق�سم  الأّول،  تدريبه  فرتة  نهاية 

اأن  هو  الكامل  والواجب   ،»... كاملاً بواجبي  اأقوم  اأن  العظيم  بالله  »اأق�سم 

ا عن اأّي اختيار �سخ�سي،  ا لتنفيذ اأّي مهّمة، ويف كّل ظرف، وبعيداً يكون م�ستعداً

مواطنيه  اأمن  ب�سمان  وانتهاءاً  الوطن،  عن  الّدفاع  واجب  من  ا  انطلقاً وذلك 

وثرواته  بيئته  على  احلفاظ  �ساأنه  من  ما  بكّل  املرور  مع  �ساته،  موؤ�سّ وا�ستقرار 

الطبيعّية وقيمه الإن�سانّية واحل�سارّية.

الأوىل  اثنتني:  مهّمتني  على  الّراهن  الّظرف  يف  يتوّزع  الوطن  عن  والّدفاع 

اأطماع  من  ذلك  يرافق  ما  مع  الإ�سرائيلي  للعدوان  الت�سّدي  يف  ال�ستمرار  هي 

الآخر  العدّو  الإرهاب،  مواجهة  هي  والّثانية  للفنت،  واإ�سعال  تخريب  وحماولت 

اخلبيثة  م�ساحله  يخدم  اأن  بّد  ل  والذي  ابق،  ال�سّ العدّو  عن  ا  خطراً يقّل  ل  الّذي 

كيفما توّجهت �سياطينه.

اندفاعة  من  يخّفف  ول  يلغي  ل  العدّوين،  هذين  من  اأّي  وجه  يف  الوقوف  اإّن   

الق�سم.  بالواجب كاملاً كما جاء يف  القيام  الآخر، وهذا ميّثل  العدّو  حماربة 

من  ولي�س  الإمكانات،  كفاية  بعدم  تذّرع  من  ولي�س  هنا،  اأولوّيات  من  لي�س 

نن�سرف  اأن  ويجب  �ساكن،  اأو  الآن  منكفىء  ذاك  اأو  العدّو  هذا  باأّن  افرتا�س 

ا وهمجّية،  ا وظلماً للّثاين. اإّن العدّوين على ال�سّواء يرفعان راية احلرب �سّدنا، غدراً

وم�سرح تطاولهما على حقوقنا وحا�سرنا وم�ستقبلنا كبري ومرتامي الأ�ساليب، 

و»كوالي�سه« حتمل الكثري من املفاجاآت ول بّد من اليقظة الّدائمة.

اأّن  اجلنوبّية  احل��دود  يتفّقد  وهو  الع�سكريني  اأم��ام  اجلي�س  قائد  اأعلن  لقد 

التّخفيف من  ا على  اأبداً رقّية، مل حتملنا  ال�سّ احلدود  للإرهاب عند  مواجهتنا 

الذي �سطع فجره  التحرير  اإجناز  الّت�سدي للعدو الإ�سرائيلي، حلماية  جهوزّيتنا يف 

من رحم ت�سحيات اللبنانيني وا�ستب�سالهم يف مقارعة هذا العدو، ول يف تفعيل 

خ�سراء  عليها  واملحافظني  اأر�سهم  يف  ال�سامدين  املواطنني  جانب  اإىل  الوقوف 

خرّية، حتتّل مكانتها املمّيزة يف خريطة الوطن.

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

الواجب الكامل

عبارة
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