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الدفاع  وزارة  �سالم  متام  الأ�ستاذ  احلكومة  رئي�س  دولة  زار 

الوطني يف الريزة، واإذ اأ�ساد »باأداء اجلي�س اللبناين وبكفاءته 

تواجهها  التي  املخاطر  مع  التعامل  يف  قيادته  وبحكمة 

للموؤ�س�سة  وال�سريح  الوا�سح  احلكومة  دعم  اأكد  البالد«، 

الع�سكرية .

اعتربت املمثل ال�سخ�سي لأمني عام الأمم املتحدة �سيغريد 

متا�س  خط  هو  عر�سال  منطقة  يف  اجلي�س  وجود  اأن  كاغ، 

للبنان وكذلك لأوروبا. كالم كاغ جاء خالل جولة تفقدية 

الدفاع  وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  دولة  فيها  رافقت 

الوطني �سمري مقبل، وقائد اجلي�س العماد جان قهوجي.

عر�سال،  جرود  على  يخّيم  كان  الذي  احلالك  الظالم  يف 

الكثيفة  نريانه  م�سدرها  ب�سهٍب  املعارك  �سماء  ينري  كان 

وال�سريعة! نريان توّفر الدعم للرفاق ومتّدهم بالثقة، وتلقي 

الذي  الثاين  املدفعية  اإنه فوج  الإرهابيني.  الرعب يف قلوب 

اأثبت بالفعل اأّن ع�سكرّييه بلغوا اأعلى م�ستويات اجلهوزية.
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زيارة

العدد 8361

�سالم  متام  الأ�ستاذ  احلكومة  رئي�س  دولة  اأ�ساد 

»باأداء اجلي�س اللبناين وبكفاءته وبحكمة قيادته يف 

موؤكًدا  البالد«،  تواجهها  التي  املخاطر  مع  التعامل 

دعم احلكومة »الوا�سح وال�سريح له«.

رئي�س احلكومة 

من الريزة:

هنيئا لنا 

بجي�سنا

اجتماع و�سرح يف غرفة العمليات

ك�م رئي�ص احلكومة جاء يف ختام زيارة قام بها اإىل وزارة 

الدفاع الوطني يف الرزة، حيث كان يف ا�ستقباله نائب رئي�ص 

العماد  اجلي�ص  وقائد  مقبل  �سمر  الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�ص 

جان قهوجي ورئي�ص االأركان اللواء الركن وليد �سلمان، اإىل 

جانب عدد من كبار ال�سباط.

وبعدما اأّدت له وحدة من اجلي�ص الت�سريفات ال�زمة يف باحة 

الدفاع  وزير  مكتب  اإىل  �س�م  الرئي�ص  انتقل  الدفاع،  وزارة 

اجتماع،  عقد  حيث  اجلي�ص  قائد  مكتب  اإىل  ثم  الوطني، 

التي  واملهمات  الب�د،  يف  االأمنية  التطّورات  عر�ص  خ�له  مّت 

خمتلف  يف  واال�ستقرار  االأم��ن  حلفظ  حالًيا  اجلي�ص  ينّفذها 

ا على احلدود اجلنوبية وال�سرقية. املناطق اللبنانية، خ�سو�سً

قيادة اجلي�ص، حيث  اإىل غرفة عمليات  انتقل اجلميع  ثم 

�سرًحا  احلم�سي  زي��اد  الركن  العميد  العمليات  مدير  ق��ّدم 

مف�سً� عن مناطق انت�سار الوحدات الع�سكرية على احلدود 

واالإجراءات  وحميطها،  عر�سال  منطقة  يف  ا  وخ�سو�سً ال�سرقية 

ت�سّلل  ملنع  الوحدات  هذه  اّتخذتها  التي  اال�ستثنائية  امليدانية 

اأبناء  �س�مة  وتاأمني  لها،  والت�سدي  االإرهابية  التنظيمات 

البلدات والقرى احلدودية.

كلمة الرئي�س �سالم

بعد ذلك حتدث رئي�ص احلكومة م�ستهً� ك�مه بتوجيه 



واأف���راًدا،  و�سباًطا  قيادة  الوطنية  املوؤ�س�سة  هذه  »اإىل  التحية 

ال�سعاب،  مواجهة  على  وقدرتهم  وحكمتهم  ل�سجاعتهم 

والذود عن لبنان ب�سرف وكرامة«.

الع�سكريني  اإىل  التحية  احلكومة  رئي�ص  وّج��ه  كذلك 

هذه  مع  التوا�سل  اأن  اإىل  الفًتا  عائ�تهم،  واإىل  املختطفني 

ال�سبل  جميع  ت�ستخدم  احلكومة  واأن  م�ستمر،  العائ�ت 

لتاأمني االفراج عن الع�سكريني.

وقال: اّطلعنا اليوم على اخلطط االأمنية وعلى التطورات يف 

جمال  احلديثة  التقنية  الو�سائل  تتيح  والتي  العمليات  م�سرح 

تواجهنا  واأ�ساف: هناك حتديات كثرة  تفا�سيلها.  متابعة 

املتقدم،  امليداين  واالأداء  اجلبارة  اجلهود  ونتيجة  ف��رة،  منذ 

اال�ستقرار،  ت��اأم��ني  اإىل  تو�سلنا 

االرهابيني  حم��اوالت  واأحبطنا 

الفتنة  اإ���س��ع��ال  اإىل  ال�ساعية 

اجن���از كبر. وه���ذا  ال��ب��ل��د،   يف 

االأخطار  عن  حديثه  معر�ص  ويف 

لبنان  يواجهها  التي  اخلارجية 

ال�سر�ص  ب���»ع��دون��ا  وامل��ت��م��ث��ل��ة 

�س�م،  الرئي�ص  قال  اإ�سرائيل«، 

م�سًرا  اجلهد،  متابعة  علينا 

املتحدة  االأمم  قوات  قائد  اأن  اإىل 

ب���اأداء  اأ���س��اد  لبنان  يف  العاملة 

يف  وبحكمته  اللبناين  اجلي�ص 

واخلروقات  ل��ستفزازات  الت�سدي 

اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة. ك��ذل��ك ق��ال: 

لها  يت�سدى  كبرة  مهمة  هذه 

امل�سوؤولية  م��ن  بكثر  اجلي�ص 

نف�سه  الوقت  يف  وهو  واحلكمة، 

»يف  اأخ���رى  م��واج��ه��ات  يخو�ص 

منطقة عر�سال وجرودها ال�سرقية 

كلها... حيث ي�ستخدم كل ما 

لديه من قوة وامكانات، وبدعم 

وا�سح و�سريح من احلكومة التي 

اجلي�ص...  ه��ذا  اأهلية  ت��وؤك��د 

يتحرك  كيف  يعرف  واجلي�ص 

الوطن،  يحمي  وكيف  ميدانًيا 

لتح�سني  قدراته  كل  وي�ستخدم 

احلدود، واحلكومة ت�سعى لتوّفر له كل الت�سليح املطلوب..«.

الع�سكرية مناخ  املوؤ�س�سة  داخل  �س�م: هناك  الرئي�ص  وقال 

وطني وهذا »�س�ح من اأقوى اأ�سلحة اجلي�ص اللبناين«، معتًرا، 

اأن هذا االأمر »يعود اإىل حكمة قيادة اجلي�ص القادرة على حفظ 

املوؤ�س�سة رغم ال�سراع ال�سيا�سي والتجاذبات القائمة يف الب�د«.

�ستبقى مدعاة  املوؤ�س�سة  باأن هذه  اأنا كلّي ثقة  وختم قائً�: 

فخر واعتزاز لنا جميًعا. حماكم الله، فانتم حتمون الوطن 

وال تطلب��ون الأنف�سك��م مقابً�، �سوى املحافظة على لبنان. 

ويف  منا�سبة  كل  يف  اأنه  لك��م  وعه��دي  بك��م،  لن��ا  هنيًئا 

ذل�ك  اأبًدا الأن  ر  اأق�سّ ولن  املوؤ�س�سة،  �ساأ�ساند هذه  كل مكان، 

من م�سوؤوليت��ي.
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من امليدان

العدد 10361

ال�سخ�سي لأمني  املمثل  اعتربت 

عام الأمم املتحدة ال�سيدة �سيغريد 

اأن   ،)Cigrid Kaag( كاغ 

عر�سال  منطقة  يف  اجلي�س  وجود 

وكذلك  للبنان  متا�س  خط  هو 

خالل  جاء  كاغ  كالم  لأوروب��ا. 

دولة  فيها  رافقت  تفقدية  جولة 

وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

الدفاع الوطني �سمري مقبل، وقائد 

اجلي�س العماد جان قهوجي.

رافقت وزير الدفاع وقائد اجلي�س 

يف جولة ميدانية: كاغ من عر�سال

�إعجابي وتقديري 

�لعميقني للرجال على هذه 

�جلبهة �لتي ت�شكل خط 

متا�س للبنان ولأوروبا
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يف املراكز الأمامية

 �سملت اجلولة املراكز القتالية املتقدمة للجي�ص يف منطقة 

عر�سال وحميطها، حيث اطلع الزائرون على الواقع امليداين العام 

للحدود ال�سرقية، وعلى اأو�ساع هذه الوحدات وظروف عملها، 

واالإجراءات التي تنفذها ل�سبط احلدود ومنع ت�سّلل االإرهابيني، 

 وتوفر االأمن واال�ستقرار الأهايل القرى والبلدات يف هذه املنطقة.

وقد اأثنت كاغ خ�ل اللقاء مع ال�سباط والع�سكريني، على 

مواجهة  يف  اللبناين  اجلي�ص  به  ي�سطلع  الذي  الوطني  ال��دور 

االإرهاب، واأكدت موا�سلة دعم املجتمع الدويل جلهوده االآيلة 

اإىل احلفاظ على ا�ستقرار لبنان، يف ظل االأزمات التي ت�سهدها 

املنطقة العربية.

  عمل ممتاز

 ومّما قالته كاغ: »جئت اليوم مع معايل وزير الدفاع وقائد 

اجلي�ص، يف زيارة اأوىل ل�إط�ع على الو�سع اخلطر يف عر�سال، 

اأواًل  واأوّد  اللبناين،  اجلي�ص  به  يقوم  الذي  املمتاز  العمل  وعلى 

اللبناين  للجي�ص  العميقني  واإعجابي  تقديري  عن  اأع��ّر  اأن 

ولقائده ولوزير الدفاع، وكذلك لكل الع�سكريني يف اخلدمة، 

ويعملون  ملتزمون  وهم  خطرة،  ظروف  حتت  يعملون  فاإنهم 

يف  وجودهم  اإن  حرجة.  اأو�ساع  ظل  يف  جًدا  حمدودة  بو�سائل 

لذا  الأوروب��ا،  وكذلك  للبنان  بالن�سبة  متا�ص  خط  هو  عر�سال 

اأي  وبدون  الدويل  العمل مع املجتمع  فاإن ما علينا فعله، هو 

تاأخر لتجهيز اجلي�ص بكل املعدات ال�زمة يف هذا الو�سع، 

اأجل و�سع حّد لهذه احلالة.  يلزم من  باإمداده مبا  واال�ستمرار 

بل  رفاهية  لي�ص  و�س�متهم  املواطنني  واأمن  لبنان  دعم  اإّن 

اأن  واأنا �ساكرة جًدا ملنحي فر�سة  والوقت جوهري،  هو �سرورة، 

خمتلفة  املبا�سرة  فالروؤية  الو�سع،  على  يطلع  من  اأول  اأكون 

جًدا عن قراءة تقرير، واأنا اأكّرر التعبر عن اإعجابي للرجال 

دعم  اأقوى  ينالوا  اأن  واآمل  اجلبهة،  هذه  على  يخدمون  الذين 

�سيا�سي وع�سكري«.



ن�شاطات 

الوزير

العدد 12361

الوزير مقبل ي�ستقبل

�سفريي بلجيكا والربازيل

ا�ستقبل نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع الوطني االأ�ستاذ 

�سمر مقبل، يف مكتبه يف الوزارة، ال�سفر البلجيكي ال�سيد 

األك�ص ليناريت يرافقه امللحق الع�سكري. وخ�ل اللقاء جرى 

البحث يف الع�قات الع�سكرية بني البلدين، ودعم بلجيكا 

للجي�ص اللبناين يف حربه �سد االإرهاب وحماية احلدود.

جرالدو  جورج  ال�سيد  الرازيل  �سفر  مقبل  الوزير  وا�ستقبل 

خ�لها  جرى  عمله،  فريق  مع  بروتوكولية  زي��ارة  يف  ق��ادري 

تعزيزها  و�سبل  البلدين  بني  الثنائية  الع�قات  يف  البحث 

ق��ادري: ال�سفر  ق��ال  اللقاء  وبعد  الع�سكري.  ال�سعيد   على 

»من املعروف اأن الع�قة التي تربط الرازيل بلبنان هي ع�قة 

اأخوية وطيدة، ولطاملا قلت اإنها تاريخية وعائلية، ال �سّيما واأن 

الرازيل ت�سّم حواىل ثمانية م�يني مواطن من اأ�سل لبناين«.

ممتازة،  وال�سيا�سية  الدبلوما�سية  ع�قتنا  »اإن  واأ���س��اف: 

واأعتقد اأنه باإمكاننا امل�سي قدًما وتعزيز الع�قات التجارية يف 

فالتعاون جّيد  الع�سكري.  املجال  ا يف  وخ�سو�سً عّدة جماالت، 

بني البلدين، وميكن تعزيزه«.

اليا�ص  ال�سابق  الوزير  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل  كذلك، 

قال:  الذي  وهاب  وئام  ال�سابق  الوزير  ا�ستقبل  كما  �سكاف، 

»تداولنا مع دولة الرئي�ص بعّدة ق�سايا، املو�سوع االأهم هو مو�سوع 

اجلي�ص والوقوف اإىل جانبه يف هذه املرحلة، الأن اجلي�ص يخو�ص 

حتدًيا كبًرا يف مواجهة االإرهاب. ويف حماية اللبنانيني...«

ال�سفري البلجيكي 

ال�سفري الربازيلي 

الوزير ال�سابق وئام وهاب
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... ويرتاأ�س اجتماًعا وزارًيا

تراأ�ص وزير الدفاع الوطني �سمر مقبل، يف مكتبه يف الوزارة، 

ال�زمة  املقرحات  اإعداد  املكّلفة  الوزارية  اللجنة  اجتماع 

و�سّم  الدولة.  الإن�ساء مباٍن حكومّية على عقارات متلكها 

عام  مدير  فريج،  دو  ونبيل  جريج  رم��زي  الوزيرين  االجتماع 

�سكك  م�سلحة  عام  ومدير  يارد  ناتايل  والتوجيه  االأبحاث 

احلديد ال�سيد زياد ن�سر ممثً� وزير االأ�سغال العامة والنقل.

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�س 

يبحثان يف التطّورات الأمنّية و�سوؤون املوؤ�س�سة

زار دولة نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع الوطني االأ�ستاذ 

مكتبه  يف  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ص  قائد  مقبل،  �سمر 

والتدابر  الب�د،  يف  االأمنّية  التطّورات  معه  وعر�ص  الرزة،  يف 

االإ�سافية التي اتخذتها الوحدات الع�سكرية يف االآونة االأخرة 

جانب  اإىل  عر�سال،  بلدة  يف  ا  خ�سو�سً ال�سرقية،  احل��دود  على 

االحتياجات املختلفة للجي�ص.

...ويتفّقد مع رئي�س الأركان غرفة عمليات القيادة

كما زار الوزير مقبل، يف وقت الحق، اللواء الركن وليد �سلمان يف مكتبه يف الرزة، وبحث معه يف امل�ستجدات االأمنّية يف الب�د 

واحتياجات املوؤ�س�سة الع�سكرية. اأعقب اللقاء جولة يف غرفة عمليات قيادة اجلي�ص، حيث اأطلع اللواء الركن �سلمان الوزير 

مقبل على مواقع انت�سار قوى اجلي�ص يف منطقة عر�سال وعلى امتداد احلدود ال�سرقية، اإ�سافة اإىل املهمات واالجراءات التي تنّفذها 

ملواجهة التنظيمات االإرهابية، واحلفاظ على �س�مة املواطنني وممتلكاتهم.





�سبطت قوى اجلي�ص يف منطقة عر�سال ث�ثة اأجرا�ص كنائ�ص 

والتحف  والر�سوم  وال�سلبان  االأيقونات  من  كبرة  وكمّية 

والكتب املقد�سة القدمية والنادرة، كانت التنظيمات االإرهابية 

قائد  ا�ستقبل  وقد  ال�سورية.  بلدة معلوال  ا�ستولت عليها من  قد 

اجلي�ص العماد جان قهوجي ال�سفر ال�سوري يف لبنان ال�سيد علي 

عبد الكرمي علي الذي زار الرزة مع وفد من مطارنة بلدة معلوال 

وفعالياتها  لت�سّلم امل�سبوطات. وباملنا�سبة توّجه الوفد بال�سكر 

اإىل قيادة اجلي�ص، واألقى ال�سيد عبده احلداد كلمة جاء فيها: 

با�سم اأبناء معلوال وال�سوريني كافة، نتوّجه بال�سكر اإىل اجلي�ص 

اأجل  فعلوه من  ما  واأف��راًدا، على كّل  و�سباًطا  قيادة  اللبناين، 

االإن�سان واالإن�سانية، ولي�ص جتاه بلدة معلوال فقط.

لقد برهنت املوؤ�س�سة الع�سكرية اللبنانية مرة اأخرى، اأنها مع 

طائفية،  اأو  �سيا�سية  جتاذبات  اأي  عن  مبعزل  واأ�سحابه،  احلق 

واحلا�سر  والتاريخ  وال�سعب  االأر���ص  على  حر�سها  اأثبتت  كما 

وامل�ستقبل...

ا�شتقباالت 

القائد
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... وال�سفريين الأمريكي والت�سيكي

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

الرزة، ال�سفر االأمركي ال�سيد David Hale مع وفد مرافق، 

وا�ستعر�ص معه االأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة. 

  Svatopluk Cumba ال�سيد  ت�سيكيا  �سفر  التقى  كما 

وبحث معه يف الع�قات الثنائية.

قائد اجلي�س ي�ستقبل 

ال�سفري ال�سوري ووفًدا من معلول

...ونائًبا 

يف الربملان الفرن�سي

ا�ستقبل العماد قهوجي النائب يف الرملان الفرن�سي 

هرني جرايل املتحّدر من اأ�سل لبناين، 

وبحثا �سوؤوًنا عامة. 



ا�شتقباالت 

...وقائد قوات الأمم القائد

املّتحدة املوؤقتة يف لبنان

االأم��م  قوات  قائ��د  العم��اد قهوج��ي يف مكتب��ه  ا�ستقب��ل 

بورتوالن��و،  لوت�سيان��و  اجلن��رال  لبن��ان  يف  املوؤقت��ة  املتح��دة 

اجلنوبي��ة،  احل��دود  عل��ى  االأو�س��اع  البح��ث  وتن��اول 

ا�ستق�رار  عل��ى  للحف��اظ  اجلانبني  بني  امل�ست��رك  والتع��اون 

هذه املناطق. 

...وملحقني ع�سكريني

التعاون  مكتب  رئي�ص  مكتبه  يف  اجلي�ص  قائد  ا�ستقبل 

.Richard J.Quirk IV الدفاعي االأمركي العقيد

 Andriy كما ا�ستقبل امللحق الع�سكري االأوكراين العقيد

Lukianets  يف زيارة وداعية مبنا�سبة انتهاء مهّمته يف لبنان، 
يف  وا�ستقبل   .Olexandr Galkin الرائد  خلفه  خ�لها  قّدم 

االإطار نف�سه امللحق الع�سكري ال�سعودي العميد الركن ثامر 

ال�سبهان يرافقه القائم باأعمال امللحقية الع�سكرية ال�سعودية 

العقيد �س�مة امل�سلوخي.

رئي�س 

مكتب 

التعاون 

الدفاعي 

الأمريكي

امللحق 

الع�سكري 

ال�سعودي

امللحق 

الع�سكري 

الأوكراين

النائب

هادي

حبي�س

النائب

زياد

القادري

...ونواًبا

زياد  حبي�ص،  ه��ادي  ال�سادة:  النّواب  اجلي�ص  قائد  ا�ستقبل 

اللقاءات  وتناولت  �سكرية،  الوليد  رح��ال،  ريا�ص  ال��ق��ادري، 

االأو�ساع يف الب�د والتطّورات الراهنة.

وا�ستقبل العماد قهوجي يف االإطار نف�سه، وفًدا من كتلة تيار 

امل�ستقبل النيابية، �سّم وزير الداخلية والبلديات نهاد امل�سنوق 

�سمر  رح��ال،  ريا�ص  حبيب،  خ�سر  حبي�ص،  ه��ادي  وال��ّن��واب: 

اجل�سر وقا�سم عبد العزيز.

العدد 16361



...وقائد القيادة الو�سطى الأمريكية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ص، قائد القيادة الو�سطى االأمركية 

يف  وذل��ك  مرافق،  وفد  راأ���ص  على   Lloyd AusTin اجل��رنال 

الوفد  وبحث   .David Hale ال�سيد  االأمركي  ال�سفر  ح�سور 

بني  الثنائية  والع�قات  العامة  االأو�ساع  قهوجي  العماد  مع 

جي�سي البلدين، ال �سّيما برنامج امل�ساعدات االأمركية املقّررة 

للجي�ص اللبناين. 

النائب 

الوليد

�سكرية

وفد من كتلة 

تيار امل�ستقبل النيابية

النائب 

ريا�س 

رحال

...وق�ساة

ا�ستقبل قائد 

اجلي�ص يف 

مكتبه يف 

الرزة، مفّو�ص 

احلكومة 

لدى املحكمة 

الع�سكرية 

القا�سي �سقر 

�سقر، والنائب 

العام املايل 

القا�سي علي 

ابراهيم 

مع وفد من 

الق�ساة.

...وال�سّيدين 

جورج ب�سري 

ورميون ا�سكندر

ا�ستقبل قائد اجلي�ص 

ب�سر  ج���ورج  ال�سيد 

ي���راف���ق���ه امل��ه��ن��د���ص 

جنار  ا�سكندر  رميون 

مالية  ق��ّدم هبة  ال��ذي 

دوالر  مليون  بقيمة 

اأمركي، مل�سلحة اأبناء �سهداء اجلي�ص اللبناين.

...ومدير 

�سركة 

»ALFA«

قائد  العماد  ا�ستقبل 

�سركة  مدير  اجلي�ص 

»ALFA« ل�إت�ساالت 

مروان  ال�سيد  اخللوّية 

حايك.

القا�سي �سقر �سقر

النائب العام املايل مع وفد من الق�ساة
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تفقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يرافقه 

�سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش 

مبديرها  اجتمع  حيث  التوجيه،  مديرية 

منهم  واطلع  و�سباطها،  قان�سو  علي  العميد 

واحتياجاتها  ون�ساطاتها  اأو���س��اع��ه��ا  على 

ورئي�ش  اجلي�ش  قائد  جولة  و�سملت  املختلفة. 

وال�سحافة  والت�سوير  الربامج  ق�سمي  الأرك��ان 

والر�سد  التاأليل  ومركزي  العامة،  والعالقات 

التي  املتطورة  والتقنيات  الو�سائل  على  واطلع  الإع��الم��ي، 

ا جلهة تعزيز التوا�سل  ا�ستحدثتها املديرية يف عملها، خ�سو�سً

مع و�سائل الإعالم املرئية، اإىل جانب ا�ستحداث »فرع مواقع 

للجي�ش  الر�سمية  ال�سفحة  واإط��الق  الجتماعي«  التوا�سل 

على  اجلي�ش  قائد  �سدد  وقد  تويرت.  موقع  على 

الراأي  اإىل  احلقائق  نقل  يف  التوجيه  مديرية  دور 

قد  التي  اللتبا�سات  وتو�سيح  اللبناين،  العام 

حت�سل يف ما يتعلق بعمل املوؤ�س�سة الع�سكرية، 

مير  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  ا  خ�سو�سً

قهوجي  العماد  وه��ن��اأ  واملنطقة.  لبنان  بها 

املبذولة  جهودهم  على  والع�سكريني  ال�سباط 

املجال  يف  والتكنولوجي  التقني  التقدم  ملجاراة 

الإعالمي، ولتطوير اأداء املديرية يف مواكبتها ملهمات اجلي�ش 

والتنظيمات  الإ�سرائيلي  العدو  مواجهة  يف  والأمنية  الدفاعية 

املغر�سة  والنف�سية  الدعائية  والرد على حمالتهما  الإرهابية، 

التي ت�ستهدف اجلي�ش والوطن.

جولة

القائد
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قائد اجلي�ش يتفقد مديرية التوجيه ويطلع على التقنيات املتطورة لديها



ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 20361

رئي�ش الأركان ي�ستقبل وفًدا �سوي�سرًيا واآخر اأردنًيا

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

�سّم  امل�سّلحة،  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  من  وفًدا  الريزة،  يف  مكتبه 

ال�سّيدين اأرنولد لويتهولد و�سيبو غاليا.

ا يف التدريب املهني، بحث  كذلك، ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان وفًدا جامعًيا اأردنًيا متخ�س�سً

معه يف �سبل تفعيل التعاون مع اجلي�ش اللبناين.

والتقى رئي�ش الأركان النائبني خالد زهرمان ون�سال طعمه وبحث معهما �سوؤوًنا عامة، كما 

التقى يف الإطار نف�سه النائب ال�سابق طالل املرعبي والقا�سية جناة اأبو �سقرا.

ومن زّوار رئي�ش الأركان، وفد جتمع ال�سويفات مدينتنا، والفنانة �سهام ال�سايف التي عرّبت عن 

دعمها للجي�ش اللبناين.

وفد من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سّلحة

النائب ال�سابق طالل املرعبي

وفد جتمع ال�سويفات مدينتنا

وفد جامعي اأردين متخ�س�ص يف التدريب املهني

القا�سية جناة اأبو �سقرا

الفنانة �سهام ال�سايف



اليد الطوىل والدعم العام

بالن�سبة لقائد الفوج، املدفعية هي اليد 

املعارك،  يف  املقاتلة  للوحدات  الطوىل 

تثبيت  يف  اأ�سا�سًيا  دوًرا  ت����وؤّدي  فهي 

الرعب يف  وتبّث  الع�سكري يف مركزه، 

وفوج  املرّكزة.  برماياتها  العدو  �سفوف 

الوحيدة  القطعة  هو  الثاين  املدفعية 

براجمات  املجّهزة  اللبناين  اجلي�ش  يف 

ب�سرعة  تتمّتع  يجعلها  ما  ال�سواريخ، 

نارية عالية  وبقدرات  واملناورة،  احلركة 

كثيفة  رمايات  تاأمني  من  متّكنها 

فباإمكان  وجيزة.  زمنية  فرتة  خالل 

مئات  اإط���الق  م��ث��اًل،  راج��م��ات  �سرية 

ث��واٍن  وخ��الل  واح���دة  دفعة  ال�سواريخ 

واأِعّد  الفوج  اأن�سئ  الأ�سا�ش  معدودة. ففي 

من  العام  الناري  الدعم  مهّمة  لينّفذ 

خالل عدد من �سرايا راجمات ال�سواريخ 

ومدفعية امليدان من عيار 130 ملم، التي 

حمافظات  يف  مناطق  ع��ّدة  يف  ت��ت��وّزع 

البقاع واجلنوب وال�سمال.

مهّمة مزدوجة

مهّمة  ال��ث��اين  املدفعية  ف��وج  ينّفذ 

الأمن.  وحفظ  الناري  الدعم  مزدوجة، 

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري
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فوج 

املدفعية الثاين:

ذراع النار يطمئن الرفاق ويرعب الأعداء

يف الظالم احلالك الذي كان يخّيم على جرود عر�سال، كان ينري �سماء املعارك ب�سهٍب م�سدرها 

قلوب  يف  الرعب  وتلقي  بالثقة،  ومتّدهم  للرفاق  الدعم  توّفر  نريان  وال�سريعة!  الكثيفة  نريانه 

اأثبت  الذي  الثاين  املدفعية  فوج  الإرهابيني. 

م�ستويات  اأعلى  بلغوا  ع�سكرّييه  اأّن  بالفعل 

مع   حديث  عرب  اأكرث  اإليه  نتعّرف  اجلهوزية، 

قائده العميد الركن خ�سر قدوح.



وح��ال��ًي��ا ي�����س��ارك ال��ف��وج يف 

للقطع  ال��دع��م  ه��ذا  ت��اأم��ني 

وال���وح���دات امل��ت��م��رك��زة يف 

عر�سال  يف  ا  وخ�سو�سً البقاع 

وحميطهما.  بعلبك  وراأ���ش 

الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  ف��م��ن��ذ 

الإره��اب��ي��ني  م��ع  للمعارك 

 ،)2014 اآب  �سهر  )م��ط��ل��ع 

اأ�سا�سي  ب��دور  الفوج  ا�سطلع 

وفّعال �سمن منظومة الدعم 

هذه  يف  ُو�ِسَعت  التي  الناري 

الدعم  يوؤّمن  وهو  املنطقة. 

)غراد(  ال�سواريخ  براجمات 

باملدافع  املبا�سرة  والرمايات 

���س��ّد  م��ل��م   130 ع��ي��ار  م���ن 

حني  يف  امل�سّلحني،  مراكز 

تظّل  منه  اأخ��رى  وح��دات  اأن 

اأكرث من منطقة  جاهزة يف 

للعمل وفق تطّور الأحداث.

تهداأ اجلبهة حيًنا وت�ستعل 

الهدوء  لكن  اأخرى،  اأحياًنا 

الراحة  من  الكثري  يتيح  ل 

ف�سالح  الفوج،  لع�سكرّيي 

يظّل  اأن  ينبغي  املدفعية 

يقًظا متاأّهًبا. خالل معارك 

ع�سكرّيو  ع��رف  ع��ر���س��ال، 

اجلرود  املبيت يف  الفوج طعم 

ب��اق��ي  يف  رف��اق��ه��م  ك��م��ا 

بالثلوج  اكت�سوا  الوحدات، 

واغت�سلوا بها اأياًما طويلة.

ال�سياق،  ه��ذا  يف  ي��وؤّك��د  الفوج  قائد 

املتمركزين  والع�سكرّيني  ال�سباط  اأن 

ي�ستفيقوا  األ  يتمنون  اجل��رود  ه��ذه  يف 

اإىل  ت�سطرهم  ت�سكيالت  على  يوًما 

مغادرتها.

املهمة الثانية التي ينّفذها الفوج، هي 

مهمة حفظ الأمن يف البرتون والكورة، 

يف  تتمركز  وحدات  املهّمة  هذه  وتتوىّل 

منت�سرة  واأخرى  ال�سالوحي،  نهرا  ثكنة 

الهدف  لهذا  الفوج  ويرّكز  القطاع.  يف 

ح��اج��َزي��ن ث��اب��َت��ني يف حم��ّل��ة امل��دف��ون 

البحري(  والطريق  الرئي�سي  )الأوتو�سرتاد 

املطلوبني  م��ئ��ات  ت��وق��ي��ف  مّت  ح��ي��ث 

واملخالفني. 

ا يف �سياق مهمة حفظ  ينّفذ الفوج اأي�سً

ويثّبت  وم��داه��م��ات،  دوري���ات  الأم���ن، 

ظرفية،  حواجز  ويقيم  مراقبة،  نقاط 

التي  الن�ساطات  ويوؤّمن احلماية جلميع 

تنّظم يف قطاعه.

اإىل  ق���دوح  ال��رك��ن  العميد  وي�����س��ري 

تنّفذ  التي  الفوج  وح��دات  جميع  اأن 

جهوزية  يف  تبقى  اأمن،  حفظ  مهمات 

مرتقبة  مراب�ش  اإىل  لالنتقال  دائمة 

اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف  وجمّهزة 

الأ�سا�سية عندما تدعو  لتنفيذ مهّمتها 

احلاجة.

هاج�ش اجلهوزية

تتمحور  ال���ف���وج،  ل��ق��ائ��د  بالن�سبة 
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درجاتها،  اأع��ل��ى  يف  اجل��ه��وزي��ة  اإب��ق��اء 

وال�سالح.  الأف��راد  جهوزية  بها  ويق�سد 

الرتكيز  يتّم  ال��ه��دف  ه��ذا  ولتحقيق 

تدريب  منها:  اأ�سا�سية  نواٍح  عّدة  على 

اأنواع  ملختلف  واإعدادهم  الع�سكريني 

املهمات، احلفاظ على العتاد والأ�سلحة 

املهمات  ترّقب  با�ستمرار،  و�سيانتهما 

التح�سريات  واإجن���از  لها،  وال�ستعداد 

املراب�ش  ا�ستطالع  من  تتطّلبها  التي 

و�سيانتها  تعّهدها  اإىل  وحت�سريها 

بح�سب  وتعديلها  م�ستمّر  ب�سكٍل 

ا�ستثمار  يتّم  هنا  املتغرّية.  املعطيات 

لت�سهيل  واملعلوماتية  التكنولوجيا 

العمل وتنفيذه بدّقة، كما يتّم ا�ستثمار 

الع�سكريني وطاقاتهم  خمتلف قدرات 

اجلهوزية  على  للحفاظ  ومهاراتهم 

الأداء.  وحت�����س��ني  ول��ل��ت��ق��ّدم   ال��ع��ال��ي��ة 

�سعار  الأف�سل":  ونن�سد  النجاح  "نبغي 
يف  الفوج  قائد  خه  ر�سّ ومتوا�سع  طموح 

اأعلى  بلغوا  حتى  ع�سكرّييه  نفو�ش 

وهو  الح���رتاف،  م�ستويات 

اأثبته  الأم��ر  ه��ذا  اأن  يوؤّكد 

املعارك  خالل  الع�سكرّيون 

ال��ت��ي خ��ا���س��ه��ا اجل��ي�����ش يف 

بحيث  امل��ن��اط��ق،  خمتلف 

متّيزت وحدات الفوج بالقدرة 

وتاأمني  �سريًعا  النتقال  على 

الناري وح�سم املعارك  الدعم 

يف بع�ش الأحيان من دون اأي 

اإ�سابات ُتذكر يف �سفوفها.

ما  الأمنية  املهّمات  موازاة  • يف 
على  املنجزة  الأعمال  اأبرز  هي 

�سعيد الفوج؟

بروحية  الفوج  يف  نعمل   -

التي  �����س��ات��ي  امل��وؤ���سّ ال��ع��م��ل 

املوؤ�س�سة  عليها  ت��رت��ك��ز 

يهّمني  وبالتايل  الع�سكرية، 

اأن األفت اإىل اأّن العمل املنجز 

وتكامل  تراكم  ثمرة  هو 

من عهد اإىل اآخر، ويف الوقت 

على  فرد  كل  يعمل  عينه 

ترك ب�سمته اخلا�سة. 

اجلهوزية  ن�سبة  رفعنا  لقد 

اإىل  امل��ي��ادي��ن  خم��ت��ل��ف  يف 

قرابة  بلغت  ممتازة  درجات 

ال�95%، وبالتايل فاأنا مطمئّن 

وحداتنا  ق��درة  من  ومتاأّكد 

على تنفيذ اأي مهمة توكل 

ك��ان.  وق���ٍت  اأي  ويف  اإل��ي��ه��ا 

على  رّك���زن���ا  ذل����ك،  اإىل 

وتعزيزها  امل�ساغل  تطوير 

��س��ني،  واملتخ��سّ بالتق�نّي�ني 

ا�ستثمار  خ��ّط��ة  ���س��م��ن  م��ن  وذل����ك 

عملنا  كما  الع�سكريني،  ق���درات 

وقمنا  الالزمة.  املعدات  تزويدها  على 

ب��اأع��م��ال حت�����س��ني وت��ر���س��ني وت��ع��زي��ز 

باقي  ويف  الثكنة  يف  احلماية  اإج��راءات 

املراكز، اإ�سافة اإىل اإجناز البنى التحتية 

ال�سلكية،  )�سنرتال حديث لالت�سالت 

وتعبيدها،  والباحات  الطرقات  وتاأهيل 

وا���س��ت��ك��م��ال الأع���م���ال يف ا���س��رتاح��ة 

ون�سب  العلم،  �ساحة  ة  ومن�سّ ال�سباط 
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ال�سهداء وغريها(، كما اأّننا 

عمليات  غرفة  اإجناز  ب�سدد 

تقنية  وجتهيزات  مبعايري 

حديثة ومتطّورة.

�سة...  متخ�سّ تدريبات 

ع�سكر جاهز

اأهميًة  ال��ف��وج  ق��ائ��د  ي��ويل 

الع�سكريني  لتدريب  مطلقة 

ان���ط���الًق���ا م����ن ه��اج�����ش 

فعلى  ال��دائ��م��ة.  اجل��ه��وزي��ة 

املهمات  كثافة  من  الرغم 

اأكرث  يف  الفوج  اإىل  املوكلة 

قائده  ي��وؤّك��د  منطقة،  من 

يجب  اأمانة  الع�سكريني  اأّن 

من  بّد  ل  لذا  نحفظها،  اأن 

من  وحت�سريهم  اإع��داده��م 

التدريبّية  النواحي  خمتلف 

والنف�سّية  وال��ل��وج�����س��ت��ّي��ة 

تنفيذ  م���ن  ل��ي��ت��م��ّك��ن��وا 

يف  ونحن  بنجاح.  مهّماتهم 

الفوج نبذل جهوًدا كبرية يف 

مهاراتهم  ل�سقل  املجال  هذا 

ح��ت��ى ي��ت��م��ّك��ن ك��ل ف��رد 

يف  ورفاقه  نف�سه  حماية  من 

يخ�سع  لذلك،  نف�سه.  الوقت 

لتدريبات  والأف����راد  ال��رت��ب��اء 

مراحل،  عّدة  على  متوا�سلة 

كلٌّ  النظرية  بالدرو�ش  تبداأ 

لت�سل  اخت�سا�سه،  بح�سب 

اإىل التطبيقات والتمارين العملية التي 

مدفعية،  �سرية  خ��روج  متارين  ت�سمل 

احلّية،  بالذخرية  رمايات  خمّيمات، 

جانب  اإىل  م���ن���اورات  يف  امل�����س��ارك��ة 

وتاأمني  واأفواجه  اجلي�ش  األوية  خمتلف 

مل�سلحتها.  و�ساروخية  مدفعية  رمايات 

تقنية  ل���دورات  يخ�سعون  اأنهم  كما 

حتديد  نظام  ا�ستخدام  كيفّية  اأبرزها: 

التعامل  كيفية   ،GPS العاملي  املوقع 

مع الأعطال الكهربائية يف الراجمات 

ا�ستعمال  كيفية  امل��داف��ع،  وتربي�ش 

الأقنعة الواقية من الغاز...

بالن�سبة لل�سباط، اإ�سافًة اإىل التمارين 

العملّية والرمايات احلّية التي ينّفذونها 

للتدريب  يخ�سعون  وحداتهم،  �سمن 

الثكنة،  يف  املدفعية  رمي  م�سّبه  على 

املعلومات  نظم  على  خمتلفة  ولدورات 

حت�سري  اإىل  اإ�سافة   ،)GIS( اجلغرافية 

ون�ساطات  الكتب  وتلخي�ش  الإيجازات 

ثقافية متفّرقة.

يف  ال��ف��وج  ي�ساهم  نف�سه  الإط���ار  ويف 

ت��دري��ب ت��الم��ذة ���س��ب��اط ورت���ب���اء من 

خالل  من  ميدان،  مدفعية  اإخت�سا�ش 

دورات على م�سّبه رمي املدفعية.

الفوج؟ ع�سكرّيي  اأداء  تقّومون  •كيف 
بها  نعمل  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف   -

املهّمات،  و�سغط  املتوافرة  والإمكانات 

من  كبرية  خطوات  اأجنزنا  اأننا  ندرك 

واخل��ربات،  الأداء  م�ستوى  على  التقّدم 

وهذا يعود اإىل ت�سافر اجلهود وتكاملها 
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يعملون  الذين  الفوج،  ع�سكريي  بني 

بروح الفريق، وبالتايل باتوا قادرين على 

بكفاءة  طارئة  حالة  اأي  مع  التعامل 

عالية. 

يبدي قائد الفوج اطمئنانه اإىل جهوزية 

ر�سيًدا  ميلكون  الذين  ع�سكرّييه 

و�سدق  للوطن،  ولءهم  وهو  األ  اإ�سافًيا 

بق�سّيتهم  والميان  ملوؤ�س�ستهم  النتماء 

يجعلهم  م��ا  ق�سمهم،  وال��ت��زام��ه��م 

يقّدمون اأف�سل اأداء واأ�سدق عطاء.

لقد متّكنت �سرايا الفوج من النتقال 

اأر�ش املعركة قبل  والإربا�ش واجلهوز يف 

دليل  وه��ذا  املهّمة،  ب��دء  من  �ساعات 

املمتاز  امل�ستوى  على  ي  وح�سّ وا���س��ح 

الح��رتاف  يف  ع�سكرّيونا  بلغه  ال��ذي 

املدفعية  ف�سالح  واجلهوزية. 

بالغ الدّقة ول ميكن اإخفاء 

هنا  م��ن  وق���ع،  اإذا  اخل��ط��اأ 

اأهمية التدريب امل�ستمّر الذي 

ح�سدنا ثماره اأثناء املعارك.

التي  ال�سعوبات  هي  • ما 
يواجهها الفوج يف خمتلف 

مهّماته؟

- تنتج ال�سعوبة الأوىل عن 

املوكلة  املهّمة  ازدواج��ي��ة 

الأ�سا�ش  يف  اأُِعّد  فهو  للفوج. 

تدريبه،  وب��رام��ج  وع��ت��اده  بتجهيزاته 

وع�سكرّيوه  ال��دع��م،  مهّمة  لتنفيذ 

ولكنهم  املهّمة،  ه��ذه  على  م��دّرب��ون 

على  اأحياًنا  جمربين  اأنف�سهم  يجدون 

ما  خمتلفة،  اأخ���رى  مهمات  تنفيذ 

ويتطّلب  ني  اإ�سافيَّ وجمهوًدا  عبًئا  يرّتب 

اأخرى،  جهة  من  �سة.  متخ�سّ مهارات 

نواجه �سعوبة تعود اإىل قدم بع�ش الآليات 

و�سعوبة  ال��دع��م  اأ�سلحة  حتمل  التي 

بني  الكبري  اجلغرايف  البعد  �سيانتها. 

املناطق  خمتلف  يف  املنت�سرة  الوحدات 

ا  اأي�سً ي�سّكل  الفوج  وقيادة  اللبنانية 

على  نعمل  لكننا  العراقيل...  اأح��د 

والتكّيف  ال�سعوبات  هذه  كل  تذليل 

لها، مت�سّلحني  وا�ستنباط احللول  معها 

واإرادتهم  الع�سكريني  بعزم 

واأدائهم املمّيز، وبا�ستعدادهم 

من  املطلوب  لتنفيذ  الدائم 

دون كلٍل ول ملل.

تطّلعاتكم  هي  • وما 
امل�ستقبلية؟

- بالدرجة الأوىل نتطّلع اإىل 

بذل كل ما ميكن للحفاظ 

التي  العالية  اجلهوزية  على 

ا�سرتاتيجية  حم��ور  ت�سّكل 

على  الرتكيز  مع  العمل، 

ال�سليم  والإع����داد  التدريب 

وحت�سينهم،  للع�سكريني 

لتحديث  ال�سعي  اإىل  اإ�سافة 

ال�����س��الح وت��ط��وي��ر اآل��ي��ات 

ا�ستثماره.

مراحل  باقي  اإجناز  على  نعمل  كما 

خالل  م��ن  للثكنة  امل��ع��ّد  امل��خ��ّط��ط 

حتديث املن�ساآت واملخازن واإجناز الأعمال 

التي حتّول الثكنة اإىل موقع متكامل 

ا  اأي�سً ونعمل  التجهيزات.  اأحدث  مزّود 

متنّقلة  عمليات  غرفة  تخ�سي�ش  على 

لكل �سرية من �سرايا الفوج.

ويختم قائد فوج املدفعية الثاين العميد 

الركن خ�سر قدوح حديثه موّجًها حتية 

يتحّملون  الذين  الفوج  ع�سكرّيي  اإىل 

باقي  يف  برفاقهم  اأ�سوة  كبرية  اأعباء 

ق��ط��ع اجل��ي�����ش ووح���دات���ه. وي��دع��وه��م 

والن�سباط،  باملناقبية  التحّلي  اإىل 

املطلقة،  اجلدية  التدري��ب  اإي��الء  واإىل 

عتاده��م  جهوزي��ة  على  واحل��ف��اظ 

و���س��������الح��ه��م، وي��ق��������ول: 

ودقيق��ة  �سعب��ة  "الظ��روف 
ته��ون  ال�سع����اب  لك��ن 

الرج����ال...  عزمي����ة  اأم��ام 

الثبات  منكم  اأط��ل��ب  ل��ذا 

الذات  على  والتغّلب  وال�سرب 

واأهله  فالوطن  قدًما،  وامل�سي 

ي�ستحّقون مّنا الت�سحيات... 

ن���ح���ن ع���ل���ى ح�����ّق وم���ن 

اأّنه  بّد  فال  حق  على  كان 

ملنت�سر!".
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�سبق للفوج اأن �سارك يف معركة ال�سنية يف العام 2000 

منطقة  اإىل  �سواريخ  راجمات  �سرية  انتقال  خالل  من 

العمليات، فكانت جاهزة لتاأمني الرمايات املطلوبة. 

اأّما خالل معركة نهر البارد يف العام 2007، فقد �سارك 

الفوج ب�سرية مدفعية من عيار 130 ملم نّفذت رمايات 

الوحدات  جميع  مل�سلحة  مبا�سرة  غري  واأخرى  مبا�سرة، 

التي كانت ت�سارك يف املعارك.

مهمات �سابقة





الوقائع

كالم اللواء الركن �سلمان جاء خالل 

الأرك��ان  دورة  تخريج  احتفال  تروؤ�سه 

)والتي �سمت ثمانية  والع�سرين  التا�سعة 

وثمانني �سابًطا(، يف كلية فوؤاد �سهاب 

اجلي�ش  قائد  ممثاًل  والأركان،  للقيادة 

العماد جان قهوجي. وقد ح�سر الحتفال 

علي  ال��رك��ن  العميد  الكلية  ق��ائ��د 

م���ك���ه، رئ��ي�����ش 

اللبنانية  اجلامعة 

عدنان  الدكتور 

ال�سيد ح�سني، عدد 

ق��ادة  ممثلي  م��ن 

الأمنية  الأج��ه��زة 

وال�سفراء وامللحقني 

ال��ع�����س��ك��ري��ني 

وع�����������م�����������داء 

اجل����ام����ع����ات يف 

اإىل  اإ�سافة  لبنان، 

الكلية  اأ���س��ات��ذة 

املدّربني  وال�سباط 

ال�سباط  وعائالت 

 امل����ت����خ����ّرج����ني.

بعد الن�سيد الوطني 

كانت  اللبناين، 

كلمة مدير الدورة 

ال��رك��ن  العميد 

م��ي��الد اإ���س��ح��اق، 

العميد  ت���ال  ث���م 

ال����رك����ن خ��ال��د 

مذكرة  كنعان 

ركن،  لقب  منح 

اأ�سماء  وم��ذك��رة 

لئ��ح��ة ال�����س��رف، 

تلتهما مذكرات 

التهاين.

كلمة اللواء 

الركن �سلمان

مم����ث����ل ق���ائ���د 

اجل��ي�����ش ال���ل���واء 

�سلمان  ال��رك��ن 

اليوم  »ت��ت��خ��ّرج��ون  كلمته:  يف  ق��ال 

تخّرجكم  ويف  اأرك��اًن��ا،  ق��اًدة  �سباًطا 

ما  غالل  حت�سدون  اإّن��ا  ه��ذا،  امليمون 

�سنابل  واملثابرة،  والكّد  باجلهد  زرعتم 

مثقلة بحّبات اخلري، تلقونها يف معجن 

املوؤ�س�سة، لتتحّول عّما قريب خبًزا ي�سوع 

باأريج الكرامة والعنفوان. فانطلقوا اإىل 

الغد بخطى واثقة، دليلكم بو�سلة احلق 

والإميان، ونربا�سكم املعرفة والن�سباط، 

وحافزكم الدائم، �سرف النتماء اإىل هذه 

الذي  لبنان  وطنكم  وخدمة  املوؤ�س�سة، 

تهون يف �سبيله املهج والأرواح«.

واأ�ساف اللواء الركن �سلمان: »دورتكم 

لي�ست الأوىل يف �سل�سلة دورات الأركان، 

بالتاأكيد، لكنها  الأخرية  ولن تكون 

بها  متّر  ا�ستثنائية  اأو�ساع  ظّل  يف  تاأتي 

م�سبوقة،  غري  اإقليمية  واأزم��ات  البالد، 

ت�سيب ب�سظاياها لبنان ب�سكل اأو باآخر. 

ودللتها  باأبعادها  ال�سعبة  الظروف  هذه 

حّتمت  قد  الكثرية،  وانعكا�ساتها 

على اجلي�ش ول تزال، م�ساعفة اجلهود، 

وت�سحيات من دون ح�ساب،  و�سهًرا  بذًل 

الوطن  حفاًظا على مقّومات وجود هذا 

موّحًدا  واحًدا  �سيًدا م�ستقاًل،   وا�ستمراره 

باأر�سه و�سعبه وموؤ�س�ساته«.

فخر  بكّل  »اإننا  �سلمان:  اللواء  وتابع 

ما  بكّل  ا�ستطعنا  لقد  نقول:  واعتزاز 

لبنان  نحمي  اأن  معنى  من  للكلمة 

خالل  من  �سواء  خطريين،  عدّوين  من 

والدائمة  الكاملة  اجلي�ش  جهوزية 

عدوان  اأي  ل��ردع  اجلنوبية  احل��دود  على 

خ��الل  م��ن  اأو  حم��ت��م��ل،  اإ���س��رائ��ي��ل��ي 

الإجنازات اليومية والنت�سارات الوا�سحة 

جميع  يف  اجلي�ش  ه��ذا  حّققها  التي 

املواجهات التي خا�سها �سّد التنظيمات 

الإرهابية على احلدود ال�سرقية، وموا�سلة 

الداخل.  يف  اخلبيثة  اأ�سواكها  اقتالع 

وقت  يف  ه��ذه،  الباهرة  النجاحات  اإن 

عجزت اأكرب جيو�ش العامل، اإمكانات 

مدى  توؤّكد  حتقيقها...  عن  وت��ط��وًرا 

ووعي  بر�سالته،  اللبناين  اجلي�ش  اإميان 

وا�ستعدادهم  لواجباتهم،  واأفراده  �سباطه 

تخريج

اإعداد: تريز من�سور

              نينا عقل خليل
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تخريج دورة الأركان 

التا�سعة والع�سرين

اللواء الركن �سلمان: 

�ساراتكم خط اأحمر بني الرتّدد 

والإقدام... وبني الباطل واحلّق

اجلهود  »اأن  �سلمان  وليد  الركن  اللواء  الأركان  رئي�ش  اأكد 

يف  احلازم  اجلي�ش  لقرار  عملية  ترجمة  اإّل  هي  ما  والت�سحيات 

تتقّلب  التي  اإ�سرائيل  لبنان،  يتهّددان  عدّوين  لأخطر  الت�سّدي 

لإعادة  الفر�ش  اقتنا�ش  وحتاول  واحلرب  ال�سلم  بني  كالأفعى 

لبنان،  �سّد  عية  التو�سّ وم�ساريعها  التاريخية  اأطماعها  اإحياء 

و�سعيه  والإجرامي،  الظالمي  بفكره  يالقيها  الذي  والإرهاب 

الدائم اإىل جعل لبنان، �ساحة من �ساحاته العبثية، حيث الكلمة 

الف�سل، للتنكيل والإجرام وانتهاك احلرمات والكرامات«.
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تخريج

الدائم للت�سحية بالغايل والنفي�ش دفاًعا 

اللبنانيني  ثقة  جانب  اإىل  الوطن،  عن 

بهذه املوؤ�س�سة، ورف�سهم القاطع لظاهرة 

ن�سيجهم  ع��ن  ال��غ��ري��ب��ة  الإره������اب، 

والثقايف،  احل�ساري  واإرثهم  الجتماعي، 

ال�ساربة جذوره يف اأعماق التاريخ«.

وقال اللواء الركن �سلمان: »اإن م�ساعر 

مبنا�سبة  نفو�سكم  تغمر  التي  الفرح 

القيادة  ره��ان  ي��وازي��ه��ا  ال��ت��خ��ّرج،  ه��ذا 

ع�سب  �سّد  يف  الأ�سا�سي،  دورك��م  على 

الوحدات وجتديد انطالقتها، وحتفيزها 

بعد  والإن��ت��اج،  التقّدم  من  مزيد  على 

العلوم  م��ن  يكفي  م��ا  تلّقيتم  اأن 

الع�سكرية العالية يف جمالت التكتية 

الوحدات  قيادة  واأ�سول  وال�سرتاتيجية، 

القتالية. العمليات  خ��الل   واإدارت��ه��ا 

لذا اأدعوكم اإىل الآتي:

-  �سعوا كّل ما اكت�سبتموه يف خدمة 

مروؤو�سيكم،  اأي���دي  وب��ني  وح��دات��ك��م 

من  �سكل  الظّل  يف  القابعة  فاملعرفة 

مل  اإن  لها  معنى  ول  الأنانية،  اأ�سكال 

تخرج من الظلمات اإىل نور ال�سم�ش.

- حافظوا على قيم املوؤ�س�سة وثوابتها، 

واملناقبية  الل��ت��زام  يف  امل��ث��ال  واأع��ط��وا 

والن�سباط.

اأنف�سكم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  واظ���ب���وا   -

ي�سهد  الذي  الزمن  هذا  ففي  با�ستمرار، 

مل  ال�سعد،  خمتلف  على  هائاًل  تطّوًرا 

يعد الكتفاء بن�سف املعرفة مقبوًل، ومل 

يعد هناك من مكان للمنتظرين على 

ر�سيف املا�سي.

- تذّكروا دائًما اأنكم قادة م�سوؤولون، 

املعرفة  قدر  على  دائًما  يكون  والعطاء 

وامل�سوؤولية.

من  اإج��ع��ل��وا  اآخ����ًرا،  ولي�ش  اأخ���رًيا   -

اليوم  ارتفعت  التي  الأرك���ان  ���س��ارات 

ف���وق اأك��ت��اف��ك��م، خ��ًط��ا اأح��م��ر بني 

وال�سجاعة،  واخل���وف  والإق����دام،  ال���رتدد 

واحل��ّق.  والباطل  والثقة،  ال�سعف   وب��ني 

با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

اخلال�سة  بالتهنئة  اإل��ي��ك��م  اأت��وّج��ه 

والت�سجيع امل�ستمّر، واأخ�ش بينكم رفاًقا 

من املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 

اأ�سقاء من جمهورية م�سر  و�سباًطا عرًبا 

الها�سمية،  الأردنية  واململكة  العربية 

باملناقبية  ال����دورة  ف��رتة  ط���وال  مت��ّي��زوا 

العلمي،  التح�سيل  على  والإنكباب 

ال�سباط  اإىل  بال�سكر  اأت��وّج��ه  كما 

اإىل  ك��ذل��ك  املحا�سرين،  والأ���س��ات��ذة 

اإ�سافية  جهوًدا  بذلت  التي  عائالتكم 

لت�سيري اأمورها احلياتية اأثناء متابعتكم 

التدريب. 

هممكم  يف  اإّن  القول:  اأخ��رًيا  يبقى 

الوا�سحة وعزمكم الالحمدود على قهر 

باأّن  لالأجيال،  منكم  اإ�سارة  امل�ساعب، 

و�سبوًرا  ج��اًدا  يكون  اأن  الإن�سان  على 

ومنتًجا على مدى عمره، فبذلك ت�سمو 

اجليو�ش وتنه�ش ال�سعوب والأوطان«.

كلمة الكلية

للقيادة  �سهاب  ف���وؤاد  كلية  ق��ائ��د 

مكه  علي  الركن  العميد  والأرك��ان 

وعند  ع��ام  كل  »يف  كلمته:  يف  ق��ال 

نهاية كل دورة اأركان، يزهو هذا ال�سرح 

اجلي�ش  اإىل  يزّف  وهو  العايل،  التعليمي 

تخريج نخبة من ال�سباط القادة الأكفاء. 

دورة  اليوم، فيمتثل بتخريج  اأما موعدنا 

فلتكن  والع�سرين،  التا�سعة  الأرك��ان 

هذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا جميًعا، 

و�سرف  احل�ساد،  مبو�سم  للفرح  منا�سبة 

امل�سوؤولية  وتويّل  الأ�سعب  باملهمة  القيام 

الأعلى، هذه امل�سوؤولية التي ل ي�ستحقها 

باأنف�سهم  الواثقون  الرجال،  الرجال  اإل 

اأهدافهم، مهما  بلوغ  وامل�سممون على 

كانت ال�سعاب والأعباء والت�سحيات«.

واأو�سح العميد الركن مكه اأن »قيادة 

�سهاب  ف���وؤاد  كلية  اأول���ت  ق��د  اجلي�ش 

اله��ت��م��ام،  ك��ل  والأرك�����ان  للقيادة 

الذي  اجلي�ش،  يف  القادة  م�سنع  كونها 

تدريب  م�سوؤولية  تقع  عاتقه  على 

وتاأهيلهم  كفاءتهم  و�سقل  ال�سباط، 

داأب��ت  وق��د  ال��ك��ربى.  ال��وح��دات  لقيادة 

القيادة على تقدمي الدعم املادي واملعنوي 

بدورها  حر�ست  التي  الكلية،  لهذه 

الدعم،  لهذا  الكاملة  ال�ستجابة  على 

املرموقة  مكانتها  تر�سيخ  اإىل  �سعًيا 

اأف�سل كليات القيادة والأركان يف  بني 

هذا  حتقيق  اأج��ل  ومن  العامل.  جيو�ش 

الهدف، فاإن جهوًدا مكّثفة وحثيثة قد 

املعنيني  جميع  قبل  من  تزال  ول  ُبذلت 

مدربني  و�سباًطا  ق��ي��ادة  الكلية،  يف 

واإداريني، واأ�ساتذة حما�سرين �سكّلوا مًعا 

وحمّرك  الأدوار،  متكامل  عمل  فريق 

واملت�سارعة على  النا�سطة  التدريب  ور�سة 

خمتلف ال�سعد«.

»كونوا  بالقول:  املتخرجني  اإىل  وتوجه 

تعملون  الكلمة،  معنى  بّكل  ق��ادة 

ليل نهار يف �سبيل تطوير وحداتكم نحو 

يف  املثال  وتقدمون  والأك��م��ل،  الأف�سل 

الإخال�ش لر�سالة اجلي�ش والتفاين يف اأداء 

الواجب، وا�سعني دائًما ن�سب اأعينكم، 

ما بذله رفاقكم ال�سهداء من ت�سحيات 

ج�سام من اأجل الوطن...«.

الطوال،  الليايل  �سهرمت  »لقد  واأ�ساف: 

امتداد  على  امل�سينة  اجل��ه��ود  وبذلتم 

واملكثف،  النوعي  التدريب  من  �سنة 

املمّيز،  النجاح  هذا  لكم  حتّقق  حتى 

نتائجه  �ستلم�سون  اأنكم  يف  �سك  ول 

الواقع،  اأر���ش  على  احلا�سمة  الإيجابية 

اإذ  وحداتكم،  اإىل  غ��ًدا  ت��ع��ودون  حني 

على  ق��درة  اأك��رث  اأنف�سكم  �ستجدون 

وعلى  والأخ��ط��ار،  امل�ساعب  مواجهة 

احلديثة  املعركة  ظروف  مع  التكّيف 

ال�ستثمار  وعلى  املت�سّعبة،  واحتمالتها 

والطاقات  الع�سكرية  للو�سائل  الأق�سى 

فحروب  بت�سّرفكم،  املو�سوعة  الب�سرية 



وو�سائل  �سالًحا  تعد  مل  احلا�سرة  اأيامنا 

وفكًرا  علًما  ا  اأي�سً بل  فح�سب،  قتالية 

وخربة..«.

بالقول:  مكه  الركن  العميد  وختم 

»تغادرون اليوم هذه الكلية، لكنكم 

ومن  وذاكرتها  قلبها  من  تخرجوا  لن 

اأملها املعقود على كّل واحد منكم«.

كلمة املتخرجني اللبنانيني

ال��دورة  يف  اللبنانيني  ال�سباط  كلمة 

اأنطوان  الركن  العقيد  طليعها  األقاها 

بعد  اليوم  »نلتقي  ق��ال:  ال��ذي  قهوجي 

ال�سرح  هذا  يف  اأم�سيناها  اأ�سهر  ع�سرة 

هوّيتنا  �سقلت  اأ�سهر  ع�سرة  الأ���س��ّم. 

واأ�سبعت  الع�سكرية 

العلمية...  رغباتنا 

اأ���س��ه��ر من  ع�����س��رة 

تو�سيع  على  الإ���س��رار 

الآف�������اق، اأن��ه��ك��ن��ا 

حتى  واأُن���ِه���ك���ن���ا، 

متا�ش  على  اأ�سبحنا 

م���ع ن��ق��ط��ة ال�����ذروة، 

خّط  جتاوزنا  لكّننا 

وحّققنا  احل�����س��اد،  

الإجناز الأ�سا�سي...«.

فكما  الإرادة.  دوًم��ا  »اإنها  واأ���س��اف: 

وخو�ش  بالدم  الت�سحية  اإرادة  لنا  كانت 

كان  الوطن،  اأع��داء  ملحاربة  املعارك 

العلمي  خمزوننا  اإغ��ن��اء  من  لنا  ب��ّد  ل 

ليبقى جي�سنا   ، وتعزيز قدراتنا  والثقايف، 

الأمان وم�سدر  �سّمام 

 ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة...«.

و����س���ك���ر ال��ع��ق��ي��د 

ق���ه���وج���ي ق���ي���ادة 

اجل���ي�������ش وق���ي���ادة 

الكلية ومدير الدورة 

لهم  موجًها  فيها  املحا�سرين  وال�ساتذة 

»األف حتية عرفان وتقدير...«. 

كلمة املتخرجني العرب

فاألقاها  العرب  املتخرجني  كلمة  اأما 

الوهاب  عبد  م�سطفى  الركن  املقدم 

)م���ن اجل��ي�����ش امل�����س��ري( ال����ذي ق���ال: 

»..الل�سان يعجز عن التعبري عّما يجول 

م�ساعر  من  قلبي  ويكّنه  خاطري  يف 

واأحا�سي�ش حيال بلد عظيم وجي�ش اأبّي 

الأخوة  من  ونخبة  �سامخ  علمي  و�سرح 

والأ�سدقاء«.

لبنان، وطن  العظيم هو  وتابع: »البلد 

وال�سعب  والن��ف��ت��اح  وال��ت��ن��ّوع  احل�سارة 

اخلاّلق الذي اأجنب املفكرين واملبدعني 

اجلي�ش  هو  الأب��ّي،  واجلي�ش  والأبطال... 

ال��ل��ب��ن��اين م��رك��ز ث��ق��ل ال��وط��ن، و���س��ّر 

يتبّواأ  والذي  وفّخره،  عّزه  ورمز  ا�ستقراره، 

مكانته املتمّيزة بني �سائر جيو�ش العامل 

كفاءة وان�سباًطا وعلًما وقيًما ع�سكرية 

ال�سامخ  العلمي  وال�سرح  واإن�سانية عليا. 

هو كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان، 

الو�ساءة  امل��ن��ارة  تلك 

�سرف  لنا  ك��ان  التي 

حيث  بها،  اللتحاق 

احت�سنتنا قرابة العام، 

ن��ن��ه��ل م���ن حم���راب 

من  ون�ستزيد  علمها 

ا وفرًيا من  نورها كمًّ

الع�سكرية  ال��ع��ل��وم 

وامل���دن���ي���ة ب���اأح���دث 

العلمية  الأ���س��ال��ي��ب 

واأ���س��ات��ذة  م��درب��ني  ي��د  وعلى  والتقنية، 

حكيمة  قيادة  وب��اإ���س��راف  اأك��ّف��اء... 

اأن  حاولنا  مهما  ن�ستطيع  ل   ور�سيدة، 

نوفيها حقها من التقدير والعرفان«.

ال�سباط  ورف��اق��ي  »زم��الئ��ي  واأ���س��اف: 

خريجي دورة الأركان التا�سعة والع�سرين،  

خرية  م��ن  مم��ت��ازة  نخبة  كنتم  لقد 

اأن  ا�ستطعتم  وخلًقا،  علًما  ال�سباط 

توؤدون  والواجب،  الجتهاد  بني  توازنوا 

وتبذلون  ناحية  من  الوطني  دورك��م 

اجلهد الأكادميي يف التح�سيل والدرا�سة 

لوطنكم  فكنتم  اأخ��رى،  ناحية  من 

فهنيًئا  وال��ف��داء،  والعطاء  ال��ب��ذل  رم��ز 

بلبنان،  لكم  وهنيًئا  بكم  للبنان 

واأعدكم باأين �ساأكون لكم ماحييت 

ا يكّن لكم  ا خمل�سً باإذن الله اأّخا وفيًّ

اآي��ات  واأع��ظ��م  احل��ب  م�ساعر  اأ�سمى 

التقدير...«.
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�سّنف العقيد الركن اأنطوان قهوجي طليع الدورة، بينما 

�سّنف املقدم الركن حممد دحبول يف املرتبة الثانية، واملقدم 

الت�سنيفات

الركن اليا�ش عاد يف املرتبة الثالثة. 

كما �سّنف املقدم الركن م�سطفى عبد الوهاب يف املرتبة الأوىل بني ال�سباط 

العرب )اجلي�ش امل�سري(، واملقدم فار�ش نوري املنا�سري ) اجلي�ش الأردين( يف املرتبة 

الثانية.

الركن  العقيد  بحث  �سنّف  فقد  العلمية،  الأبحاث  ت�سنيف  لناحية  اأما 

ال�سباط  فئة  عن  نف�سها  املرتبة  يف  و�سّنف  الأوىل،  املرتبة  يف  قهوجي  اأنطوان 

العرب بحث املقدم الركن فار�ش نوري املنا�سري )اجلي�ش الأردين(.



النتائج وكلمة القيادة

الوطني  بالن�سيد  احل��ف��ل  ا���س��ت��ه��ّل 

اللبناين ومن ثّم تليت مذكرة النتيجة 

النهائية للدورة، فالئحة ال�سرف وتهنئة 

الذي  ف��ّواز  قا�سم  النقيب  ال��دورة  طليع 

املرتبة  يف  ا  اأي�سً البحثية  ورقته  �سّنفت 

املمّيزين.  ال�سباط  اإىل  اإ�سافة  الأوىل، 

الدروع  وتبادل  ال�سهادات  ت�سليم  وقبل 

الكلّية،  وق��ائ��د  ال����دورة  طليع  ب��ني 

ال�سباط  اإىل  اجلي�ش  قائد  ممثل  توّجه 

املتخّرجني بكلمة قال فيها: 

»اإن الكلمات الثالث التي متّثل �سعار 

جناح.  – تطّور   – معرفة  هي:   الكّلية 

العلوم،  تلّقي  نتيجة  ه��ي  فاملعرفة 

قائد  ك��ّل  وعلى 

اك���ت�������س���اب���ه���ا 

�سحيح  ب�سكل 

منهجية  ووف����ق 

����س���ل���ي���م���ة، ث��م 

مو�سع  و���س��ع��ه��ا 

ال����ت����ط����ب����ي����ق، 

امل�ستندة  فاملعرفة 

هي  ال��ع��ل��م  اإىل 

اأ����س���ا����ش ال���ق���رار 

والتطّور،  ال�سائب. 

حديث،  هو  ما  كل  مبواكبة  يتمّثل 

وهو اأ�سا�ش تاأمني ا�ستمرارية النجاح. من 

الكلمات  التزام معاين هذه  فاإن  هنا، 

على  اأو  الكّلية  م�ستوى  على  الثالث 

النهاية  يوؤدي يف  املتدّربني فيها،  م�ستوى 

حمرتفني،  اأك��ف��اء  ق���ادة  تخريج  اإىل 

�سباط  �سك،  اأدنى  دون  من  بينهم  من 

نحتفل  الذين  والأربعني  الرابعة  ال��دورة 

بتخّرجهم اليوم«.

هذه  اأّن  الطبيعي  »من  قائاًل:  واأ�ساف 

الدورة وعلى اأهميتها، ل ت�سّكل نهاية 

املطاف يف م�سريتكم الع�سكرية، اإّنا 

متّثل دورة متقّدمة، اكت�سبتم خاللها 

القيادة  جم��ال  يف  الع�سكرية  املعارف 

العامة  والتكتية  الأرك����ان،  وعمل 

املعارف  اإىل  اإ�سافة  وجوهها،  مبختلف 

القانونية والتنظيمية والثقافية العامة، 

ومن �ساأنها جميًعا اأن ت�سهم يف رفع درجة 

الع�سكرية...  وكفاءتكم  اأهليتكم 

تقّدمون  امل�سوؤولّية،  ق��در  على  كونوا 

وجلي�سكم... لوحداتكم   الأف�سل 

اأه��م  اأح��د  ه��و  ال��ت��دري��ب  اأن  اأّك���د  واإذ 

املعيار  ب��ل  ل  اجل��ي�����ش،  ق���ّوة  عنا�سر 

القتايل  م�ستواه  حت��دي��د  يف  الأ���س��ا���س��ي 

خمتلف  على  وجهوزيته  وال��ع��م��الين 

غًدا  »تلتحقون  ا:  اأي�سً ق��ال  ال�سعد«، 

�سلبة،  واإرادة  كبري  بزخٍم  بوحداتكم 

الأداء  متابعة  اأعينكم،  ن�سب  وا�سعني 

الدفاع  يف  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  املمّيز 

املكت�سبات  حمى  وال��ذي  لبنان،  عن 

خ الأمل يف نفو�ش املواطنني،  الوطنية، ور�سّ

فكونوا دائًما اإىل جانب ع�سكرييكم 

اأبناء  ومواطنيكم، واأثبتوا اأنكم خرية 

يف  ي�سّحي  من  اأك��رث  واأنكم  الوطن، 

�سبيله...«.

مّكه  الركن  العميد  دّون  وختاًما، 

واأُخ���ذت  ال��ذه��ب��ي  ال�سجل  يف  كلمة 

حفل  ذل��ك  وت��ال  التذكارية،  ال�سورة 

الكّلية  مق�سف  يف  اأقيم  كوكتيل 

احتفاًل باملنا�سبة...

تخريج

... ودورة

قائد كتيبة

للقيادة  �سهاب  فوؤاد  كّلية  احتفلت 

الرابعة  ال��دورة  بتخريج  والأرك���ان 

ح�سور  يف  كتيبة،  لقائد  والأربعني 

الكلّية  قائد  مّكه  علي  الركن  العميد 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

قهوجي و�سباط من قيادة اجلي�ش ومن 

امل�ستقّلة  والأفواج  الكربى  الوحدات 

واملدّربني والأ�ساتذة واملحا�سرين.

العدد 30361





جي�سنا

اإعداد:

نينا عقل خليل

العدد 32361

 ال�سفري الأمريكي يح�سر

 رماية جتريبية بال�سواريخ

امل�سادة للدروع املحّققة حديًثا

القيادة  و�سعتها  التي  التدريب  خطة  اإط��ار  يف 

الع�سكرية  ال��وح��دات  جهوزية  م��ن  للتاأكد 

خالل  والفاعل  ال�سريع  للتدخل  وا�ستعدادها 

للدروع  امل�ساد  الفوج  نّفذ  القتالية،  العمليات 

نوع  للدروع،  امل�سادة  بال�سواريخ  جتريبّية  رماية 

ت�سّلمها  التي  املتطّورة   TOW BBو  TOW - A
املتحدة  الوليات  من  الأخ��رية  الآون��ة  يف  اجلي�ش 

الأمريكية.

 – الطيبة  حقل  يف  ج��رت  التي  الرماية  ح�سر 

بعلبك، نائب رئي�ش الأركان للتخطيط العميد 

الركن مارون احلّتي ممثاًل قائد اجلي�ش العماد 

 David جان قهوجي، وال�سفري الأمريكي ال�سيد

Hale على راأ�ش وفد من مكتب التعاون الدفاعي 
الأمريكي وعدد من كبار ال�سباط.

الفوج  اإيجاز قّدمه قائد  الرماية  وقد �سبق تنفيذ 

العميد الركن جانو احلداد عن تاريخ ا�ستعمال 

�سواريخ ال� TOW يف اجلي�ش اللبناين، واأهميتها 

واملنرّيات  للدروع،  امل�سادة  الأ�سلحة  منظومة  يف 

ل  حديًثا،  امل�ستلمة  لل�سواريخ  الإ�سافية  التقنية 

ويف  الليل  ا�ستخدامها خالل  فعالية  �سّيما جلهة 

ظروف الروؤية ال�سعبة.

الرماية  ا�ستخدمت يف  التي  ال�سواريخ  اأن  يذكر  

يف  وذل��ك  لبنان  اإىل  و�سلت  كانت  التجريبية 

املخ�س�سة  الأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  اإط��ار 

ا  للجي�ش، وكانت قد و�سلت يف الفرتة نف�سها اأي�سً

40 اآلية نوع »هامفي«.
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... وتخريج دورتني يف حامات

فادي  الركن  العقيد  اخلا�سة  القوات  مدر�سة  قائد  ح�سور  يف 

وال�سفري  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  خم��ول 

وفد من مكتب  راأ�ش  David Hale  على  ال�سيد  الأمريكي 

ال�سباط  من  عدد  جانب  اإىل  الأم��ريك��ي،  الدفاعي  التعاون 

واملدعّوين وذوي املتخّرجني، اأقيم يف منطقة حنو�ش - حامات، 

جرتا  واللتني  مهرة«  ورم��اة  »مداهمة  دورت��ي  تخريج  احتفال 

باإ�سراف مدّربي املدر�سة وفريق التدريب الأمريكي املتخ�س�ش.

تخّلل الحتفال تقدمي درع لكل من طليعي الدورتني وتقليد 

األقى  كذلك،  ال�سهادات.  وت�سليمهم  �ساراتهم  املتخّرجني 

باملنا�سبة،  كلمة  خمول  الركن  العقيد  اجلي�ش  قائد  ممثل 

ومما  مدّربيهم.  وجهود  املتخّرجني  كفاءة  على  فيها  اأثنى 

يراهن  البالد،  بها  متّر  التي  الدقيقة  الظروف  »و�سط  قاله: 

اللبنانيون اأكرث من اأي وقت م�سى على دور اجلي�ش يف حت�سني 

الوطن من الأخطار، �سواء من خطر العدو ال�سرائيلي واأطماعه 

خطر  من  اأم  الطبيعية،  وثرواتنا  ومياهنا  باأر�سنا  التاريخية 

الإرهاب املرتّب�ش �سرًا بوحدتنا الوطنية و�سيغة عي�سنا امل�سرتك، 

اأي  اإىل  وا�ستقرارهم  املواطنني  باأمن  العابثني  اإىل  بالإ�سافة 

منطقة اأو جهة انتموا.

اإن هذا الرهان الذي طاملا ج�سده اجلي�ش بال�سرب والإرادة والتفاين، 

ودماء قوافل �سهدائه الأبرار، يرّتب على موؤ�س�س�ستكم جمدًدا 

العمل ليل نهار حلماية املكت�سبات الوطنية، كما يرّتب على 

بالثوابت  التم�سك  موقعه،  كان  واأّنى  اأفرادها  من  فرد  كل 

للموؤ�س�سة  املطلق  ال��ولء  مقّدمها  ويف  والوطنية،  الع�سكرية 

والوطن، والبتعاد عن ال�سيا�سة، وعن الأفكار الفئوية الهّدامة 

التي ل مكان لها يف جي�سكم على الأطالق«.

ويف اخل���ت���ام، ن��ّف��ذ امل��ت��خ��ّرج��ون مت��ري��ًن��ا ق��ت��ال��ًي��ا ح��ول 

مبنى،  داخ���ل  نة  متح�سّ اإره��اب��ي��ة  جم��م��وع��ة  مهاجمة 

ت��خ��ّل��ل��ت��ه ع��م��ل��ي��ات اإن�����زال م��ن ال��ط��واف��ات وا���س��ت��خ��دام 

 ن����ريان ال���رم���اة ال��ق��ّن��ا���س��ني ل��ت��غ��ط��ي��ة ت���ق���ّدم ال��ع��ن��ا���س��ر.



القوات  مدر�سة  م��ن  وح���دات  ن��ّف��ذت 

املدفعّية  الأّول،  املدرعات  الأّول،  التدخل  واأف���واج:  اخلا�سة 

الثاين، والقوات البحرّية واجلوّية ووحدات متدّربة من املديرّية 

العامة لالأمن العام واملديرّية العامة لأمن الدولة، مناورة قتالّية 

ليلّية بالذخرية احلّية. وقد نّفذت املناورة التي حتاكي الق�ساء 

يف  مبنّي��ة،  مناط��ق  يف  ن��ة  متح�سّ اإرهابّي��ة  جمموع��ة  على 

حام��ات.

مماثلة  مناورة  املدر�سة  نّفذت  كما 

مب�ساركة وحدات من لواء امل�ساة العا�سر وفوج املدفعية الثاين 

والقوات اجلوّية والبحرّية، ومن املديرّية العامة لأمن الدولة.

باملدفعي��ة  رم��اي��ات  امل��ن��اورت��ني  خ��الل  ا�ستخدمت  وق��د 

واخلفيف��ة،  املتو�سط��ة  والأ�سلح��ة  والطواف��ات  والدباب��ات 

حت�سين��ات  يف  ثغ��رات  لفت��ح  املتفجرات  من  وكمّي��ات 

الإرهابي��ة. املجموع��ة 

جي�سنا

العدد 34361

...وميّثل دور الرهينة يف مناورة ملغاوير البحر

يف ح�سور ال�سفري الأمريكي ال�سيد David Hale الذي مّثل دور الرهينة، نّفذت وحدات من فوج مغاوير البحر مناورة تدريبّية 

مقابل قاعدة بريوت البحرية حتاكي مداهمة �سفينة مدنّية مّت اختطافها من قبل جمموعة اإرهابّية وخطف رهائن مدنّيني 

كانوا على متنها. وقد متّيزت املناورة التي اأ�سرف عليها قائد الفوج العقيد الركن حممد امل�سطفى وال�سّباط املدّربون بالدقة 

واحلرفية، حيث برهن الع�سكريون عن قدراتهم العالية وكفاءتهم يف تنفيذ املهمات.

مناورتان قتاليتان



بتخريج  احلربية  الكّلية  احتفلت 

والتي  والأربيعن  التا�سعة  �سرية  اآمر  دورة 

ت�سّم �سباًطا من خمتلف قطع اجلي�ش 

واألويته.

تراأ�ش الحتفال العميد الركن بطر�ش 

جربائيل قائد الكّلية بالوكالة ممثًل 

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

اجلي�ش،  �سباط  كبار  من  عدد  وح�سره 

و�سباط الكّلية اإىل املدّربني يف ملكها 

ومن خارجه.

وبعد ت�سليم ال�سهادات وتهنئة ال�سباط 

املمّيزين وتبادل الدروع بني طليع الدورة 

الركن  العميد  األقى  الكّلية،  وقائد 

املتخّرجني،  فيها  هناأ  كلمة  جربائيل 

ال��دورة  ط��وال  بذلوها  التي  باجلهود  ون��ّوه 

اأ�سهر،  ث��لث��ة  ح���واىل  ا�ستمرت  ال��ت��ي 

التي متّيزوا بها، ومّما جاء يف  وباجلدية 

منكم  واح��ٍد  كل  »ليعلم  الكلمة: 

الراهنة بكل حيثّياتها هي  اأن حياته 

ال�سابقة،  واإجنازاته  اأفكاره  �سنع  من 

وليدة  هي  الآن  مكانته  ف��اإن  وبالتايل 

�سناعة  اليوم  منذ  اأح�سنوا  لذا  ما�سيه. 

نتاج  �سيكون  لأن���ه  م�ستقبلكم، 

واأدائ��ك��م  و�سلوككم  اأف��ك��ارك��م 

احلايل. فمن يح�سن التفكري، يح�سن 

م�ستقبله  �سورة  وير�سم  الطريق  اختيار 

ومن  حليفه،  النجاح  ويكون  الزاهية، 

يف  وي�سقط  الطريق  ي�سل  التفكري  ي�سئ 

فحّدد  املجهول.  وعتمة  الف�سل  خيبة 

تلقيته  ما  وليكن  خيارك،  اليوم  منذ 

به  �سقلَت  وم��ا  خمتلفة،  معارف  من 

وان�سباط،  مناقبية  م��ن  �سخ�سيتك 

ومثاًل  الأي��ام،  من  املقبل  يف  لك  ا  نربا�سً

ومو�سع  مروؤو�سيك،  اأمام  حذوه  يحتذى 

يراهن  انفك  ما  ال��ذي  �سعبك  تقدير 

على دور موؤ�س�ستنا الع�سكرية عند كل 

مفرتق خطري«.

واأ�ساف: »تغادرون اليوم اإىل مهّماتكم 

حماية  يف  موؤمتنون،  عليها  انتم  التي 

فاأّنى كان  ال�سعب،  و�سون وحدة  الأر�ش 

قدر  على  الأمانة  احفظوا  موقعكم، 

وعززوا  ال�سمري،  �سوت  ومدى  ال�ستقامة 

�ساأنها على قدر ما حتملون من مناقبية 

وولء...«
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 تخريج دورة �آمر �سرية )49( 

يف الكّلية احلربية



يف  الوطني  الدفاع  وزارة  مبنى  زار 

املعمارية  الهند�سة  اأ�ستاذ  ال���ريزة، 

بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف 

وفد  يرافقه  عربيد،  جورج  الدكتور 

ومن  املذكورة  اجلامعة  من  طلبي 

اإىل  بالإ�سافة  اللبنانية،  اجلامعة 

عدد من املهتّمني يف هذا املجال من 

العربي  املركز  ومن  املدين  املجتمع 

للعمارة.

ج��ال  ال��زائ��رون يف م��ب��اين ال���وزارة 

الدكتور  قّدمه  �سرٍح  اإىل  وا�ستمعوا 

ال��ذي  ال�سرح  لهذا  املعمارية  اخل�سائ�ش  ح��ول  عربيد 

اأندريه  الفرن�سي  املعماريني  املهند�سني  من  كل  �سّممه 

هذه  طبعت  وقد  هندية.  موري�ش  واللبناين  فوجن�سكي 

املعمارية  الهند�سة  تطّور  من  هامة  مرحلة  اخل�سائ�ش 

الر�سمّية  العائدة للمباين  لبنان، بخا�سة تلك  احلديثة يف 

يف فرتة ال�ستينات من القرن املا�سي. واجلدير ذكره اأن هذه 

الزيارة تنّظم �سنوًيا لطلب الهند�سة املعمارية يف اجلامعة 

الأمريكية.

يف  للتدري�ش  املنتدبون  الأ�ساتذة  اأق��ام 

الكّلية احلربية حفل ع�ساء تكرميي 

لقائد الكّلية بالوكالة العميد الركن 

اإليه  دعي  و�سّباطها،  جربائيل  بطر�ش 

من  وع��دد  اللبنانية  اجلامعة  رئي�ش 

اإ�سافة  التقاعد،  ويف  القيادة  يف  ال�سباط 

اإىل الأ�ساتذة وعقيلتهم واملقدم الفرن�سي 

فرانك �سابري.

املجّمع  يف  اأقيم  ال��ذي  احلفل  افتتح 

الوطني  بالن�سيد  جونيه،  يف  الع�سكري 

بني  ال���دروع  ت��ب��ادل  وتخّلله  اللبناين، 

ممثل رئي�ش اجلامعة اللبنانية الدكتور 

العميد  الكّلية  وقائد  حبيب  كميل 

درًعا  بدوره  �سّلم  الذي  جربائيل  الركن 

للدكتور نبيل اأبو نقول.

اأ�ساد  باملنا�سبة  كلمة  فرحات  فوزات  الدكتور  األقى  بعدها 

كما  واملواطن.  الوطن  �سبيل  يف  وبت�سحياته  باجلي�ش  فيها 

كانت كلمة ملمثل رئي�ش اجلامعة الدكتور حبيب الذي وّجه 

حتية اعتزاز اإىل اأهل البطولة، اإىل حاملي �سيوف الكرامة، اإىل 

لكل  طوبى  وقال:  دعوة...  ولل�سلم  قدوة...  للحرب  هم  من 

�سابط ورتيب وجندي ارتفع �سهيًدا ليبقى لبنان.

يف  �سقطوا  الذين  الأبطال  جي�سنا  �سهداء  دماء  اأمام  »انحني 

العدو  مواجهة  يف  ال�سماء  اإىل  قّدي�سني  لريتفعوا  الوغى  �ساحة 

ال�سهيوين على احلدود«.

جي�شنا

العدد 36361

... واأ�ضاتذتها يكّرمون قائدها وال�ضباط

طالب الهند�ضة يف الأمريكية يزورون وزارة الدفاع الوطني



قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  وبرعاية  �سنوي  تقليد  يف 

تكرميي  احتفال  اأقيم  �سقر،  عبدو  الطيار  بالعميد  ممثًل 

لأطفال �سهداء اجلي�ش الذين �سقطوا يف خميم نهر البارد من 

�سايل  الآن�سة  لبنان  جمال  ملكة  مب�ساركة  عكار،  اأبناء 

الطفولة«  لإ�سعاد  اللبنانية  »اجلمعية  من  وبدعوة  جريج، 

و»عكار بر�ش«.

الن�سب  على  الزهر  من  اأكاليل  بو�سع  الحتفال  ا�ستهل 

ممثل  قبل  من  العبده  �ساحة  يف  اجلي�ش  ل�سهداء  التذكاري 

اإ�سعاد  جمعية  ورئي�سة  لبنان  جمال  وملكة  اجلي�ش  قائد 

الطفولة الدكتورة نزيهة اليو�سف،  وذلك يف ح�سور �سخ�سيات 

اجتماعية وثقافية. بعدها غر�ست الآن�سة جريج �سجرة زيتون 

يف مطار الرئي�ش رينيه معّو�ش حيث اأقيم احتفال مركزي يف 

اإحدى قاعاته.

�سقر  الطيار  العميد  اجلي�ش  قائد  ممثل  األقى  وللمنا�سبة، 

»لي�ش  فيها:  ق��ال  كلمة 

اأجمل من ال�سورة التي ترت�سم 

خمّيلتهم،  يف  تتكّون  التي  والأمنيات  الأطفال  عيون  يف 

نقطف منها زهوًرا تطبع م�ستقبل اأعمارنا، ففي هذه الوجوه 

ا يف وطن يحتاج  الواعدة نقراأ الكثري ونكتب الكثري، خ�سو�سً

اأكرث ما يحتاج اإىل اإحياء الآمال وجتديد الهمم، ون�سر مبادئ 

املحبة والت�سامح والتعاون على كّل �سعيد«.

واأ�ساف: »لقد عّودتنا جمعية اإ�سعاد الطفولة يف عكار على 

ال�ستمرار يف الأعمال والن�ساطات اخلرّية، وعلى الوفاء للمبادئ 

�سامية،  اأهداًفا  اأعينها  ن�سب  وا�سعة   والوطنية،  الأخلقية 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأبناء  بني  التكامل  تر�سيخ  يف  تكمن 

واأبناء املجتمع املدين على كل �سعيد، ولقاء امل�ساعر الوطنية 

الدمعة،  يف  اأو  البت�سامة  يف  �سواء  اجلميع،  بني  والإن�سانية 

جرحاه  لآلم  ودمعة  جي�سه،  وانت�سار  الوطن  ل�سمود  ابت�سامة 

وغياب �سهائه، الذين �سقطوا وهم يلّبون نداء الواجب، مقّدمني 

ا ل تن�سى يف ال�سرف والبطولة ونكران الذات...«. درو�سً
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�جلمعية �للبنانية لإ�سعاد �لطفولة كّرمت اأبناء الع�ضكريني ال�ضهداء

ثانوية ب�ضامون 

الر�ضمية تكّرم اجلي�ش

 No War Child كّرمت ثانوية ح�سني م�سعود الر�سمية - ب�سامون برعاية جمعية

الهولندية اجلي�ش اللبناين و�سهداءه، من خلل عمل م�سرحي قّدمه الطلب بح�سور 

ممّثل قائد اجلي�ش العقيد وائل اأبو �سقرا ومدير الثانوية نعيم بو غّنام وعدد كبري من 

الطلب والأهايل. 

اللغة  ب�»يوم  الحتفال  �سمن  التكرمي  ه��ذا  واأت��ى 

�سنوًيا  تقليًدا  اأ�سبح  ال��ذي  الثانوية  يف  الإنكليزية« 

الت�سفيات  اإىل  تاأّهلوا  الذين  التلمذة  خلله  يتبارى 

ن�سف النهائية يف فئات خمتلفة اأمام جلنة حكم من 

اخلرباء الرتبويني.

ال�سلم  ثقافة  ن�سر  كان  العام  هذا  املباراة  ومو�سوع 

ونبذ الإرهاب وتعميم روح املحبة وتقّبل الآخر.



ليل 25 – 26 حزيران املن�سرم ت�سّدت قوة 

ارهابية م�سلحة  من اجلي�ش ملجموعة  

باجتاه  اجل���رود  م��ن  الت�سلل  ح��اول��ت 

مع  القوة  ا�ستبكت  وقد  عر�سال.  بلدة 

الرهابيني واأوقعت يف �سفوفهم قتيلني، 

اأحدهم ال�سوري ح�سني عبد الله الرفاعي 

والثاين جمهول الهوية، فيما لذ الباقون 

بالفرار باجتاه اجلرود. وقد �سبط اجلي�ش 

وقنابل  حربية  بندقية  القتيلني  بحوزة 

والمتعة  الذخائر  من  وكمية  يدوية 

الع�سكرية...

وا����س���ل���ت  ذل�������ك،  اإىل 

الوحدات الع�سكرية تنفيذ 

التدابري الأمنّية يف خمتلف 

ونّفذت  اللبنانية،  املناطق 

اأ�سفرت عن  دهم  عمليات 

امل�ستبه  من  العديد  توقيف 

تنظيمات  اإىل  بانتمائهم 

اإرهابية.

التي  التوقيفات  ح�سيلة  بلغت  وق��د 

ا من  اأيار، 2175 �سخ�سً مّتت خلل �سهر 

عّدة جن�سيات.

و�سبطت قوى اجلي�ش حواىل 157 �سيارة 

و79  �سيد،  زوارق  وث��لث��ة  و�ساحنتني، 

كمّيات  اإىل  بالإ�سافة  نارية،  دّراج��ة 

والذخائر  والألغام  الفردية  الأ�سلحة  من 

من  وكمّيات  واملتو�سطة،  اخلفيفة 

امل��خ��درات وال��دخ��ان امل��ه��ّرب والأج��ه��زة 

الإلكرتونية.

التي  الإمن��ائ��ي��ة  امل��ه��م��ات  اإط����ار  يف 

وزارة  مع  وبالتن�سيق  اجلي�ش،  ينّفذها 

للقوات  تابعة  طوافات  قامت  الزراعة، 

اجلوية بر�ش مبيدات خا�سة مبكافحة 

يف  القمح  حقول  ف��وق  ال�سونة،  ح�سرة 

مناطق:  املهمة  �سملت  وق��د  البقاع. 

تربل، ال�سعيدة، ح�سم�ش، علي النهري، 

احللنية،  ري���اق،  �سليفا،  ك��ف��ردان، 

النا�سرية، �سرعني الفوقا والتحتا، طليا، 

زحلة-  �سهول  دي��رزن��ون،  الدلهمية، 

املعلقة وحو�ش الأمراء.

وح��دات  �ساهمت  نف�سه،  الإط���ار  ويف 

قلعة  ج��دران  تنظيف  يف  اجلي�ش  من 

طرابل�ش،   - امليناء  حملة  يف  ال�سباع 

امل�ساة  لواء  من  عنا�سر  �ساركت  كما 

اخلام�ش يف عملية نزع نباتات دخيلة 

ال�سمالية  اجلهة  من  �سور  حممّية  من 

ملركز �سواكري البحر، وذلك مب�ساركة 

ط����لب م���ن اجل��ام��ع��ة ال��ي�����س��وع��ي��ة 

من  وع��ن��ا���س��ر  خمتلفة  وج��م��ع��ي��ات 

املحمّية ومن بلدية �سور واملديرية العامة 

للدفاع املدين. 

جي�شنا

العدد 38361

طوافات تكافح ال�ضونة وع�ضكريون يف مهّمات اإمنائّية

�ضهادة بكالوريو�ش 

 يف اإدارة الأعمال 

للمالزم اأول البحري 

بول زغيب

البحري  اأول  امل��لزم  حاز 

ب���ول ح��ّن��ا زغ��ي��ب من 

البحرية  جونية  ق��اع��دة 

يف  بكالوريو�ش  �سهادة 

بتقدير  الأع��م��ال،  اإدارة 

ع����ام ج��ي��د ج�����دًا، من 

والعلوم  الآداب  جامعة 

والتكنولوجيا يف لبنان.

جي�ش العلم والثقافة  اجلي�ش ي�ضتبك مع جمموعة ارهابية

حاولت الت�ضلل اإىل عر�ضال ومقتل اثنني من الرهابيني





 يف قلعة نيحا:

القلوب الكبرية ل تعرف التعب

التاريخية القلعة التي احت�سنت الأمري فخر  من قلعة نيحا 

اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد  امل�سوار.  انطلق  وحمته،  الدين 

اجلبل جايني«،  اأهل  يا  »جايني  ال�سايف يف  �سوت جورج  �سدح 

وكانت  ال�سايف.  ودي��ع  الراحل  وال��ده  اأغ��اين  من  وجمموعة 

كلمة لرئي�سة جمعية »جبلنا« يول جنيم التي �سكرت كل 

وموؤ�س�سات،  بلديات  من  الن�ساط،   هذا  اإجناح  يف  �ساهم  من 

وقالت: ال�سكر الأكرب للمغاوير وللجي�ش اللبناين وعلى راأ�سه 

قائد  نيحا  بلدية  بدورها كّرمت  العماد جان قهوجي.  قائده 

فوج املغاوير العميد الركن روكز وقّدمت له درعها عربون وفاء 

و�سكر على الت�سحيات اجل�سام التي قدمها عنا�سر الفوج يف 

مواجهة التحديات حفاًظا على اأمن لبنان و�سلمته. اأعقب 

ذلك �سرح قدمه مدير حممية اأرز ال�سوف نزار هاين حول امل�سار 

املقررة يف حال  الإج��راءات  وحول   ، 18 كلم  يبلغ طوله  الذي 

حدوث اأي اأمر طارئ.

وقبيل الأنطلق، كانت كلمة للعميد الركن روكز قال 

فيها، »قلبنا بيكرب فيكن ولقلبوا كبري ما بيعرف التعب. 

وما تخافوا انتو عم مت�سوا مع اجلي�ش ومع املغاوير...« وطلب 

اإ�سارة  منهم احرتام البيئة الطبيعية خلل امل�سري، ثم اأعطى 

النطلق.

من الإنطالق اإىل الو�ضول

برفقة  امل�ساركون  انطلق  والفرح  احلما�سة  من  اأجواء  و�سط 

�سمن  كلم   18 حواىل  واجتازوا  كتف،  اإىل  كتًفا  املغاوير، 

ممرات املحمية و�سوًل اإىل غابة اأرز الباروك ثم معا�سر ال�سوف، 

نظمته  حافل  مهرجان  انتظارهم  يف  هناك  ك��ان  حيث 

اأح�سان  بني  م�سافات  امل�ساركون  قطع  »جبلنا«.  جمعية 

التاريخي  نيحا  ونبع  جلوت  بعني  مّروا  اجلمال.  رائعة  طبيعة 

ال�سوف.  فمعا�سر  ومر�ستي  ال�سع�سوع،  عني  اإىل  و�سوًل  وجباع 

ب�ساتني  وو�سط  تارة  ال�سنديان  غابات  و�سط  بامل�سري  ا�ستمتعوا 

عنا�سر  اأّمن  امل�سلك،  طول  على  اأخرى.  تارة  والكرز  التفاح 

الفوج جميع الحتياجات اللوج�ستية للم�ساركني يواكبهم 

اجلي�ش 

�إعد�د:واملجتمع

الرقيب �ضامر حميدو

العدد 40361

»جبلنا« واملغاوير 

يف »م�ضوار وفاء«

خال�ش  »اأن  ليوؤكدوا  جاوؤوا  م�ضارك   5000 من  اأكرث 

لبنان  بتكاتفنا مع اجلي�ش«. من كل  الوحيد هو  لبنان 

ليربهنوا  طويلة،  م�ضافات  قطعوا  و�ضغاًرا،  كباًرا  اتوا، 

مرة جديدة ان اجلي�ش و�ضعبه يد واحدة تعمل خلال�ش 

لبنان .

فلل�ضنة الثالثة على التوايل ، نظمت جمعية »جبلنا«، 

يف  املغاوير  وفوج  ال�ضوف  اأرز  حممية  مع  بالتعاون 

مع  »م�ضوار  عنوان  حتت  م�ضرية  اللبناين  اجلي�ش 

منور  مع  كتف  اإىل  كتًفا  م�ضوا  امل�ضاركون،  مغوار«. 

اجلي�ش اللبناين ويف مقدمتهم العميد الركن �ضامل روكز 

قائد فوج املغاوير .



كان  فيما  اللبناين،  الأحمر  ال�سليب 

على  الوقائع  يبث  التلفزيوين  النقل 

الهواء مبا�سرة.

يف معا�سر ال�سوف ارتاح امل�ساركون من 

عناء امل�سري، جتولوا يف معر�ش املنتجات 

اإىل  الدعوة  لّبوا  ثم  واحلرفية،  البلدية 

غداء قروي يف احلديقة العامة ملحمية اأرز 

ال�سوف.

ملاذا اأتيتم؟

مع  ل���ق���اءات  اجل��ي�����ش  ملجلة  ك���ان 

رام��ي  امل�����س��وار.  يف  امل�����س��ارك��ني  بع�ش 

عفوية  وب��ك��ل  ���س��ن��ة(   12( وراي�����ان 

لنقول  ه���ون  »ن��ح��ن��ا  ق���ال:  الأط���ف���ال 

اجلي�ش«. م��ع  نحنا  وك��ب��ار  زغ��ار   ان��و 

»الّلمة«  على  اجلي�ش  �سكرت  ي��ارا 

اأنا  ال�سمال  من  »اأتيت  وقالت  احللوة، 

لنو  اجلي�ش  مع  من�سي  كرمال  واأهلي 

اأبطال  وامل��غ��اوي��ر  لبنان  لكل  اجلي�ش 

بيفتخر فيهن كل لبنان«.

جنيم  ي��ول  »جبلنا«  جمعية  رئي�سة 

يقام  كان  املهرجان  هذا  اأن  اأو�سحت 

اأن  العام  هذا  »قررنا  ولكن   ، اأيلول  يف 

فيه  ي�سارك  ا�ستثنائًيا  يكون مهرجاًنا 

اأكرب عدد من اللبنانيني فغرينا املوعد 

ليتاح  الدرا�سي  العام  �سمن  وجعلناه 

للطلب والتلمذة امل�ساركة«.

اأما رئي�ش جلنة حممية ال�سوف املحامي 

مع  »م�����س��وار  اأن  فاعترب  جنيم  ���س��ارل 

واجتماعي  وبيئي  وطني  ن�ساط  مغوار«، 

بامتياز. وهو يجمع اللبنانيني مبختلف 

انتماءاتهم واجتاهاتهم.

اجلي�ش  لقائد  ال�سكر  وجه  اخلتام  ويف 

العماد جان قهوجي على دعمه امل�ستمر 

»للم�سوار« وجلميع الأن�سطة املماثلة.
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املعهد  يف  وال�سرتاتيجية  ال�سيا�سة  يف  دورة  اللبناين  اجلي�ش  �سباط  من  عدد  يتابع 

العايل للحرب يف الربازيل.

واإدارة  اجلوي  الدفاع  مركز  طلبه  زار  املعهد،  ينظمها  التي  الن�ساطات  اإطار  ويف 

قائده  التقوا  حيث  برازيليا،  العا�سمة  يف  الطريان 

العميد الطيار ليونيد�ش ماديرو�ش جونيور. وقد القى 

طلب  باإ�سم  كلمة  حيار  البري  الركن  العقيد 

التي  املعهد  تاريخ  يف  الأوىل  املّرة  اأنها  علًما  الدورة، 

مماثلة،  ملهمة  برازيلي  غري  �سابط  فيها  يعني 

ا اأنها ت�سمنت تكرمي قائد املركز املذكور. خ�سو�سً

ع�ساء  حفل  اللبنانيون  ال�سباط  اأق��ام  ذلك،  اإىل 

احلفل  وتخلل  وا�ساتذته.  املعهد  �سباط  �سرف  على 

كلمة لقائد الدورة العميد الطيار ماركو �ساغا�ش 

الذي اأ�ساد باجلهد الذي يبذله ال�سباط اللبنانيون يف 

الدورة التي تعّد الأعلى م�ستوى يف املعاهد التعليمية 

الربازيلية.

ما قّل ودّل

العدد 42361

لونها بتهون

 Bea Creative �سركة  م��ن  مب��ب��ادرة 

وال�سابات  ال�سبان  اجتمع عدد كبري من 

يف  لي�ساركوا  اخل��ي��ل،  �سباق  م��ي��دان  يف 

بتهون«.  »لّونها  عنوان  حتت  مهرجان 

اجلامعة  يف  ف��ن��ون  ط��لب  امل�����س��ارك��ون 

اللبنانية وعدة جامعات خا�سة، بالإ�سافة 

اإىل جمعيات خريية،  اآخرين ينتمون  اإىل 

اللبناين.  اجل��ي�����ش  عنا�سر  م��ن  وع���دد 

ر�سم  يف  مواهبهم  برتجمة  ق��ام��وا  وق��د 

 جداريات من وحي احلياة والوطن وجي�سه.

التي  الأع��م��ال  الت�سنيف  جلنة  ت��وّل��ت 

اللوحة  ومتّيزت  املهرجان،  يف  �ساركت 

من  يزبك  و�سيم  اأول  املوؤهل  ر�سمها  التي 

اأمانة الأركان، والتي ج�سدت عمق انتماء 

اجلي�ش للوطن، وفازت باملركز الأول.

ا  ... ويف �لرب�زيل �أي�سً

�سباطنا يلمعون

املوؤهل اأول يزبك لّونها وطنًيا 

وحّل اأوًل بني امل�ضاركني
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موؤ�س�سة فوؤ�د �سهاب 

تكّرم  �لفتى 

دمييرتي بدوي

فوؤاد  الرئي�ش  موؤ�س�سة  كّرمت 

دمييرتي  الطالب  الفتى  �سهاب 

نقول بدوي من مدر�سة �سّيدة النا�سرة 

)الأ�سرفية – بريوت( لتفّوقه ولتمّيزه 

بالبحث الذي اأعّده عن الرئي�ش فوؤاد 

النادي  يف  الحتفال  اأقيم  �سهاب. 

الع�سكري املركزي يف بريوت حيث 

فوؤاد  موؤ�س�سة  درع  الطالب  �سّلم 

املوؤ�س�سة  رئي�ش  ح�سور  يف  �سهاب 

والهيئة  رحّيم  �سفيق  الأ�ستاذ 

الإدارية وغالبية الأع�ساء اإ�سافة اإىل والدي الطالب املكّرم الدكتور نيكول بدوي وال�سّيدة ريتا 

بدوي. واجلدير ذكره اأّنها املّرة الأوىل التي تكّرم فيها املوؤ�س�سة فتى يف اخلام�سة ع�سرة من 

العمر، وقد اأثنى رئي�سها والأع�ساء على ت�سجيع الطّلب على ن�سر فكر الرئي�ش فوؤاد �سهاب.



بحر ال�ضني اجلنوبي 

واأهميته

ي��ق��ع ب��ح��ر ال�����س��ني  

غرب  �سمال  اجلنوبي 

امل��ح��ي��ط ال���ه���ادىء 

منه،  ج����زًءا  وي��ع��ت��رب 

املنطقة  ي�سمل  وه��و 

�سنغافورة  من  املمتدة 

ت��اي��وان،  م�سيق  اإىل 

وي��ع��د اأك���رب ب��ح��ر يف 

والبحر  )ه���و  ال��ع��امل 

بعد  املتو�سط(  الأبي�ش 

املحيطات اخلم�سة.

ي�������س���ت���م���د ه����ذا 

ال���ب���ح���ر اأه��م��ي��ت��ه 

اجل��ي��و���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

م���ن م��وق��ع��ه، وم��ن 

ات�ساله مب�سيق مالقة 

املمرات  اأك��رث  )ث��اين 

ال��ب��ح��ري��ة ازدح���اًم���ا 

العامل(،  يف  التجارية  ال�سفن  بحركة 

ومن م�ساطئته ملجموعة من الدول يزيد 

عدد �سكانها على امللياري ن�سمة . ويف 

هذا البحر اأكرث من 250 جزيرة، اأهمها :  

اأرخبيل �سرباتلي وجزر بارا�سيل وبراتا�ش 

املتنازع عليها بني ال�سني وبع�ش الدول.

اجلنوبي  ال�سني  بحر  يحتوي  كذلك، 

على ما يقدر بنحو 

برميل  مليار   11

كاحتياطي  نفط 

العام  يف  اأمريكية  )تقديرات  موؤكد 

تريليون   266 نحو  اإىل  اإ�سافة   ،)2013

 7500( الطبيعي  الغاز  من  مكعب  قدم 

باطنه  اأن  ال�سينيون  ويعتقد  كلم3(. 

تفوق  النفط  يحتوي على كميات من 

ما حتتويه اأي منطقة يف العامل با�ستثناء 

ال�سعودية. ي�ساف اإىل ذلك ثروة �سمكية 

كبرية وتنوع بيئي )اإيكولوجي( نادر.

درا�شات 

�إعد�د: د. اأحمد علوواأبحاث

عميد متقاعد

العدد 44361

�ل�سني تدّعم خا�سرتها �لبحرّية جنوًبا

ال�ضني  بني  اأزم��ة  ان��دلع  يف  مدة  منذ  اجلنوبي  ال�ضني  بحر  ت�ضبب 

والوليات املتحدة الأمريكية، فقد و�ضلت الأمور اإىل حّد اإعالن ال�ضني 

عن  وا�ضنطن  تكف  مل  اإذا  الطرفني  بني  حتمية  �ضتكون  املواجهة  اأن 

مطالبة بكني بوقف بناء جزر �ضناعية يف تلك املنطقة املتنازع عليها.

النزاع حول بحر  ب�ضاأن  وال�ضينية  الأمريكية  الت�ضريحات  اتخذت  وقد 

اإ�ضرار  ال�ضني اجلنوبي يف الآونة الأخرية، منحى ت�ضاعدًيا وذلك ب�ضبب 

الوليات املتحدة  على رف�ش اأي ن�ضاط ع�ضكري اأو جتاري �ضيني داخل 

اأوباما  الأمريكي  الرئي�ش  كالم  يف  جتلى  ما  وهذا  عليها.  املتنازع  اجلزر 

خالل  ومن  املا�ضي،  حزيران  �ضهر  مطلع  كارتر  اآ�ضتون  دفاعه  ووزير 

يف  البحري  الع�ضكري  وجودها  لن�ضبة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  زيادة 

املنطقة ولطلعاتها اجلوية فوق البحر ال�ضيني.

هذه  داخ��ل  ال�ضين��ي  الن�ض��اط  من  الأمريكية  اخل�ضية  ترافقت 

اإذ  الن�ض��اط،  هذا  اإزاء  الدول��ي  القل��ق  من�ضوب  ارتف��اع  مع  اجل��زر 

الأرا�ض��ي يف بع�ش هذه  ا�ضت�ضالح  النتهاء من  ال�ضني على  اأو�ضك��ت 

اجلزر وزيادة م�ضاحاته��ا  ون�ض��ر اأ�ضلح��ة وبن��اء من�ض��اآت ع�ضكري��ة 

بينها مدارج للطائرات.

كيف �ضتواجه اأمريكا 

»ال�ضور العظيم اجلديد«؟



اأ�ضباب النزاع ومطالب الأطراف

ترى ال�سني اأن لها احلق بال�سيادة على  

نحو 75% من هذا البحر الأمر الذي ترف�سه 

وتعتربه  عليه،  املطلة  ال���دول  معظم 

البحرية  واحلدود  البحار  لقانون  ا  مناق�سً

الذي اأقرته الأمم املتحدة. وتطالب كل 

من بروناي وماليزيا والفيليبني وفييتنام 

مناطق  على  بال�سيادة  ا،  اأي�سً وتايوان 

بينها  �سراع   وهناك  البحر.  ه��ذا  يف 

لل�سيطرة على اأكرب عدد ممكن من 

حجم  يتجاوز  ل  التي  ج��زره 

وقد  �سخور.  ب�سعة  بع�سها 

حظر  مناطق  ال�سني  فر�ست 

حدودها  ح��ول  وبحري  ج��وي 

املتنازع  وامل��ي��اه  اجل��زر  وف��وق 

عليها، ما اأدى اإىل النزاع مع  

دول حو�ش البحر ال�سيني. اأما 

الأمريكية   املتحدة  الوليات 

وهي من خارج دول الإقليم، 

التي  ال���دول  ك��ل  فتطالب 

املنطقة  يف  ال�سيادة  تتنازع 

يف  ال��ب��ن��اء  عمليات  ب��وق��ف 

ج���زر »���س��ربات��ل��ي« ال��واق��ع��ة 

تتهم  ولكنها  جنوبه،  يف 

ردم  عمليات  بتنفيذ  ال�سني 

وتو�سيع واإقامة مطارات على 

م�ستوى عال. حتى اأن البع�ش 

يف  ال�سني  تفعله  ما  اإن  قال 

بحرها اجلنوبي،  يبدو وكاأنه 

ال�سني  ���س��ور  ب��ن��اء  عملية  

العظيم ولكن يف الرمال.

تاريخ الأزمة

ظّل التوتر جمًرا حتت الرماد 

وق��ي��د الح��ت��واء م��ن خلل 

كانت  التي  وامل��ف��او���س��ات  املباحثات 

املت�ساطئة  ال���دول   مع  جتريها  ال�سني 

تلك  حتولت  اأن  اإىل  ثنائي،  ب�سكل 

اأن  بعد  اإقليمي  ن��زاع  اإىل  اخل��لف��ات 

التفاو�ش  »اآ�سيان«  منظمة  دول   قررت 

ككتلة واحدة مع ال�سني وتو�سلت اإىل 

�سلوك«  »مدونة  على   )2002( التوقيع 

فيها  يحظر   )Code of Conduct(

اإج���راءات  ب��اأي  القيام  ط��رف  اأي  على 

جمال  يف  ا  خ�سو�سً ا�ستفزازية  اأح��ادي��ة 

يف  وال�سروع  والغاز،  النفط  عن  التنقيب 

لل�ستثمار  �سيغة  اإيجاد  على  التفاو�ش 

امل�سرتك للمنطقة املتنازع عليها.

ملنظمة  ع�سرة  ال�ساد�سة  القمة  خلل 

يف   ) )اآ���س��ي��ان  اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول 

)ني�سان  هانوي  الفييتنامية  العا�سمة 

2010(، األقت وزيرة اخلارجية الأمريكية  

كلمة  كلينتون  ه��ي��لري  ال�سابقة 

يف  التوتر  »ا�ستمرار  اأن  فيها  اعتربت 

امل�سالح  يقّو�ش  اجلنوبي  ال�سني  بحر 

املنطقة«،  يف  الأمريكية  الإ�سرتاتيجية 

حلل  دولية  اآلية  »اإيجاد  ب�سرورة  وطالبت 

دولة   12 ذلك  على  وافقت  وقد  النزاع«. 

ل علقة لكرثة منها بالنزاع اجلاري، 

لل�سني  املت�ساعدة  القوة  اأن  راأت  لكنها 

ثماين  قبل  ع  املوقَّ التفاهم  من  جتعل 

ردة  الأمر  هذا  اأثار  معنى.  بدون  �سنوات 

تدخًل  اعتربته  التي  ال�سني  يف  فعل 

اأمريكًيا علنًيا �سافًرا بق�سايا املنطقة، 

د«. وعودة اإىل »�سيا�سة فّرق ت�سُ

الو�ضع احلايل

الهادئ،  املحيط  على  ال�سيطرة  ظلت 

ال�سرقي  ال�سني  بحري  على  وبخا�سة 

ا�سرتاتيجًيا  طموًحا  ل  ت�سكِّ واجلنوبي، 

من  اأن  البع�ش  وي��رى  الكربى،  للقوى 

باخرة  مر�سى  اأو  ق��دم  موطئ  ميتلك 

الإ�سهام  على  ق��ادًرا  �سيكون  هناك 

الدولية  الأو���س��اع  م�ستقبل  �سياغة  يف 

املرحلة  خ��لل  واق��ت�����س��ادًي��ا  �سيا�سًيا 

اآ�سيا  منطقة  اكت�سبت  فقد  القادمة«. 

/ املحيط الهادئ خلل ال�سنوات الأخرية 

الإ�سرتاتيجية  الأه��م��ي��ة  م��ن  م��زي��ًدا 

العامل  مناطق  اأك��رث  من  باعتبارها 

الثقل  مركز  انتقال  بعد  ديناميكية 

القت�سادي اإليها، وبعد اأن اأ�سبحت اأحد 

العاملي  القت�ساد  يف  الأه��م  املحركات 

وفق توقعات بنك التنمية الآ�سيوي الذي 

راأى اأن الناجت املحلي لآ�سيا  �سينمو من 

اإىل  احلا�سر  الوقت  يف  دولر  تريليون   20

148 تريليون دولر يف العام 2050.

امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ع����ودة  �سكلت 

يف  مهمة  حت��ول  نقطة  املنطقة  اإىل 

الأمريكية،  الع�سكرية  الإ�سرتاتيجية 

اأهمية  تنامي  على  وا���س��ًح��ا  وم��وؤ���س��ًرا 

روؤي��ت��ه��ا الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة   امل��ن��ط��ق��ة يف 

رمبا  التي  القادمة   للمرحلة  املركزية 

الرئي�ش  اأكده  ما  وهذا  طويلة.  تكون 

هنا  »اإننا  بو�سوح:  قال  عندما  اأوباما 

ا  اأي�سً عنه  ك�سف  ما  وه��ذا  لنبقى«، 

ليون  الأ�سبق  الأمريكي   الدفاع  وزي��ر 

عن  فييتنام  من  �سرح  عندما  بانيتا 

 %60 نحو  نقل  املتحدة  ال��ولي��ات  نية 

اإىل  البحرية  الع�سكرية  قدراتها  من 

العام  بحلول  اآ�سيا/البا�سيفيك  منطقة 

2020،  مبا يف ذلك توزيع ال�سفن العابرة 

للمحيطات وال�سفن املدمرة والغوا�سات. 

�سرتفع  املتحدة   الوليات  اإن  قال  كما 

املنطقة  يف  ال��ط��ائ��رات  ح��ام��لت  ع��دد 

عدد  زادت  اأنها  علًما  حاملت،   6 اإىل 

قواتها  يف اأ�سرتاليا لي�سل اإىل 2500 جندي 

اليابان  املرابطة يف  قواتها  اإىل  بالإ�سافة 

ومناطق  والفيليبني  اجلنوبية  وكوريا 

وا�سنطن  وّقعت  ذلك  موازاة  ويف  اأخرى. 

ال�سراكة  »معاهدة  املنطقة  دول  مع 

العابرة للبا�سفيك«.

بحر ال�ضني بعيون دولية

ال�سينية   القت�سادية  القوة  تنامي  اإن   

وت��رب��ع��ه��ا ع��ل��ى ع��ر���ش ث���اين اأك���رب 

اقت�سادات العامل ، وما رافقه من تنامي 

والبحرية  ال�سينية  الع�سكرية  القوة 

ال�سنوات  خلل  خا�ش  ب�سكل  منها  

الأخرية، اأدى اإىل تغيري وا�سح يف ال�سلوك 

يت�سم  كان  الذي  ال�سيني  الدبلوما�سي 

ال�سلمي  ال�سعود  �سعارات  ويرفع  باملرونة 

�سلوًكا  لي�سبح  ال���دويل،  والن�سجام 

نزاعاتها  جت��اه  وح���ّدة  �سلبة  اأك���رث 

وبخا�سة  جريانها  معظم  مع  احلدودية 

تعزيز  اإىل  الأخ��رية  �سعت  وقد  اليابان. 

قوى  نحو  والتوجه  الدفاعية  قدراتها 
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املناف�ش  الهند،  فيها  مبا  اأخرى  اآ�سيوية 

اأ�سرتاليا.  اإىل  اإ�سافة  لل�سني  التقليدي 

كما �سعت اليابان اإىل تعزيز علقاتها 

الأمنية مع بع�ش دول جنوب �سرق اآ�سيا 

حدودية  نزاعات  لديها  التي  )اآ�سيان( 

الفيليبني  مثل  ال�����س��ني،  م��ع  بحرية 

وحثتها  وب��رون��اي،  وماليزيا  وفييتنام 

ال�سني  مع  نزاعاتها  ق�سايا  اإث��ارة  على 

توجهت  وباملقابل  اجلنوبي.  البحر  يف 

ال�سيا�سية  علقاتها  متتني  نحو  ال�سني 

رو�سيا   مع  والع�سكرية  والقت�سادية 

ودول الربيك�ش ومنظمة �سنغهاي.

البا�ضيفيك الأمريكية ا�ضرتاتيجية 

الع�سكري  ال��وج��ود  رقعة  ات�ساع  اإن 

والنفوذ الأمريكيني يف منطقة اآ�سيا بعد 

من  الن�سحاب  الأمريكية  الإدارة  قرار 

التمو�سع يف  واإعادة  واأفغان�ستان،  العراق 

ال�سني  قلق  اأثار  الهادئ،  واملحيط  اآ�سيا 

عودة  مع  وبخا�سة  هواج�سها   واأيقظ 

ال�سيني«  احلديث عن نظريتي »اخلطر 

يف  �سكل  لكنه   ال�سني«.  و»اح��ت��واء 

الدول  من  لكرثة  بالن�سبة  ذاته  الوقت 

نف�سها بني  )التي كانت جتد  الآ�سيوية 

وهما  مّر،  اأحلهما  ْين«  »�سرَّ اأو  نارين 

اليابان  ما�سي  من  املفرطة  احل�سا�سية 

واخل�سية احلقيقية من م�ستقبل ال�سني، 

من  اإ�سافًيا  ا  هام�سً ومنحها  جناة  طوق 

على  اللعب  م��ن  وال�ستفادة  امل��ن��اورة 

التوازن  حبل  وعلى  الكبار  تناق�سات 

للقوى  اجلديد  املثلث  بني  الإ�سرتاتيجي 

يف املنطقة، اأي ال�سني واليابان والوليات 

املتحدة.

والإقليمية  الداخلية  التحولت  هذه 

املنطقة   يف  الفاعلة  القوى  لدى  والدولية 

وبخا�سة ال�سني، دفعت الوليات املتحدة 

لر�سم خارطة جديدة  للقيام مبحاولت 

وتطلعاتها  ط��م��وح��ات��ه��ا  ع��ن  ت��ع��رّب 

املتغريات  �سوء  على  الإ�سرتاتيجية، 

اليوم  البع�ش  ينظر   وهكذا  اجلارية. 

اإىل بحر ال�سني اجلنوبي باعتباره م�سرح  

 – ال�سينية  للمناف�سة  واختبار  كبا�ش 

الأمريكية.

الروؤية ال�ضينية  لالأزمة

كبرية  ثقة  متتلك  ال�سني  كانت 

باعتبارها  الأزم��ات  هذه  مثل  اإدارة  يف 

ع�سكرًيا  واأقواها  املنطقة  دول  اأكرب 

واقت�سادًيا، وكثرًيا ما كانت تنجح يف 

اأو واأدها يف مهدها.  احتوائها وتهدئتها 

حيًنا  والتفاو�ش  لل�سلم  جنحت  فقد 

وجلاأت  اأحياًنا،  الرتهيب  وا�ستخدمت 

اأخ��رى  اأحياًنا  القت�سادية  ال��ورق��ة  اإىل 

كانت  اأنها  ذل��ك  ال�سغوط،  ملمار�سة 

فاإنها  اليوم   اأم��ا  �سغرية.  دوًل  تواجه 

بداأت تعيد  قراءة ح�ساباتها لأن الوجود 

الع�سكري الأمريكي يف املنطقة اأ�سبح 

دول  من  لعدد  وداع��ًم��ا  ا  ملمو�سً واقًعا 

اجلوار ال�سيني. ولذلك باتت ال�سني ت�سّر 

القائمة  واخللفات  النزاعات  اأن  على 

واأن  اإقليمي،  �ساأن  املنطقة هي  دول  بني 

احللول  اإيجاد  على  قادرة  املعنية  الدول 

يف  خارجي،  تدخل  اأي  عن  بعيًدا  لها 

اإ�سارة وا�سحة اإىل التدخل الأمريكي.

التوتر  اأج��واء  ال�سني  »اغتنمت«  وقد 

حاملة  اأول  دخ��ول  عن  للإعلن  هذه 

طائرات �سينية حيز ال�ستخدام الفعلي 

ل  اخل��ط��وة  وه��ذه  مهيب،  احتفال  يف 

ثناياها  يف  وحتمل  الرمزية  من  تخلو 

اأكرث من ر�سالة للقريب والبعيد.

فال�سني دخلت بذلك اإىل م�ساف القوى 

الدولية الكربى كاآخر ع�سو يف جمل�ش 

العدد 188361

درا�شات 
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طائرات،  حاملة  ميتلك  الدويل  الأمن 

على  نينغ  »لياو  ا�سم  اإطلق  اأن  كما 

اأخرى،  هذه احلاملة ل يخلو من رمزية 

�سرق  �سمال  املقاطعات  اإحدى  اإ�سم  فهو 

التي  املناطق  اأول  كانت  التي  ال�سني 

خ�سعت للحتلل الياباين.

ال�ضينية:  ال�ضرتاتيجية 

من حماية احلدود اإىل حماية 

امل�ضالح

ال�سرتاتيجيني  املحللني  بع�ش  يعترب 

»املياه  ا�سرتاتيجية  ال�سني   اإعلن  اأن  

احل�سول  يف  ال�سروع  قرارها  و  ال��زرق��اء« 

نقطة  ال���ط���ائ���رات،  ح��ام��لت  ع��ل��ى 

الإ�سرتاتيجية  العقيدة  يف  مهمة  حتول 

قائمة  تاريخًيا  كانت  التي  ال�سينية 

وحتولت  احلدود«،  »حماية  اأ�سا�ش  على 

يف  والنت�سار  امل�سالح«  »حماية  اإىل  الآن 

البحار العاملية .  فقد �سعت منذ �سنوات 

اإىل بناء قواعد ع�سكرية للغوا�سات يف 

مناطق جنوب ال�سني وهي ت�سابق الوقت 

العام  بحلول  متطورة  غوا�سة   80 حليازة 

2020 )اأي ما يوازي قدرة الوليات املتحدة(. 

ال�سني  ف��اإن  ع�سكرية  تقديرات  ووف��ق 

�ستمتلك حتى ذلك الوقت ما يزيد على 

اأن��واع  اأح��دث  م��زودة  بحرية  قطعة   700

والتوجيه.  الت�سال  واأجهزة  ال�سواريخ 

كما اأن ال�سني مل تعد تخفي حماولتها 

اأق��دام  مواطىء  على  للح�سول  ال��دوؤوب��ة 

وموانىء يف مناطق بعيدة عن اأرا�سيها، 

و�سرييلنكا  وبنغلدي�ش  كباك�ستان 

وموري�سيو�ش )ا�سرتاتيجية عقد اللوؤلوؤ يف 

ب�سكل  ت�سارك  وهي  الهندي(.  املحيط 

القر�سنة  مكافحة  عمليات  يف  فاعل 

يف خليج عدن وبحر ال�سومال ويف العديد 

من عمليات المم املتحدة يف خمتلف 

اأنحاء العامل.

وك��ل ه��ذه م��وؤ���س��رات وا���س��ح��ة على 

القوة  اأهمية  اأوًل  لأمرين:  ال�سني  اإدراك 

هيبتها  تدعيم  يف  البحرية  الع�سكرية 

ي�سّكل  ك��ان  فالبحر  واقت�سادها، 

كل  منها  اأتت  التي  الرخوة  اخلا�سرة 

ل  ف��رتة  يف  ال�سني  احتلت  التي  القوى 

تزال ت�سّكل عقدة للكربياء ال�سينية. 

الدولية  القوى  اأن معظم  وثانًيا، حقيقة 

التي امتلكت القوة والنفوذ عرب الزمن 

امتلكها  بعد  اإل  ذلك  اإىل  ت�سل  مل 

لقوة بحرية �ساربة ولأ�ساطيل �سخمة.

احتمالت امل�ضتقبل

املنطقة  اإىل  وا���س��ن��ط��ن  ع����ودة  اإن 

بني  الإ�سرتاتيجية  املناف�سة  جعلت 

حتمًيا،  اأم��ًرا  املتحدة  والوليات  ال�سني 

متوقع��ة  بات��ت  بينهم��ا  واملواجهة 

�ستكون  كي��ف  ولك��ن  وو�سيك��ة. 

ُبعد؟  وع��ن  بالوكالة  املواجهة؟  ه��ذه 

مفاجىء  ب�سكل  تتحول  قد  اأنها  اأم 

مبا�سرة  مواجهة  اإىل  ودرام��ات��ي��ك��ي 

الغلبة  �ستكون  اأم  مو�سعة؟  اأو  حمدودة 

امل�سالح  دبلوما�سية  وتفعيل  العقل  للغة 

القانون  ق��واع��د  تطبيق  اأو  املتبادلة، 

ربح   ا�سرتاتيجية  اعتماد  اأو  ال��دويل، 

جلميع الأطراف؟ امل�ستقبل يجيب...

املراجع:

- ar.wikipedia.org/wiki/
بحر_ال�سني _ اجلنوبي

- arabic.euronews.com
- www.skynewsarabia.

com/.../tag?...%2بحر20%ال�سني

- elaph.com/Web/

News/2014903504/5/.

html?entry

188 47العدد 361 العدد 361



وجهة نظر

�إعد�د:

جورج علم
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رف�ست �ل�سلطنة.. �ختارت �لدميوقر�طّية

تركيا اأمام حتديات ثالثة: امل�ضاألة الكردّية.. الإرهاب.. و�ضوريا

يف  كنت   ،2002 العام   من  )يونيو(  حزيران  �ضهر  اإىل  الزمن  بي  يعود   

اأ�ضارك يف دورة  الأوروبي  العليا لالحتاد  املفو�ضّية  بروك�ضيل بدعوة من 

»ال�ضراكة  حول  العرب،  الإعالمينّي  من  جمموعة  مع  �ضريعة  تدريبّية 

اإجناح  يف  الإعالم  ودور  وم�ضتقبال«،  حا�ضًرا  املتو�ضطّية   – الأوروبّية 

ور�ش  الحتاد.  اإىل  تركيا  ان�ضمام  على  قويًّا  الرهان  كان  يومها  التجربة. 

وامللفات  املكاتب،  الخت�ضا�ضّيون  اخلرباء  يتقا�ضم  فيما  نا�ضطة،  العمل 

اخلطوات  وتن�ضيق  اخلال�ضات،  وا�ضتنتاج  ا،  در�ضً لإ�ضباعها  ال�ضلة  ذات 

اأن الف�ضاء الإعالمي كان  التنفيذّية يف حال اتخذ القرار ال�ضيا�ضي. حتى 

م�ضبًعا باحلديث عن الحتمالت والتوقعات، وكان ال�ضراع حمتدًما بني 

حمورين داخل الإحتاد، الأول مع التمّهل، والإقدام بخطى هادئة، بطيئة، 

اأن  على  فوًرا،  والتطبيع  النخراط  يريد  الثاين  فيما  موثوقة.  ثابتة  ولكن 

تعالج النتوءات والتباينات يف اأوقاتها؟!.

يف 3 ت�ضرين الثاين )نوفمرب( من ذلك العام )2002(، جرت النتخابات، 

ونال يومذاك حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب الطّيب اأردوغان 363 

مقعًدا، من اأ�ضل 550، فيما فاز حزب ال�ضعب اجلمهوري ) قومي اأتاتوركي( 

ب�178، مقعًدا، وتوزعت املقاعد املتبقّية على الأحزاب الأخرى. 

يف 7 حزيران )يونيو( 2015، تغرّيت التوازنات، وتبدلت املعادلة، واحتلت 

مقاعد الربملان اأحزاب اأربعة، ن�ضبة جمموع اأ�ضواتها من املقرتعني  95 يف 

باملئة من جمموع  والتنمية« 41  الآتي: »العدالة  توّزعت وفق  املئة، وقد 

املقرتعني، )258 نائًبا(. و»حزب ال�ضعب اجلمهوري«، 25 باملئة، )132 

ال�ضعوب  »حزب  و  نائًبا(.   80( باملئة   16 القومّية«  و»احلركة  نائًبا(. 

الدميوقراطي« الكردي، 13 باملئة، )80 نائًبا(.

13عاًما.. ماذا تغرّي؟

مّر 13 عاًما، وحزب العدالة والتنمية يف احلكم، ومل تدخل 

الأو�سط  ال�سرق  نحو  انعطفت  بل  الأوروب���ي،  الحت��اد  تركيا 

يكون  وع�سى  لعل  ونفوذ،  وقيادة،  ري��ادة،  عن  بحًثا  اجلديد 

ة الوازنة يف كعكة الت�سوية عندما يحني اأوانها يف  لها احل�سّ

املنطقة.

13 عاًما من ال�سعود والتباهي بوفرة اقت�سادي��ة، ودور اإقليم��ي 

من  الكثي��ر  القت��راع  �سنادي��ق  حمل��ت  اأن  اإىل  موؤث��ر، 
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وقال  الطموح��ات،  من  للكثي��ر  ا  حدًّ وو�سع��ت  املفاج��اآت، 

ول  للتعددّية،  للدميوقراطّية،  نعم  املقرتعني،  من  باملئ��ة   59

للنظام الرئا�س��ي، وللمنظوم��ة ال�سيا�سي��ة املتبع��ة يف الداخ��ل 

واخل��ارج.

يف الداخ��ل، مار�ش 59 باملئة حق النق�ش »الفيتو« �سّد الف�س��اد، 

والت�سّل��ط، وال�ستئثار، وقم��ع احلري��ات، وخمطط��ات حتوي��ل 

تركيا اإىل �سلطنة، واخت�سار احلزب والدولة ب�سخ�ش، بالإ�سافة 

اإىل �سبح  الفتنة املذهبّية، والعن�سرّية، والعرقّية. 

اأما يف ما يتعّلق بال�سيا�سة اخلارجّية، فقد مار�ش 59 باملئة من 

املقرتعني الأتراك حق النق�ش »الفيتو« �سد التورط »الفئوي« 

يف �سوؤون الإقليم، ودعم الإره��اب، وحتوي��ل تركي��ا اإىل مق��ّر 

الأر�ش  ري��اح  من  الوافدي��ن  والإره��ابينّي  لل�س��لح  ومم��ر 

الأرب�ع، للقت��ال يف �سوري��ا، اأو الع��راق، يف �سف��وف »داع���ش«، 

و»جبه��ة الن�سرة«. 

خلفيات وتداعيات

 21 والتنمية  العدالة  حزب  نال  الأرق��ام،  لغة  اإىل  العودة  ويف 

مليوًنا ون�سف املليون يف انتخابات العام  2011  النيابّية، فيما 

نال هذه املّرة اأقل من 19 مليوًنا، اأي اأنه خ�سر مليونني ون�سف 

وهذا   ،2011 يف  له  �سوتت  التي  ال�سعبية  الكتلة  من  املليون 

حتّول ل بّد من قراءة خلفياته وتداعياته ب�سورة متاأنية.

ي�سّكل  اأن  اإما  يوًما،   45 فر�سة  اأردوغ��ان  الرئي�ش  اأمام  اأوًل: 

يجزم  اأحد  ول  مبكرة،  انتخابات  اإىل  يدعو  اأن  اأو  حكومة، 

باأن نتائجها �ستكون اأف�سل مل�سلحة حزبه، وموقعه يف هرمية 

ال�سلطة.

الثلثة  النتخابات  يف  اأوراقهم  الأك��راد  اأعطى  لقد  ثانًيا: 

منفتًحا  كان  كونه  والتنمية«،  العدالة  ل�»حزب  ال�سابقة  

»القومينّي«،  من  اأك��رث  الإ�سلمي،  طرحه  عرب  جتاههم 

و»الأتاتوركينّي«، والدليل اأنه نال يف انتخابات 2011، 32 يف املئة 

من اأ�سوات مدينة ديار بكر، و40 يف املئة من فان، و32 يف املئة 

من ماردين، و36 يف املئة من بامتان. يف النتخابات الأخرية 

الدميوقراطي«  »ال�سعوب  حزب  اإىل  الأ���س��وات  هذه  حتّولت 

الكردي ال�ساعد، وهو �سعود يعي�سه الأكراد يف العراق ما بعد 

�سّدام ح�سني، ويف �سوريا ما بعد 18 اآذار )مار�ش( 2011.

ثالًثا: متثل اأمام اأردوغان امل�ساألة الكردّية يف الداخل، كتحّد 

كبري ل ميكن التعامي عنه. لقد جتاهل يف ال�سابق الن�سائح 

الأمريكّية التي حّثته على الو�سول اإىل ت�سوية، اأو تفاهمات. 

النواب،  اإىل جمل�ش  نائًبا   80 الأكراد بكتلة من  بعد دخول 

اأ�سبحوا هم اأ�سحاب املبادرة، فاإما الإ�سرار على ا�ستقلل ذاتي، 

كما هي احلال يف اإقليم كرد�ستان العراقي، وهذا ما يرف�سه 

ة  ح�سّ مقابل  ولكن  الدولة،  يف  الندماج  اأو  وحزبه،  اأردوغ��ان 

وازنة يف النظام، وب�سمانات يكّر�سها الد�ستور.

رابًعا: بني الرغيف واحلرّية، اختار الناخب الرتكي احلرّية. 

وما بني الوفرة القت�سادّية التي حققها حزب العدالة والتنمية، 

وامل�سار الأمني – ال�سيا�سي الذي ينتهجه على م�ستوى الداخل، 

ودميوقراطيته  حريته  اإىل  الرتكي  الناخب  انحاز  والإقليم، 

وتنّوعه. حملت �سناديق القرتاع �سرخة احتجاج مدّوية �سّد 

على  والتنمية  العدالة  حزب  ير�سخها  اأن  يحاول  التي  القيم 

ح�ساب العلمنة، والنفتاح، والتحّرر. كان من ال�سعب الدمج 

ما بني الدميوقراطّية وال�سلطوّية، كي ل يقال »الت�سلطّية«، 

لكنه  ال�سلطة،  اإىل  باحلزب  جاءت  الدميوقراطية  اأن  ذلك 

ثانًيا،  والق�ساء  اأوًل،  الإع��لم  �سّد  الت�سّلط  من  نوًعا  مار�ش 

رابًعا.  الأتاتوركّية  والعلمانية  ثالًثا،  الع�سكرّية  واملوؤ�س�سة 

كانت هناك دائًما معارك وجبهات مفتوحة لفر�ش خيارات 

ال�سيا�سية  والفعاليات  الأح��زاب  وتطلعات  تتوافق  ل  حزبّية 

على  فعل  كرّدة  الأخرية  النتخابات  نتائج  وجاءت  الأخرى، 

هذا النهج ال�سلطوي الت�سلطي واأبعاده، وخفاياه.

تركت  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  على  امل��اآخ��ذ  اإن  ا:  خام�سً

القوى  بع�ش  بنظر  حتولت  قد  النتخابات  وكاأن  ب�سماتها، 

الدولية الكربى املوؤثرة اإىل حما�سبة و»ك�سف ح�ساب«، يف ما 

ب� »الإع�سار  الأمريكي  الغربي، وحتديًدا  الإعلم  و�سفه بع�ش 

ليفر�ش  املعادلت،  ببع�ش  واأط��اح  غرّي،  الذي  الدميوقراطي« 

اأخرى تتعلق بالت�سويات املرتقبة يف �سوريا، والعراق، ودول اأخرى 

ماأزومة تبحث عن  خمارج ما  لأزماتها.

الريح... والكثبان

قدمًيا قيل: »وحدها الريح العاتية تغرّي �سكل الكثبان؟!«. 

الرتكّية،  الأح��زاب  يف  الكبار  اليوم  يرددها  احلكمة  هذه 

ويف  التغيري«..  »عا�سفة  ولّدت  التي  الأ�سباب  عن  الباحثون 

ح�سابات الربح واخل�سارة اأن القيادة الأردوغانّية، اأمام خيارات 

غري  مبكرة  اإنتخابات  اإىل  توؤدي  اأقلّية  حكومة  اإما  �سيقة: 

م�سمونة النتائج، اأو ائتلف لكن وفق دفرت �سروط يرغم حزب 

العدالة والتنمية على تقدمي تنازلت موجعة. مل تعد ال�سلطنة 

مك�سًبا، بل حتولت اإىل اأمنية. لقد فر�ست نتائج الإنتخابات 

الأخرية اأولويات ل ميكن للحزب احلاكم جتاوزها، ل الآن، 

قد  الرتكّية  الأم��ة  ب��اأن  متاًما  يعرف  وهو  امل�ستقبل،  يف  ول 

اختارت الدميوقراطية، ورف�ست الديكتاتورية املقّنعة. ويعرف 

متاًما باأن الد�ساتري على قيا�ش اأوطان ل اأ�سخا�ش. ويعرف باأن 

املزاج الرتكي العام يرف�ش حتويل بلده اإىل معرب مفتوح اأمام 

بّد  ل  واإنه  واأدوات��ه،  وثقافته،  والإرهاب،  وامل�سلحني،  ال�سلح، 

يف  املتفاقم��ة  الأزمات  من  العديد  ملقاربة  جديد  اأ�سلوب  من 

ال�س��رق الأو�س��ط، يف زم��ن الربي��ع العرب��ي.



- الأول، يعتقد بوجود خماطر حقيقية 

على الأمن القومي الإ�سرائيلي من جراء 

الثورة يف م�سر.

جوهرًيا  �سيء  ل  اأن  اعترب  ال��ث��اين،   -

�سيتغري، اأو �ستكون له تداعيات خطرية 

وفق  �ستم�سي  الأمور  واأن  اإ�سرائيل،  على 

التقديرات الإ�سرائيلية املو�سوعة.

املخاطر  بع�ش  بوجود  يقول  الثالث،   -

على اإ�سرائيل، مع ا�ستبعاد ظهور اآثارها 

يف املدى القريب.

لكن الجتاه الذى كانت الغلبة له يف 

اإ�سرائيل وما زالت، يرى اأن الثورات العربية 

�ستكون  ا،  خ�سو�سً وامل�سرية  عموًما 

على  واإ�سرتاتيجية  اأمنية  تداعيات  لها 

اإ�سرائيل، بع�سها يف املدى الق�سري، وبع�سها 

هذا  من  وبدافع  البعيد.  املدى  يف  الآخ��ر 

تقوم  ومازالت  اإ�سرائيل،  قامت  الإدراك 

باأدوار هدفها حما�سرة اأي خطر قد ينتج 

الأم��ن  ويهدد  العربية،  التحولت  عن 

خماوف  اإن  القول  وميكن  الإ�سرائيلي. 

الثورة يف م�سر ت�سمل  اإ�سرائيل من جناح 

اخل�سية من امتدادها اإىل الأردن وال�سفة 

الغربية، واخل�سية من اأدوار م�سرية جديدة 

اإقليمية  حتالفات  واأمن���اط  حمتملة، 

على  اخل��وف  هو  الأه��م  لكن  جديدة، 

م�سار العلقات امل�سرية – الإ�سرائيلية.

ا�ضرائيل ت�ضتفيد 

من العوملة وداع�ش

يذهب منظرو العوملة اإىل القول باأنه مل 

يعد ممكًنا النظر اإىل ال�سيا�سة املحلية 

جمالن  اأنهما  على  الدولية  وال�سيا�سة 

الدرا�سات  بع�ش  تناول  وقد  منف�سلن. 

ق�شايا 

�إعد�د: اإح�ضان مرت�ضى اإقليمية

باحث يف �ل�سوؤون �لإ�سر�ئيلية

العدد 50361

دور ��سر�ئيل يف هيكلة �لنظام �لقليمي

مدى  على  تراكمت  تفاعالت  وليدة  العربية  الدول  بع�ش  يف  تفجرت  التي  الثورات  كانت  لقد 

�ضنوات طويلة �ضهدت تفاقم الكثري من الأزمات والكثري من اإخفاقات النظم احلاكمة �ضواء على 

ي ال�ضتبداد والف�ضاد، واحتكار الرثوة  م�ضتوى اإدارة ال�ضيا�ضة واحلكم يف الداخل )ل�ضيما اأزمات تف�ضّ

وال�ضلطة...(، اأو على م�ضتوى اإدارة احلكم لعالقاته العربية والإقليمية والدولية.

لكن اإىل جانب هذه احلقيقة تكمن حقيقة اأخرى، فبع�ش اجلهات الإقليمية والدولية، كانت 

طرًفا مبا�ضًرا يف ر�ضم جمرى تطور تلك الثورات )�ضواء باجتاه الحتواء وال�ضبط اأو باجتاه التاأجيج(، 

وذلك اإن مل تكن طرًفا مبا�ضًرا يف تفجريها.

التخريب من الداخل

رمبا فاجاأ بع�ش الثورات 

ودول��ي��ة،  اإقليمية  ق���وى 

لكن قد تك�سف الوثائق م�ستقبًل اأن 

ثمة قوى اأدارت بع�ش الثورات وحتكمت 

ا دوًرا   مب�سارها، واأكرث من ذلك اأدت اأي�سً

فتغلغل  لتفجرها.  الظروف  تهيئة  يف 

يف  طويلة  �سنوات  مدى  على  القوى  هذه 

احدث  ال��دول  لبع�ش  الداخلية  ال�سوؤون 

لبع�ش  الوطني  ب��الأداء  كبرًيا  انحراًفا 

القوى  تلك  ومّكن  احلاكمة،  النظم 

الداخلي،  التخريب  اأدوات  امتلك  من 

والجتماعي  والق��ت�����س��ادي  ال�سيا�سي 

والثقايف والأمني، على النحو الذي حتدث 

عنه عامو�ش يادلني، رئي�ش ال�ستخبارات 

يف  )ام���ان(  الإ�سرائيلية  الع�سكرية 

اإ�سرائيل  اإن  قال  فقد  الول2010.  ت�سرين 

واخلطورة  الأهمية  �سديدة  ب��اأدوار  قامت 

العام 1979 )عام توقيع  داخل م�سر منذ 

الإ�سرائيلية(   – امل�سرية  ال�سلم  معاهدة 

رئي�ش جديد  اأي  دون متكني  يحول  مبا 

النهو�ش  من  مبارك،  ح�سني  بعد  مل�سر 

ل�سان  على  جاء  ذلك  قبل  البلد.  بهذا 

الإ�سرائيلي  ال�ساباك  رئي�ش  ديخرت،  اآيف 

الإ�سرائيلي  النفوذ  اأن   )2008( الأ�سبق 

جعل  دون  حت��ول  ل��درج��ة  م�سر  يف  ق��وي 

ح�سني  بعد  ال�سيا�سية  اخل��لف��ة  ق��رار 

م�سرية،  داخلية  م�ساألة  حم�ش  مبارك 

اإذ �سيكون لكل من اإ�سرائيل والوليات 

اإ�سرائيل  اأن  واأ�ساف  ذلك.  دور يف  املتحدة 

لن ت�سمح مبجيء رئي�ش مل�سر بعد مبارك 

ل يعلن التزامه امل�سبق مبعاهدة ال�سلم 

قاله  ما  هو  الأخطر  اأن  اإل  اإ�سرائيل.  مع 

عن اأدوات التغلغل وال�سيطرة الإ�سرائيلية 

م�سر،  يف  ال�سيا�سي  القرار  مقاليد  على 

حيث ادعى اأن هذا النفوذ القوي لإ�سرائيل 

داخل م�سر يعتمد على ركيزتني: الأوىل 

هي �سركاء اإ�سرائيل من رجال الأعمال 

امل�سريني املتخمني باملال، والثانية اأ�سدقاء 

ذلك،  اإىل  امل�سري.  الإع��لم  يف  اإ�سرائيل 

برنارد  ال�سهيوين  اليهودي  كتاب  كان 

اأن  ب��دون  »احل��رب  بعنوان  ليفي  ه��ري 

نحبها.. يوميات كاتب يف قلب الربيع 

ك�سف  اإذ  فجاجة  الأك��رث  العربي«، 

واأنه  ومدبره،  ليبيا  ما جرى يف  �سانع  اأنه 

الوطني  املجل�ش  بيانات  كتب  من  هو 

و�سحنات  املال  دفعات  وحّرك  النتقايل، 

ليبيا... اإىل  مكان  كل  من   ال�سلح 

لقد كان القلق الإ�سرائيلي من تطورات 

الثورة يف م�سر هائًل بحكم العلقة مع 

نظام ح�سني مبارك وامل�سالح التي ربطت 

هذا النظام بالدولة العربية. وب�سكل عام 

املوقف  على  اجتاهات  ثلثة  �سيطرت 

الإ�سرائيلي من الثورة امل�سرية وغريها من 

الثورات العربية: 



الوطنية يف  ال�سيادة  مبداأ  العوملة يف  تاأثري 

اأن  اإىل  معظمها  وذهب  العربي،  العامل 

املبداأ،  هذا  تطبيق  نطاق  قّل�ست  العوملة 

ال�سعيفة.  ال��دول  اإىل  بالن�سبة  وبخا�سة 

ا�ستطاعت  ف��ق��د  ال��ق��وي��ة  ال����دول  اأّم����ا 

املادية  وعوائدها  مكا�سبها  تعظيم 

واال�سرتاتيجية، من خالل ا�ستثمار املزايا 

التناف�سية املتاحة لها. بناء عليه واجهت 

املتغريات  املعا�سرة يف ظل  العربية  الدولة 

اأ�سا�سيني  خطرين  العوملة  �ساحبت  التي 

ا�ستفادة،  اأميا  ا�سرائيل  منهما  ت�ستفيد 

التي تهدد  االأهلية  وهما: خطر احلروب 

بتفتيت ال�سيادة ومتزيق الوحدة الوطنية، 

اإىل  ونقلها  ال�����س��ي��ادة  ان��ت��زاع  وخ��ط��ر 

واإقليمية اأكرب. وتكاد  كيانات دولية 

اإ�سرائيل تكون الدولة االأبرز يف العامل التي 

ت�سّر على اإعادة الهيكلة التامة للنظام 

له،  التابعة  الفرعية  والنظم  االإقليمي 

الدولية  ال�سراعات  واقع  من  م�ستفيدة 

يف املنطقة. وهي تدعو لتفتيت الكيان 

عموًما،  العربي  القومي  االجتماعي 

ناهيك عن تفتيت الن�سيج االجتماعي 

الوطني يف كل دولة على حدة. ذلك اأن 

عن  يتميز  االإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع 

غريه من ال�سراعات باأنه ي�سمل خمتلف 

وال�سيا�سية  االإ�سرتاتيجية  اجل��وان��ب 

والثقافية،  واالقت�سادية  والع�سكرية 

ف�ساًل عن اال�ستخدام املكثف من قبل 

واملزاعم  لالأ�ساطري  ال�سهيونية  العقيدة 

ميكن  الواقع  ه��ذا  �سوء  ويف  الدينية. 

يجعل  ال��ذي  »داع�����ش«  م�سروع  اعتبار 

التي  العربية  الدول  اإ�سقاط  اأولوياته  اأبرز 

للكيان  م�سافة  قوة  كافرة،  يعتربها 

ال�سهيوين. الأن تدمري الدول بهذا املنطق، 

وليبيا  وال��ع��راق  �سوريا  يف  يح�سل  كما 

والقدرات  اجليو�ش  تدمري  معناه  و�سواها، 

ال�سيا�سي  الكيان  ومتزيق  االقت�سادية 

واالجتماعي لهذه الدول، واإطالق العنان 

مل�سروع التق�سيم واحلروب االأهلية واإقامة 

الدويالت الطائفية والعرقية على اأنقا�ش 

حلم  وه��ذا  القائمة،  ال�سيادية  ال���دول 

الكيان ال�سهيوين منذ وجوده. 

ما  م�سروع  وان�سجام  تناغم  يربز  وهنا 

اخلالفة  اأو  االإ�سالمية  ي�سمى«الدولة 

االإ���س��الم��ي��ة« م��ع امل�����س��روع 

»ال��دول��ة  الإق��ام��ة  ال�سهيوين 

وهذا  فل�سطني،  يف  اليهودية« 

امل�سروع الذي يحظى باالأولوية 

ل����دى ح��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ني 

بقيام  ي��ق�����س��ي  ن��ت��ن��ي��اه��و، 

واح��د«  ل�سعب  واح��دة  »دول��ة 

الكربى  اإ���س��رائ��ي��ل  دول���ة  اأي 

وذل��ك  ال��ي��ه��ودي،  لل�سعب 

حّل  م�سروع  اأن��ق��ا���ش  على 

نتنياهو  حر�ش  وقد  الدولتني. 

ال�سهيوين  الكيان  قادة  واأبرز 

املفهوم  ه��ذا  تر�سيخ  على 

من  وعماًل  ق��واًل  ومركزيته 

م�سروع  يف  التو�سع  خ���الل 

وال�سفة  القد�ش  يف  واال�ستيطان  التهويد 

الغربية املحتلة. وهو نادى ب�سرورة الف�سل 

بني ما يجري يف قطاع غزة وما يجري يف 

ال�سفة الغربية، حتت ذريعة اأن »القطاع 

ال حتتله اإ�سرائيل« واأن ال�سفة الغربية هي 

حقها  ومن  اإ�سرائيل«،  »اأر���ش  من  جزء 

بالتايل اأن توا�سل فيها عمليات م�سادرة 

امل�ستوطنات.  وب��ن��اء  وامل��ن��ازل  االأرا���س��ي 

ت�سل  اأن  نتنياهو  يريد  التي  واخلال�سة 

�سيء  هناك  »لي�ش  اأنه  هي  اجلميع  اإىل 

ا�سمه الق�سية الفل�سطينية«، واإن وجدت 

فاإنها لي�ست ال�سبب يف ما يجري يف ال�سرق 

االأو���س��ط م��ن ���س��راع��ات، ب��ل ه��ي وليدة 

تناق�سات املجتمعات العربية وثمرة من 

العاجزة  »الفا�سلة«،  العربية  الدول  ثمار 

الوطني لكونها  التما�سك  عن حتقيق 

عرقًيا  متجان�سة  غري  مكونات  ت�سم 

ودينًيا وطائفًيا، والأنها دول م�ستبدة وغري 

اإن  دميقراطية. باخت�سار ميكن القول 

النظام االإقليمي العربي يتعر�ش ل�سغوط 

مل�سلحة  داخله ومن خارجه،  قوية، من 

امل�سروع ال�سهيوين ال�سرطاين.
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عالقات 

اإعداد:دولية

نغم اأبو �شقرا

العدد 52361

ال�شني وا�شرائيل: العالقات ال�شرية

وال�شيا�شيني  اخلرباء  من  العديد  اإهتمام  وا�شرائيل  ال�شني  بني  العالقات  اأثارت 

هائلة  واأثنية  ح�شارية  فوارق  وهناك  لل�شني،  جماورة  لي�شت  فا�شرائيل  العامل.  يف 

تف�شل بينهما. ومنطقًيا فاإن اهتمامات اجلانبني ينبغي اأن تكون مت�شاربة، فا�شرائيل 

ذلك  يف  مبا  وقيمه،  ال�شرق  حل�شارات  املعادي  الغرب  من  جزًءا  نف�شها  تعترب 

الكونفو�شيو�شية.

حليف اخل�شم

للخ�سم  االأول  احلليف  هي  ا�سرائيل 

املتحدة  ال��والي��ات  اأي  لل�سني  التاريخي 

�سيا�سة  اليوم  متار�ش  وهي  االأمريكية، 

تتعار�ش كلًيا مع النهج الذي تتبعه ال�سني والقائم على دعم 

امل�سري.  تقرير  يف  ال�سعوب  وحق  وال�سالم  احلرية  وقيم  العدالة 

العالقة مع  فاإن  ورغم هذا االختالف الكبري بني اجلانبني، 

ا�سرائيل حتظى حتى االآن باهتمام خا�ش من جانب بكني. 

االنفتاح على اخلارج  �سيا�سة  بداأت بكني بتطبيق  اأن  فمنذ 

الع�سرين،  القرن  �سبعينيات  اأواخ��ر  الداخل  من  واال���س��الح 

عهد  �سهده  الذي  االيديولوجي  الت�سدد  موقف  عن  وتراجعت 

الغرب  نحو  اخلارجية  �سيا�ستها  توجيه  اأرادت  تونغ،  ماوت�سي 

ال�سيني  باالقت�ساد  النهو�ش  بغية  اأمواله  روؤو�ش  من  لال�ستفادة 

الذي اأنهكته جتارب ماو. ولكن اجلليد كان قد بداأ يذوب 

الزيارة  مع  وحتديًدا  ماو،  حكم  من  االأخرية  ال�سنوات  خالل 

التاريخية التي قام بها الرئي�ش نيك�سون اإىل بكني يف العام 

1972، والتي انتهت بت�سفية اخلالفات حول تايوان من خالل 

وا�سنطن  مبوجبه  مت�سكت  ال��ذي  �سانغهاي  بيان  توقيع 

اأكرب  ا�سرائيل  اأمام  من  زال  وبذلك  الواحدة.  ال�سني  ب�سيا�سة 

متثل  والذي  ال�سني،  مع  متطورة  عالقات  بناء  اعرت�ش  عائق 

والتقت  العالقات.  هذه  لقيام  امل�ستمر  االأمريكي  بالرف�ش 

امل�سالح االأخرى بني الدولتني من خالل العداء امل�سرتك لالحتاد 

التي  الوظائف  اأهم  اإحدى  اأن  ال�سني  اأدركت  فقد  ال�سوفياتي. 

اأوكلت ال�سرائيل، كانت مكافحة املّد ال�سوفياتي، واإ�سعاف 

عالقات مو�سكو مع الدول العربية. ويف 

مع  ال�سينية  امل�سالح  التقت  املجال  هذا 

الكيان  يف  ال�سني  راأت  حيث  ا�سرائيل، 

الإ�سعاف  حمتمال  حليًفا  اال�سرائيلي 

االحتاد ال�سوفياتي.

ال�سني  بني  االأمنية  العالقات  ب��داأت 

العام  ويف   ،1979 ال��ع��ام  منذ  وا�سرائيل 

بني  ع�سكرية  �سفقة  ج���رت   1980

 54 على  ال�سني  ح�سلت  فقد  الطرفني، 

مئات  وع��دة  ا�سرائيلية  مقاتلة  طائرة 

ذاتية  ومدافع  مريكافا،  دبابات  من 

احل��رك��ة وع��رب��ات م��درع��ة و���س��واري��خ 

اإىل  باال�سافة  لل�سفن،  امل�سادة  جربائيل 

ق��ّدرت  متنوعة،  الكرتونية  م�سادات 

قيمة ال�سفقة بحواىل بليون دوالر.

تنويع  اأه��م��ي��ة  ا���س��رائ��ي��ل  اأدرك�����ت 

ع��الق��ات��ه��ا وحت��ال��ف��ات��ه��ا م��ع ال��ق��وى 

واأن  كافًيا،  لي�ش  واأمريكا  اأوروبا  مع  ن�ساطها  واأن  الكربى، 

حت�سني عالقتها مع ال�سني �سيوفر لها ظروًفا اأف�سل للعمل يف 

بالتخلي  اجلديد  نهجها  فاّت�سم  ال�سني،  جهة  من  اأما  اآ�سيا. 

عن �سيا�سة الت�سدد والتطرف على ال�سعيد اخلارجي، وتعميق 

ويف  �سيء«.  كل  قبل  ال�سني  »م�سالح  �سعار  ورفع  الرباغماتية 

االأ�سبوعية  الع�سكرية   « »مينز  جملة  حتدثت   1987 اأواخ��ر 

وتل  بكني  بني  ال��دوالرات  مبليارات  اتفاق  عن  الربيطانية 

من  كبرية  كميات  ال�سني  مبقت�ساه  ا�سرائيل  تزّود   ، اأبيب 

العتاد احلربي وتقنية �سناعة االأ�سلحة، مقابل ح�سولها على 

الفحم واحلرير من ال�سني، وذلك لفرتة تراوح بني �سنتني وخم�ش 

�سنوات.

ويف كانون الثاين 1992 كر�ست العالقات ب�سورة ر�سمية بني 

الطرفني، ووّقع وزيرا خارجيتيهما اآنذاك، دايفيد ليفي وت�سيان 

ت�سي ت�سنغ، بياًنا م�سرتًكا يعلن اإقامة عالقات بينهما على 

م�ستوى ال�سفراء.

تعاون علني واآخر �شّري

دخلت العالقات ال�سينية - االإ�سرائيلية مرحلة جديدة من 



واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سعد  على  العلني  والتطور  التعاون 

اتفق  فقد  الع�سكري،  املجال  يف  اأما  وال�سياحية،  والثقافية 

اإىل  ا�ستناًدا  االأنظار  عن  بعيًدا  تعاونهما  ابقاء  على  الطرفان 

ما ياأتي:

1- معار�سة الواليات املتحدة االأمريكية تزويد ال�سني االأ�سلحة 

ع�سكرية  دولة  ت�سبح  اأن  من  وتخوفها  احلديثة،   والتقنية 

كربى.

2- خ�سية بكني من تاأثر عالقاتها مع الدول العربية، اإذا ما 

ت�سربت اأنباء عن تعاونها الع�سكري مع ا�سرائيل.

ال�سلمي،  النهج  على  وحر�سها  ال�سينية  ال�سيا�سة  مرونة   -3

تتجنب  ا�سرائيل،  مع  التعاون  اعالنها  بعدم  فاإنها  وبالتايل 

اإحراجات كثرية. اأما يف املجال النووي فرمبا كان هناك بني 

اجلانبني تعاون �سري اأي�سا.

لقد اأدركت احلكومة ال�سينية اأهمية اإقامة عالقات وطيدة 

لكثري  عر�سة  العالقات  هذه  اأن  علمها  مع  وا�سنطن،  مع 

كبري  حد  اإىل  اعتمدت  لذلك  واال�سطرابات.  التقلبات  من 

على اللوبي اليهودي، فكلما احتدمت اخلالفات بني بكني 

اأو  اخلالفات  �سخونة  لتربيد  اخلفية  القوى  تتحرك  ووا�سنطن، 

اإبعادها عن االأ�سواء متهيًدا حلّلها. ومع انتخاب جورج بو�ش 

ا الأمريكا، كان احتواء ال�سني واحلّد من نفوذها  االبن رئي�سً

اإزاء  بالهلع  اإ�سرائيل  اأ�سيبت  اهتماماته.  طليعة  يف  املتنامي 

يعني  وال�سني  اأمريكا  بني  العداء  اأن،  ذلك  ال�سيا�سة،  هذه 

كل  يف  اأبيب  وتل  بكني  بني  القائم  للتعاون  النهاية  بداية 

اأيلول  املجاالت، وال �سّيما الع�سكرية منها. لكن اأحداث 11 

الإ�سرائيل.  املالئم  احلل  وّفرت   2001

عن  لالإعالن  ال�سني  �سارعت  فقد 

وا�ستعدادها  اأمريكا  مع  ت�سامنها 

وجه  يف  معها  حتالف  يف  للدخول 

االإرهاب.

ماذا تريد ا�شرائيل من ال�شني؟

الرغم  على  اإن��ه  القول  ميكننا 

ال�سني  بني  القائمة  العالقات  من 

متنع  معلومات  ثمة  وا�سرائيل، 

اأبرز  متقدمة.  مراحل  اإىل  و�سولها 

االأمريكي  التحفظ  الكوابح  هذه 

م��ن ج��ه��ة وال��ت��خ��وف م��ن ت��اأث��ر 

ال�سينية   – العربية  ال��ع��الق��ات 

اأخرى.  جهة  من  �سلبي،  ب�سكل 

فال�سني بحكم م�ساحلها الهائلة 

ال  العربي،  العامل  مع  واملت�سعبة 

تعاونها  تاأثري  جتاهل  ت�ستطيع 

مع  عالقاتها   على  ا�سرائيل  مع 

العرب، التي ت�سرب جذورها عميًقا 

اأ�س�ش  على  وترتكز  التاريخ،  يف 

جتارية وثقافية و�سيا�سية متينة.

اإىل  ال�سني  يدفع  ما  اإن  اأخ���رًيا، 

احلفاظ على عالقتها مع ا�سرائيل 

معها،  التعاون  لتطوير  وال�سعي 

قوتها  حتديث  اإىل  حاجتها  ه��و 

عرب  باقت�سادها  والنهو�ش  امل�سلحة 

اليهودية،  االأم��وال  وروؤو���ش  اال�سرائيلية  التقنية  من  اال�ستفادة 

وا�ستغالل وجود اللوبي اليهودي يف اأمريكا من اأجل التخفيف 

من العداء لل�سني يف ال�سيا�سة االأمريكية. وال�سني تبحث اليوم 

عن حليف قوي اأو حلفاء اأقوياء ت�ستعني بهم يف اأوقات ال�سدة. 

اأما بالن�سبة ال�سرائيل، فاإن االأ�سباب احلقيقية لتوجهها نحو 

ال�سني، ما زالت غري وا�سحة متاًما.
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ق�شة والدة متحف

جمال  الطبيب  ب���داأ  طفولته،  منذ 

االأ�سنان(  تقومي  يف  )اإخت�سا�سي  يون�ش 

فيغو�ش  امل��ي��اه،  اأع��م��اق  يكت�سف 

البحرية  املخلوقات  عن  ا  مفت�سً فيها 

واملجموعات النادرة. هو من مواليد �سور 

اإىل  الذي جذبه  البحر  اأح�سان  ومنزله يف 

عامله باكًرا، فراح ميار�ش هواية ال�سيد 

يف اأعماقه، يف ال�سيف كما يف ال�ستاء، يف 

الليل كما يف النهار. جمال الكائنات 

كيف  ��ا:  ه��اج�����سً ل��دي��ه  وّل���د  البحرية 

االأجيال  اأم��ام  حّية  تبقى  اأن  ميكن 

القادمة قبل اأن يجتاح �سواطئنا التلوث. 

لكن الطبيب ال�سغوف باأعماق البحار، 

رومانيا  اإىل  �سافر  عندما  احلظ  حالفه 

عملية  مبادئ  تعّلم  هناك  للتخ�س�ش، 

قبل  حمرتف  حمنط  يد  على  التحنيط 

اأن يعود اإىل الوطن ليبداأ جتاربه م�سلًحا 

ب�سهادة.

البحرية  املائية  احل��ي��وان��ات  حتنيط 

تتمايز عن عملية  وهي  دقيقة  عملية 

يو�سح  ال��ربي��ة،  ال��ك��ائ��ن��ات  حتنيط 

عمل  ال��ذي  يون�ش  الدكتور 

وم��ع  امل��ج��ال��ني،  يف  ب�سغف 

جمموعته  ب��ات��ت  ال���وق���ت، 

النادرة واملنوعة اأكرب متحف 

يف  وال��ربي��ة  البحرية  للحياة 

لبنان والعامل. 

لعمله  ام��ت��ن��ان  وع���رب���ون 

ال�ساق املفعم بالتحدي، تلقى 

موؤ�س�سة  من  يون�ش  الدكتور 

جيوغرافيك  »ن��ا���س��ي��ون��ال 

���س��و���س��ي��ت��ي« االأم��ريك��ي��ة، 

لالأعمال  ا�سمها  متنح  التي 

فيها  تعلن  ر�سالة  الكبرية، 

عن  فيلم  ت�سوير  نيتها  عن 

ر�سالة  تلقى  كما  املتحف. 

متحف  م��دي��ر  م��ن  اأخ����رى 

مي�سال  ال��ب��ح��ري  م��ون��اك��و 

دعمه  فيها  يعلن  دوف���ران 

ال��ك��ام��ل ل��ه��ذا امل�����س��روع 

ما  يف  للم�ساعدة  وا�ستعداده 

خ�ش طريقة عر�ش احليوانات 

كذلك  عليها.  واملحافظة 

وكالة  من  م�ساعدة  تلقى 

)يف  االأم��ريك��ي��ة   التنمية 

املتحف  لتجهيز   )2004 العام 

وحت�سينه.

يف فم القر�ش

العمالق  ال��ق��ر���ش  ف��م  م��ن 

ندخل  ا�سطناعية(،  )مغارة 

ال�سياحي  الدليل  برفقة  املتحف  اإىل 

يون�ش.  جمال  الدكتور  اب��ن  ح�سنني 

ل��ل��ت��ذك��ارات  ���س��ال��ة  االأول  ال��ط��اب��ق 

وغريها،   البحرية  ال�سدف  من  امل�سنوعة 

داخل  مرًتا   13 عمق  على  النزول  لنبداأ 

التي  ال�ست  املتحف  غرف  حيث  اجلبل 

بنيت على �سكل مغاور وهي متتد على 

م�ساحة حواىل 4500 مرت مربع. 

الربية  »احل��ي��اة  متحف  يف  جتتمع 

والبحرية« مكونات الطبيعة اللبنانية، 

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

متاحف 

يف بالدي
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من اأعماق البحار والرباري اإىل جعيتا:

 متحف للحياة البحرية والربية

فريد من نوعه يف ال�شرق االأو�شط

على بعد اأمتار من مغارة جعيتا الطبيعية ال�شهرية، اإجتمعت احلياة الربية والبحرية يف متحف فريد 

من نوعه يف لبنان واملنطقة العربية. ي�شم املتحف الذي تاأ�ش�ش يف مدينة �شور)العام 2002(، اأكرث من 

األفي نوع من احليوانات البحرية والربية املحنطة، التي جمعها طبيب اال�شنان جمال يون�ش. املتحف 

انتقل هذا العام اإىل مبنى مت ت�شييده يف جعيتا و�شط واحة خ�شراء، وتت�شدر واجهته �شفينة فينيقية 

تبحر بالزائرين اإىل اأعماق البحار.



تبدو  حمنطة  حيوانات  وبحرها.  بربها 

بني  حياتها  ت�ستكمل  اأنها  لو  كما 

قطعة  األفي  نحو  البحار.  يف  اأو  االأ�سجار 

وحنطها  جمعها  البع�ش  حمنطة، 

الدكتور يون�ش خالل اأعمال الغط�ش يف 

بحر �سور يف جنوب لبنان،  والبع�ش االآخر 

ا�سرتاه على مدى حواىل 30 عاًما.

للحيوانات  خم�س�سة  االأوىل  الغرفة 

الربية التي تعي�ش يف لبنان، مثل: ال�سبع 

والني�ش  الربي  واخلنزير  والذئب  والثعلب 

وال�سنجاب  والقنفذ  غرير  واأبو  والن�سنا�ش 

والواوي وغريها... 

ت�سم  غابة  الثانية  الغرفة  ت�سكل 

جم�سمات الأ�سجار عمالقة وحتتوي على 

العابرة  والبحرية  الربية  الطيور  جميع 

وال�سقر  والبجع  كالعقاب  وامل�ستوطنة، 

كما  والببغاء.  والبا�سق  والبومه  والن�سر 

ا الغزال والقرد والتم�ساح. جند فيها اأي�سً

تتجمع يف الغرفة الثالثة جميع اأنواع 

اأخرى  �سوداء  اأفعى  والزواحف:  احل�سرات 

وك��وب��را  )اأف��ري��ق��ي��ة(   Boa وال  بر�ساء 

)هندية( وبركيل )اأبو قرع(...

البحري  الق�سم  ت�سكل  الغرف  بقية 

على  وهي  اأنواعه،  بكل  املتحف  من 

احلورية  مب��غ��ارة  ت��ب��داأ   م��غ��اور،  �سكل 

الطبيعي،  باحلجم  لها  جم�سًما  وت�سم 

اإىل جانب 250 نوًعا من االأحجار الثمينة 

العامل.  اأنحاء  كل  من  ثمينة  وال�سبه 

ال  ذات  ال�سم�ش  ) جنمة  النجوم  ومغارة 

الطري  )املرجان  واملرجانيات  ذراًع��ا(   11

االأ�سفر(  وامل��رج��ان  املتحجر  وامل��رج��ان 

العديدة(  اخلاليا  )ذات  واال�سفنجيات 

واألوانها  باأ�سكالها  البحرية  واالأ�سداف 

االأبي�ش  والبحر  املحيطات  )م�سدرها 

متحجرة  حلزونية  واأ�سداف  املتو�سط(، 

�سور  يف  وجدت  ال�سنني  ماليني  عمرها 

الربية. اأخرًيا مغارة االأ�سماك والق�سريات 

والرخويات والثديات البحرية التي حتتوي 

النمري  )القر�ش  القر�ش  اأ�سماك  على 

البحرية  وال�سالحف  االأزرق(...  والقر�ش 

وم�������ن ب��ي��ن��ه��ا 

بحرية  �سلحفاة 

ن����ادرة  ن��ه��ري��ة   -

)ت�سبه  النوعية 

راأ�سها  يف  االأف��ع��ى 

اأنف  ولها  وعنقها 

�سبيه باأنف خنزير 

ب�����ري، وخم��ال��ب 

النمر،  كمخالب 

من  جلد  ظهرها 

وزنها  �سدفة،  دون 

وطولها  كلغ   50

مرت ون�سف املرت(.

من اأعماق 

البحار

اأ�سماك  ت�سّكل 

ن�سبة  االأع���م���اق 

من  باملئة  �سبعني 

وتتوّزع يف  املتحف 

زجاجية  واجهات 

كبرية:

واج�����ه�����ة  يف 

االأ�������س������م������اك 

ال���ك���ب���رية ن���رى 

نوع  ال��ب��ارك��ودا) 

م���ن االأ����س���م���اك 

ال���ع���ظ���م���ي���ة(، 

�سيف  ���س��م��ك��ة 

)ي�������س���ل وزن���ه���ا 

كيلو،   113 اإىل 

ومي���ت���د ف��ك��ه��ا 

االأع�����ل�����ى ن��ح��و 

لي�سكل  االأم����ام 

�سمكة  �سيًفا(، 

ال���������س����رغ����و�����ش 

)اأ�������س������م������اك 

ف�����س��ي��ة ال���ل���ون(، 

ال�سالطعني )وهي من بحر �سور( ويوجد 

اأن���واع  اأغ���رب  م��ن  اث��ن��ني  املتحف  يف 

اأع��م��اق  يف  تعي�ش  ال��ت��ي  ال�سالطعني 

واأكرب  اأط��ول  بذراعني  ومتتاز  �سحيقة 

تاأكل  نف�سه.  ال�سلطعون  حجم  من 

وبقايا  البحرية  الف�سالت  ال�سالطعني 

مفيًدا  ذل��ك  ويعترب  امليتة  االأ���س��م��اك 

ال�سالطعني بني  تعي�ش  البحرية.  للبيئة 

متاحف 

يف بالدي
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3 و 12 �سنة.

�سمكة اللقز، وهي من اأ�سهر االأ�سماك 

النادرة  االأن��واع  )من  الدلفني  فئتها،  يف 

والذكية، يزن 500 كلغ وطوله 3 اأمتار(، 

وقد  وقع يف �سباك اأحد ال�سيادين يف �سور 

ال�سم�ش  �سمكة  اخلطاأ(،  طريق  )عن 

يف  نوعها  م��ن  االأك���رب  اأن��ه��ا  )يعتقد 

نوع  من  عمالقة  �سمكة  وهي  العامل 

»القي�سانة« اأو »�سمكة ال�سم�ش«. يبلغ 

ال�سبعني  وزنها  ويتجاوز  �سنتم   120 طولها 

ك��ل��غ(، ال�����س��ب��ي��دج ال��ع��م��الق )م��ن 

على  تعي�ش  التي  البحرية  الرخويات 
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ال�سواطئ اللبنانية وهي مثل االأخطبوط 

يهاجمها  عندما  حربًيا  �سباًغا  تطلق 

حيوان اآخر(، هذا اإىل جمموعة كبرية 

مهدد  وبع�سها  االأخ��رى  االأ�سماك  من 

باالإنقرا�ش.

على:  فتتوزع  االأخ��رى  الواجهات  اأما 

�سمك  ج��وان��ح(،  )ذو  ال��ط��ي��ار  �سمك 

امل��اء  يف  ج�سمها  )تنفخ  ال��ن��ف��اخ��ات 

ال�سنارة  �سمك  نف�سها(،  عن  للدفاع 

ال�سمك(،  ل�سيد  ���س��ن��ارة  راأ���س��ه��ا  )يف 

النادرة  االأ�سماك  )من  حمار  �سمكة 

ولها فم �سبيه بفم احلمار(... ويف واجهة 

التوتياء  جند  وال�سوكيات  الق�سريات 

والقريد�ش وجنمة البحر... 

يف  مكانها  جت��د  امل��ورك�����ش  �سدفة 

البحري  االإ�سفنج  وك��ذل��ك  املتحف، 

ب���األ���وان واأح���ج���ام واأ���س��ك��ال ع��دي��دة، 

واالأ�سماك املتحجرة، وقر�ش االإ�سكندر ذو 

بقرنيها  نادرة معروفة  )�سمكة  القرنني 

الكبريين، طولها حواىل املرتين ووزنها 

150 كلغ(.

اأنواع انقر�شت واأخرى باتت نادرة

ي�����س��م امل��ت��ح��ف ع����دًدا ك��ب��رًيا من 

منقر�سة  �سبه  باتت  التي  احليوانات 

يف  �سمها  جرى  التي  الراهب  كفقمة 

املتحف  جمموعة  اإىل  االأخ���رية  االآون���ة 

عليها  ع��ر  بعدما  حتنيطها  عقب 

ب��ريوت.  يف  ال��رو���س��ة  منطقة  يف   نافقة 

اجل��راد  ال��ن��ادرة  معرو�ساته  ب��ني  وم��ن 

ودج��اج��ة  �سنتيمرتا(،   18( العمالق 

وال��ب��وم��ة  وذي��ل��ني،  اأرج����ل  اأرب��ع��ة  ذات 

راأ�����س����ني،... ذو  وع��ج��ل   ال��ع��م��الق��ة، 

اأن »جمموعته  يون�ش  الدكتور  ويوؤكد   

البحرية التي حازت �سهادات من اأكرب 

)منظمة  العاملية  البيئية  املنظمات 

املحافظة على اأ�سماك القر�ش يف العامل 

االأبي�ش  البحر  على  املحافظة  ومنظمة 

املتو�سط( ت�سّم نحو 40 نوًعا من اأ�سماك 

نوع  و400  النجوم  من  نوًعا  و30  القر�ش 

املتو�سط،  االأبي�ش  البحر  اأ���س��داف  من 

يف  اإال  ت��وج��د  ال  ف��ري��دة  جمموعة  وه��ي 

البحر  دول  جميع  بني  من  املتحف  هذا 

االأبي�ش املتو�سط«.

اأرقام قيا�شية

قيا�سية  اأرق��ام  ثالثة  املتحف  ي�سجل 

ل�سفينة  جم�سم  الأك��رب  وه��ي  عاملية 

وارتفاع  مرًتا   40 بطول  حربية  فينيقية 

للقر�ش  جم�سم  والأك��رب  اأم��ت��ار،  �سبعة 

خم�سة  وارتفاع  مرًتا   35 بطول  االأبي�ش 

اأمتار، والأكرب مغارة ا�سطناعية حتتوي 

مب�ساحة  املتحف  موجودات  كل  على 

داخ��ل  حم��ف��ورة  مربع  م��رت   4500 تفوق 

اجلبل.

ن�سري اإىل اأن املتحف يفتح اأبوابه طوال 

اأيام االأ�سبوع )من الثامنة �سباًحا ولغاية 

تربوية  حمطة  وه��و  م�����س��اء(،  الثامنة 

وملنا�سبة  يزورونه.  الذين  الطالب  الآالف 

اإدارة  ت  اجلي�ش يف كل عام، خ�سّ عيد 

اجلي�ش  �سهداء  وعائالت  اأوالد  املتحف 

بزيارة جمانية للمتحف كل �سهر اآب. 
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يف بالدي





لل�سياحة  »عا�سمة  جبيل  اختيار 

تتمّتع  ما  نتيجة  كان   »2016 العربية 

رئي�ش  وفق  ا�ستثنائية  مميزات  من  به 

اأن  لنا  ح  يو�سّ وهو  ح��ّواط،  زياد  بلديتها 

جلنة حتكيم من الوزراء العرب عّينت 

التفا�سيل  يف  للتدقيق  خ���رباء  جلنة 

والثقافّية  البيئّية  النواحي،  كل  من 

والبنى  امل�ساريع  اإىل  اإ�سافة  وال�سياحية، 

التحتّية.

اأعّدت  قد  البلدية  »كانت  وي�سيف: 

قبل ثالثة اأ�سهر ملًفا كاماًل عن مدينة 

وي�سمل  النقاط،  ه��ذه  يت�سّمن  جبيل 

التي ما تزال  التي نّفذت وتلك  امل�ساريع 

ا وبيئًيا  يف طور التنفيذ، اإقت�سادًيا واإمنائيًّ

وريا�سًيا؛ وبناء على هذه املعايري اختريت 

مدينة جبيل عا�سمة لل�سياحة العربية 

للعام القادم«.

وعن اأهمية هذا االختيار، وانعكا�ساته 

وعلى  عموًما  لبنان  على  االإيجابية 

»ه��ذا  ح���ّواط:  يقول  ا،  خ�سو�سً جبيل 

بل  فقط،  جلبيل  مهًما  لي�ش  الّلقب 

ا، وهو فخر لالقت�ساديني  لكّل لبنان اأي�سً

كل  يف  ول��ل��ع��ام��ل��ني  ول��ل�����س��ن��اع��ي��ني 

والعامة؛  ة  اخلا�سّ احليوّية  القطاعات 

والكبرية  مب�ساحتها  ال�سغرية  فجبيل 

�سورة  تنقل  واأهلها،  وثقافتها  بتاريخها 

لبنان اجلميلة اإىل العامل، حاملة ر�سالة 

ال�سراعات  والتعاي�ش فيه، رغم  التوا�سل 

يعاين  التي  واالنق�سامات  حولنا  الدائرة 

منها العامل العربي.

كل  �ستزدهر  اجل��ائ��زة  ه��ذه  وبف�سل 

واأكر،  اأكر  جبيل  يف  ال�سياحة  اأنواع 

بف�سل  الدينية  ال�سياحة  من  اإنطالًقا 

املدينة،  يف  للجوامع  الكنائ�ش  معانقة 

ال�سرق،  يف  االأق��دم  من  واأنها  ا  خ�سو�سً

والثقافّية،  الرتاثية  ال�سياحة  اإىل  و�سواًل 

وحميطها  القلعة  ع��رب  د  تتج�سّ التي 

وال�سوق القدمي«. 

عدد  يف  كبرية  زي��ادة  ح��ّواط  ويتوّقع 

ويقول:  تقريًبا(  �سائح  )مليون  ال�سياح 

طريقة،  باأف�سل  ال�ستقبالهم  »ن�ستعد 

تت�سّمن  للمدينة  �ساملة  خّطة  و�سعنا 

جّيدة  �سري  وخّطة  عاّمة  مواقف  اإقامة 

مدن ومعامل

اإعداد:

با�شكال معّو�ش بومارون
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مل تغادر اأخبار مدينة احلرف ال�شا�شات وال�شحف وو�شائل التوا�شل االإجتماعي منذ عدة �شنوات؛ 

ن�شاط جمل�ش  اإىل  اإ�شافة  وتاريخها،  بف�شل موقعها  العناوين عاملًيا، عربًيا وحملًيا،  تت�شّدر  فهي 

بلديتها الذي ي�شتغّل اأي فر�شة �شانحة لينقل اإىل العامل اأجمع �شورة جبيل الفريدة.

اآخر امل�شتجدات على هذا ال�شعيد، اختيار »املنظمة العربية لل�شياحة« جبيل »عا�شمة لل�شياحة 

العربية للعام 2016«.



خ�ّش  ما  ويف  التحتّية.  البنى  جتهيز  اإىل 

والنظافة  فال�سيانة  االأثرية،  االأماكن 

واحلرا�سة  دائ���م،  ب�سكل  متوافرتان 

فجبيل  �ساعة؛   24 م��دى  على  موؤمنة 

كّل  تاأمني  اإىل  وت�سعى  �سيوفها  تكّرم 

و�سائل الراحة لهم«. 

ح�سلت  التي  باالألقاب  حّواط  ويذّكر 

عليها جبيل يف املا�سي القريب، فيقول: 

اختارت »اأكادميية تتويج جوائز التمّيز 

كاأف�سل  جبيل  العربية«،  املنطقة  يف 

مدينة �سياحية عربية لعامي 2013 و2014، 

للعام  امليالدية  �سجرة جبيل  و�سلت  وقد 

االأ�سجار  بني  فكانت  العاملية،  اإىل   2014

امليالدية االأجمل عاملًيا بح�سب �سحيفة 

ن�سرت  التي   »Wall Street Journal«
على  جبيل  ح�سلت  كما  لها.  �سوًرا 

 »2014 Pomme d’Or Award�جائزة ال

التي مينحها االإحتاد الدويل لل�سحافيني 

والكّتاب ال�سياحيني«. 

وانتزعت جبيل لقب »اأول مدينة مرنة 

من  العربي«  والعامل  االأو�سط  ال�سرق  يف 

مدينة   100 ل�  روكفلر«  م�سروع  �سمن 

ل�سحيفة  تقرير  ويف  العامل.  حول  مرنة 

املرتبة  احتّلت  الربيطانية،  »تلغراف« 

الثانية من بني اأقدم 20 مدينة يف العامل.

للمحافظة  ت�سافرت  كبرية  جهود 

ع��ل��ى ج��ب��ي��ل ح��ا���س��ن��ة احل�����س��ارات 

والإعطائها املكانة التي ت�ستحّقها، ويف 

التعاون غري  اإىل  ي�سري حّواط  االإطار  هذا 

والقطاع  البلدية  بني  القائم  امل�سبوق 

اخلا�ش الذي مل يبخل يوًما يف دعم هذه 

املدينة التاريخية.

يف  اأجنزت  العاّمة  »احلديقة  وي�سيف: 

لبنان.  فرتة قيا�سية، بدعم من م�سرف 

مّت  والتجاري،  ال�سياحي  ال�سعيد  وعلى 

من  املمّول  التجاري  جبيل  �سوق  تاأهيل 

رمّمت جدرانه  بيبلو�ش«، حيث  »بنك 

طابع  م��ع  ليتنا�سب  الرملي  باحلجر 

امل��دي��ن��ة احل�����س��اري، وك���ان ذل��ك من 

اأولويات اهتمامات املجل�ش البلدي، على 

واجهة  هي  التجارية  االأ�سواق  اأّن  اعتبار 

املدينة. 

الريا�سّية، فقد افتتح  الناحية  اأما من 

جمّمع الرئي�ش �سليمان الريا�سي بتمويل 

فيما  �سليم؛  ك��ارل��و���ش  امل��غ��رتب  م��ن 

للمدينة  البلدي  املجّمع  جتهيز  اأو�سك 

التابع  على االنتهاء مع ق�سر املوؤمترات 

له، اإ�سافة اإىل م�سروع فرز النفايات من 

جبيل  جعل  اإىل  يهدف  ال��ذي  امل�سدر، 

ف�ساًل  النفايات؛  م��ن  خالية  مدينة 

و�سياحّية  اإمنائّية  اأخ��رى  م�ساريع  عن 

وثقافّية«. 
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الطبية والفنية واالإلتزامات التي تفر�سها 

عليه مهنته. وال يجوز القيا�ش، يف اخلطاأ 

العادي  الرجل  اإىل  باال�ستناد  الطبي، 

اإىل  باال�ستناد  القيا�ش  يجب  بل  اليقظ، 

�سلوك طبيب منوذجي واعتماده معياًرا 

لتقدير وقوع اخلطاأ الطبي. 

اخلطاأ الطبي اجلراحي

املري�ش  جت��اه  اجل��راح  الطبيب  يلتزم 

بذل العناية الالزمة عند اإجراء العملية 

مل  اإذا  م�سوؤوليته  وتن�ساأ  له.  اجلراحية 

اإجراء  قبل  الالزمة  االحتياطات  يتخذ 

وملعرفة  وخاللها.  اجلراحية  العملية 

اجلراح  الطبيب  �سلوك  يقا�ش  اخلطاأ 

االخت�سا�ش  من  جراح  طبيب  ب�سلوك 

نف�سه وامل�ستوى املهني والعلمي ذاته، مع 

االأخذ بعني االعتبار، الظروف اخلارجية 

واالإمكانات 

التي  امل��ادي��ة 

عند  ت��واف��رت 

اإجراء العملية اجلراحية. ويف �سوء ذلك 

ي�ساأل الطبيب اجلراح، عن كل تق�سري 

ال ميكن توقعه من طبيب جراح اآخر 

الظروف  ويف  نف�سها،  باملوؤهالت  يتمتع 

العملية  باإجراء  اأحاطت  التي  نف�سها 

اجلراحية.

�سور  اجل��راح��ي��ة  الطبية  ل��الأخ��ط��اء 

يف  ال��ط��ب��ي��ة  االأخ���ط���اء  ع��ن  تختلف 

التخ�س�سات االأخرى، ويف ما يلي بع�سها:

اأواًل: على الطبيب اجلراح اأخذ موافقة 

اإجراء  قبل  قانونًيا  ميثله  من  اأو  املري�ش 

ت�سدر  اأن  ويجب  اجلراحية،  العملية 

العملية  �سرح حقيقة  بعد  املوافقة  هذه 

ذلك  وبخالف  لها،  املحتملة  والنتائج 

يعترب الطبيب خمطًئا ويكون م�سوؤواًل، 

اجلراحية  للعملية  ال�سارة  النتائج  عن 

ولو بذل العناية املطلوبة فيها.

ا�ستخدام  اجلراح  الطبيب  على  ثانًيا: 

حالة  ملعرفة  الفح�ش  يف  احلديثة  الطرق 

املري�ش ونوع العمل اجلراحي قبل اإجراء 

م�سوؤواًل  ويكون  اجلراحية،  العملية 

عدم  ب�سبب   الت�سخي�ش  يف  اأخطاأ  اإذا 

اإعداد:

النقيب الطبيبب ح�شام اأبرت

حتت ال�ضوء
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اخلطاأ الطبي يف العمليات اجلراحية: بني القانون والطب

تعترب مهنة الطب ر�شالة تهدف اإىل املحافظة على �شحة االإن�شان اجل�شدية والنف�شية، 

ال�شرف  مهنة  الطب  يعترب  لذلك  العام،  ال�شحي  م�شتواه  ورفع  اآالمه  من  التخفيف  واإىل 

واالإن�شانية.

ووفق قانون االآداب الطبية )رقم 1994/288( فاإن ر�شالة الطبيب تتمحور حول ج�شم 

االإن�شان الذي له حرمته وحياته التي لها ح�شانتها؛ واأن اأهم واجبات الطبيب هي حتقيق 

ر�شالته يف املحافظة على �شحة االإن�شان اجل�شدية والنف�شية، وقائًيا وعالجًيا، والتخفيف 

من اآالمه ورفع امل�شتوى ال�شحي العام .

اجلراحة وامل�شوؤولية الطبية 

الطب  فروع  من  كفرع  اجلراحة  اإن 

امل�سوؤولية  لدرا�سة  الرحب  املجال  تعترب 

واأ�سكالها،  وجوهها  مبختلف  الطبية 

االأخ��ط��اء  اأخ��ط��اء اجل��راح��ة ه��ي  الأن 

الطبية  امل�سوؤولية  جمال  يف  النموذجية 

االأطباء  بني  عليه  املتفق  ومن  املدنية. 

بثالث  غالًبا  مير  اجلراحي  العمل  اأن 

واالإعداد  الفح�ش  مرحلة  وهي:  مراحل، 

ومرحلة  اجل��راح��ي،  للعمل  والتح�سري 

واإجرائه،  اجلراحي  الطبي  العمل  تنفيذ 

اإىل  و�سواًل  واملتابعة  االإ���س��راف  ومرحلة 

تعايف املري�ش، وم�سوؤولية الطبيب اجلراح 

قائمة يف جميع تلك املراحل.

مفهوم اخلطاأ الطبي بوجه عام

يعد تعريف اخلطاأ الطبي اأمًرا يف غاية 

تعريف  غياب  اإىل  نظًرا  وذل��ك  الدقة، 

ت�سريعي يح�سم اجلدل بني اأن�سار الت�سدد 

اأن  اإىل اعتبار  اإ�سافة  املرونة، هذا  واأن�سار 

اإال  املري�ش  ج�سد  يف  يتدخل  ال  الطبيب 

بح�سن نية و ق�سد �سليم.

مل�سوؤولية  املرتب  الطبي  اخلطاأ  يتج�سد 

واالأ���س��ول  بالقواعد  باإخالله  الطبيب 



ا�ستخدام هذه الطرق. 

اتخاذ  اجل���راح  الطبيب  على  ثالًثا: 

ا�ستعمال  عند  ال��الزم��ة  االحتياطات 

االأدوات الالزمة يف العمليات اجلراحية، 

ذلك. اأهمل  اإذا  م�سوؤواًل  يكون   حيث 

اإج���راء  اجل���راح  الطبيب  على  راب��ًع��ا: 

العملية اجلراحية للمري�ش يف امل�ست�سفى 

ا على  ولي�ش يف العيادات اخلا�سة، حر�سً

توفري جميع الو�سائل الالزمة.

ا: يعترب خطاأ من جانب الطبيب  خام�سً

اجلراح اإجراء العملية اجلراحية من دون 

املن�سدة  �سالمة  من  التاأكد 

واآالت تثبيت املري�ش عليها، 

اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  وال��ذي 

�سقوط املري�ش عنها.

على  ي��ت��وج��ب  ��ا:  ���س��اد���سً

ال��ط��ب��ي��ب اجل�����راح ات��ب��اع 

املتعارف  العلمية  االأ���س��ول 

الطرق  وا���س��ت��خ��دام  عليها 

احلديثة  عند اإجراء العملية 

اجل��راح��ي��ة، واالب��ت��ع��اد عن 

الطرق البدائية يف ذلك.

الطبيب  ع��ل��ى  ���س��اب��ًع��ا: 

من  االن��ت��ه��اء  عند  اجل���راح 

التاأكد  اجلراحية  العملية 

ال�سا�ش  وقطع  املواد  اإزالة  من 

تتكرر  التي  االأخطاء  ومن  امل�ستعملة، 

القطع  اأو  امل��واد  هذه  بع�ش  ترك  دائًما 

اإىل  اأحياًنا  ي��وؤدي  ما  املري�ش  ج�سم  يف 

اجلراح  الطبيب  ي�سع  ما  وغالًبا  وفاته. 

م�ساعديه  على  املجال  هذا  يف  امل�سوؤولية 

من املمر�سات واملمر�سني، اإال اأن ذلك ال 

يعفيه من هذه امل�سوؤولية.

اأي�سا  ال�سائعة  االأخ��ط��اء  من  ثامًنا: 

اإجراء العمل اجلراحي يف املكان اخلطاأ 

من اجل�سم )اجلهة الي�سرى بدل اليمنى 

وبالعك�ش(.

اأ�شباب االأخطاء الطبية اجلراحية

ملاذا تقع االأخطاء الطبية؟ وكيف لنا 

تقدير  اأقل  على  اأو  ح�سولها؟  مننع  اأن 

وقوعها  م��ع��دالت  م��ن  نخفف  كيف 

وحجم اأ�سرارها؟

كوليدج«  »اإمربيال  من  باحثون  ن�سر 

الطبية  امل��ج��ل��ة  يف  درا����س���ة  ل��ن��دن  يف 

للعام  وال�سالمة  للجودة  الربيطانية 

التي تقع يف  2013 حول االأخطاء الطبية 

غرف العمليات. وتبني لهم اأن 25% من 

عائدة  م�ساكل  �سببها  االأخطاء  هذه 

امل�ستخدمة  املعدات  اأو  للتكنولوجيا 

اعتماد  واأن  العمليات،  غ��رف  داخ��ل 

لل�سالمة  التفقدية  »القائمة  اإج���راء 

 Surgical Safety( اجل��راح��ة«  قبل 

Checklist( يقلل من ح�سول االأخطاء.
من ناحية اأخرى ورد يف عدد اأيار 2014 من 

للجراحني  االأمريكية  الكلية  جملة 

تاأثري  حول  درا�سة  كنتاكي(  )جامعة 

رفع  على  العمليات  غرف  يف  ال�سجيج 

ن�سبة ح�سول االأخطاء الطبية اجلراحية 

فيها. وتبنّي اأن ال�سجيج يحّد من تركيز 

اجلراحني على اتقان عملهم، ويت�سبب 

العاملني يف  بني  التوا�سل  و�سوح  يف عدم 

البحث  فاإن  وعليه،  العمليات.  غرف 

الدقيق ملعرفة اأ�سباب االأخطاء اجلراحية 

الطبية  االأخطاء  من  للحد  ج��ًدا  مهم 

يف  ال�سفافية  على  احلر�ش  واأن  عموًما. 

ر�سد االأخطاء الطبية، �سمن املراجعات 

يف  اأ���س��ا���ش  بامل�ست�سفيات،  الداخلية 

و�سمان  للمر�سى  اخلدمة  جودة  تطوير 

�سالمتهم.

بني الر�شالة وامل�شاءلة

حتديد  يف  لبنان،  يف  الطبيب  يخ�سع 

الأحكام  وم�ساءلته،  وموجباته  ر�سالته 

قانون االآداب الطبية رقم 288 تاريخ 22 

�سباط 1994، باالإ�سافة الأحكام القواعد 

املدنية  امل�سوؤولية  ترعى  التي  العامة 

والأحكام  والعقود  املوجبات  قانون  يف 

قانون  يف  ال����واردة  اجل��زائ��ي��ة  امل�سوؤولية 

 -  340 رقم  ا�سرتاعي  )مر�سوم  العقوبات 

�سادر يف 1943/3/1.(

اأخطائه  عن  الطبيب  م�سوؤولية  تتوزع 

املهنية اإىل مدنية وجزائية.

امل�سوؤولية  يف  ي�سرتط  املدنية:  امل�سوؤولية 

والرابطة  وال�سرر  اخلطاأ  توافر  املدنية 

الطبيب  ارتكاب  اأي  بينهما؛  ال�سببية 

خلطاأ طبي اأدى اإىل اإحلاق ال�سرر باملري�ش. 

ومبا�سًرا  اأكيًدا  ال�سرر  اأن يكون  ويجب 

باخلطاأ  �سببًيا  يت�سل  واأن  و�سخ�سًيا، 

الطبي، ويكون قاباًل للتعوي�ش عنه.

امل�سوؤولية اجلزائية:  املبداأ االأ�سا�سي الذي 

العقوبات  قانون  من   186 املادة  حددته 

هو اأنه ال يعد جرمية الفعل الذي يجيزه 

العمليات  ال��ق��ان��ون  ويجيز  ال��ق��ان��ون. 

حتت ال�ضوء

العدد 64361



املطابقة  الطبية  والعالجات  اجلراحية 

العليل  بر�سى  جتري  اأن  �سرط  لالأ�سول 

اأو يف حاالت  ال�سرعيني  ر�سى ممثليه  اأو 

ة. اإال اأن فعل الطبيب يعترب  ال�سرورة املا�سّ

اأو  املري�ش  اإيذاء  حال  يف  جرمًيا  �سلوًكا 

الت�سبب بوفاته عن اإهمال اأو قلة احرتاز 

اأو لعدم مراعاة القوانني واالأنظمة )م 564 

عقوبات(.

ال وجود لن�ش يف القانون اللبناين يحدد 

ق  امل�سوؤولية اجلزائية لالأطباء، واإمنا تطَبّ

بامل�سوؤولية  املتعلقة  العامة  القواعد 

اأو  ب��االإي��ذاء  الت�سبب  بجرائم  اجلزائية 

خطاأ،  نتيجة  اجلرم  كان  اإذا  بالوفاة، 

اجلرائم  يف  اجلزائية  امل�سوؤولية  وقواعد 

الق�سدية اإذا كان الفعل ق�سدًيا.

يعترب  املري�ش،  جتاه  الطبيب  التزام  اإن 

اأن  يعني  وه��ذا  العناية،  ببذل  التزاًما 

نتيجة  عن  م�سوؤواًل  يكون  ال  الطبيب 

العناية  ب��ذل  عليه  ول��ك��ن  ال��ع��الج، 

باتباع  وذل��ك  املري�ش،  ل�سفاء  الالزمة 

الو�سائل العلمية يف عالجه اأو عند اإجراء 

العمليات اجلراحية.

�شور اخلطاأ  الطبي 

من وجهة نظر القانون

وفق  الطبي  اخلطاأ  �سور  القانون  يحدد 

االآتي:
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الت�سريعات  يف  به  ي��راد  التب�شر:  •عدم 
وهي  الرعونة.  ا�سطالح  املقارنة  العربية 

�سورة من �سور اخلطاأ اجلنائي، تقابلها 

الن�ش  يف  الواردة   »Maladresse« عبارة 

يف  وتعني  ف(،  ج  ق   319 )م  الفرن�سي 

نق�ش  و  الدراية  اأو  احلذق  غياب  االأ�سل 

عملية  طبيب  يجري  ك��اأن  امل��ه��ارة. 

بطبيب  ي�ستعني  اأن  دون  من  جراحية 

خطاأ  يرتكب  اأن  اأو  بالتخدير،  خمت�ش 

الت�سريح،  يف  االأولية  املبادئ  �سمن  يقع 

عملية  يف  ال�سرايني  قطع  يف  يت�سبب  اأو 

كما  يربطها  اأن  دون  م��ن  جراحية 

تق�سي االأ�سول العلمية.

ويقابله ا�سطالح عدم  االإحتياط:  •عدم 
العربية  الت�سريعات  بع�ش  يف  االإح��رتاز 

ومتداخلة  قريبة  �سورة  ويعّد  املقارنة، 

حالة  ب��ه  وي���راد  التب�سر«.  »ع���دم  م��ع 

خطري  طبي  عمل  على  الطبيب  اإق��دام 

مدرًكا خطورته ومتوقًعا ما يحتمل اأن 

�سلبية،  م�ساعفات  من  عليه  يرتتب 

التي  االإحتياطات  اأخذ  دون  من  ولكن 

هذه  ح�سول  دون  احليلولة  �ساأنها  من 

امل�ساعفات.

يق�سد باالإهمال  االإنتباه:  •االإهمال وعدم 
الفاعل موقًفا  اأن يقف  االإنتباه،  اأو عدم 

التي  احل��ذر  واجبات  يتخذ  فال  �سلبًيا، 

النتيجة  وقوع  دون  احليلولة  �ساأنها  من 

بفعل  يقع  قد  واالإه��م��ال  االإج��رام��ي��ة، 

الرتك اأو االإمتناع. كما اأنه قد يتحقق 

التي  االأخ��ط��ار  اجل���اين  ي���درك  عندما 

ال  ذل��ك  ورغ��م  م�سلكه  على  ترتتب 

يتخذ االإحتياطات الالزمة لتجنبها.

تعترب  والقوانني:  النظم  مراعاة  •عدم 
خمالفة القوانني واالأنظمة �سورة م�ستقلة 

لقيام  ثبوتها  ويكفي  اخلطاأ،  �سور  من 

يف   – العمدية  غري   – امل�سوؤولية اجلنائية 

حق الفاعل. 

اخللط بني اخلطاأ الطبي اجلراحي 

وامل�شاعفات اجلراحية

االأخطار  من  اجلراحي  العمل  يخلو  ال 

فروع  اجلراحي يف  والتقدم  وامل�ساعفات، 

احتمال  اإلغاء  اإىل  بعد  ل  يتو�سّ الطّب مل 

ح�سول هذه امل�ساعفات كلًيا. ومن هذا 

وا�سًحا  منهًجا  االأطباء  يّتبع  املنطلق، 

والكامل  امل�سبق  التح�سري  يقت�سي 

للعملية اجلراحية مهما كان نوعها، 

والت�سويرية  املخربية  الفحو�سات  فاإجراء 

قبل العملية، وزيارة طبيب التخدير قبل 

من  االأق��ّل  على  �ساعة  وع�سرين  اأرب��ع 

الطبي  الطاقم  واإبالغ  اجلراحة،  موعد 

وباحل�سا�سية  الكامل  ال�سحّي  بالتاريخ 

تهدف  خطوات  كلها  االأدوي���ة،  جت��اه 

م�ساعفات  ح����دوث  ف��ر���س��ة  الإل���غ���اء 

جراحية.

اخلامتة

اإن م�ساألة البحث يف م�سوؤولية الطبيب 

عن اأخطائه املهنية دقيقة جًدا، فلي�ش 

لذلك  التهم جزاًفا.  اإطالق  املقبول  من 

التوفيق  من  امل�ساءلة  تنطلق  اأن  يجب 

ناحية  من  الطبي  اجل�سم  م�سلحة  بني 

من  واملجتمع  االإن�سان  �سحة  وم�سلحة 

ناحية ثانية، من دون و�سع مهنة الطب 

حتت �سيف املالحقة وامل�سوؤولية ب�سكل 

وهذا  وتطورها.  تقدمها  منع  اإىل  ي��وؤدي 

الطبيب  م�سوؤولية  مببداأ  االإق��رار  يفر�ش 

االأ�س�ش  وو���س��ع  الطبية  اأخطائه  ع��ن 

وال�سروط الوا�سحة لهذه امل�سوؤولية.





اإعداد:

 تريز من�صور

ق�ضايا 

معي�ضية
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خالل ال�صهر اجلاري يفرت�ض اأن تب�صر النور  الو�صفة الطبية املوحدة والتي توجب على الطبيب 

اختيار الدواء الأن�صب والأقل كلفة لعالج املري�ض، على اأن يكون متاًحا لل�صيادلة ا�صتبدال الدواء 

و�صفة  تت�صمن  مل  حال  يف   )generique( اجلنرييك  فئة  من  باآخر   )Original( ال�صا�صي 

الطبيب ا�صارة »N.S«، اأي غري قابل لال�صتبدال.

ومن املرتقب اأن يوؤدي اعتماد هذه الو�صفة اإىل اإ�صابة عدة ع�صافري بحجر واحد: الع�صفور الأول 

تخفي�ض  هو  والثاين  املر�صى،  ح�صاب  على  الأدوية  �صركات  متار�صه  الذي  الحتكار  حماربة  هو 

حجم الفاتورة الدوائية يف لبنان علًما اأنها ت�صل اإىل نحو 120 مليار لرية لبنانية �صنوًيا، اأما 

الع�صفور الثالث، فهو متويل املعا�صات التقاعدية لالأطباء.

م�صروع ع�صري 

�س للحداثة  ي�ؤ�صّ

يف القطاع 

الطبي اللبناين

الو�صفة الطبّية املوّحدة

ثالثة ع�صافري 

بحجر واحد

من البداية

اأطباء  ونقابتا  ال�صحة  وزارة  اأطلقت   ،2011 الأول  8 كانون  يف 

لبنان يف بريوت وال�صمال الو�صفة الطبية املوحدة التي اعتربها 

لبنان. يف  والطبي  ال�صحي  العمل  يف  تاريخًيا  اجناًزا   املعنّيون 

ال�صمال  يف  الأطباء  نقابة  با�صرت   ،2014 الثاين  كانون   15 يف 

اإىل  وتقدميها  بها  للعمل  املوحدة  الطبية  الو�صفة  بت�صليم 

جميع اجلهات ال�صامنة، با�صتثناء ال�صندوق الوطني لل�صمان 

الإجتماعي الذي مل يتّم الإتفاق معه على اآلية تطبيقها.

منوذج  اأّي  ا�صتعمال  من  ال�صمال  اأطباء  نقابة  حّذرت  وفيما 

اآخر حتى يف امل�صتو�صفات واملوؤ�ص�صات الطبية، اإّل اأّن 1500 طبيب 

املوّحدة.  الطبّية  الو�صفة  با�صتخدام  بداأوا   15000 اأ�صل   فقط من 

اأم����ا يف ب�����ريوت، )ح���ي���ث ال���ع���دد الأك�����رب ل����أط���ب���اء(، 

ف��ق��د ح���ال اخ��ت���ف وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر يف ن��ق��اب��ة الأط��ب��اء 

اع��ت��م��اده��ا. دون  امل����وّح����دة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��و���ص��ف��ة   ح����ول 

اإحياء  فاعور  اأب��و  وائ��ل  الوزير  اأع��اد  املا�صي  �صباط  مطلع  ويف 

بني  مّت  اتفاق  خ�ل  من  املوّحدة   الطبية  الو�صفة  تطبيق 

ال�صيادلة  نقابة  الأطباء،  نقابة  بتطبيقها،  املعنيني  جميع 

وال�صندوق الوطني لل�صمان الإجتماعي.

ث�ث  امل��وّح��دة  الطبية  الو�صفة  تت�صّمن  للخلل،  ومنًعا 

اأخرى لل�صيديل وثالثة للطبيب، وهي  ن�صخ:  واحدة للمري�ض، 

رقم مت�صل�صل. ولها  لتزويرها،  منًعا  الأطباء  نقابة  رمز   حتمل 

م����ع الإع���������ن ع����ن ب���دء 

الو�صفة، كيف  اعتماد هذه 

هذه  اإىل  بها  املعنيون  ينظر  

دون   حتول  معوقات  من   وهل  اخلطوة؟ 

التقّيد بها؟

نقابة الأطباء

اأنطوان  الدكتور  الأطباء  نقيب  يعترب 

املوّحدة  الطبّية  للو�صفة  اأن  الب�صتاين 

عّدة فوائد. ولكن يف لبنان، ل تطّبق القوانني ب�صرعة، وبالدقة  

ال�زمة، ناهيك عن الثغرات التي من املمكن اأن تواجهها 

عملية التطبيق. 

يف  الطبية  الو�صفة  قانون  �صدر  الب�صتاين:  الدكتور  وي�صيف 

عملية  اأّخرت  النقابة،  داخل  اخل�فات  ولكن   ،2011 العام 

اإثنني،  الو�صفة هدفني  لهذه  اأن  ويو�صح  اليوم.  لغاية  التطبيق 

التقاعدية  املعا�صات  تاأمني  وهو  النقابة  يخ�ّض  الأول  الهدف 

�صوق  ب�صرب  يتعّلق  فهو  املواطن،  يخ�ّض  والثاين  ل�أطباء، 

الإحتكار يف لبنان، وبتخفي�ض الفاتورة الطبّية.  

بالو�صفة  املتعّلق  القرار  تطبيق  يكون  اأن  الب�صتاين  واأمل 

واأن  �صواء،  واملري�ض على حدٍّ  الطبيب  مل�صلحة  املوّحدة  الطبية 

فعلى  اللبناين،  ال�صحي  القطاع  يف  الأداء  حت�صني  اإىل  ي��وؤدي 

فاإن  البداية   يف  التطبيق  تواجه  قد  وجود عقبات  الرغم من 

اجلميع م�صتعّد لتذليلها.

نقابة ال�صيادلة

من جهته يعترب رئي�ض اإحتاد ال�صيادلة العرب ونقيب �صيادلة 

اعتماد  الأول من  »امل�صتفيد  اأن  ربيع ح�صونة  الدكتور  لبنان 

تخف�ض  اأنها  اإّذ  اللبناين،  املواطن  هو  املوّحدة  الطبّية  الو�صفة 

الدولة  اأعباء على ميزانية  ترتبه من  وما  الدواء  فاتورة  كلفة 

تنظيم  يف  ت�صاهم  وهي  املواطن،  وعلى  الجتماعي  وال�صمان 



اأّن  اإىل  ح�صونة   واأ�صار  ال��دواء.  ا�صتعمال 

امل�صلحة  زاوية  املو�صوع من  مقاربة هذا 

اأنه يعود باخل�صارة  املادية لل�صيادلة تبني 

عليهم، لأنهم �صوف يكونون مطالبني 

واأ���ص��اف:  ���ص��ع��ًرا.  الأق���ل  ال���دواء  ب�صرف 

فنحن  اإن�صانية،  مهنة  منار�ض  لأّن��ن��ا 

املواطن،  جانب  اإىل  ت��ام  انحياز  على 

�صّن  اإىل  املبادرين  من  كّنا  لذلك  �صحته،  على  وموؤمتنون 

الو�صفة من  بتداول  نقوم  و�صوف  باعتماده،  ومطالبني  القانون 

دون ترّدد فور البدء بتطبيقها«.

تطبيقه،  اإجن��اح  يف  ي�صاهم  م�صروع،  ب��اأي  »الإمي��ان  وق��ال: 

الو�صفة  تطبيق  ومع  الإن�صاين،  امل�صروع  بهذا  موؤمنون  ونحن 

الطبية املوحدة، على اعتبارها قانوًنا ع�صرًيا يطّبق يف معظم 

لكي  ولكن  ال��دواء.  ا�صتبدال  قانون  اإ�صم  حتت  العامل،  دول 

ينجح التطبيق، على اجلميع اأن يكونوا �صركاء يف ذلك. يف 

الدولة بن�صبة معينة،  �صريك تدعمه  ال�صيديل  رة  املتح�صّ الدول 

ال�صغرية  �صّيما  ول  ال�صيدليات  تخ�صر  اأن  املنطقي  من  فلي�ض 

اأرباحها. فللمواطن حق  يف الع�ج الدوائي  منها، ن�صًبا من 

 بكلفة مقبولة، وكذلك لل�صيديل حق يف تاأمني باب رزقه«.

التي ت�صّهل  الأدوية  و�صركات  ال�صيدليات  الع�قات بني  وعن 

النقيب  اأك��ّد  ح�صومات،  اأو  اأرب��اح  مقابل  منتجات  ت�صويق 

ولو  حتى  ال�صيادلة،  خ�صائر  تعوي�ض  املمكن  غري  من  اأن��ه 

اأن  واعترب  الأدوي���ة.  �صركات  وبني  بينهم  اتفاقات  وج��دت 

ال�صحة.  وزارة  يعالج، من خ�ل دعم تقدمه  اأن   اخللل يجب 

وزارة  يف  امل�صّجلة  الأدوي��ة  جميع  اأّن  ح�صونة  الدكتور  واأكد 

يف  وامل��ت��واف��رة  التجارية  الع�مًة  ذات  اأو  اجل��ري��ك  ال�صحة 

عالية،  وج��ودة  فعالية  وذات  ممتازة  اأدوي��ة  هي  ال�صيدليات، 

ولكن على وزراة ال�صحة  القيام بخطوات اأ�صا�صية هي:

وتطبيقها  املوّحدة  الطبية  الو�صفة  اعتماد  من  التاأكد   -

ا  وخ�صو�صً وامل�صت�صفيات،  واملوؤ�ص�صات  الأطباء  جميع  قبل  من 

تطبيق  �صريبة  وحده،  ال�صيديل   يدفع  ل  حتى  امل�صتو�صفات، 

للمواطن  بالفعل  حققنا  قد  نكون  اأن  اأجل  ومن  القانون، 

وللمري�ض اإجناًزا ي�صتحقه.

- �صبط عمليات بيع الهرمونات واللقاحات من قبل بع�ض 

لقانون  خمالفة  من  ي�صكل  ملا  الريا�صية،  والنوادي  الأطباء 

الو�صفة الطبية، وخطًرا على �صحة املواطن وال�صباب، ناهيك 

بال�صّك يف جودة هذه الأدوية من ناحية التخزين واحلفظ.

- ال�صروع يف اعتماد البطاقة ال�صحية ومكننتها، بدًءا من 

وزارة ال�صحة العامة، مروًرا بالأطباء وال�صمان الجتماعي و�صوًل 

اإىل نقابة ال�صيادلة.

اآلية ت�صمن جناح  - العمل على و�صع 

ت�صرف  جلنة  اإن�صاء  عرب  اخلطوة  ه��ذه 

على ح�صن تطبيقها.

 ال�صمان الإجتماعي:

تعديل املادة 42

كان  املوّحدة  الطبية  الو�صفة  اعتماد 

اأزيلت  وق��د   ، قانونية  بعقبة  ي�صطدم 

اإدارة  جمل�ض  موافقة  بعد  العقبة  هذه 

ال�صندوق الوطني لل�صمان الإجتماعي بالإجماع، على تعديل 

املادة 42 فاأ�صبحت قانون مزاولة مهنة ال�صيدلة على ال�صكل 

الآتي:

ل يدفع ال�صندوق اإل ثمن الدواء واملواد ال�صيدلنية التي ي�صفها 

طبيب متعاقد مع ال�صندوق، ويحق لل�صيديل وخ�ًفا لأي ن�ض 

اآخر اأن ي�صرف حلامل الو�صفة الطبية دواء حتت اإ�صم ُجني�صي 

فيها،  املذكور  غري   )generique or brand generique(

مزاولة  قانون  من   47 امل��ادة  يف  املحّددة  ال�صروط  �صمن  وذلك 

مهنة ال�صيدلة يف لبنان.

معار�صو  افتعلها  التي  العقبات  �صقطت  التعديل،  بهذا 

حتكم  �صوف  الآتية  الأيام  اأن  غري  املوّحدة،  الطبية  الو�صفة 

ما اإذا كان هوؤلء قادرين على اإ�صعاف قدرة النموذج النهائي 

بها:  العمل  من  الأ�صا�صي  الهدف  حتقيق  يف  الو�صفة،  لهذه 

خف�ض كلفة الفاتورة الدوائية يف لبنان.

وزارة ال�صحة

حلو  جوزف  الدكتور  ال�صحة  وزارة  يف  الطبية  العناية  مدير 

اأكد بدوره اأن قانون الو�صفة الطبّية املوّحدة موجود منذ العام 

2011، وقد طبقته نقابة اأطباء ال�صمال، لكن بع�ض اخل�فات 

ال�صحة  وزير  اأعاد  واليوم  به.  العمل  توّقف  اإىل   اأّدت  الداخلية 

وائل اأبو فاعور تفعيله. لقد كانت هناك بع�ض الإعرتا�صات 

من ال�صندوق الوطني لل�صمان الإجتماعي، ومن بع�ض الأطباء. 

موجبات  بع�ض  تعار�ض  �صببه  كان  الأوىل  اجلهة  اعرتا�ض 

وقد  ال�صيدلة،  مزاولة  مهنة  قانون  من   42 املادة  مع  القانون 

حّلت  امل�صكلة بتعديل املادة املذكورة. اأما اعرتا�ض الأطباء 

دخلهم  ك�صف  على  يجربهم  �صوف  القانون  اأن  ف�صببه 

احلقيقي، علًما اأن امل�صتفيد الأول من تطبيق الو�صفة املوّحدة 

اخلا�ض  التعا�صد  �صندوق  تغّذي  لأنها  نف�صه،  الطبيب  هو 

بالأطباء.   

املوّحدة  الطبّية  الو�صفة  تطّبق  �صوف  حلو:  الدكتور  واأ�صاف 

اإعتباًرا من منت�صف متوز اجلاري، اأّي فور النتهاء من طباعة 

تخفي�ض  يف  ي�صاهم  �صوف  وتطبيقها  بها.  اخلا�صة  الدفاتر 

فاتورة الدواء على املدى الطويل، وهذا ما ميكن التاأكد منه 

ق�ضايا 

معي�ضية
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الدرا�صات  بوا�صطة 

بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

معلوماتية  نظام 

خ����ا�����ض، ه��دف��ه 

التطبيق  مراقبة 

املناطق  يف جميع 

وامل���راح���ل، ب���دًءا 

م�����ن امل���ع���اي���ن���ة 

ال��ط��ب��ّي��ة، م����روًرا 

التقارير  وو�صع  الإجتماعي،  ال�صمان  اإىل  و�صوًل  بال�صيدليات، 

الو�صفة  تطبيق  جدوى  مدى  ُتظهر  التي  الدقيقة  الإح�صائية 

املوّحدة لناحية خف�ض قيمة الفاتورة الإ�صت�صفائية ب�صكل عام 

والدوائية ب�صكل خا�ض، ومكامن اخللل يف تطبيقها. ول بّد 

من الإ�صارة هنا اإىل اأن كلفة الفاتورة الإ�صت�صفائية يف لبنان 

القيمة،  هذه  ثلث  �صنوًيا،  لبنانية  لرية  مليار   420 نحو  تبلغ 

الدوائية. الفاتورة  اإىل  عائد  لبنانية  لرية  مليار   120 نحو   اأي 

وحول مطالبة ال�صيادلة بتحقيق ال�صراكة مع الدولة اإ�صوة بدول 

يطّبق  الدواء  تبديل  قانون  »اأن  احللو  الدكتور  اأكّد  العامل، 

ا�صتخدام  واأن ن�صبة  املتطّورة،  الدول  منذ نحو ع�صرين عاًما يف 

اجلينرييك يف اأوروبا ت�صل اإىل 95 يف املئة، واأن ال�صيديل يف لبنان 

�صريك مع الدولة، التي حّددت هام�ض ربحه ب� 25 يف املئة. مما 

يعني اأن ربح ال�صيديل لن يتغرّي يف حال باع دواء مرتفع الثمن 

تدخل  املوّحدة  الطبّية  الو�صفة  اإن  الثمن.  منخف�ض  اآخر  اأو 

عام،  ب�صكل  الطبي  امللف  لتطوير  العامة  ال�صيا�صة  �صمن 

وبالتايل لن تقف الوزارة عند التفا�صيل ال�صغرية«. 

ال�صحة  وزراة  يف  م�صّجل  دواء  كل  »اأن  حلو  الدكتور  واأكد 

على  بناء  ال���دواء  جل��ودة  العاملية  للمعايري  مطابق  العامة 

العاملية،  ال�صحة  ملنظمة  الفنية  اللجنة  عن  �صادر  تقرير 

ب��دواء  ال�����وزارة،  يف  ال�صيدىل  التفتي�ض  جلنة  ���ص��ّك  وع��ن��د 

لبنان«.      يف  جامعات  ع�صر  خم��ت��ربات  يف  فح�صه  يتّم   م��ا 

كما اأ�صار اإىل اأن »وزارة ال�صحة ت�حق مع ال�صلطات املعنية 

املزّورة،  ل�أدوية  امل�صّوقة  الأدوية  وم�صتودعات  ال�صيدليات  كل 

وقد �صودر اأحد امل�صتودعات يف الفرتة الأخرية «.

وختم الدكتور احللو بالقول:  قد تظهر يف الفرتة الأوىل من 

تطبيق الو�صفة الطبية املوّحدة عرثات كثرية وبلبلة، ولكن 

كل �صيء قابل للتو�صيح وللحل.
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اإعداد: با�صكال معّو�ض بومارون

وجوه
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�صباحها م�جة تفاوؤل 

يف »ه�ا بريوت« وم�صاوؤها وع�د الربح ال�فري

�صنا ن�صر: لن اأتخّلى عن اللوتو ولو اأ�صبحت يف الت�صعني

هي اأ�صهر من اأن تُعّرف، لكن اإذا �صاألتها عن 

نف�صها تقول: »اأنا �صنا بكل ب�صاطة«. �صنا ن�صر، 

ال�صغوفة بعملها ل تتخّيل نف�صها اإل يف الإذاعة 

والتلفزيون، فبينها وبينهما حكاية جناح، 

وجمهور يتابعها عرب الأثري �صباًحا وينتظر 

ره بالربح عرب ال�صا�صة م�صاًء، »اإذا م�ض  اأن تب�صّ

التنني...اخلمي�ض«. جمّلة »اجلي�ض« تتعّرف 

اإىل �صنا ن�صر...

من البداية

من  وذكرياتها  بداياتها  عن  تتحّدث 

اأعماق قلبها. تتوّقف قليً�عند مرحلة 

الدرا�صة اجلامعية التي قادتها اإىل ميدان 

وال�صحافة  الإع���م  در�صت  فهي  العمل. 

ثم  الأمريكية   - اللبنانية  اجلامعة  يف 

�صهادة  لتنال  ال�صينما  علوم  اإىل  حتّولت 

ر دكتوراه، ومتار�ض  املا�صرت، وحالًيا حت�صّ

التعليم يف جامعتني حيث تدّر�ض مادتي 

الإع�م وفن التوا�صل.

تلفزيون  يف  ب��داأت  املهنية  م�صريتها 

درا�صتها  خ���ل  ت��دّرب��ت  حيث  لبنان 

اجلامعية، فقد قّدمت عدة برامج فنية 

واجتماعية. بعدها انتقلت اإىل املوؤ�ص�صة 

اللوتو  �صحب  لتقّدم  ل�إر�صال  اللبنانية 

جذبتا  وعفويتها  دمها  خّفة  اللبناين. 

ل  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  فحتى  امل�صاهدين، 

ينتظرون  اللوتو«،  »لعب  يف  ي�صاركون 

اإط�لتها اجلميلة.

»هوا بريوت«

الإذاع���ة  اإىل  اجتهت  ذل��ك،  ومب���وازاة 

اأن  قبل  �صرتايك«  »راديو  من  وانطلقت 

تقّدم برنامج »هوا بريوت« ال�صباحي الذي 

يعّده �صربل �صعادة، على اأثري »ميلودي اإف 

اإم«؛ وهو الربنامج الذي ي�صتمّر حالًيا عرب 

اإذاعة »فامي اإف اإم.« ي�صتقطب الربنامج 

بفقراته املنّوعة جمهوًرا وا�صًعا، وينتظره 

يف  تبث  فهي  يوم.  اإىل  يوم  من  حمّبوها 

ال�صباحات جرعات تفاوؤل وفرح يتعّط�ض 

عليه  تطغى  بلد  يف  امل�صتمعون  اإليها 

اأجواء الت�صاوؤم والقلق.

كها بجرعة  ت�صّدد �صنا ن�صر على مت�صّ

كل  م�صتمعيها  بها  ترفد  التي  التفاوؤل 

يوم، موؤكدة اأنها ل ت�صتبدل هذا الربنامج 

لقد  �صبب؛  لأي  اأو  ثمن  ب��اأي  ال�صباحي 

اأ�صبح هويتها احلقيقية منذ 7 �صنوات. 

تعرّب  النا�ض،  مع  تتفاعل  خ�له  فمن 

عما يختلجها من م�صاعر، وترتك لهم 

»ليف�صف�صوا«  التعبري  حرّية  املقابل  يف 

التي  وامل�صاكل  الهموم  عن  ويف�صحوا 

تنّغ�ض حياتهم اأو عن اآرائهم ومواقفهم، 

يف حوار �صريح من دون اأي حتّفظ اأو ت�صّنع 

اإن�صان  لكل  اأعطي  »اأنا  تقول:  رياء.  اأو 

ا  حّقه يف التعبري، برناجمي اأ�صبح متنّف�صً

اأغربل  ل  واأن��ن��ي  ا  خ�صو�صً للبنانيني، 

الّت�صالت التي تِرد يومًيا، بل اأناق�ض كل 

�صاردة وواردة اأو حدث ي�صغل الراأي العام«.

يف كل بيت

�صاعة  الربع  جتربة  عن  �صوؤالها  عند 

منها  جعلت  ال��ت��ي  ال��ل��وت��و  �صحب  يف 

ع�صقها  مدى  عن  تعرّب  �صهرية،  جنمة 

قّدمتها  التي  الأ�صبوعية  الإط�لة  لهذه 

للجمهور فاأحّبها بعفويتها وب�صاطتها. 

اأن  �صودف  اللوتو  مع  م�صريتها  خ�ل 

لتلد  الإثنني  اأيام  اأحد  امل�صت�صفى  دخلت 

ا يف يوم  واأي�صً اإبنة، ثم فعلتها مرة ثانية 

يف  لكنها  ال�صغرية.  ابنتها  لتلد  اإثنني 

املرتني حر�صت على تقدمي �صحب اللوتو 

وهنا  الهواء.  على  مبا�صرة  اخلمي�ض  يوم 

اأ�صبحت يف الت�صعني من العمر  تقول: لو 

لن اأتخّلى عن املتعة التي يقّدمها يل هذا 

اآفاًقا حققت  الربنامج، فقد فتح اأمامي 

من خ�لها ذاتي ودخلت اإىل كل بيت 

يف لبنان.

بالن�صبة لبكرا �صو؟

م�صريتها  اإك��م��ال  ن�صر  �صنا  طموح 

تتمنى  وه��ي  والتلفزيونية،  الإذاع��ي��ة 

برنامج  يف  اأك��رب  جمهور  اإىل  الو�صول 

�صمن  طاقاتها  يفّجر  م�صائي  تلفزيوين 

م�صاحة من احلّرية تتيح لها التعبري عن 

ذاتها والتوا�صل احلقيقي مع اجلمهور.

هل راودتك فكرة الهجرة من لبنان؟ 

عند هذا ال�صوؤال تنتف�ض �صنا قائلة: اأبًدا 

و»مبوت  بجنون  لبنان  اأحب  اأنا  اأب��ًدا... 

الوطن،  ه��ذا  اإبنة  اأن��ا  ه��و.  كما  فيه« 

اأحب �صيعتي وعائلتي وحميطي وهويتي 

اللبنانية عن قناعة وفخر. وعلى الرغم 

من و�صع البلد غري امل�صتقّر، يبقى م�ذي 

هذه  على  عيني  فتحت  اأن  منذ  الأول 

�صعبه  هو  براأيي  لبنان  ميّيز  وما  الدنيا. 

الكرمي املعطاء والذكي...

اجلي�ض  ل��واء  برناجمها  يف  �صنا  ترفع 

داعية  يومية،  بلفتة  ه  وتخ�صّ اللبناين 

باأر�صهم  ك  التم�صّ اىل  امل�صتمعني 

وتقدير  جي�صهم  واح����رتام  ووط��ن��ه��م، 

اجلي�ض  وتقول:  �صبيلهم.  يف  ت�صحياته 

اأن  وجميل  ي��وم،  كل  يكّرم  اأن  يجب 

اإ�صراقة �صم�ض: »نحن  نقول له مع كل 

نحّبك كل يوم ولي�ض فقط يوم عيدك 

لأنك ت�صتحق مّنا كل حمبة ووفاء«.







تكنولوجيا 

اإعداد:معا�رصة

العقيد املهند�ض عماد �صعبان
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ال�صريع  التكنولوجي  التطور  اإن 

جميع  يف  تغيري  يرافقه  وال��ذي 

والأمنية       والإجتماعية  ال�صيا�صية  ا  وخ�صو�صً احلياة  اأوجه 

ومنافذ  املراقبة  اأجهزة  اإنت�صار  اأ�صباب  اأحد  هو  والإقت�صادية، 

اأو  اإرهابية  اأعمال  اأي  لتاليف،  حمددة  اأماكن  لإجتياز  ال�صماح 

تخريبية.

اأنظمة املراقبة والك�صف:

اأنواعها واأوجه ا�صتخدامها

متعددة  املراقبة  اأنظمة 

الأنواع ومنها الآتي:

•احل�صا�صات: 
حمددة  اأم��اك��ن  يف  تو�صع 

معينة،  م�����ص��اح��ة  لتغطي 

وعادًة تكون هذه الأماكن 

تعمل  وحم�����ص��ورة.  ���ص��غ��رية 

اأي  ك�صف  على  احل�صا�صات 

امل�صاحة،  هذه  �صمن  تغيري 

غرفة  اإىل  اإن������ذاًرا  وت��ر���ص��ل 

اأنواع  على  وهي  التحكم، 

ح�صا�صات  منها:  خمتلفة، 

و�صرعة  وال��رط��وب��ة  احل��ري��ق 

الهواء والأمطار.

عرب  باملرور  ال�صماح  اأنظمة 

 access control( املنافذ 

تو�صع  اأنظمة   :)system
ذات  الأماكن  مداخل  على 

اخلطرة،  اأو  الق�صوى  الأهمية 

غري  دخ��ي��ل  اأي  دخ���ول  ملنع 

مرغوب فيه، ومن اأنواعها:

بوا�صطة  تعمل  مفاتيح   -

.)push button( الكهرباء

تعمل  اإلكرتونية  اأنظمة   -

 cart( بوا�صطة لوح اإلكرتوين

�صيفرة  يحمل   )electronic
معينة لكل �صخ�ض.

اإىل  تتعرف  ك��ام��ريات   -

املعلومات  بف�صل  ال�صخ�ض 

الأ�صخا�ض  عن  لها  املتوافرة 

اأنظمة  ومنها  وم�حمهم، 

ب�����ص��م��ة ال���ع���ني، وك��ذل��ك 

اأنظمة التعرف اإىل ال�صوت.

الرادار •نظام 
م�صاحات  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل   

و�صمن  م��ف��ت��وح��ة  وا���ص��ع��ة 

تك�صف  م�صرة  غري  ترددات 

هذا  ويتكامل  ال��دخ���ء. 

النظام مع نظام الكامريات 

)CCTV( وي�صتخدم ب�صكل 

ال��دول ذات  ع��ام على ح��دود 

الطبيعة املفتوحة. 

املراقبة  كامريات  •نظام 
:)CCTV(

من  نوعان  النظام  هذا  يف 

ي�صمل  الأول  ال��ك��ام��ريات، 

ك����ام����ريات ت��ك��ام��ل��ي��ة 

 analog camera -(

 )infrared illuminator
اخلفيفة،  الليلية  ل�إ�صاءة 

 digital( ت��خ��زي��ن  وج��ه��از 

مع   )video recorder
تغذية  وم�صدر  تطبيقاته، 

وك���اب����ت ت��و���ص��ي��ل ن��وع 

تعمل   »6  RG« اأو   »RG11«

 مل�صافة 350 مرًتا كحد اأق�صى. 

اأم�����ا ال���ث���اين ف��ه��و ن��ظ��ام 

 »internet protocol IP«

كامريات  من  يتاألف  والذي 

 »NVR« وجهاز تخزين »IP«

وك��اب���ت  تطبيقاته  م��ع 

ل��ل��م�����ص��اف��ات   »UTP«

ك��اب���ت  اأو  ال��ق�����ص��رية، 

للم�صافات  �صوئية  األ��ي��اف 

املعلومات(  )لنقل  البعيدة 

وم�صدر   )Switch( وب��دالت 

يكون  اأن  ميكن  تغذية 

الطاقة  مو�صل  اأي   ،»POE«

ع��رب ب��روت��ك��ول الإن��رتن��ت، 

ب���رام���ج  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

ب�صمة العني

ل�ح

الكرتوين

ب�صمة



خ��دم��ات  ت����وؤدي  تطبيقية 

�صبيل  على  منها  كثرية، 

ب�صمات  اإىل  التعرف  املثال، 

ال�صيارات.  واأرقام  الأ�صخا�ض 

وه���ي ت��ع��م��ل ���ص��م��ن ث���ث 

ك�صف  منطقة  م��ن��اط��ق، 

التعرف  منطقة  الأ�صخا�ض، 

الأ�صياء  اأو  الأ���ص��خ��ا���ض  اإىل 

الأ�صخا�ض.  متييز  ومنطقة 

م��ن ���ص��م��ن ه���ذه ال��ربام��ج 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ك���ام���ريات 

متحركة. واأخ����رى   ث��اب��ت��ة 

وح��دي��ًث��ا ان��ت�����ص��ر ن���وع من 

التي  ال�صغرية  الكامريات 

 »pin hole camera« ت�صمى

واإم��ك��ان  حجمها  ل�صغر 

اإخفائها، بالإ�صافة اإىل اأنواع 

التي  الطبية  ال��ك��ام��ريات 

على  للك�صف  ت�صتعمل 

جل�صم  الداخلية  الأع�����ص��اء 

اأماكن  لتحديد  الإن�����ص��ان 

الأمرا�ض وطرق الع�ج.

احلرارية: •الكامريات 
تعمل على م�صافات بعيدة 

ت�صاري�ض  ذات  اأم��اك��ن  ويف 

الغابات  ا  وخ�صو�صً �صعبة 

والت�ل. 

ال�صوئية  الألياف  •كابالت 
احل�صا�صة:

تعمل على التقاط اأي اهتزاز 

وتر�صله  م�صدره،  مهما كان 

اأحداثيات  يحدد  جهاز  اإىل 

املكان ال�صادر عنه الإهتزاز. 

ه����ذا ال���ن���ظ���ام ي��ت��ك��ام��ل 

م���ع ن���ظ���ام ال���ك���ام���ريات 

توجيه  ف��ي��ت��م   »CCTV«

اإىل  الأق�������رب  ال���ك���ام���ريا 

وي�صتعمل  املق�صود،  املكان 

عادًة ملراقبة احلدود.

 »infrared« م�صعات•
 »laser«و

 :»microwave«و

ت��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ص��اف��ات 

خمتلفة.

اأنظمة  ت��وؤدي  املح�صلة،  يف 

املراقبة دوًرا مهًما يف م�صاعدة 

العن�صر الب�صري للحفاظ على 

العامة،  وال�����ص���م��ة  الأم���ن 

لكنها يف اأي حال ل ميكن 

اأن تكون بديً� عنه.
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كامريات املراقبة





اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

حقوق ونا�س
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اأين املحاكمات؟

من اأجل الن�صاء �صحايا 

العنف، املقاومات 

منهن واملجربات على 

اخل�صوع، املعروفات 

منهن واملجهولت، من 

اأجل من �صقطن �صحايا 

عنف الأزواج والآباء 

والأبناء والأخوة، من 

اأجل  م�صاريع ال�صحايا، 

واأهايل ال�صحايا الذين 

ينتظرون اأن تعيد العدالة 

العتبار لعذابات بناتهن 

وتقت�ّض من املجرمني، 

ومن اأجل كل فرد 

�صاهم يف الن�صال لإقرار 

قانون حماية الن�صاء من 

العنف الأ�صري، ت�صتمر 

جهات فاعلة يف املجتمع 

املدين، يف ال�صغط 

لت�صريع اآلية حماكمة 

املجرمني.

16 حالة موّثقة ول حكم!

ول  اأ�صري،  عنف  نتيجة  ُقتلن  ل�صّيدات  موّثقة  حالة   16

القانون  اأّن  �صحيح  املجرمني...  على  اليوم  حّتى  حكم 

293 حلماية الن�صاء و�صائر اأفراد الأ�صرة من العنف اأُقّر العام 

املا�صي، اإّل اأن اإقرار القانون غري كاٍف فالعربة يف التطبيق 

القانون مل ُتطّبق  التنفيذ، هناك مواّد كثرية يف  وتفعيل 

»لل�صرب  تظاهرة  يف  املئات  �صارك  الأ�صباب،  لهذه  بعد. 

حدود« التي دعت اإليها منظمة »كفى عنف وا�صتغ�ل«. 

حماكمة  يف  الإ�صراع  هي:  ال�صياق  هذا  يف  املطالب  واأب��رز 

الأ�صباب  ورف�ض  عليهم،  العقوبات  وت�صديد  الن�صاء،  قتلة 

التخفيفية التي غالًبا ما ت�صتند اإىل حجج املجرمني، واإن�صاء 

ة للبّت مبلّفات العنف الأ�صري...  حمكمة اأ�صرّية خا�صّ

اأمام املتحف الوطني باجّتاه وزارة  اإنطلقت التظاهرة من 

اأمهات  تتقّدمهم  املئات  فيها  �صارك  م�صرية  يف  العدل 

واأطلقن  يافطات  حملن  اأ���ص��ري،  عنف  �صحايا  ن�صاء 

هتافات �صّددن فيها على �صرورة حتقيق العدالة واحلماية 

الكاملتني للن�صاء �صحايا العنف.

يذكر اأنه بني اأيار 2013 واأيار 2015 �صجلت 16 حالة موثقة 

اليوم  اأ�صري، ول حكم حتى  ل�صيدات قتلن نتيجة عنف 

تكون  اأن  �صرورة  على  »كفى«  وت�صدد  املجرمني.  على 

التي  العنفية  املمار�صات  لكّل  �صاملة  املحاكمات 

التي �صبقت  ال�صنوات  ارُتكبت بحق املجني عليها طوال 

القتل  فعل  على  باملعاقبة  تكتفي  اأن  ل  القتل،  عملية 

قتل  هو  بل  فقط،  اجل�صد  بقتل  يكون  ل  فالقتل  وحده، 

للنف�ض قبل اجل�صد. 

�صحيح اأن هناك بنوًدا عديدة يف القانون مل يتم تطبيقها 

الداخلي،  الأمن  قوى  يف  متخ�ص�صة  قطعة  كاإن�صاء  بعد، 

وغريها...  ال�صحايا،  لدعم  �ض  املتخ�صّ ال�صندوق  واإن�صاء 

لق�صايا  خا�صة  حمكمة  اإن�صاء  يتم  مل  اأنه  الأهم  ولكن 

التي  املتكّرر  والعنف  التعذيب  وعمليات  الأ�صري.  العنف 

ال�صحايا،  والتي ت�صهد عليها ملفات  القتل  ت�صبق حادثة 

على  العقوبات  لت�صديد  كافًيا  �صبًبا  ت�صّكل  اأن  يجب 

اجلاين بغ�ض النظر عما اإذا كان هو من ارتكب جرمية 

القتل مبا�صرًة اأم اأنه دفع بال�صحية اإىل النتحار.

العنف �صد الن�صاء م�صتمر







1.باملكتب

لبيان  الباء  اجلر  حرف  ا�صتعمال  ي�صيع 

املكان كما يف اجلمل الآتية:

1- جل�ض ال�صابط باملكتب.

2-وقع ا�صتباك باملنطقة اجلنوبية.

ب��ريوت. بالعا�صمة  ال��وف��د   3-ا�صتقر 

واحلاُل اأن حرف اجلر »يف« هو الذي يدل يف 

اأ�صله على املكان، فال�صواب اأن نقول:

1-جل�ض ال�صابط »يف« املكتب.

2-وقع ا�صتباك يف املنطقة اجلنوبية.

ب��ريوت. العا�صمة  يف  الوفد   3-ا�صتقر 

الرئي�صة  فوظيفته  الباء،  اجلر  حرف  اأما 

بيان ال�صتعانة وال�صببية، كما يف:

م�صتعيًنا  اأي  بجناَحْيه،  الطائُر  طار 

بجناحيه.

اأي  ال����داُء،  ه��ي  ك��ان��ت  بالتي  داويِن 

م�صتعيًنا بالتي كانت هي الداء.

ب�صبب  اأي  بجرِمَك،  املوت  ا�صَتْحَقْقَت 

»يف«  مبعنى  »الباء«  ياأتي  وقد  جرمك. 

ال�صرورة  مثل  خا�صة  حالت  عند  لكن 

ال�صعرية.

2.تواجد يف القاعة

وذلك  ُوجد  مبعنى  »تواجد«  فعل  يِرد 

خطاأ، كما يف اجلملة: »يف اأثناء تواجده 

ال�صف  ق��اع��ة  يف 

ت��ع��رث و���ص��ق��ط«، 

نقول:  اأن  وال�صواب 

»يف اأثناء وجوده يف 

تعرث  ال�صف  قاعة 

���ا«.  و���ص��ق��ط اأر����صً

هو  ذلك  وتف�صيل 

»َوَج���َد«  فعل  اأن 

ل���ه ع����دة م��ع��اٍن 

وج��د  بينها  م��ن 

اأدرك��ه  اأي  ال�صيء 

ون���ال���ه، وك��ذل��ك 

ف�ن  على  َوَج���َد 

عليه  غ�صب  اأي 

وَوَج����َد  ح���زن،  اأو 

بف�ن اأي اأحّبه.

اأما التواجد، فهو 

اإل يف املعنيني الأخرَيين  م�صدر ل يدخل 

ل�»َوَجَد«، اأي الغ�صب على �صخ�ض اأو حمبته، 

بالغ�صب  ي�صعر  اأي  متواجد  ف�ن  ُيقال 

الذي  هو  الوجود  اأن  حني  يف  باحلب،  اأو 

يعطي املعنى ال�صائع من كون ال�صخ�ض 

يف مكان معنّي. ويف ما يلي اأمثلة تبني 

والتواجد: للوجود  ال�صحيح   ال�صتعمال 

وزارة  ال���ف���رن�������ص���ي  ال�������ص���ف���ري  زار 

ل��ب��ن��ان.  ال���دف���اع خ�����ل وج�����وده يف 

ت���واج���د  احل������اك������ُم  ظ����ل����َم  اإذا 

عليه. غ�����ص��ب��وا  اأي  ع��ل��ي��ه،   ال��ن��ا���ض 

بٍّ قد عراُه تواُجُد، اأي ُحزن. وُربَّ حُمِ

3.الِقوى الأمنية

ُت�صتعمل اأحياًنا كلمة »ِقوى« بك�صر 

الأمنية  الِقوى  »ح�صرت  يف  كما  القاف 

اأن  وال�صواب  خطاأ،  وه��ذا  املكان«  اإىل 

القاف،  ب�صم  الأمنية«  »ال��ُق��وى  نقول 

ذلك لأن »ُق��وى« جمع »ُق��وة«، فالقاف 

يف »ُقوة« حمركة بال�صم، لذا ل يجوز اأن 

بل  ُجِمعت،  اإذا  الك�صرة  حملها  حتل 

تبقى ال�صمة لأنها اأ�صلية.

4.تتوّفر الكميات الكافية

الكافية  الكمية  »تتوّفر  ُيقال:  قد 

معنى  لأن  خطاأ،  وه��و  ال��ذخ��رية«،  من 

اإليه«  واأح�صن  »رع��اه  هو  عليه«  »توّفر 

يتوّفر  اأن  »ينبغي  اجلملة:  يف  كما 

بها. يهتم  اأي  اأ���ص��رت��ه«  على   ال��رج��ُل 

اأما املعنى املق�صود فيوؤديه الفع�ن »َوُفَر« 

، واإْن كان  و»توافر«، وهما مبعنى َكرُثَ

اأن  اإًذا  فال�صواب  ا�صتعماًل.  اأكرث  الثاين 

من  الكافية  الكمية  »تتوافر  نقول: 

الذخرية«.

5.الثََّكَنة

من اخلطاأ القول: »َثَكَنة«، وال�صواب: 

»ُثْكَنة« ب�صم الثاء وهي مركز الأجناد 

وهي  واح���دة،  راي��ة  حت��ت  وجُمتَمُعُهم 

فار�صية الأ�صل. وي�صح يف جمعها ما يلي: 

كما  ُثْكنات،  ُثَكنات،  ُثُكنات، 

ي�صح جمع التك�صري ُثَكن.

6.خمت�ض به، خم�ص�ض له

 » »خ�����ضّ ف��ع��َل��ي  ا���ص��ت��ع��م��ال  ي�صيع 

و»اخت�ّض« على نحو خاطئ كما يلي:

لبع�ض  مدنية  �صيارات  ْت  �صَ 1-ُخ�صِّ

املوظفني.

ائي/اإْخ�صائي يف  2-يجب ا�صتدعاء اأِخ�صّ

اأمرا�ض القلب ملعاجلة املري�ض.

ب��ك. يخت�ض  ل  الأم����ر  ه���ذا   3-اإن 

اأما ال�صواب فهو ما يلي:

ب�صيارات  املوظفني  بع�ُض  �َض  1-ُخ�صِّ

مدنية.

باأمرا�ض  خمت�ض  ا�صتدعاء  2-ي��ج��ب 

القلب/ باأمرا�ض  القلب/اإخت�صا�صي 

متخ�ص�ض لأمرا�ض القلب ملعاجلة املري�ض.

ل  �صاأنك/  من  لي�ض  الأم��ر  هذا  3-اإن 

بهذا  �صلة لك  الأمر/ ل  بهذا  �صاأن لك 

الأمر: ل يفيد فعل »اإخت�ض« املعنى املراد 

هنا.

7.الغري مذكورين

»الع�صكريون  معناه:  ما  اأحياًنا  ُيقال 

وهو خطاأ،  امل�صتند«  الغري مذكورين يف 

املذكورين  غري  »الع�صكريون  وال�صواب 

يف امل�صتند« لأن »ال« التعريف ل تدخل 

وقفة 

اإعداد: النقيب مع اللغة

ح�صني غدار

العدد 80361

اأبرز الأخطاء اللغوية ال�صائعة 

يف املرا�صالت الع�صكرية

يف  نُ�صرت  ملقالة  ا�صتكمال  هي  املقالة  هذه 

و�صنورد  نف�صه،  العنوان  حتت   2015 اأيار  عدد 

اللغوية.  الأخطاء  من  اأخرى  جمموعة  فيها 

�صُيذَكر اخلطاأُ اأوًل ثم تو�صيح ال�صواب.
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ع��ل��ى »غ���ري« ال���ذي ه��و م��ن احل���روف 

تدخل  ل  كما  التنكري،  يف  امل�صتغرقة 

من  فاملق�صود  ��ب��ه«.  و»���صِ »ِم��ث��ل«  على 

دخول »ال« التعريف على ا�صم نكرة هو 

ا،  خم�ص�صً في�صبح  الإ�صم  هذا  َف  يَعرَّ اأن 

من  العموم  يفيد  جندي«  »هذا  فقولنا: 

جهة اأننا ل نق�صد جندًيا معيًنا، يف حني 

»ال«  باإدخال  اجلندي«  »هذا  قولنا:  اأن 

»جندي«  النكرة  ا�صم  على  التعريف 

يفيد اأننا نق�صد جندًيا واحًدا بعينه.

فائدة  ف�  مذكورين«  »الغري  يف  اأم��ا 

ل  ما  ي�صمل  املعنى  لأن  التعريف  من 

�صخ�ض غري مذكور ويف  اأي كل  يح�صى 

ذلك تعميم ل تخ�صي�ض، وبذلك تنتفي 

 فائدة »ال« التعريف بانتفاء التخ�صي�ض.

هذا ويجوز اأن تدخل »ال« التعريف على 

مثل:  م�صافة،  تكن  ل�م  اإذا  »غ��ري« 

)اأو  خالَفن��ا  واإن  الغرِي  اح��رتام  »يجب 

خالفون��ا( يف الراأي«.

8.َمائة )اأو ِمائة(

اأو  »ِمائة«  ل  »ِمئة«  اللغة   يف  الأ�صل 

كلها  العربية  اللغة  يف  فلي�ض  »َمائة« 

مك�صور  �صحيح  بحرف  م�صبوقة  األ��ف 

ل�صتحالة النطق بالألف بعد الك�صرة.

لها  وجود  ف�  امليم  بفتح  »َمائة«  اأما 

فهي  »ِم��ائ��ة«  واأم��ا  حديًثا،  ول  قدمًيا 

ب�صكل  ُتكتب  اإمن��ا  ك�»ِمئة«  تقراأ 

�صدر  يف  قدمًيا  ا�صُتعملت  وقد  خمتلف، 

الإ�ص�م حتى الع�صر الأموي حني كانت 

احلروف العربية ُتكتب من غري تنقيط، 

»مئة«  بني  للتفريق  احلاجة  فظهرت 

اإذا  تت�صابهان  الكلمتني  لن  و»ِمنُه« 

احلروف.  فوق  من  والنقاط  الهمزة  اأزلنا 

عن  تتميز  لأنها  »ِمائة«  ا�صتعملوا  لذا 

»منُه« ب�صكلها.

ب��داأت  يو�صف  ب��ن  احل��ج��اج  ع�صر  ويف 

احل���روف  تنقيط  م��ع  ال��ل��غ��ة  ك��ت��اب��ة 

وك��ت��اب��ة ال��ه��م��زات ف��وق��ه��ا ب��ع��د اأن 

اأ���ص�����ض ق��واع��ده��ا اأب���و الأ���ص��ود ال����ّدوؤيل، 

»ِم��ئ��ة«  ب��ني  التفريق  �صهً�  فاأ�صبح 

»ِمائة«. اإىل  احلاجة  وانتفت   و»ِم��ْن��ُه« 

والدليل على اأن  »ِمئة« هي الأ�صل ولي�ض 

»ِمائة« هو كون اجلمع منها »ِمئات« 

اأو »ِمِئني« )وهو نادر( من غري األف زائدة 

ل »ِمائات« اأو »َمائات«.

ب�»مئة«،  املت�صلة  الأع���داد  كذلك 

الزائدة مثل  الألف  ها من  ُخُلوُّ فال�صواب 

»ث�ثمئة، اأربعمئة، خم�صمئة، �صّتمئة، 

ويجوز  ت�صعمئة«.  ثمامنئة،  �صبعمئة، 

خم�ض  مئة،  اأرب��ع  مئة،  »ث���ث  ا:  اأي�صً

مئة،  ثمان  مئة،  �صبع  مئة،  �صت  مئة، 

ال�صكل  ه��ذا  ك��ان  واإْن  مئة«  ت�صع 

الأخري قليل الإ�صتعمال.



لل�صاعر  �صدر 

اأني�ض  خمايل 

���ص��ح��ود دي���وان 

���ص��ع��ر ب��ع��ن��وان 

�صعرية«  »ورود 

وه�����و امل���ول���ود 

ال����ث����اين ب��ع��د 

كتاب »�صدى �صاعر« )2001(. يت�صمن الكتاب باقة من الق�صائد 

الفّواحة  ال�صعرية  بالورود  م�أى  حديقة  �صّكلت  والعتابا  املنّوعة 

والن�صرة والعطرة، كان ال�صاعر قد األقاها يف منا�صبات خمتلفة. 

املوؤ�ص�صة  يف  خدم  متقاعد،  اأول  معاون  هو  �صحود  خمايل  ال�صاعر 

الع�صكرية 23 عاًما نال خ�لها العديد من الأو�صمة والتنويهات 

ممثل  واأهدى  اجلديد،  كتابه  لتوقيع  حفً�  اأقام  وقد  والتهاين. 

قيادة اجلي�ض ن�صخة من الكتاب مذّيلة بوردة بي�صاء. 

اإ�ضدارات

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

العدد 82361

تريز من�صور

الأمن البيئي يف اإطار الأمن العاملي للعميد الركن اليا�ض اأبو جوده

���ص��در ع���ن م��ن�����ص��ورات اجل��ام��ع��ة 

"الأمن  بعنوان  كتاب  اللبنانية  

اإطار الأمن العاملي" للعميد  البيئي يف 

)دكتوراه  ج��وده  اأب��و  اليا�ض  الركن 

دولة يف العلوم ال�صيا�صية(. وقد حر�صت 

نظًرا  الكتاب  طبع  على  اجلامعة 

ر�صني،  كبحث  العلمية  لأهميته 

بالأمن  يتعلق  ملا  الدقيقة  وملتابعته 

ل�أمن  املعا�صر  الفهم  اإطار  يف  البيئي 

الب�صري ول�أمن العاملي ب�صورة عامة.

وقد جاء يف مقدمة الكتاب لرئي�ض 

اأن  ح�صني،  ال�صيد  عدنان  اجلامعة 

ما  كل  متابعة  على  واظ��ب  املوؤلف 

اإ�صافة  هو من�صور حول الأمن البيئي، 

درا�صتها  ج��رت  مهمة  وث��ائ��ق  اإىل 

وفق منهجية  وحتليلها 

وج��وده  واأث��ن��اء  علمية. 

اأرك���ان  دورة  خ���ل  فرن�صا،  يف 

ع�صكرية، حر�ض على متابعة تلك 

الفرن�صية  باللغتني  والوثاق  املن�صورات 

وا�صًحا  جهًدا  فبذل  والإنكليزية، 

لر�صدها وحتليلها.

البيئية  املتغريات  الكتاب  تناول 

الجتماعية  وت��اأث��ريات��ه��ا  العاملية 

احلراري  الإحتبا�ض  من  والقت�صادية، 

ثم  وم���ن  واجل���ف���اف،  الت�صّحر  اإىل 

ال��ن��ف��اي��ات الإل��ك��رتون��ي��ة وال��ن��ووي��ة، 

والإفراط يف ا�صته�ك املوارد الطبيعية 

وبخا�صة النفط والغاز الطبيعي.

الرتابط  حقيقة  املوؤلف  در�ض  كما 

الب�صري  والأم���ن  البيئي  الأم���ن  ب��ني 

مبفهومه الوا�صع. اإذ اإن الأمن البيئي 

يت�صل  ما  كل  يف  موؤثًرا  موقًعا  يحتل 

مبفاهيم الأمن العاملي ال�صامل. ولعل 

لل�صيطرة  املعا�صرة  احل��روب  ظاهرة 

وذلك  الرتابط  هذا  ر  تف�صّ امل��وارد  على 

التاأثري.

يفيد هذا الكتاب يف تعزيز الدرا�صات 

احلقوق  م�صمار  يف  بخا�صة  البيئية 

اأ�صا�صي  والعلوم ال�صيا�صية. وهو مرجع 

ميكن  كما  والدار�صني،  للباحثني 

تراث  على  للتعّرف  منه  الإن��ط���ق 

عاملي ودويل يف جمال الأمن البيئي.

ورود �صعرية

القيادة امل�صتحيلة يف ال�صرق الأو�صط

»القيادة  كتاب  اخل��وري  ن�صيم  للدكتور  �صَدر 

امل�صتحيلة يف ال�صرق الأو�صط« الذي يحمل الرقم 25 

يف �صل�صلة موؤلفات خوري.

يتناول الكتاب معاين الن�صو�ض والكتابة العربية 

جفاف  ع�صر  يف  الكتب  وتوقيع  ه��ذا،  يومنا  يف 

وا�صعة  ودولية  اإقليمية  ب�صهّيات  واملدموغ  احلرية 

مبهمة وتائهة يف الأحاجي واملتناق�صات... 



حنا  م�����ارون  ال�����ش��اع��ر 

احل�����اج، اب���ن اجل��ن��وب 

اللبناين. عا�ش يف الغربة 

اأن  قبل  ط��وال  �شنوات 

الوطن  ت��راب  اإىل  يعود 

خطواته  اأوىل  ل��ي��ب��داأ 

على عتبة ال�شعر.

وعباراته  اجلامعة  مببادئه  ُع��رف 

اأو  وطائفة  دين  بني  التفريق  اأو  التمييز  تعرف  ال  التي 

عن  ملحمة  كتابة  اإىل  دفعه  ما  وهذا  واآخ��ر،  اإن�شان 

االإمام احل�شني بعنوان: »وراق الزمان« احل�شني- ر�شالة 

ال�شخ�شية  احل�شني،  االإمام  عن  يتحّدث  الذي  و�شهادة، 

التاريخية التي تاأّثر بها وجذبته... 

»وراق الزمان« هو االإ�شدار الثالث للحاج بعد »م�شوار 

بكرا« و»مواكب االأجيال«.
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وراق الزمان

ال�شنني«  م���دار  »يف 

الكتاب  عنوان  هو 

للكاتب  اجل���دي���د 

ابراهيم  وال�شحايف 

ع����ب����ده اخل������وري 

ال�������ذي ي�������دور يف 

التعليقات  فلك 

ال�شيا�شية والثقافية، التي كتبها 

خالل ممار�شته ملهنة املتاعب منذ ال�شتينيات وحتى 

يومنا هذا.

جمموعة  ا  اأي�شً الكتاب  يف  تقّدم،  ما  وح��ي  من 

يف  ومقاالت  واالجتماع،  والفن  االأدب  يف  مقاالت 

اأ�شخا�ش رحلوا اإىل دنيا البقاء تاركني ب�شماتهم يف 

االإدارة والديبلوما�شية واملحاماة وال�شحافة وال�شعر على 

جبني الوطن.

يف مدار ال�سنني 





اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

�صيف 

وعطالت

ياأتي ال�سيف، تبداأ العطلة، وميتلئ 

البيت باأ�سوات االأوالد من �ساعات 

ال�سباح حتى اآخر الليل... العطلة 

ال�سيفية ف�سحة �سرورية للراحة 

ولتجديد الن�ساط، لكنها قد تكون 

ا اإذا مل تكن  عبًئا على االأهل؛ خ�سو�سً

اأو�ساعهم املادّية مريحة. فهل ميكننا 

التخطيط ل�سيف ممتع ومفيد من 

دون اأن نرهق ميزانيتنا؟

عطلة ال�صيف

متعة للأوالد ومتاعب للأهل

هل من خيارات جلعلها غري ذلك؟

عودة اإىل الروابط 

العائلية وامل�سوؤوليات 

خمت�شرة:  �شورة  ر�شم  فلنحاول  بداية، 

الع�شاء  حت�شري  يف  منهمكة  االأم 

ابنتها  العمل...  من  حافل  نهار  بعد 

طويل  حديث  يف  غرفتها  يف  املراهقة 

ال�"الوات�ش اآب"،  على 

واقع قد يكون يومًيا، لكّنه يتفاقم يف 

العطلة، وهذه العطلة نف�شها ميكن اأن 

 ت�شّكل ف�شحة الإعادة "برجمة" الو�شع.

من ال�شروري االإقرار باأن االإجازة ال�شيفية 

متنّف�ش للطالب فهو ي�شتطيع خاللها 

مواهبه،  وينّمي  هواياته،  ميار�ش  اأن 

النقطة،  هذه  من  نبداأ  اأن  ميكن  اإًذا 

ممار�شة  فر�ش  الأوالدن����ا  ن��وّف��ر  بحيث 

هواياتهم وتطوير مواهبهم، فقد تتحّول 

هواية اإىل حرفة يف امل�شتقبل وقد تتطّور 

موهبة وت�شقل لت�شل اإىل حّد االإبداع.

يف املقابل، ينبغي اأن نفكر با�شتغالل 

اأوالدنا  اإك�شاب  على  للرتكيز  الفر�شة 

لتعزيز منّوهم ج�شدًيا  اأ�شا�شية  مهارات 

احلياة  فنمط  ونف�شًيا.  واجتماعًيا 

من  كبرية  ا  فر�شً منحهم  ال�شائد، 

من  تتيحه  وم��ا  التكنولوجيا  خ��الل 

الغالب  يف  لكّنه  اأمامهم،  جماالت 

اأب����ع����ده����م 

الفتاة  تتاأفف  م�شاعدة،  االأم  تطلب 

ثيابها...  رّتبت  باالأم�ش  فهي  وتعرت�ش 

لكّنه  تلفزيونًيا،  برناجًما  يتابع  االأب 

عتبة  على  ب��ات  ال��ذي  اإب��ن��ه  منزعج: 

مل  وال��ده  الأن  "حردان"  ع�شر  الثامنة 

يع��ره  ول��م  ب��اخل��������روج  ل�ه  ي�شم��ح 

اأح��د  ال  يبك��ي...  ال�شغي��ر  ال�شي��ارة، 

يف البي��ت را�ٍش...



لتنمية  �شرورية  ن�شاطات  ممار�شة  عن 

�شخ�شياتهم مبختلف اأبعادها.

اللواتي ميكنهن  الفتيات  بداية مع 

الغرف  ترتيب  يف  اأمهاتهن  م�شاعدة 

الع�شرية  فاحلياة  املنزلّية؛  واالأع��م��ال 

اإىل منط  غالًبا  ين�شاقون  اأوالدنا  جعلت 

يف  امل�شاركة  اإىل  يفتقر  العي�ش  م��ن 

امل�شوؤوليات املنزلية والعائلية. الفتاة جتد 

والرتتيب  التنظيف  اأعمال  يف  حرًجا 

وكاأنها  و�شواها، 

واجلدات  االأمهات  فقط  تخ�ّش  اأعمال 

باالأولوية عامالت املنازل.

يعتربون  قد  ناحيتهم  من  الفتيات 

اأن االأعمال املنزلية �شاأن خا�ش باالإناث 

م�شتعّدين  غري  فهم  وبالتايل  فقط، 

للم�شاركة حتى يف اأب�شط االأعمال مثل 

اأو حتى يف  اأو ثيابهم،  اأغرا�شهم  ترتيب 

رفع ال�شحون عن املائدة... ينبغي رمبا 

اأن نعيد االعتبار اإىل م�شاألة امل�شاركة يف 

ي�شتطيع  ما  وفق  وكٌل  االأعباء،  حتّمل 

يف  اأ�شا�شية  امل�شاركة  هذه  به.  القيام 

وهي  جهة،  م��ن  امل�شوؤولية  روح  بناء 

اال�شتقاللية.  تنّمي  اأخ��رى  جهة  من 

خ�شو�شياتهم  باحرتام  يطالبون  اأوالدنا 

لكن  فليكن،  وا�شتقالليتهم؟ 

يحّق  ما  على  تقت�شر  ال  اال�شتقاللية 

يتوّجب  ما  ا  اأي�شً ت�شمل  واإمنا  به،  لهم 

عليهم. اإ�شافة اإىل ذلك فاإن امل�شاركة 

يف م�شوؤوليات املنزل تعّزز الروابط االأ�شرية 

وجتعل كل فرد ي�شعر مبا يعانيه االآخر؛ 

يكون  قد  للتوا�شل  جم��االت  وتف�شح 

من ال�شعب توافرها يف اأيام الدرا�شة.

ف�شاًل عن ذلك، ُتك�شب امل�شاركة يف 

�شرورية.  مهارات  اأوالدنا،  املنزل  اأعمال 

ك���ث���ريات ه���ي ال��ف��ت��ي��ات 

الزواج  على  ُيقدمن  اللواتي 

على  ال��ق��درة  لديهن  ولي�ش 

تدبري اأمورهن املنزلية، وكرث 

يعرفون  ال  الذين  ال�شباب  هم 

م�شباًحا  ي���غ���رّيون  ك��ي��ف 

كهربائًيا...

من حيث يحبون

ننتزع  اأن  الي�شري  من  لي�ش 

اأوالدن�������ا م���ن االأج�������واء ال��ت��ي 

يعي�شونها ونعود بهم اإىل املا�شي، 

واإمنا  وحتًما لي�ش هذا ما نريده؛ 

معنا  يت�شاركون  جنعلهم  اأن  ميكن 

يحبون  مما  اإنطالًقا  امل�شوؤوليات  بع�ش 

غ��ًدا؟  ن��اأك��ل  اأن  ت��ري��دون  م��اذا  فعله: 

اإبحثوا عن و�شفات جديدة يف االإنرتنت، 

و�شوف تقومون بتح�شريها. رمبا كانت 

الكثري  لتعليمهم  جيدة  طريقة  هذه 

يف  ي�شاركون  وجلعهلهم  املهارات  من 

الطهي،  مثل  االأع��م��ال،  من  الكثري 

بع�ش  وزراع�����ة  ب��احل��دي��ق��ة  ال��ع��ن��اي��ة 

االأ�شناف، واأعمال الت�شليح اخلفيفة، اأو 

وترتيب  ال�شغرية،  املنزل  حاجيات  �شراء 

�صيف 

وعطالت
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ال�شور  وتنظيم  اخلزائن، 

الفوتوغرافية...

االأوالد  وه������و�������ش 

احلديثة  بالتكنولوجيا 

مي���ك���ن ا���ش��ت��ث��م��اره 

اأواًل  م��زدوج��ة:  بطريقة 

تعليمهم  خ���الل  م��ن 

بع�ش برامج الكمبيوتر 

اأمام  جلو�شهم  ليكون 

اإف���ادة،  اأك���رث  ال�شا�شة 

اأو   word ال�  برامج  مثل 

 Power ال�  اأو   Paint ال� 

من  وث��ان��ًي��ا   .Point
يف  منهم  التعّلم  خالل 

فمعظم  امل��ج��ال؛  ه��ذا 

ال��ف��ت��ي��ان وال��ف��ت��ي��ات 

اك��ت�����ش��ب��وا م���ه���ارات 

التكنولوجيا  ا�شتخدام 

وميكن  اأهلهم،  من  اأك��رث  احلديثة 

املجال  هذا  يف  معارفهم  من  اال�شتفادة 

االإخ��وة  لتعليم  اأو  االأه��ل  لتعليم  �شواء 

االأ�شغر.

فكرًيا وج�سدًيا

والبدنية  الفكرية  الريا�شتني  اإن 

فالقراءة  العطلة؛  خالل  جًدا  مهمتان 

ينبغي  التي  الثقافية  االأن�شطة  اأهم  من 

االأبناء،  لدى  االأكرب  االهتمام  اإيالوؤها 

لكن الطريقة التي متار�ش فيها خالل 

تلك  عن  تختلف  ال�شيفية،  االإج��ازة 

الدرا�شي.  العام  اأثناء  اتباعها  مّت  التي 

املكتبات،  وزيارة  وامل�شاركة  فالتنّوع 

الكتب  اقتناء  اإىل  االهتمام  جت��ذب 

بطريقة  امل��ع��ل��وم��ات  على  واحل�����ش��ول 

اإختيارية ولي�ش اإجبارية.

لتح�شني  اأهم عامل  فهي  الريا�شة  اأما 

الوقت  مي��ّر  ومعها  والت�شلية؛  امل���زاج 

ال�شليم  اجل�شم  ويبني  كبرية،  ب�شرعة 

االإطار ميكن  ال�شلبة. ويف هذا  واالرادة 

قر�ش  اإح�شار  اأو  ريا�شي  بناٍد  االلتحاق 

الريا�شية  بالتمارين  خ��ا���ش  م��دم��ج 

وممار�شتها يف املنزل.

التفاعل مع االآخرين

كما �شبق وذكرنا، تتيح العطلة 

اأع�شاء  بني  للتفاعل  اأط��ول  وقًتا 

االإيجابي  التوا�شل  ولبناء  االأ�شرة، 

بينهم. لذا فاإن االإجازة ال�شيفية 

امل�شتغّلة ا�شتغالاًل جيًدا من قبل 

ال�شداقة  اأوا���ش��ر  تقّوي  االأب��وي��ن 

ت�شع  الأنها  االأبناء،  االأبوّية مع 

اأثناء  واح��د  قالب  يف  اجلميع 

اإج��راء  اأو  الهوايات  ممار�شة 

امل�����ش��اب��ق��ات ال��رتف��ي��ه��ي��ة، 

اأكرث  االأه��ل  يكون  وحتى 

اأن  ي��ن��ب��غ��ي  اط��م��ئ��ن��اًن��ا، 

االأن�شطة  يف  اأوالده���م  مع  يت�شاركوا 

واالجتماعية  والريا�شية  الرتفيهية 

ميكنهم  كما  متوازن؛  برنامج  وفق 

باأعمال  القيام  اأو  مًعا،  مري�ٍش  عيادة 

القيام  ا  اأي�شً ميكن  كما  خ��ريي��ة، 

لالإبقاء  واالأ�شدقاء  ل��الأق��ارب  ب��زي��ارات 

ف��االإغ��راق  ال��ع��ائ��ل��ي،  ال��ت��وا���ش��ل  على 

من  و���ش��واه  الكومبيوتر  ا�شتخدام  يف 

اأوالدن��ا  حرم  التكنولوجيا،  منتجات 

النا�ش. م��ع  احلقيقي  التوا�شل   م��ن 

�شخ�شية  ت�شقل  االآخرين  م�شاعدة  والأن 

عن  بالر�شى  وت�شعرهم  النا�شئني 

اأية  يف  التطوعي  العمل  ف��اإن  ال���ذات، 

موؤ�ش�شة اأو جمعية خريية والعمل الأجل 

املهمة  اخل��ي��ارات  م��ن  نبيلة  ق�شية 

اإىل  للعطلة. فلين�شّم االأوالد يف ال�شيف 

يف  وي�شاركوا  الك�شفية  اجلمعيات 

ن�شاطاتها، التي ترّبي الولد على الطاعة 

وامل�شوؤولية،  واالإق���دام  واجل��راأة  والتعاون 

م�شاعدة  نف�شه  الوقت  يف  لهم  وتتيح 

االآخرين.
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ن�ساطات 

جديرة باالإهتمام

الرحالت ال�شياحية التي تعّرف 

اأوالدنا ببالدهم.

 

زيارة املتاحف واالأماكن 

االأثرية.
 

تعّلم لغة جديدة.

 

تعّلم �شيد االأ�شماك.

 

ت�شوير فيلم ق�شري.

 

متابعة درو�ش على اإحدى االآالت 

املو�شيقية، ويف الرق�ش والغناء.

 

امل�شاركة يف املخيمات.

 

تعّلم مهارات يدوية اأو حرفية.



هو وهي

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

العدد 88361

يف  لرتق�ض  الف�سحات  بع�ض  اأتركا  مًعا  وجودكما  يف  ولكن  مًعا...  وتظّلن  مًعا  ولدمتا 

كتابه  املتزّوجني يف  به جربان خليل جربان  ين�سح  ما  ال�سماوات". هذا  رياح  بينكما  ما 

اخل�سو�سّية  من  م�ساحة  ترك  نف�سه  الوقت  ويف  مًعا،  االإحتاد  اإىل  اإّياهم  داعًيا  "النبي"، 
واحلرّية ال�سخ�سّية. 

يخفي  اأن  املقبول  من  وهل  الواقع،  اأر�ض  على  اخل�سو�سّية  هذه  ترجمة  ميكن  كيف 

اأ�سئلة جتيب عنها امل�ست�سارة يف العلقات الزوجّية  اأ�سراًرا عن �سريكه؟  اأي من الزوجني 

ال�سيدة جي�سي طعمة.

ال�صيدة جي�صي طعمة

اخل�صو�صّية يف الزواج

اأين تبداأ 

واأين تنتهي؟

من  لكل  يحق  مدى  اأي  •اإىل 
الزوجني االإحتفاظ بحياته اخلا�سة 

بعد الزواج؟

اأنهما ي�شبحان واحًدا بعد  الثنائي  اأن يدرك  ال�شروري  - من 

الزواج. فال�"اأنا" ت�شبح "نحن"، وتختفي االإ�شتقاللّية الفردية، 

قرار  فاأّي  باالآخر.  حكًما  مرتبًطا  ي�شبح  منهما  كّل  الأن 

واملثل  �شريكه.  على  نتائجه  �شتنعك�ش  اأحدهما  يّتخذه 

اأن  الطبيعي  من  الدين،  يف  اأحدهما  وقع  اإذا  اأنه  ذلك،  على 

يحتمل كالهما تداعيات هذه امل�شكلة. من جهة اأخرى، 

احلّرية  من  معّينة  مب�شاحة  يحتفظ  اأن  طرف  لكّل  يحّق 

والتي  اليومّية،  احلياة  �شغوطات  من  ا  متنّف�شً ت�شّكل  التي 

يتم االإتفاق عليها م�شبًقا بني الزوجني. واملثل على ذلك، اأن 

اإلخ..(،  �شيد،  �شباحة،  )�شّيارات،  اخلا�شة  هواياته  له  الرجل 

تكون  واأن  الهوايات  هذه  زوجته  تدعم  اأن  ال�شروري  فمن 

اإّياها.  م�شاركته  يف  ترغب  مل  ولو  حتى  له،  امل�شّجعني  اأول 

وقٍت  ق�شاء  يف  اأو  الت�شّوق،  يف  متعة  امل��راأة  جتد  قد  املقابل،  يف 

رغبتها  احرتام  بالرجل  ويفرت�ش  ال�شديقات،  مع  الدرد�شة  يف 

البع�ش  بع�شهما  حاجات  الطرفان  يتفّهم  فعندما  ه��ذه. 

ويحرتمانها، ي�شبح من ال�شهل التن�شيق يف ما بينهما الإتاحة 

هذه الف�شحة التي تنع�ش عالقتهما كثنائي.

�سريكه  اختيار  يف  التدّخل  الزوجني  الأحد  يجوز  • هل 
الأ�سدقائه، اأو االإعرتا�ض على �سداقته ل�سخ�ض معنّي؟

اأن  وهي  دائًما  منها  االنطالق  يجب  هامة  نقطة  هناك   -

الزوجني  اأحد  كان  فاإذا  حتديًدا.  ولل�شريك  للزواج  االأولوية 

حتًما  فهو  معنّي،  ل�شخ�ش  �شريكه  �شداقة  على  يعرت�ش 

لتربير  الفر�شة  لذلك يجب منحه  الرف�ش.  لهذا  مرّبًرا  ميلك 

ا اإىل دفاع �شريكه. وهنا ال بد  رف�شه، مقابل اأن ي�شغي هو اأي�شً

من اأن يقنع اأحدهما االآخر بوجهة نظره. فاإذا كان الرف�ش 

عادات  اأو  لل�شديق  معنّي  اجتماعي  �شلوك  عن  ناجًتا  مثاًل 

�شريكه  يكت�شبها  اأن  ويخ�شى  ال��زوج،  بها  ير�شى  ال  �شيئة 

بفعل هذه ال�شداقة، تطرح هنا م�شكلة الثقة. فاملفرت�ش يف 

الزواج اأن يثق كل طرٍف بقرارات االآخر واأن يكون متاأّكًدا 

من اأن �شريكه يتمّتع باالأهلّية والقدرة على اتخاذ القرارات 

ال�شحيحة، وبالتال��ي ال يج��وز الت�شكي��ك ب��ه. 

يعرت�ش  البع�ش  اأن  االأ�شدقاء،  اختيار  اإطار  يف  ذكره  اجلدير 



اأ�شباب  اأحد  اأن  والواقع  ل�شديق عازب.  ال�شريك  اختيار  على 

الطالق، خروج اأحد الزوجني مع اأ�شدقاء عازبني ب�شورة دائمة. 

ويتوّقعون من  الزوجّية  احلياة  يتفّهمون متطّلبات  ال  فهوؤالء 

على  �شلًبا  توؤّثر  قد  اأموٍر  يف  جماراتهم  املتزّوجني  اأ�شدقائهم 

يوٍم  ت�شييع  اأو  البيت،  متاأّخر خارج  لوقت  زواجهم كال�شهر 

اأنه  هنا  اأقول  وال  ما.  ريا�شة  اأو يف ممار�شة  الت�شّوق  يف  كامل 

واإمّنا  العازبني،  اأ�شدقائهم  عن  املتزّوجون  يتخّلى  اأن  يجب 

العائلية،  احلياة  تفر�شها  التي  احلدود  يلتزموا  اأن  املطلوب 

فنمط حياة العازب يختلف عنه لدى املتزّوج.

بذويه؟ ال�سريك  علقة  تفا�سيل  يف  التدّخل  عن  • وماذا 
مع  ال  االآخ���ر،  واح���ًدا مع  ط��رٍف  ي�شبح ك��ّل  ال���زواج  يف   -

العائلة باأ�شرها. وكما اأن ال�شرّية بني الزوجني مقّد�شة ويجب 

اأن  منهما  كلٍّ  على  كذلك  الطرفني،  قبل  من  احرتامها 

يجوز  وال  عائلته.  مع  عالقته  يف  االآخ��ر  خ�شو�شّية  يحرتم 

اإاّل يف ما يوؤّثر مبا�شرة على  التدّخل يف تفا�شيل هذه العالقة، 

دعًما  يقّدم  اأن  الزوجني  اأحد  قّرر  اإذا  مثاًل،  الثنائي.  حياة 

واجباته  من  لعائلته،  �شهرًيا  ا  ماديًّ

هذا  يف  االآخ���ر  ال��ط��رف  ي�شت�شري  اأن 

خا�شة  اأم��وال  من  لي�ش  اإذ  املو�شوع. 

هناك  بل  الزواج  يف  خا�شة  قرارات  اأو 

وم�شارحة. م�شاركة 

الذين  االأزواج  بع�ض  • هناك 
يرف�سون اطلع ال�سريك 

على هواتفهم اخلا�سة اأو الربيد 

االإلكرتوين، فهل لهذا االأمر ما 

يرّبره؟ 

ا.  جدًّ �شرورّية  الزواج  يف  ال�شفافّية   -

عن  يخفيا  اأن  يفرت�ش  ال  فالزوجان 

اأمرٍّ مهما كان ب�شيًطا.  اأي  بع�شهما 

اأن يخفي  وبالتايل ال يجوز الأيٍّ منهما 

ة  اخلا�شّ امل��رور  كلمة  �شريكه  عن 

فمن  بهاتفه.  اأو  االإلكرتوين  بربيده 

على  االّط����الع  منهما  ك���لٍّ  ح���ّق 

ر�شائل االآخر وات�شاالته. لكن ال�شوؤال 

االأهم هو: ملاذا قد يرغب اأحد الزوجني 

بريده  اأو  �شريكه  ه��ات��ف  مبراقبة 

يف  نق�ٌش  ه��ن��اك  ه��ل  االإل���ك���رتوين؟ 

احلب اأو االهتمام؟ هل هناك �شّك يف 

التوا�شل  اإًذا  املطلوب  االآخر؟  ت�شّرفات 

ملعرفة العّلة، بداًل من النقا�ش حول ما 

خ�شو�شيات  على  االإطالع  كان  اإذا 

على  اأ�شّدد  وهنا  ال.  اأم  مقبواًل  االآخر 

ال�شك  يعاين  الذي  فال�شخ�ش  الزوجني.  بني  امل�شارحة  اأهمية 

دور  يلعب  اأن  ال  باالأمر،  �شريكه  ي�شارح  اأن  يجب  والغرية 

يفرت�ش  املقابل،  يف  زواجه.  �شالمة  يهّدد  بذلك  الأّنه  التحّري، 

اإزالتها،  يعمل على  واأن  االآخر،  يتفّهم خماوف  اأن  بال�شريك 

باأن يوؤّمن له كل الو�شائل التي حتّد من غريته، كاأن يتيح 

اأمامه هاتفه �شاعة ي�شاء، فيوؤّكد له بذلك اأّنه ال يخفي عنه 

�شيًئا ويزيل اأ�شباب ال�شك. ولكن امل�شكلة اأن معظم االأزواج 

الوقت يف  اأنف�شهم يف مواقف كهذه، ي�شّيعون  الذين يجدون 

ي�شعرون  الأنهم  عدائي  باأ�شلوب  خ�شو�شياتهم  عن  الدفاع 

تفّهم  يجب  اأنه  حني  يف  ال�شريك،  خماوف  ب�شبب  باالإهانة 

هذه املخاوف وال�شعي اإىل معاجلتها. 

وهنا ال بد من اإعادة التذكري باأهمّية الثقة يف الزواج، والتي 

امل�شارحة  خالل  من  تنميتها  اإىل  الثنائي  ي�شعى  اأن  يجب 

زواجهما،  تعرت�ش  التي  امل�شائل  خمتلف  على  والتفاهم 

الناحية،  اأهمال هذه  اإذا  اأما  ناجح.  زواج  بغية احلفاظ على 

وانهارت ثقتهما ببع�شهما البع�ش، فعلى الزواج ال�شالم!
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اإجنذاب بالفطرة

االأمريكّية  النف�ش  علم  يف  الباحثة  اأّكدت   ،2013 العام  يف 

فطرًيا  مياًل  يعترب  احليوان  اإىل  االجن��ذاب  اأن  لوب،  فيني�شا 

االأطفال  اأن  ذل��ك،  على  والدليل  االإن�شان.  لطبيعة  مالزًما 

مع  بالتوا�شل  ي�شعدون  �شنوات،  الثالث  اإىل  ال�شنة  عمر  من 

بحوزتهم،  التي  بالّدمى  الّلعب  من  اأكرث  االأليفة،  احليوانات 

هذا يف حال منحوا حّرية االختيار.

اأن  امل��ت��ط��ّورة،  ال�شعاعّية  الفحو�شات  اأثبتت  ذل��ك،  اإىل 

مبراقبة  �شة  متخ�شّ ع�شبّية  خاليا  ميتلك  االإن�شان  دم��اغ 

جمّلة  فريق  بح�شب  موجودة،  اخلاليا  وهذه  احليوان.  حياة 

الدماغية  الّلوزة  منطقة  يف   ،»Mind« االأمريكية  العلوم 

ت�شتجيب  منطقة  وهي  بامل�شاعر،  اخلا�شة   ،»Amygdala«

ب�شرعة ل�شورة احليوان. اإىل ذلك، مّت العثور على قاعدة ع�شبّية 

روؤي��ة  توّلدها  التي  العاطفية  االنفعاالت  ت�شجيل  مهّمتها 

احليوانات االأليفة. واجلدير ذكره اأن هذه االنفعاالت، بح�شب 

االأبحاث، ت�شبه اإىل حد بعيد تلك التي توّلدها روؤية االأطفال. 

وال بد من االإ�شارة هنا اإىل اأن مالمح احليوان االأليف حتاكي 

النظرة،  ا لناحية براءة  االأوىل مالمح الطفل، وخ�شو�شً للوهلة 

الوجه، هذا باالإ�شافة  العينني بالن�شبة لبقّية تقا�شيم  وات�شاع 

اأن  على  يدل  وهذا  عنه.  ت�شدر  التي  العفوية  الفعل  رّدات  اإىل 

اهتمام البع�ش باحليوان اإىل حدود الوله، يعترب توجًها فطرًيا، 

الهدف منه الرتكيز على دورة احلياة وتطّورها.

دور الثقافة االجتماعية

مع ذلك، توجد اأبحاث توؤكد اأن االهتمام باحليوان، يعتمد 

واخلربة  االإجتماعي،  واملحيط  الرتبية،  على  االأوىل  بالدرجة 

حالة  يعترب  بالكالب  التعّلق  اأن  نرى  فمثاًل،  ال�شخ�شّية. 

�شائعة يف الدول الغربية، يف الوقت الذي جند فيه اأن �شّكان دول 

اأخرى تعتربها حيوانات قذرة. على هذا االأ�شا�ش، توؤكد بع�ش 

اأن تربية احليوانات، ترتبط بالثقافة االإجتماعّية،  النظريات 

ما يعني اأنها اإىل حد ما اإنتقائية وتابعة لالأعراف والتقاليد.

من ناحية ثانية، توؤكد بع�ش النظريات اأن حب احليوانات 

رحلة يف 

اإعداد:االن�صان

غري�ض فرح

العدد 92361

االن�سان واحليوانات االأليفة: علقة لها اأ�سرارها

واملجتمع  النف�ض  علماء  يحاول  عقود،  خم�سة  من  اأكرث  منذ 

ك�سف النقاب عن علقة االإن�سان باحليوانات االأليفة، وفائدتها 

من  الرغم  وعلى  والعلئقي.  العاطفي  التفاعل  �سعيد  على 

اختلف احلوافز وامليول التي تدفع اإىل  اقتناء هذه احليوانات، 

يجد البع�ض قوا�سم م�سرتكة، تربط الب�سر عموًما باحليوان. من 

هنا القول، اإن جزًءا من علقتنا باحليوانات التي نقتنيها، يكمن 

يف الوعينا. 

االأليف،  اإىل احليوان  ر اجنذابنا  نف�سّ املطروح، كيف  وال�سوؤال 

وما هي الفوائد التي جننيها من وراء ذلك؟



اأي اأن البع�ش يعتنون باحليوان االأليف بدافع  ينتقل بالعدوى، 

الوثيق  االرتباط  تبداأ مرحلة  بعدها  بالغري.  الت�شّبه  اأو  التقليد 

والاّلفت  احلياة.  ي�شاركهم  حّي  كائن  مطلق  وبني  بينهم 

كما ت�شري الدرا�شات، اإىل اأن اأنواع احليوانات التي تعي�ش داخل 

املوجات  ت�شبه  �شاغطة  اجتاهات  وفق  انتقاوؤها  يتم  املنازل، 

التي حتّتم اّتباع مو�شة اأزياء معّينة. واملثال على ذلك االإجّتاه 

الحف يف بع�ش الدول  اجلديد اإىل تربية اأنواع من الفئران وال�شّ

اإىل  اإ�شافة  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  ا يف  الغربّية، وخ�شو�شً

اأنواع نادرة من االأ�شماك والطيور.

اإىل اأي ّحد تفيد احليوانات اأ�سحابها؟

مع  العالقة  اأن  مفادها  تاأكيدات  توجد  ال�شّياق  هذا  يف 

مطلق حيوان يرّتبى داخل املنزل، تعترب جديرة باالهتمام حتى 

ولو ولدت نتيجة الغرية اأو تقليد الغري. والدليل اأن معظم الذين 

تاأمني  لناحية  باأهمّيتها  يعرتفون  احليوانات،  بهذه  يعتنون 

توؤكد  وكما  الواقع،  ويف  احلميم.  بالتوا�شل  وال�شعور  الرفقة 

ت�شبه  باحليوان  االإن�شان  تربط  التي  العالقة  فاإن  الدرا�شات، 

اأن  يعني  وهذا  الب�شر.  ب�شائر  تربطه  التي  تلك  بعيد  حٍد  اإىل 

الفراغ العاطفي لدى االإن�شان يف جميع مراحل  احليوان ميالأ 

حياته. اإىل ذلك، فقد ثبت اأنه يعود عليه بفوائد ال حت�شى على 

ال�شعيدين ال�شحي والنف�شي، وذلك وفق اأكرث من درا�شة جاءت 

عرف  فمثاًل،  النّظرية.  هذه  تاأكيد  جلهة  حا�شمة  نتائجها 

اإجتماعًيا متّكنت بعد  املن�شحبة  االأطفال  اأن جمموعة من 

اأ�شهر من رفقة الكالب والتعاطف معها من الكالم والتعبري 

والتوا�شل. كذلك اأمّنت رفقة الكالب احلميمة جمااًل لتعايف 

الكثريين مّمن تعّر�شوا لنوبات قلبية اأو دماغّية. وهذا يدل، 

كما توؤكد املراجع الطبّية والعلمّية اأن الكالب و�شواها من 

احليوانات االأليفة، قادرة على تخفيف التّوتر املرافق للمر�ش، 

وتاأمني �شرعة ال�شفاء.

اأ�شحاب  معظم  اأن  عرف  فقد  النف�شي  للّدعم  بالن�شبة  اأما 

من  تبنّي  كذلك  الغر�ش.  لهذا  يقتنونها  االأليفة  احليوانات 

خالل الفحو�شات املخربّية، اأن هرمون الكورتيزول الذي يفرزه 

اأ�شحاب  لدى  ملحوظ  مبعدل  ينخف�ش  التّوتر،  اأثناء  الدماغ 

بن�شب  يحتفظون  ثبت،  كما  وه��وؤالء  االأليفة.  احليوانات 

يوؤمن  الذي  الهرمون  وهو  االأوك�شيتو�شني،  لهرمون  مرتفعة 

الرتابط العاطفي ويحافظ على العالقات احلميمة.

اأما بالن�شبة لالأطفال الذين يرّتبون برفقة احليوانات االأليفة، 

فيبدون اأقل قلًقا وخوًفا من �شواهم، االأمر الذي ينعك�ش الحًقا 

اأن  اإىل  االإخت�شا�شيون،  ي�شري  كما  اجل�شدّية.  �شّحتهم  على 

يف  �شعوبة  يجد  ملن  ا  وخ�شو�شً النف�شّية،  الراحة  يوؤمن  احليوان 

التعامل مع الب�شر.

هل تعك�ض احليوانات 

�سخ�سية اأ�سحابها؟

العلوم  جمّلة  يف  ورد  املو�شوع  هذا  حول  الاّلفتة  التقارير  اآخر 

تعك�ش  االأليفة  احليوانات  اأن��واع  اأن  ومفاده  االأمريكية، 

�شخ�شية من يقتنيها.

اإنفتاًحا من مقتني  اأكرث  فمقتنو الكالب مثاًل، يعتربون 

وال�شالحف  كاالأرانب  احليوانات  لباقي  بالن�شبة  اأما  القطط. 

احلياتّية.  وتّوجهاتهم  اأ�شحابها  مليول  تخ�شع  فهي  و�شواها، 

وال ين�شى الباحثون االإ�شارة ب�شكل خا�ش اإىل املهتمني برتبّية 

العناكب واالأفاعي، فهوؤالء كما ثبت يقتنون هذه الكائنات 

الغريبة لغمو�شها املطابق ل�شخ�شياتهم. 

بداية  يف  زالت  ما  واحليوان،  االإن�شان  بني  العالقة  درا�شة  اإن 

عهدها. مع ذلك فاإن املعطيات التي جمعها الباحثون حتى 

واأ�شمل،  اأو�شع   االآن، قد تكون ال�شرارة التي تقدح زناد معرفة 

االإن�شان  التي منحت  العالقات  تّنوع  اأعماق  �شرب  تتيح  ورمبا 

خربته، واأمّنت تّطوره عرب االأجيال.
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يف �صجل 

اخللود

اللواء الركن املتقاعد حممود طي بو درغم

نعت قيادة اجلي�ش رئي�ش 

االأركان ال�شابق اللواء الركن 

املتقاعد حممود طي بو درغم 

 الذي تويّف بتاريخ 2015/6/12.

- من مواليد 1927/7/1 يف 

 كفرحيم – ال�شوف.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�شفة تلميذ 

 �شابط بتاريخ 1950/10/5.

- رّقي لرتبة مالزم اعتباًرا من 

1953/10/1، وتدّرج يف الرتقية 

حتى رتبة لواء ركن اعتباًرا من 

.1984/11/14 

- �شغل عّدة منا�شب اأبرزها: 

قائًدا ملجموعة املغاوير، قائًدا 

لل�شرطة الق�شائية يف قوى 

االأمن الداخلي، قائًدا 

ملنطقة جبل لبنان، 

ا الأركان اجلي�ش ما بني  ورئي�شً

 1984/11/14 و 1987/7/1.

- عنّي وزيًرا لالأ�شغال العامة 

والنقل وال�شياحة والعمل بتاريخ 

.1988/9/22 

 - حائز:

و�شام اال�شتحقاق اللبناين الف�شي 

 ذو ال�شعف من الدرجة الثانية.

و�شام االأرز الوطني من درجة 

 فار�ش.

و�شام االأرز الوطني من رتبة 

 �شابط.

و�شام االأرز الوطني من رتبة 

 كومندور.

 و�شام 1961/12/31 التذكاري.

 ميدالية اجلدارة.

ميدالية اال�شتحقاق اللبناين 

ية.  الف�شّ

 تنويه العماد قائد اجلي�ش مّرتني.

تهنئة العماد قائد اجلي�ش �شت 

 مّرات.

 تهنئة قائد منطقة ال�شمال.

كتاب �شكر من وزير 

 الداخلية.

- تابع عّدة دورات درا�شية يف 

 الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

اجلندي مارون كرم كرم

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي مارون كرم كرم الذي تويف بتاريخ 

.2015/5/20 

من مواليد 1992/9/17 يف حو�ش تل�شفية، ق�شاء بعلبك، حمافظة 

 بعلبك- الهرمل.

 تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2009/12/15.

 من عداد الطبابة الع�شكرية - لفيف اللوج�شتية واملدافعة.

 حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

متاأهل وله ولدان.





اأطايب 

اإعداد:ال�صيف

ليال �سقر الفحل

• ال�شيف ري�شار خمت�ش
يف االأطباق الفرن�شية والعاملية

االأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �شفحات 

»اجلي�ش«

هواة املائدة 

االأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�سناف 

مميزة مع ال�سيف

ري�سار اخلوري

العدد 96361

يخنة 

ق�سبة الدجاج 

مع االأرز امل�سلوق

�سلطة البامليتو مع القريد�ض

• املكونات:
ق�شبة دجاج: 

كيلوغرام واحد.

فطر معلب: عدد 1.

كزبرة خ�شراء: ن�شف 

باقة.

فليفلة خ�شراء: عدد 1.

مكعب الدجاج: عدد 1.

خل اأحمر: ن�شف فنجان قهوة.

ع�شري حام�ش: ربع كوب.

دب�ش رمان: ن�شف فنجان.

ة. قرفة: ر�شّ

ملح وفلفل اأ�شود: ح�شب الرغبة.

ة. بهار حلو: ر�شّ

زيت نباتي: ربع كوب.

التح�سري: • طريقة 
وترتك  جّيًدا  الدجاج  ق�شبة  تنظف   -

جانًبا حتى ت�شّفى.

والفليفلة  )جوانح(  الب�شل  يقطع   -

وُي�شاف  ناعًما،  الثوم  ويفرم   ، اخل�شراء 

اإليها الكزبرة اخل�شراء والفطر.

النار،  على  النباتي  الزيت  يو�شع   -

)جوانح  املقطعة  اخل�شار  اإليه  وت�شاف 

الب�شل ثّم الثوم املفروم والفليفلة اخل�شراء 

واأخرًيا الكزبرة(. وترتك حتى تذبل ثّم 

ت�شاف ق�شبة الدجاج مع امللح، والقرفة 

والبهار احللو وتقّلب حتى تن�شج.

ليرت  يف  ال��دج��اج  مكّعب  ي���ذّوب   -

اإىل  املزيج  ي�شاف  ث��ّم  املغلي،  امل��اء  من 

وترتك  حتّرك  التي  ال�شابقة  املكونات 

اخل��ّل  اإل��ي��ه��ا،  وي�شاف  الغليان  حتى 

الرمان،  ودب�ش  احلام�ش  ع�شري  االأحمر، 

تن�شج  حتى  بالتحريك  اال�شتمرار  مع 

املكونات جميعها. 

التقدمي  �شحن  يف  اليخنة  ت�شكب   -

ويقّدم معها االأرز امل�شلوق.

• املكونات:
Palmito: علبة واحدة.

قريد�ش م�شلوق: 10 حبات.

فطر معّلب: علبة واحدة.

بندورة كرزية: 10 حبات.

كزبرة خ�شراء: ن�شف باقة.

ثوم: ف�ش واحد.

ع�شري حام�ش: ربع كوب.

زيت زيتون: ن�شف كوب.

حّر اأخ�شر: ح�شب الرغبة.

ملح وفلفل اأ�شود: ح�شب الرغبة.

التح�سري: • طريقة 
ثّم  وع��اء  يف  ويو�شع  البامليتو  يقطع   -

ر  واملق�شّ امل�شلوق  القريد�ش  اإليه  ي�شاف 

والفطر املعّلب والبندورة الكرزية.

الثوم  وُيفرم  اخل�شراء،  الكزبرة  تفرم   -

ناعًما، وُي�شافان اإىل املكونات ال�شابقة، 

وزيت  احلام�ش  ع�شري  فوقها  وي�شكب 

والفلفل  وامللح  االأخ�شر،  واحل��ّر  الزيتون 

جميعها،  امل��ك��ون��ات  مت��زج  االأ���ش��ود. 

وتو�شع يف �شحن التقدمي.



• املكونات:
عجينة املفروكة اجلاهزة: كوبان.

�شكر: ن�شف كوب.

حليب �شائل: كوبان.

ن�شاء: ملعقتان كبريتان.

غزل البنات )اأبي�ش(: عدد 1.

ف�شتق حلبي مطحون: للزينة.

مرّبى زهر الليمون: للزينة.

التح�سري: • طريقة 
النار،  على  ال�شّكر  كمية  تو�شع   -

وحُت���������ّرك ح��ت��ى 

ت�شبح �شائلة ولونها 

اإىل  ُت�شاف  ثّم  بّني 

املفروكة  عجينة 

وتقّلب جّيًدا.

ملعقتا  ت��ذّوب   -

ن�شف  يف  ال��ن�����ش��اء 

كوب من املاء، ثم 

ُت�شاف اإىل احلليب 

ال�شائل.

- ي�شّخن احلليب 

على النار، مع اال�شتمرار بالتقليب حتى 

كاملهّلبية،  متما�شًكا  املزيج  ي�شبح 

ثم ُي�شاف اإىل عجينة املفروكة. وتو�شع 

��ن  وُي��زيَّ االأب��ي�����ش  ال��ب��ن��ات  غ��زل  فوقها 

زهر  ومبرّبى  املطحون  احللبي  بالف�شتق 

م بارًدا. الليمون وُيقدَّ
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ن�صيحة ال�صيف:

اخلوري  ري�شارد  ال�شيف  ين�شح 

من  قطعة  باأخذ  ال�شّيدات 

املاء،  من  بقليٍل  مبّللة  القما�ش 

الطازجة  الفطر  حبات  ومب�شح 

بها لتنظيفه، الأّن غ�شيل الفطر 

اخل�شروات(،  بقية  )كما  باملاء 

املياه  هذه  ت�شّربها  اإىل  يوؤدي 

كونها ا�شفنجية بطبيعتها.

عجينة املفروكة مع 

املهّلبية وغزل البنات

الكزبرة:
عطرّية،  رائ��ح��ة  ذو  ع�شبي  نبات  الكزبرة 

دقيقة  العلوّية  واأوراقه  �شم   50 اإىل  ارتفاعه  ي�شل 

دائرّية  ثماًرا  تعطي  اللون  وقرنفلّية  بي�شاء  �شغرية  اأزهارها  التقطيع، 

�شفراء اإىل بنّية اللون. وتعترب الكزبرة من التوابل امل�شهورة وهي جزء 

ال يتجّزاأ من املطبخ 

الهندي.

ت��ع��رف ال��ك��زب��رة 

اأن��ح��اء  ج��م��ي��ع  يف 

بخ�شائ�شها  العامل 

م�شدر  وهي  الطبّية، 

للبوتا�شيوم،  غني 

وحم�ش  واحل���دي���د، 

ال������ف������ول������ي������ك، 

وامل����غ����ن����ي����زي����وم، 

م�شتوى  على  الكزبرة  حتافظ   .Cو  A وفيتامينات  والكال�شيوم، 

كما  االأن�شولني،  مادة  اإنتاجها  خالل  من  الدم  يف  الطبيعي  ال�شكر 

اأنها معروفة بقدرتها على خف�ش م�شتوى الكول�شتريول يف الدم. وهو 

حتتوي كذلك على كمية عالية من احلديد امل�شاعدة على منع فقر 

الدم. الكزبرة طاردة للغازات، منّبهة، م�شّكنة، م�شادة للبكترييا 

وااللتهابات، مدّرة للبول. وهي تعمل على تعزيز وظائف الكبد، وعلى 

حات اجللد واالإحمرار.  اإبعاد م�شاكل اجلهاز اله�شمي، وتقرُّ

اإىل ما �شبق، تعمل الكزبرة على تقوية جهاز املناعة وت�شاعد على 

تنقية ال�شموم من اجل�شم، وهي عالج ع�شبي �شّد البكترييا ال�شاّرة 

كال�شاملونيال.







�سنتان على رحيلك وما زالت عيوننا 

 ت�سغلها العرب.

يكرب فينا ال�سمت يف ذكراك، 

رت االقالم وخّف فيها احلرب  تك�سّ

اأ�سعة ال�سم�س جتمدت يوم نعي اإليها 

 اخلرب

ادخرناك لل�سدائد واأعدك جي�سك 

 للزود عن حيا�سك يف البحر

واإذا باملوت يغنم منا الفرح ويهدم 

 �سومعة البطولة والطهر

بالل واإن باعد الزمان بيننا، ا�سواقنا 

 اإليك كل يوم يف �سفر

ذكراك ع�سية على الزمان ور�سالة 

ال�سرف �سوف تنت�سر

خّيي مارون: �سنني ع غيابك يا خيي، 

بالن�سبة  بكاملو  عمر  ب��االأح��رى  اأو 

�سمعتك  طفيت  ال��ي��وم  خيي.  ي��ا  اإيل 

اليوم هو عيد ميالدك  الثامنة بال�سما، 

ال�سماوي يللي بتحتفل فيه بني ال�سهداء 

غري  اإن���و  خيي  ي��ا  بقلك  والقّدي�سني. 

ل�ساين،  ع  يف  م��ا  ا�ستقتلك  كلمة 

واالإ�ستياق  احل��ب  كلمات  ك��ل  الأن��و 

وت�سّكرت  بالف�ساء  وط���ارت  تبعرثت 

و�سلتلك  ترى  يا  عليها،  ال�سما  ب��واب 

هالكلمات يا خّيي البطل، يا جناحي، 

»رورو«؟؟؟ ي��ا  وروح���ي  قلبي   ياحبيب 

نطلع  و���س��غ��ار  نحنا  ك��ّن��ا  حبيبي، 

فيا،  ونقّد�س  تنزورا  عال�سيعة  �سوا  كلنا 

تنقد�سلك  دون��ك،  من  منطلع  هلق 

ون�سّليلك... 

بحبك...  بحبك...  »رورو«:  خّيي 

قّلك  بدي  �سو  بعرف  ما  كتري.  بحبك 

عم  ك��ون  ب�س  �سنة  ك��ل  خ��ّي��ي،  ي��ا 

القلم  اإن��و  بح�س  هالر�سالة  اإكتبلك 

توقف  قلبي  بح�س  حلالو،  يكرب  عم 

التفكري  وان�سل عقلي عن  النب�س  عن 

ب��ه��ال��ع��امل، ب��ح�����س ك���ل ت��ف��ك��ريي 

 ���س��ار ف��ي��ك اإن����ت وح����دك ي��ا روح���ي.

ناديلك  خّيي  يا  ا�سمحلي  »رورو«... 

بذكرين  عطول  هاالإ�سم  الأنو  بهاالإ�سم 

بطفولتي... بذكرين فيك... بذكرين 

ب�»خّيي  بذكرين  البطل«...  ب�»خّيي 

وطنو  خدم  اللي  االأعلى  مثايل  ال�سهيد« 

وفدى بالدو بدمو وروحو. وهلق بقلك يا 

خّيي اإنو اأهلي ا�ستاقولك كتري وبقلك 

خطاك  على  ما�سي  مايك  خّيك  اإن��و 

وهال�سنة فقدلك كتري ب�س كان واقف 

لن�سو  فقد  بالكني�سة،  عرو�ستو  ح��ّد 

اإنت  الثاين، فقد خليو فقد ل�سبينو، ب�س 

وبروحو. بقلبو  �ساكن  عطول  خّيي،   يا 

يا خّيي بعرف اإنو طريق اجللجلي طويل 

واإنو امل�سرية ما توقفت هون، كل يوم يف 

�سهداء اأبطال متلك على مذبح الوطن 

 وعطول ببعتلك �سالماتي معن يا خّيي.

لبناين  ع�سكر  يف  ما  طول  اّطمن  ب�س 

هالوطن  اأر����س  َع  قوية  جي�س  وق��ي��ادة 

لبنان. وطّنا  يخّرب  اإره��اب��ي  بيقدر   ما 

نام وارتاح يا خّيي...

كري�ستني الليطاين 

�شقيقة النقيب ال�شهيد املغوار مارون الليطاين

من القلب

ر�سالة اإىل اأخي ال�سهيد

ر�سالة ال�سرف �سوف تنت�سر

الله حمّيي هالع�سكركواكب البارد
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 اإىل كواكب البارد، اإىل طيور الفال، اإىل خالد الفار�س ال�سرغام. 

 جال الن�سر م�ساكنكم، م�ساكن الن�سور باأعايل القمم. 

�سهد عطرك غاٍل، يا طيب الذكر، واإن �سالت ماآقي العيون 

 بذكراك.

 اأنتم للمجد يف اأعايل مبانيه، اأنتم للبنان زهوره، وعطر جباله 

 و�سواقيه. 

خالد يا فخرنا، يا عّزنا بك، كنا نعلم اأن ال�سهادة لالأبطال 

 �سلم.

 فليكتب التاريخ ما ي�سنع الدم... وقبالتي اإليك يا نور العيون 

كلما بزغ فجر وطلع قمر...

والدة ال�سهيد الرائد خالد مر�ساد

د. اأحمد �سيف الدين 

�سابط متقاعد

اإىل روح الرقيب اأول البحري 

بالل �شيف الدين

 يا حامي اأرزة لبنان

 جبينك بالعايل مّنور

 االأرزة بهالطلة بتكرب

 ولو جاروا عليها االأزمان

 ال تخليها تتمرمر

 وال تتكي بوّج العدوان

 واأوعا �سلوحا تتك�سر

 بليايل ل ماال اأمان

 اإنت بهاليل بت�سهر

 وت تديّف الليل الربدان

 بتحر�س بالدم االأحمر

 يا مدر�سة العنفوان

 بزندك هاالأر�س بتعمر

 للوفا اإنت العنوان

 �سرف ت�سحية واأكرت

 عارفعة كا�س القربان

 و�سيحة الله واأكرب

 بتزرع باأر�سي اإميان

 بعودة لبنان االأخ�سر

 اإ�سمك بحروف املرجان

 وعزك باملجد مزّنر

 يا بطل اآن االأوان

 تغرّي عنا كل �سي كان

والله حمّيي هالع�سكر

املوؤهل �سارل غفري
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�سياج الوطن

هالبدلة حلّبيتا كتري

احلمى ح��ام��ي  ي��ا  ال���دار  �سياج  م��رح��ى 

ي���ا ع���ني ك����ّل ال���ن���ائ���م���ني، ن��ب��اه��ة

ح�سبنا ال�����س��دائ��د،  يف  ال��ع��زمي��ة  اأن���ت 

رّددت احل��ن��اج��ر  اإذا  ال�����س��ع��ار  اأن����ت 

ب��رج��ال��ك االأب����ط����ال ق�����ّرت اأن��ف�����سٌ

ح��ي��ي��ت ي���ا ع��ل��م ال�����س��ج��اع��ة واالإب����ا

وال���ف���خ���ر مل��ل��م م���ن اإب������اك م��ع��ّف��ًرا

ب���ج���ن���ودك االأب���������رار ����س���ّي���د ع���ّزن���ا

ط��وب��اك ي��ا رك���ن ال��ب��الد ع��م��اده��ا

اأث���م���ل���ت ق��ل��ب��ي ب����االأم����ان م��ع��ّت��ًق��ا

ع��ر���س��ه ق��الع��ك  م���ن  اإال  ال���ع���ّز  م���ا 

ج��ئ��ن��اك ن��خ��ل��ع ج��ب��ة ال��ف��خ��ر ال��ت��ي

رخ�سٌة النفائ�س  ف��ل��ك  نهديكها 

ج��ئ��ن��اك��م وامل���ج���د ي�����س��ب��ق درب��ن��ا

هاماتكم مكلاًل  ال��غ��م��ام  وم�سى 

بريقكم ال�����س��م��اء  �سم�س  وت��ق��ل��دت 

وع���ل���ى ج��ب��اه��ك��م االأب����ي����ة زّي��ن��ت

���س��ت��ظ��ل ف���خ���ري ل���ل���زم���ان وراي���ت���ي

���س��ت��ظ��ل ح���اج���ة ع��ي�����س��ن��ا واأم���ان���ن���ا

ق�سدها ال��رج��ول��ة،  حم����راب  �ستظل 

 ي���ا م�����س��ع��ل االأي������ام م�����س��ب��اح ال��ّدن��ى

 ي���ا ج��ي�����س��ن��ا امل���ق���دام ي���ا ك���ّل امل��ن��ى

اآم��ن��ا ع��ط��ائ��ك  يف  ���س��ع��ٌب  ف��ي��ك   اأن 

وفخرنا ��ع��اب  ال�����سّ يف  ال�����س��واع��د   اأن���ت 

 ي���ا ن��ب�����س ق��ل��ب��ي م��ه��ج��ت��ي واالأع��ي��ن��ا

دّون����ا ح���روف���ك  م���ن  اإال  امل���ج���د   م���ا 

دن��ا ل���و  م�����دارك  يف  ي�����س��ب��ح  رام   ك���م 

 ي����ا ����س���رح ع�����ّز ق����د ب���ن���اه ج��ن��ودن��ا

 ي���ا ك����ّل ����س���وٍت ب��ال��ّن��ج��اب��ة حّل��ن��ا

الهنا ك���ّل  وال��ه��ن��ا  ال�����س��ع��ادة   اأم����ل 

انحنى ���س��وؤددك  اأم���ام  رب���اك،   وع��ل��ى 

ع��ّزن��ا ي��ا  ���س��ن��اك��م  بخيط   حيكت 

عمرنا ي��رخ�����س  ال�����س��رف��اء   ل��رج��ال��ك 

 وت�������س���اب���ق���ت ل���ف���داك���م اأرواح����ن����ا

متيّمنا ب��ظ��ّل��ك��م  ال��ه��الل   وم�����س��ى 

�سنا تكتبكم  االأق�����الم   وا���س��ت��ل��ت 

 ك���ل���م���ات ع�����ّز وال�����ع�����الء ت���زّي���ن���ا

 وع���زمي���ت���ي ل����ل����دوم ع����ن����وان ال��ه��ن��ا

 ي����ا م���وئ���ل االإك�����ب�����ار ي����ا اإع����زازن����ا

و�������س������ع������اره������ا، ي�������ا ج���ي�������س���ن���ا

علي يا�سني غامن 

كفر�شوبا

املوؤهل اأول املتقاعد  

وليد جريج

 ه������ال������ب������ل������دة حل�����ّب�����ي�����ت�����ا ك���ت���ري

 ق�����ل�����ب�����ي م�����ع�����ه�����ا ع���������م ب���ي���ط���ري

 ي��������ارف��������اق��������ي وال��������ل��������ه م���������س����ت����اق

االأ����������س���������واق م��������ن  داب   ق�����ل�����ب�����ي 

 م�������������س ق��������������ادر اإط���������ل���������ع م���ن���ه���ا

 وم����������ا ب�������الق�������ي اأ����������س���������رف م���ن���ه���ا

 ع���������م ن������������ام واأوع���������������������ى ب�����ّك�����ري

 وع���������م ن����ّع����م����ه����ا ك����ت����ري..ك����ت����ري

ال�������س���م���ري ن�����ف�����ري  وف����������ج����������اأة!!   .. 

م������ا ان����ت����ه����ى ح����ل����م����ك ال����ك����ب����ري؟!

 ��������س�������ّل�������م�������ت�������ا ب����������اإي����������دّي����������ي

 م���������ع ن�����������س�����م�����ات ال���������س����ب����ح����ّي����ة

 ل��������ل��������خ��������دم��������ة.. ل���������ل���������دورّي���������ة

 ل����ل����ج����ي���������س ل�����������س�����اك�����ن ف�����ّي�����ي

 ح����������ّب����������ا م������ت������غ������ل������غ������ل ف������ّي������ي

 اإّي�����������������ام�����������������ي ب��������اجل��������ن��������دّي��������ة

 واأح������������ل������������ق دق��������ن��������ي ي������وم������ّي������ة

 راي�������������������ح ع������ال������ع�������������س������ك������رّي������ة

 ب�����ي�����������س�����رب �������س������وت������و ب����دي����ن����ّي����ي

ت�������������س������ّرح������ت ي��������ا ع������ي������ن������ّي������ي...



موا�سم 

اإعداد: د.ح�سني حمودوخريات

اجلامعة اللبنانية- كلية الزراعة

العدد 102361

على املائدة ويف الأدوية 

وم�شتح�شرات التجميل

ال�سّبار:
موا�سم لبنان تفتك بها ح�سرة 

وتكاد تق�سي على معظمها

اأو  القرمزية«  بـ»احل�سرة  واملعروفة  القطني  املّن  ح�سرة 

ال�سّبار  باأ�سجار  تفتك  هي  اإ�سرائيل،  م�سدرها  »البطليمو�س«، 

بع�س  يف  منها   %90 حواىل  يبا�س  م�سّببة  �سنوات،  ثالث  منذ 

مناطق اجلنوب.

هذه  تبدو  املعنّية،  لالأجهزة  كّلي  وغياب  المباالة  ظل  ويف 

النبتة التي ال حت�سى فوائدها وال تعّد، مهّددة بالزوال.

النبتة وخ�سائ�سها

يعي�س ال�سّبار مبختلف اأنواعه يف البيئة 

ويف  اجلافة(  احلارة  )املناطق  ال�سحراوية 

املثل  به  وي�سرب  االإ�ستوائية،  الغابات 

ا�ستمر  ولو  واجلفاف  العط�س  حتّمل  يف 

ل�سنوات عديدة. تتمّيز اأوراق ال�سّبار باأنها 

وحلمّية،  كثيفة  عري�سة،  �سميكة، 

اأّما  االأ�سواك.  وتغّطيها  اللون  خ�سراء 

خالل  ق�سرية  فتكون  ال�سّبار  �سيقان 

وترتفع  لتعود  النمو  من  االأوىل  ال�سنوات 

نحو مرت اأو اأكرث بعد عّدة �سنوات.

هناك اأكرث من مئتي نوع من ال�سّبار 

وال�سكل،  احلجم  حيث  من  تتباين 

على  بالقدرة  يتمّيز  معظمها  لكن 

متنع  �سمعية  وبق�سرة  باملاء،  االحتفاظ 

طويلة  جذور  ولل�سّبار  التبّخر.  من  املاء 

كمّيات  متت�ّس  اأن  ت�ستطيع  ج���ًدا 

اأمطار  �سقوط  بعد  امل��ي��اه  م��ن  كبرية 

غزيرة.

اأو  اأو �سفراء  بي�ساء  اأزهاًرا  ال�سّبار  وينتج 

ورائحتها  باألوانها  جتذب  اللون،  حمراء 

الزاهية احل�سرات والطيور التي بتغذيتها 

تنقل حبوب اللقاح.

تركيبة ال�سّبار واأهميته الغذائية

املاء  من   %90 على  ال�سّبار  ثمار  حتتوي 

وعلى 12.8% من ال�سّكر وعلى اأحما�س 

1% من  وفيه  والتانني،  والبكتني  التّفاح 

الفو�سفور  اإىل  اإ�سافة  الربوتينّية،  امل��واد 

اأ�سجاره  تتمّيز   .Cو   A وفيتامينات  

يختبىء  حيث  بالغة،  بيئية  باأهمّية 

الكثري  داخلها 

م������ن ال���ط���ي���ور 

واحليوانات. 

ك���ذل���ك ت��ع��ّد 

ن��ب��ات��ات ال�����س��ّب��ار 

م�������س���دًرا ل��غ��ذاء 

االإن�������س���ان، ف��اإىل 

االأقرا�س  طهو  ميكن  اللذيذة  ثمارها 

عنها.  االأ���س��واك  ن��زع  بعد  وال�سيقان 

النباتات  ع��ن  ال�سّبار  نبات  ويتمّيز 

االأخرى باأنه اإقت�سادي ال يحتاج اإىل زراعة 

وال ماء وال رعاية خا�سة وهو يوؤّمن عائًدا 

تكلفة  اأي  دون  من  هاًما  اإقت�سادًيا 

تنّوع  اأهمّيته،  من  يزيد  وم��ا  تذكر. 

والتجميل  الطب  ا�ستخدامه يف  جماالت 

الطب،  جمال  ففي  وال�سناعة.  والزراعة 

املفا�سل  اآالم  لت�سكني  ال�سّبار  ي�ستخدم 

على  مبا�سرًة  ع�سارته  و�سع  خالل  من 

اجللد  ها  ميت�سّ حيث  امل�سابة  املناطق 

ب�سكل فّعال. كذلك ي�ستعمل للق�ساء 

بعن�سري  غناه  بف�سل  التجاعيد  على 

ملعاجلة  ��ا  واأي�����سً  ،C وفيتامني  ال��زن��ك 

وت�ستخدم  املعدة،  واأمرا�س  ال�سدر  اأوجاع 

امللتهبة  اللّثة  لعالج  ال�سّبار  ع�سارة 

وقروح االأنف والفم وملعاجلة حروق اجللد. 

كذلك ي�ستخدم ال�سّبار يف م�ستح�سرات 

وم��ق��وٍّ  للجلد  ك��م��رّط��ب  التجميل 

تركيب  يف  ويدخل  ال�سعر،  لب�سيالت 

القطاع  يف  اأّم��ا  وال�سابون.  امل�ساحيق 

الت�سميد  يف  ال�سّبار  في�ستخدم  الزراعي 

مع االآزوت والفو�سفور والبوتا�سيوم، ويوؤدي 

هاًما يف مكافحة  واإقت�سادًيا  بيئًيا  دوًرا 

كما  الت�سّحر،  م��ن  واحل���د  التعرية 

ي�ستخدم يف �سناعة الغذاء والن�سيج.

احل�سرة التي تفتك بال�سّبار

تتعّر�س  ال��ت��وايل  على  الثالث  للعام 

اأ�سجار ال�سّبار يف معظم مناطق اجلنوب 

اللبناين لهجمة من ح�سرة املن القطني 

�سعيد  على  تقّدم  اأي  حتقيق  دون  من 

انت�سارها.  من  احلّد  اأو  عليها  ال�سيطرة 

جّفال  حم�سن  الزراعي  املهند�س  ويو�سح 

اأو  )البطليمو�س  القطني  املن  ح�سرة  اأن 

احل�سرة القرمزية( تنت�سر ب�سرعة كبرية 

وتت�سّبب  والثمار  واالأق��را���س  اجل��ذوع  يف 

ال�سيطرة  تتم  مل  اإذا  النبات  بهالك 

عليها يف مرحلة مبكرة من انت�سارها. 

ب�سهولة يف  احل�سرة خرطومها  تغرز هذه 

اأقرا�س ال�سّبار ومتت�س ع�سارته، ما يوؤدي 

تلف  اإىل  ثّم  ومن  االأقرا�س  جفاف  اإىل 

بالن�سبة  اأّما  وموتها.  ال�سجرة بكاملها 

املوؤّكد  فمن  احل�سرة،  هذه  م�سدر  اىل 

تقريًبا اأنه االأرا�سي املحتّلة يف فل�سطني. 

ق�ست ح�سرة املن القطني على معظم 

اأ�سجار ال�سّبار يف اجلنوب حتى خلت منه 



بع�س القرى. وانت�سر ما �سمي بطاعون 

ق�ساء  قرى  يف  خا�س  ب�سكل  ال�سّبار 

اأ�سجار  انقر�ست  حيث  جبيل  بنت 

ممثل  ويوؤكد  يبا�سها.   بعد  ال�سّبار 

ح�سني  جبيل  بنت  يف  الزراعة  وزارة 

غزوها  ب���داأت  احل�سرة  ه��ذه  اأن  ال�سقا 

منطقة  يف  �سنوات  ثالث  قبل  الأ�سجار 

النبطية وانتقلت �سريًعا اإىل بنت جبيل 

عوامل  ذلك  يف  ي�ساعدها  ومرجعيون، 

ارتفاع  خا�س  وب�سكل  املناخي  التغرّي 

الثلوج  ت�ساقط  وع��دم  احل��رارة  درج��ات 

وحدوث ال�سقيع الكفيل بالق�ساء على 

اأخرى  ناحية  من  اخلطرية.  االآف��ة  هذه 

انت�سار  اأن  م��راد  �سليم  املهند�س  ي��رى 

انقرا�س  اإىل  يعود  ال�سرعة  بهذه  العدوى 

وهو  القرمزية،  للح�سرة  الطبيعي  العدو 

من عائلة الدبابري ولكن حجمه اأ�سغر 

بكثري من الدّبور الذي نعرفه.

االأ�سرار االقت�سادية

جب�سيت،  ع��د���س��ي��ت،  ع��ّب��ا،  تعترب 

البلدات  اأك���رث  وح���اروف  ك��ف��ررّم��ان 

تقّل�ست  امل�ساحة  اأن  بيد  لل�سّبار،  زراعة 

ولفت   .%40 بن�سبة  املا�سية  ال�سنوات  يف 

م�سدر يف وزارة الزراعة اإىل اأن ن�سبة خ�سارة 

حة  مر�سّ وه��ي  ال����%40  جت��اوزت  املوا�سم 

بلدية  رئي�س  يقول  ب���دوره  للت�ساعد. 

اأكرث  اإن  قاووق  اإبراهيم  املهند�س  عّبا 

منطقة  يف  ال�سّبار  اأ�سجار  من   %90 من 

النبطية يب�ست بفعل احل�سرة القرمزية، 

كان  للبلدة  ال�سنوي  االإنتاج  اأّن  علًما 

غزت  كذلك  االأط��ن��ان.  مبئات  يقدر 

والعرقوب  حا�سبيا  القطني  املن  ح�سرة 

وبداأت جتتاح يوًما بعد يوم حقول ال�سّبار 

يف جميع االأرا�سي اللبنانية. 

مكافحة ح�سرة املن القطني

الزيت  مبيد  على  الزراعة  وزارة  تعتمد 

احل�سرة،  ه��ذه  على  للق�ساء  امل��ع��دين 

اإىل  ي�سري  م��راد  �سليم  املهند�س  لكن 

ملكافحتها،  مبيد  م��ن  اأك��رث  وج��ود 

ويف  ا�ستخدامها على نحو متكّرر  �سرط 

وملزم  �سامل  نطاق  وعلى  اأوقات حمّددة 

املهند�س  وي��وؤك��د  امل��زارع��ني.  جلميع 

مكافحة  ميكن  اأن��ه  معلوف  غيث 

يعتادوا  مل  املزارعني  لكن  احل�سرة  هذه 

االأمر  وه��ذا  ب��االأدوي��ة،  ال�سّبار  ر�س  على 

يحتاج اإىل برنامج توعية تتواله مراكز 

وزارة الزراعة.

النبطية  الزراعة يف  اأّما رئي�س م�سلحة 

امل��ه��ن��د���س ه���ادي م��ّك��ي، ف��ق��د لفت 

من  كّميات  وّزع��ت  امل�سلحة  اأن  اإىل 

لهذه احل�سرة على  املقاوم  املعدين  الزيت 

البلديات، التي بدورها وّزعتها على 

االإ�سابة  لكن  ال�سّبار.  م��زارع��ي 

كبرية وتتطّلب مكافحة �ساملة، 

علي  حممد  املهند�س  ي��رى  ما  وف��ق 

اأحمد. وا�ستخدام االأدوية الالزمة مع 

النتائج  يعط  مل  الفّعال،  املعدين  الزيت 

املا�سية  الثالثة  االأعوام  خالل  املطلوبة 

ب�سبب االأخطاء التي ارتكبها املزارعون، 

اأّنه  اإذ  بح�سب املهند�س حممد االأخر�س، 

احل�سرة  مبكافحة  البدء  املفرت�س  من 

من  ال�سّبار  ثمار  ن�سوج  قبل  القرمزية 

قوي،  ماء  ب�سغط  امل�سحوب  الر�س  خالل 

وبعدها يعاد الر�س بعد اأ�سبوعني بطريقة 

التبخري.

من  جم��م��وع��ة  ه��ن��اك  ذل����ك،  اإىل 

اإف�����س��ال  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  االأ���س��ب��اب 

مكافحة احل�سرة، اأهّمها:

اأو  ال��زراع��ة  ل����وزارة  دور  اأي  غ��ي��اب   -

بع�س  با�ستثناء  املعنية  اجلمعيات 

يف  امل��زارع��ني  �ساعدت  التي  البلديات 

دون  من  لكن  االآف��ة،  هذه  مكافحة  

اعتماد الطرق العلمية االآيلة اإىل الق�ساء 

عليها ب�سكل كلي.

ال  التي  الفردية  املكافحة  اعتماد   -

ميكن اأن تعطي نتيجة فّعالة. 

الكيميائية  االأدوية  على  االإعتماد   -

ينبغي  ب��ل  ل��وح��ده��ا  تكفي  ال  ال��ت��ي 

الطبيعيني  االأعداء  ا�سترياد  على  العمل 

للح�سرة، وهذا قد يكون احلل االأمثل.
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امل�سارعة الرومانية

الت�سنيفالقطعةالرتبةاال�سم وال�سهرةالوزن

االأوللواء امل�ساة الثاينجندي�سعيد ال�سامي59 كلغ

الثاينفوج التدخل االأولجندير�ساد العيناتي

66 كلغ

االأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديعلي نظام

االأولالكلية احلربيةتلميذ �سابطوليد رم�سان

الثاينالكلية احلربيةتلميذ �سابطرامي را�سد

الثاينلواء امل�ساة ال�ساد�سجمّند )م. خ(علي ا�سماعيل

االأولالكلية احلربيةتلميذ �سابط�سعد كامل75 كلغ

الثاينلواء امل�ساة الثامنجمّند )م. خ(علي املوىل

االأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةعريفاأحمد رفاعي80 كلغ

الثايناملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديمي�سال ال�سوري

االأولاللواء اللوج�ستيعريفكاظم ال�سواحلي85 كلغ

االأولالكلية احلربيةتلميذ �سابطزخيا �سفري98 كلغ

الثاينالكلية احلربيةتلميذ �سابطديب فار�س

االأوللواء امل�ساة الثاينجنديالهادي حمية130 كلغ

الثاينلواء امل�ساة التا�سعجمّند )م. خ(ندمي قطايا

امل�سارعة احلرة

الت�سنيفالقطعةالرتبةاال�سم وال�سهرةالوزن

57 كلغ

االأول فوج املدفعية االأولجنديزياد اخلطيب

الثاينفوج التدخل االأولجندير�ساد العيناتي

الثايناملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجندي هاروت مطربيان

61 كلغ

االأولالكلية احلربيةتلميذ �سابطجورج عريرو

االأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديعلي ناظم

الثاينلواء امل�ساة العا�سرجمّند )م. خ(اأحمد ح�سن

الثاينلواء احلر�س اجلمهوريجمّند )م. خ(حممد ملك

االأوللواء امل�ساة ال�ساد�سجمّند )م. خ(علي ا�سماعيل65 كلغ

االأوللواء امل�ساة الثامنجمّند )م. خ(علي املوىل74 كلغ

االأولالكلية احلربيةتلميذ �سابط�سعد كامل

97 كلغ

االأولالكلية احلربيةتلميذ �سابطبيرت رحمة

االأوللواء احلر�س اجلمهوريجنديحممد احلجار

االأول املركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديفيليب احلاج

االأولالكلية احلربيةتلميذ �سابطديب فار�س

الثاينالكلية احلربيةتلميذ �سابط فادي �سعيا

الثايناملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديفيليب احلاج

الثاينالكلية احلربيةتلميذ �سابطزخيا �سفري

الثاينلواء امل�ساة التا�سعجمّند )م. خ(ندمي قطايا125 كلغ

الثاينلواء امل�ساة الثاينجنديالهادي حمية

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

ريا�سة
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بطولة الربيع يف امل�سارعة

نظم املركز 

العايل للريا�سة 

الع�سكرية، 

وباإ�سراف 

االحتاد اللبناين 

للم�سارعة، 

بطولة الربيع يف 

امل�سارعة احلّرة 

والرومانية يف 

جمّمع الرئي�س 

العماد اإميل 

حلود الريا�سي 

الع�سكري 

مب�ساركة 52 

العًبا من اأندية: 

الن�سر، العرين، 

الريا�سي، العهد، 

 اجلي�س واأ�سامة.

وقد حقق فريق 

اجلي�س املراكز 

االأوىل:



ريا�سة 

العدد 106361

بطولة لبنان 

يف امل�سارعة للهواة )الدرجة الثانية(

اجلي�س يف الطليعة

نّظم االحّتاد اللبناين للم�سارعة، بطولة لبنان للهواة )الدرجة 

الريا�سي  حلود  اإميل  العماد  الرئي�س  جممع  قاعة  يف  الثانية( 

ال��ع�����س��ك��ري 

روك��ز.  م��ار   –
ح���ي���ث ح���ّل 

اجلي�س  ف��ري��ق 

يف املركز االأول 

 13 م��ت�����س��ّدًرا 

م�سارًكا  نادًيا 

 70 ب���ر����س���ي���د 

 ن������ق������ط������ة.

النتائج  اأّم����ا 

االإف�������رادي�������ة 

 ، يني للع�سكر

ف���ق���د ج����اءت 

ع��ل��ى ال��ن��ح��و 

االآتي:

امل�سارعة احلرة

الت�سنيفالقطعةالرتبةاال�سم وال�سهرة

االأوللواء امل�ساة العا�سرجمّند )م. خ(اأحمد ح�سن57 كلغ

االأولالكلية احلربيةتلميذ �سابطجورج عريرو61 كلغ

الثاينلواء امل�ساة الثاينجنديعامر الري�س65 كلغ

الثايناللواء اللوج�ستيعريفكاظم ال�سواحلي86 كلغ

االأوللواء امل�ساة الثاينرقيبحممود نزال97 كلغ

االأوللواء امل�ساة التا�سعجمّند )م. خ(ندمي قطايا125 كلغ

امل�سارعة الرومانية

الت�سنيفالقطعةالرتبةاال�سم وال�سهرةالوزن

االأوللواء امل�ساة العا�سرجمند )م.خ(اأحمد ح�سن59 كلغ

االأوللواء احلر�س اجلمهوريجمند )م.خ(حممد ملك66 كلغ

الثاينفوج املدرعات االأولعريفاأحمد عثمان71 كلغ

االأوللواء امل�ساة ال�سابعجمند )م.خ( يو�سف عبا�س75 كلغ

االأوللواء امل�ساة التا�سعجمند )م.خ(اإيهاب عبدالله85 كلغ

االأولاللواء اللوج�ستيعريف كاظم ال�سواحلي86 كلغ

االأوللواء امل�ساة ال�ساد�سجندي يون�س احلاج98 كلغ

االأوللواء امل�ساة الثاينجندي اأولخ�سر اجلمل130 كلغ

لواء امل�ساة ال�سابع بطل اجلي�س يف كرة القدم

للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  ق��ائ��د  ح�سور  يف 

الهّد  ج��ورج  العميد  بالوكالة  الع�سكرية 

الريا�سة  و�سباط  اجلي�س،  قائد  العماد  ممّثال 

النهائية  املباراة  اأقيمت  اجلي�س،  يف  والرمي 

ملعب  على  القدم  كرة  يف  اجلي�س  لبطولة 

امل�ساة  ل��واءي  جمعت  والتي  البلدي،  ب��ريوت 

بنتيجة  االأخ��ري  فاز  حيث  وال�سابع  اخلام�س 

1- �سفر ونال بذلك كاأ�س البطولة. كما حّل  

بعد  الثالث  املركز  يف  االأول  امل�ساة  لواء  فريق 

فوزه على فريق اللواء اللوج�ستي بنتيجة 1-5.



����س���ارك اجل��ي�����س يف ع���ّدة 

مناطق  يف  اأجريت  �سباقات 

وباإ�سراف  خمتلفة  لبنانية 

وحّقق  القوى،  الألعاب  اللبناين  االحتاد 

يلي  م��ا  يف  ج��ّي��دة.  نتائج  ع�سكريوه 

الوقائع:

•�سباق قوى االأمن الداخلي الثامن )مل�سافة 
ن�سف ماراثون(:

االأم��ن  لقوى  العامة  املديرية  نظمته 

ال�سرطة  »بطولة  اإ�سم  حتت  الداخلي 

من  امل�ساركون  �سّنف  وقد  العربية«. 

اجلي�س يف املراكز االأوىل:

- العريف بالل عوا�سة )20 – 34 �سنة( 

من لواء امل�ساة االأول يف املركز االأول. 

- املوؤهل نقوال مرتا )40 – 44 �سنة( من 

مديرية املخابرات يف املركز االأول.

– 39 �سنة(  العلي )35  العريف خالد   -

من فوج التدخل الثالث يف املركز االأول.

- الرقيب ح�سني قي�س )20 – 34 �سنة( 

من لواء امل�ساة االأول يف املركز الثاين.

- العريف عمر عي�سى )20 – 34 �سنة( 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  من 

الثالث.

 54  –  50( �سمعان  اأول رميون  املعاون   -

�سنة( من فوج التدخل الثالث يف املركز 

الثالث.

)مل�سافة  املري�سة  عني  •�سباق 
9كلم(: 

االإيليت  ن��ادي  اإليه  دع��ا 

اليوم  ملنا�سبة  للرك�س 

برعاية  للرك�س  العاملي 

معايل وزير ال�سباب والريا�سة 

املتقاعد  الركن  العميد 

ويف  احل��ن��اوي  املطلب  عبد 

ال�سباق  اإنطلق  ح�سوره. 

من �ساحة ال�سهيد حممد �سطح، البيال 

باجتاه  باي،  زيتونة  البحرية(،  )الواجهة 

املري�سة،  عني  كورني�س   ، جورج  ال�سان 

الع�سكري  ال��ن��ادي  اإىل  و���س��وال  امل��ن��ارة 

االنطالق.  نقطة  اإىل  والعودة  املركزي 

يف  امل�ساركون  الع�سكريون  ّنف  �سُ وقد 

املراكز االأوىل:

- املعاون ح�سني عوا�سة )40 – 44 �سنة( 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  من 

االأول.

 20( قي�س  ح�سني  الرقيب   -

امل�ساة  ل��واء  من  �سنة(   34  –
االأول يف املركز االأول.

 –  35( العجمي  حممد  اأول  الرقيب   -

39 �سنة( من لواء امل�ساة الثاين يف املركز 

االأول.

- املعاون اأول زياد عون )20 – 34 �سنة( 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  من 

الثاين.

- املجند املمددة خدماته دروي�س احلديد 

الثاين يف  امل�ساة  لواء  �سنة( من   34 –  20(

املركز الثالث.

ال�سويفات )مل�سافة 10 كلم(: • �سباق 
ال�سويفات  ماراثون  جلنة  تنظيم  من 

حتت  مدينتنا«،  »ال�سويفات  جتمع  يف 

انطالًقا  وطن«  يا  معك  »كلنا  �سعار 

ج�سر  اإىل  و�سواًل  كفر�سيما  ج�سر  من 

ال��ن��اع��م��ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��ب��ح��ري��ة. 

امل�ساركون  الع�سكريون  وكالعادة حّل 

يف املراكز االأوىل:

- املعاون ح�سني عوا�سة )40 – 44 �سنة( 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  من 

االأول.

 34  –  17( �سويدان  علي  اأول  اجلندي   -

املركز  يف  االأول  امل�ساة  ل��واء  من  �سنة( 

االأول.

- الرقيب ح�سني قي�س )20 – 34 �سنة( 

من لواء امل�ساة االأول يف املركز الثاين.

- الرقيب اأول حممد العجمي )35 – 39 
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بطولة اجلي�س يف كرة امل�سرب

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  نّظم 

بطولة اجلي�س يف كرة امل�سرب للعام 2015 على 

حيث  احلدث   – اللبنانية  اجلامعة  مالعب 

املديرية  من  زه��رة  م��ازن  االإداري  املقدم  اأح��رز 

العامة لالإدارة املركز االأول، تاله النقيب رواد 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  لواء  من  القراب 

الثاين واملعاون م�سطفى الدقدوقي من مو�سيقى 

اجلي�س يف املركز الثالث.

اجلي�س يف املراكز االأوىل�شباقات



�سنة( من لواء امل�ساة الثاين يف 

املركز الثاين.

ع�سمت  اأول  اجل��ن��دي   -

امل�ساة  ل��واء  من  �سنة(   34  –  17( غزيري 

احلادي ع�سر يف املركز الثالث.

- املعاون اأول زياد عون )20 – 34 �سنة( 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  من 

الثالث.

ال�سنوي اخلام�س: • �سباق »�سنبلة اخلري« 
للمعوقني  االأم��ل  موؤ�س�سة  اإليه  دع��ت 

بالتعاون مع وزارة الرتبية وبلدية برمانا، 

م�ساحة  وامل��ن  برمانا   « ع��ن��وان  حت��ت 

رحبة للريا�سة واملو�سيقى واخلري«. �سارك 

اجلي�س يف ال�سباق على م�سافة 5000 مرت 

وحقق ع�سكريوه النتائج االآتية:

لواء  من  �سويدان  علي  اأول  اجلندي   -

امل�ساة االأول يف املركز االأول.

لواء  اأول ع�سمت غزيري من  - اجلندي 

امل�ساة احلادي ع�سر يف املركز الثاين.

- الرقيب اأول ح�سن كركلي من فوج 

املدفعية الثاين يف املركز الثالث.

)مل�سافة  الرابع  الدويل  �سور  فينيقيا  • �سباق 
10 كلم(:

الألعاب  اللبناين  االحت��اد  تنظيم  من 

 – ب��ري  نبيه  ج��ادة  من  انطالًقا  القوى 

�سور  ميناء  باجتاه   La Playa كافيه 

واجلامعة االإ�سالمية نزواًل والعودة. حقق 

الع�سكريون امل�ساركون النتائج االآتية:

- العريف بالل عوا�سة )20 – 34 �سنة( 

من لواء امل�ساة االأول يف املركز الثاين.

 –  35( العجمي  حممد  اأول  الرقيب   -

39 �سنة( من لواء امل�ساة الثاين يف املركز 

الثاين.

 34  –  17( �سويدان  علي  اأول  اجلندي   -

املركز  يف  االأول  امل�ساة  ل��واء  من  �سنة( 

الثالث.

- املعاون اأول زياد عون )20 – 34 �سنة( 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  من 

الثالث.

االأول: • �سباق ن�سف ماراثون عكار 

االأف���ق«  ع��ك��ار  »جمعية  نظمته 

بالتعاون مع نادي »النجوم حلبا« وجلنة 

»ريا�سيي القيطع«، برعاية وزارة ال�سباب 

والريا�سة حتت �سعار » الريا�سة جتمعنا«، 

م��روًرا  حلبا  �ساحة  من  انطالًقا  وذل��ك 

ج�سر  اإىل  و�سواًل  الغربي  تلعبا�س  ببلدة 

عرقا فمركز علي بابا التجاري – حلبا 

عرب الطريق الداخلي.

اأّما الع�سكريون الذين �ساركوا يف هذا 

ال�سباق فقد اأحرزوا النتائج االآتية:

- العريف عمر عي�سى )20 – 34 �سنة( 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  من 

االأول.

- اجلندي كمال حمية )20 – 34 �سنة( 

من فوج التدخل الثالث يف املركز االأول.

- العريف حمزة حمود )20 – 34 �سنة( 

من لواء امل�ساة االأول يف املركز الثاين.

 54  –  50( �سمعان  اأول رميون  املعاون   -

�سنة( من فوج التدخل الثالث يف املركز 

الثاين.

 34  –  20( عبدو  اأحمد  اأول  اجلندي   -

�سنة( من فوج التدخل الثالث يف املركز 

الثاين.

– 39 �سنة(  العلي )35  العريف خالد   -

املركز  ال��ث��ال��ث يف  ال��ت��دخ��ل  ف��وج  م��ن 

الثالث.

– 34 �سنة(  - الرقيب عماد اأحمد )20 

املركز  ال��ث��ال��ث يف  ال��ت��دخ��ل  ف��وج  م��ن 

الثالث.

الدويل  طرابل�س  ماراثون  ن�سف  �سباق   •
ال�ساد�س: 

الألعاب  اللبناين  االحت��اد  ا  اأي�سً نظمه 

للعام  الريا�سية  ن�ساطاته  �سمن  القوى 

2015، وحقق فيه اجلي�س النتائج االآتية:

- م�سافة 21،095 كلم:

طالب  علي  خدماته  املمّددة  املجّند   -

)18 – 19 �سنة( من فوج

االأول. امل��رك��ز  يف  ال��ب��ح��ر  م��غ��اوي��ر   - 

العريف بالل عوا�سة )20 – 34 �سنة( من 

لواء امل�ساة االأول يف املركز الثاين.

- املعاون مالك ن�سر )40 – 44 �سنة( من 

لواء امل�ساة اخلام�س يف املركز الثاين.

- الرقيب خالد عيا�س )35 – 39 �سنة( 

املركز  يف  ع�سر  الثاين  امل�ساة  ل��واء  من 

الثاين.

 54  –  50( �سمعان  اأول رميون  املعاون   -

�سنة( من فوج التدخل الثالث يف املركز 

الثاين.

زين  زاه��ر  خدماته  امل��م��ّددة  املجّند   -

امل�ساة  ل��واء  من  �سنة(   34  –  20( الدين 

اخلام�س يف املركز الثالث.

- م�سافة 7 كلم:

- املجّند املمّددة خدماته رمزي حمو�سة 

)20 – 34 �سنة( من فوج التدخل ال�ساد�س 

يف املركز الثاين.

 34  –  20( ح�سيان  ح�سني  اجلندي   -

يف  ال�ساد�س  التدخل  ف��وج  م��ن  �سنة( 

املركز الثاين.

ريا�سة 
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مربوك

نال حممد، اإبن املعاون اأول عبد 

مع�سكر  م��ن  حبل�س  العليم 

عرمان للتدريب، �سهادة مالكم 

تاي  للمواي  اللبناين  االحتاد  من 

والنا�سئني، وذلك الإحرازه  لل�سغار 

بامليدالية  وف���وزه  االأول  امل��رك��ز 

الذهبية يف لعبة التاي بوك�س.
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�سم: ......................................................................................................................................     الهاتف: ...............................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................................

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�سابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�س�س للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�سطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�سح داخل املربعات وتر�سل 

ال�سفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  • تر�سل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« 

-  »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�ستطاعة امل�سرتك ت�سليم امل�سابقة 
ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 متوز 2015.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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1� ا�سطرم وتلّهب، عا�سمة دولة يف امريكا 

 الو�سطى، اأحد الوالدين.

2� عامل من�ساوي اكت�سف فئات الدم املختلفة، �سجر 

 معروف.

3� بيتكم، موؤلف مو�سيقي رو�سي �ساحب بوري�س غودونوف، 

 قّرر ال�سيء.

 4� يجري يف العروق، عاد، منحاز اىل.

5� كاتب فرن�سي المع عا�س مئة �سنة كاملة، مدينة 

 فل�سطينية، لال�ستفهام، �سحيفة ا�سبانية.

6� غالم، �سربت، قامة الرجل، جماعة، انزلت ال�سماء املاء 

 كثريا.

7� ممثل اأمريكي راحل من اأ�سل رو�سي لقب باأ�سلع 

 هوليوود، نزل باملكان، تغّنوا واأن�سدوا.

8� اأهم اأنهر �سوي�سرا، 

مدينة يف اليمن، يد 

 الثوب، ي�سجر.

 9� من املقايي�س، فيلم ملحمد عبد الوهاب، ذئب.

10� مرفاأ يف ايرلندا ال�سمالية، مّن بعطائه، مقدار من 

 الزمن.

 11� �سعرها، مدينة يف ال�سني، وقت غروب ال�سم�س.

 12� بيت دافء، مرفاأ يف �سرق قرب�س، غادر وفارق املكان.

 13� متايل من �سعف، ميد، من اأع�ساء اجل�سم.

 14� بحر، يطعن، خادع، �سعف ورّق.

 15� ينتقي، يجمعونه عن االأر�س، للندبة.

 16� من جبال لبنان، م�ستعل ومتقد، غنى، واجب.

17� للنهي، وجنة، �ساعر ايطايل، مو�سع هبوط مياه النهر 

 من مكان عال.

 18� والد االأب، من ملوك فرن�سا.

 19� يجوع، دولة اآ�سيوية، كتاب م�سهور ملاكيافيلي.

20� مدينة بريطانية مقر 

رئي�س اأ�ساقفة االأنغليكان، 

مرفاأ يف فرن�سا، القطن.
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 1� فوج يف اجلي�س اللبناين، �سياج الوطن.

2� ممثلة فرن�سية ح�سلت على جائزة �سيزار، 

 طّرب وغّنى، رئي�س لبناين راحل.

3� �سّوت الظبي، نوتة مو�سيقية، اقرتبت من، طال وارتفع 

 النبات، حّل.

 4� اأر�سد، جتتازونها، يوا�سلون.

 5� ارتاب، نفي بالوعد، نهر يف الهند.

 6� اكتمل، يتثاقل يف م�سيته، �سجر قومي ال�ساق.

 7� �سقي.

 8� مدينة يف ايران.

9� من ال ينام الليل، �ساعر لبناين مهجري راحل لّقب 

 بال�ساعر القروي.

 10� عا�سمتها اأوراجن�ستات، دوق كامربيدج، اأول ال�سحى.

 11� جريء �سجاع، نلب�سه، نهر يف فرن�سا.

12� رجع الفيء، �سنور، �سمري منف�سل، فلكي قدمي 

 �ساحب الزيج ال�سابئ.

 13� اأحادث، اأ�سد.

 14� من االألوان، للمنادى، دولة اأوروبية.

 15� هدم، ب�سط يده، تخرّبوا ل� .

 16� بارع وحاذق، رّث.

 17� الرئي�س التا�سع للواليات املتحدة، م�سغ والك.

18� بحرية يف و�سط ايرلندا، ال�ساعد على اجلدار، بلدة يف 

 املن.

19� �ساح ال�سنور، االتكال على، لي�س التاأنيث ال�سمها 

 عيب.

20� والية اأمريكية، ال يباح ب�ه، مرفاأ نه��ري يف 

 االأرجنت��ني.

21� فقرة، اأ�سرع، ممثلة م�سرية راحلة، �سرب.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�سابق

اأول عبا�س بكري • املعاون 
فوج مغاوير البحر.

• الرقيب كارين حرب
املديرية العامة لالإدارة.

• العريف رواد �سلوم
فوج التدخل الثاين.

• اليا�س كفروين
منيارة - عكار.

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

دد عع تت سس مم لل اا يي نن اا ثث لل اا ء اا وو لل لل اا 1

رر بب سس عع دد رر اا بب لل اا رر هه نن نن اا سس يي نن 2

عع اا وو نن سس مم تت اا ثث اا دد حح اا لل اا اا 3

وو هه لل فف هه كك اا قق فف اا يي تت نن اا بب 4

نن اا مم رر دد مم اا عع يي قق رر اا وو اا فف وو 5

دد وو جج لل وو كك رر اا نن لل لل يي لل 6

نن يي نن بب دد يي نن نن اا فف صص يي 7

هه هه هه فف هه رر دد هه سس 8

يي زز اا غغ اا نن وو دد اا مم اا هه نن وو اا رر قق يي 9

مم يي اا مم وو رر سس دد اا نن فف رر اا 10

مم اا لل كك نن دد نن لل اا نن يي يي فف سس يي رر اا بب 11

نن دد يي اا لل يي دد اا بب اا مم قق قق كك نن 12

سس وو مم اا نن اا هه نن وو طط تت اا لل اا 13

يي دد اا نن هه سس لل دد نن اا هه لل يي مم 14

تت عع سس اا بب دد يي وو كك دد مم سس تت اا 15

مم تت عع بب سس جج 16

وو تت وو سس يي لل رر جج يي نن اا يي رر يي بب يي لل وو 17

اا هه بب لل يي وو رر يي تت مم كك لل عع وو جج رر 18

مم اا دد هه اا لل اا مم وو رر لل وو تت سس يي رر بب 19

اا دد اا رر غغ لل بب دد وو لل اا نن اا هه يي اا نن 20

مم وو تت نن اا فف غغ رر بب نن دد نن هه اا سس نن رر فف 21
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• اميل في�سر:
 كيميائي اأملاين 

)1852� 1919(. نال 

جائزة نوبل 1902 

على ابحاثه يف املواد 

ال�سكرية.

• ري�سارد �سيغموندي:  
كيميائي من�ساوي 

)1865� 1929(. نال 

جائزة نوبل 1925 

الكت�سافه املجهر 

الفوقي.

• نيكوال�س تينربغن: 
عامل هولندي )1907� 

1988(. نال جائزة 

نوبل 1973. اأحد 

موؤ�س�سي علم ال�سلوك 

احليواين احلديث، 

وله بحوث هامة عن 

�سلوك احليوانات 

الغريزي.

 ال�سني 

 اأنغوال

 اأوكيناوا

 بوروندي

 بندق

 بريدج

 بقالوة

 بوخار�ست

 بو�سكني

 بري�ستول

 توغو

 تاميز

 تقارير

 تورينو

 جميلة

 حوران

 خندق

 خرز

 زهور

 زنبق

 �سواحل

 �سايغون

 �سنة

 �سيللر

 �سابون

 �سيعة

 طرابل�س

 طيف

 عظيم

 ع�سل

 عذر

 عو�سج

 غيوم

 ف�ساء

 فرن�سا

 فادوز

 قوة

 قمر

 كولومبيا

 كاريوكا

 كامريا

 كمبوديا

 كائن

 كونغو

 لرية

 الباز

 معلم

 خمول

 ند

 جناة

 هيغل

وعظ.

قامو�س �سغري

احلل بني يديك

�سعبة احلل�سهلة احلل

 ن ص ا ب و ن ك ن ي ك ش و ب ق ج

 ء غ ن ع ل ر ا ا ر ي م ا ك م س

 ا ت د س ي غ ر ز م ي ا ت و ر و

 ك ا ق ل ر ن ي غ ج م ي ل ة ع ع

 ز ر خ ا ة و و ي ف ا د و ز م ظ

 ء ا ض ف ر ك ك و ل و ت س ي ر ب

 ج د ي ر ب ي ا م ك م ب و د ي ا

 ب ن ا ر و ح ر ب و خ ا ر س ت ك

 ن ع ظ ي م ا و ا ن ي ك و ا و ق

 د و ن ي ر و ت ر ل ل ي ش ل و ة

 ق م ع ل م ط ر ا ب ل س و ة ن ع

 ا ن غ و ل ا ب ز ل خ م ل ا و ي

 ن ت س ع ذ ر ن و ن ب ز ا س غ ض

 ي و ن ي ل ب خ د ي ف ه ب ن ي ة
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 ا ه س و ا ح ل ي د ن و ر و ب ن
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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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ن�سمع ونرى، ومن ثم نلم�س الكثري من ال�سخونة ب�سبب ما يرتفع حولنا من 

االإن�سان  رافقت  التي  القدمية  بالع�سور  يذّكرنا  ع�سر  النار،  ع�سر  اإّنه  حرائق. 

ال�سيطرة  متقا�سمة  تتواىل  الطبيعة  عنا�سر  كانت  حني  �سبقته،  بل  ال  االأّول، 

على كرة االأر�س، فكان احلجر وكان املاء وكان احلديد... وكانت النار. اإاّل 

اأّن االإن�سان القدمي كان ي�ستخدم هذه النار خلدمة حياته اليومية، اأّما االإن�سان 

الدنيا،  الإحراق  وهائل،  كثري  وهو  منها،  يتوافر  ما  ي�ستخدم  هو  فها  املعا�سر 

وحتويل اإجنازات االأجيال، اأجياله هو، اإىل رماٍد ودخان.

انت�سارها  يف  ي�ساعد  ما  بها،  املحيطة  والعوامل  النار  مكّونات  يف  اأن  �سحيٌح 

اأّن موؤ�س�ستنا الع�سكرية تقف باملر�ساد  اإاّل  ا وطواًل،  مييًنا وي�ساًرا، ومتّددها عر�سً

لها، دائمة اجلهوزية لالإطفاء واالإنقاذ.

ياأخذ النقا�س ال�سيا�سي مداه يف بالدنا ويحتدم �سراع املطالب، اإاّل اأّن يف الذاكرة 

واملغامرات،  التهّور  اأخطار  عن  كافية  واأخباًرا  �سوًرا  الوطن،  الأبناء  اجلماعية 

ا اأن احلرائق لو امتّدت اإلينا من جديد، الأ�سابت اجلميع، وفعلت  ويف اليقني اأي�سً

فعلها يف كلِّ ناحية. فلطاملا اأّكدت القيادة ويف اأكرث من منا�سبة، اأّن العودة 

الداخلية  االأح��داث   �سّببته  الذي  الدمار  �سهد  من  واأّن  ممنوعة،  املا�سي  اإىل 

اأن ي�سرح ذلك لالأجيال اجلديدة، منًعا للوقوع يف  بّد  والتدّخالت اخلارجية، ال 

كّل  على  وحفاًظا  الوطن،  جمال  من  بقي  ملا  واإنقاًذا  تلك،  امل�سوؤومة  التجربة 

الزناد،  واالإر�ساد، ها هي يد اجلندي على  الن�سح  اإجناٍز ح�سل. ويف مقابل  اأو  بناٍء 

ومفرتق،  منعطف  كّل  اإىل  موّجه  وانتباهه  واملرتفعات،  التالل  على  وعينه 

ي�سغله  اأن  ملكان  لي�س  املتاآمرين.  وي�سرب  املخّلني،  وي�سبط  امل�سبوهني،  يوقف 

عن مكان اآخر، ولي�س ملهّمة اأن متنع جهده من التوّجه اإىل مهّمة اأخرى.

اإننا حني نكون حذرين من حريق كبري قد ينال من جمتمعنا، ال نهمل اأبًدا 

اأّي حريق �سغري، قد يقف خلفه مرّوجو الفتنة  اأو  اأو جتاوًزا هناك،  خمالفًة هنا 

من اأعداء عي�سنا امل�سرتك وح�سارتنا ال�ساربة جذوًرا يف التاريخ، فاحلريق ال�سغري 

قد يت�سّبب يف حريق كبري، واالأخري ما هو اإاّل جمموعة حرائق �سغرية، والّنار هي 

الّنار يف كّل حال واآن.

العميد علي قان�سو

مدير التوجيه

لنمنع احلرائق

عبارة
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