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ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 4364

وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  ا�ستقبل  �سفراء ووفود لدى وزير الدفاع الوطني 

يف  مقبل،  �سمري  الأ�ستاذ  الوطني  ال��دف��اع    

الأمريكي  الدفاع  وزي��ر  م�ساعد  نائب  ال���وزارة،  يف  مكتبه 

يف  وذلك  مرافق،  وفد  مع  اأك��زام  اأن��درو  الع�سكرية  لل�سوؤون 

ح�سور ال�سفري الأمريكي ال�سيد دايفيد هيل واأركان ال�سفارة. 

اجلي�س  ت�سليح  مو�سوع  يف  اللقاء  خالل  البحث  جرى  وقد 

اأندرو: »ك�سركاء يف  ال�سيد  اللبناين ودعمه، ويف ختامه قال 

بنيناها  التي  بالعالقات  جًدا  فخورون  نحن  الدفاع،  جمال 

مع اجلي�س اللبناين على مّر العقود، ل �سّيما خالل ال�سنوات 

على  املقبلة  املرحلة  يف  حري�سون  اأننا  كما  الأخرية.  الع�سر 

يف  فريقنا  مع  بالتعاون  اجلي�س،  ه��ذا  احتياجات  تلبية 

لبنان  يواجه  اأّل  على  ا  اأي�سً و�سنحر�س  الأمريكية.  ال�سفارة 

الوليات  مع  بال�سراكة  واإمن��ا  وح��ده،  القائمة  التهديدات 

املتحدة الأمريكية«.

الدكتورة  الأملاين  الدفاع  وزير  نائبة  مقبل،  الوزير  وا�ستقبل 

كاترين �سودر على راأ�س وفد ع�سكري، يرافقها �سفري اأملانيا 

حول  املباحثات  ومتحورت  ه��وت.  مارتن  لبنان  يف  اجلديد 

الع�سكري،  ال�سعيد  على  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

اإىل  بالإ�سافة  اللبناين،  للجي�س  اأملانيا  تقّدمه  الذي  والدعم 

م�ساركتها يف قوات حفظ ال�سالم )اليونيفيل(، ل �سّيما من 

خالل قوى البحر.

كذلك، ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجليو�س 

الفرن�سية اجلرنال بيار فيليه على راأ�س وفد ع�سكري، يرافقه 

الع�سكري  وامللحق  بون  اإميانويل  لبنان  يف  الفرن�سي  ال�سفري 

خالل  جرى  وقد  هريو.  كري�ستيان  الكولونيل  ال�سفارة  يف 

ا  واإقليميًّ ا  الراهنة ب�سكل عام حمليًّ الزيارة عر�س لالأو�ساع 

بني  الع�سكري  التعاون  حول  املباحثات  ترّكزت  ثّم  ا،  ودوليًّ

لبنان وفرن�سا، ل �سّيما جلهة تزويد اجلي�س اللبناين الأ�سلحة 

املتطّورة مبوجب الهبة ال�سعودية والتي يحتاجها يف معركته 

جمال  يف  التعاون  اإىل  البحث  تطّرق  كما  الإره���اب.  �سد 

اللقاء  واإثر  الع�سكرية.  الوحدات  لبع�س  التدريبية  ال��دورات 

موؤكًدا  بريوت،  يف  بوجوده  �سروره  عن  فيليه  اجلرنال  اأعرب 

التعاون  اأعلى م�ستويات  الفرن�سية احلفاظ على  الدولة  التزام 

لتعزيز ال�سالم يف لبنان.

وزي��ر  نائب  لح��ق،  وق��ت  يف  ال��دف��اع  وزي��ر  ا�ستقبل  كما 

راأ�س  على  باهاروم  ه��اري  جو  موهد  ال�سيد  املاليزي  الدفاع 

بال�ساندران  ال�سيد  املاليزي  ال�سفري  ح�سور  يف  ع�سكري،  وفد 

الأمم  ق��وات  يف  العاملة  املاليزية  الكتيبة  وقائد  ترمان، 

العالقات  يف  املجتمعون  وبحث  لبنان.  يف  املوؤقتة  املتحدة 

الثنائية بني البلدين، ل �سّيما على �سعيد التعاون الع�سكري 

ودعم اجلي�س اللبناين، كما وّجه ال�سيد باهاروم دعوة لدولة 

الرئي�س مقبل لزيارة ماليزيا. �سفري ماليزيا مع وفد

 ال�سفري الفرن�سي مع وفد

ال�سفري الأملاين مع وفد

ال�سفري الأمريكي مع وفد
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الوزير مقبل يبحث مع زّواره 

الأو�ساع يف لبنان

مع  واملك�سيك  لبنان  بني  العالقات  مقبل  ال��وزي��ر  بحث 

�سفريها ال�سيد جامي اأمارال، الذي اأعرب عن دعم بالده للبنان 

وجلي�سه، وا�ستعدادها للم�ساركة يف قوات الأمم املتحدة العاملة 

يف جنوبه.

بدر  حممد  الدكتور  العربية  م�سر  جمهورية  �سفري  وا�ستقبل 

الدين م�سطفى زايد، وبحث معه يف العالقات الثنائية. وقد اأكد 

ال�سفري امل�سري بعد اللقاء حر�س دولته على دعم لبنان وجي�سه. 

كما ا�ستقبل �سفري دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سيد حمد 

خالل  وجرى  للتعارف.  بروتوكولية  زيارة  يف  ال�سام�سي  �سعيد 

بني  الثنائية  العالقات  ويف  الراهنة  الأو�ساع  يف  البحث  اللقاء 

البلدين.

اجلرنال  لل�»يونيفيل«  العام  القائد  مقبل  الوزير  زّوار  ومن 

لوت�سيانو بورتولنو على راأ�س وفد ع�سكري، حيث جرى عر�س 

الو�سع الأمني يف لبنان ب�سكل عام وحتديًدا يف اجلنوب.

املحكمة  ل��دى  احلكومة  مفّو�س  مقبل  ال��وزي��ر  والتقى 

جمريات  على  اأطلعه  ال��ذي  �سقر  �سقر  القا�سي  الع�سكرية 

التحقيقات والأحكام ال�سادرة عن هذه املحكمة، بالإ�سافة 

اإىل امللفات املحالة اإليها. �سفري املك�سيك

�سفري جمهورية م�سر العربية

اجلرنال لوت�سيانو بورتولنو

�سفري الإمارات العربية املتحدة

القا�سي �سقر �سقر



زار دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ 

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

الريزة، وعر�س معه التطّورات الأمنية يف البالد، واأو�ساع املوؤ�س�سة 

الع�سكرية واحتياجاتها املختلفة.

ويف لقاء اآخر، عقد يف مكتب الوزير مقبل، اأطلع العماد قائد 

اجلي�س دولته على املهمات التي ت�سطلع بها وحدات اجلي�س 

الدهم  عمليات  اإىل  بالإ�سافة  وبعلبك،  عر�سال  ج��رود  يف 

املناطق.  من  عدد  يف  اإرهابية  خاليا  طالت  التي  والتوقيفات 

العا�سمة  يف  املتخذة  الحرتازية  التدابري  اأجواء  يف  و�سعه  كما 

التظاهرات  حماية  يف  الداخلي  الأمن  قوى  مل��وؤازرة  وخارجها 

هذه  خ��روج  ح��ال  يف  احلاجة  عند  والتدخل  واملتظاهرين، 

التحّركات عن م�سارها ال�سلمي.

ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 6364

رئي�س اجلمهورية ال�سابق 

العماد مي�سال �سليمان 

يزور وزارة الدفاع

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، رئي�س اجلمهورية ال�سابق العماد 

الكبرية  ثقته  عن  اللقاء  بعد  اأعرب  الذي  �سليمان  مي�سال 

على  احلفاظ  لعملية  مقبل  الوزير  وب��اإدارة  اللبناين،  باجلي�س 

الأمن، وتاأمني ال�ستمرارية يف القيادة.

وقال العماد �سليمان: البلد اليوم وكما هي احلال دائًما، بحاجة 

اإىل اجلي�س... لقد تزعزع الأمن يف عدة دول جماورة، فيما ظّل لبنان 

متما�سًكا... واأ�ساف قائاًل: �سي�سّجل لقيادة اجلي�س موقفها ال�سامد 

والثابت يف حماية لبنان من جميع الأخطار.

وزير الدفاع الوطني ي�ستعر�س مع قائد اجلي�س �سوؤوًنا اأمنية وع�سكرية

... ويجتمع برئي�س الأركان

الوزير  ا�ستقبل  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  �سوؤون  متابعة  �سياق  يف 

مقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، الذي اأطلعه 

على �سري العمل يف رئا�سة الأركان.





ال�سفرية الكندية

ال�سفري امل�سري وامللحق الع�سكري

ال�سفري الفل�سطيني مع وفد مرافق�سفري دولة الإمارات العربية املتحدة

ا�ستقباالت 

القائد

العدد 8364

قائد اجلي�س ي�ستقبل �سفراء

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

وعر�س   Michelle Cameron ال�سيدة  كندا  �سفرية  ال��ريزة، 

معها الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.

الدين  بدر  حممد  ال�سيد  م�سر  �سفري  اجلي�س  قائد  وا�ستقبل 

العقيد حممد جالل  الع�سكري  امللحق  يرافقه  زايد  م�سطفى 

�سالح، و�سفري دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سيد حمد �سعيد 

ال�سامزي، وجرى البحث يف الأو�ساع العامة.

يرافقه  دبور،  اأ�سرف  ال�سيد  الفل�سطيني  ال�سفري  التقى  كما 

اأبو  وفتحي  الأحمد  عزام  ال�سيدان  فتح  حركة  يف  امل�سوؤولن 

العردات. وجرى البحث يف التطّورات الراهنة، اإىل �سوؤون تتعّلق 

باأو�ساع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.
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... واملمثلة ال�سخ�سية للأمني العام للأمم املتحدة

العام  لالأمني  ال�سخ�سية  املمثلة  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

الأو�ساع  معها  وعر�س   ،Sigrid Kaag ال�سيدة  املتحدة  لالأمم 

يف لبنان واملنطقة.

... ورئي�س اأركان هيئة مراقبة الهدنة

مراقبة  هيئة  اأرك��ان  رئي�س  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

 ،Arthur David Cawn الهدنة التابعة لالأمم املتحدة اللواء

احلدود  على  الأو�ساع  عر�س  خاللها  جرى  تعارف،  زي��ارة  يف 

اإط��ار  يف  والهيئة  اجلي�س  بني  التعاون  وعالقات  اجلنوبية، 

اتفاقية الهدنة والقرار 1701.

... ورئي�س هيئة اأركان اجليو�س الفرن�سية

ا�ستقب��ل قائ��د اجلي���س العم��اد ج��ان قهوجي، رئي���س هيئة 

اأركان اجليو���س الفرن�سية اجلرنال Pierre De Villiers على 

راأ���س وف��د مرافق، يف ح�س��ور ال�سف��ري الفرن�سي يف لبن��ان ال�سيد 

Emmanuel Bonne، وتن��اول البح��ث العالقات الثنائية بني 
جي�سي البلدين و�سبل تطويرها.

بعدها انتقل قائد اجلي�س والوفد الزائر اإىل قاعة الإيجاز، حيث 

عر�س عدد من كبار �سباط القيادة الو�سع العمالين للجي�س، 

ومراحل تنفي��ذ م�سروع Donas اخلا���س بامل�ساهمة الفرن�سية 

يف تاأم��ني احتياجات اجلي�س اللبناين م��ن الت�سليح والتجهيز 

والتدريب، يف اإطار الهبة الع�سكرية ال�سعودية املقّدمة له.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 10364

... ونواًبا

�سريج  جعجع،  �سرتيدا  احل��ري��ري،  بهية  ال�سادة:  ال��ن��ّواب  قهوجي  ج��ان  العماد  ا�ستقبل 

اأحمد  ال�سيد  امل�ستقبل  تيار  عام  اأمني  يرافقه  القادري  وزياد  معلوف  جوزف  طور�سركي�سيان، 

احلريري. وقد تناول البحث الأو�ساع الراهنة واآخر امل�ستجدات يف خمتلف املناطق.

كما ا�ستقبل يف ال�سياق نف�سه، الوزير ال�سابق مروان خري الدين.

النائب بهية احلريري

النائب �سريج طور�سركي�سيان

النائب زياد القادري يرافقه اأمني عام تيار امل�ستقبل

النائب �سرتيدا جعجع

النائب جوزف معلوف مع وفد مرافق

الوزير ال�سابق مروان خري الدين مع وفد مرافق
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... وقادة الأجهزة الأمنية

 ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، قادة الأجهزة الأمنية يف ح�سور 

رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، وقّدموا له التهنئة 

العامة  ال�سوؤون  يف  البحث  جرى  كما  اجلي�س،  عيد  مبنا�سبة 

والتن�سيق بني املوؤ�س�سات.

... ووفًدا من بطريركية طائفة ال�سريان الكاثوليك

ال�سريان  لطائفة  البطريركي  املعاون  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

راأ�س وفد من  الق�س مو�سى على  الكاثوليك املطران جرج�س 

املطران  تطويب  حفل  حل�سور  دع��وة  له  ق��ّدم  البطريركية، 

دير  يف  اأقيم  الذي  ملكي  ميخائيل  فالبيانو�س  مار  ال�سهيد 

�سيدة النجاة البطريركي – ال�سرفة يف درعون – حري�سا.

... وملحقني ع�سكريني

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، امللحق الع�سكري الأمريكي 

الرائد Elliot Olmstead، يف زيارة وداعّية قّدم خاللها خلفه 

.Robert Gillesepie الرائد

الركن  العقيد  الرتكي  الع�سكري  امللحق  التقى  كما 

Ercan Ayadin وبحث معه يف العالقات الثنائية بني جي�سي 
البلدين.

One Lebanon ووفًدا من جمعية ...

اللذين قّدما هبة  وال�سيد فيليب ب�سرت�س  ال�سيدة تانيا ق�سي�س  One Lebanon، �سّم  وفًدا من جمعية  ا�ستقبل قائد اجلي�س 

مالية مل�سلحة اأبناء �سهداء اجلي�س اللبناين. وقد �سكر العماد قهوجي الوفد على هذه املبادرة النبيلة التي تعّب عن الت�سامن مع 

املوؤ�س�سة الع�سكرية وعائالت �سهدائها.



ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 12364

رئي�س الأركان

ي�ستقبل وزراء ونواًبا

ووفوًدا ع�سكرية ومدنّية

الأرك���ان  رئي�س  ا�ستقبل 

�سلمان،  وليد  الركن  اللواء 

وزي��ر  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف 

وائل  النائب  العامة  ال�سحة 

القت�ساد  ووزي��ر  ف��اع��ور،  اأب��و 

وبحث  حكيم  اآلن  ال�سيد 

معهما �سوؤوًنا عامة.

الأرك��ان  رئي�س  وا�ستقبل 

وهبي،  اأمني  ال�سادة:  النواب 

اأنطوان �سعد والوليد �سكرية، 

الأو�ساع  معهم  وا�ستعر�س 

العامة.

لبنان يف  �سفري  التقى  كما 

اليمن الأ�ستاذ هادي جابر.

ال��ل��واء  ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

رئي�س  ���س��ل��م��ان،  ال��رك��ن 

الدفاعي  التعاون  مكتب 

الأم��ي�����������رك��ي ال��ع��ق��ي�����د 

وزير 

القت�ساد 

ال�سيد اآلن 

حكيم

النائب 

الوليد 

�سكرية

رئي�س 

مكتب 

التعاون 

الدفاعي 

الأمريكي 

العقيد 

 Richard
Quirck

ال�ساعر 

طليع 

حمدان 

مع وفد 

مرافق

النائبان 

اأمني وهبي 

واأنطوان 

�سعد

�سفري لبنان 

يف اليمن 

الأ�ستاذ 

هادي جابر

وفد من 

احلزب 

الدميقراطي

وزير ال�سحة 

العامة 

النائب وائل 

اأبو فاعور



... ويزور الناقورة 

د الوحدات  ويتفّقّ

الع�سكرية املنت�سرة جنوًبا
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مرافق،  وف��د  مع   Richard Quirck
التعاون  تفعيل  �سبل  يف  البحث  وج��رى 

مع اجلي�س اللبناين.

وا�ستقبل وفًدا من احلزب الدميقراطي 

مروان  ال�سابق  الوزير  برئا�سة  اللبناين 

خري الدين.

جمل�س  ورئي�س  �ساحب  التقى  كما 

يف  معه  وب��ح��ث   AUL جامعة  اإدارة 

واأبناء  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  دعم  �سبل 

الع�سكريني.

كل  ا،  اأي�سً الأرك��ان  رئي�س  زّوار  ومن 

رئي�س  ح��م��دان،  طليع  ال�ساعر  م��ن: 

وفد  م��راف��ق،  وف��د  م��ع  امل��ط��ّل��ة  بلدية 

وفد  عكار،   – الأو�سط  الدريب  بلديات 

لقاء اأبناء اجلبل، ووفد جتّمع ال�سويفات 

الوفود عن دعمها  مدينتنا. وقد عّبت 

وافتخارها  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 

باإجنازاتها.

وفد لقاء 

اأبناء اجلبل

وفد 

بلديات 

الدريب 

الأو�سط

يف عكار

زار رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان قيادة القوات الدولية يف الناقورة، حيث 

التقى قائدها اجلرنال لوت�سيانو بورتولنو يف ح�سور عدد من اأركانها، وتناول البحث 

خالل اللقاء، الأو�ساع على احلدود اجلنوبية و�سبل تفعيل التن�سيق بني اجلانبني.

الع�سكرية  الوحدات  اللواء الركن �سلمان  بعد ذلك، تفقد 

والناقورة،  والبيا�سة  والغجر  مرجعيون  مناطق  يف  املنت�سرة 

واطلع على اأو�ساعها واإجراءاتها الدفاعية، ثم التقى ال�سباط 

للمرحلة  اجلي�س  قيادة  توجيهات  اإليهم  ونقل  والع�سكريني 

املقبلة.

وقد دعا رئي�س الأركان اإىل »تعزيز جهوزية القوى الع�سكرية 

اأمن املواطنني«،  اإ�سرائيلي، وللحفاظ على  اأّي اعتداء  ملواجهة 

م�سدًدا على التزام مندرجات القرار 1701، وموؤكًدا اأّن ال�ستقرار 

وحماية  الإره���اب،  ملكافحة  اجلي�س  جهود  دعم  يف  ي�سّب 

الت�ي  املت�سارع��ة  التطّورات  ظ��ّل  يف  الأهلي  ال�سلم  م�سرية 

ت�سهدها البالد.



ن�ساطات 

القيادة

العدد 14364

اجتماع خا�س للجنة التن�سيق العليا

املكّلفة متابعة دعم قدرات اجلي�س اللبناين

العماد قهوجي:

م�ستمّرون يف اأداء واجبنا الوطني

اأًيا كانت امل�ساعب

كاغ وبورتولنو:

املجتمع الدويل �سيوا�سل تقدمي الدعم

اخلا�سة  قة  املن�سّ من  بدعوة 

املّتحدة  للللأمم  العام  للأمني 

يف  عقد  كاغ،  �سيغريد  ال�سيدة 

اجتماع  الريزة،  يف  اجلي�س  قيادة 

العليا  التن�سيق  للجنة  خا�س 

قللدرات  دعللم  متابعة  املكّلفة 

م�ستوى  على  اللبناين  اجلي�س 

قائد  الجتماع  ح�سر  ال�سفراء. 

اجلي�س العماد جان قهوجي وقائد 

يف  املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  قوات 

لبنان اجلرنال لوت�سيانو بورتولنو، 

�سفراء  من  عدد  جانب  اإىل  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأركان  ورئي�س 

�سباط  كبار  من  وعدد  الدولّية،  القّوات  يف  وامل�ساركة  الداعمة  الدول 

القيادة.

كلمة العماد قهوجي

قهوجي  ال��ع��م�����اد  األ���ق���ى 

ال��دول  فيها  �سكر  كلمة 

على  ل��ل��ج��ي�����س  ال��داع��م��ة 

م��واك��ب��ت��ه��ا امل�����س��ت��م��ّرة 

لأو�ساعه، واهتمامها بتطوير 

م�سرًيا  الع�سكرية،  قدراته 

اإىل »املهمات اجل�سام امللقاة 

على عاتقه يف هذه املرحلة، 

عن  الدفاع  مهّمة  واأبرزها 

واحل��دود  اجلنوبّية،  احل���دود 

ال�����س��رق��ّي��ة وال�����س��م��ال��ّي��ة بني 

يبلغ  وال��ت��ي  و���س��وري��ا،  لبنان 

اإىل  كلم،   375 نحو  طولها 

الأمن  حفظ  مهّم�ة  جانب 

وج��ود  ظ���ّل  ال���داخ���ل، يف  يف 

ون�سف  مليون  م��ن  اأك���ر 

الأرا���س��ي  على  ���س��وري  ن���ازح 

هذا  يتطّلبه  وما  اللبنانية، 

اأمنّية  اج��راءات  من  النزوح 

وا�ستثنائّية«. واإن�سانّية 

قهوجي  ال��ع��م��اد  واأّك�����د 

ال���رغ���م من  اأن�����ه »ع���ل���ى 

والأع��ب��اء،  امل�سوؤوليات  ه��ذه 

موا�سلة  عازم على  فاجلي�س 

������ا ك��ان��ت  م���ه���ّم���ات���ه، اأيًّ

امل�����س��اع��ب وال��ت�����س��ح��ي��ات، 

الإره��اب.  حماربة  ا  خ�سو�سً

من  ينطلق  ه���ذا،  وق����راره 

حماية  يف  الأ���س��ا���س  واج��ب��ه 

م�ساركة  من  كما  لبنان، 

املجتمع  اللبناني��ة  الدولة 

اإىل  النظ��رة  يف  ال�دول��ي، 

بات  ال���ذي  الإره����اب  خطر 

ي��ت��ه��ّدد اجل��م��ي��ع، و���س��رورة 

له  الت�سّدي  يف  لبنان  اإ�سهام 

املتوافرة  الإمكانات  بكّل 

لديه«.

كلمة كاغ

ال�سيدة  األقت  جهتها،  من 

ك����اغ ك��ل��م��ة، اأّك����دت 

املجتمع  »ق����رار  اأّن  فيها 

ال����دويل ه��و م��وا���س��ل��ة دع��م 

على  وال���ع���م���ل  اجل���ي�������س، 

�سوء  يف  احتياجاته  ت��اأم��ني 

م�سوؤولياته الوطنّية الكبرية، 

التي  الأم��ن��ّي��ة  وال��ت��ح��ّدي��ات 

ونّوهت  لبنان«،  يواجهها 

»ب�����الإجن�����ازات ال��ك��ب��رية 
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مواجهة  يف  حّققها  ال��ت��ي 

الإره������اب، وب��ا���س��ت��خ��دام��ه 

التي  وامل���ع���دات  الأ���س��ل��ح��ة 

الداعمة  ال��دول  من  تلّقاها 

بفعالية وكفاءة«.

...وبورتولنو 

ثم كانت كلمة للجرنال 

»عن  اأع��رب  ال��ذي  بورتولنو 

ت��ق��دي��ره مل�����س��ت��وى ال��ت��ع��اون 

القائم بني اجلي�س  والتن�سيق 

الدولية«،  والقوات  اللبناين 

الأخ��رية  هذه  اأن  اإىل  م�سرًيا 

دعمه  ب��دوره��ا  »���س��ت��وا���س��ل 

املتوافرة  الإمكانات  بكّل 

لديها، للحفاظ على ا�ستقرار 

وتنفيذ  احل��دودي��ة  املناطق 

القرار 1701«.

ذل���ك ع��ر���س كل  ب��ع��د   

الأرك��ان  رئي�س  نائب  من 

الركن  العميد  للتخطيط 

رئي�س  ونائب  احلّتي  م��ارون 

العميد  للتجهيز  الأرك��ان 

كرجيان،  مانويل  الركن 

اجلي�س  مهّمات  عن  اإيجاًزا 

وقدراته احلالية، واحتياجاته 

امل��ط��ل��وب��ة وف���ق الأول���وي���ات 

امللّحة.



ذكراهم 

اإعداد:خالدة

جان دارك اأبي ياغي

العدد 16364

ال�ستار عن  باإزاحة  برعاية قائد اجلي�س وح�سوره، احتفلت كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان 

متثال ن�سفي للرئي�س الراحل فوؤاد �سهاب، وذلك يف حرم الكلية.

ح�سر الحتفال روؤ�ساء اجلمهورية ال�سابقون اأمني اجلميل، مي�سال �سليمان )ممثًل باللواء الركن 

املتقاعد �سوقي امل�سري(، واإميل حلود )ممثًل بالعميد املتقاعد مو�سى زهران(، دولة نائب رئي�س 

العام  الركن وليد �سلمان، الأمني  اللواء  الدفاع �سمري مقبل، رئي�س الأركان  الوزراء وزير  جمل�س 

اإدمون فا�سل،  للمجل�س الأعلى للدفاع اللواء الركن حممد خري، مدير املخابرات العميد الركن 

�سباط  كبار  من  كبري  وعدد  مكه،  علي  الركن  العميد  والأركان  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  كلية  قائد 

القيادة، وفعاليات اقت�سادية وثقافية واإعلمية. 

بداأ الحتفال بالن�سيد الوطني اللبناين اأعقبه الوقوف دقيقة �سمت اإجلًل لأرواح �سهداء اجلي�س.

كلمة القائد

نّوه  قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، 

اأبرز  �سهاب،  فوؤاد  اللواء  الرئي�س  مبزايا 

رجالت لبنان الكبار. وا�ستهّل كلمته 

بالقول:

واإياكم  نلتقي  واع��ت��زاز  فخر  بكلِّ 

اليوم، لنكّرم جمدًدا اأبرز رجالت لبنان 

�سهاب،  ف��وؤاد  الراحل  الرئي�س  الكبار، 

العام  يف  اجلي�س  قيادة  كّرمته  اأن  بعد 

الع�سكري  ال�سرح  ه��ذا  وت�سّرف   ،2005

التعليمي العايل بحمل ا�سمه منذ ذلك 

الأرزة  اإّنه  �سهاب،  فوؤاد  الرئي�س  احلني. 

اجلي�س،  قلب  وروًحا يف  الرا�سخة ج�سًما 

حتى  اأحّبه  الذي  الوطن  قلب  يف  كما 

حتى  �سبيله  يف  و�سّحى  ال��ذات،  نكران 

م�سى،  حيث  اإىل  فم�سى  الأخري،  الرمق 

مرتاح  اجل��ب��ني،  ع��ايل  ال��راأ���س  �سامخ 

ال�سمري ملا حّقق واأجنز.

ال�ستثنائي  بالأمر  لي�س  قائاًل:  واأ�ساف 

النا�س  باإعجاب  الدولة  رجل  يحظى  اأن 

وهو يف موقع امل�سوؤولية، لكّن ال�ستثنائي 

اأن ي�ستمّر هذا الإعجاب بعد تركه هذا 

املوقع، اأو بعد رحيله عن احلياة الدنيا. 

�سهاب،  ف��وؤاد  القائد  الرئي�س  حال  اإن��ه 

الذي ل يزال بعد عقود طويلة من الزمن 

الذاكرة اجلماعية  ا يف  وفاته، حيًّ على 

وفكًرا،  نهًجا  واأخالًقا،  قيًما  للوطن، 

واأ�سلوب عمل وممار�سة. 

الزاهد  ذل��ك  الإن�����س��ان،  �سهاب  ف���وؤاد 

الأك��ب  ال�سامت  احل��ي��اة،  مب��غ��ري��ات 

تختلط  ح��ني  اجل���راح،  على  واملتعايل 

�سوء  وي��ت��غ��ّرب  وال��ق��ن��اع��ات،  املفاهيم 

احلّق، كما ح�سل عندما قّدم ا�ستقالته 

الوعي  بغياب  ل�سعوره   ،1960 العام  يف 

رجل  �سهاب  وف���وؤاد  املطلوب.  الوطني 

لنف�سه  ي�سمح  مل  الذي  احلقيقي،  الدولة 

يوًما مبا مل ي�سمح به الد�ستور والقانون، 

حكمته  بو�سع  ��ا  اأي�����سً ال��دول��ة  ورج���ل 

وب�سريته وبعد روؤيته، والذي عّب عن ذلك 

احلّق  ال�ستقالل  »اإن  بالقول،  يوم  ذات 

وقد  يبنى«.  اإمّن��ا  يعطى،  ول  يوؤخذ  ل 

املوؤ�س�سات  دولة  ببنائه  القول  هذا  ترجم 

ك�سمانة اأكيدة للحفاظ على دميومة 

الوطن ومنعته وا�ستمراره.

لهذا  الع���رتاف  املن�سف  م��ن  ولعّله 

حول  نلتّف  ون��ح��ن  ال��ك��ب��ري،  ال��رج��ل 

التي  املوؤ�س�سات  تلك  باأّن  اليوم،  متثاله 

خالل  فمن  ال�سمانة،  ت��زال  ل  بناها، 

تزخيم  خ��الل  وم��ن  تفعيلها،  اإع���ادة 

اجلمهورية  تعود  اأن  ميكن  دوره���ا، 

بدًل  والتطّور،  والبناء  ال�ستقرار  زمن  اإىل 

والفراغ  ال�سغور  زم��ن  يف  تبقى  اأن  من 

موؤ�س�سة  اأن  كما  والتاأجيل.  والتعطيل 

اجلي�س التي كان اأّول قائد لها ل بل اأًبا 

ن�سب تذكاري 

للرئي�س فوؤاد �سهاب 

يف كلية القيادة والأركان

العماد قهوجي:

اإّنه الأرزة الرا�سخة 

ج�سًما وروًحا 

يف قلب اجلي�س



بف�سل  متما�سكة،  موّحدة  بقيت  لها، 

دعائم  على  بنائها  يف  الأ���س��ا���س  دوره 

واإبعادها  جامعة،  وطنية  وثوابت  متينة 

ال�سّيقة.  الفئوية  وامل�سالح  ال�سيا�سة  عن 

ولقد عّب عن املكانة الوطنية للجي�س 

الوحدة  مدر�سة  هو  »جي�سنا  بالقول: 

واجلي�س  ويحميها«،  يحياها  الوطنية 

اليوم ل يزال كما اأراده فوؤاد �سهاب. اإنه 

يف ظل كل ما يح�سل يف اجلوار واملنطقة، 

التفكيك  موجات  اجتياح  ظل  ويف 

بني  امل�سرتك  اجلامع  يزال  ل  وال�سرذمة، 

حجر  بل  ل  اللبنانيني، 

بناء  اإع���ادة  يف  ال��زاوي��ة 

لبنان  ال��ق��وي،  ل��ب��ن��ان 

البقاء  لبنان  ال��ق��ي��م، 

والزدهار. 

وختم بالقول:

اللبنانيني  اأح��وج  ما 

يف هذه املرحلة احلرجة 

بالنهج  القتداء  اإىل  الوطن،  تاريخ  من 

واحلفاظ  �سهاب،  فوؤاد  للرئي�س  الوطني 

تطويرها،  على  والعمل  اإجنازاته  على 

ع�سرنا  مقت�سيات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 

احلا�سر.

اأّما نحن يف املوؤ�س�سة الع�سكرية، فعهٌد 

والت�سحية  ال�سرف  نوا�سل م�سرية  اأن  مّنا 

الرئي�س  مبادئ  من  م�ستمّدين  والوفاء، 

والإرادة  القّوة  الوطنية،  وماآثره  �سهاب 

والأمل للحفاظ على لبنان، واحًدا �سّيًدا 

املنطقة  يف  اإ�سعاع  ونقطة  م�ستقاًل، 

ن�ستحق  فقط  وعندها  عندها  والعامل. 

لبنان، ونفخر باأننا اأبناوؤه املخل�سون.

فوؤاد �سهاب اأيها الرئي�س الأمري، �سكًرا 

الكثري  ال��وط��ن  اأعطيت  لأن��ك  ل��ك، 

اأن  الكثري، ومن حّقك علينا جميًعا 

نبادلك الوفاء بالوفاء، والعطاء بالعطاء، 

ونتطلع اإىل مزاياك ال�سخ�سية والوطنية 

باأ�سمى م�ساعر الحرتام والتقدير.

كلمة املوؤ�س�سة

ف��وؤاد  موؤ�س�سة  رئي�س  حت��ّدث  بعدها، 

بعهد  فيها  منّوًها  �سفيق حمّرم  �سهاب 

الرئي�س فوؤاد �سهاب الذي �سّكل عالمة 

فارقة يف تاريخ لبنان املعا�سر، وقال: 

اجلي�س  �سهاب  ف���وؤاد  الأم���ري  �����س  اأ���سّ

اللبناين على قواعد وطنية �سليمة. هذا 

اجلي�س الذي هو مدر�سة للوحدة الوطنية 

الأمة  �سياج  اأ�سبح  واملمار�سة،  بالفكر 

وعنوان كرامتها. وقد مار�س اللواء فوؤاد 

بتجّرد  اجلي�س  قيادة  مهمات  �سهاب 

الأوىل  امليزة  وهي  اخلدمة،  وروح  ونزاهة 

نّظم  كما  التاريخ.  يف  ال��دول��ة  لرجال 

اجلي�س واأّمن جلميع عنا�سره من �سباط 

احلياتية  ال�سرورات  ولعائالتهم،  واأفراد، 

فاأعطوا  وغ��ريه،  وا�ست�سفاء  تعليم  من 

اجلي�س ولءهم الكامل حتى الت�سحية.

ف��وؤاد  الرئي�س  عهد  مت��ّي��ز  واأ����س���اف: 

�سهاب بالتزامه بناء دولة الإ�ستقالل من 

خالل اعتماده م�سروًعا وا�سًحا للتنمية 

القت�سادية والجتماعية ال�ساملة واإن�ساء 

تنفيذ  تاأمني  على  ال��ق��ادرة  املوؤ�س�سات 

حاجات  تلبية  اإىل  الهادفة  ال�سيا�سات 

املواطنني واملجتمع.

التي  املوؤ�س�سة  اإجن��ازات  معدًدا  وختم 

تاأ�س�ست العام 1998 وهي تقوم بن�ساطات 

التي  للقيم  اإحياًء  واجتماعية  ثقافية 

ال��ل��واء  الرئي�س  لها  وع��م��ل  بها  اآم���ن 

املجتمع  م�ساعدة  بهدف  �سهاب،  فوؤاد 

اللبناين على تخفيف تناق�ساته واقرتاح 

احللول مل�ساكله.

درع  حم��ّرم  ال�سيد  ق��ّدم  اخلت��ام،  يف 

امل��وؤ���س�����س��ة ل��ق��ائ��د اجل��ي�����س، ث��م ت��وّج��ه 

الن�سب  عن  ال�ست�ار  لإزاح��ة  اجلم��يع 

للرئي�س  ال��ت��ذك��اري 

ال��ب��اح��ة  يف  ���س��ه��اب 

اخلارجية للكلية.

التمثال  اأن  اإىل  اإ�سارة 

بيار  النحات  �سنع  من 

البونز  م��ن  وه��و  ك��رم 

ا�ستغرق  وق��د  اخلال�س، 

تنفيذه خم�سة اأ�سهر.

17 العدد 364





ع��ق��د اج��ت��م��اع ث��اث��ي يف ال��ن��اق��ورة 

برئا�سة قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

بورتولنو،  لوت�سيانو  اجل��رال  لبنان  يف 

اللبناين  وفد من �سباط اجلي�ش  وح�سور 

اللبنانية  احلكومة  من�سق  برئا�سة 

لدى هذه القوات العميد الركن حممد 

جانبيه. نوق�ست يف الجتماع املوا�سيع 

واحلوادث   1701 القرار  بتطبيق  املتعلقة 

منطقة  يف  الأخ��رة  الفرتة  يف  احلا�سلة 

جنوب الليطاين.

وع��ر���ش ال��وف��د ال��ل��ب��ن��اين اخل��روق��ات 

اجلوية الإ�سرائيلية التي �سهدت ارتفاًعا 

بلغت  والتي  الأخرة  الفرتة  يف  ملحوًظا 

وال�سرقية،  ال�سمالية  اللبنانية  احلدود 

طائرتي  �سقوط  خ��ال  من  وت��اأّك��دت 

ثم  و�سغبني.  طرابل�ش  يف  ا�ستطاع 

عر�ش اخلروقات الرّبية والبحرية، وطالب 

»���س��رورة  على  و���س��ّدد  ف���وًرا،  بتوقيفها 

واإن كانت  امليدانية،  احلوادث  معاجلة 

والت�سّبب  التطّور  من  ملنعها  ب�سيطة 

بحوادث كبرة. كما طالب بالإ�سراع 

والعبا�سية،  الوزاين  بني  الطريق  فتح  يف 

املناطق  لبع�ش  اأمنية  ترتيبات  وو�سع 

من  الأزرق  اخلط  طول  على  احل�سا�سة 

دون الت�سبب باأي تغير لهذا اخلط«.

ب��ورت��ولن��و  لوت�سيانو  اجل���رال  و���س��ّدد 

التن�سيق  اآلية  ا�ستخدام  »�سرورة  على 

املتحدة  الأمم  ق���وات  م��ع  والرت���ب���اط 

املوؤقتة يف لبنان«، و�سّجع اجلانبني على 

لتحقيق  ميدانية  ترتيبات  اإىل  ل  التو�سّ

 ،1701 القرار  خطوات عملية يف تطبيق 

وذلك حفاًظا على ال�ستقرار يف منطقة 

اإىل  و���س��وًل  الدولية  ال��ق��وات  عمليات 

الأو�ساع  ظل  يف  ا  خ�سو�سً الأزرق،  اخلط 

منطقة  يف  �سّيما  ول  املنطقة  يف  املتوّترة 

اجلولن.

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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اجتماع ثالثي يف الناقورة

بحث يف القرار 1701 وحوادث منطقة جنوب الليطاين

اجتماع تدريبي

الدفاعي  التعاون  مكتب  من  بدعوة 

رئي�ش  ن��ائ��ب  ح�سور  ويف  الأم��رك��ي، 

العميد  بالوكالة  للعمليات  الأركان 

قائد  ممثًا  جانبيه  حممد  ال��رك��ن 

وال�سفر  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

على   David Hale ال�سيد  الأمركي 

ال�سفارة، وعدد من �سباط  وفد من  راأ�ش 

اجلي�ش الذين �ساركوا يف برامج التدريب 

 ،CTFP - FMF - IMET الأمركية

جونيه،  الع�سكري  املجّمع  يف  عقد 

اجتماع تدريبي لتقييم التعاون يف هذا 

املجال.

الأمركي  ال�سفر  األقى  وللمنا�سبة، 

التعاون  تفعيل  فيها  اأّك���د  كلمة 

وال�سلطات  اجلي�ش  ب��ني  الع�سكري 

الأمركية على خمتلف ال�سعد.

جانبيه  الركن  العميد  األقى  ب��دوره، 

ال�سلطات  دع��م  فيها  �سكر  كلمة 

الأمركية  والع�سكرية  احلكومية 

ا  خ�سو�سً اللبناين،  للجي�ش  امل�ستمّر 

التي  النوعّية  الع�سكرية  امل�ساعدات 

الفائتة،  الأع���وام  خ��ال  ل��ه  قّدمتها 

وكان لها بالغ الأثر يف تعزيز اإمكاناته 

الدفاعية والأمنّية، ل �سّيما قدرته على 

مواجهة التنظيمات الإرهابّية.

تتطّلع  اجلي�ش،  قيادة  »اإن  واأ�ساف: 

التعاون  ه��ذا  اإىل  التقدير  من  بكثر 

العاقات  متانة  عن  بو�سوح  يعرّب  الذي 

ال�سعبني  جت��م��ع  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

اإميانهما  م��ن  والنابعة  ال�سديقني، 

وثقافة  العليا،  الإن�سانية  بالقيم  الواحد 

عن  يعرّب  كما  ال�سعوب.  بني  ال�سام 

اجلي�ش  ب���دور  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ثقة 

و�سيادته  لبنان  اللبناين يف �سمان وحدة 

على  احلفاظ  يف  واإ�سهامه  وا�ستقاله، 

�سّيما  ل  وال��دويل،  الإقليمي  ال�ستقرار 

من خال مواجهاته الطويلة والقا�سية 

تتوا�سل  اأن  اأمل  وكّلنا  الإره��اب،  مع 

التعاون  لتفعيل  املخل�سة  الإرادات  هذه 

مبا  ال�سعد  خمتلف  على  م�ستقبًا 

يتنا�سب مع حجم الأخطار والتحّديات 

املرتقبة«.



ت�سّلم عدد من اأهايل بلدة دير بّا )ق�ساء البرتون( 

اأرا�سيهم بعد اأن مّت تنظيفها من الألغام والذخائر 

 Handicap منّظمة  بني  بالتعاون  املنفجرة  غر 

لاأعمال  اللبناين  وامل��رك��ز   International
اخلارجية  وزارة  من  وبتمويل  بالألغام،  املتعّلقة 

الأمركية.

وللمنا�سبة اأقيم احتفال يف البلدة، ح�سره ال�سفر 

املركز  رئي�ش  هيل،  ديفيد  ال�سيد  الأم��رك��ي 

اللبناين لاأعمال املتعّلقة بالألغام العميد الركن 

حمافظ  ممّثل  ال�سباط،  من  وعدد  نا�سيف  ايلي 

ال�سمال رمزي نهرا، قائمقام البرتون روجيه طوبيا، 

 Handicap International منّظمة  بعثة  مدير 

دير  بلدية  رئي�ش  �سونافييه،  كري�ست  ال�سيد 

املنطقة  اأهايل  من  كبر  وعدد  مراد،  جورج  بّا 

احلكومية  غر  املنّظمات  وم�سوؤويل  والإعاميني 

العاملة يف جمال نزع الألغام.

ال�سيد  األقى  والأمركي  اللبناين  الن�سيدين  بعد 

�سونافييه كلمة قال فيها:

من  ر�سمًيا  النتهاء  عن  اأعلن  اأن  »ي�سعدين 

امل�ستبه  احلقول  جميع  وتنظيف  الأل��غ��ام  اإزال��ة 

العام  ون�سف  ع��ام  بعد  ب��ّا،  دي��ر  منطقة  يف  بها 

 Handicap منّظمة  بذلتها  التي  اجلهود  من 

اللبناين  املركز  مع  بالتعاون   ،International
تنظيف  خالها  ومّت  بالألغام،  املتعّلقة  لاأعمال 

اجلبار  العمل  هذا  اإّن  مربًعا.  مرًتا   46500 م�ساحة 

الأمان  زوارها  اأو  اأو �سكانها  القرية  اأهل  لن مينح 

حقول  جميع  ملالكي  الفر�ش  �سيتيح  بل  فقط، 

القت�سادية  للتنمية  واأ�سرهم،  املنّظفة  الألغام 

م�سلحتهم  يف  ي�سّب  ما  الهادفة،  والجتماعية 

وم�سلحة املجتمع املحيط بهم«.

الذي  نا�سيف  الركن  العميد  ثم كانت كلمة 

كلبنان،  وطن  على  ال�سهل  بالأمر  »لي�ش  قال: 

كّم  وجود  يعاين  اأن  الإمكانات،  وحم��دود  امل�ساحة  �سغر 

نتيجة  اأرا�سيه،  على  العنقودية  والقنابل  الألغام  من  هائل 

طوال  عليه  الإ�سرائيلية  والعتداءات  الداخلية  لاأحداث 

الإطاق  على  امل�ستحيل  من  لي�ش  لكنه  الزمن،  من  عقود 

ال�سادقة  الإرادات  توافرت  ما  اإذا  امل�سكلة  هذه  من  التخّل�ش 

الت�سامن  اجلميع  م��ن  تتطّلب  التي  اجل��ه��ود  وت�سافرت 

والتكافل ملواجهة الأخطار ودرئها يف �سبيل خدمة الإن�سانية. 

من  املت�سّررة  الدول  اأكرث  من  لبنان  يزال  ما  تعلمون،  كما 

وجود الألغام والقنابل العنقودية والتي اأعاقت، وما تزال تعيق، 

واأّدت  وال�سياحية،  الزراعية  امل�ساحات  من  الكثر  ا�ستثمار 

جي�شنا
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دير بلاّ ت�ستعيد حقولها خالية من الألغام



اىل تراجع كبر يف القت�ساد والتنمية الوطنية، لكن بف�سل 

الدعم الذي قّدمته بع�ش الدول ويف طليعتها الوليات املتحدة 

حترير  مّت  تاريخه،  وحتى  املركز  اإن�ساء  منذ  الأمركية 

الكثر من الأرا�سي لإعادة ا�ستغالها يف الإمناء القت�سادي-

الوطني«. الجتماعي 

واأ�ساف: »لقد انطلقت قيادة اجلي�ش يف معاجلتها امل�سكلة 

غر  املنظمات  م��ع  وبالتعاون  الت�سعينيات  مطلع  منذ 

احلكومية وبع�ش اجليو�ش ال�سديقة واجلمعيات الأهلية عرب 

ثاثة ن�ساطات اأ�سا�سية، العمل امليداين لإزالة الألغام والقنابل 

والإر�ساد،  التوعية  حمات  احل��روب،  وخملفات  العنقودية 

لغاية  املتوا�سلة، مّت  ونتيجة اجلهود  الألغام.  م�ساعدة �سحايا 

امللّوثة  اأو  امل�سبوهة  امل�ساحات  من   %60 نحو  تنظيف  تاريخه 

يعترب  ما  وهذا  العنقودية،  والقنابل  احلروب  وبقايا  بالألغام 

املهمة  تنفيذ  يف  �ساركوا  الذين  جلميع  ي�سّجل  باهًرا  اإجناًزا 

ا على احلجم الكبر للم�سكلة  اأو �ساهموا بتمويلها، قيا�سً

والإمكانات املتوا�سعة املتوافرة«.

واملبادرات  والت�سحية  وال�سرب  العزم  قائًا: »مبزيد من  وتابع 

بعد  الو�سول  ناأمل  والدولية،  املحلية  ال�سديقة، 

ال�ساق،  الطريق  ه��ذا  نهاية  اإىل  �سنوات  ب�سع 

اجلهود  موا�سلة  على  نعاهدكم  املنا�سبة  وبهذه 

وال�ستمرار يف تلبية نداء الواجب، على الرغم من 

حمدودية الإمكانات وج�سامة ال�سعوبات املنتظرة 

مواطن  كل  فيه  ينعم  وط��ن  اإىل  الو�سول  بغية 

بالطماأنينة وال�سام والزدهار...«. 

نحو  با�ستمرار  نتطلع  »اإن��ن��ا  ب��ال��ق��ول:  وختم 

ال�سامي  الهدف  وحتقيق  العمل  ملتابعة  امل�ستقبل 

املتمّثل بخدمة الإن�سانية وجعل لبنان وطًنا خالًيا 

من الألغام وبقايا احلروب املتفجرة«.

نهرا  املحافظ  ممثل  األقاها  التي  الكلمة  وبعد 

ال�سيد طوبيا واأ�ساد فيها باإلجناز التقني ومبفهومه 

األقى  واأب��ع��اده،  اأهدافه  وبكل  والوطني  الإن�ساين 

ال�سفر هيل كلمة قال فيها:

من  مربع  مرت   46500 بت�سليم  اليوم  »نحتفل 

بّا.  دير  ل�سكان  الألغام  من  اخلالية  الأرا���س��ي 

املحيطة  امل�ساحة  هذه  كانت  عقود،  مدى  على 

الأهلية  احلرب  خّلفتها  التي  بالألغام  مغطاة  بنا 

ت�سّكل  ك��ان��ت  الأل��غ��ام  امل��وؤمل��م��ة.  اللبنانية 

�ساحلة  غر  الأر���ش  وجعلت  القرية  على  خطًرا 

اأنه  غر  املحلية.  الزراعة  لأغرا�ش  لا�ستعمال 

تعنى  التي  واملنظمات   LMAC جهود  وبف�سل 

للمعوقني  الدولية  املنظمة  مثل  الألغام  ب�سوؤون 

بّا  دير  اأ�سبحت   ،Handicap International
خالية متاًما من الألغام، وميكن اأن ت�ستخدم هذه امل�ساحة 

لأنها  فخورة  اأمركا  جمدًدا.  لل�سكن  اأو  الزراعة  لأغرا�ش 

اإزالة الألغام من دير بّا ومن جمتمعات مماثلة  اأدت دوًرا يف 

يف جميع اأنحاء لبنان. منذ العام 1993، ونحن نعمل ب�سكل 

احلكومية  غر  واملنظمات   LMAC يف  �سركائنا  مع  وثيق 

مليون   90 من  اأكرث  من  العنقودية  والذخائر  الألغام  لإزال��ة 

الأخرين،  العقدين  ويف  اللبنانية.  الأرا�سي  من  مربع  مرت 

جهود  لدعم  اأمركي  دولر  مليون   54 من  اأكرث  ا�ستثمرنا 

اإزالة الألغام  اأّن  اإزالة الألغام يف لبنان، ونحن مرتاحون ملعرفة 

املحيطة  املنطقة  يف  يعي�سون  الذين  الأف��راد  حياة  ن  حت�سّ ل 

ا باأمن لبنان وبالتنمية  اأي�سً مبا�سرة فح�سب، ولكّنها ت�سهم 

الجتماعية والقت�سادية عموًما...«.

تنظيف  �سهادة  نا�سيف  الركن  العميد  �سّلم  ذلك،  بعد 

الأرا�سي وت�سليمها اإىل اأ�سحابها لرئي�ش البلدية جورج مراد.

العمل  اآلية  ل حول  مف�سّ �سرح  اإىل  واحل�سور  ا�ستمع هيل  ثم 

واأقيم   ،Handicap International فريق عمل  اأع�ساء  من 

كوكتيل يف املنا�سبة.
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جي�شنا
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ة يف حامات مناورة قتالياّ

يف اإطار خطة التدريب النوعي التي تنّفذها الوحدات للتاأكد 

من جهوزيتها، وا�ستعدادها للتدخل ال�سريع والفّعال يف خمتلف 

الظروف القتالية، نّفذت مدر�سة القوات اخلا�سة مناورة قتالية 

لدورة ت�سّم متدّربني من اجلي�ش ومن املديرية العامة لأمن الدولة 

الثاين وفوج  الثاين وفوج احلدود الربّية  لواء امل�ساة  )وحدات من 

املدّرعات الأول، والقوات اجلوية والبحرية(.

ح�سر املناورة التي متحورت حول فر�سّية الق�ساء على جمموعة 

نة يف اأماكن مبنّية، ودهم �سفينة م�سبوهة يف  اإرهابية متح�سّ

عر�ش البحر، عدد من كبار �سباط اجلي�ش والأجهزة الأمنية 

واأع�ساء فريقي التدريب الأمركي والربيطاين. وقد ا�ستخدمت 

والأ�سلحة  والطوافات  والدبابات  باملدفعية  رمايات  خالها 

الثقيلة واملتو�سطة من عيارات خمتلفة.

... ويف �سهل الكَني�سة

نّفذ لواء امل�ساة الثالث، مناورة قتالية بالذخرة احلّية يف �سهل الكَني�سة – را�سيا. مو�سوع املناورة كان »دهم وتفتي�ش 

اإرهابية عرب احلدود، ثم مهاجمتها والق�ساء عليها«، وجرت يف ح�سور عدد من  اإليها جمموعات  تال وعرة، ت�سّللت 

�سباط اأجهزة القيادة والوحدات الكربى والألوية والأفواج امل�ستقلة. وقد ا�ستخدمت خالها رمايات بالدبابات، وبالأ�سلحة 

الر�سا�سة املتو�سطة والثقيلة، وكميات من املتفجرات.
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ات خا�سة ب�سبط احلدود واإدارتها للجي�ش معداّ

... ومتارين م�سرتكة مع 

ال�سفينة احلربية الربازيلية 

BRS UNIAO

يف �سياق تعزيز التعاون الع�سكري 

بني اجلي�ش والقوات الدولّية، نّفذت 

البحر  مغاوير  ف��وج  م��ن  وح���دات 

القوات  جمموعة  مع  بال�سرتاك 

منت  على  امل��وج��ودة  اخل��ا���س��ة 

الربازيلية  احلربية  ال�سفينة 

مت��اري��ن   ،BRS UNIAO
الإقليمّية  امل��ي��اه  يف  قتالّية 

�ساطئ  ق��ب��ال��ة   – ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

عم�سيت.

من  ع���دد  ال��ت��م��اري��ن  ح�سر 

البحرية  والقوة  اجلي�ش  �سباط 

املتحدة  الأمم  لقوات  التابعة 

�سفن  ده��م  و�سملت  امل��وؤق��ت��ة، 

وتنفيذ  وتفتي�سها،  م�سبوهة 

اخلفيفة  بالأ�سلحة  رم��اي��ات 

ا من الطّوافات. وهبوًطا حرًّ

لبنان،  يف  للحدود  املتكاملة  الإدارة  م�سروع  مقر  يف  اأقيم 

حفل توقيع �سهادة ت�سّلم اجلي�ش كمّية من املعدات اخلا�سة 

ب�سبط احلدود واإدارتها التي قّدمها امل�سروع املذكور ووّفر الحتاد 

الأوروبي التمويل الّازم لها.

ح�سر احلفل نائب رئي�ش الأركان للتجهيز العميد الركن 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثًا  كرجيان  مانويل 

وممّثلون عن عدد من �سفارات دول الحتاد الأوروبي ومنظمات 

دولية، اإىل جانب عدد من ال�سباط.
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احتفال يف ثكنة

الأمري فخر الدين تكرمًيا

ل�سهداء فوج التدخل الأول

احتفاًل تكرميًيا  فا�سل  الركن غ�سان  العميد  الأول  التدخل  فوج  قائد  اأقام 

الوحدات  الفوج، ح�سره �سباط من قيادة اجلي�ش ومن  ال�سرف يف  ل�سهداء �ساحة 

الكربى والأفواج امل�ستقلة، وال�سباط الذين توّلوا قيادة الفوج �سابًقا واأهايل ال�سهداء 

ومدنّيون.

تخّلل الحتفال الذي اأقيم يف ثكنة الأمر فخر الدين يف بروت، و�سع اإكليل 

وال�سهداء،  املوتى  معزوفتي  وعزف  �سمت  دقيقة  والوقوف  ال�سهداء  ن�سب  على 

وبعدها مّت زرع اأرزة با�سم كل �سهيد، ثم قّدمت هدايا رمزية لعائاتهم.



تكرميًيا  ع�ساًء  املغاوير  فوج  نّظم 

على �سرف امل�ساهمني يف رعاية �سباق 

»اإغارة الأرز« واإجناحه، من �سركات 

اإع��ان��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ات اإع��ام��ي��ة 

وغرها.

يف  اأقيم  ال��ذي  الع�ساء  حفل  ح�سر 

العميد  روميه،   - رمان  غ�سان  ثكنة  يف  الفوج  �سباط  نادي 

عن  وممثلون  و�سباط،  الفوج  قائد  روك��ز  �سامل  الركن 

املوؤ�س�سات املكّرمة.

فيها  �سكر  روكز كلمة  الركن  العميد  وّجه  وللمنا�سبة، 

املكّرمني  و�سّلم  ال�سباق  اإجناح  الفوج يف  تعاون مع  كل من 

باأهداف  التذكر  فيها  اأعاد  كلمة  ووّجه  تذكارية،  دروًعا 

يف  جي�سه  اللبناين  ال�سعب  دعم  اأهمية  على  م�سدًدا  ال�سباق، 

خمتلف الن�ساطات التي ينّفذها.
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ة طبية  اأ�سراّ

من Cimic مل�ست�سفى بيطار – البرتون

 ،)Cimic( يف اإطار برنامج التعاون الع�سكري – املدين

املدعوم من وزارة الدفاع الأمركية، قّدمت وحدات من 

بيطار  اإميل  م�ست�سفى  مل�سلحة  طبًيا  �سريًرا   50 اجلي�ش 

– البرتون، وذلك يف ح�سور عدد من ال�سباط وفاعلّيات 
املنطقة، ووفد من اأع�ساء ال�سفارة الأمركية.

 Forever Lebanon
م اأهايل �سهداء اجلي�ش يف جزين تكراّ

الأمن  على  احلفاظ  يف  اللبناين  اجلي�ش  لت�سحيات  تقديًرا 

 ،Forever Lebanon نّظمت جمعية  الوطن،  ا�ستقرار  ودعم 

بلدّيات منطقة جزين،  واحتاد  اللبناين  اجلي�ش  بالتعاون مع 

حفل افتتاح غابة الأرز التي ت�سّم 500 غر�سة، كانت اجلمعّية 

قد غر�ستها العام الفائت تكرمًيا ل�سهداء اجلي�ش. 

اجلي�ش  قائد  ممّثًا  حّمود  ابراهيم  العميد  احلفل  ح�سر 

رئي�ش  من  لكل  كلمتان  وتخّللته  قهوجي،  جان  العماد 

ورئي�ش  حرفو�ش،  خليل  ال�سيد  جزين  منطقة  بلدّيات  احتاد 

جمعية Forever Lebanon ال�سيد اأنطوان احلويك، اللذين 

واللتفاف  وعتاًدا،  عّدة  اللبناين  اجلي�ش  دعم  اأهمّية  اأّك��دا 

واإرهاب وموؤامرات  واأفراًدا يف مواجهة كّل تطّرف  حوله قيادة 

قد تطيح با�ستقرار الوطن.

اأهايل ال�سهداء �سهادات الزرع من ممثل قائد  بعدها ت�سّلم 

اجلي�ش ورئي�ش اجلمعّية.

فوج املغاوير 

يومل للم�ساهمني 

يف �سباق 

»اإغارة الأرز«



اإجازة يف احلقوق 

للمعاون اأول 

عادل التقي

ع��ادل  اأول  امل��ع��اون  ح���از 

املدفعية  ف��وج  م��ن  التقي 

احلقوق،  يف  اإج���ازة  ال��ث��اين 

من كّلية احلقوق والعلوم 

ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

جي�شنا
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دورة يف القانون الدويل 

ة الإن�ساين يف كلياّ

فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان

افتتحت يف كلّية فوؤاد �سهاب للقيادة 

والأركان دورة يف القانون الدويل الإن�ساين 

وعلوم  حقوق  اخت�سا�ش  طاب  تابعها 

مدير  عليها  واأ�سرف  لبنان،  جامعات  خمتلف  من  �سيا�سّية 

اأبو  حبيب  الإداري  العميد  اجلي�ش  يف  الإن�ساين  الدويل  القانون 

جامعيون  واأ�ساتذة  اجلي�ش  من  �سباط  فيها  وحا�سر  رجيلي، 

وخرباء. يف نهاية الدورة التي ا�ستمرت نحو اأ�سبوع، اأقيم احتفال 

ال�سيا�سّية  العلوم  ال�سباط ومديري كلّيات  يف ح�سور عدد من 

واحلقوق يف اجلامعات.

بزيارات  اجلي�ش،  قيادة  من  وفود  قامت  املبارك،  الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة 

واملواقع،  واملعاهد  واملدار�ش  والبحرية  اجلوية  والقّوات  املناطق  قيادات  اإىل 

عمانًيا  املنت�سرة  والقوى  امل�ستقّلة  والقطع  لها،  التابعة  والوحدات  والألوية 

يف خمتلف املناطق اللبنانية، حيث قّدمت التهاين للع�سكريني، ونقلت 

اإليهم توجيهات القيادة للمرحلة املقبلة.

مت التهاين للع�سكريني وفود من قيادة اجلي�ش قداّ

رفيق  ح�سني  العريف  نال 

مو�سى من لواء امل�ساة الثالث 

يف  الفّني  المتياز  �سهادة 

اخت�سا�ش »املراجعة واخلربة 

يف املحا�سبة«، من املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.

ي  �سهادة المتياز الفناّ

يف املحا�سبة 

للعريف ح�سني مو�سى

ماج�ستري يف القانون العام للمقدم الركن زيدان القعقور

املاج�ستر  ر�سالة  القعقور  زيدان  الركن  املقدم  ناق�ش 

م�سدر  الإداري  القرار  »ت�سبيب  بعنوان  العام  القانون  يف 

يف  الإ�سامية  اجلامعة  يف  بنجاح  الإداري��ة«   لل�سفافية 

الدكتورة هيام  الأ�ستاذة  املوؤلفة من  اللجنة  اأمام  لبنان، 

غادي  والدكتور  املجذوب  طارق  الدكتور  والأ�ستاذ  مروة 

مقلد.

جي�ش العلم والثقافة







اإعداد:

�ش بو مارون با�سكال معواّ

معار�ش 

وم�ؤمترات
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�سمي�ش 2015

�سهد مركز املعار�ش يف بريوت »بيال« موؤمتر 

�سمي�ش   – الأو�سط  ال�سرق  يف  الأمن  ومعر�ش 

الثالثة  دورت��ه  يف   )SMES 2015(  2015

واخلليج  الأدنى  ال�سرق  موؤ�س�سة  مته  نظاّ والذي 

للتحليل الع�سكري »اإنيغما«.

الفتتاح والكلمات

عقد املوؤمتر برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثًا 

بالعميد الركن ابراهيم حرفو�ش وكان حتت عنوان »تطوير 

القدرات الأمنّية يف مكافحة الإرهاب«؛ ح�سر الفتتاح رئي�ش 

يف  �سرف  )�سيف  �سليمان  مي�سال  العماد  ال�سابق  اجلمهورية 

املوؤمتر(، وزير الداخلية والبلديات نهاد امل�سنوق ممثًا الرئي�ش 

من  كبر  عدد  اىل  بالإ�سافة  املعر�ش(،  )راعي  احلريري  �سعد 

ونّواب  ووزراء  والأجانب،  العرب  الع�سكريني  وامللحقني  ال�سفراء 

و�سّباط،  الأمنية  الأجهزة  عن  وممثلون  و�سابقون،  حاليون 

�سمي�ش  العار�سة يف  الكربى  ال�سركات  اإىل ممثلي  بالإ�سافة 

2015، واخت�سا�سيني ومهتّمني يف قطاع الأمن والدفاع.

املنّظمة  اللجنة  رئي�ش  رّحب  اللبناين  الوطني  الن�سيد  بعد 

يات مكافحة الإرهاب  حتداّ

واإمكانات التكنولوجيا



ريا�ش قهوجي باحل�سور، وقال اإن �سمي�ش ُيعقد هذا 

وهو حتٍد  الإرهاب«  العام حتت عنوان »مكافحة 

يواجه معظم دول املنطقة ومن �سمنها لبنان، واإن 

الأمن  الأول،  اأ�سا�سيني:  مو�سوعني  تتناول  ندواته 

الع�سكرية  ال�سناعات  تعزيز  والثاين،  الإلكرتوين 

عن  ا  عرو�سً ال�سركات  ت��ق��ّدم  بينما  املحلية، 

اجلرمية  ملواجهة  التكنولوجيا  منتجات  اأحدث 

والإرهابيني.

واأ�سار رئي�ش اللجنة اإىل اأنه »يف ما يخ�ّش ال�سناعات 

اإجن��ازات  العربية  ال��دول  بع�ش  حققت  املحلية، 

ي�سّنع  بع�سها  بات  بحيث  الإط��ار  هذا  يف  كبرة 

منظومات ع�سكرية متنّوعة ومتقّدمة من اآليات 

اأما يف ما  ودبابات ومدافع وطائرات من دون طيار، 

اأكادميية و�سناعية  لبنان، فهناك قدرات  يخ�ّش 

جّيدة، مّما يجعله موؤّهًا لإن�ساء بع�ش ال�سناعات 

الأوان  »اآن  اأن��ه  قهوجي  ال�سيد  واعترب  الأمنية«. 

ال�سناعات  قطاع  تنّظم  باأن  اللبنانية  لل�سلطات 

الأمنية والع�سكرية لزيادة فعاليته ومنع ا�ستغاله 

لأمور غر قانونية«، مقرتًحا اإن�ساء الهيئة الوطنية 

اأجل  من  وتطويرها،  الدفاعية  ال�سناعات  لإدارة 

تعزيز ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ش.

حرفو�ش  ابراهيم  الركن  العميد  األقى  بعدها 

اأّكد  قهوجي،  جان  العماد  املوؤمتر  راعي  كلمة 

يف  الأو�سط  ال�سرق  يف  الأمن  وموؤمتر  معر�ش  اإقامة  اأّن  خالها 

و�سط  بالوطن  الثقة  على  وا�سح  دليل  لبنان،  يف  الثالثة  دورته 

النزاعات التي ميّر بها، م�سًرا اإىل اأن الأمن لي�ش جمرد تدابر 

واإجراءات فح�سب، بل هو روؤية، كما اأن الإرهاب لي�ش جمرد 

متطّرفني بل هو فكر هّدام.

اأظهر  اللبناين  اجلي�ش  »اأن  الركن حرفو�ش  العميد  واأ�ساف 

التي  املواجهات  جميع  يف  الإره���اب  ك�سر  على  ت�سميمه 

الوطنية«،  ال�سيادة  حلماية  احلدود  وعلى  الداخل  يف  خا�سها 

البّناء  للنقا�ش  مهّمة  فر�س��ة   2015 �سمي���ش  يف  »نرى  وق��ال: 

اإلي��ه  تو�سل��ت  م��ا  اآخر  عل��ى  ولاّط��اع  اخل��ربات  وتبادل 

التكنولوجي��ا«.

كلمته  يف  تناول  امل�سنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزي��ر 

املعومل  الإرهاب  اليوم: م�سهد  العربية  املنطقة  تت�سّدر  م�ساهد 

واجلرائم واملجازر التي ترتكبها املجموعات الإرهابية ما جعل 

املنطقة العربية ومن بينها لبنان، تواجه خطًرا غر م�سبوٍق، 

والامبالة الدولية حيال اإيجاد حّل �سيا�سي يف �سوريا، وما يجري 

من تطورات يف اليمن.

ويف ما يخ�ّش الأحداث الأخرة، قال الوزير امل�سنوق »اإنه لي�ش 

بجديٍد القول اإّن احلّق بالتظاهر مكّر�ش بالد�ستور اللبناين وهو 

الأول، �سّد حماولت  اأمرين:  اأترّدد يف  ولن  اأحد،  لي�ش مّنة من 

على  العتداء  على  والإ���س��رار  الداخلي  الأم��ن  قوى  �سيطنة 

على  واحلفاظ  �سلمًيا  املتظاهرين  حماية  والثاين  عنا�سرها، 

واأعلنت  �سبق  »لقد  م�سيًفا:  واخلا�سة«،  العامة  املمتلكات 

وطنية  ا�سرتاتيجية  اإىل  ة  ما�سّ بحاجة  لبنان  اأن  مرات  عدة 

ملكافحة الإرهاب«.

وحتّدث رئي�ش اجلمهورية ال�سابق العماد مي�سال �سليمان يف 

املجتمع  يف  الإره��اب  مكافحة  ا�سرتاتيجيات  عن  كلمته 

مكافحة  تناول  كما  ا،  خ�سو�سً والأمركي  عموًما  الدويل 

الإرهاب يف منطقة ال�سرق الأو�سط، مبا يف ذلك لبنان، م�سدًدا 

على اأّنه: »ل يجوز لنا يف ال�سرتاتيجيات الكربى، اأن نكون 

انتقائيني نقبل ما ينا�سب م�ساحلنا، حتى الآنية منها، ونرف�ش 

غر ذلك على ح�ساب م�سلحة الوطن العليا«.

ودعا العماد �سليمان اإىل حتييد لبنان عن ال�سراعات واملحاور 

على  اخلطرة  النعكا�سات  وجتنيبه  املنطقة،  يف  املحتدمة 

معار�ش 

وم�ؤمترات
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عن  حتييده  �سرورة  اإىل  بالإ�سافة  كوطن،  ومقوماته  كيانه 

�سيا�سة تقا�سم النفوذ بنتيجة التفاقات النووية الأخرة.

اجلل�سات

عنوان  حت��ت  بجل�سة  امل��وؤمت��ر  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  افتتح 

وحتديات«  اآفاق  ال�سيرباين:  لاأمن  الوطنية  »ال�سرتاتيجية 

قهوجي،  ريا�ش  املنّظمة  ال�سركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ب��اإدارة 

اأ�سرف  اللواء  العدل  وزير  األقاها  مبحا�سرة  اجلل�سة  ا�ستهلت 

الأمن  حتديات  اأمام  والأمنية  العدلية  »الإدارة  بعنوان:  ريفي 

ال�سيرباين«، واعترب ريفي اأنه »مع تطّور تكنولوجيا الت�سالت 

اأن  علينا  وجب  الإلكرتونية،  الأجهزة  ا�ستخدام  وانت�سار 

ومن  الأجهزة.  هذه  عمل  تواكب  التي  املخاطر  عند  نتوقف 

املعلوم اأن البحث عن املعلومات اخلا�سة بالعدو هو �سرورة ل�سّل 

قدراته وك�سف خمططاته، لهذا اإن خرق اأنظمة الت�سفر التي 

تعتمدها اجليو�ش واملوؤ�س�سات الأمنية �سيبقى هدًفا لأعدائهم، 

يعد  مل  نوعّية  اأمنية  اإجن��ازات  حتقيق  اأن  ا  اأي�سً املعلوم  ومن 

مقدوًرا عليه ما مل تواكب الأجهزة الأمنية التطّور املهول يف 

عامل تكنولوجيا الت�سالت«.

عام  مدير  يو�سف،  املنعم  عبد  للدكتور  كانت  ثم،  ومن 

النظر  �سرورة  فيها  تناول  مداخلة   )Ogero( اأوج��رو  �سركة 

الف�ساء  بني  الكبر  التفاعل  ظل  يف  ال�سيرباين  الف�ساء  باأمن 

ا واأن هناك جماعات  ال�سيرباين والأمن ب�سكل عام، خ�سو�سً

اإرهابية ت�ستخدم الإنرتنت لتنفيذ جرائمها، كما اأن هناك 

�سعوًبا ا�ستخدمت الو�سيلة نف�سها لتغير اأنظمتها ال�سيا�سية.

الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  ال�سيرباين  الأمن  وحدة  مدير  مداخلة 

رّكزت  ميغر،  غي  والف�ساء  للدفاع  »اإيربا�ش«  �سركة  لدى 

ال�سيرباين يعّد  اأن الأمن  اإذ  ال�سيرباين،  �ش  التج�سّ على خماطر 

جزًءا مهًما من الأمن القومي، لذا يجب و�سع خطة حمايته 

يف �سلم الأولويات.

بدوره، اأ�سار ممثل مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية الإدارية 

التنمية الإدارية تقوم حالًيا  وزارة  اأن  اإىل  اإيهاب �سعبان  ال�سيد 

واملوؤ�س�سات  الإدارات  من  للعديد  اإلكرتونية  مواقع  با�ست�سافة 

اللجنة  ت�سكيل  قرر  الوزراء  »اأن جمل�ش  احلكومية، م�سيًفا 

الوطنية لاأمن ال�سيرباين لكنها مل تفّعل«.

ان  غ�سّ ال�سيد  املوؤمتر  من  الثاين  اليوم  مداخات  واختتم 

�سبلي مدير التطوير يف �سركة �سينيغا لاأنظمة الإلكرتونية، 

باتت  التي  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأهمية  عن  متحّدًثا 

مبتناول حواىل 80% من ال�سعوب يف جميع اأنحاء العامل.

والأخر،  الثالث  اليوم  يف  ُعِقدت  للموؤمتر  اخلتامية  اجلل�سة 

التهديدات  �سوء  يف  امل�سلحة  القوات  ق��درات  »تطوير  بعنوان 

املرتقبة«. اأدار اجلل�سة العميد نزار عبد القادر الذي حتّدث عن 

خطة اإعادة تنظيم اجلي�ش التي كانت مقررة يف عهد الرئي�ش 

اميل حلود ومل تَر النور، معترًبا اأن »هناك تهديًدا جديًدا للبنان 

ال�سورية  احلرب  وتداعيات  الدول  يف  اجلديدة  التحّولت  م�سدره 

على لبنان والنق�سام ال�سيا�سي الداخلي والإرهاب يف الداخل«.

اجلي�ش  يف  الأمنية  امل�ساعدات  برامج  ق�سم  رئي�ش  عر�ش  ثم 
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مواجهات  اأب��رز  حاكمه  اإدم��ون  العميد  اللبناين 

اجلي�ش مع الإرهاب وامل�ساعدات التي تلّقاها، و�سرح 

تفا�سيل الهبة ال�سعودية واخلطة اخلم�سية لت�سليح 

اجلي�ش واأ�سباب تعديلها و�سكلها اجلديد.

املدير  ممثًا  م�سمو�سي  ع��ادل  العميد  وحت��دث 

ب�سبو�ش  ابراهيم  اللواء  الداخلي  الأمن  لقوى  العام 

م�ساكل  اأم��ام  لبنان  و�سعت  التي  الأح��داث  عن 

ال�سيا�سية  احل��ي��اة  �سلل  يف  وت�سببت  كثرة  وانق�سامات 

ال�سورية  املوؤ�س�سات. كما توقف عند تداعيات الأزمة  واإرباك 

ويجب  تنتِه  الإرهاب مل  مع  »املواجهة  اأن  معترًبا  والإره��اب، 

اإقرار  اإىل  ال�سعي  �سرورة  اإىل  لفًتا  تامة،  جهوزية  على  البقاء 

وتبادل  املعلومات  بنك  تاأ�سي�ش  تت�سّمن  وطنية  ا�سرتاتيجية 

املعلومات ال�ستخباراتية واإقامة جلنة وطنية ع�سكرية«...

العام  لاأمن  العام  املدير  مّثل  الذي  حنون  نبيل  العميد  اأما 

الإرهابية  »التهديدات  اأن  فاعترب  ابراهيم،  عبا�ش  اللواء 

معار�ش 
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الإره��اب  ولدة  مع  املنطقة  على  خطًرا  ت�سّكل 

والتطّرف«، م�سًرا اإىل مفهوم الأمن ال�ستباقي لر�سد 

ت�سافر  يتطّلب  مّما  املحتملة  واملخاطر  التهديدات 

اجلهود. واأو�سح اأن املواجهة طويلة مع الإرهاب يف 

ا  والعتاد، خ�سو�سً العديد  ا يف  حني يعاين لبنان نق�سً

ال�سوريني  اأعداد كبرة من الاجئني  يف ظل وجود 

والفل�سطينيني على اأر�سه ما ي�ستدعي رفع م�ستوى 

جهوزيته.

ال�سناعات  م�ستقبل  عن  عر�ش  اجلل�سة  تخّلل 

عبد  غ�سان  العميد  قدمه  لبنان  يف  الع�سكرية 

بغية  ال�سناعة  هذه  بتفعيل  طالب  الذي  اخلالق، 

وزارة  الإقت�سادي، ومداخلة ملمثل  املجال  تطوير هذا 

عر�ش  ال��ذي  فريبالدي  اجل��رال  الربازيلية  الدفاع 

ال�سناعات الع�سكرية الربازيلية.

اأجنحة املعر�ش

اخلا�سة  الأمنية  للمنتجات  املعر�ش  �ش  خ�سّ

بالقوات امل�سلحة، واأجهزة الأمن العام، واجلمارك، 

ال�سواحل،  وخفر  احل��دود،  وحر�ش  امل��دين،  والدفاع 

والأمن  املنّظمة،  واجلرمية  الإره��اب،  ومكافحة 

اجلنائية  والأدل��ة  الإ�ستق�ساء،  واأجهزة  ال�سناعي 

والإنرتبول الدويل. 

من  �سركة   150 ح���واىل  العار�سني  ع��دد  وب��ل��غ 

والدولية:  والإقليمية  املحلية  الأمنية  ال�سركات 

 SOG ، Fugro اإيربا�ش للدفاع والف���س�اء، تالي���ش

 ،MSCA ،Warde Steel ،UAV، Chenega ،IBC Corp،

اأكرث من  اإىل  تنتمي  التي  ال�سركات  وغرها من   ،SkyPro
العربية  والإم��ارات  املّتحدة،  والوليات  بريطانيا  هي:  دولة   18

اأفريقيا،  وج��ن��وب  وال��دامن��ارك،  وب��ول��ن��دا،  وم�سر،  املتحدة، 

و�سوي�سرا،  وتايوان،  وتركيا،  وفرن�سا،  وبريطانيا،  وت�سيكيا، 

امل�ساركة  وك��ان��ت  وفنلندا  وال�سويد،  وال�سني،  وال��ي��ون��ان، 

اأمنية  �سركات  و�سبع  وال�سفارة  الدفاع  )وزارة  الربازيلية لفتة 

ب��ارزة،  وعربية  دول��ي��ة  �سركات  �ساركت  كما  ك���ربى(. 
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التي  اللبنانية  ال�سركات  اىل  اإ�سافة 

الأجنبي�ة  واملنتجات  منتجاتها  تعر�ش 

مبوج��ب وكالت.

�سّمت املعرو�سات ت�سكيلة وا�سعة ذات 

�سلة بالأمن، والتي ت�سمل اأنظمة تعّقب 

تكتية  ات�سالت  واأنظمة  وم��راق��ب��ة، 

وحكومية، واأجهزة ومعدات متخ�س�سة 

و�سركات اأمنية خا�سة واأخرى ا�ست�سارية 

وخدمات اأمنية...

للقوى  اأج��ن��ح��ة  امل��ع��ر���ش  ���س��ّم  كما 

العامة  واملديرية  اللبنانية،  امل�سّلحة 

وملجات  واجل��م��ارك،  امل��دين،  للدفاع 

و�سحف  متخ�س�سة  وع�سكرية  اأمنية 

لبنانية �ساركت يف رعاية املعر�ش.. 

العلوم  »معر�ش  بعنوان  م�ساحة  املعر�ش  �ش  خ�سّ كذلك 

لاإبداع« للجامعات اللبنانية ُعر�ست فيها امل�ساريع املتمّيزة 

يف العلوم والتكنولوجيا. 

اجلي�ش اللبناين

اأ�سلحة  ل��ه  �ش  املخ�سّ الق�سم  يف  اللبناين  اجلي�ش  عر�ش 

مات من حمتويات املتحف الع�سكري لتعريف الزائرين  وجم�سّ

واآليات  دبابات  عر�ش  كما  معروفة.  غر  قدمية  اأ�سلحة  اإىل 

وكا�سحة  و�سواريخ،  للدروع  م�ساّدة  وقطًعا  وممّوهة  مدّرعة 

األغام و�سونار للغط�ش لك�سف الذخائر غر املنفجرة حتت املاء، 

وكا�سحة ثلج جمّهزة بر�سي�ش »ماغ«...

ومركز  التوجيه  مديرية  املعر�ش  يف  �ساركت  كذلك 

الع�سكري  التعاون  ومركز  الإ�سرتاتيجية،  والدرا�سات  البحوث 

الجتماعي��ة  وال�سوؤون  الرعاية  وجهاز   ،)CIMIC( املدين   -

للع�س��كريني القدامى.

معار�ش 

وم�ؤمترات
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اأقيم ملاذا بريوت؟ العام،  ه��ذا  كما  ال�سابقة  الأع���وام  يف 

اإىل  تعود  لأ�سباب  بروت  يف  »�سمي�ش«  معر�ش 

الدور الفريد الذي لطاملا لعبه هذا الوطن ال�سغر، 

حيث ي�سفه البع�ش باأنه امليزان ال�سيا�سي للمنطقة، ف�سًا عن موقعه 

اأمنية  �سناعة  لإط��اق  توؤهله  التي  العوامل  من  والعديد  اجلغرايف، 

متطّورة تكنولوجًيا.

�سباط  وتامذة  واأجنبية  عربية  ووف��وًدا  �سفراء  اأن  بالذكر  واجلدير 

الكلية احلربية زاروا املعر�ش الذي غ�ّش باحل�سور على مدى ثاثة اأيام.

وتخّلل املعر�ش مناورات حّية للفوج املجوقل يف اجلي�ش اللبناين واأخرى 

ل�سرّية الفهود و�سرّية اخلّيالة يف قوى الأمن الداخلي، بح�سور ح�سد من 

مدراء ال�سركات العار�سة وجمهور من امل�ساركني واملهتّمني.





مبادرات 

اإعداد:وتقدميات

با�سكال معّو�ض بومارون

العدد 36364

Humveeو M113

مدّرعتان وفق معايري الناتو

يف مبادرة ملفتة، قامت 

للحديد  »ورده  موؤ�س�سة 

وامل���ع���ادن« ب��ت��دري��ع 

وجيب   M113 مّللة 

كتقدمة   Humvee
اللبناين.  مل�سلحة اجلي�ض 

ب�سرورة  توؤمن  فاملوؤ�س�سة 

يف  اجلي�ض  م�ساعدة 

ومعاركه  اليومي  ن�ساله 

بح�سب  الإره��اب،  �سد 

ال�سيد  العام  مديرها  قول 

بول ورده.

من البداية

ه���ذا  مّت  ك���ي���ف 

اأن م�ؤ�س�سته تقّدمت بطلب تدريع  ورده  ال�سيد  ي��سح  التعاون؟ 

من  كتقدمة  لبنان  اإىل  و�سلت  التي   M113 امل��ّاالت  اإحدى 

االأردن، �سمن هبة ت�سّمنت 30 مّالة M113 مزّودة حمّركات 

مّالة  اختيار  مّت  اجلي�ش  قيادة  م�افقة  بعد   .Turbo خارقة 

الل�اء  باإ�سراف  وذلك  لتدريعها،  الرابع  التدّخل  لف�ج  تابعة 

الل�ج�ستي.

املعيار  على   B6 امل�ست�ى  اإىل  املّالة  تدريع  »ينتمي  وي�سيف: 

و�سمن  ال��ع�����س��ك��ري 

اأي  النات�،  م�ا�سفات 

احلماية  ي���ؤّم��ن  اأّن���ه 

القذائف  �سظايا  من 

املدفعية عيار 155 ملم 

مرًتا؛   30 م�سافة  على 

واأظ���ه���رت ال��ت��ج��ارب 

امل��دّرع  الهيكل  اأن 

م��ق��اوم��ة  ي�ستطيع 

 50 زن��ة  نا�سفة  ع��ب���ة 

كلغ، م��س�عة على 

جانب الطريق«.

وق����د ا���س��ت��خ��دم��ت 

معدن  م��ن  �سفائح 

 Ramor  500

ذي  ملم   5.56 اخلارق  ور�سا�سها   M4�ال بندقية  من  للحماية 

الراأ�ش الف�الذي، و�سّد البندقية القّنا�سة 12.7 ملم على م�سافة 

200 مرت.



 وعلى م�سافة مدرو�سة ت�سّمى »Sandwich« من ال�سفائح، مّت 

تركيب األ�اح ف�الذية ب�سماكة 8 ملم، وتفريغها وتقطيعها 

ب�ا�سطة الليزر ل�سّد قذائف ال�RPG ومنعها من اخرتاقه، حتى 

ت�سييق  ب�سبب  التدريع،  من  الثانية  الطبقة  اإىل  ت�سل  ال  اأّنها 

م�ساحة املربعات ال�سبكّية. 

لكن ماذا عن حركة امل�ّالة بعد الت�سفيح الذي جعل وزنها 

وقدرتها  املّالة  حركة  الزائد  ال�زن  يِعق  مل  وردة:  يق�ل  اأثقل؟ 

على املناورة، فقد حافظت على ان�سيابيتها، بغ�ش النظر عن 

وذلك  هيكلها  اإىل  اأ�سيفت  التي  الثقيلة  املعدنية  ال�سفائح 

بف�سل حمّركها ال� Turboالذي ي�ؤمن لها الق�ة واملتانة.

اأما بالن�سبة اىل جيب ال�Humvee في��سح ال�سيد ورده اأّنه مّت 

الذي ال  االأل�مني�م  االأ�سا�سي من  ا�ستبدال معدنه  ت�سفيحه بعد 

يفي باحلاجة، مبعدن اآخر ه� Ramor 500 ب�سماكة 6 ملم، 

ا من القذائف، وبات اأ�سفل اجليب  فاأ�سبح غطاء املحّرك حمميًّ

واالأب�اب  اخلارق،  للر�سا�ش  مقاوًما  والزجاج  لاألغام،  مقاوًما 

ذات �سفائح ال ُتخَرق بل حتمي راكبيه من الر�سا�ش وال�سظايا. 

مبادرات �سابقة

يف ال�سياق نف�سه يع�د مدير امل�ؤ�س�سة اإىل املا�سي القريب �سارًحا 

ا،  اأّنه ومنذ ح�اىل ال�سنتني، وحتت اإ�سراف الل�اء الل�ج�ستي اأي�سً

الي�نانية   Nippon �سركة  مع  وبالتعاون  امل�ؤ�س�سة  قامت 

بتبديل جنازير ح�اىل 600 مّالة، يف اإطار اإعادة تاأهيل الدواليب 

ال�������س���دئ���ة وت��غ��ي��ر 

واحللقات  ح��دي��ده��ا 

ة  اخلا�سّ  )Bagues(

بها، وتغليفها باأف�سل 

�سمن  املطاط  اأن����اع 

وقد  النات�.  م�ا�سفات 

اإىل  اإر�سالها  اقت�سى 

الي�نان يف م�ست�عبات 

�سبه  واإعادتها  �سخمة 

وتركيبها  ج��دي��دة 

على املّاالت.

ت��ب��دي��ل  مّت  ك��م��ا 

ك���ف����ف اجل��ن��ازي��ر 

باأخرى ي�نانية جديدة 

و���س��م��ن م���ا���س��ف��ات 

ا،  اأي�سً اجل���دة  عالية 

وب����ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة 

ت�فر  مّت  ال��ف��ّع��ال��ة، 

على  ك��ب��ر  م��ب��ل��غ 

الدفاع  وزارة  خزينة 

على  احل�����س���ل  م���ع 

 ن���ت���ائ���ج مم����ت����ازة.

 600 ت�سفيح  مّت  كما 

 M113 مل�ّاالت  برج 

من  تدريعية  ب��األ���اح 

 Hardox 500 معدن 

15 ملم، وذلك حلماية 

رام����ي ال��ر���س��ا���ش من 

نران العدو.

�سريعة  مقارنة  ويف 

ت�سفيح  ي�سمل  ورده  م�ؤ�س�سة  Humvee يف  تدريع  اأن  اإىل  ي�سر 

املحّرك واأ�سفل االآلية، وه� ما ال يلحظه الت�سفيح االأمركي. 

 Hardox كذلك فاإن الربج االأمركي يتّم ت�سفيحه مبعدن

 Hardox�400 8 ملم، فيما يتّم تدريع اأبراج املّاالت لبنانًيا بال
500 10 ملم. 

املمتازة  الن�عية  على  ورده  ال�سيد  ي�سّدد  حديثه  نهاية  يف 

ت�ساهي  والتي  م�ؤ�س�سته،  بها  تق�م  التي  التدريع  لعمليات 

التدريع االأمركي، ويف اأحيان كثرة تتفّ�ق عليه الأّنه ي�سل 

اإىل م�ست�ى B4 فقط.
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رجال

يجّددون عطاءهم 

مع كل اإ�سراقة �سم�ض

»اأح��ل��ى رج��ال 

عّب  قليلة  كلمات  بالدين«... 

عن  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ض  قائد  خللها  من 

يف  م�ساركته  عقب  الفوج  زيارته  خلل  البحر،  مغاوير  باأداء  واإعجابه  تقديره 

املعارك  تلك  ففي  وعكار.  ال�سمال  يف  الإرهابيني  �سّد  اجلي�ض  خا�سها  التي  املعارك 

اأثبت الفوج مّرة جديدة كفاءته وحرفّيته. 

اإىل  اأ�سافت  وع�سكرييه،  و�سباطه  بقيادته  الفوج  بها  يعتّز  التي  قهوجي  العماد  �سهادة 

ر�سيده املزيد من الثقة بالنف�ض والعتزاز والندفاع... 

اأداء ي�ستحّق التنويه

عم�سيت  يف  النّداف  مياد  ثكنة  يف 

قائده  ا�ستقبلنا  الف�ج،  يتمركز  حيث 

حممد  البحري  املغ�ار  الركن  العقيد 

الثاين  الفرع  رئي�ش  وم�ساعده  امل�سطفى 

ومنهما  نهرا،  كمال  الركن  املقّدم 

اّطلعنا على ما ي�سهده الف�ج من حركة 

العديد  م��ن  االأ���س��ع��دة،  خمتلف  على 

كان  الكام  واملن�ساآت...  العتاد  اإىل 

قليًا، لكّن ال�ر�سة القائمة يف الثكنة 

فوج 

مغاوير البحر:



بدًءا من احلاجز املرّكز عند 

مبنى  اإىل  و���س���اًل  مدخلها 

القيادة وحق�ل التدريب، والتدريبات امل�ستمّرة، يف م�ازاة املهمات 

التي ينّفذها الف�ج، كّلها كانت كفيلة بر�سم �س�رة وا�سحة 

للم�ست�ى املتقّدم الذي بلغه يف كل هذه املجاالت.

بداية ن�ساأل عن م�ست�ى اأداء الع�سكريني والذي كانت 

اإحدى جتلياته النتائج التي حّققها على االأر�ش خال 

العام  اأواخر  ال�سمال  االإرهابيني يف  �سّد  معارك اجلي�ش 

التي  امل�سّرفة  النتائج  »اإّن  الف�ج:  قائد  يق�ل  املا�سي. 

حّققناها يف منطقة ال�سمال، مل تكن وليدة حلظتها 

االأحداث  وا�ستباق  والتحليل  اال�ستطاع  نتيجة  بل 

والتخطيط لكل ال�سيناري�هات املمكنة، يف م�ازاة 

التدريبات امل�ستمّرة التي �ساعفت م�ست�ى االحرتاف 

لدى الع�سكرّيني وزادت اأداءهم دّقًة والتزاًما...«.

وي�سيف: »كانت املعارك تدور على اأكرث من 

جبهة، وقد ت�سّدينا بحزم للمجم�عات االإرهابية 

واملناطق  �سّل مدينة طرابل�ش  التي عملت على 

املحيطة بها يف ج�الت القتال املتتالية. ا�ستب�سل 

ا  �سباط الف�ج ورتباوؤه واأفراده يف القتال، خ�س��سً

ملجم�عة  االأم��ن��ي  امل��رّب��ع  اإىل  دخ�لهم  ل��دى 

امل�ل�ي ومن�س�ر، حتت وابل من النران الغزيرة 

واملرّكزة، مع ذلك اأجنزوا املهّمة من دون اأن 

ا من امل�اطنني.  يتعّر�س�ا لاأذى اأو يعّر�س�ا له اأيًّ

مرتقبة  لعمليات  خطًطا  و�سعنا  كّنا 

للعمليات  اجلي�ش  اأركان  بالتن�سيق مع 

الف�ج  واعتمد  العمليات(،  )م��دي��ري��ة 

تقت�سي  التي  ال��ن��ران  �سبط  تكتيك 

بعدم الرّد بع�س�ائية، وبا�ستطاع م�سادر 

النران ومن ثّم الرمي بدّقة«.

ع�سكرنا حمرتف... وَويف 

حتى املوت

واجهت  التي  القوى  �سمن  احلربة  راأ�ض  كان  الفوج  اأّن  نعلم   •
هل  لكن  ال�سنية،   - املنية   - بحنني  منطقة  يف  امل�سّلحة  املجموعات 

ا�سطلع مبهّمات اأخرى هناك، مثل املداهمات و�سواها؟

ودوريات تفتي�ش عن  الف�ج عمليات قتالية  نّفذ  - بالطبع، 

مطل�بني فاّرين يف منطقتي ال�سمال وعكار، حيث مّت ت�قيف 

االعتداءات  �سارك�ا يف  الذين  املطل�بني اخلطرين  العديد من 

على الق�ى االأمنية. وقد متّيزت هذه العمليات بالدقة والنجاح 

على الرغم من ارتفاع ن�سبة اخلطر.

التحري�ض  والتزامهم يف ظّل حملت  الع�سكرّيني  اأداء  • لكن ماذا عن 
التي تعّر�ض لها اجلي�ض من قبل العابثني بال�سلم الأهلي؟

يف  التهديد،  وحتى  التحري�ش  حم��اوالت  كل  ف�سلت  لقد   -

بل  والتزامهم،  واأدائهم  الع�سكريني  معن�يات  على  التاأثر 

ا للق�ساء على حالة  على العك�ش زادتهم ت�سميًما وا�ست�سرا�سً

الف��سى واخللل التي كانت ت�سّر ب�سيعهم واأهاليهم. 

احلّي،  باللحم  يقاتل  امل�ت،  حتى  َويّف  ع�سكرنا 

املت�ا�سعة...  وباالإمكانات 

الدفاع  يف  ي�ست�سر�ش 

�سته ووطنه. ويبقى �سعاره »نحنا  عن اأهله وم�ؤ�سّ

احلق واأمل النا�ش«.

َمن يجروؤ... فلين�سّم

• ما هي املوا�سفات التي متّيز املغوار البحري؟
متّيز  التي  اخل�سائ�ش  كل  البحري  املغ�ار  على  تنطبق   -

العمليات  اإىل  اإ�سافة  وه���  اخلا�سة.  ال���ح��دات  ع�سكريي 

ال�سديقة  الق�ات  و�س�ل  بتاأمني  يق�م  واجل�ية،  الربية  التكتية 

حتقيق 
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اأهداًفا  راأ�ش ج�سر، يهاجم  ي�ؤّمن  الرّب،  اإىل 

�سمن  بحرية  واأه��داًف��ا  املياه  من  ب��رّي��ًة 

رهائن،  ويخّل�ش  �سفًنا  يداهم  امل��ي��اه، 

ي�ستطلع املعل�مات ويجمعها، وي�سارك 

يف عمليات البحث واالإنقاذ عن اأهداف 

يف البحر. 

• ماذا عن خّطة التطويع؟
- يعتمد الف�ج خّطة تط�يع خم�سية 

املدني�ن  ال���ازم.  العديد  لتحقيق 

دورة  يتابع�ن  تط�يعهم  يتّم  الذين 

خمّيم  يف  م��غ���ار  ل���دورة  حت�سرية 

م�قع  الثكنة.  على  يطّل  خا�ش 

ذاته ه� مبثابة حتدٍّ  املخّيم بحّد 

اجله�د  اأق�سى  لبذل  وحافز  لهم 

دخ�ل  املن�س�د:  الهدف  لبل�غ 

دورة   يف  ينجح  فمن  الثكنة. 

الثكنة  اإىل  ي��ع���د  امل��غ��اوي��ر 

ليتابع دورة مغ�ار بحري وعدد 

لي�سبح  املتقّدمة  الدورات  من 

عديد  اإىل  باالن�سمام  جديًرا 

الف�ج.

الف�ج  ق��ائ��د  ي�سر  وه��ن��ا 

وال��ت��ق��ّدم  ال���ت���ط���ّ�ر  اإىل 

م�ست�ى  على  امللح�ظني 

ال��ت��دري��ب واالح��رتاف��ي��ة 

فهم  الع�سكريني،  لدى 

يتمّيزون بطاقة معن�ية 

وعملية ونف�سية... ما 

جه�زية  يف  يجعلهم 

ن��داء  لتلبية  ت��ام��ة 

ال�اجب.

تدريبات 

ودورات

ع���ل���ى ال���رغ���م 

عدد  انت�سار  من 

من �سرايا الف�ج 

حمافظَتي  يف 

ال���������س����م����ال 

وع�����ك�����ار، 

ف��ع��م��ل��ي��ات 

تن�سط  ال��ت��دري��ب 

الف�ج  من  �سباط  باإ�سراف  يتّم  بع�سها  مت�ا�سل،  ب�سكل 

وبع�سها باإ�سراف خرباء اأجانب )فرق التدريب االأمركية، 

الربيطانية، الفرن�سية والربازيلية(. 

احل��ر���ش  اإّن 

ع���ل���ى ب���ل����غ 

امل�ست�يات  اأعلى 

ثماره،  اأعطى  قد 

ف��ج��م��ي��ع ال��ف��رق 

على  امل��ت��ع��اق��ب��ة 

الف�ج،  يف  التدريب 

كفاءة  على  اأثنت 

�سياق  ويف  املتدّربني. 

الف�ج  نّفذ  التدريب، 

البحرّيتني  متارين مع 

والربازيلية  الفرن�سية 

االأمم  لق�ات  التابعتني 

لبنان،  يف  امل�ؤقتة  املتحدة 

متريَني  يف  �سارك  كما 

االأ�سد املتاأهب يف اململكة 
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وال�سقر  الها�سمية،  االأردنية 

اجل����ارح يف دول���ة ق��ط��ر، وق��د 

تركت هذه امل�ساركة انطباًعا اإيجابًيا لدى املنّظمني.

دورة  اأبرزها:  دورات  عّدة  الف�ج  ع�سكرّي�  يتابع  ذلك،  اإىل 

من  جديد  مغ�ار   108 )اأنهاها  مغ�ار  ل��دورة  حت�سرية 

يف  والعدد  بنجاح  الف�ج  مل�سلحة  املتط�عني  املجّندين 

بحري،  مغ�ار  م��دّرب  دورة  بحري،  مغ�ار  دورة  ازدي���اد(، 

)تقنيات  متعّددة  غط�ش  دورات  ا�ستعام،  دورت���ا 

 closed ،غط�ش متقّدم، غط�ش اأ�سا�سي، غط�ش قتال

circuit(، دورة رتيب اآمر ف�سيلة )تفتتح للمرة االأوىل 
منذ اإن�ساء الف�ج(، قن�ش واإ�سعاف ميداين...

تدريبّية  ل��دورات  الع�سكري�ن  يخ�سع  كذلك، 

مع فرق من الق�ات اخلا�سة يف اجلي��ش االأجنبية 

القتال  منها:  خمتلفة  عناوين  حتت  ال�سديقة 

القتالية،  الدوريات  الدهم،  املبنية،  االأماكن  يف 

تفكيك العب�ات غر النظامية، القن�ش، الهاون 

املنخف�ش  الرمي  جهاز  خمتلفة،  عيارات  من 

ال�سفن  مراقبة   ،)VBSS( �سفن  دهم  للهاون، 

املجم�عة  تقنيات  ال��زوارق،  قيادة  وتفتي�سها، 

ال�سغرة...

دورات تكتية  الف�ج  يف  ُتقام  �سبق،  ما  اإىل 

وجمع  التكتي  اال�ستعام  بينها:  م��ن 

الأر���ش  اال�ستعامي  والتح�سر  املعل�مات 

املطاطية  ال�����زوارق  ال��ده��م،  امل��ع��رك��ة، 

ك�سف  و�سيانتها،  وتعّهدها   )RHIBS(

وجمع  ا�سة  احل�سّ وامل�اقع  االأدّل��ة  وحتليل 

املعل�مات التكتية... 

تدريب  اأح��ي��اًن��ا  ال��ف���ج  م��ن  وُيطلب 

القطع  خم��ت��ل��ف  م���ن  جم��م���ع��ات 

الدهم  عمليات  على  الع�سكرية 

والتدريبات البحرية.

املن�ساآت: ور�سة عمل م�ستمّرة

ا�ستطاع ف�ج مغاوير البحر، يف ال�سن�ات القليلة املا�سية، اأن 

يحّقق تقّدًما ملح�ًظا يف خمتلف االأ�سعدة. فكما اأن التدريب 

حتديث  ي�سّكل  كذلك  العام،  خمّططه  يف  اأول���ّي��ًة  يحتّل 

هذا  من  الف�ج  حاجات  لتلبية  بع�سها  وا�ستحداث  املن�ساآت 

التدريب، جزًءا من اأول�ياته.

الثكنة  اأرجاء  يف  ج�لٍة  يف  ا�سطحبانا  وم�ساعده  الف�ج  قائد 

التي باتت متتّد على م�ساحة كبرة من االأر�ش وت�سّم من�ساآت 

متطّ�رة تتما�سى واخلّطة التدريبّية املّتبعة. املحّطة االأوىل كانت 

�سعيد  على  ن�عها  من  االأوىل  تعترب  التي  العمليات  غرفة  يف 

الق�سم االأول  اأق�سام:  اللبناين وت�سّم ثاثة  ال�حدات يف اجلي�ش 

ه� غرفة العمليات بحّد ذاتها )JOG ROOM( حيث يجري 

العمليات  ومراجعة  العمليات  اأوامر  على  والعمل  التخطيط 

 .)After Reaction Review- ARR( وتق�ميها  املنّفذة 

وميكن اأن ُيعَقد يف هذه الغرفة اأي م�ؤمتر ع�سكري 

ت�ساهي  اإذ  امل�ست�ى،  رفيع 

غرف  اأرقى  بتقنياتها 

هذه  يتبع  ت��ط��ّ�ًرا.  واأكرثها  الغربية  العمليات 

الغرفة ق�سم ثاٍن ه� غرفة التحليل )Analysis Room( حيث 

يتّم حتليل املعل�مات اال�ستخباراتية واال�ستعامية ال�اردة من 

فريق  قبل  من  واال�ستعام،  واال�ستطاع  املراقبة  جمم�عات 

التحليل.

ال�س�تي،  والتحّكم  الرتجمة  غرفة  فه�  الثالث  الق�سم  اأّما 

غرفة  يف  ُيعَر�ش  م��ا  ي�ساهد  اأن  للمرتجم  ميكن  حيث 

العمليات فيرتجمه مبا�سرًة عرب نظام �س�تي ي�سل اإىل املتلّقي 

حتقيق 
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ب�ا�سطة �سماعة.

اأن�سئ  للثكنة  املقابل  ال�ساطئ  على 

�سن�س�ل بحري )اأ�سبح التنفيذ يف املرحلة 

امل��زاح��ف  حماية  ب��ه��دف  النهائية( 

الزوارق  الإنزال  ت�ستعمل  التي  الباط�نية 

ا  املطاطية واإخراجها. وه� ي�ستعمل اأي�سً

لها  يتيح  ما  ال�سريعة  ال��زوارق  لركن 

االنطاق ال�سريع حتى يف اأ�س�اأ حاالت 

اإىل  الف�ج م�سطًرا  البحر. فقد كان 

اأو  ج�نية  قاعدتي  اإىل  ا  برًّ التحّرك 

بروت البحرّيتني الإنزال الزوارق، ما 

كان يكّبده وقًتا وم�سروًفا وخطًرا 

ا. اإ�سافيًّ

ة  ا، من�سّ من من�ساآت الف�ج اأي�سً

ولل�ف�د  لاحتفاالت  خا�سة 

على  مراقبة  ونقطة  ال��زائ��رة، 

اأوت��سرتاد البرتون- بروت لر�سد 

اأي حتّرك م�سب�ه، وجدار عاٍل 

مّت  الذي  الرماية  يحمي حقل 

ت��سيعه.

اإن�ساء  الف�ج  يرتّقب  وفيما 

يتّم  مغلق،  رم��اي��ة  حقل 

بفرق  خا�ش  مبنى  اإن�ساء 

ال��ت��دري��ب االأم��رك��ي��ة 

التي تدّرب لديه وقد بات 

النهائية،  امل��راح��ل  يف 

ط���ري���ق  �����س����ّق  اإىل 

ي�ستخدمها  ب��ح��ري��ة 

للحّد  الع�سكري�ن 

على  تنّقلهم  م��ن 

ال���ط���ري���ق ال���ع���ام. 

الف�ج  يعمل  كما 

خزان  اإن�ساء  على 

م�����ي�����اه ك��ب��ر 

ي���ل���ّب���ي ح��اج��ة 

الع�سكرّيني مع 

تزايد عددهم. 

يخ�ّش  م��ا  يف 

مّت  الريا�سة، 

ملعب  اإن�ساء 

ك�����رة ق���دم 

 )mini football(

يف  ال�سّحي  النادي  تط�ير  ومّت  ال�سامة،  معاير  فيه  تت�افر 

الثكنة وجتهيزه باأحدث معّدات التدريب الريا�سي. وي�سّدد 

قائ�د الف��ج يف ه���ذا املج��ال، على 

الري�ا�س�ة  اأن 

ي����م�����������ي�����������ة 

واإل���زام���ي�����������ة 

على  للحف�اظ 

البدنية،  اللي�اقة 

وعلى اجله�زي�ة.

التكنولوجيا يف 

خدمتنا

والعتاد قيد التطوير

ي�سعى  �سبق،  ما  اإىل 

ا�ستثمار  اإىل  ال��ف���ج 

وتط�يرها  التكن�ل�جيا 

ب�سكل يتنا�سب وطبيعة 

امل��ه��م��ات وال�������س���رورات 

الع�سكرية، وقد اأدخل اإىل 
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يف  هيكليته 

هذا االإطار برناجًما حديًثا 

التي  امل��ع��ل���م��ات  بنك  يت�سّمن 

من  وذل�ك  بع�سكرييه،  تتعّلق 

�سمن خّطة التبليغ التي يت�بعه�ا 

يف  الكاملة  اجله��زية  لتاأمني 

عندما  �ساعات،  اأرب��ع  من  اأق��ّل 

ي�ستدعي ال��سع ذلك.

بغرفة  ��ا  اأي�����سً ال��ف���ج جم��ّه��ز 

ل���ه���ا يف  م��ث��ي��ل  ���س��غ��ط ال 

اأح��د  يف  واح���دة  �س�ى  لبنان 

ع�جلت  وقد  امل�ست�سفيات. 

�سلل  حالَتا  الف�ج  غرفة  يف 

م�اطَنني  اأ�سابتا  ن�سفي 

ب�سبب حادث غرق خال 

ال��غ��ط�����ش.وك��ان ذل��ك 

عمًا اإن�سانًيا من دون اأي 

مقابل قّدمه الف�ج بناًء 

قائد  العماد  اأوامر  على 

اجلي�ش. 

ك����ذل����ك ي��ع��م��ل 

تط�ير  على  ال��ف���ج 

ه��ذا  ويف  ع���ت���اده، 

تط�ير  مّت  االإط����ار 

القتالية  االآل��ي��ات 

وتط�ير  وتدريعها، 

االت�ساالت  نظام 

)تاأمني نظام ات�ساالت 

عتاد  الف�ج  حّقق  كما  امل��اء(.  حتت 

غط�ش متطّ�ًرا ون�سبة جّيدة من حاجاته مقارنًة باالإمكانات، 

وه� بانتظار حتقيق جزء جديد من �سمن خطة 

الت�سليح اخلم�سية.

غ��ادرن��ا 

ث���ك���ن���ة 

ف�ج مغاوير 

ال����ب����ح����ر، 

نف��سنا  ويف 

 ، نينة لطماأ ا

ف�����ال������ط�����ن 

ع����ه����دة  يف 

اأي������ٍد اأم��ي��ن��ة، 

يجّددون  ورج��ال 

مع  ع���ط���اءه���م 

ك����ل اإ����س���راق���ة 

�سم�ش.

حتقيق 

ع�سكري

العدد 44364

للفا�سلني الدمار 

اخلا�ش  املخّيم  م��دخ��ل  عند 

م  جم�سّ اجل����دد،  ب��امل��ت��ط��ّ�ع��ني 

من  م�سن�عة  اأرزة،  �سكل  على 

حجارة باط�ن يحمل كل منها 

ا�سم متطّ�ع، ومن يف�سل يف دورة 

�ش  املخ�سّ احلجر  يدّمر  امل��غ���ار، 

ال�سمه... 





البقاع

اأ���س��درت��ه ق��ي��ادة  يف ب��ي��ان 

الت�جيه  مديرية  اجلي�ش- 

اأعلنت   ،2015/9/15 بتاريخ 

»اأن ق�ة اجلي�ش اأوقفت يف بلدة 

عر�سال يف عملية ع�سكرية 

اإبراهيم  االإره��اب��ي  ن�عية، 

قا�سم االأطر�ش الذي اأقدم على 

عنا�سر  خطف  يف  امل�ساركة 

م��ن اجل��ي�����ش وق�����ى االأم���ن 

ال��داخ��ل��ي خ���ال االأح����داث 

التي جرت يف عر�سال )2014(، 

باجتاه  �س�اريخ  اإطاق  وعلى 

وعلى  بقاعية،  بلدات  ع��ّدة 

تفخيخ عّدة �سيارات واإطاق 

امل�اطنني  النار على عدد من 

واإ�سابة  مبقتلهم  والت�سّبب 

البع�ش بجروح خطرة«.

مع  التحقيق  ب������س��ر  وق���د 

الق�ساء  ب��اإ���س��راف  امل���ق���ف 

املخت�ش.

ك���ذل���ك، ووف����ق ال��ب��ي��ان 

بتاريخ  القيادة  عن  ال�سادر 

مديرية  اأحالت   ،2015/8/18

امل���خ���اب���رات ع��ل��ى ال��ق�����س��اء 

امل��خ��ت�����ش، امل���ق���ف��ني زه��ر 

ح�سني اأم�ن واإياد �سالح اأم�ن 

اللذين كانا قد اأوقفا بتاريخ 

اإىل  النتمائهما   ،2015/8/14

والقيام  اإره��اب��ي��ة  تظيمات 

بعمليات تفجر.

التحقيقات  ب��ّي��ن��ت  وق���د 

»زه��ر  اأن  ال��ب��ي��ان  بح�سب 

بتاريخ  اأق��دم  قد  اأم���ن كان 

وب��اال���س��رتاك   ،2013/7/7

م���ع اأح����د امل���ق���ف��ني وم��ع 

على  االأطر�ش،  عمر  القتيل 

على  نا�سفتني  عب�تني  زرع 

اأدى  حيث  ال��ه��رم��ل،  مفرق 

ا�ست�سهاد  اإىل  انفجارهما 

ووق���ع  ومدنيني  ع�سكريني 

عدد من اجلرحى.

اإط��اق  على  اأق���دم  كما 

�س�رايخ على مدينة الهرمل، 

يتّم  مل  مفخخة  �سيارة  ونقل 

امل�ق�ف  اأّن  علًما  تفجرها، 

م�ستخدًما  ي��ت��ج��ّ�ل  ك���ان 

بطاقة ه�ية تع�د ل�سقيقه.

اأم���ن، فقد  اإي��اد  اأم��ا املدع� 

اع����رتف ب��ق��ي��ام��ه ب��ت��ج��ارة 

متفجرات  ون��ق��ل  االأ�سلحة 

عر�سال  من  وذخائر  واأ�سلحة 

وبالعك�ش،  جرودها  باجتاه 

تنظيمات  مل�سلحة  وذل���ك 

اإرهابية«.

ا،  اأي�سً عر�سال  منطقة  ويف 

املطل�ب  اجلي�ش  ق�ى  اأوقفت 

اأح����م����د خ���ال���د احل���ج���ري 

مل��ح��اول��ة   ،)2015/8/12(

اإىل  م���اًدا كيميائية  اإدخ��ال 

املمكن  من  البلدة،  ج��رود 

ت�سنيع  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 

املتفجرات.

اجلي�ش  ق���ى  اأوقفت  كما 

خال عمليات دهم نّفذتها 

بت�اريخ خمتلفة، يف مناطق: 

دار  الهرمل،  عر�سال،  اللب�ة، 

وامل�سنع  بعلبك  ال�ا�سعة، 

حممد  ال�س�ريني:  احل��دودي��ة، 

حممد  ال���رف���اع���ي،  ي������س��ف 

خالد  اجل���اع����ر،  م�سطفى 

الغاوي، حمد اخللف،  حممد 

حممد  املح�،  حممد  اأحمد 

اأحمد  م�ؤن�ش  دروي�����ش،  علي 

م�سع�د  مالك  الدين،  �سيف 

دق�  حممد  وح�سان  عا�س�ر 

ل��ع��اق��ت��ه��م ب��ت��ن��ظ��ي��م��ات 

بع�سهم  وانتحال  اإرهابية، 

اإىل  باالإ�سافة  اأمنّية،  �سفة 

عرب  �س�رّيني  ت�سّلل  ت�سهيل 

اأوق��ف��ت  احل������دود. يف ح���ني 

املدع�ين مهدي كرم جعفر، 

كرم  ومراد  جعفر  كرم  ل�اء 

جعفر الإقدامهم على اإطاق 

اأح��د  واالع���ت���داء على  ال��ن��ار 

الع�سكريني يف اأوقات �سابقة.

ويف حملة اإيعات يف بعلبك، 

ملديرية  تابعة  دوري��ة  اأوق��ف��ت 

 )2015/8/14( امل��خ��اب��رات 

م�ؤلفة  م�سّلحة  �سلب  ع�سابة 

جعفر،  م��اج��د  حممد  م��ن: 

اأي���ب،  حممد  وح�سن  علي 

بع�ش  بح�زتهم  و�سبطهم 

اخلفيفة  احلربية  االأ�سلحة 

وكمّية من املخدرات.

جبل لبنان

الت�جيه  مديرية  اأعلنت 

بتاريخ  اأ���س��درت��ه  ب��ي��ان  يف 

من  ق����ة  اأّن   ،2015/8/13

اجلي�ش اأوقفت يف حملة حارة 

حريك امل�اطن ح�سن ح�سني 

زعيرت، املطل�ب ت�قيفه بجرم 

مبقتل  والت�سبب  نار  اإط��اق 

اأحد امل�اطنني وجرح اآخر.

دوري��ة  تعّر�ست  ك��ذل��ك، 

 )2015/9/9( للجي�ش  تابعة 

– الفنار،  الزعيرتية  يف حملة 

الإطاق نار من قبل م�سّلحني 

ي�ستقّل�ن  للعدالة  مطل�بني 

�سيارة ن�ع »كيا ري�«، ما اأدى 

الع�سكريني  اأحد  اإ�سابة  اإىل 

بجروح خطرة. وقد رّد عنا�سر 

النران  م�سادر  على  الدورية 

اأحد مطلقي  فاأ�سيب  باملثل، 

�سعد  علي  املدع�  وه���  النار 

اأحد  اإىل  الذي مّت نقله  زعيرت 

امل�ست�سفيات وما لبث اأن فارق 

احلياة متاأثًرا بجراحه.

واأوق����ف����ت ق�����ى اجل��ي�����ش 

اأن  بعد  امل�ستخدمة  ال�سيارة 

االآخرون،  امل�سّلح�ن  منها  فّر 

م�سد�سني  بداخلها  و�سبطت 

حربيني وكمّية من الذخائر 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اخل��ف��ي��ف��ة، 

وامل���اد  احل��ب���ب  م��ن  كمّية 

اجلي�ش  ق�ى  وت�ستمر  املخدرة. 

مطلقي  جميع  مباحقة 

واإحالتهم  لت�قيفهم  ال��ن��ار 

على الق�ساء املخت�ش.

ك���ذل���ك، اأوق����ف����ت ق���ى 

اجل��ي�����ش يف م��ن��اط��ق: وط��ى 

امل�سيطبة، �سحراء ال�س�يفات، 

الليلكي، حارة حريك، بئر 

احلازمية  ق�سق�ش،  ح�سن، 

من  ع����دًدا  ���س��ح��رور،  ووادي 

يوميات 

اإعداد:اأمنية

نينا عقل خليل

العدد 46364

املناطق، وقد �سملت  الأمنية يف خمتلف  تنفيذ تدابريه  وا�سل اجلي�ض 

بنتيجتها  حقق  املطلوبني،  لأماكن  دهم  عمليات  املنّفذة  الإجراءات 

القب�ض  باإلقاء  ومتّثل  ال�سابقة،  اإجنازاته  اإىل  اأ�سيف  كبرًيا  اأمنًيا  اإجناًزا 

على امل�سوؤول الأمني لتنظيم »داع�ض« يف عر�سال املدعو ابراهيم قا�سم 

الأطر�ض املتوّرط يف عّدة ق�سايا اإرهابية، اإىل جانب مطلوبني واإرهابيني 

اأعلنته قيادة  التدابري، وفق ما  اأ�سفرت عنه هذه  اآخرين. ويف ما يلي ما 

اجلي�ض – مديرية التوجيه يف �سل�سلة بيانات اأ�سدرتها تباًعا.

امل�سوؤول الأمني لتنظيم »داع�ض« 

واآخرون يف قب�سة العدالة
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املطل�بني  وال�س�ريني  امل�اطنني 

نار  اإط��اق  بجرائم  للعدالة 

واإ�سابة م�اطنني وع�سكريني. 

بع�سهم  بح�زة  �سبطت  وقد 

اأ�سلحة حربية خفيفة وذخائر 

من  كمّية  اإىل  لها،  عائدة 

املتنّ�عة  الع�سكرية  االأمتعة 

وكمّية من املخدرات.

كما اأوقفت يف حملة حارة 

كاًّ   )2015/8/20( حريك 

ح�سن  علي  العراقيني:  من 

ح�سن  اخل���ي��ل��دي،  ط��ال��ب 

يا�سر  امل��س�ي،  ح�سن  حممد 

م�سطفى جعفر جمال الدين 

علي،  ال��ع��زي��ز  عبد  وف��ار���ش 

ن�ع  �سيارة  داخ��ل  ل�ج�دهم 

ل�حة  حتمل  ف�ل�سفاكن 

اأخ��رى  ل�سيارة  ت��ع���د  م����زّورة 

لا�ستباه  ت�قيفها  مطل�ب 

عمل  لتنفيذ  با�ستخدامها 

اأمني.

ال�سمال

وا�سلت  ال�سمال،  يف منطقة 

مهّماتها  اجلي�ش  وح���دات 

اخلارجني  لت�قيف  االأمنية 

ع���ن ال���ق���ان����ن وامل��خ��ّل��ني 

كرم  حملة  ففي  ب��االأم��ن. 

دورية  اأوقفت  زغرتا،   – �سدة 

 )2015/8/17( اجلي�ش  م��ن 

اخل���ري  اإي��ل��ي حنا  امل���اط��ن 

و�سبطت  النار،  اإطاق  بجرم 

مع  حربّيا  ا  م�سّد�سً بح�زته 

واأوقفت  له.  العائدة  الذخائر 

زغرتا  حملتي  يف  اأخرى  دورية 

والعرونية )التاريخ نف�سه( 33 

ال�س�رية  التابعية  من  ا  �سخ�سً

االأرا���س��ي  داخ���ل  لتج�الهم 

اأوراق  دون  م��ن  اللبنانية 

ثب�تية.

ال���ب���ارد،  ن��ه��ر  خم��ي��م  ويف 

ملديرية  تابعة  دوري��ة  اأوق��ف��ت 

 ،)2015/9/6( امل��خ��اب��رات 

�سالح  حممد  الفل�سطينيني 

لقيامهم  جم��ذوب،  وحممد 

تهريب  لعملية  بالتح�سر 

ب�ا�سطة  تركيا  اإىل  اأ�سخا�ش 

البحر.  ع��رب  �سيد  م��رك��ب 

اجلي�ش  ق����ى  ده��م��ت  وق���د 

يف  ال�سكنية  ال�سقق  اإح��دى 

حيث  ال��ب��داوي،  جبل  حملة 

ا من التابعية  اأوقفت 21 �سخ�سً

ملحاولتهم  الفل�سطينية 

غر  ب�����س���رة  لبنان  م��غ��ادرة 

ب��ت�����س��ه��ي��ل من  ���س��رع��ي��ة 

املذك�رين.

كما دهمت ق�ى اأخرى اأحد 

املباين يف حملة جبل حم�سن 

)2015/8/14(، حيث �سبطت 

يف ملجاأ املبنى، ثاث قذائف 

عائدة  وح�س�ات  �ساروخية 

لها، باالإ�سافة اإىل كمّية من 

واالأعتدة  اخلفيفة،  الذخائر 

واالألب�سة الع�سكرية، واأوقفت 

املدع�  الدهم  عملية  خال 

لاإ�ستباه  حم�د  فايز  اأحمد 

ب���ح���ي���ازت���ه امل�����س��ب���ط��ات 

املذك�رة.

�سيدا

اأ���س��درت��ه ق��ي��ادة  يف ب��ي��ان 

 ،2015/8/17 بتاريخ  اجلي�ش 

دورية  »اأوقفت  باأنه:  اأف��ادت 

يف  املخابرات  ملديرية  تابعة 

حممد  امل�اطن  �سيدا  مدينة 

النق�زي، الرتباطه مبجم�عة 

ال�����س��ي��خ امل�����ق�����ف اأح��م��د 

بلقاء  والع��رتاف��ات��ه  االأ���س��ر، 

جمم�عة اإرهابية والتخطيط 

ال����س���ت���ه�������داف م��راك��������ز 

اجلي���ش.

وقد ب��سرت التحقيقات معه 

باإ�سراف الق�ساء املخت�ش«.

... وموقوفون يف جرائم 

وخمالفات خمتلفة

بيان  )وفق  القيادة  اأعلنت 

اأنه   )2015/9/4 بتاريخ  �سادر 

االأمنية  التدابر  »بنتيجة 

التي اتخذتها وحدات اجلي�ش 

خال  اللبنانية  املناطق  يف 

�سهر اآب املن�سرم، اأوقفت هذه 

من  ا  �سخ�سً  1695 ال���ح��دات 

جن�سيات خمتلفة، لت�ّرطهم 

يف جرائم وخمالفات. 

ف�سملت  امل�سب�طات  اأم��ا 

و5  �ساحنات  و5  �سيارة   153

زوارق �سيد، و167 دّراجة نارية، 

وك��م��ّي��ات م��ن االأ���س��ل��ح��ة 

اليدوية  وال��رم��ان��ات  الفردّية 

واملت��سطة  اخلفيفة  والذخائر 

واالأع����ت����دة ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

ك��م��ّي��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

م���ن امل���خ���درات واالأج���ه���زة 

االإلكرتونية.

مع  امل���ق���ف��ني  ت�سليم  مّت 

امل��راج��ع  اإىل  امل�����س��ب���ط��ات 

املخت�سة الإجراء الازم«.

اعرتافات ابراهيم الأطر�ش

اإعداد تفجريات ومبايعة »داع�ض«

يف متابعة لت�قيف املطل�ب ابراهيم قا�سم االأطر�ش، �سدر عن 

قيادة اجلي�ش بيان )2015/9/22( ح�ل اأبرز اعرتافاته. وجاء يف 

اأنه  اأّنه »بنتيجة التحقيق مع املدع� االأطر�ش، اعرتف  البيان 

با�سر اعتباًرا من العام 2011، بتجارة االأ�سلحة والذخائر احلربية، 

وا�سرتاكه مع اآخرين يف نقلها اإىل عر�سال ومنها اإىل الداخل 

ال�س�ري، مل�سلحة اأحد التنظيمات االإرهابية.

 ،2012 العام  يف  املخابرات  مديرية  قبل  من  ت�قيفه  وبعد 

التنظيمات  مع  الت�ا�سل  ع��اود  حمك�مّيته،  م��ّدة  وانق�ساء 

اإرهابّية  جمم�عة  واأن�ساأ  احلق«،  »جند  ل�اء  وبايع  االإرهابية، 

الق�سطاين  جعفر  اأب�  مب�ساعدة  ال�سيارات،  بتفخيخ  قامت 

ق معه عمليات �سراء  )قائد كتيبة �سهداء الق�سطل( الذي ن�سّ

ال�سّيارات وتفخيخها، واإر�سالها اإىل �س�ريا ولبنان، ومنها جيب 

ا للتفجر يف البزالية، لكّنه انفجر واأّدى  ن�ع GMC كان معدًّ

اإىل مقتل املدع�ّين عمر االأطر�ش و�سامر احلجري، وجيب ن�ع 

ا للتفجر يف ال�ساحية اجلن�بية،  »غراند �سروكي«، كان معدًّ

ولكن مّت �سبطه من قبل اجلي�ش. اأما ال�سيارات االأخرى، فقد 

اأمّت تفخيخها و�سّلمها اإىل اآخرين ومل يعرف م�سرها.

كتيبة  مع  القتال  يف  مب�ساركته  امل�ق�ف  اع��رتف  كما 

»جند احلّق« حتت قيادة اأب� مالك التّلي، وبعد مبايعته تنظيم 

»داع�ش«، انتقل مع جمم�عته اإىل مدينة الرقة ال�س�رية، حيث 

لبنان،  اإىل  ع�دته  وبعد  املذك�ر.  التنظيم  يف  قياديني  التقى 

�سارك يف القتال �سّد اجلي�ش يف عر�سال، ويف الهج�م على مركز 

امل�سيدة التابع للجي�ش. وال تزال التحقيقات م�ستمّرة مع املدع� 

االأطر�ش لك�سف ت�ّرطه يف ق�سايا اإرهابّية اأخرى«.
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بداية مع الن�سيد ال�طني، عّرف بعدها 

ج�زيف  ال�سيد  ج��اد  جمعية  رئي�ش 

احلّ�اط باأن�اع املخّدرات، القدمية منها 

ب��داأت  التي  تلك  ا  خ�س��سً واحلديثة، 

باالنت�سار م�ؤخًرا عرب �سبكة االنرتنت.

امل��خ��ّدرات هي  تعاطي  اآف��ة  اأن  واأّك��د 

وت�سريع  ن�سرها  على  يعمل  بدعة  اأ�سًا 

يعرف  ما  اإىل  ينتم�ن  من  ا�ستخدامها، 

يقيم�ن  ال��ذي��ن  ال�سيطان«  ب�»عبدة 

خالها  ت�ستخدم  غريبة  دم�ّية  ا  طق��سً

العن�سر  عق�ل  على  للتاأثر  املخّدرات 

والقتل  الرذيلة  يف  لانغما�ش  ال�سبابي 

واالغت�ساب واجلرمية.

كيفية  احل���ّ�اط  ال�سيد  �سرح  كما 

�سراء اأ�سحاب االأم�ال املخّدرات الباهظة 

املحدود،  الدخل  ذوو  يلجاأ  بينما  الثمن، 

اأن���اع  اإىل  منهم،  ال�سباب  ا  خ�س��سً

والتي  ثمًنا  االأرخ�ش  االأخ��رى  املخّدرات 

�سة  تك�ن عادًة م�سّنعة من اأدوية خم�سّ

لا�ستعمال  اأو  احل��ي���ان��ات  لتخدير 

اأّن  ال�ساأن  ه��ذا  يف  واخلطر  ال��زراع��ي. 

مزج  عرب  املراهقني  بع�ش  قاد  االإدم��ان 

والنفتالني  كال�تينر  كيميائية  م�اد 

تاأثر  على  احل�س�ل  اإىل  واالأ���س��ي��ت���ن 

اخلط�رة  يف  غاية  اأم��ر  وه���  امل��خ��درات، 

فرتة  بعد  ت���ؤّدي،  امل�اد  هذه  اأن  اإىل  نظًرا 

االأن�سجة  تاآكل  اإىل  ال�سنتني،  تتعّدى  ال 

ا مما يت�سّبب بامل�ت املحّتم. كلًيّ

كيف  احلّ�اط  ال�سيد  عر�ش  كذلك 

ي��ت��ّم ب��ي��ع امل���خ���ّدرات ع��ل��ى اخ��ت��اف 

دون  من  االنرتنت  �سبكة  عرب  اأن�اعها 

ح�سيب اأو رقيب، معّرًفا بن�ع املخّدرات 

املرّوج�ن  يعمل  التي  اجلديدة  الرقمّية 

 idoser.com م�قع  عرب  بيعها  على 

االأمركي الذي يبيع امل��سيقى الرقمّية 

املخّدرة امل�سّماة باأ�سماء اأن�اع املخّدرات: 

 keptagoneو  Heroineو  Cocaine
الدفع  يتّم  حيث  متفاوتة  وباأ�سعار 

ببطاقات االعتماد.

ج  تروَّ ال�سياق عينه، عر�ش كيف  ويف 

عرب  واجلامعات  امل��دار���ش  يف  امل��خ��ّدرات 

وا�ستغال  االحتيال  منها  عديدة  طرق 

باأن�اع  عّرف  كما  االن�سانية.  امل�ساعر 

يف  امل�ستخدمة  وامل�سروبات  امل��اأك���الت 

عمليات االحتيال هذه، ومنها احلل�ى 

املمزوجة  والروحية  الغازّية  وامل�سروبات 

لها  التي ال طعم  املتطّ�رة  املخّدرة  بامل�اد 

وال رائحة.

بالطرق اجلديدة  املحا�سر معّرًفا  وختم 

التي  املاأك�الت  ك�سف  يف  امل�ستخدمة 

حتت�ي على املخّدرات، ومنها اآلة �سغرة 

الطعام  يتّم و�سعها يف   USB�بال �سبيهة 

داللة  االأخ�سر  بالل�ن  فت�سيء  امل�سب�ه 

اأك�اب  عن  ف�سًا  خم��ّدر؛  وج�د  على 

و�سعت  اإذا  باالأحمر  تتلّ�ن  زجاجية 

املخدرات فيها.

اأدوية اأم �سموم؟

ال�سابق  ال�سيادلة  نقيب  حتّدث  بدوره 

�ر عن االأدوية  الدكت�ر زياد ن�سّ

العاجات  يف  ت�ستعمل  التي 

ت�سكني  وم��ن��ه��ا  املختلفة، 

والتي  ال�سعال،  ومعاجلة  االآالم 

اأخرى  الأه��داف  املتعاط�ن  ي�ستخدمها 

اإىل  و���س���اًل  اال�سرتخاء  خانة  يف  ت�سّب 

االأدوية  عر�ش  كما  والتخدير.  الهل��سة 

االأج�سام،  كمال  ريا�سي�  يتناولها  التي 

Anabolic( Steroid  Protein( والتي 
الكبد  ت�سرب  خطرة  ا  اأمرا�سً ت�سّبب 

اإىل  وتق�د  االأخ��رى  الب�سرّية  واالأع�ساء 

امل�ت.

�ر  ن�سّ الدكت�ر  حتّدث  االإطار  هذا  ويف 

يف  املنت�سرة  ال��ط��اق��ة  م�����س��روب��ات  ع��ن 

�ساًحا  تعترب  والتي  اللبنانية  االأ�س�اق 

املراهقني،  اأج�ساد  اإىل  مبا�سرة  م�ّجًها 

ويكمن  بكرثة.  ا�ستهاكها  مّت  اإذا 

اخلطر االأكرب يف االأن�اع اجلديدة  التي 

االأ�س�اق  يف  قريًبا  �ستطرح  والتي  طرحت 

والتي حتت�ي على احل�سي�سة واملخّدرات.

ابتكارات حديثة

الكح�ل  اأن�اع  املحا�سر  عر�ش  اأخًرا 

�سركة  اأك��رب  حديًثا  �سنعتها  التي 

ك��ح���ل يف ال��ع��امل، وه��ي ع��ب��ارة عن 

اأقرا�ش من الكح�ل )علًنا( واملخّدرات 

التاأثر  الإعطاء  املاء  يف  تذّوب  )�سمًنا(، 

يف  ب  ت��سّ اأّن��ه��ا  فيها  وال��اف��ت  ذات��ه. 

عدد  على  حتت�ي  جًدا  �سغرة  اأكيا�ش 

طّ�ر  ابتكار  وه�  االأقرا�ش،  من  كبر 

حمل  فبدل  ال�سفر،  خال  لا�ستخدام 

ال�ي�سكي  اأو خم�ش زجاجات من  اأربع 

حمل  مي��ك��ن  ال�����س��ف��ر،  ح��ق��ائ��ب  يف 

اخلفيف  املنتج  هذا  من  �سغر  كي�ش 

ندوة

اإعداد:

ليال �سقر الفحل

العدد 48364

املخدرات اآفة الآفات

قائد  ممّثل  بح�سور 

اجلي�ض العميد الركن جميل حمدان، اأقام البنامج الوطني للوقاية من 

ال�سوؤون الجتماعية ندوة يف كلّية فوؤاد �سهاب للقيادة  الإدمان يف وزارة 

والأ�سرار  املخّدرات  تعاطي  اآفة  حول  والأركان، 

الناجمة عنها. اأقيمت الندوة بالتعاون مع البنامج 

العامة  ال�سّحة  التدخني يف وزارة  للحّد من  الوطني 

الأركان  دورة  �سّباط  وح�سرها  »جاد«،  وجمعّية 

واآخرون من قطع اجلي�ض واألويته.
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ال�زن والذي ميكن اأن ميّر قان�نًيا عرب 

اجلمارك من دون اأي عقبات.

اأخطار اأخرى

ملكافحة  ال�طني  الربنامج  مدير  اأما 

ال��ت��دخ��ني وم���ف���ّ�����ش احل��ك���م��ة يف 

فادي  الدكت�ر  البا�سق  �سهر  م�ست�سفى 

�سّنان، فتمح�رت مداخلته ح�ل قان�ن 

العامة، وقد  االأماكن  التدخني يف  منع 

ب�سرامة،  القان�ن  تطبيق  اآليات  �سرح 

االأر�ش  على  االأم��ر  اأن  من  الرغم  على 

يت�ساهل�ن  العمل  فاأرباب  لذلك؛  مغاير 

من  ك��ان���ا  اإذا  ال��ق��ان���ن  تطبيق  يف 

املدّخنني.

واقع  �سنان  الدكت�ر  �سرح  كذلك 

اللبناين  املجتمع  يف  النارجيلة  انت�سار 

والذي يزيد من خطر التدخني، وي�ساعف 

املراهقني  عمر  اأن  م��سًحا  اأ���س��راره، 

الذين »ي�ؤرجل�ن« يبداأ من �سن الرابعة 

يتّم  االأمر  اأن  واالأخطر من ذلك  ع�سرة؛ 

اأمام اأعني االأهل. 

اجلميع  �سنان  الدكت�ر  دعا  هنا  من 

هذا  يف  مب�س�ؤولية  والتعاطي  ال�عي  اإىل 

املقاهي  بع�ش  اأن  ا  خ�س��سً امل��س�ع، 

االأركيلة«  »راأ���ش  يف  امل��خ��ّدرات  تد�ّش 

للمخّدرات،  وال��رتوي��ج  االإدم���ان  لن�سر 

الفًتا اإىل اأن امل�اد امل�ستخدمة يف �سناعة 

البا�ستيك  وت�سّم  رخي�سة،  التنباك 

والنايل�ن والنكهات اال�سطناعية التي 

ت�سبب �سرطان الرئة واجلهاز التنف�سي.

القانون

العدل  وزي���ر  م�ست�سار  ع���ّرف  بعدها 

قان�ن  بن�د  باأبرز  �سعب  حممد  القا�سي 

جرائم املخّدرات، �سارًحا كيف يتعامل 

على  املتعاطي  مع  اللبناين  القان�ن 

اإىل  حت�يله  فيتّم  ومري�ش  �سحّية  اأّن��ه 

اأما  ة.  املخت�سّ واجلمعيات  امل�ست�سفيات 

اإذا مل ير�َش باملعاجلة، فتتّم حماكمته.

عن  القا�سي  حت��ّدث  عينه  االإط��ار  يف 

املخّدرات  جتارة  وعن  املنّظمة  اجلرمية 

وعاملًيا،  حملًيا  انت�سارها  حقيقة  وعن 

ب�سكل  االآفة  هذه  تق�د  كيف  �سارًحا 

واالغت�ساب  وال�سرقة  القتل  اإىل  مبا�سر 

اإىل  وب��ال��ت��ايل  واالح��ت��ي��ال واالإره�����اب 

اجلرمية. 

كيف  �سعب  القا�سي  اأو�سح  اأخ��ًرا، 

تبذل ال�سلطات اللبنانية جه�ًدا جّبارة، 

ال�سئيلة  اإمكاناتها  من  الرغم  على 

الكابتاغ�ن،  حب�ب  �سناعة  ل�قف 

بحيث اأوقفت عمليات تهريب مايني 

خال  املهّربني  على  وقب�ست  احلب�ب 

العام املن�سرم.

كما حتّدث كّل من الدكت�رة �سارة 

فرن�سي�ش  ج�انا  والدكت�رة  الدين  عاء 

عن تاأثر املخّدرات والكح�ل على اأداء 

ال�سر  قان�ن  يعاقب  وكيف  ال�سائق، 

�سبط  يتّم  وكيف  املخالفني،  اجلديد 

واالختبارات  الدم  يف  الكح�ل  م�ست�ى 

االأم��ن  ق���ى  رج���ال  ي�ستخدمها  ال��ت��ي 

الداخلي لهذا الغر�ش.

كما ن�ق�ش م��س�ع االأدوية امل�سّكنة 

ال�سعال  معاجلة  يف  امل�ستخدمة  واالأدوية 

ال�سائقني،  على  وتاأثرها  واحل�سا�سّية 

الرتكيز،  وقّلة  النعا�ش  ت�سّبب  حيث 

والكح�ل،  املخّدرات  كتعاطي  متاًما 

اإىل  وبالتايل  احل����ادث  اإىل  ي����ؤدي  مم��ا 

االأ�سرار الب�سرية واملادّية.

التعّرف اإىل املدمنني

اأّما مديرة الربنامج ال�طني لل�قاية من 

االجتماعية،  ال�س�ؤون  وزارة  يف  االإدم��ان 

فعملت  ال��دي��ن،  نا�سر  اأم��رة  ال�سيدة 

يف  ل��ه��ا  �ش  خ�سّ ال���ذي  ال���ق��ت  خ���ال 

على  احلا�سرين  تعريف  على  ال��ن��دوة 

ط����رق اك��ت�����س��اف امل��ت��ع��اط��ني، من 

وقّلة  وارتباكهم  ت�سّرفاتهم  خ��ال 

للتفا�سيل،  ون�سيانهم  تركيزهم 

تظهر  التي  العامات  اإىل  باالإ�سافة 

باحمرار  واملتمّثلة  اأج�سادهم  على 

الب�ؤب�ؤ  ع  وت��سّ اجلف�ن  وانتفاخ  العني 

واحلركات  وال�سفتني،  الفم  وجفاف 

عن  ف�سًا  والفم؛  للعينني  ال��ااإرادي��ة 

والندوب  كاالزرقاق  االأخرى  العامات 

يف  امل�ستخدمة  االإب���ر  ت��رتك��ه��ا  ال��ت��ي 

املرتبكة  امل�ساعر  اإىل  التعاطي،  عملية 

االتزان  وعدم  العاطفي  اال�ستقرار  وعدم 

و�س�اًل اإىل اال�سطرابات الغذائية )�سهّية 

مفرطة، فقدان ال�سهّية(.

كلمة �سكر

اأخًرا، كان ملمثل قائد اجلي�ش العميد 

فيها  �سكر  كلمة  ح��م��دان  جميل 

التي بذل�ها يف  املحا�سرين على اجله�د 

االآفة  هذه  خط�رة  ر�سالة  اإي�سال  �سبيل 

على املجتمع اللبناين، ولت�سليط ال�س�ء 

العائلة  تهّز  التي  امل�سكلة  هذه  على 

عن�سر  �سربها  خ��ال  من  اللبنانية، 

اأن  م��سًحا  ال�طن؛  م�ستقبل  ال�سباب، 

اهتماًما  امل�ساألة  ت���يل  اجلي�ش  قيادة 

تعاونها  خال  من  فقط  لي�ش  ا،  خا�سً

واجلمعيات  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  مع 

بل  واليقظة،  ال���ع��ي  ن�سر  يف  املدنية 

ذل��ك،  ك��ل  جانب  اإىل  ات��خ��اذه��ا،  يف 

بالتعاون  ومكّثفة  م�سددة  اإج���راءات 

للق�ساء  االأخ��رى  االأمنية  االأجهزة  مع 

مرّوجي  و�سبط  احل�سي�سة  زراع��ة  على 

املخدرات وجّتارها واملتعاطني.





اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

يًدا بيد
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واأوالًدا،  اأمهات  اجلي�ض  �سهداء  عائالت  لهم...  اآخر  لقاء  يوم 

العري�سة على  ابت�ساماتهم  القبل والتحّيات، وتدّل  اجلميع يتبادلون 

فرح اللقاء باأ�سدقاء تعّودوا روؤيتهم يف منا�سبات �سعيدة.

تن�سيق  دع��ت جلنة  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع 

عائالت  اللبناين  اجلي�ش  �سهداء  ن�ساطات  ودعم 

الع�سكريني ال�سهداء اإىل حفل غداء يف نادي الرتباء 

املركزي يف الفيا�سّية، يف ح�سور ممثل قائد اجلي�ش 

كربليان  ن��زاري��ت  العميد  قهوجي  ج��ان  العماد 

واأع�ساء من اللجنة.

اجلي�ش  مو�سيقى  كانت  ال��ن��ادي  مدخل  اأم���ام 

البا�سات  اأقّلتهم  الذين  املدعوين  ا�ستقبال  يف 

الع�سكرية من خمتلف املناطق اللبنانية. وانت�سروا 

الغداء  اإىل  الأه��ايل  توّجه  حيث  النادي  اأنحاء  يف 

والأولد اإىل الربامج الرتفيهية.

طوين  املتقاعد  العميد  من  ترحيب  كلمة  وبعد 

با�سم  كلمة  عبدالله  �سامية  ال�سيدة  األقت  عازار، 

رئي�سة اللجنة ال�سيدة جوانا قهوجي مدلج، �سكرت 

خاللها اجلميع على ح�سورهم هذا اللقاء ال�سنوي 

الذي يعقد »لتكرمي من �سّحى فداًء لوطنه تارًكا 

واإرًثا من  اأماًل بالرغم من الأمل،  وراءه عيوًنا تلمع 

الفخر والعّزة والإباء رغم الفراق والفاجعة«.

اأّن »اجلي�ش احت�سن  اإىل  ال�سيدة عبدالله  واأ�سارت 

موّفًرا  العائلة،  كرّب  ال�سهداء  واأ�َسر  اأبناء  جميع 

لهم ال�ستقرار وجميع متطّلبات العي�ش الكرمي، 

�سفاههم«...  على  الب�سمة  وزارًعا  اآلمهم  خمّفًفا 

اأ�سحاب  واإىل  اجلي�ش  »قيادة  اإىل  ال�سكر  ووّجهت 

الأيادي البي�ساء...«.

وبالتزامن مع حفل الغداء كان الأولد ي�ستمتعون 

فرقة  قّدمتها  املجاورة  ال�سالة  م�سلّية يف  مب�سرحّية 

�سخ�سياتها  مع  فتفاعلوا  الفنّية،  �سمعان  �سربل 

و�سحكاتهم  تعليقاتهم  و�سدحت  وبهجة،  بفرٍح 

اأمهاتهم  اإىل  ين�سّموا  اأن  قبل  املكان،  اأرج��اء  يف 

على املائدة.

لتوزيع  ال�سنوية  املحطة  احلفل  نهاية  يف  وكانت 

اأبناء  من  ول��ًدا   520 حواىل  على  املالية  امل�ساعدات 

العام  بداية  اأعباء  تقلي�ش  للم�ساهمة يف  ال�سهداء، 

الدرا�سي.

غداء ولهو وم�ساهمة 

يف اأعباء العام الدرا�سي



اجلي�ش 

اإعداد:واملجتمع

روجينا خليل ال�سختورة

العدد 52364

عيد اجلي�ش وت�سحيات �سهدائه 

بالكلمات والر�سوم والألوان

مدير التوجيه يف تكرمي 

الفائزين: لنا اأن نفخر بكم

برعاية قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي ممّثاًل مبدير التوجيه العميد 

كوكتيل  حفل  – الفيا�سية،  املركزي  الرتباء  نادي  يف  اأقيم  قان�سو،  علي 

االأوىل  الثالثة  باالأعمال  الفائزين  اجلامعيني  للطالب  اجلوائز  لت�سليم 

اإعداد مل�سق اإعالين من وحي عيد اجلي�ض و�سهدائه للعام  يف م�سابقة 

.2015

فلل�سنة الثالثة على التوايل، نّظمت جمعّية »�سباب لبنان نحو الوطنية« 

بني  اخلاّلق  التعاون  وجوه  من  م�سرًقا  وجًها  متّثل  التي  امل�سابقة  هذه 

ال�سباط  من  عدًدا  ت�سّم  جلنة  توّلت  وقد  اللبناين.  وال�سباب  اجلي�ض 

واالأ�ساتذة اجلامعيني، االإ�سراف على امل�سابقة واختيار االأعمال الفائزة.

الوقائع

العميد  ج��ان��ب  اإىل  احل��ف��ل،  ح�سر 

املّر ممثاًل رئي�سة  ال�سيد مي�سال  قان�سو، 

الوطنية«  نحو  لبنان  »�سباب  جمعية 

اللجنة،  اأع�ساء  اآ�ساف،  كارول  ال�سيدة 

اللبنانية  واجلامعة  اجلمعية  ومندوبو 

ال��ط��الب  اإىل  اخل��ا���س��ة،  واجل��ام��ع��ات 

الفائزين وجميع الطالب الذين تقّدموا 

الفنية. باأعمالهم 

جرى  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

ن�ساطات  ع��ن  م�سّور  ملّخ�ش  عر�ش 

ال�سيد  األقى  ث��ّم  واأعمالها،  اجلمعية 

اجلمعية،  رئي�سة  با�سم  كلمة  امل��ّر 

با�سم  قان�سو  للعميد  كلمة  اأعقبها 

ال�سنتني  حلفلي  م�سّور  فعر�ٌش  القيادة، 

العام  نتائج  اإع��الن  قبل  ال�سابقتني، 

احلايل وت�سليم اجلوائز للفائزين.

القيادة كلمة 

با�سم  كلمته  يف  التوجيه  مدير  اأ�سار 

اإىل  للعودة  »احلاجة  اإىل  اجلي�ش  قائد 

ال�سافية،  الوطنية  الينابيع  اإىل  اجلذور، 

عليها،  اأنا  تن�سّ التي  وامل��ب��ادئ  والقيم 

الر�سالة، وم�ست  والتي قام عليها لبنان 

الأب���رار،  �سهدائنا  ق��واف��ل  �سبيلها  يف 

الذي  ال�سعب  الزمن  ه��ذا  يف  �سّيما  ل 

وتزدحم  والأزمات،  الأحداث  فيه  تتواىل 

املفاهيم  وتختلط  والتحّديات،  الأخطار 

وا�سحة  روؤية  وجود  دون  من  والقناعات، 

توؤول  اأن  ميكن  ما  اإىل  نافذة  وب�سرية 

اإليه الأمور...«.

فقال:  وال�سابات،  ال�سبان  اإىل  وتوّجه 

نب�ش  لأّن��ك��م  بكم،  نفخر  اأن  »لنا 

اأن  ولكم  غ��ده،  وق��ادة  الوطن  حا�سر 

اأم�سكتم  لأّنكم  باأنف�سكم  تفخروا 

املجد من حّديه، جمد النتماء للوطن، 

وجمد العطاء والتفّوق والإبداع. 

لقد بادرمت اإىل التعبري عن معاين عيد 

اجلي�ش وت�سحيات �سهدائه، بالكلمات 

خيالكم  ففا�ش  والأل����وان،  وال��ر���س��وم 

واأبدعت اأ�سابعكم، واأنتم توؤكدون اأّن 

الذي  العيد  هو  ذاته،  بحّد  اجلي�ش  وجود 

�ستبقى  بندقّيته  واأّن  بزمن،  يخت�سر  ل 

حمبة  واأّن  ال�سحيح،  الّت��اه  يف  دائًما 

وحمبة  الوطن،  حمبة  من  هي  اجلي�ش 

الوطن هي من حمبة الله«.

العميد  توّجه  القائد،  وبا�سم  ختاًما، 

والمتنان  ال�سكر  »بخال�ش  قان�سو 

�ساركوا  الذين  جميع  اإىل  والتهنئة 

وقف  من  ك��ّل  واإىل  امل�سابقة  ه��ذه  يف 

خلفهم، دعًما وت�سجيًعا وحتفيًزا...«.

كلمة اجلمعية

كلمته  يف  امل��ّر  ال�سيد  تذّكر  ب��دوره، 

الذين »�سّحوا بحياتهم  ال�سهداء الأبرار 

اأعطونا  الوطن،  اأجل  ومن  اأجلنا  من 

هذه  بها  رووا  دم  قطرة  ك��ّل  يف  القوة 

التي  اجلمعية  ب��دور  ون��ّوه  الأر�����ش...«، 

من  وان��خ��رط   2010 ال��ع��ام  يف  انطلقت 

وال�سبايا يف  ال�سباب  العديد من  خاللها 



مئات الن�ساطات امل�سرتكة مع املوؤ�س�سة 

الع�سكرية... 

مل�سق  اأجمل  م�سابقة  »اإّن  واأ�ساف: 

اإعالين يف عيد اجلي�ش، هي من �سمن 

تنّظمها  التي  الن�ساطات  من  �سل�سلة 

اجلمعية بالتن�سيق مع مديرية التوجيه 

العماد  اجلي�ش  قائد  دائمة من  وبرعاية 

جان قهوجي، املوؤمن بدور �سباب الوطن 

التقدم  نحو  وقيادته  م�ساكله  حّل  يف 

والزدهار«.

يحتاج  ل  امل�سابقة  يف  »امل�سارك  وقال: 

اأو  الر�سم  يف  وبراعة  فوتو�سوب  اإىل  فقط 

ا  اأي�سً يحتاج  بل  بها،  ليتفّوق  الت�سوير 

جذورها  يف  متتّد  واأحا�سي�ش  �سعور  اإىل 

واإىل  ما�سية،  �سنة  �سبعني  اإىل  العميقة 

جي�سنا  وبطولت  تاريخنا  اإىل  العودة 

وق�س�ش �سهدائنا...«.

و�ساكًرا  الفائزين  مهّنًئا  املّر  ختم  ثّم 

ونادي  التوجيه  ومديرية  اجلي�ش  قيادة 

الرتباء املركزي على رعاية هذا احلفل 

وا�ست�سافته.

االإعالن عن اأ�سماء الفائزين

ثالثة  الت�سويت  بعد  اللجنة  اختارت 

وج���ودك«  »ال��ع��ي��د  ه���ي:  فنية  ر���س��وم 

للطالب ميثم كركي يف املرتبة الأوىل، 

»دائًما  حيدر  علي  الطالب  ر�سم  تاله 

الثانية  املرتبة  يف  ال�سحيح«  بالتاه 

 – اللبنانية  اجلامعة  من  )كالهما 

معهد الفنون اجلميلة – الفرع الأول(، 

تري�سي  ر�سم  ج��اء  الثالثة،  املرتبة  ويف 

الروح  )جامعة  ال�سربات«  »يبعد  �سوما 

ت�سّلم  وق��د  الك�سليك(.   – القد�ش 

تقديرية،  و���س��ه��ادات  دروًع���ا  ال��ف��ائ��زون 

درًعا تذكارًيا  وبدورها قّدمت اجلمعية 

الع�سكرية.  للموؤ�س�سة  �سكٍر  عربون 

كوكتيل  حفل  اإىل  احل�سور  ودع��ي 

باملنا�سبة.
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وقفة وفاء

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

العدد 54364

اجلوية  ري��اق  قاعدة  ا�ست�سافت 

ال�سهداء  الع�سكريني  الأوالد  خميًما 

ال�سغار )بني 6 و12 �سنة(. وبالتن�سيق 

ال�سهيد  املغوار  املقدم  موؤ�س�سة  مع 

القاعدة  اأع��ّدت  العاقوري  �سبحي 

مدى  على  و�سياحًيا  ترفيهًيا  برناجًما 

اأ�سبوع يف الربوع البقاعية.

على  فرق،  �سبعة  اإىل  االأوالد  توّزع 

)من  اثنان  طان  من�سِّ فرقة  كل  راأ�ض 

اأبناء ال�سهداء الكبار الذين مّت اإعدادهم 

اأ�سخا�ض  اأربعة  وتوىّل  املهمة(،  لهذه 

التن�سيق بني الفرق وامل�سوؤولني. 

خميم ال�سغار 

لأبناء الع�سكريني 

ال�سهداء يف رياق

اأ�سبوع يف 

ربوع البقاع

من  اإكليل  و�سع  كان  الأول  الن�ساط 

الزهر با�سم موؤ�س�سة العاقوري على ن�سب 

يف  وامل�ساركة  اجلوية،  القوات  �سهداء 

كلمة  كانت  ثم  العلم،  رفع  مرا�سم 

اجلوية  ري��اق  قاعدة  قائد  من  ترحيب 

حلو،  روجيه  الطيار  الركن  العميد 

حياة  ال�سيدة  م��ع  القاعدة  يف  فجولة 

ال�سهيد  الطيار  اأول  املالزم  )والدة  �سدقة 

املخيم  على  اأ�سرفت  التي  �سدقه(  هادي 

املجال.  يف  الطويلة  خربتها  اإىل  نظًرا 

اجلوية،  القوات  ملدر�سة  زيارة  كانت  ثم 

حول  مي��ني  ���س��ادي  النقيب  م��ن  و���س��رح 

لينتهي  املناطة بها،  واملهمات  تاريخها 

ال�سباحة يف  ريا�سة  الأول مبمار�سة  اليوم 

فرتة بعد الظهر، وتعّلم �سرخات جديدة 

اجلوية«  و»القوات  ب�»الطيارين«  خا�سة 

و»الفهود«.

الفطور  ت��ن��اول  ب��ع��د 

جهاد  ال�سيد  )ق��ّدم��ه 

حداد(، توّجه الأولد لزيارة قلعة بعلبك 

حمافظ  كّرمهم  هناك  التاريخية. 

فاأقام  خ�سر،  ب�سري  الهرمل  بعلبك- 

مطعم  )يف  غ��داء  ماأدبة  �سرفهم  على 

العميد  ح�سور  يف  بعلبك(   – احل��الين 

املقدم  �سعد،  غ��ول  دي  الطيار  الركن 

املخيم.  م�سوؤويل  اإىل  ن�سرالله،  حممود 

خاطب  للمحافظ  كلمة  الغداء  تخلل 

اأن  الفخر  »لنا  ق��ائ��اًل:  الأط��ف��ال  فيها 



جنل�ش  واأن  الغداء  طاولة  ن�سارككم 

عندما  روؤو���س��ك��م  ف��ارف��ع��وا  بينكم، 

ت�سحيات  لأن  الأر�����ش  على  مت�سون 

ولولهم  ال��وط��ن،  لكل  ه��ي  اآبائكم 

اأي  يف  اأو  بعلبك  يف  هنا  اليوم  كنا  ملا 

اخلتام،  يف  لبنان«.  من  اأخ��رى  منطقة 

با�سم  كتاًبا  �سعد  الركن  العميد  قّدم 

فيه  ت�سكره  للمحافظ  اجلي�ش  قيادة 

ع��ائ��الت  ت���اه  النبيلة  لفتته  ع��ل��ى 

قّدمت  بدورها،  ال�سهداء.  الع�سكريني 

املوؤ�س�سة  درع  ال��ع��اق��وري  ليا  ال�سيدة 

با�سم  وتقدير  �سكر  عربون  للمحافظ 

امل�ساء،  ويف  اجلي�ش.  �سهداء  عائالت 

نادي  حديقة  يف  الع�ساء  الأولد  تناول 

�سباط قاعدة رياق اجلوية )تقدمة ال�سيد 

اإبراهيم تر�سي�سي(. 

وكان للم�ساركني يوم مميز يف زحلة. 

اإىل  دمر  جورج  ال�سيد  دعوة  تلبية  فبعد 

 -MC DONALD مطعم  يف  ال��غ��داء 

لفرقة  ا  راق�سً ا  عر�سً الأولد  ح�سر  زحلة، 

 CHANTAL- RABAI م��در���س��ة 

ح�سور  يف  �سكاف،  ج���وزف  ب���ارك  يف 

فاعليات زحلية.

ال�سياحية  املعامل  لكت�ساف  اآخر  يوم 

اجلولة  كانت  امل��رة  وه��ذه  البقاع،  يف 

الأوىل  امل��ح��ط��ة  ال��غ��رب��ي.  ال��ب��ق��اع  يف 

 WEST BEKAA منتجع  يف  كانت 

و�سط  يقع  الذي   COUNTRY CLUB
طبيعة خالبة. بعد اأن مار�سوا ال�سباحة 

يف اأحوا�سه، لّبوا دعوة ال�سيد عادل يون�ش 

وعائلته اإىل الغداء يف مطعم املنتجع، يف 

ح�سور قائد اللواء الثالث العميد الركن 

�سوقي رم�سان، م�ساعد قائد اللواء العميد 

الركن داين خوند، ورئي�ش اأركان اللواء 

فرتة  اأما  عبود.  غ�سان  الركن  العميد 

يف  ترفيهية  األعاًبا  فكانت  الظهر  بعد 

مدينة مالهي جب جنني.

يف امل�ساء، اأقيم ع�ساء حول م�سبح نادي 

ال�سباط حيث كّرمت موؤ�س�سة العاقوري 

اإجن��اح  يف  �ساهموا  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ش 

وتقدير  �سكر  ع��رب��ون  ب���دروع  املخيم 

لكل  اجلي�ش  قيادة  من  �سكر  وكتب 

دمر،  ج��ورج  يون�ش،  ع��ادل  ال�سيد  م��ن: 

وابراهيم تر�سي�سي. 

لفرقة  م�سرحية  األعاب  ال�سهرة  تخّلل 

SARA KIDS )تقدمة الإعالمي طوين 
)تقدمة  لالأولد  هدايا  وتوزيع  نعوم(،  بو 

ال�سيدة كارولني معلوف �سعاده(. كما 

احتفل اجلميع مع ال�سيدة حياة �سدقه 

باإطفاء �سمعة عيد ميالد ابنها ال�سهيد 

خميمات  يف  من�ِسًطا  كان  الذي  هادي 

مع  �سنة   15 م��دى  على  ال�سهداء  اأولد 

والدته. 

يف اليوم الأخري، عاد الأولد اإىل منازلهم 

خميم  من  جميلة  ذكريات  حاملني 

ينتظرونه كل عام.
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�سياحة

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

العدد 56364

بدع�ة من م�ؤ�س�سة 

املقدم املغ�ار ال�سهيد 

�سبحي العاق�ري

عائالت �سهداء اجلي�ض 

يف لوؤلوؤة اليونان وجزرها 

احلاملة واآثارها التاريخية

الع�سكريني  اأوالد  عا�ض 

يف  جديًدا  حلًما  ال�سهداء 

لهم  نّظمتها  التي  الرحلة 

املغوار  امل��ق��دم  موؤ�س�سة 

العاقوري  �سبحي  ال�سهيد 

املرة،  وه��ذه  اليونان.  اإىل 

عن  ال�سياحة  اختلفت 

يف  كانت  فهي  �سابقاتها، 

ال�سروح  اأقدم  اأحد  رحاب 

ح�سارة  احل�سارية،  الثقافية 

الفنية  وم�سارحها  اأثينا 

ومهرجاناتها  ومتاحفها 

العريقة  واآثارها  ومو�سيقاها 

يف التاريخ.

االنطالق

يف م��ط��ار رف��ي��ق احل��ري��ري 

الدويل تّمع الأولد ترافقهم 

امل�سوؤولني  وف��ري��ق  اأمهاتهم 

امل��ن��ت��دب��ني م��ن ق��ب��ل ق��ي��ادة 

على  ل���الإ����س���راف  اجل��ي�����ش 

املالزم  راأ�سهم  وعلى  الرحلة، 

اإجناز  بعد  ب��دوي.  م��روان  اأول 

ال��رتت��ي��ب��ات ال��الزم��ة واأخ���ذ 

توّجهوا  التذكارية،  ال�سورة 

اأقلتهم  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة  اإىل 

ال����دويل.  اأث��ي��ن��ا  م��ط��ار  اإىل 

ه���ن���اك ك���ان���ت مم��ث��ل��ة 

لبنان  يف  اليونانية  ال�سفارة 

بهم  رّحبت  ا�ستقبالهم،  يف 

ت�سّرفهم.  يف  نف�سها  وو�سعت 

اجلميع  انتقل  ذل���ك،  بعد 

ا�ستلموا  حيث  الفندق  اإىل 

اأغرا�سهم  وو�سبوا  غرفهم 

وا�ستعدوا لرحلة من العمر.

يف االأكروبولي�ض

»اأك��روب��ول��ي�����ش«  ه�سبة 

امل��ق��د���س��ة م���ن امل��ح��ط��ات 

ال�����س��ي��اح��ة  يف  ال��رئ��ي�����س��ة 

اليونانية، هي »لوؤلوؤة اليونان« 

املعابد  اأق��دم  احت�سنت  التي 

اأثينا  فى  الثقافية  وال�سروح 

مركًزا  وكانت  واأ�سهرها. 

من  طويلة  لفرتات  ح�سارًيا 

الزمن فى ع�سر اأبرز القيادات 

ومن  اليونانية    ال��ق��دمي��ة، 

ال��ذى  باريكلي�ش  بينها 

العامني  بني  اليونان  حكم 

والذى  امليالد،  قبل  و429   443

الذهبي  بالع�سر  ع�سره  و�سف 

للتطور الثقايف اليوناين. 

وك�����م�����ا ي�������دل ع��ل��ي��ه 

اأو  املرتفعة  )املدينة  ال���س��م 

امل��دي��ن��ة اجل��ان��ب��ي��ة(، ك��ان 

مركز  ا  اأي�سً الأكروبولي�ش 

وال��روح��ي  ال�سيا�سي  املدينة 



من  يت�سمنه  مب��ا  وامل����ايل، 

ومعابد  حكومية  من�ساآت 

حتتوي  كانت  اإذ  وم��ذاب��ح، 

وكان  ال��دول��ة،  خزانة  على 

هناك  اإىل  يذهب  ال�سعب 

ل��ت��خ��ل��ي�����ش امل�����س��ت��ن��دات 

احلكومية.

انتقل  القلعة  زي���ارة  بعد 

متحف  اإىل  ال�����س��ائ��ح��ون 

ل  الذي  اجلديد  اأكروبولي�ش 

يقل رونًقا وجمال عن املعامل 

بناء  ت��اري��خ  يعود  القدمية. 

وقد   ،2007 العام  اإىل  املتحف 

 ،2009 ال��ع��ام  يف  تد�سينه  مت 

وتعر�ش فيه الآثار 

واملنحوتات التي مت العثور 

اأثينا  اأكروبولي�ش  يف  عليها 

يف اليونان. وقد اأثبت املتحف 

اإذ  كبري  جذب  مكان  اأن��ه 

زاره ما يقارب مليون �سخ�ش 

خالل �سيف العام 2009. بعد 

غداء  ك��ان  ال��زي��ارة،  انتهاء 

�سهي يف �سوق القلعة.

دلفي.. مدينة اخل�سار 

الدائم

اليونانية  دلفي  مدينة  تعّد 

م����ن اأه������م امل��ن��ت��ج��ع��ات 

الثقافية  واملراكز  ال�سياحية 

الآلهة  مدينة  فهي  اأوروبا،  يف 

والتاريخ يف احل�سارة اليونانية 

التي  املدينة،  تقع  القدمية. 

ال��ع��ام  يف  اك��ت�����س��اف��ه��ا  مّت 

 750 ارت��ف��اع  ع��ل��ى   ،1882

م�����رًتا ف��وق 

املياه  �سطح 

ال�������س���اف���ي���ة 

خل������ل������ي������ج 

اأي  كورنثيا�ش، 

م�سافة  بعد  على 

 250 ع����ن  ت����زي����د 

�سمال  ك��ي��ل��وم��رًتا 

اأثينا.  العا�سمة  غربي 

عائالت  قطعت  وق��د 

ال�����س��ه��داء ك���ل ه��ذه 

وادي  اإىل  للو�سول  امل�سافة 

الأودي��ة  اأجمل  اأح��د  دلفي 

تتناثر  جباله  فوق  اأوروب��ا.  يف 

يف  اخل�سراء  الأ�سجار  ماليني 

ما ي�سبه لوحة مده�سة.

متحف دلفي

املتحف  اإىل  دلفي  وادي  من 

يعترب  وال���ذي  فيها،  الأث���ري 

واح���ًدا م��ن اأه��م الأم��اك��ن 

الأث���ري���ة يف ال��ي��ون��ان. ت��روي 

القطع الأثرية املوجودة داخله 

ت��اري��خ امل��ن��ط��ق��ة وامل��ن��اط��ق 

املي�سينية  عهد  من  املجاورة 

الروماين.  اليوناين  الع�سر  اإىل 

من  مبنى  يف  املتحف  يقع 

اإجمالية  مب�ساحة  طابقني 

مع  مربًعا،  مرًتا   2270 قدرها 

للعر�ش،  غرفة  ع�سر  اأربعة 

وخم���ازن وخم��ت��ربات حلفظ 

57 العدد 364



�سياحة

العدد 58364

�سكر

والأ���س��ي��اء  ال��ف��خ��ار  �سناعة 

املعدنية والف�سيف�ساء. 

اجلميع  لّبى  امل�����س��اء،  ويف   

ا�سماعيل  علي  ال�سيد  دعوة 

حيث  ي��ون��اين  م��ط��ع��م  اإىل 

رق�ش  تخلله  ع�ساء  ك��ان 

تراثي و�سهرة غنائية. 

هيدرا وبورو�ض واإيجينا..

جزر »األف ليلة وليلة«

يف ���س��ب��اح ال��ي��وم الأخ���ري، 

لزيارة  بحرية  رحلة  كانت 

ج���زر خ��ل��ي��ج ال�����س��ارون��ي��ك 

وه��ي��درا  وب��ورو���ش  اإيجينا  يف 

�سفينة  منت  على  اليونانية. 

اأحد  من  ا�ستقلوها  �سياحية 

ال�سياح  اأم�سى  اأثينا،  موانئ 

اللبنانيون 13 �ساعة بني جزر 

وتخلل  وليلة«،  ليلة  »األ��ف 

الرحلة غداء فاخر على منت 

ال�سفينة.

يف  ك��ان��ت  الأوىل  املحطة 

فمع  الرائعة.  هيدرا  جزيرة 

اإىل  ال�سفينة  دخ���ول  ب��داي��ة 

ب�سرك  اأم��ام  تلوح  اجلزيرة، 

تلك البيوت باأفقها اجلميل 

ومنظرها املثري. 

واأول ما تطاأ قدماك الأر�ش، 

التجارية  املحالت  تقابلك 

املنت�سرة  ال�سغرية  واملطاعم 

مينع  امليناء.  واجهة  على 

ال�����س��ي��ارات على  ا���س��ت��خ��دام 

يتم  فالتنقل  اجل��زي��رة،  ه��ذه 

اأو  واخليول  احلمري  با�ستخدام 

بال�سري على الأقدام.

متعة  املدينة  داخ��ل  ال�سري 

ح��ق��ي��ق��ي��ة و���س��ط احل����ارات 

املر�سوفة  مبمراتها  الرائعة 

ج��ي��ًدا وال��ب��ي��وت ال��ق��دمي��ة 

وقد  طابعها،  على  الباقية 

لإيواء  نزل  اإىل  بع�سها  حتّول 

مطاعم  اىل  اأو  ال�����س��ي��اح، 

وحمالت تارية ومقاه. 

جزيرة  يف  الثانية،  املحطة 

ب��ورو���ش وه���ي اأ���س��غ��ر اجل��زر 

اأ�سجار  فيها  وتنت�سر  الثالث، 

الليمون.  واأ�سجار  ال�سنوبر 

�سعبية  الأك���ر  تعترب  وه��ي 

املتعددة  �سواطئها  اىل  نظًرا 

اأن�سطة  ملمار�سة  وامل��الئ��م��ة 

الأمواج  كركوب  خمتلفة، 

وال�سباحة وغريها... 

اأما املحطة الأخرية فكانت 

تقع  التي  اإيجينا  جزيرة  يف 

وتتميز  املنطقة،  و���س��ط  يف 

بهدوئها... ويف رحابها اأم�سى 

اأوق���ات رحلتهم  اآخ��ر  ال���زوار 

ال��ع��ودة  وك��ان��ت  اجلميلة، 

ل  التي  بالذكريات  حمّملة 

تنت�سى.

با�سم  �سكر  كتب  بدوي  اأول  املالزم  قّدم 

مطر  م��ي��الد  ال�سيد  اإىل  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة 

طوين  وال�سيد  مطر(،  جموهرات  )�ساحب 

يف  مل�ساهمتهما  اأع��م��ال(،  )رج��ل  مظلوم 

اإجناح الرحلة.

لهما  العاقوري  ليا  ال�سيدة  قّدمت  بدورها، 

درع موؤ�س�سة العاقوري عربون �سكر وتقدير.





تكرمي
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قيادة اجلي�ض 

كّرمت موؤ�س�سة 

العاقوري يف جمال 

عملها الوطني واالإن�ساين

تقديًرا 

لإجنازاتها 

وجناحاتها

املغوار  املقدم  موؤ�س�سة  اجلي�ض  قيادة  كّرمت 

حققته  ما  على  العاقوري  �سبحي  ال�سهيد 

من اإجنازات وجناحات، فقّلدت رئي�ستها 

التقدير  و�سام  العاقوري  ليا  ال�سيدة 

القيادة،  درع  لها  وقّدمت  الع�سكري 

املجمع  يف  اأقيم  احتفال  يف  وذلك 

الع�سكري - جونيه. تراأ�ض االحتفال 

ممثاًل  زيد  اأبو  منري  الركن  العميد 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ض  قائد 

من  عدد  املكّرمني  اإىل  وح�سره 

ال�سباط.

من اأجل اأن يحيا الوطن

ال��وط��ن��ي  بالن�سيد  الح��ت��ف��ال  ب���داأ 

الحتفال  عّريفة  األقت  ثم  اللبناين، 

ياغي  اأب��ي  دارك  ج��ان  الإع��الم��ي��ة 

التي  املراحل  فيها  اأوج��زت  كلمة 

منذ  العاقوري  موؤ�س�سة  قطعتها 

وما  ال��ي��وم،  ولغاية  تاأ�سي�سها 

ح��ّق��ق��ت م���ن ن�����س��اط��ات 

م�ساحة  على  واإجن��ازات 

ال���وط���ن، ت��خ��ل��ي��ًدا 

ل�������ذك�������رى 

�سه��داء  لأب��ن��اء  وخ��دم��ة  موؤ�س�سها 

اجلي���ش.

ال�سيدة  املوؤ�س�سة  رئي�سة  بدورها، عرّبت 

�سعورها  عن  كلمتها  يف  العاقوري  ليا 

عينه،  ال��وق��ت  يف  وب��الأ���س��ى  ب��ال��ف��رح 

اجتمعتم  وقد  اأفرح  ل  »كيف  وقالت: 

ال�سهيد  املغوار  املقدم  موؤ�س�سة  لتكرمي 

لكّن  خ��اليل،  من  العاقوري  �سبحي 

م�ساعر الأ�سى تنتابني اإذ اأتذكر �سهداء 

ودماءهم  اأرواحهم  بذلوا  الذين  اجلي�ش 

يحيا  اأن  اأجل  ومن  جميًعا  اأجلنا  من 

املوؤ�س�سة  تكون  اأن  ومتّنت  الوطن«. 

على قدر الآمال املعقودة عليها، كما 

دعم��ه  على  اجلي���ش  قائد  �سكرت 

معتب��رة  ن�ساطاته��ا،  ورعايت��ه  له��ا 

على  تعّلق��ه  و���س��������ام  اأرف����ع  ذل��������ك 

�سدره��ا.



الر�سالة جوهر 

قائد  ملمثل  كانت  اخل��ت��ام  كلمة 

ومما  زيد،  اأبو  الركن  العميد  اجلي�ش 

من  طويلة  �سنوات  »بعد  فيها:  ج��اء 

ميدان  يف  وال��ع��ط��اء  اجل��ه��د 

ال��ع��م��ل ال���وط���ن���ي، ودع���م 

يف  اجلي�ش  �سهداء  عائالت 

مناطق  م��ن  منطقة  ك��ل 

ل��ب��ن��ان، ت�����س��ت��ح��ق ال��ي��وم 

موؤ�س�سة املقدم املغوار ال�سهيد 

�سبحي العاقوري وبجدارة، اأن 

تكون هي مو�سع التكرمي 

م���ن ال���ذي���ن اأ���س��ه��م��ت يف 

وكانت  جراحهم  بل�سمة 

الأيام  يف  والن�سري  املعني  لهم 

وت���ك���رمي من  ال�����س��ع��ب��ة، 

التي  الأم،  املوؤ�س�سة  اجلي�ش، 

من  وعائالتهم  ال�سهداء  فمكانة 

اجلي�ش، هي مبنزلة القلب من اجل�سد، 

ونب�ش  ر�سالته،  جوهر  ميّثلون  لأنهم 

قّوته وا�ستمراره، عزيًزا مبا�سيه، �ساخًما 

واثًقا مب�ستقبله«. بحا�سره، 

دروع تقديرية

يف اخلتام، حّيا ممثل القائد عائالت 

بالتهنئة  وتوّجه  ف��رًدا،  ف��رًدا  ال�سهداء 

على  العاقوري  موؤ�س�سة  اإىل  والتقدير 

يف  وجناحات  اإجن��ازات  من  حققته  ما 

جمال عملها الوطني والإن�ساين النبيل، 

كما توّجه بال�سكر اإىل كل من قّدم 

املوؤ�س�سة  مع  ت�سامًنا  واأبدى  لها،  الدعم 

الع�سكرية وعائالت �سهدائها الأبرار.

بعد ذلك، قّدم العميد الركن اأبو زيد 

با�سم قيادة اجلي�ش، دروع �سكر وتقدير 

واإىل كل من  العاقوري،  ليا  ال�سيدة  اإىل 

العاقوري،  جان  العاقوري،  اأ�سعد  ال�سادة: 

مظلوم،  اأن���ط���وان  ال��ع��اق��وري،  ط���وين 

ماتيو  مطر،  ميالد  كرت�سيان،  جاك 

نتايل  خ��ب��از،  ج��ورج  كو�ستاكورتا، 

متى،  وخليل  احل���داد،  جهاد  ���س��اوول، 

دعم  يف  بي�ساء  اأياد  لهم  كانت  الذين 

املوؤ�س�سة.
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مل تبخل يوًما يف تقدمي قوافل ال�سهداء 

وحدته  عن  دفاًعا  الوطن،  مذبح  على 

و�سيادته وا�ستقالله، وحق �سعبه املقد�ش 

يف العي�ش بحرية وكرامة واأمان«.

واأ����س���اف: »اأم���ا 

ت����ك����ون  اأن 

رع��اي��ة ع��ائ��الت 

هي  ال�������س���ه���داء، 

ع���ن���وان امل�����س��رية 

امل�ساعر  وبو�سلة 

الإن���������س����ان����ي����ة 

فهذا  والوطنية، 

اإليه  تتطّلع  م��ا 

ق���ي���ادة اجل��ي�����ش 

ب����ك����ث����ري م���ن 

والتقدير  العتزاز 

وال������ع������رف������ان، 





اإعداد:

تريز من�سور

متقاعد

يتذّكر
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الركن  العميد  حال  عليه  كانت  ما  وهذا  اأ�سحابها...  حلياة  م�ساًرا  اأحياًنا  االأحالم  تر�سم 

املتقاعد جوزف روكز. فمنذ �سغره حلم باأن يكون �سابًطا يف اجلي�ض. حّقق حلمه وخا�ض 

م�سرية غنّية بالعطاء والت�سحيات والتجارب، لكّن اأكرث التجارب الت�ساًقا بذاكرته، هي تلك 

التي عا�سها يومي 16 و17 اأيلول 1972. اآنذاك خا�ض اجلي�ض اللبناين معركة �سر�سة �سد العدو 

االإ�سرائيلي، وكانت نتيجتها تدمري ع�سرات االآليات للعدو، واإجباره على االنكفاء والرتاجع... 

من احلربية اإىل ميادين اخلدمة

العام  يف  احلربية  املدر�سة  اإىل  انت�سب 

العام  برتبة مالزم يف  وتخّرج منها   1949

ونال  الأكادميية  درا�سته  تابع   .1952

�سخ�سي  بتمنٍّ  وذلك  احلقوق،  يف  اإجازة 

وت�سجيع من قائد اجلي�ش اآنذاك العماد 

اأّهلته  احلقوق  درا�سته  �سهاب.  ف��وؤاد 

املحكمة  قا�ٍش منفرد يف  لتويل من�سب 

الع�سكرية. 

تدّرج يف عدة منا�سب ع�سكرية، فمن 

قائد كتيبة، اإىل قائد فوج دبابات وقائد 

موقع �سور، وم�ساعد قائد منطقة بريوت، 

الع�سكرية  املحكمة  يف  منفرد  وقا�ش 

�سغله  من�سب  اآخ��ر  اأم��ا  �سنوات،  لت�سع 

بالإنابة.  الأرك��ان  رئي�ش  نائب  فكان 

مقرونة  بال�سجاعة  م�سريته  حفلت 

والإحاطة  الأمور  ا�ست�سراف  بالقدرة على 

عّدة  يحمل  وه��و  جوانبها.  مبختلف 

درجة  احلرب  و�سام  منها:  ودروع  اأو�سمة 

اأوىل، و�سام ال�سحقاق اللبناين الف�سي ذو 

ال�سعف )درجة ثالثة(، و�سام الأرز الوطني 

من درجة �سابط، و�سام الأرز الوطني من 

الوطني من  الأرز  و�سام  درجة كومندور، 

درجة �سابط اأكرب، وو�سام ال�سرف العربي 

من جامعة الدول العربية.

روكز  املتقاعد  الركن  العميد  ي�سغل 

قدماء  رابطة  ديوان  رئي�ش  من�سب  اليوم 

كتاب  باإعداد  ويقوم  امل�سّلحة،  القوى 

ال��زم��ان«،  عمر  م��ن  »لآىلء  ب��ع��ن��وان 

الع�سكرية  م�سريته  عن  فيه  يتحّدث 

اإىل  ريعه  و�سيعود  التقاعد،  وعن مرحلة 

عائالت �سهداء اجلي�ش.

معركة العام 1972

من اأحّب الذكريات اإىل قلب العميد 

ذك��ري��ات  روك���ز،  املتقاعد  ال��رك��ن 

معركة اأيلول 1972، يومها حّقق اجلي�ش 

مواجهته  خالل  كبرًيا  ن�سًرا  اللبناين 

الدخول  ح��اول  ال��ذي  الإ�سرائيلي  العدو 

اجلنوب  يف  الفل�سطينية  املخّيمات  اإىل 

ال�سمايل(،  وال��ربج  الب�ش،  )الر�سيدية، 

م�سوؤوًل  اآنذاك  روكز  الرائد  كان  والتي 

عن اأمنها.

العام  اأيلول  و17   16 يف  املعركة  جرت 

اإىل  تدّل  موؤ�سرات  1972. وكانت هناك 

باعتداء  يقوم  قد  ال�سرائيلي  العدو  اأّن 

الج����راءات  ف��ات��خ��ذت  اجل��ن��وب،  على 

املتقاعد  الركن  العميد  ويروي  الالزمة. 

روكز الوقائع فيقول: كنت برتبة رائد، 

الثانية،  الدبابات  عّينت قائًدا لكتيبة 

مهماتي  م��ن  وك���ان  ���س��ور  م��وق��ع  يف 

بت�سرف  دبابات  ف�سائل  و�سع  القتالية 

منطقة  يف  والغربي  الأو�سط  القطاعني 

اجلنوب، ل�سّد هجمات العدو الإ�سرائيلي. 

در�ست  القطاعني  قائدي  مع  وبالتن�سيق 

لتقّدم  املحتملة  واملحاور  التمركز  اأر�ش 

�سور، جّويا   – قانا  العدو وكانت ثالثة: 

- �سور، والناقورة - �سور، وقد قمت ببناء 

املحور،  ه��ذا  يف  قتالًيا  مركًزا  ثمانني 

�سخمة  ���س��خ��وًرا  ل��ذل��ك  وا�ستخدمت 

مدّعمة بال�سمنت وبارتفاع يعلو ن�سف 

اأن يتمكن  الهدف  الدبابة. كان  برج 

وا�ستعمال  املدفع  حتريك  من  الرامي 

الرتاجع.  اأو  القتال  يف  بحّرية  الر�سا�ش 

كنت اأتفّقد املراكز من حني اىل اآخر، 

بالأهداف  لئحة  مركز  لكل  و�سعت 

التي ينبغي اأن يرمي عليها، مع حتديد 

اأثناء  ب�سرعة  الرمي  يتيح  ما  م�سافتها 

القتال، و�سّلمت اللوائح لآمري الدبابات، 

هذه  بف�سل  احلاجة.  عند  ل�ستعمالها 

حتقيق  ا�ستطعنا  ال�ستباقية  اخلطة 

رمايات �سائبة ودقيقة يف املعركة ودّمرنا 

دبابة  بني  اآلية   32 الإ�سرائيلي  للعدو 

وجمنزرة وم�سل�سلة، اأم خ�سائرنا فكانت 

5 دبابات �ساريوتري.

معركة اأيلول 1972 كما وّثقها

العميد الركن املتقاعد ج�زف روكز:

حّققنا ن�سًرا كبرًيا وكّبدنا العدو االإ�سرائيلي خ�سائر فادحة



متقاعد

يتذّكر

العدد 64364

تفا�سيل  راوًي��ا  روك��ز  العميد  ويتابع 

بي  ات�سل   1972/9/16 بتاريخ  املعركة: 

القطاع  قائد  البيطار  يو�سف  العقيد 

الإ�سرائيلي  العدو  باأن  واأبلغني  الأو�سط، 

مني  وطلب  اللبنانية  الأرا���س��ي  دخ��ل 

اإعطاء توجيهاتي لآمري ف�سائل الدبابات 

للم�ساركة  ال��ق��ط��اع  يف  امل��ت��م��رك��زة 

باآمري  الفور  ات�سلت على  الهجوم.  ب�سد 

تنفيذ  منهم  وطلبت  الدبابات  ف�سائل 

اأوامر قائد القطاع والبقاء على ات�سال بي 

ملعرفة كل جديد يطراأ، مل�ساندتهم عند 

احلاجة بف�سائل من الثكنة.

الكتيبة  قائد  ق��ام  عينه،  الوقت  يف 

بقائد  ات�سل  حيث  ف��وري��ة،  ب��اإج��راءات 

القطاع الغربي يف حينها العقيد الركن 

اجلنوب  منطقة  وبقائد  اخلطيب،  فوزي 

العقيد �سعيد ن�سرالله، لإبالغهم اخلرب، 

ال��الزم��ة: تهيز  الإج�����راءات  وات��خ��اذ 

الدبابات املوجودة داخل الثكنة للقتال، 

بالبنزين  امل��ح��روق��ات  �سهاريج  وم��لء 

حت�سني  اآم����ن،  م��ك��ان  اإىل  ون��ق��ل��ه��ا 

باأكيا�ش  املحروقات  حمطة  خزانات 

الآليات  م�ساعفة  �سيارة  تهيز  الرمل، 

يف  طبي  طاقم  تاأمني  والعنا�سر،  بالعتاد 

وتهيزه  �سور،  يف  احلكومي  امل�ست�سفى 

ل�ستقبال اجلرحى وال�سهداء، تاأمني مواد 

غذائية ، و�سوى ذلك من تدابري. 

بداية املعركة

قوات  ب��داأت  روك��ز:  العميد  وي�سيف 

العدو تتقدم باتاه الأرا�سي اللبنانية يف 

ال�ساعة  اأيلول  من  ع�سر  ال�ساد�ش  �سباح 

اخلام�سة وخم�سة واأربعني دقيقة، وكان 

حّلق  ال��ذي  احلربي  الطريان  يواكبها 

تقّدمت  اللبنانية.  الأجواء  يف  بكثافة 

بني  الأول  خّطني،  على  املعادية  الآليات 

عني اإبل و�سّف الهوا، والثاين بني عيرتون 

وبنت جبيل. 

امل��ع��ادي��ة  ال��ق��وى  ح��ج��م  اإىل  ون���ظ���ًرا 

متوافًرا  كان  مبا  مقارنة  واإمكاناتها 

للجي�ش، كانت الأوامر تق�سي مبواجهة 

تقّدمه،  عرقلة  خطة  باعتماد  العدو 

يقت�سي  الرتاجعي حني  القتال  وباعتماد 

الأمر ذلك. وهذا ما ح�سل، فبعد ا�ستباك 

بيت  ح�سرية  اأّمنت  دقيقة،   45 نحو  دام 

امل�سّفحات  �سرية  ان�سحاب  ي��اح��ون 

املتمركزة يف �سّف الهوا. 

يف  ياحون  بيت  ح�سرية  ا�ستمرت  وقد 

دبابات  ث��الث  اأ�سابت  حتى  رماياتها 

تلك  ويف  م��ع��ادي��ة،  وث���الث جم��ن��زرات 

الرقيب  احل�سرية  اآم��ر  اأ�سيب  املواجهة 

ديب �سقر ب�سظّية يف راأ�سه، اأودت بحياته 

احل�سرية  ان�سحبت  عندها  الفور.  على 

حتت وطاأة ق�سف طريان العدو ومدفعيته 

ت�سّلم  الهوا.  �سف  ح�سرية  اإىل  وان�سّمت 

املالزم بيارو �سليمان اإمرة الف�سيلة، التي 

قواها  ورّك��زت  تبنني  باتاه  تراجعت 

دفاعًيا، فكمنت لالآليات املعادية عند 

مفرق حاري�ش، واأطلقت عليها النار. 

رواي��ة  روك��ز  املتقاعد  العميد  ويتابع 

ظهرت  قائاًل:  املعركة  تلك  اأح��داث 

للعدو  قافلة  برع�سيت  مرتفعات  على 

جمنزرات،  ون�سف  دبابات  من  موؤّلفة 

اأطلقت  وم��دّرع��ة.  اآلية  بثالثني  تقّدر 

العدو  م��ع  وا�ستبكت  ال��ن��ار  الف�سيلة 

بني  وم�سل�سلتني  دبابتني  لها  فاأ�سابت 

برع�ستيت ومفرق �سقرا، عندها اتهت 

نحو �سفد البطيخ واأخذ الطريان يق�سف 

اإىل  الرمي،  يف  ا�ستمرت  التي  دباباتنا، 

جنت  وقد  ودّم��رت،  اإحداها  اأ�سيبت  اأن 

على  �سرًيا  بالف�سيلة  والتحقت  �سدنتها 

الإقدام. وعندها ان�سحبت بناء لأمر قائد 

القطاع الأو�سط اإىل بلدة ال�سلطانية. 

حموري  على  للجي�ش  قوى  متركزت 

البطيخ-  و�سفد  ال�سلطانية،  تبنني- 

الذي  العدو  مع  وا�ستبكت  ال�سلطانية، 

اإح��دى  فاأ�سيبت  بالطائرات،  ق�سفها 

مع  اأحرقتها  نابامل  بقذيفة  دباباتنا 

ع�سكريني  ثالثة  من  املوؤلف  طاقمها 

والعريف  مرعي  طانيو�ش  الرقيب  وهم: 

فيليب  الأول  واجلندي  �سع�سوع  مهّنا 

�سلوم.

يف الغندورية والقنطرة

الغندورية متركزت ح�سرية ت�سّدت  يف 

يف   12.7 بالر�سا�سات  املعادية  للطائرات 

القعقعية،  ج�سر  على  اإغارتها  اأثناء 

ب باأذى.  وق�سف دباباتنا التي مل ت�سُ

اأما احل�سرية التي متركزت على حمور 

بناء  ان�سحبت  فقد  القنطرة  الطّيبة- 

ومتركزت  املجموعة  قائد  اأم��ر  على 

يك�سفها  ل  لكي  مم��ّوه،  مكان  يف 

ف�سيلة  مع  منه  ان�سحبت  ثم  الطريان، 

امل�سّفحات اإىل مراكز الغندورية مل�ساندة 

الف�سائل الأخرى.

وي�سيف: يف ال�ساعة الثانية بعد الظهر، 

الأول  املالزم  الأو�سط  القطاع  قائد  طلب 

بلدة  اإىل  دبابات  ف�سيلة  اإر�سال  �سقرا  اأبو 

على  التقّدم  من  العدو  ملنع  ال�سهابية 

حمور ال�سهابية- �سريفا، فاأر�سلت ف�سيلة 

ومتركزت  �سليمان  بيارو  املالزم  باأمرة 

ومل  الغندورية  ومفرق  كفردونني  بني 

مهمة  ب��اأي  امل��ح��ور  ه��ذا  على  ت�سرتك 

قتالية لعدم تقّدم العدو باتاهها.

القطاع الغربي: قانا ...قانا

�سهد القطاع الغربي مواجهات عنيفة 

واأوقع  اللبناين  ا�ستب�سل خاللها اجلي�ش 

جعلته  العدو  �سفوف  يف  فادحة  خ�سائر 

ذلك  وعما ح�سل يف  التقدم.  يياأ�ش من 

روكز:  املتقاعد  العميد  يقول  القطاع 

الغربي  القطاع  قائد  موافقة  على  بناء 

العقيد الركن خطيب، اأُر�سلت ف�سيلة 

الأول  امل���الزم  ب��اإم��رة  �ساريوتري  دب��اب��ات 

على  العدو  تقّدم  ل�سّد  اأطنا�ش،  اأطنا�ش 

قانا- �سور، فتمركزت  حمور �سّديقني- 

�سديقني  بلدة  م�سارف  على  باحل�سائر 

بًقا.  رة لها م�سّ يف املراكز القتالية املح�سّ

متركزها،  م��ن  ���س��اع��ات  ث��الث  بعد 

رتل  وب�سرعة،  ال�سّد  وادي  منطقة  اجتاز 

م��ن الآل��ي��ات وامل��درع��ات ال��ع��دوة يفوق 

الدبابة  اأ�سبحت  وعندما  املئة.  عددها 

الأوىل على مرمى ال�سالح الفّعال، اأطلق 

فاأ�ساب  ال��ن��ار  كنعان  علي  العريف 

دبابتني وجّراًرا، كما اأطلق الرقيب الأول 



فاأ�ساب  الرتل  على  النار  الأ�سمر  بطر�ش 

وجانبية.  مبا�سرة  اإ�سابات  دبابات  اأربع 

النار  وفتح  قلياًل  العدو  توّقف  عندها 

بغزارة على احل�سرية مبدفعيته ودباباته، 

كما اأخذت الطائرات تق�سف املراكز، 

اإىل  كنعان  العريف  دبابة  فا�سطرت 

الن�سحاب بعد اأن اأ�سيبت دبابة الرقيب 

خمرتقة  ق��ذائ��ف  ب��ع��دة  الأ���س��م��ر  الأول 

وحمرقة )مل ُيعرف ما اإذا كانت قذائف 

فا�ستعلت  م��دف��ع(،  ق��ذائ��ف  اأو  ن��اب��امل 

منها  طاقمها  وخ��رج  بداخلها  ال��ن��ار 

من:  م��وؤل��ًف��ا  ال��ط��اق��م  ك��ان  ب�سرعة. 

واجلندي  الأ�سمر  بطر�ش  الأول  الرقيب 

الأول عثمان الزعبي واجلندي الأول علي 

وجروح  بحروق  الأولن  اأ�سيب  الربجي. 

بينما  الربج،  داخل  لوجودهما  خمتلفة 

ويف  ال�سائق.  مقعد  يف  الثالث  ك��ان 

كنعان  العريف  دبابة  ان�سحاب  اأثناء 

طاقمها  فتمّكن  النار،  بها  ا�ستعلت 

بدبابة  قطرها  وح���اول  اإطفائها  م��ن 

منعته  الطائرات  رماية  ولكن  ثانية، 

بي  كنعان  العريف  فات�سل  ذلك،  من 

واأخربين عّما جرى. طلبت اإليه نزع اإبرة 

املدفع  واإبرة   7.62 والر�سا�ش   12.7 الر�سا�ش 

اآلياتنا،  �سّد  العدو  ي�ستعملها  ل  لكي 

ب�سيارة  الدبابات  ببقية  والتحق  ففعل 

يبتعد  ومل  اأطنا�ش.  املالزم  الف�سيلة  اآمر 

تقريًبا،  الدبابة مائتي مرت  اجلميع عن 

فا�ستعلت  نابامل،  بقنبلة  اأ�سيبت  حتى 

كما اأ�سيبت �سيارة اآمر الف�سيلة ب�سظايا 

القنابل. ُجرح املالزم اأول اأطنا�ش برجله 

و�سوله  وعند  الي�سرى،  وخا�سرته  اليمنى 

املتمركزة  الثانية  احل�سرية  حمازاة  اإىل 

واأر�سل  �سيارته  من  ترّجل  قانا  بلدة  يف 

�سور  م�ست�سفى  اإىل  وامل�سابني  اجلرحى 

قانا على  وبقي مع ح�سرية  الع�سكري، 

الرغم من اإ�سابته بجروح خمتلفة.

هكذا دّمرنا �سبع دبابات 

واآليات وثالث جمنزرات

الركن  العميد  ويتابع 

روك�����ز ح��دي��ث��ه عن 

بطولت اجلي�ش اللبناين يف هذه املعركة 

فيقول: يف هذه الأثناء، كان العدو يتابع 

و�سوله  وعند  قانا،  بلدة  باتاه  تقّدمه 

ال�سالح  مرمى  وعلى  البلدة  م�سارف  اإىل 

اأحمد  ا�سماعيل  الرقيب  اأطلق  الفّعال، 

النار على الدبابات فاأ�ساب منها تباًعا 

الرقيب  اأما  وم�سل�سالت.  دبابات  �سبع 

على  ال��ن��ار  اأط��ل��ق  فقد  امل���وىل،  خليل 

الزيتون  كرم  يف  انت�سرت  التي  الآليات 

جنوبي �سرقي بلدة قانا.

اأثناء تدمرينا الآليات ال�ست، اأ�سر العدو 

)من  معيكي  �سايد  املعاون  الإ�سرائيلي 

ال�سّد، ولكنه  وادي  الإ�سارة(، يف  كتيبة 

ا�ستطاع الفرار.

ف�سيلة  م��ع  انتقلت  ق��ائ��اًل:  ويتابع 

ل�سّد  الناقورة،  �سور-  حمور  اإىل  دبابات 

ال�ساحلية،  الطريق  على  العدو  تقّدم 

ق�سفنا  القليلة،  بلدة  اإىل  و�سولنا  وقبل 

اأحدها  فانفجر  �سواريخ،  بعّدة  الطريان 

على مقربة من دبابتي واأ�سابتني �سظية 

بكتفي الأي�سر. عدت اإىل الثكنة باأمر 

من قائد القطاع الغربي، حيث تلقيت 

الف�سيلة  واأر�سلت  الالزمة  ال�سعافات 

ب��ره��وم ملتابعة  اأن��ط��وان  امل���الزم  ب��اأم��رة 

تقّدمه  يتابع  مل  العدو  لكن  املهمة، 

على املحور املذكور، بل اته نحو بلدة 

جوّيا، حيث قام بهدم املنازل، واّتهت 

اآلياته نحو بلدة ال�سهابية التابعة  بع�ش 

له قوانا  الأو�سط، هناك دّمرت  للقطاع 

ثالث جمنزرات.

و... ان�سحبوا

ب��ع��د ���س��اع��ات ك��ان��ت ال��ط��ائ��رات 

ال��ب��ازوري��ة،  ف��وق  حت��ّل��ق  الإ�سرائيلية 

النار بالر�سا�سات 12.7.  فاأطلقت عليها 

�سرّية  من  م�سرتكة  جمموعة  وتاأّلفت 

م�ساة ومن كتيبة امل�ساة الثانية وثالث 

 - باتوليه  لقطع طريق  ودبابات  ح�سائر 

الر�سيدية - قانا - �سور، ومنع العدو من 

يتقدم،  مل  ولكنه  املدينة..  اإىل  الو�سول 

قانا  بلدتي  ف��وق  طائراته  حّلقت  بل 

والر�سيدية  ال�سمايل  برج  وخمّيمي  وجوّيا 

م�سيئة  قذائف  واأل��ق��ت  �سور،  ومدينة 

الغاية من  دائري، رمبا كانت  ب�سكل 

لك�سف  القتال  منطقة  اإ���س��اءة  ذل��ك 

املعّطل  ال��ع��ت��اد  ول�سحب  حت��ّرك��ات��ن��ا 

بطائرات الهليكوبرت...

نهائّيا  ال�سّد  وادي  من  العدو  ان�سحب 

ال�ساعة  عند  اأبطالنا،  ا�ستب�سال  بف�سل 

احل���ادي���ة ع�����س��رة وال��ن�����س��ف م��ن ليل 

وع��ادت  القتال  فتوّقف   ،1972/9/17

لهذه  ونتيجة  الثكنة.  اإىل  الدبابات 

املعركة كانت اخل�سائر التي تكّبدها 

)بني  اآلية   32 بالعتاد  الإ�سرائيلي  العدو 

دبابة وجمنزرة وم�سل�سلة، بينما خ�سائر 

اجلي�ش اللبناين خم�ش دبابات �ساريوتري 

فقط(.

بالورد واالأرّز

وختم العميد روكز حديثه قائاًل: لقد 

اإىل  العائدة  الدبابات  املواطنون  ا�ستقبل 

ثكناتها مكّللة بالن�سر، بالأرّز والورود 

والهتافات... كان النا�ش على جوانب 

الطرقات يهّللون ويهتفون جلنودنا.

اأنه طلب  واأّكد العميد الركن روكز 

من  دبابات،  حاملة  اجلي�ش  قيادة  من 

اأجل نقل الدبابة التي دّمرت �سبع دبابات 

القتال  �ساحة  من  الإ�سرائيلي  للعدو 

بها  خا�سة  ق��اع��دة  على  وتركيزها 

داخل ثكنة موقع �سور. ومل تزل الدبابة 

عّلقت  حيث  لتاريخه،  مكانها  يف 

لوحة حديد ُنق�ست عليها عبارة 

ا�سرتكت  التي  الدبابة  تقول: 

بتاريخ 16 و17 اأيلول 1972 يف 

الت�سّدي للعدو الإ�سرائيلي 

ودّمرت له �سبع دبابات.
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�أخطر  من  �لع�سكرية،  �لأغر��ض  يف  �لذرّية  �لطاقة  ��ستخد�م  يعترب 

�أّن  كما  �حلديث،  �لع�سر  يف  �لإن�سان  عرفه  �لذي  �لعلمي  �لتطور  نتائج 

فا�ستخد�م  �ل�سالح، يعترب جرمية دولية.  با�ستخد�م هذ�  �لتهديد  جمرد 

�سالح  �أي  من  �أكرث  ب�سرية  �سحايا  �سقوط  �إىل  يوؤّدي  �لنووي  �ل�سالح 

ا طويالاً من  �لبيئة ت�ستمّر ردحاً و�آثاره �ملدّمرة على  معروف لغاية �لآن، 

�لزمن.

لقد مّرت خالل �سهر �آب �ملا�سي �لذكرى �ل�سبعون لإلقاء قنبلة ذّرية 

�لثانية،  �لعاملية  �حلرب  خالل  ناكاز�كي  على  و�أخرى  هريو�سيما  على 

وما تز�ل �آثار هذ� �حلدث حا�سرة يف وعي �لإن�سانية ويف �سمريها. 

�لنووي  �ل�سالح  مو�سوع  �سغل  وناكاز�كي،  هريو�سيما  كارثتي  ب�سبب 

�ملحافل �لدولية، و�أثريت م�ساألة �سرعية ��ستخد�مه �أو �لتهديد به. يف ما 

يلي �أ�سو�ء على هذه �مل�ساألة كما يتناولها �لقانون �لدويل.

اإعداد: د. �أحمد �سيف �لدين

�ضابط متقاعد
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الأ�ضلحة النووية يف القانون الدويل

�إ�سكالية

 �لقانون 

و�ل�سيا�سة

�لتهديد �أو ��ستخد�م �لأ�سلحة �لنووية يف �مليثاق �لأممي

�ملتحدة: • �لأمم 
يقوم ميثاق الأمم املتحدة على مبداأي التوازن الدويل والأمن 

فاإّن  النووية،  الأ�سلحة  ياأت على ذكر  اأنه مل  اجلماعي، ومع 

ويالت  من  القادمة  الأجيال  اإنقاذ  �سرورة  اأّك��دت  ديباجته 

القوة  ا�ستخدام  عدم  على  تن�ّص  كونها  عن  ف�سالاً  احلروب، 

النووي  ال�سالح  اأن  ا  علماً الدولية،  العالقات  يف  الع�سكرية 

يعترب ذروة هذه القوة. 

من  العديد  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اأ�سدرت  لقد 

واأهمها  النووية،  القرارات )تو�سيات( حول ا�ستخدام الأ�سلحة 

�سرعية  عدم  عن  يتحدث  ال��ذي   )1961/7/24(  1653 القرار 

ا�ستخدام الأ�سلحة النووية بالنظر اإىل اآثارها املدمرة.

الأمم  اأهداف  اأقدم  تدمريه  اأو  النووي  ال�سالح  نزع  وي�سّكل 

املتحدة، وهو مل يغب عن اجتماعاتها منذ العام 1959. واإ�سرار 

اجلمعية العامة على اإ�سدار تو�سية يف مو�سوع حمدد ب�سكل 

دوري، يجعل هذه التو�سية ملزمة للدول. 

خالل اأيار 2010، اأجمعت 189 دولة على اتفاقية عدم انت�سار 

 26 تاريخ  اعتماد  العامة  اجلمعية  وقّررت  النووية،  الأ�سلحة 

ا للتخل�ص من ال�سالح النووي.  ا عاملياً ايلول من كل عام يوماً

كذلك، عقد يف اآذار 2013 موؤمتر وار�سو لبحث الآثار الكارثية 

الدول اخلم�ص  والبيئة، لكّن  الإن�سان  النووية على  لالأ�سلحة 

الكربى واإ�سرائيل تغّيبت عنه. 



�لأمن: • جمل�ض 
تتعلق  قرارات  الأمن عدة  اإّتخذ جمل�ص 

واأّك��د  النووية،  الأ�سلحة  انت�سار  مبنع 

احلر�ص على وجوب تخّل�ص الدول من هذه 

الأ�سلحة و�سرورة عدم انت�سارها، لكّنه مل 

يتطرق اإىل منع ا�ستعمالها. اإىل ذلك، مل 

الإ�سرائيلي  النووي  امللف  املجل�ص  يناق�ص 

و�سواريخ  اإ�سرائيل من قنابل  وما متلكه 

قرارات  عدة  اأ�سدر  اأّن��ه  العلم  مع  نووية، 

تتعّلق بامللف النووي الإيراين. وقد ف�سلت 

وكالة  على  التاأثري  يف  العربية  ال���دول 

ملف  بو�سع  يتعلق  ما  يف  الذرية  الطاقة 

اإ�سرائيل النووي قيد البحث واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنه. 

املادة 51 من امليثاق،  النووية من باب  اأثري مو�سوع الأ�سلحة 

واتخاذ  النف�ص،  امل�سروع عن  الدول احلق بالدفاع  والتي متنح 

اأن  املادة  اأي اعتداء. وت�سرتط هذه  الالزمة ملواجهة  الإجراءات 

اأن  على  الهجوم،  و�سائل  مع  متوازية  الدفاع  و�سائل  تكون 

ا. تبّلغ التدابري املتخذة اإىل جمل�ص الأمن فوراً

 107 املادة  اأن  احللفاء  اعترب  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل 

العمليات  ل�ستكمال  ��ا  دول��ياً غطاءاً  ت�سّكل  امليثاق  من 

)امليثاق(،  و�سعه  اأثناء  يف  جارية  كانت  التي  الع�سكرية 

وهكذا مّت ا�ستعمال ال�سالح النووي �سد اليابان. هذا الغطاء 

نف�سه ا�ستخدمه رئي�ص الوليات املتحدة الأمريكية يف احلرب 

على العراق )2003( حني قال اإّن املادة املذكورة ما زالت �سارية 

املفعول. ولكّن الفقهاء يجمعون على اأّن هذه املادة اأ�سبحت 

وتوقيع  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  مبجرد  امللغاة  بحكم 

معاهدات ال�سالم بني املتحاربني. 

�لتهديد �أو ��ستخد�م �لأ�سلحة �لنووية يف �لقانون �لدويل 

�لإن�ساين و�لق�ساء �لدويل �جلز�ئي

يتاأّلف القانون الدويل الإن�ساين من عدد ل باأ�ص به من املواثيق 

الدولية.  والأع��راف  القانونية،  والقواعد  واملعاهدات  الدولية 

احلماية  تاأمني  باأّنها  القانون  هذا  من  الغاية  اإيجاز  وميكن 

بني  متّيز  كانت  القواعد  وهذه  امل�سّلحة.  النزاعات  ل�سحايا 

ال�سراعات الدولية وغري الدولية. وقد اأدى تطور هذا القانون اإىل 

الدمج بني هذين النوعني من ال�سراعات، وباتت الغاية �سبل 

الرتكيز  دون  من  امل�سّلحة  النزاعات  ل�سحايا  احلماية  توفري 

على نوع ال�سراع. واملعاهدات الأ�سا�سية يف هذا املجال هي:

�جلماعية: �لإبادة  جرمية  منع  • معاهدة 
 1948 العام  يف  العامة(  )اجلمعية  املتحدة  الأمم  اأقّرتها 

اأو  العرقية  اجلماعات  وهي حتمي  ال�1951،  يف  نافذة  واأ�سبحت 

الإتنية اأو الدينية اأو غريها من الإبادة، من خالل ا�ستهدافها 

اأو تعري�سها خلطر ج�سيم، اأو و�سعها يف ظروف معي�سية �سعبة 

اآخر.  مكان  اإىل  اجلماعة  اأطفال  نقل  اأو  الإجن��اب  منع  اأو 

النّية اجلرمية  الثانية منها على �سرورة توافر  ت املادة  وقد ن�سّ

التي تهدف اإىل الق�ساء على جماعة معّينة، وهذا ما ي�سعب 

التاأّكد منه. 

• معاهد�ت لهاي:
طرح  �سبقت  الإن�ساين  ال��دويل  القانون  قواعد  معظ�م  اإّن 

اأن  ا  علماً ا�ستخدامها،  اأو  النووية  بالأ�سلحة  التهديد  مو�سوع 

التعتيم  مّت  الثانية  العاملية  احلرب  اأثناء  يف  اليابان  كارثة 

عليها لأ�سب�اب خمتلفة، لكّن قواعد لهاي متنع ا�ستخدام 

واإن  النووية.  بالأ�سلحة  تقا�ص  ل  والتي  ا  تاأثرياً الأقل  الأ�سلحة 

النووية،  الأ�سلحة  متن�ع  ل  له��اي  قواعد  ب��اأّن  الإ�ستنتاج 

لهاي  موؤمتري  خالل  و�سعت  التي  واملبادئ  القواعد  يخالف 

هو  الأهمية  بغاية  بند  اليها  اأ�سيف  والتي  و1907(،   1899(

املدني�ون  يظ�ّل  الآت�ي:  على  البند  هذا  ين�ّص  مارتينيز.  بند 

الربوتوكول  هذا  عليها  ين�ّص  ل  التي  احلالت  يف  واملقاتلون 

العام  الدويل  القانون  حماية  حتت  اأخرى،  دولية  اتفاقيات  اأو 

و�سلطانه، كما ا�ستقّر به الع�رف واملبادئ الإن�سانية وما ميليه 

ال�سمري العام.

جنيف: • معاهد�ت 
اإعتربت اتفاقي�ات جنيف الأربع�ة املوؤّرخة يف 12 اآب 1949 والتي 

ا للمعاهدات ال�سابقة، اأو  ا وتطويراً عقدت يف �سوي�سرا، ا�ستنتاجاً

تعديالاً لها، مبا يتوافق مع الغاية الأ�سا�سية حلماية الإن�سان 

من احلروب واآثارها. ثم جاء بعدها الربوتوكولن اأو امللحقان 

الأوىل  )التفاقية  الثغرات.  ل�سّد   1977 حزيران   10 يف  املوؤّرخان 

تتعلق بجرحى امليدان، والثانية تتعلق بجرحى وغرقى القوات 
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والرابعة  بالأ�سرى،  تتعلق  والثالثة  البحر،  يف  امل�سّلحة 

�سلطة  وحتت  احلرب  اأثناء  يف  املدنيني  بحماية  تخت�ص 

الحتالل(. 

واعتمدت قواعد جنيف يف التفاقيات الأربعة وامللحَقني 

على قواعد احلماية يف خمتلف الظروف، كما اأن مبداأ 

املواد  ت  ون�سّ الأول.  امللحق  يف  �سياغته  اأعيدت  مارتينيز 

غري  معاملة  �سرورة  على  التفاقيات  هذه  يف  امل�سرتكة 

ت املادة  امل�سرتكني باملعارك معاملة اإن�سانية. كما ن�سّ

اأ  3 على الرتكابات اجل�سيمة، وهي حتّظر يف فقراتها 

وب وج ود، القتل باأنواعه، واأخذ الرهائن، والعتداء على 

من  والعقوبات  الأحكام  واإ�سدار  الإن�سانية،  الكرامة 

دون حماكمة وغريه.

اإّن خمالفة هذه القواعد تعترب جرمية دولية حتال اأمام الق�ساء 

ال�سالحية  مبوجب  عليها  املالحقة  وت�سبح  اجلزائي،  الدويل 

املعاهدات،  يف  الأع�ساء  من  دولة  لأي  يعود  اأنه  اأي  ال�ساملة، 

املعاهدات،  لهذه  خمالفة  جرائم  ترتكب  دولة  اأي  مالحقة 

وذلك من دون اأن يكون لأي من هذه الدول الأع�ساء حق اإعفاء 

الدولة املرتكبة من امل�سوؤولية. ول بّد من القول اإّن هذه القواعد 

ا دولية ملزمة للجميع، وقد وّقعها معظم دول  اأ�سبحت اأعرافاً

وهذه  املعاهدات.  قانون  ا  اأي�ساً عليها  ينطبق  وبالتايل  العامل، 

امل�سّلحة،  النزاعات  اأثناء  يف  لالإن�سان  احلماية  قّررت  القواعد 

ا من الأ�سلحة النووية، وبالتايل  والذي يتعّر�ص لأ�سلحة اأقل �سرراً

القواعد  يخالف  با�ستعمالها  التهديد  اأو  النووية  الأ�سلحة  فاإّن 

الدولية الرا�سخة.

مبحكمته  اجلزائي  الدويل  الق�ساء  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وتقت�سي 

من  بقرارات  اأن�سئت  والتي  املوؤقتة،  مبحاكمه  اأو  الدائمة، 

قبل،  م��ن  امل�ساألة  ه��ذه  عليها  تطرح  مل  الأم���ن،  جمل�ص 

اجلزائي  الدويل  الق�ساء  عليها  يعاقب  التي  الدولية  واجلرائم 

الدويل  القانون  قواعد  ت عليها  ن�سّ التي  ذاتها  املخالفات  هي 

الإن�سانية  �سد  واجلرائم  احلرب  جرائم  ا  وخ�سو�ساً الإن�ساين، 

فيها  النظر  تاأّجل  فقد  العدوان  جرمية  اأّما  الإب��ادة.  وجرمية 

)نظام روما( اإىل مطلع العام 2017.

اإىل ذلك، يعترب التهديد بحد ذاته جرمية �سد ال�سالم، عاقبت 

تكتمل  �سكلية  جرمية  وهي  نورمربغ،  حمكمة  عليها 

اأركانها مبجّرد القيام بها، ول حتتاج اإىل ركن مادي، كما 

الدولية. لكن يف  ا يف العالقات  اأخطر اجلرائم تاأثرياً اأّنها من 

الواقع، قّلما يخلو ت�سريح اأو ن�ساط للدول الكربى من تهديد، 

ا، من دون  ا دائماً ا �سيا�سياً فيما تتخذ اإ�سرائيل من التهديد نهجاً

اأن ي�سار اإىل حما�سبتها اأو حتميلها امل�سوؤولية عن جرائمها يف 

املحافل الدولية ال�سيا�سية والق�سائية.

�لتهديد �أو ��ستعمال �لأ�سلحة �لنووية يف فتاوى 

حمكمة �لعدل �لدولية

باملو�سوع  تنظر  اأن  الدولية  العدل  ملحكمة  اأتيح 

تقّدمت  عندما   ،1973 العام  يف  الأوىل  للمّرة  النووي 

اأمام  بدعوى  اجلديدة  ونيوزيلندا  اأ�سرتاليا  من  كل 

املحكمة �سد فرن�سا ب�سبب اإجراء اختبارات نووية، 

التجارب  تلك  اإلغاء  اإىل  فرن�سا  م�سارعة  ولكّن 

التي كانت مقررة يف اإقليم هاتني الدولتني، جعل 

ال��دع��وى  ب��ه��ذه  احل��ك��م  ع��ن  حتجم  املحكمة 

لنتفاء مو�سوعها.

املّرة الثانية كانت عندما تقّدمت منظمة ال�سحة 

الأ�سلحة  ا�ستخدام  اأو  التهديد  حول  ب�سوؤال  العاملية 

حني  اإىل  فتوى  اإ�سدار  عن  متّنعت  املحكمة  اأّن  اإل  النووية، 

اإعادة طرح ال�سوؤال من قبل اجلمعية العامة يف الأمم املتحدة 

وقد لقت هذه  بتاريخ 1996/7/8.  واأ�سدرتها  لأ�سباب عديدة، 

ا يف الأو�ساط الدولية ولدى رجال القانون  ا كبرياً الفتوى اهتماماً

للقول  الإن�ساين  الدويل  القانون  اإىل  ا�ستندت املحكمة  الدويل. 

اأّنها  اإل  اأو ا�ستخدام الأ�سلحة النووية،  بعدم م�سروعية التهديد 

اإذا  الدويل  للقانون  الراهنة  احلالة  اإىل  »بالنظر  اأنه:  اأ�سافت 

الو�سول  ت�ستطيع  ل  املحكمة  فاإّن  جمموعه...  يف  اإليه  نظر 

اإىل ا�ستنتاج حا�سم يف ما يتعلق مب�سروعية اأو عدم م�سروعية 

اأق�سى من ظروف  النووية يف ظرف  لالأ�سلحة  ما  دولة  ا�ستخدام 

ا للخطر«.  الدفاع عن النف�ص، حيث يكون بقاوؤها ذاته معّر�ساً

الإن�ساين،  ال��دويل  بالقانون  ��ا  اع��رتافاً ت�سّمنت  الفتوى  ه��ذه 

يف  النووية  الكربى  ال��دول  هيمنة  تاأكيد  اأع��ادت  ولكّنها 

ويف عهدة  اجلماعي،  الأمن  مبداأ  �سمن  اإبقاوؤه  يجب  مو�سوع 

روؤية  اإطار  يف  الأمن،  جمل�ص  ا  وخ�سو�ساً املتحدة  الأمم  اأجهزة 

�ساملة تقوم على حل هذه امل�ساألة من خالل القرارات الدولية. 

والعامل  الكربى،  ال��دول  لتقرير  املو�سوع  هذا  يرتك  فكيف 
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واح��دة  دول��ة  روؤي��ة  اأن  ي�سهد 

ملفهوم الأمن اأغرقت منطقة 

ال�سرق الأو�سط بحروب ل نهاية لها؟ ثم اإّنه ل ميكن ل�سالح 

يحمي  اأن  الب�سرية  م�سري  على  الكارثية  الآثار  هذه  مثل  له 

الدويل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  ت�ساءلت  وقد   . دولاً

يكون  النووية  الأ�سلحة  ا�ستعمال  اأّن  الت�سور  ميكن  كيف 

وقواعده،  الإن�ساين  ال��دويل  القانون  متطلبات  مع  ا  متوافقاً

القذائف،  اأنواع  ا على بع�ص  القانون ي�سع قيوداً اأن هذا  ا  علماً

ميكن  ل  التي  والألغام...  ال�سامة  كالغازات  الأ�سلحة،  اأو 

مقارنة مفاعيلها مبفاعيل الأ�سلحة التي تدّمر البيئة وتقتل 

الب�سر؟

ا  لقد اأجرت الدول النووية مفاو�سات ل نهاية لها وبذلت جهوداً

النظري  اإطاره  بقي يف  ذلك  اأّن  اإل  النووي،  امللف  م�سنية حول 

ا  حمدقاً الب�سرية  على  اخلطر  وبقي  ملمو�سة.  نتائج  دون  من 

�ساروخ  األ��ف  ع�سر  ت�سعة  ح��واىل  وج��ود  ظ��ل  يف 

الأمم  )اإح�����س��ائ��ي��ات 

تدقق  الدول  هذه  اأّن  حني  يف  هائلة،  تدمريية  وقدرة  املتحدة( 

يف مو�سوعات ب�سيطة حول حقوق الإن�سان وغريها. كما اأّن 

هذه الدول تتعامل مع الق�سايا النووية بانتقائية لي�سبح معها 

دول  وملف  ال�سالم،  خدمة  يف  الإ�سرائيلي  النووي  امللف  وجود 

اأخرى مثل امللف الإيراين، م�سدر خطر على ال�سالم. وهذا ما 

اأو املحرك لهذه املواقف يرتكز على  اأن الدافع  ي�ستنتج منه 

اأو  الإن�سانية  العتبارات  على  ولي�ص  للدول  الكربى  امل�سالح 

غريها. 

الع��ت��ب��ارات  حتكمه  ل  ال��ن��ووي��ة  الأ�سلحة  مو�سوع  اإّن 

الدولية،  بال�سيا�سة  ا  وثيقاً ات�سالاً  يت�سل  اإّنا  فقط،  القانونية 

يحّققه  الذي  الردع  بني  ما  توازن  اأن  ال�سيا�سة  لهذه  فكيف 

امتالك هذا ال�سالح وبني ال�سعي اإىل منع انت�ساره و�سولاً 

اإىل التخل�ص منه؟؟؟

�لهو�م�ض:

1- ال�سبكة العربية لالأمن الن�ساين.

 Arabhumansecurity.network.

press.com
انظر  املتحدة،  الأمم  ن�ساط  حول   -2

.Moqatel.com موقع

الدويل، من�سورات احللبي  التنظيم   -3

حممد  د.   ،2005 ب���ريوت  احل��ق��وق��ي��ة، 

املجذوب.

امل������وق������ع   -4

الإل���ك���رتوين ل����الأمم امل��ت��ح��دة

 Un.org.com 

�سلهب،  �سامي  د.  درا���س��ة  راج��ع   -5

تر�سيخ  يف  الدولية  العدل  حمكمة  دور 

املجلة  الإن�ساين،  الدويل  القانون  قواعد 

احلقوق  كلية  عن  ال�سادرة  القانونية 

من�سورات  العربية،  ب��ريوت  جامعة  يف 

احللبي، بريوت 2005، �ص 32. 

من  اهمية  اأقل  معاهدات  يوجد   -6

فقد  ملزمة،  اأ�سبحت  معاهدات لهاي 

فر�ست اتفاقية 

ح��ول   )1922( وا���س��ن��ط��ن 

مالحقة  اإلزامية  الدول،  على  القر�سنة 

مرتكبي جرمية القر�سنة. راجع:

 Henri Donne Dieu de Vabres
 les principes modernes du
droit

7- الربوتوكولن امللحقان باتفاقيات 

جنيف، ا�سدار اللجنة الدولية لل�سليب 

الأحمر، القاهرة، 2007.

احلميد،  عبد  �سامي  حممد  د.   -8

قانون احلرب، دار املطبوعات اجلامعية 

.Icrc.Org ،63 2004، �سفحة





درا�سات 

اإعداد: د. �أحمد علوواأبحاث

عميد متقاعد

العدد 72364

�أعلنت  د�ع�ض )2014/8/8(،  �لدويل عملياته �جلوية �سد  �لتحالف  بدء  بعد مرور عام على 

�لقيادة �ملركزية لقو�ت هذ� �لتحالف، تنفيذ خم�سة �آلف و946 غارة جوية على مو�قع �لتنظيم يف 

ا؟ �لعر�ق و�سوريا. لكن ما �لذي �أ�سفرت عنه هذه �لغار�ت ميد�نياً

�أين �أ�سبح 

»د�ع�ض«

�أرقام

تدمري  مّت  ال��دويل  التحالف  قيادة  وفق 

للتنظيم  ا  تابعاً ا  و789 هدفاً اآلف  ثمانية 

خالل عام كامل من العمليات �سده. 

احلملة  لتلك  االإجمالية  الكلفة  اأما 

و500  مليارات  الثالثة  فتقارب  اجلوية 

التي  نف�سها  القيادة  وفق  دولر،  مليون 

اليومي  الإنفاق  »معدل  اأن  اإىل  اأ�سارت 

ت�سعة ماليني  اإىل  ي�سل  التحالف  لقوات 

تفا�سيل  خ�ّص  ما  ويف  دولر.  األ��ف  و800 

فقد  احلملة،  طالتها  التي  الأه���داف 

اأن  املركزية يف بيانها،  القيادة  اأو�سحت 

التحالف دمرت 116 دبابة، 336  »غارات 

500 مو�سع  واأكرث من  عربة »هامفي«، 

و2246  بناية،  و2213  العمليات،  ل�سن 

ا، و156 بنية حتتية نفطية،  ا قتالياً مو�سعاً

ف�سالاً عن 3220 من الأهداف املختلفة.

ت�سميات وتو�ريخ

ا�سم  حت��ت  م��رة  لأول  التنظيم  ظهر 

�سهر  يف  واجل��ه��اد«،  التوحيد  »جماعة 

اأبو  قيادة  وحتت   ،2003 العام  من  اأيلول 

م�سعب الزرقاوي.

الزرقاوي  اأعلن   ،2004 الأول  ت�سرين  يف 

ال�سابق  القاعدة  تنظيم  لزعيم  البيعة 

ا�سم  بتغيري  وق���ام  لدن،  ب��ن  اأ���س��ام��ة 

جماعته لي�سبح »تنظيم قاعدة اجلهاد 

يف ب��الد ال��راف��دي��ن«، ال��ذي ع��رف با�سم 

تنظيم القاعدة يف العراق. 

يف كانون الثاين 2006، اندمج التنظيم 

مع جمموعة من التنظيمات الإرهابية 

الأخرى يف اإطار »جمل�ص �سورى املجاهدين 

ت�سرين  يف  اأ���س��ب��ح  ال���ذي  ال���ع���راق«،  يف 

العراق  »دول���ة  نف�سه،  العام  من  الأول 

الإ�سالمية«.

اإىل  التنظيم  ام��ت��ّد   ،2013 ني�سان  يف 

يف  الإ�سالمية  »الدولة  ا�سم  وتبّنى  �سوريا، 

حزيران  ويف  )داع�����ص(.  وال�سام«  العراق 

»الدولة  اأ�سبح  ا�سمه  اأن  اأعلن   ،2014

اإقامة  ينوي  واأن���ه  فقط،  الإ���س��الم��ي��ة« 

»خالفة عاملية«.

على �لأر�ض

كما ذكرنا، انبثق تنظيم داع�ص من 

الأخري  وهذا  العراق،  يف  القاعدة  تنظيم 

قوات  �سد  املقاومة  يف  ا  م�ساركاً ك��ان 

املتحدة  الوليات  تقودها  التي  التحالف 

بني  املتعاقبة  العراقية  واحل��ك��وم��ات 

ا اإىل جنب  العامني 2003 و2011، وذلك جنباً

امل�سّلحة،  »الإ�سالمية«  اجلماعات  مع 

الإ�سالمية.  العراق  لدولة  مّهدت  التى 

وهذه اجلماعات كانت تتمتع بح�سور 

الأنبار  العراقية، من  املحافظات  قوي يف 

اأكرث  وبح�سور  كركوك،  اإىل  ونينوى، 

قوة يف �سالح الدين، ويف اأجزاء من بابل، 

وبغداد. ومع ذلك، فاإن حماولت  ودياىل 

الدولة الإ�سالمية اإحكام ال�سيطرة على 

اأرا�ٍص جديدة اأّدت اإىل رّد فعل عنيف من 

قبل العراقيني »ال�سنة« الآخرين.

اإقامة  لداع�ص  الأ�سا�سي  الهدف  كان 

ذات  املناطق  يف  الإ�سالمية  اخل��الف��ة 

بعد  ولكن  العراق.  يف  ال�سنية  الغالبية 

بات  ال�سورية،  احل��رب  يف  م�ساركته 

هدفه ي�سمل ال�سيطرة على املناطق ذات 

الغالبية ال�سنية فيها، و�سّمها اإىل الق�سم 

العراقي، ليعلن بعد ذلك )2014/7/29(، 

اأبو  اخلليفة  راأ�سها  وعلى  اخلالفة  دولة 

»اأم��ري  التنظيم  رئي�ص  البغدادي  بكر 

املوؤمنني اإبراهيم«.

قيادة  وحتت   ،2014 العام  من  ا  اعتباراً

زعيمه اأبو بكر البغدادي، انت�سر تنظيم 

على  وح�سل  ملحوظ،  ب�سكل  داع�ص 

املحافظات  بع�ص  يف  الدعم  من  املزيد 

بالتمييز  و�سف  ما  ب�سبب  العراقية، 

القت�سادي وال�سيا�سي �سد ال�سنة العراقيني 

واأتى  املركزية.  ال�سلطة  العرب من قبل 

بعد عام على 

قيام التحالف �ضده
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البعثيني  قبل  من  بخا�سة  الدعم  هذا 

القدامى و�سباط واأفراد يف اجلي�ص العراقي 

ا  عاً تو�سّ التنظيم  حقق  كذلك  ال�سابق. 

ودير  واإدل��ب  الرقة  حمافظات  يف  ا  كبرياً

ال���زور وح��ل��ب ال�����س��وري��ة بعد دخ��ول��ه يف 

هذا  اأن  اإل  القائم.  النظام  �سد  احل��رب 

التو�سع بداأ بالتقل�ص بعد اإن�ساء التحالف 

املتحدة  الوليات  بقيادة  ملحاربته  الدويل 

عربية  دولاً  ي�سمل  وال��ذي  الأمريكية 

واإ�سالمية واأجنبية، من بينها ال�سعودية 

تنظيم  فاإن  امل�سادر  بع�ص  ووفق  واإي��ران. 

 ،2015 وني�سان   2014 اآب  داع�ص خ�سر بني 

التي كان  الأرا�سي  اإىل 30% من  نحو 25 

ُي�سيطر عليها يف العراق.

ما  اأو  ال�ست  ال�سنية  املحافظات  تعترب 

العراق، مراكز  ال�سني يف  يعرف باملثلث 

ا على  وجود وا�سع لداع�ص الذي ي�سيطر اأي�ساً

املحافظات،  بع�ص  م�ساحات حمدودة يف 

الأرا���س��ي  كل  تغّطي  هجماته  لكّن 

داع�ص على  ي�سيطر  �سوريا  ويف  العراقية. 

مناطق يف حمافظات الرقة وحلب وريف 

وحم�ص  الزور  ودير  دم�سق  وريف  الالذقية 

وتدمر وحماة واحل�سكة واإدلب، ويتفاوت 

من  الع�سكرية  وال�سيطرة  الوجود  هذان 

حمافظة اإىل اأخرى. فمثالاً لدى التنظيم 

بع�ص  ويف  الرقة  حمافظة  يف  ق��وي  نفوذ 

يف  اأق��ل  ون��ف��وذ  حلب،  حمافظة  اأج���زاء 

املراجع  بع�ص  ويقّدر  والالذقية.  حم�ص 

اإىل %45   40 نحو  ي�سيطر على  داع�ص  اأن 

معظمها  ولكن  ال�سورية،  الأرا�سي  من 

من املناطق ال�سحراوية �سبه اخلالية من 

ال�سكان.

يف  داع�ص  جمموعات  توجد  لبنان،  يف 

يت�سدى  حيث  ال�سمالية،  عر�سال  جرود 

العام  �سيف  منذ  اللبناين  اجلي�ص  لها 

املا�سي، ومينعها من التقدم باجتاه القرى 

واملناطق اللبنانية البقاعية ال�سمالية.

بعد �سنة على عمليات �لتحالف

الأبي�ص،  البيت  با�سم  املتحدث  ق��ال 

جو�ص ارن�ست، يف الذكرى ال�سنوية الأوىل 

لبدء عمليات التحالف الدويل )62 دولة( 

�سد  ال��دويل  التحالف  »اإن  داع�ص،  �سد 

ا  تقدماً حّقق  الإ�سالمية،  الدولة  تنظيم 

ا خالل العام املا�سي«. كبرياً

ا�ستهدف  »التحالف  اإن  ارن�ست  وق��ال 

والدبابات  القتال  م��واق��ع  م��ن  الآلف 

واملركبات وم�سانع القنابل ومع�سكرات 

ا  وتكراراً ا  م��راراً »�سرب  واإن��ه  التدريب«. 

الإ�سالمية، وجعلهم من  الدولة  قيادات 

»قوات  اأن  اإىل  ا  م�سرياً اآم��ن«،  مالذ  دون 

العمل  حرية  فقدت  الإ�سالمية  الدولة 

كانت  التي  الأرا���س��ي  من   %30 نحو  يف 

واأ�ساف  املا�سي«.  ال�سيف  حتتلها خالل 

اأن تنظيم داع�ص »فقد اأكرث من 17 األف 

�سمال  يف  الأرا�سي  من  مربع  كيلومرت 

احل��دود  منطقة  عن  عزله  ومت  �سوريا، 

ال�سورية الرتكية حيث مل يعد ي�سيطر اإّل 

البع�ص  ولكن  100 كيلومرت.  نحو  على 

يرى اأن هذا الكالم يحتاج اإىل نقا�ص.

داع�����ص  و���س��ع  اأن  ال���وا����س���ح  ف��م��ن 

من  �سنة  م��رور  وبعد  اجليوبوليتيكي 

اأو   » »�سائالاً م��ازال  �سده،  اجلوية  احلرب 

تغيريات  اإىل  ت��وؤّد  مل  واحل��رب  ا«،  »مائعاً

كرٍّ  ب��ني  فهي  الأر�����ص،  على  ك��ب��رية 

ويربح  هنا  مناطق  داع�ص  يخ�سر  وف��ّر. 

يف  ا  م��وج��وداً زال  ما  فهو  هناك.  ��ا  اأر���ساً

عام،  منذ  احتّلها  التي  الكبرية  املدن 

يف  وت��دم��ر  وال��رق��ة  ال��ع��راق  يف  كاملو�سل 

�سوريا، ل بل زاد اإىل ر�سيده يف اأيار املا�سي 

عا�سمة  الرمادي  مدينة  على  ال�سيطرة 

بالأرا�سي  املّت�سلة  العراق(  )غربي  الأنبار 

ومتّدده  ن�ساطاته  زاد من  ال�سورية. كما 

�سوريا  خارج  اأخرى  مناطق  يف  الإرهابي 

عن  م�سوؤوليته  اأع��ل��ن  فهو  وال��ع��راق، 

تفجريات يف اململكة العربية ال�سعودية 

والكويت، واأعلن م�ساركته يف عمليات 

يف  وبخا�سة  وم�سر  اليمن  يف  ع�سكرية 

يتو�سع  اأن��ه  كما  �سيناء.  جزيرة  �سبه 

وباك�ستان  واجل��زائ��ر  وتون�ص  ليبيا  يف 

واأفغان�ستان مما يدل على ازدياد ن�ساطه 

الإ�سالمية  احل��رك��ات  م��ن  وم��وؤي��دي��ه 

املتطرفة يف �سمال اأفريقيا )ازواد يف مايل 

وبوكو حرام يف نيجرييا( وغريها من بوؤر 

�ساحة  اأكرث من  فوق  املحتدمة  ال�سراع 

وهذا  والدولية.  الإقليمية  ال�ساحات  من 

ا�ستفهام  عالمة  من  اأك��رث  ي�سع  ما 

ومن  ودوافعه  نواياه  حقيقة  حول  دولية 

التحالف  وحول جدّية عمل  وراءه،  يقف 

اأن  بعد  ا  خ�سو�ساً ج��دواه،  اأو  �سده  ال��دويل 

القتل  اأعمال  من  املزيد  ر�سيده  اإىل  زاد 

ال�سكان،  ملاليني  والتهجري  والإره��اب 

يف  الإن�����س��اين  احل�����س��اري  الإرث  وت��دم��ري 

ال�سورية  واملتاحف  امل��دن  من  الكثري 

ومعبد  العراقية  نرود  )مدينة  والعراقية 

»بل« يف تدمر ال�سورية(، وكذلك تدمري 

وحم��اول��ة  وم�ساجد،  كنائ�ص  ون�سف 

تطبيق قوانني واأنظمة ل متّت ب�سلة اإىل 

واملدنية  الإن�سانية  احل�سارة  اأو  الإ�سالم، 

املا�سية اأو احلا�سرة.

ال�ستخبارية  امل�سادر  معظم  اإن  ا  اأخ��رياً

العاملية اليوم، ول �سيما وكالة املخابرات 

اإي(،  اآي  )�سي  الأم��ريك��ي��ة  امل��رك��زي��ة 

ت��وؤك��د ث��ب��ات ح��رك��ة امل��ت��ط��وع��ني يف 

ويقّدر  �سفوف داع�ص ومن دول خمتلفة، 

عدد هوؤلء هذا العام مبا بني 20 و30 الف 

العربية  ال��دول  من  معظمهم  متطّوع 

يف  نف�سه  العدد  ا  تقريباً وهو  والإ�سالمية، 

تقديرات اأيلول من العام املا�سي )2014(، 

على الرغم من اأن التحالف اأّكد مقتل 

نحو ع�سرة اآلف مقاتل نتيجة ال�سربات 

اجلوية لطريان التحالف الدويل...

�ملر�جع :

- awaniq.com/ar/.../

- inhomelandsecurity.com/

isis-1-year-later/ 

- www.usnews.com/.../one-

year-later-isis-calip. 

- www.washingtonexaminer.

com/one-year-later-isis...by-

u.s.../ 

- www.nbcnews.com/.../one-

year-later--isis-still-terrorizes
- https://ar.wikipedia.org/

wiki /تنظيم



تغيري�ت

يف �لن�سيج �لجتماعي �لعربي

الأق��ط��ار  حتى وق��ت ق��ري��ب، ك��ان��ت 

العربية على وجه العموم تتمّيز بالقيم 

الت�سامح  فيها  الإيجابية، مبا  الثقافية 

وال�سالم وكراهية  وعمق م�ساعر اخلري 

ال�سامي  والتدّين  الأ�سري  والرتابط  العنف 

بيد  الجتماعي،  والتالحم  والتكافل 

الأخري  الربع  يف  تعّر�ست  القيم  هذه  اإّن 

لنوع من اخللخلة  الع�سرين  القرن  من 

تالحم  على  ا  �سلباً اأّث��رت  التي  العنيفة 

فقد  ومتا�سكه.  الجتماعي  الن�سيج 

الطائفية  الفتنة  مظاهر  انت�سرت 

ب واجلمود والتطرف الديني، مما  والتع�سّ

اأ�سهم يف اإ�سعاف املناعة الذاتية الوطنية 

اإىل  اأّدى  كما  الجتماعي،  وال�ستقرار 

اخل��ارج  يف  وامل��ك��ان��ة  ال�سمعة  ت�سويه 

حتقيق  على  الإرادة  اإ�سعاف  وبالطبع 

التطور  جمود  ذلك  اإىل  ي�ساف  التقدم. 

احلاكمة،  النظم  وت�سّلط  ال�سيا�سي 

ب��اأّن  النخب  بع�ص  اع��رتاف  وع��دم 

عن�سران  والتكنولوجيا  العلم 

اأ���س��ا���س��ي��ان م���ن ع��ن��ا���س��ر 

الثقايف  ف��ال��واق��ع  ال��ث��ق��اف��ة. 

حالة  يعي�ص  الراهن  العربي 

التقليدي  بني  الثنائية  من 

تقليد  يجري  اإذ  والع�سري، 

ب�سكل  ال��غ��رب��ي��ة  احل��داث��ة 

ويف  ظ��اه��ري،  ا�ستهالكي 

مرجعية  توجد  نف�سه  الوقت 

ال��ق��رون  اإىل  تنتمي  دي��ن��ي��ة 

ال��و���س��ط��ى، وحت��ك��م روؤي���ة 

للعامل. ويف هذا  العرب  بع�ص 

الج��ت��ه��ادات  جن��د  ال�سياق 

وال����ف����ت����اوى ال��ت��ك��ف��ريي��ة 

الكّلي  والبتعاد  والت�سليلية 

والعلم،  املعرفة  ع��امل  ع��ن 

و�سولاً اإىل اعتبار اأّن الأر�ص ل 

تدور حول نف�سها واأّن الن�سان 

القمر،  اإىل  ي�سل  اأن  ي�ستحيل 

تّرهات  من  هنالك  ما  اإىل 

واأباطيل.

�حلرب �لد�ئمة

التحولت  هذه  �سوء  على 

وه���ذا ال��واق��ع ال����رديء ال��ذي 

العربية،  الأق��ط��ار  تعي�سه 

�سر�سة  ناعمة  له من حرب  تتعّر�ص  وما 

ل  وتخريبية،  �سلبية  مفاعيل  تخّلف 

بّد لنا من اأن ناخذ بعني العتبار بع�ص 

احلقائق واملالحظات:

اأعدائنا  مع  اأّننا  نعرف  اأن  علينا   -1

وعلى  دائمة  حرب  حالة  يف  وخ�سومنا 

علينا  يحّتم  الذي  الأمر  ال�ساعة،  مدار 

ملواجهتها  واملتوا�سل  ال���دوؤوب  العمل 

اأن نتوقف يف مرحلة  حلظة بلحظة، ل 

على  اأخ��رى  مرحلة  يف  ونواجه  معّينة 

ق�سايا 

اإعداد: �إح�سان مرت�سىاإقليمية

باحث يف ال�ضوؤون الإ�ضرائيلية

العدد 74364

�نت�سر مفهوم �حلرب �لناعمة - مبعنى �لنفوذ و�لتاأثري �ملعنوي - بعد نهاية �حلرب �لباردة، بعدما تبّي �أن �ل�سيا�سة 

�لدولية ل ميكن �أن تعتمد على �لقوة �لع�سكرية فقط. ومع �سيطرة �لعوملة وجمتمع �ملعرفة وو�سائل �لتو��سل 

ا من نوع جديد قد  �إّن حرباً �آخر،  � جديدين. بتعبري  ا وتاأثرياً �لناعمة دفعاً �لقوة  �لجتماعي �ملختلفة، �كت�سبت 

�لتقليدية ب�سكل  �لدبابات و�لطائر�ت و�ل�سو�ريخ و�سائر و�سائل �حلرب  �لعامل، وهي ل تعتمد على  �كت�سحت 

�ل�سالعي  �أفكار وتقارير و�أبحاث ومعلومات و�إعالم. و�لهدف من هذه �حلرب، هو حتقيق  خا�ض، بل على 

�إنها باخت�سار »حرب  �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لثقافية و�جليو�سرت�تيجية.  �أكرب قدر ممكن من �ملكا�سب  فيها 

وم�ساحلها  روؤيتها  لتفر�ض  �لريادة،  مركز  على  �لقوية  �لدول  فيها  تتناف�ض  �لتي  و�ملعلومات«  �لأفكار 

�خلا�سة على �لعامل من موقع �لقوي �ملنت�سر.

�إ�سر�ئيل و�حلرب �لناعمة
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قاعدة الفعل وردة الفعل.

عند  حت�سل  الع�سكرية  احل��رب   -2  

الرغبة  اأو  الناعمة  احل��رب  من  الياأ�ص 

كلما  ول��ذل��ك  النتائج،  با�ستعجال 

باحلرب  اآم���ال  خ�سومنا  ل��دى  كانت 

حربهم  ي���وؤّخ���رون  ف��اإّن��ه��م  ال��ن��اع��م��ة، 

تكتيكي  ب�����س��ك��ل  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

وا�ستن�سابي. وقد تكون احلرب الناعمة 

احل�سم  م��ن  ب��دي��الاً  الأح��ي��ان  بع�ص  يف 

ا�ستنفاد  ب�سبب  وذل���ك  الع�سكري، 

فائ�ص القوة املادية والعجز عن ال�ستمرار 

احل��رب  على  ��ا  دائ��ماً الإب��ق��اء  م��ع  بها، 

وحمتمل،  بديل  كخيار  الع�سكرية 

وال�سواهد على ذلك كثرية يف احلالت 

خالل  خا�ص  ب�سكل  �سهدناها  التي 

لبنان  من  كل  يف  الأخريين  العقدين 

وقطاع غزة. 

3- يرتّكز التاأثري يف املواجهة الناعمة 

الثقايف  الرتبوي  البعد  على  اأعدائنا  مع 

التاأثري  وع��ل��ى  ن��اح��ي��ة،  م��ن  القيمي 

ناحية  م��ن  والدبلوما�سي  ال�سيا�سي 

تغيريات  يحدث  قد  الذي  الأم��ر  اأخ��رى، 

ا  دراماتيكية ويوؤدي اإىل قلب الواقع راأ�ساً

على عقب مل�سلحة الأعداء. 

املحلي  ال�سعيدين  على  لنا  بّد  ل   -4

يف  ا  جميعاً قوانا  ح�سد  من  والقومي، 

كل  من  وال�ستفادة  املجالت  خمتلف 

تكون  اأن  ميكن  ل  اإذ  ال��ط��اق��ات، 

دون  من  فريق  على  مقت�سرة  املواجهة 

اأخرى،  دون  من  جماعة  على  ول  اآخر، 

يف  البع�ص  بع�سنا  اإىل  بحاجة  فكّلنا 

مواجهة هذا النوع اجلديد واخلطري من 

احلرب، واإل �ست�سيبنا حالة من النهيار 

والتداعي على طريقة الدومينو، ونوؤكل 

ا الواحد بعد الآخر، وهذا يتطّلب  جميعاً

اأن تتكاتف جهودنا، يف كل املراحل، 

خمتلف  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 

الأ�سعدة والجتاهات. 

5- احلرب الناعمة مفتوحة على كل 

ال�سيا�سية  واملواقف  والو�سائل  الأفكار 

التاأثري  خانة  يف  ت�سب  التي  واملعنوية 

من  وه��ي  واملواطنني،  الوطن  ق��وة  على 

اأجل ذلك ت�ستخدم كل اأ�ساليب الفتنة 

املذهبية و�سخ الأكاذيب و�سيطنة القوى 

التي  املغر�سة  ال�سائعات  وبث  الإيجابية 

تنطلي على البع�ص.

�خلطر يّت�سع

اإ�سرائيل  خطر  اأّن  ن�ستنتج  هنا  من 

قد  واأم��ت��ن��ا،  اأوط��ان��ن��ا  على  ال��وج��ودي 

تخّطى م�ساألة زرعها وجتّذرها كمخفر 

ال��دول  بع�ص  هيمنة  خل��دم��ة  متقدم 

زرع  رائدة يف  دولة  اإىل  لتتحول  الكربى، 

فالعقل  املجتمعات.  وتقوي�ص  الفنت 

ا  مفهوماً التزم  الإ�سرائيلي  الع�سكري 

ل  الإ�سرائيلي  القومي  لالأمن  ا  ج��دي��داً

دول  على  الع�سكري  بالتفّوق  يكتفي 

اإّنه  بل  فح�سب،  والبعيد  القريب  اجلوار 

ال�سيطرة  عرب  عليه  للهيمنة  يعمل 

والإعالمية  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية 

املفهوم،  هذا  وبح�سب  وال�ستخباراتية. 

الأقوى  تكون  باأن  اإ�سرائيل  تكتفي  ل 

ب��ّد  ل  ب��ل  ج��ريان��ه��ا،  ب��ني  ا  ع�سكرياً

و�سرذمتهم  اإ�سعافهم  من  ا  اأي�ساً لها 

لتحقيق  البع�ص  ببع�سهم  واإ�سغالهم 

ال�سيطرة ال�سرتاتيجية الدائمة عليهم. 

غايتها  ا،  جزئياً اإ�سرائيل،  حققت  وقد 

ا�ستكمالها  اإىل  ت�سعى  وه���ي  ه���ذه 

احلرب  ابرزها،  وو�سائل،  اآليات  بجملة 

وتخريب  الطائفية  وال��ف��نت  الناعمة 

بني  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  العالقات 

والإيقاع  املوؤّثرة،  الغربية  وال��دول  العرب 

ب���ني ال���ع���رب اأن��ف�����س��ه��م، والح���ت���الل 

اأرا�سيهم،  لبع�ص  املبا�سر  الع�سكري 

والتخريب،  التج�س�ص  �سبكات  ون�سر 

واإقامة  املنفرد،  ال�سلح  معاهدات  وعقد 

ا  واأخ��رياً ودعمها.  لها  موالية  اأنظمة 

تنمية  انطالق  دون  احلوؤول  ا،  اآخراً ولي�ص 

النهو�ص  لتحقيق  وب�سرية  مادية  عربية 

والقتدار الوطني امل�ستقل. وللتدليل على 

والهيمنة،  التفوق  ات�ساع مفاعيل  مدى 

ب�سالحيها  اإ�سرائيل  جن��اح  اإىل  ن�سري 

اجلوي والبحري واأذرعتها ال�ستخباراتية، 

يف  ال�سرب  اإىل  القريب  جوارها  جتاوز  يف 

اأ�سراها يف  البعيد: عملية حترير  العمق 

جهاد  ابو  اغتيال  )اوغندا(،  عينتيبي 

فتحي  اغتيال  )تون�ص(،  الوزير  خليل 

متوز  مفاعل  تدمري  )مالطا(،  ال�سقاقي 

واغتيال  مالحقة  )ال��ع��راق(،  ال��ن��ووي 

)فرن�سا(،  ال��ع��رب  ال��ن��ووي��ني  العلماء 

العلماء  واغتيال  التخريب  عمليات 

ال�سالح  )اإيران(، تدمري م�سانع  النوويني 

غوا�سات  ن�سر  )ال�����س��ودان(،  وال��ذخ��رية 

البحر  يف  ن��ووي��ة  روؤو����ص  ذات  ب�سواريخ 

�سواحل  اإىل  و�سولاً  العرب،  وبحر  الأحمر 

اإيران اجلنوبية الغربية.

مالمح حرب م�سادة

يف مقابل ما تقدم من اأن�سطة اإ�سرائيلية 

تخريبية، بداأت تظهر منذ مدة مالمح 

جت�سدت  لإ�سرائيل  م�سادة  ناعمة  حرب 

عدم  تكري�ص  هي:  م�سارات  ثالثة  يف 

ال�سعب  اإن�سانية  وعدم  اإ�سرائيل،  �سرعية 

ال�سهيوين.  الفكر  وعن�سرية  اليهودي، 

نزع  وق��د حملت ه��ذه احل��رب ع��ن��وان 

وجتّلت  اإ�سرائيل  عن  الدولية  ال�سرعية 

يف املنتديات الدولية التي ي�سّكل العرب 

غالبية متّكنهم من  فيها  وامل�سلمون 

طرح مبادرات معادية يف منتديات دولية 

اقت�سادية  مقاطعة  لفر�ص  خمتلفة، 

ومقاطعة  اأوروب�����ا،  يف  اإ���س��رائ��ي��ل  على 

الإ�سرائيليني  والأك��ادمي��ي��ني  اخل��رباء 

الأكادميية  وامل��وؤمت��رات  اجلامعات  يف 

الدولية، واتخاذ خطوات قانونية وق�سائية 

والع�سكريني  ال�سيا�سيني  كبار  لتقدمي 

باإجرامهم  امل�سهورين  الإ�سرائيليني 

ميكن  ول  الأوروب��ي��ة.  املحاكم  اأم��ام 

لهذه الإجراءات اأن تتّم لول توافر البيئة 

منا�سبة.  دعاية  مع  اأوروب���ا،  يف  لذلك 

مبثل  للت�سليم  الغربية  الدول  وا�ستعداد 

عالقاتها  من  ينبع  التوّجهات  ه��ذه 

العربية  ال��دول  مع  الوا�سعة  القت�سادية 

داخلية  اعتبارات  وم��ن  والإ�سالمية، 

والذين  لديها،  املقيمني  امل�سلمني  اإزاء 

بريطانيا  يف  كبرية  ا  ن�سباً ي�سكلون 

وهولندا واأملانيا وبلجيكا وفرن�سا.



مهمات 

اإعداد:خا�سة

�لر�ئد با�سم �سعبان

 Operation( �لبلوطة  عملية  تُعترب 

 Gran( �سا�سو  غر�ن  �إغ��ارة  �أو   )Oak
�لعمليات  و�أجر�أ  �أهم  من   )Sasso Raid
�إبان  تنفيذها  مت  �لتي  �خلا�سة  �لع�سكرية 

�لتي  �لعملية  وهي  �لثانية.  �لعاملية  �حلرب 

جنح فيها كوماندو�ض �أملاين يف حترير رئي�ض 

�لوزر�ء �لإيطايل �ملُعتقل بينيتو مو�سوليني.

اإغارة غران �ضا�ضو

هكذ� حّرر �لكوماندو�ض 

�لأملاين مو�سوليني

هتلر و�سع �خلطة

من  اأهميتها  العملية  هذه  تكت�سب 

نوعها.  من  فريدة  جعلتها  مزايا  عدة 

و�سع  هتلر  اأدول���ف  الأمل���اين  فالزعيم 

التح�سريات  واأ�سرف على  بنف�سه اخلطة 

لت  متثَّ الثانية  امليزة  تفا�سيلها.  باأدق 

بهدف العملية، بينيتو مو�سوليني، اأحد 

كانت  الثالثة  امليزة  احل��رب.  رموز  اأملع 

العام  فالو�سع  النظري،  املنقطعة  اجلراأة 

مالئم  غري  اأ�سبح  قد  كان  اإيطاليا  يف 

اأما  ت.  تغريَّ لهم  املوالية  والبيئة  لالأملان 

التن�سيق  م�ستوى  فكانت  الرابعة  امليزة 

والقوى  املعلومات  م�سادر  ب��ني  ال��ع��ايل 

اخل�سائر  خف�ص  يف  �ساعد  مما  ذة  امُلَنفِّ

للحد الأدنى.

 1943 مت���وز   25-24 ل��ي��ل��ة 

ت امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى  ����س���وَّ

عن  الثقة  بحجب  للفا�سية 

فا�ستبدله  وعزله،  مو�سوليني 

اإمي��ان��وي��ل  فيكتور  امل��ل��ك 

ال��ت��ايل  ال���ي���وم  ال��ث��ال��ث يف 

باملار�سال بياترو بادوغليو واأمر 

ل هذا التحول  باعتقاله. �سكَّ

ال�سيا�سة  يف  الدراماتيكي 

الإي��ط��ال��ي��ة ���س��ف��ع��ة ق��وي��ة 

جهد  كل  لبذل  هتلر  دفع  ما  لالأملان، 

التحول،  هذا  اإف�سال  �سبيل  يف  ممكن 

ا  واإعادة الأمور اإىل �سابق عهدها، خ�سو�ساً

الإيطالية  الأر�ص  باتوا على  واأن احللفاء 

وغاراتهم اأ�سحت تطال العا�سمة روما.

من  مو�سوليني  اإخ����راج  هتلر  ر  ق���رَّ

ب��اأي  ال�سلطة  اىل  واإع��ادت��ه  الع��ت��ق��ال 

ثمن، فبداأت التح�سريات ب�سرعة و�سرّية 

يكن  مل  للحلفاء.  ت�سليمه  من  ا  خوفاً

عن  بغافل  اجل��دي��د  الإي��ط��ايل  النظام 

ا عن  النوايا الأملانية، لكنه كان عاجزاً

ودقيقة  وا�سحة  معلومات  اإىل  الو�سول 

املفاجاآت  ولتفادي  الأملاين،  عن املخطط 

اأكث��ر  العتق��ال  مك��ان  تغيي�ر  مت 
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من مرة.

اإدارة هذه العملية،  ا  توىّل هتلر �سخ�سياً

وخطورتها،  تعقيدها  درجة  اإىل  ا  ونظراً

باأن  الع�سكريون  م�ست�ساروه  ره  حذَّ فقد 

 .%80 حدود  اإىل  ت�سل  قد  اخل�سائر  ن�سبة 

اأي 26 متوز  اليوم التايل  لهذه الغاية، ويف 

مقابالت  بنف�سه  هتلر  اأج���رى   ،1943

ال��ق��ي��ادة  حتهم  ر�سّ ���س��ب��اط  �ستة  م��ع 

املهمة،  لتنفيذ  العليا  الع�سكرية 

النقيب  ف  املقابالت كلَّ وبنتيجة هذه 

اخلا�سة  ال��ق��وات  من  �سكورزيني  اأوت��و 

ملعاونة الرائد هارالد مور�ص بالتنفيذ حتت 

اإ�سراف اللواء الطيار كريت �ستودنت.

على �لأر�ض

و�سكورزيني  �ستودنت  و�سل  يف 27 متوز 

الفور  على  الأخ���ري  وب��ا���س��ر  روم���ا،  اإىل 

ملكان  وت��ع��ّق��ب  ا�ستق�ساء  عمليات 

لذلك  ا  جم��ّن��داً مو�سوليني،  اح��ت��ج��از 

املهرة.  املخربين  من  خا�سة  جمموعة 

يف  الحتجاز  مكان  حتديد  مّت  بداية 

اأي  وقبل  لكن  روم��ا،  يف  الرماة  ثكنة 

اأعطى  قد  بادوغليو  كان  اأملاين  حترك 

بونزا  جزيرة  اإىل  مو�سوليني  بنقل  اأوام��ره 

)Ponza( يف البحر الترياين لتوّج�سه من 

نوايا الأملان.

َل تغيري مكان احتجاز مو�سوليني  �سكَّ

ا  عزماً ازداد  ال��ذي  ل�سكورزيني  ا  حتدياً

ا على اإيجاد هدفه. مل مي�ِص �سوى  واإ�سراراً

ب�سعة اأ�سابيع حتى جنحت التحريات يف 

الدوت�سي.  مكان  حتديد 

ل���ك���ن، ول�������س���وء ح��ظ 

تنّبَهت  ���س��ك��ورزي��ن��ي، 

احل��ك��وم��ة الإي��ط��ال��ي��ة 

اأُثريت  بعدما  لتحّركاته 

�سبب  ح��ول  ال�سكوك 

اإيطاليا وطبيعة  وجوده يف 

ف بها، فتّم  املهمة املكلَّ

نقل مو�سوليني اإىل جزيرة 

 )Maddalena( مادالينا 

ال�سمايل  ال�ساحل  ق��رب 

�سردينيا.  جلزيرة  ال�سرقي 

م�������رة ج�����دي�����دة ي��ج��د 

البداية،  نقطة  عند  نف�سه  �سكورزيني 

هو  بل  عزميته،  ُي�سعف  مل  هذا  لكن 

ثابر على متابعة عمله بالوترية نف�سها.

خدعة ماكرة

يف اأث��ن��اء اإح����دى اجل����ولت، ر���س��دت 

حت��ّرك��ات  اأمل��ان��ي��ة  ا�ستطالع  ط��ائ��رة 

جلهاز  ا  فاً مكثَّ ا  وانت�ساراً اعتيادية  غري 

جزيرة  على  فيرب  فيلال  حول  احلماية 

�سكوك  �سكورزيني  �ساورت  مادالينا. 

ولكي  الفيلال،  يف  هدفه  وج��ود  ح��ول 

اإىل  اللجوء  ر  ق��رَّ باليقني  ال�سك  يقطع 

املالزم  م�ساعديه  اأحد  فاأر�سل  اخلدعة، 

ا باأنه  هان�ص فارغر، اإىل اجلزيرة متظاهراً

بّحار، وخالل املناق�سات يف الفندق الذي 

الرباءة،  من  تخلو  ل  وبلهجة  فيه،  نزل 

الدوت�سي قد مات،  اأن  راهن فارغر على 

وجزم  الرهان  اجلزيرة  ايل  بقَّ اأحد  فقبل 

والفاكهة  باخل�سار  يزّود فيلال فيرب  اأنه 

يف  داخلها.  موجود  الدوت�سي  واأن  ا،  يومياً

الفيلال  اإىل  وفارغر  البّقال  ه  توجَّ امل�ساء 

احلديقة،  يف  ه  يتنزَّ مو�سوليني  و�ساهدا 

خ�سر فارغر رهانه، لكّن فرحته بال�سيد 

الثمني كانت ل تو�سف.

متّكن �سكورزيني، بف�سل حنكته، 

من حتديد مكان الدوت�سي، اإل اأن احلظ 

على  ح�سوله  وبعد  اإذ  يفارقه،  مل  العاثر 

موافقة هتلر على التنفيذ بتاريخ 28 اآب 

د،  1943، وقبل يوم واحد من املوعد املحدَّ

�ساور  فقد  العتقال.  مكان  تغيري  مت 

حتليق  من  القلق  الإيطالية  ال�سلطات 

اجلزيرة،  فوق  اأملانية  ا�ستطالع  طائرة 

اأي  مبواجهة  رغبتها  ع��دم  اإىل  ا  ونظراً

ال�سجني  نقل  رت  قرَّ �ساّرة،  غري  مفاجاأة 

 27 ويف  ا.  اأمناً اأكرث  مكان  اإىل  ا  جم��دداً

اآب غادرت طائرة تابعة لل�سليب الأحمر 

اإىل  مو�سوليني  حاملة  مادالينا  جزيرة 

وجهة جمهولة.

ي�سع  اجلزيرة  على  �سكورزيني  كان 

التنفيذ  قبل  الأخ��رية  اللم�سات  بنف�سه 

املالزم  من  امل�سوؤوم  اخلرب  و�سله  عندما 

لكن  ا،  جم��دداً العاثر  احل��ظ  ف��ارغ��ر... 

�سكورزيني تابع عمله باإ�سرار، حتى اأن 

احلظ الذي عاك�سه يئ�ص وانتقل ليقف 

عمليات  اإح���دى  فخالل  جانبه.  اإىل 

مّت  الإيطالية،  الت�سالت  على  ت  التن�سّ

رة ُفِهَم منها  اعرتا�ص ر�سالة راديوية م�سفَّ

كامبو  فندق  يف  اأ�سبح  مو�سوليني  اأن 

الأملانية  املخابرات  اأن  كما  اأمرباتوري. 

ر�سدت اإجراءات اأمنية غري اعتيادية يف 

حميط غران �سا�سو.

نقل اخلرب اإىل �سكورزيني �سابط كبري 

كابلر.  هريبرت  يدعى  املخابرات  يف 

الراديوية  الر�سالة  اإىل  اإ�سافة  اخلرب  هذا 

مو�سوليني  وجود  اإىل  ا  قوياً دليالاً  ال  �سكَّ

يف املكان، لكن احرتافية �سكورزيني 

�سحة  من  اأك��رث  التثّبت  منه  بت  تطلَّ

اأي  على  الإق����دام  قبل  الفر�سية  ه��ذه 

قات��ل  احلالة  ه��ذه  يف  فاخلطاأ  خطوة، 
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مهمات 

خا�سة

وتداعيات��ه لن تك��ون �سهلة.

عن  عبارة  اأم��ربات��وري  كامبو  فندق 

اأعايل  يف  التزلج  ل��رواد  �سياحي  منتجع 

 2100 يتجاوز  ارتفاع  على  الأبنني  جبال 

الفندق يف  يقع  الأر���ص.  �سطح  مرت عن 

تو�سل  طرقات  ل  حيث  اجلبل،  اأعلى 

واخلروج  لدخوله  الوحيدة  الو�سيلة  اإليه. 

�سلك  على  قة  معلَّ مركبة  هي  منه، 

. ا ونزولاً تنقل النزلء والزائرين �سعوداً

�سكورزيني  جلاأ  م��راده،  حتقيق  بغية 

فاأر�سل  خدعه،  من  جديدة  خدعة  اإىل 

كروتوف  ليو  الطبيب  الأمل���اين  امل��الزم 

ا�ستطالع  بحجة  اأمرباتوري  كامبو  اإىل 

اإمكان نقل جنود اأملان م�سابني باملالريا 

و�سوله  لدى  النقاهة.  بهدف  الفندق  اإىل 

لي�ستقل  اجلبل  اأ�سفل  اأ�سريجي  قرية  اإىل 

منعه  مت  الفندق  اإىل  ا  �سعوداً املركبة 

واأُعِلَم اأن منطقة غران �سا�سو قد اأُعِلَنت 

كان  الرف�ص  هذا  ع�سكرية.  منطقة 

بو�سع  للبدء  ل�سكورزيني  وا�سحة  اإ�سارة 

تفا�سيل خطته اجلهنمية.

جمازفة كبرية

هبوط  قوامها  خطة  �سكورزيني  و�سع 

للفندق  اخللفية  الباحة  يف  مظلي  مئة 

الفندق.  وم��غ��ادرة  مو�سوليني  وحت��ري��ر 

من  خالية  اأو  �سهلة  اخلطة  تكن  مل 

دة  املخاطر، فالفندق حممي بحرا�سة م�سدَّ

وقد يعمد احلرا�ص اإىل ت�سفية ال�سجني يف 

لذلك  الكايف،  الوقت  لهم  توافر  حال 

ر �سكورزيني ا�ستخدام الطائرات  قرَّ

ا  اأ�سواتاً ُت�سدر  ل  التي  ال�سراعية 

ليتمكن املغريون من الو�سول اإىل 

الفندق من دون اأن يالحظ احلر�ص 

ذلك. جنح �سكورزيني يف احل�سول 

الرغم  على  هتلر  موافقة  على 

وغري  العالية  املجازفة  درج��ة  من 

عليها  تنطوي  التي  العتيادية 

اخلطة.

بتاريخ 12 اأيلول، اأي بعد اأربعة اأيام 

الإيطاليني  بني  الهدنة  اإعالن  من 

الواحدة  ال�ساعة  وحواىل  واحللفاء، 

من  اأملانية  طائرة   12 انطلقت  ا،  ظهراً

�سواحي  اإحدى  ماري  دي  براتيكا  مطار 

�سهلة  الهبوط  عملية  تكن  مل  روم��ا. 

بالنتيجة  لكن  اأمرباتوري،  كامبو  يف 

رت  مل تكن اخل�سائر كبرية، فقد ت�سرَّ

بع�ص الطائرات فيما تدّمرت واحدة من 

مع  بالتزامن  الأرواح.  يف  خ�سائر  دون 

باإمرة  برية  قوة  كانت  الهبوط  عملية 

اأ�سريجي  قرية  اإىل  ت�سل  مور�ص  ال��رائ��د 

ا�ست�سالم  بعد  املركبة  على  وت�سيطر 

بال�سدمة، وقد مت  اأ�سيبوا  الذين  احلرا�ص 

الفندق  يف  املتمركزة  القوى  عزل  بذلك 

وُمِنع اأي اإمداد من الو�سول اإليها.

املهاجمون  اندفع  الأر�ص،  وطئهم  فور 

ب�سرعة باجتاه الفندق و�سط ده�سة وذهول 

اجلّيدي  ال�سرطة  عنا�سر  من   200 نحو 

احلامية  قائد  ا�ستجابة  ومع  الت�سليح. 

الدماء،  بحقن  له  �سكورزيني  ملنا�سدة 

�سقط الفندق بيد املهاجمني من دون اأي 

مقاومة اإيطالية.

مت��ّك��ن امل��ه��اج��م��ون م���ن حت��ري��ر 

مو�سوليني، وما اأن و�سل اإليه �سكورزيني 

»�سيدي   : ق��ائ��الاً بالتحية  ب���ادره  حتى 

ال��دوت�����س��ي، ل��ق��د اأر���س��ل��ن��ي ال��ف��وه��رر 

واأجابه  مو�سوليني  فعانقه  لتحريرك«، 

باقت�ساب: »كنت اأعلم اأن �سديقي لن 

يتخلى عني«.

طائرة  و�سلت  املو�سوعة،  اخلطة  ووفق 

جرلخ  هرنيك  النقيب  يقودها  �سغرية 

لنقل  �ستودنت،  للواء  اخلا�ص  الطيار 

مو�سوليني.

مهمة دخلت �لتاريخ

والطائرة  ا،  ق�سرياً الإقالع  مدرج  كان 

ة حلمل راكبني، لكن كان  غري ُمعدَّ

من ال�سروري اأن يرافق �سكورزيني ال�سجني 

 . م�ستحيالاً الإق��الع  جعل  مما  ر،  املحرَّ

فقد  اخلطورة،  �سديدة  ملناورة  جرلخ  جلاأ 

الطائرة  بذيل  الأمل��ان  املظليون  اأم�سك 

بينما قام هو بت�سغيل حمّركها باأق�سى 

دة اأفلت املظليون  قوته، وعند اإ�سارة حمدَّ

ال��وادي  نحو  الأم��ام  اإىل  فقفزت  الطائرة 

براتيكا  مطار  باجّتاه  عائدة  وانطلقت 

ُنِقَل مو�سوليني بوا�سطة  دي ماري، حيث 

طائرة اأخرى اإىل فيينا ومنها اإىل ميونيخ 

وهناك كانت زوجته بانتظاره. يف فيينا 

الذي  ات�سالاً من هتلر  تلقى �سكورزيني 

مهمة  اليوم  ذَت  َنفَّ »لقد  له:  وقال  هّناأه 

�سيكتب عنها التاريخ«.

دقيقة   12 العملية  تنفيذ  ا�ستغرق 

وقد  ر�سا�سة،  اأي  خاللها  ُيطلق  مل 

اأق�سى  اإىل  النازية  الدعاية  ا�ستثمرتها 

و�سل  اأيلول  الرابع ع�سر من  ويف  احلدود. 

مو�سوليني اإىل را�ستنبورغ ملقابلة الفوهرر، 

ونال  رائد،  لرتبة  �سكورزيني  ُرقَي  بينما 

العديد من امليداليات والأو�سمة، واأ�سحى 

بطالاً يف نظر دول املحور، والرجل الأخطر 

يف العامل، بالن�سبة اإىل احللفاء.
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الدار  ترجمة  الفرن�سيني،  الع�سكريني 

الأوىل،  الطبعة  للمو�سوعات،  العربية 
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اإعداد: د. نادر عبد �لعزيز �سايف

حمام بالإ�ضتئناف

نحن والقانون
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�إليها  يلجاأ  قد  �لتي  �لدميوقر�طية  �لو�سائل  من  �لتظاهر  يعترب 

�أو  �أنظمة  على  �عرت��ض  وت�سجيل  �لر�أي  عن  للتعبري  �لبع�ض 

ت�سرفات �أو �سيا�سات �أو قو�ني معينة، من خالل حر�ك مدين 

وكيفية  �لتظاهر،  ترعى  �لتي  �لقانونية  �لأطر  هي  فما  �سلمي. 

ا؟ تنظيمه وقو�عده، وحدوده، وكيفية مو�كبته �أمنياً

�لإطار �لقانوين حلّق �لتظاهر يف لبنان

�لتظاهر حق د�ستوري

اللبناين  الد�ستور  13 من  املادة  �ست  كرَّ

وحرية  وكتابةاً  قولاً  ال��راأي  اإب��داء  »حرية 

اجلمعيات«.  تاأليف  وحرية  الطباعة 

وهذه احلريات »كّلها مكفولة �سمن 

ن�ص  يوجد  ل  اأن��ه  مع  القانون«.  دائ��رة 

يف  التظاهر  حرية  يكّر�ص  وا�سح  قانوين 

القانون اللبناين، فاإن هذه احلرية تت�سل 

ب�سكل مبا�سر بحق اإبداء الراأي والتعبري 

الأ�سا�سية  احلقوق  وهو من  بحّرية.  عنه 

عن  ف�سلها  ميكن  ل  التي  والطبيعية 

يعترب  ولهذا  لالإن�سان.  العامة  احلريات 

حمايته  يجب  ا  د�ستورياً ا  حقاً التظاهر 

والأنظمة  ال��ق��وان��ني  �سمن  وتنظيمه 

املرعية الإجراء.

ظاهر  له  يكون  اأن  التظاهر  ويفرت�ص 

مادي ملمو�ص، عرب جتمع عدة اأ�سخا�ص 

معينة،  ولأه�����داف  م��ع��ني  م��ك��ان  يف 

وتكون الغاية التي يتوخاها املتظاهرون 

وقد  مطالبهم.  اإىل  ال�سلطة  تنبيه  هي 

ل  وقد  اأ�سابيع،  اأو  لأي��اٍم  التظاهر  ي��دوم 

يكون  اأن  ويجب  ال�ساعات.  يتعدى 

ا، اأي اأن يكون له طابع  التظاهر مق�سوداً

الق�سد يف التظاهر ب�سكل �سريح ووا�سح 

ور�سائي، بغية التو�سل اإىل اأهداف معينة.

لأنه  بغايته،  ا  داً حم���دَّ التظاهر  يعترب 

ال�سلطة  على  لل�سغط  جماعية  و�سيلة 

اأو  اجتماعية  مطالب  حتقيق  بق�سد 

�سيا�سية اأو مهنية اأو للح�سول على مزيد 

من احلقوق امل�سروعة.

اأعلن  اإذا  ا  �سيا�سياً التظاهر  ويعترب 

احلكومة  �سيا�سة  على  ��ا  اح��ت��ج��اجاً

اإىل  رمى  اإذا  اأو  الداخلية،  اأو  اخلارجية 

وميكن  �سيا�سية.  م�سلحة  حتقيق 

لتحقيق  �سيا�سية  و�سائل  اإىل  اللجوء 

اأهداف مهنية، اإل اأنه ل يجوز اللجوء اإىل 

و�سائل مهنية لتحقيق اأهداف �سيا�سية؛ 

كاإ�سراب العمال عن عملهم لأ�سباب 

�سروط  حت�سني  بهدف  ولي�ص  �سيا�سية 

العمل.

بي �ملمنوع و...�مل�سموح

�لتظاهر  �أو  �لإ�سر�ب  من  �ملوظفي  منع   •
�سمن �لوظيفة:

املر�سوم  م��ن   15 امل���ادة  اإىل  بال�ستناد 

يجوز  ل   ،1959/112 ال��رق��م  ال���س��رتاع��ي 

اأو  ال��ت��ظ��اه��ر  العموميني  للموظفني 

طائلة  حتت  وظيفتهم  عن  الإ���س��راب 

و�سرفهم  ا  وق�سائياً ا  تاأديبياً مالحقتهم 

من الوظيفة.

لأ�سباب  �لتظاهر  من  �لنقابات  منع   •
�سيا�سية: 

العمل  ق��ان��ون  م��ن   84 امل���ادة  ن�ست 

النقابات  على  يحظر  اأنه  على  اللبناين 

الإ�سرتاك يف اجتماعات وتظاهرات لها 

�سبغة �سيا�سية. ولهذا يعترب حق التظاهر 

ا بالن�سبة للنقابات �سرط  ا قانونياً مكر�ساً



نحن والقانون

العدد 80364

اأن ل يكون له �سبغة �سيا�سية.

على  �ل�سغط  بق�سد  �لعمل  توقيف  • جترمي 
�ل�سلطات �لعامة: 

)املواد  اللبناين  العقوبات  قانون  م  جرَّ

حرية  على  التعدي   )344 اإىل   340 من 

العمل  عن  التوقف  اأن  ا  معترباً العمل، 

بق�سد  العمال  اأو  امل�ستخدمني  قبل  من 

اأو  ال��ع��ام��ة،  ال�سلطات  على  ال�سغط 

�سادرين  تدبري  اأو  ق��رار  على  ا  احتجاجاً

عنها، جرمية ُيعاقب عليها باحلب�ص اأو 

بالإقامة اجلربية والغرامة. 

�رتكاب  �أو  �ل�سغب  بق�سد  �لتظاهر  • جترمي 
جر�ئم �أو تعكري �لطماأنينة:

ال�سغب  تظاهرة  على  القانون  ُيعاقب   

باحلب�ص من �سهر اإىل �سنة وبالغرامة من 

وكل  لرية.  األف  مئتي  اإىل  ا  األفاً ع�سرين 

اأو  العامة  الطرق  على  موكب  اأو  ح�سد 

ا  جتمعاً يعّد  للجمهور  مباح  مكان  يف 

لل�سغب ويعاقب عليه باحلب�ص من �سهر 

اأ�سخا�ص  ثالثة  من  تاألف  اإذا  �سنة،  اإىل 

جنحة  اأو  جناية  اقرتاف  بق�سد  اأكرث  اأو 

ا.  م�سّلحاً الأق��ل  على  اأح��ده��م  وك��ان 

ا كل جتّمع )يتاألف  كذلك يعترب جرماً

بق�سد  الأق��ل(  على  اأ�سخا�ص  �سبعة  من 

اتخذتهما  اأو تدبري  الحتجاج على قرار 

اأو  عليها،  لل�سغط  العامة  ال�سلطات 

ا  �سخ�ساً ع�سرين  م��ن  لأك���رث  جت��ّم��ع 

يعكر  اأن  �ساأنه  من  مبظهر  ويظهرون 

العقوبة  من  ويعفى  العامة.  الطماأنينة 

اإنذار  قبل  ين�سرفون  الذين  ا  اآنفاً املفرو�سة 

لإنذارها  احلال  يف  ميتثلون  اأو  ال�سلطة 

اأو  اأ�سلحتهم  ي�ستعملوا  اأن  دون  م��ن 

يرتكبوا اأي جنحة اأخرى. واإذا مل يتفّرق 

العقوبة  كانت  القوة،  بغري  املجتمعون 

ومن  �سنتني.  اإىل  �سهرين  من  احلب�ص 

من  باحلب�ص  عوقب  ال�سالح  ا�ستعمل 

اأي  عن  ف�سالاً  �سنوات،  ثالث  اإىل  �سنة 

وفق  وذل��ك  ي�ستحقها،  قد  اأ�سّد  عقوبة 

اأحكام قانون العقوبات )املواد من 345 

اإىل 348(.

�لتنظيم �لقانوين للتظاهر

الداخلية  وزي��ر  اأ���س��در   1970 ال��ع��ام  يف 

مع  التعامل  اآلية  عن  تتحدث  مذكرة 

 2006/3/29 ويف  لبنان.  يف  التظاهرات 

�سدر عن املرجع نف�سه قرار )2006/1024( 

عن  للتعبري  التظاهر  ح��ق  اأن  اعترب 

الراأي يف الق�سايا الجتماعية وال�سيا�سية 

هو  والقت�سادية،  واملهنية  والثقافية 

مظهر من مظاهر الدميقراطية، ول يحّد 

من هذا احلق اإّل احرتام حقوق وواجبات 

الغري والتقيد بالقوانني والأنظمة النافذة.

�لقر�ر  وفق  بالتظاهر  �لعلم  �أخذ  • �إجر�ء�ت 
 :2006/1024

التجمع  اأو  بالتظاهر  العلم  يقّدم  اأ- 

قبل  املخت�ص  املحافظ  اإىل  العت�سام  اأو 

موعد التظاهرة بثالثة اأيام على الأقل، 

النقاط  العلم  ه��ذا  يت�سمن  اأن  ويجب 

الآتي ذكرها:

1- �سبب الدعوة للتظاهر، وا�سم اجلهة 

الأ�سا�سية  وال�سعارات  و�سفتها،  الداعية 

التي �ستطلق.

الذين  التظاهرة  منظمي  اأ�سماء   -2

يقل  ل  واأن  لبنانيني  يكونوا  اأن  يجب 

عددهم عن ثالثة، بال�سافة اإىل حتديد 

اأماكن اقامتهم.

ال��ت��ق��ري��ب��ي يف  امل�����س��ارك��ني  3- ع���دد 

و�ساعة  انطالقها،  و�ساعة  التظاهرة، 

انتهائها.

جت��ّم��ع  اأم���ك���ن���ة  اأو  م���ك���ان   -4

املتظاهرين لالنطالق.

5- خط �سري التظاهرة املقرتح، بحيث 

�ست�سلكها  ال��ت��ي  ال�����س��وراع  ت��ذك��ر 

لإلقاء  فيها  �ستتوقف  التي  والأماكن 

الكلمات.

6- مكان تفّرق التظاهرة.

الطلب  مقّدمي  من  خّطي  تعّهد   -7

اأي  ع��ن  الكاملة  امل�سوؤولية  بتحمل 

لالأ�سخا�ص  التظاهرة  ت�سببه  قد  �سرر 

واملمتلكات اخلا�سة والعامة.

ب- ميكن للمحافظ ولأ�سباب اأمنية، 

اأن يعّدل اأو يغرّي مكان جتّمع التظاهرة 

�ست�سلكها،  التي  وال�سوارع  وانطالقها 

وزمان اإقامتها.

بني  ارت��ب��اط  جلنة  ت�سمية  تتم  ج- 

املتظاهرين والقوة الأمنية املوجودة على 

الأر�ص، وهذه اللجنة تتاألف من:

- ثالثة من املتظاهرين على الأقل تتم 

ت�سميتهم من قبل منظمي التظاهرة.

على  امل��وج��ودة  الأمنية  القوة  قائد    -

الأر�ص.

ملنع  التن�سيق  اللجنة  ه��ذه  مهمة 

مواكبة  اأثناء  يف  اأمني  خلل  اأي  ح�سول 

التظاهرة، اأو اأي اأعمال �سغب قد حت�سل.

د- يّطلع وزير الداخلية والبلديات قبل 

على  الأقل،  على  �ساعة  ب�24  التظاهرة 

واملبنية  اخلطية  املحافظ  اق��رتاح��ات 

الأمن  قوى  على مقرتحات مقدمة من 

القت�ساء  عند  ال��وزي��ر  ويقرر  الداخلي، 

دعوة جمل�ص الأمن املركزي لالجتماع 

ودرا�سة الو�سع.

التي  اخلا�سة  الطارئة  احلالت  يف  ه�- 

ل تتحمل التاأخري، يجري تقدمي الطلب 

فور  املو�سوع  يعالج  ال��ذي  املحافظ  اإىل 

وروده.

كيفية �لتعامل مع �لتظاهر�ت 

و�لدفاع عن �لنف�ض �أو �ملال

اإذا تبنّي من التقارير اأنه يخ�سى ح�سول 

خطرة،  جتّمعات  اأو  �سعبية  تظاهرات 

يحق للمحافظني، بعد الت�ساور مع قادة 

يطلبوا  اأن  مناطقهم،  يف  الأم��ن  ق��وى 

الأماكن  اإىل  الالزمة  القوات  اإط��الق 

فيها.  الأم����ن  اإق����رار  لأج���ل  دة  امُل���ه���دَّ

وميكن لل�سابط اأن يطلب عندئذ من 

اإمداده بقوات ا�سافية من خارج  روؤ�سائه 

املوجودة  القوات  اأن  له  بدا  اإذا  منطقته 

امل��وق��ف،  ملجابهة  كافية  غ��ري  ل��دي��ه 

الأمن  قوى  تنظيم  181من  باملادة  عمالاً 

الداخلي ال�سادر باملر�سوم الإ�سرتاعي الرقم 

1967/54. كما اأن املادة 220 من املر�سوم 

ال�سابطة  غاية  اأن  على  ن�ست  نف�سه، 

الدارية هي: املحافظة على الأمن بردع 

املوؤامرات والثورات واحلوادث والتظاهرات 

اإذا  بالق��وة  الأم��ن  وتوطي��د  ال�ساخبة، 



ل��زم الأمر.

�ساأنه  من  مبظهر  النا�ص  جتّمع  واإذا 

يعلن  العامة،  الطماأنينة  يعّكر  اأن 

�سابط  اأو  الإداري��ة  ال�سلطة  ممثلي  اأحد 

دعت  اإذا  قدومه  العدلية  ال�سابطة  من 

الأحوال، وينذرهم بالتفّرق بقرع الطبل 

اأو النفخ يف البوق اأو ال�سفارة اأو باأي طريقة 

اأخرى مماثلة. واإذا مل يتفّرق املجتمعون 

ا  جزائياً ا  جرماً ذل��ك  يعترب  القوة،  بغري 

عقوبته احلب�ص من �سهرين اإىل �سنتني. 

باحلب�ص  عوقب  ال�سالح  ا�ستعمل  ومن 

من �سنة اإىل ثالث �سنوات ف�سالاً عن اأي 

عقوبة اأ�سد قد ي�ستحقها، عمالاً باملادتني 

347 و348عقوبات.

املديرية  يف  الإ�ستق�ساءات  دائرة  وتتوىل 

العامة لالأمن العام، مكافحة الأحزاب 

من  ن�ساطها،  وجوه  جميع  يف  املنحّلة، 

واإ�سرابات...  وتظاهرات،  اجتماعات، 

اأو  ال�����س��ري��ة  وم��ك��اف��ح��ة اجل��م��ع��ي��ات 

والتجمعات،  والتظاهرات،  املمنوعة، 

عمالاً  ل��ل��ق��ان��ون،  مغاير  عمل  وك��ل 

باملادة 5 من تنظيم مديرية الأمن العام 

)املر�سوم الرقم 1959/2873(.

القيام  ا  قطعياً امل�ساجني  على  ر  وُيحظَّ

�سجيج،  لها  ي�سمع  ال��ت��ي  ب��الأل��ع��اب 

وال��ت��ظ��اه��رات، و���س��رب امل�����س��ك��رات، 

اختالف  على  واملراهنات  واملقامرات 

تنظيم  من   96 باملادة  عمالاً  اأنواعها، 

ومعهد  التوقيف  واأم��ك��ن��ة  ال�سجون 

اإ�سالح الأحداث وتربيتهم. 

الن�سو�ص  ه��ذه  م��ن  يتبنّي  وب��ال��ت��ايل، 

القوة  ا�ستعمال  يجوز  ل  اأن��ه  القانونية 

بل  التظاهرات،  مواجهة  يف  املفرطة 

مواكبة  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وى  على  يجب 

التظاهرات وتاأمني احلماية الأمنية لها، 

واأن ل  العام  اأن ل توؤثر على الأمن  �سرط 

ت�سبب اأي تعديات على الأمالك العامة 

اأو اخلا�سة اأو تخريب لها.

�لتعّدي على �لغري �أو �لأمالك �لعامة 

و�خلا�سة

على  اأو  الغري  على  ال��ت��ع��ّدي  ح��ال  يف 

اأو اخلا�سة، يجوز للقوى  الأمالك العامة 

الأم��ر  ل��زم  اإذا  القوة  ا�ستعمال  الأمنية 

ال�سلمية،  الو�سائل  جميع  ا�ستنفاد  بعد 

اأو  �سغب  اأع��م��ال  وق��وع  عند  ا  خ�سو�ساً

اأعمال اإجرامية، وهذا يدخل �سمن اإطار 

اأو املال الذي  الدفاع امل�سروع عن النف�ص 

�سه امل�سرتع اللبناين يف املادة 184 من  كرَّ

على  املادة  هذه  وتن�ّص  العقوبات.  قانون 

اأنه : »يعّد ممار�سة حق كل فعل ق�ست 

به �سرورة حالية لدفع تعّر�ص غري حمّق 

نف�ص  اأو  امللك  اأو  النف�ص  على  ُمثار  ول 

احلماية  يف  وي�ستوي  ملكه،  اأو  الغري 

ال�سخ�ص الطبيعي وال�سخ�ص املعنوي. واإذا 

وقع جتاوز يف الدفاع اأمكن اعفاء فاعل 

اجلرمية من العقوبة يف ال�سروط املذكورة 

يف املادة 228 عقوبات«. وقد اعتربت املادة 

املذكورة اأنه »اإذا اأفرط فاعل اجلرمية يف 

يعاقب  ل  امل�سروع  الدفاع  حق  ممار�سة 

اإذا اأقدم على الفعل يف ثورة انفعال �سديد 

انعدمت معها قوة وعيه اأو اإرادته«.

�لدفاع �مل�سروع حلق عام

من  ا  �سبباً امل�����س��روع  ال��دف��اع  يعترب 

ا  مو�سوعياً ا  وحقاً العام،  التربير  اأ�سباب 

يبيح  الأف���راد،  جلميع  ا  راً م��ق��رَّ ا  مطلقاً

وي�سكل  اجل���رمي���ة،  ارت���ك���اب  ل��ه��م 

ا�ستثناء على الأ�سل العام الذي مينعها، 

عند  تهّددهم  التي  الأخطار  لدرء  وذلك 

اأو  ال�سلمية  الو�سائل  اإىل  اللجوء  ا�ستحالة 

تدّخل الأجهزة املخت�سة ل�ستيفاء احلق 

ا مل�سلحة  اأو ملنع وقوع ال�سرر، وذلك تغليباً

املعتدى عليه على م�سلحة املعتدي الذي 

اأهدر حماية القانون وانتهك قواعده.

عدة  توافر  اللبناين  القانون  وي�سرتط 

�سروط ملمار�سة حق الدفاع امل�سروع، وهذه 

ول  تعر�ص غري حمق  وجود  ال�سروط هي: 

مثار على النف�ص اأو امللك اأو نف�ص الغري اأو 

ملكه. اإل اأن كل ذلك ل يعني اطالق 

دون  من  امل�سروع  الدفاع  حق  ممار�سة 

فعل  يف  يتوافر  اأن  فيجب  �سرط،  اأو  قيد 

�سرورة  هما:  اأ�سا�سيان،  �سرطان  الدفاع 

الدفاع، وتنا�سبه مع اخلطر.

واإذا توافرت �سروط الدفاع امل�سروع والتزم 

املدافع قيوده، كانت اجلرمية التي اأقدم 

عمالاً  بالتايل  واأ�سبحت  رة،  م��ربَّ عليها 

م�سوؤولية،  اأي  عليه  ترتتب  ل  ا  م�سروعاً

مفاعيل  ومتتد  مدنية.  ول  جزائية  ل 

املرتبطة  الأف��ع��ال  اإىل  امل�سروع  الدفاع 

النار  اطالق  عن  املدافع  ُي�ساأل  فال  به؛ 

م�سادرته  جتوز  ول  مرخ�ص،  م�سد�ص  من 

النار.  اطالق  عن  م�سوؤولية  حتميله  اأو 

امل�سروع  الدفاع  مفاعيل  متتد  كما 

يف  املدافع  مع  امل�ساركني  جميع  اإىل 

اجلرمية، �سواء علموا اأم مل يعلموا بتوافر 

حالة الدفاع امل�سروع.

ا للم�سا�ص  واإذا وجد املدافع نف�سه م�سطراً

بحقوق الغري لكي يتمكن من الدفاع 

ج�سيم،  خطر  حيال  وماله،  نف�سه  عن 

ا اىل املادة 229 من  يعفى من العقاب �سنداً

قانون العقوبات.
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الربيع يغيرّ رداءه

مكان  على  حكًرا  املعاناة  لي�ست 

اأو جمموعة،  ل�سيقة فئة  وزمان، وال هي 

مدفوعة  مييتييغييرات  نييتيياج  ميين  اإنييهييا 

خارجّية  باأجندات  ومرتبطة  ب�سعارات، 

بوقائع فظيعة، حيث  مدققة، ومقرتنة 

وتندثر  االأبيينييييية،  وتييدّميير  اليييدم،  يييهييرق 

املقتنيات، وتبعرث عوا�سف احلقد األعاب 

االأطييفييال، وتييبييدد اأحييامييهييم الييوردّييية. 

بغالبيتها   - االنتفا�سات  اأخييطيياأت 

اأهيييداف  نييحييو  انطلقت  طييريييقييهييا،   -

اأماكن  يف  اأ�سبحت  وفييجيياأًة  حميييددة، 

وم�سر  خمتلفة،  وان�سغاالت  اأخيييرى، 

من  املزيد  تنتج  خّاقة  وفو�سى  قييامت، 

واالنق�سامات،  والفئويات،  الكيديات، 

واالنييفييعيياالت... كييان هيينيياك وطيين، 

اإىل  وت�سّلع  خ،  وتف�سّ الكيان،  فت�سقق 

حاقدة،  منفعلة،  مبعرثة،  كيانات 

فيما  ذليييك،  كييّل  يح�سل  ميي�ييسييعييورة. 

اإجازة، رمبا ق�سرّية،  ال�سمر االإن�ساين يف 

اإنها  معروفة.  امللّطخة  االأييييدي  كييون 

كل  وميين  وخميييابيييرات،  دول«  »مييربييى 

جن�س ولون، بع�سها ير�سم االأطر، بع�سها 

االآخر يحدد الدوائر احلمراء، وبقّية ت�سّنع 

فنون  تتقن  اأخيييرى  وبقّية  اخليينيياجيير، 

على  حم�سوًبا  قايني  يكن  مل  الطعن. 

فئة، وال هابيل على فئة اأخرى، كّلهم 

املنكوب،  ال�سرق  هييذا  على  يتاأّلبون 

كّلهم ي�سبغون ربيعه باالأحمر القاين. 

مل تكن اجلرمية ب�سعة اإىل هذا احلد، 

ب�ساطه،  يفر�س  ربيًعا  الربيع  تركوا  لو 

ميوج  يييزهيير،  براعمه،  تتفّتق  يييزهييو، 

عييطييًرا واخيي�ييسييراًرا، يييدغييدغ االأقييحييوان 

النعمان،  و�سقائق 

لييكيين امليييوؤاميييرة 

رداءه،  غييييييّرت 

اإىل  ثرثارة  كانت 

حّولت  اأنييهييا  حييّد 

اإىل  االنتفا�سات 

منفل�سة  ميييياآمت 

على م�ساحة الوطن العربي.

ين�سغل العامل بالرياء، وتلفيق االأعذار، 

الوجدان،  تلطخ  الييدميياء،  نوافر  فيما 

كيل  وطفح  ال�سفافية،  ت�سّوهت  لقد 

املاآ�سي  اأنهر  وجرفت  االأو�ييسييط،  ال�سرق 

تربة ال�سمر، غرق من غرق، وطفر من 

طفر، وعّم ال�سيل االأمكنة. مل يعد من 

م�ساحة اآمنة ال يف عباب املاء، وال يف عباب 

حتّولت  رقم.  اإىل  النزوح  حتّول  ال�سماء، 

اإىل مقابر، تقّم�س برج  جنائن االأطفال 

بابل من حتت الرتاب، يف كّل عا�سمة 

اجتماعات،  الييقييرار،  دول  عوا�سم  من 

لكن  كثرة.  ووعود  مواقف،  بيانات، 

واحلقيقة،  ال�سجيج،  هذا  كّل  بني  ما 

عابري  جثث  تطمرها  عظيمة  هييّوة 

البحار، من ال�سرق االأو�سط، اإىل االأكفان 

القدرّية. 

ة الرقم والنوعيرّ

»ق�سّية«  مع  الدويل  املجتمع  يتعاطى 

والنوعّية.  الرقم،  من  منطلًقا  النزوح، 

اليي�ييسييرق  يف  الييبيي�ييسييري  اخلييييزان  يفي�س 

 - املبتلية  الييدول  يف  ا  خ�سو�سً  - االأو�سط 

والهويات،  اللهجات،  متعددة  باأرقام 

بني  ما  املوّزعة  والثقافات  والنوعيات، 

تغريه  كما  واأكيييرثييييات...  اأقييليييييات، 

اإ�سقاط  �سعارات من نوع: »ال�سعب يريد 

وجماعات،  اأوطييان،  �سقطت  النظام«. 

الوئام،  مكان  احلقد  وحّل  وقوميات، 

مكان  والدمار  ال�سام،  مكان  والقتل 

تبّدلت  اخلييرائييط،  تييغييّرت  االزدهيييييار، 

نحو  ي�سّد  الطموح  يعد  مل  االأولييويييات، 

والبحبوحة  والدميوقراطّية،  احلييرّييية، 

ما  بقدر  االإجتماعية،   - االقت�سادّية 

الفينة  تعد  مل  الغام�س.  امل�سر  يرّبحه 

اأ�سبح  برّمته  امل�سر  الأن  رجيياء،  حتمل 

الداخل  من  نزوح  عفريت،  كّف  على 

اخلارج،  اإىل  الداخل  ومن  الداخل،  اإىل 

ومن اخلارج اإىل القدر املحتوم.

ثقافة الأحذية

تركي  �سيا�سي  معّلق  اإىل  ا�ستمعت 

يقارب حدث غرق الطفل ال�سوري اإيان 

�سنبو على �سواحل بودروم يقول: »اإن ثقافة 

االأحذية هي االأبلغ ل�سفع اجلباه املجبولة 

ال�سوفياتي  الزعيم  رفييع  لقد  بالتاآمر. 

بوجه  يوًما  حذاءه  خروت�سيف  نيكيتا 

العامة  اجلمعية  منرب  على  من  العامل، 

كان  ا.  معتدًّ ا،  متحديًّ املتحدة،  لاأمم 

االحتاد ال�سوفياتي يومها يف ذروة جربوؤوته 

ال�سوري  الطفل  وم�سى  وعيينييفييوانييه... 

الغريق، يف طريقه اإىل كوباين، لي�سرتيح 
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بقلم:

جورج علم

غائر  باأمل  يطوف  �صاخب،  موج  عباب  فوق  التائه،  الزورق  ح  يرتنرّ

وهمم  ملتوية،  وقامات  جاحظة،  عيون  متنه  على  العتمة،  �صواد  يف 

لة، ن�صاء، واأطفال، �صيوخ ورجال، قوافل، قوافل على موعد مع  مرتهرّ

القدر، ع�صى األرّ يتاأخر، فتتثاءب الف�صيحة.



حتت زيتونتها الدهرّية اإىل االأبد، تارًكا 

نعليه ال�سغرين بوجه هذا العامل ي�سفع 

بهما تاآمره على ال�سعفاء؟!«.

حييذاء  بييني  مييا  حتًما  قائمة  املفارقة 

الغريق،  الطفل  و»�سندال«  خروت�سيف، 

وال�سعف،  الييقييّوة  بني  ما  مفارقة  اإنها 

والفظاظة والرباءة.. جر�س بطر�س االأكرب 

قرع مّرة واحدة وانك�سرت طّرته، فاأنزل 

من علّوه لي�سمد ك�ساهد على عظمة 

القي�سرّية يف ال�ساحة احلمراء. يف حني اأن 

اأجرا�س الطفولة تقرع لكّن �سوتها »ال 

كوباين  طفل  جر�س  با�ستثناء  يييوّدي«، 

برتاجيع  العاملي  ال�سمر  اأقييلييق  الييذي 

الطافية  جثته  فييوق  االأمييييواج  تاطم 

الربيئة؟!... 

املحقق  اأمام  رئي�س اخللّية  يوًما،  وقف 

بت�سهيل  اإليييييه  املن�سوبة  التهم  ينفي 

النائّية.  ال�سواطىء  من  النزوح  عملية 

اال�ستجواب  معر�س  يف  اأنييه  واملييفيياجيياأة 

التي  اخللّية  عنا�سر  برتكيز  اعييرتف 

النوعّية«  »اختيار  على  اإليها  ينت�سب 

االأولوية الأ�سحاب  النازحني.  من �سفوف 

هذه  االأ�سقر...  وال�سعر  الييزرق،  العيون 

عامة  ت�سّكل  ال  النازحني  من  الفئة 

فارقة لدى املجتمعات االأوروبّية، وبالتايل 

الت�سّلل  املامح  هذه  الأ�سحاب  ميكن 

يتّم  ذلك  بعد  ال�سبهات.  اإثارة  دون  من 

املوؤهات،  اختيار  على  اأكرث  الرتكيز 

واأ�سحاب  اجلامعّية،  ال�سهادات  حملة 

على  االختيار  يقع  ثييم  االخت�سا�س، 

اإن  – اليدوّية...  املهرة يف املهن احلرفّية 

يكون  املوؤهات  هذه  مثل  ميلك  من 

االأوروبّية  الدول  مقبواًل من قبل �سلطات 

حتى ولو مّت اإلقاء القب�س عليه؟!«.

الأبعاد الثالثة

اأ�سحاب  اأو  ال�سمراء،  حنة  ال�سّ ماذا عن 

العيون ال�سود اأو اخل�سر؟!.

ياأتي اجلواب متحرًرا من ال�سك، كونه 

 - اقت�سادي   - علمي  يقني  اإىل  ي�ستند 

اعتمدته  بيئي،   - ثقايف   - اجتماعي 

االأوىل.  اللحظة  منذ  احلا�سنة  اليييدول 

هناك فرق كبر بني االعتبار االإن�ساين 

م�ساهد  حيال  اجلّيا�سة  امل�ساعر  حيث 

املوت، واخلراب، والدمار... وبني االعتبار 

املتطورة  ال�سناعّية  الدول  عند  امل�سلحي 

النازح مرّحب به وفق مقت�سيات  حيث 

دبلوما�سّية  هنا  واملييقيياربيية  امل�سلحة. 

بامتياز، وت�ستند اإىل االآتي:

اأن  االأوروبييّييية  الييدول  م�سلحة  من   : اأولاً

حتييّددهييا  بيياأعييداد  اليينييازحييني  ت�ستقبل 

ال�سيناريو  هذا  كّل  وبالتايل  م�ساحلها، 

التي  املعاناة  رحلة  يرافق  الذي  الدرامي 

االأم،  وطنه  بييني  مييا  اليينييازح  يواجهها 

اأي  لتايف  مطلوبة،  اجلييديييد«  و»وطيينييه 

اأو معنوّية قد  التزامات مادّية،  اأو  �سروط، 

ترتتب على الدول امل�سيفة.

م�ستقّره  اإىل  و�سوله  فور  النازح  اإن  ا:  ثانياً

ثوب  حكًما  عنه  �سيخلع  اجلييديييد، 

جديًدا  ثوًبا  ليكت�سي  املهلهل،  املا�سي 

التي  احلكومّية  املوؤ�س�سة  حياكة  من 

العمل،  اأو  االإقيياميية،  جلهة  اإن  تييتييواّله، 

وبالتايل  و�سواها...  واللغة  واجلن�سّية، 

معقدة  �ستكون  التكّيف  م�ساألة 

للغاية، والذي ي�سمد هو الذي ي�ستطيع اأن 

واأكرث  �سرامة،  اأكرث  حياة  مع  يتاأقلم 

التزاًما باأهداب القانون واالنتظام العام. 

فوالذّية  اإرادة  ميلك  الييذي  االإن�سان  هو 

القوالب  مييع  التكّيف  ميين  متّكنه 

والقيود اجلديدة ال�سارمة، لكي ي�سعر يف 

نحو  نزهة  لي�س  النزوح  باأّن  ما،  مكان 

الرتف الرغيد، بل نحو الواجبات مقابل 

احلقوق.

العاملية  االقت�سادية  االأزميية  بعد  ا:  ثالثاً

االأوروبيييي  االحتيياد  دول  غالبية  جنحت 

االإنتاجّية  واملوؤ�س�سات  ال�سناعات  نحو 

ال�سغرة يف االأرياف واملناطق البعيدة عن 

الكربى.  املييدن  عن  ا  واأي�سً العا�سمة، 

ا�ستمرار  اأن  املتتالية  الدرا�سات  واأظهرت 

على  واحلر�س  اجلديدة،  املوؤ�س�سات  هذه 

اأيييدي  يتطلب  وفاعليتها  دميومتها، 

يف  لييانييخييراط  قابلة  رخي�سة  عاملة 

وفق  االجتماعّية   – االقت�سادية  احلياة 

قواعد قانونية - م�سلكّية �سارمة، وهذا 

ما دفع بدبلوما�سية هذه الدول النا�سطة 

اإىل  و�ساحاته،  العربي  الربيع  دول  يف 

البحث عن النخب يف �سفوف النازحني، 

املهن  جماالت  يف  ا  خ�سو�سً املهرة،  عن 

احلرفّية، نظًرا اىل احلاجة االقت�سادية - 

االإمنائّية اإليها. 

التي  املتاحقة  االجتماعات  واأ�سفرت 

عن  تباًعا،  االأوروبيييي  االحتيياد  عقدها 

اقت�سادّية،  �سيا�سّية،  اأمنّية،  م�سارات 

العليم  وهو  النزوح،  ظاهرة  ال�ستيعاب 

ي�سدل  مل  االأو�ييسييط  ال�سرق  م�سرح  بيياأن 

وقد  م�ستمر،  العر�س  فيما  بعد،  �ستارته 

بالغتي  نتيجتني  اإىل  االآن  حتى  اأف�سى 

االأهمّية: 

التي  تلك  من  كيان  كّل  يف  االأوىل: 

بيكو،   – �سايك�س  قلم  حدودها  ر�سم 

دميييوغييرايف،  وتغير  انتفا�سة،  هناك 

اقت�سادي   – اجتماعي  تغير  ي�ساحبه 

يف  اأنيييه  والييدليييييل  اأميينييي.   – �سيا�سي   –
يتحدثون  ا،  عربيًّ ربيًعا  �سهدت  بلدان 

عن  مذهبّية،  اأقاليم  عن  االأيييام،  هذه 

فدراليات طوائفّية – فئوّية، عن اأنظمة 

حييكييم رمبيييا »ولييييدت عييلييى الييييورق«، 

حّيز  اإىل  بعد  طريقها  تاأخذ  مل  لكن 

 - املتورطة  الدول  يجعل  ما  وهذا  الواقع. 

اأعلى م�ستوى من  باآخر - يف  اأو  ب�سكل 
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اأو  البلد  هذا  باالأمور يف  للدفع  اجلهوزّية 

تقت�سيها  ومتاهات  مهاٍو،  نحو  ذاك، 

لعبة م�ساحلها.

الذي  االجتماعي  الن�سيج  اإن  الثانية: 

كان م�سدوًدا يف هذه الدولة اأو تلك، قبل 

بعده.  تخاذاًل  �سهد  قد  العربي،  الربيع 

نحو  املجتمع �سعوًدا  يّتجه  اأن  وبداًل من 

من  نييزواًل  يتدّرج  راح  الفا�سلة،  الدولة 

املواطنة، اإىل الطائفة، ومن الطائفة اإىل 

املذهب، ومن املذهب اإىل العبثّية، ومن 

ترى!...  العارمة...  الفو�سى  اإىل  العبثّية 

من يتحّكم مب�سار املجتمعات املغلوب 

العربي،  الربيع  �ساحات  يف  اأمرها  على 

�سوى الفو�سى؟!...

ال�صتثمار الدويل يف ال�صرق الأو�صط

االأمني  التغير  يف  الدويل  اال�ستثمار  اإن 

ت�سهده  الذي  الدميوغرايف   - ال�سيا�سي   -

ا،  عّدة دول يف ال�سرق االأو�سط، لكبر جدًّ

وخطر للغاية، والدليل اأن »تدّخاته« مل 

تعد حكًرا على املوؤ�س�سات والقطاعات 

اأو  »املنكوب«،  البلد  هييذا  يف  املنتجة 

ذاك، بل تعّدت ذلك لا�ستثمار باالإن�سان 

نازح«  »م�سروع  اأو  نازًحا،  اأكييان  �سواء 

وب�سراحة  اإنها،  القريب...  امل�ستقبل  يف 

الرقيق  يف  راقييييية«  »جتيييارة  متناهية، 

مل  هنا  و»الداع�سّية«  احلديث.  الب�سري 

ا مبوا�سفاته املعروفة،  تعد �سلوًكا اإرهابيًّ

ومعايره املتداولة، بل حتّولت اإىل رقم يف 

املعادلة القائمة على اأر�س الواقع، كاأن 

واأر�سه، ليحّل  يهّجر املواطن من منزله، 

كاأن  اأو  امل�سلح؟!...  الغريب  مكانه 

اأن  الدخيل،  الغريب،  لهذا  املجال  يتاح 

ينّفذ املهمة املكّلف بها من قبل هذه 

الدولة الراعية، اأو تلك، حتى اإذا اأجنز ما 

هو مطلوب منه، ي�سار اإىل اإيجاد الو�سائل 

امل�سرح،  خ�سبة  عن  الإخراجه  املوؤاتية 

اأو  ب�سكل،  وم�ستقبله  و�سعه  تدبر  اأو 

باآخر؟!.

الكربى  اال�ستفهام  عامات  ولعّل 

الييدويل  التحالف  وترافق  رافقت،  التي 

تنتظر  تيييزال  ال  االإرهييييياب،  ملكافحة 

ملا  امللمو�سة،  والنتائج  املقنعة،  االأجوبة 

حّققه من اإجنازات، فيما االلتبا�س يدور 

حول حماور اأربعة:

�سّنها  التي  اجلوّية  الطلعات  اإن  االأول: 

تق�س  مل  ييييزال،  وال  التحالف،  طييران 

فاإما  يتيمة،  واخلا�سة  االإرهيياب.  على 

اأنييه ال يييريييد. وكييياأن ال  اأنييه عيياجييز، اأو 

على  الق�ساء  يف  التحالف  لدول  م�سلحة 

حتقق  اأن  قبل  االإرهابّية،  التنظيمات 

االأهداف املكّلفة بتحقيقها؟!.

الثاين: اإن الدول املمولة لاإرهاب، وتلك 

التي متّرر االأ�سلحة، وامل�سّلحني، معروفة، 

باملقابل  اأحييد.  على  بخافية  تعد  ومل 

باملراقبة  تق�سي  متخذة  قييرارات  هناك 

واملحا�سبة لتجفيف االإرهاب من منابعه 

مل تاأخذ طريقها نحو التنفيذ، الأن الدول 

القادرة، وتلك التي »ت�ستثمر باالإرهاب« 

ال م�سلحة لها يف املحا�سبة.

املتتالية،  وموجاته  النزوح،  اإن  الثالث: 

دينامّية  اأحدث  قد  املتاحقة،  وماآ�سيه 

موؤ�سراتها  جتّلت  الييدويل  امل�ستوى  على 

التي  املكّثفة  االجتماعات  خال  من 

�سهدتها اأروقة االأمم املتحدة يف نيويورك 

للجمعّية  العادية  الييدورة  هام�س  على 

واأف�سى  الييدولييّييية،  للمنظمة  الييعيياميية 

ت�سريع  �ييسييرورة  اإىل  احلييراك  هييذا  كييّل 

املائمة  الت�سويات  اإيجاد  باجتاه  اخلطى 

االأو�سط،  ال�سرق  يف  ال�ساخنة  للملفات 

االجتماعّية  للمعاناة  حّد  لو�سع  ا  توخيًّ

- االإن�سانّية. 

التغير  حييول  الرابع  املحور  ويتمحور 

الثقايف املرتقب... هناك نظرية خرجت 

االقت�سادّية  الييدرا�ييسييات  مييراكييز  بها 

املالية  االأزمة  اإثر  الغربّية،  اال�سرتاتيجّية 

تفيد  ال�سهرة،  العاملية  االقت�سادية   –
باأن االحتياط املايل الهائل يف بع�س دول 

»املنافع  خدمة  يف  هو  االأو�ييسييط  ال�سرق 

اأن يكون  ال�سخ�سّية«، يف حني يفرت�س 

وما  االجتماعّية،  املكونات  خدمة  يف 

تتطلبه عملية االإمناء.. اإمناء االإن�سان، 

والدول، واملناطق، والبيئات االجتماعّية، 

دول  تييخييّرج  اأن  املقبول  غيير  ميين  الأنييه 

األوف  الييدوالرات«،  من  »املليارات  األوف 

الفقر،  بيئات  اخلارجني من  االإرهابيني 

والعوز، واجلهل واحلرمان؟!... 

واأما بعد، فالتغير اآت... ولكن لي�س 

كما  بل  اأهله...  ويتمّناه  يريده  كما 

يريده االآخرون!...



اإعداد:

املالزم ه�صام اأبو �صالح
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املدارج 

الرومانية 

والغالدياتر

)Gladiator(

فنرّ العمارة 

يف خدمة 

�صهوة القتل

مررّ يف تاريخ الب�صرية العديد من احل�صارات العريقة التي ل تزال اآثارها 

ا عن  ها حتكي لنا ق�ص�صاً من اأعمدة وقالع �صامدة حتى يومنا هذا، كاأنرّ

دتها. من هذه احل�صارات، احل�صارة الرومانية  عظمة الأيدي التي �صيرّ

التي ا�صتهرت بفنون معمارية )ورثتها عن احل�صارة الإغريقية(، والتي 

ما لبثت اأن ا�صبحت اأكرب قوة اقت�صادية وع�صكرية يف العامل القدمي. 

وقد امتدرّ نفوذها على م�صاحة كبية من اأوروبا و�صمال اأفريقيا و�صولاً 

د الرومان مبداأ القوة، وكانت لعبة الغالدياتر  اإىل ال�صرق الأو�صط. جمرّ

)gladiator( الدموية، التي 

من  واأ�صبحت  كهواية  بداأت 

اأ�صهر الألعاب يف ذلك الزمان، 

يات متجيدهم القوة.  من جتلرّ

امل�صرح الروماين

ال  الرومانية،  احل�سارة  على  نتحدث  عندما 

اأبنيتها  اأ�سكال  من  �سكل  اأهم  عند  نتوقف  اأن  اإاّل  ي�سعنا 

الروماين.  املييدرج  اأو  امل�سرح  وهيو  اأال  واملعماريية،  الهند�سية 

اأركان امل�سهد احل�ساري  كان هذا امل�سرح ركًنا ا�سا�سًيا من 

امتيداد  على  مدرًجا   230 من  اأكييرث  بناء  مّت  فقد  الروماين، 

يومنا  �سامًدا حتى  منها  االأكرب  اجلزء  زال  وما  االأمرباطورية، 

هذا. من هذه املدارج، مدرج الكولو�سيييوم الذي ييقيع يف رومييا 

يزييد  الذي  �سور  يف  الرومياين  واملييدرج  العالييم،  يف  االأكبير  وهو 

قطره عن الكيلومرت.

ومن  ال�سخر  من  م�سنوع  �سخم  دائري  بناء  الروماين  املدرج 

العديد  فيها  يقام  تتو�سطه حلبة مك�سوفة  اخلال�س،  الرخام 

 ،)gladiator( الغادياتر  م�سارعة  واأ�سهرها  االألعاب  من 

عن  عبارة  فهو  منه  الثاين  الق�سم  اأما  الرمال.  من  اأر�سيتها 

وقد  متفرج.  الف   60.000 من  الأكرث  تت�سع  عالية  مدّرجات 

ال�سوتية  املوجات  توّزع  �سّممت بطريقة هند�سية فريدة تتيح 

فاإذا  �سوت.  مكرّبات  اإىل  احلاجة  دون  من  متوازن  ب�سكل 

األقيت عملة معدنية و�سط احللبة مثًا، متّكن اآخر �سخ�س 

يف املدرج من �سماع رنينها على االأر�س بو�سوح. 

تعريف كلمة غالدياتر

م�ستقة  االأ�سل  التينية  كلمة  هي   )gladiator( غادياتر 

من غاديو�س )gladius( وتعني ال�سيف. فالغادياتر هو رجل 

اأ�سر�س  مع  املوت  لعبة  يخو�س  الذي  ال�سر�س  امل�سارع  ال�سيف، 

وهو  اجلمهور.  الإمتاع  املقاتلني  واأقييوى  املفرت�سة  احليوانات 

مقاتل حمرتف لي�س لديه ما يخ�سره، فقتاله داخل احللبة قتال 

حتى املوت. كان معظم الغادياتر من العبيد واأ�سرى احلرب 

ب�سجون،  اأ�سبه  مدار�س  داخل  تدريبهم  يتم  واالأقوياء،  االأ�سداء 

امللوك  بع�س  وكان  الروماين.  اجلي�س  من  حمرتفني  يد  على 

فينازلون  النا�س.  بني  و�سعبية  �سهرة  احللبة لك�سب  يدخلون 

حيوانات  اأو  خ�سبية،  �سيوًفا  مزودين  عييزل  �سبه  م�سارعني 



ينال  وبييذلييك  وعيياجييزة.  مري�سة 

اأن  دون  ال�سهرة من  امللوك  هوؤالء 

حقيقي.  خلطر  حياتهم  يعّر�سوا 

كان لكّل اأ�سرة حاكمة وغنية 

يعك�س  بها  خييا�ييس  غييادييياتيير 

خال  من  االجتماعي  م�ستواها 

غادياتر  فاإعداد  وتدريبه.  لبا�سه 

الكلفة،  باهظة  عملية  كان 

ملب�س  ميين  املقاتل  يتطلبه  ملييا 

من  وكان  طبية.  وعناية  وغذاء 

اأو خو�س املعارك،  يرف�س التدريب 

ليلقى  احللبة  اإىل  مبا�سرة  ير�سل 

لاآخرين.  عييربة  ويكون  حتفه 

مدينة  هييو  اللعبة،  هييذه  مهد 

املدار�س  حيث  االإيطالية  كوبوا 

ومع�سكرات التدريب. 

�صالح الغالدياتر

كيييان املييحييارب يييرتييدي اأجيييود 

ثمًنا،  واأغيياهييا  الثياب  اأنيييواع 

وذلك نظًرا اإىل التناف�س احلاد بني 

يخو�س  والتي  احلاكمة،  االأ�سر 

وكان  با�سمها.  اللعبة  املقاتلون 

م�سنوعة  خوذة  يعتمر  الغادياتر 

راأ�سه  تغّطي  القوي،  املعدن  من 

احياًنا.  عنقه  وحتى  بالكامل 

معدنًيا  درًعا  يرتدي  كان  كما 

واأطرافه  ج�سده  حلماية  مزخرًفا 

ال�سهرة،  من  املزيد  ك�سب  وبهدف  القوية.  الكدمات  من 

فكانت  درع،  اأي  من  جمّردين  معاركهم  البع�س  خا�س 

على  الغادياتر  اعتمد  لقد  واإثييارة.  ت�سويًقا  اأكرث  مبارياتهم 

ا�ستخدم  كما  واملواجهة،  القتال  يف  اأ�سا�سي  ك�ساح  ال�سيف 

بع�سهم ال�سباك اللتقاط اخل�سم، ومن ثم طعنه بخنجر على 

مراأى من اجلمهور.

انواع الغالدياتر

اخل�سم  قتاله  طبيعة  بح�سب  الغادياتر  منّيز  اأن  ميكن 

وطبيعة االأ�سلحة التي ي�ستخدمها، وذلك وفق ما يلي:

• الفر�صان )Eques(: هم الذين يواجهون غادياتر من النوع 
ما  وغالًبا  طويلة،  �سيوًفا  ويحملون  اخليل  ميتطون  نف�سه، 

ي�سبح القتال وجًها لوجه على اأر�س احللبة. 

 :)Hoplomachus( الثقيل  ال�صالح  جندي  اأو  الرمح  حامل   •
مقاتل مقدام �سر�س، يتمتع بدقة كبرة يف االإ�سابة، ميكنه 

واإذا  بعيدة.  م�سافات  من  رمح  بوا�سطة  خ�سمه  على  الق�ساء 

اقرتب اخل�سم منه، بادره بغرز خنجر معكوف يف ج�سده واأرداه 

قتيًا. يرتدي هذا الغادياتر درًعا حديدًيا يغطي ج�سمه حتى 

اأ�سفل قدميه، مما يحّد من حركته. 

ت�سليًحا،  الغادياتر  اأكرث  هو   :)Provocator( املهاجم   •
االأطييراف،  حتى  ج�سده  اأع�ساء  معظم  يغطي  الثقيل  درعييه 

�سخًما  �سيًفا  يحمل  اأكتافه.  اإىل  ت�سل  كبرة  خوذة  ويعتمر 

حركته  االأخييرى.  باليد  ال�سكل  مثلث  ودرًعييا  اليمنى  بيده 

بطيئة ن�سبًيا مما يجعله فري�سة �سهلة للمقاتلني. 
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يتمّتع   :)Retiarius( ال�صبكة  رجل   •
عالية  بدنّية  بلياقة  ال�سبكة  رجييل 

وخّفة وزن تخّوله التفوق على خ�سومه 

ب�سرعة. هو الغادياتر الوحيد الذي ال 

�سغر  بييواٍق  ويكتفي  خييوذة،  يعتمر 

ومبهارة  الي�سرى.  يده  يغّطي  فقط 

عالية يرمي ال�سبكة على خ�سمه 

يقوم  ثييم  ومييين  حييولييه،  لتلتف 

بطعنه طعنات متتالية بخنجره 

ال�سغر حتى يق�سي عليه. 

املعركة داخل احللبة

برعاية  الغادياتر  األييعيياب  جتييري 

عر�س  يتّم  مو�سيقية،  معزوفة  وبعد  االأميييرباطيييور، 

احليوانات املدّربة، فيبدو امل�سرح اأ�سبه 

املجرمني  اإعييدام  ذلك  يلي  ب�سرك. 

مييراأى  على  ومييوؤمليية  مهينة  بيي�ييسييورة 

بهم  يلقى  اإذ  للعربة،  اجلمهور  من 

مفرت�سة  حيوانات  مع  احللبة  داخل 

اأحياء. ويف حاالت  تاأكلهم  وجائعة 

على  يجربونهم  كانوا  ا�ستثنائية، 

اأي  دون  ميين  غييادييياتيير  مييع  القتال 

تدريب. يف وقت الحق، تبداأ املعركة 

ومنازلة  بقتال  تتمثل  التي  الكربى 

بقرار  املختلفة.  باأنواعهم  الغادياتر 

الزنزانات  اأبواب  تفتح  احلاكم  من 

الييعييراء،  اإىل  املتخا�سمون  ويييخييرج 

امل�سرح  اأرجيياء  ال�سمت  يعّم  عندها 

وحتب�س االأنفا�س. بعد م�سي حلظات، 

باالنق�سا�س على خ�سمه  ويهّم  بال�سراخ  املقاتلني  اأحد  ي�سرع 

الدموي  القتال  ويبداأ  الهتافات،  وتتعاىل  املدّرجات  فت�ستعل 

املقاتلون  ينه�س  دقيقة(.  ع�سرين  من  اأكرث  يدوم  ال�سر�س)ال 

االأحمر  باللون  اأر�سية احللبة  وت�سبغ  البع�س،  اأج�ساد بع�سهم 

ا  الداكن. تنتهي املعركة عندما ي�سقط اأحد املتناف�سني اأر�سً

ويرفع  املهزوم �ساحه  املقاتل  االإ�سابة، عندها يلقي  �سدة  من 

بال�سراخ،  اجلمهور  يبداأ  اال�ست�سام.  على  للداللة  �سبابته 

اأنهم  يعني  فذلك  االأعلى،  اإىل  االإبهام  املتفرجون  رفع  واإذا 

اأ�ساروا باالإبهام اإىل  لون للغادياتر املهزوم العي�س، واإذا ما  يف�سّ

االأ�سفل، فيدّل ذلك على اأنهم يف�سلون له املوت، لكن القرار 

قتل  فيف�سل  الفائز  الغادياتر  اأما  لاأمرباطور.  يعود  النهائي 

يتخذ  عندما  اأخرى.  مرة  معه  يتواجه  ال  كي  املهزوم  خ�سمه 

االأمر بكل كربياء  تقّبل  املهزوم  املقاتل  بالقتل، على  القرار 

القا�سية.  ال�سربة  يتلقى  له جفن حتى  يرم�س  وعنفوان، فا 

وفوًرا يتوجه رجل يحمل بيده مطرقة كبرة ي�سرب بها القتيل 

ليتاأكد اأنه مات حًقا. ومن ثم يقوم اثنان من العبيد ب�سحب 

وال�سراب وميكن  الطعام  للفائز  اجلثة ورميها خارًجا. يقّدم 

منحه و�سام احلرية »رودي�س« يف حال فوزه بعدد من املباريات، 

ما يخّوله العي�س يف روما كمواطن روماين عادي. 

اأ�صهر املقاتلني

حفظ التاريخ ا�سماء عدد من الغادياتر عرف منهم:

)Tetraites(: مقاتل مّت اكت�سافه يف العام 1817  • ترتايت�س 
ب�سرا�سته،  م�سهور  بومباي،  يف  جييدران  على  ر�سم  خال  من 

وبكفاءته العالية يف ا�ستخدام الدرع وال�سيف. 
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اوت��ي��ل��و���س  م��ارك��و���س   •
مّت   :)Marcus Attilius(

 ،)2007( ف�سيف�ساء  على  حجري  نق�س  خال  من  اكت�سافه 

غرقه  ب�سبب  الغادياتر  �سفوف  يف  تطّوع  روماين  مواطن  هو 

بالديون، وما لبث اأن ظهر كم�سارع قوي وعنيف، فقد هزم يف 

اوىل مبارياته هيارو�س الذي فاز بي13 مباراة متتالية. 

الغادياتر  ا�ستهر  فيما   :)Carpophorus( كاربوفورو�س   •
ا�ستهر كاربوفورو�س مب�سارعة  الب�سر،  من  مب�سارعة غرهم 

احليوانات املفرت�سة، فذاع �سيته يف اأرجاء االأمرباطورية وك�سب 

�سهرة كبرة بني النا�س. هزم كارفور�س دًبا، واأ�سًدا، وفهًدا يف 

مباراة واحدة حتى اأ�سبح الرومان يدعونه بهركيليز. مل تدم 

م�سرة كاربوفورو�س طويًا اإذ لقي حتفه يف اإحدى املباريات. 

• فالما )Flamma(: عبد �سوري اجلن�سية، متّتع بقوة ج�سدية 
كبرة وتويف عن عمر ناهز الثاثني عاًما. خا�س ما يقارب 34 

 )rudis-بالفوز. منح احلرية )رودي�س مباراة تكّلل معظمها 

اربع مرات، لكّنه رف�سها وقّرر متابعة القتال كغادياتر حتى 

اآخر يوم يف حياته. 

نف�سه  اعترب  روماين  اأمرباطور   :)Commodus( كومودو�س   •
مع  احللبة  داخييل  املييعييارك  خا�س  االأهمية.  بالغ  ا  �سخ�سً

مفرت�سة  حيوانات  ومع  خ�سبية  �سيوًفا  مزّودين  عزل  مقاتلني 

ب�سعبية  يحظ  مل  عاجزة.  مري�سة 

وا�سعة، فالفوز املح�سوم اأ�ساع متعة 

مبارياته  اعتربت  كما  امل�ساهدة، 

بيياالحييرتام. �سجعت  غيير جييديييرة 

ال�سنيعة حا�سيته لاإطاحة  اأفعاله 

به، فقاموا باغتياله. 

 :)Spartacus( �صبارتاكو�س   •
وهو  التاريخ،  يف  غادياتر  اأ�سهر 

�سعوب  )الييرتاقيييييون  تراقي  جندي 

يعرف  ما  �سكنوا  اأوروبييييية  هندو 

بلغاريا  ي�سم  الذي  تراقيا  باإقليم 

يف  اأ�ييسييره  مّت  ومييولييدوفييا(،  ورومانيا 

كعبد.  وبيييييع  امليييعيييارك  اإحييييدى 

مظاهر  �سبارتاكو�س  على  بانت 

فاأدخل  والقوة،  والذكاء  احلنكة 

مدر�سة امل�سارعة يف كوبوا. وهناك 

متّكن من اإقناع 70 من الغادياتر 

عييلييى حاكم  واليييثيييورة  بييالييهييرب 

اإىل  الفرار  ا�ستطاعوا  وملا  كوبوا. 

اجلبال، بداأوا عملية تدريب وا�سعة 

والفاّرين.  املحّررين  العبيد  �سملت 

ا قوًيا مما  اأ�س�س �سبارتاكو�س جي�سً

على  مدّربني  جندي   70.000 يقارب 

الغادياتر. حاول حكام  اأمهر  يد 

من  ولكن  عليه  الق�ساء  كوبوا 

هييذه  �سكلت  ومليييا  جييييدوى.  دون 

الييثييورييية خييطييًرا على  احلييركيية 

للق�ساء  الييعييدة  تعّد  راحييت  روميييا، 

فح�سد  وقواته.  �سبارتاكو�س  على 

كرا�سو�س  لي�سينيو�س  ماركو�س 

املتمردين،  هاجم  قوًيا  ا  جي�سً اآنييذاك  الروماين  االأمييرباطييور 

ومتّكن من الق�ساء على �سبارتاكو�س، كما مّت اأ�سر املئات 

الطريق من كوبوا  امتداد  وُعّلقت جثثهم على  رجاله،  من 

اإىل روما ليكونوا عربة لاآخرين.

نوافذ 

مفتوحة

العدد 90364





اأ�صواق املال والركود القت�صادي

اأن التطورات يف �سوق  مّما ال �سك فيه 

املال هي اأحد املوؤ�سرات التي تعك�س مدى 

يف  االقت�سادية  االأو�ساع  �سحة  اأو  �سامة 

الدولة، وغالًبا ما يعقب انهيار البور�سات 

حالة  اقت�سادها  دخيييول  مييا،  دولييية  يف 

ك�ساد، قد تطول اأو تق�سر. ويعتمد ذلك 

التوّقعات  اأهمها  كثرة  عوامل  على 

الت�ساوؤمية وتاأثرها يف قرارات اال�ستثمار، 

ومدى ثقة امل�ستهلكني باالقت�ساد، ومدى 

باتخاذ  للتدّخل  احلكومات  ا�ستعداد 

ا�ستمرار  ل�سمان  اجييراءات،  يلزم من  ما 

الذي  النحو  على  الكّلي  الطلب  منو 

ي�سمن عدم دخول االقت�ساد يف حالة من 

الركود. ولعّل اأحد اأهم الدرو�س القا�سية 

النهيار البور�سات يف العامل هو ما حدث 

�سوق  انييهييارت  عندما   ،1929 الييعييام  يف 

نيويورك لاأوراق املالية منهية عقوًدا من 

االزدهار االقت�سادي الذي عا�سته الواليات 

يف  االأمركي  االقت�ساد  ليدخل  املتحدة، 

حالة ركود اقت�سادي عميق ا�ستمّر لفرتة 

بدايات  مع  اإاّل  منها  يخرج  ومل  طويلة، 

احلرب العاملية الثانية تقريًبا.

موؤ�سر  اليوم،  ال�سني  يف  امل�سهد  اإن  فهل 

اأم  عاملي؟  اإقت�ساد  اأكرب  ثاين  له�سا�سة 

االقت�ساد  اإىل  التوازن  اإعادة  من  نوع  هو 

العاملي؟ اأو لعبة دولية وحرب عمات؟ 

ا�صكندر

يقول اخلبر االقت�سادي الدكتور مروان 

»اجلي�س«  ملجلة  حديث  يف  ا�سكندر 

البور�سات  اأزمة االنخفا�س يف  حول واقع 

االآ�سيوية، »اإن انخفا�سات االأ�سهم بداأت 

يف االأ�سواق ال�سينية، وما لبثت اأن انتقلت 

اإىل هونغ كونغ و�سنغافورة على الرغم 

فاالأخرة  ال�سني،  عن  ا�ستقالهما  من 

كبرة  ا�ستثمارات  متلك  زاليييت  مييا 

ح�سلت  ثييم  وميين  البلدين.  هذين  يف 

نيويورك  اأ�ييسييواق  يف  كبرة  انهيارات 

وجنيف وميانو، وباري�س ولندن املالية«.

اإقت�صاد

اإعداد:ومال

تريز من�صور

العدد 92364

البور�سات االآ�سيوية 

تتكّبد 

خ�سائر كبرة!

هل يواجه 

العمالق الأ�صفر 

اأزمة حقيقية؟

مركزها  وكان  الفائت،  اآب   24 يف  العامل  �صهدها  التي  املالية  ة  الهزرّ

الأ�صواق املالية ال�صينية، ا�صتدعت ت�صمية ذلك اليوم ب�»الثنني الأ�صود«. 

و�صاعف  العامل،  دول  خمتلف  يف  البور�صات  موؤ�صرات  انهارت  فقد 

اأكرب  ثاين  اأن  من  املخاوف  اليوان  �صرف  �صعر  يف  املفاجئ  النخفا�س 

ى اىل عمليات بيع  اأدرّ ا كان يعتقد، ما  اأ�صعف ممرّ العامل بات  اقت�صاد يف 

اأ�صواق  قيمة  من  دولر  مليار  اآلف  خم�صة  من  اأكرث  م�صحت  فة  مكثرّ

الأ�صهم العاملية )وفق بع�س الإح�صاءات(. ويعترب هذا النخفا�س الأكرب 

ة؟ لها منذ 8 �صنوات. فما هي اأ�صباب هذه الهزرّ



اأكييرب  ثيياين  ال�سني  »تعترب  وي�سيف: 

اليابان  �سبقت  ولقد  عيياملييي،  اقت�ساد 

العامل.  يف  م�سّدر  اأكرب  وباتت  واأملانيا، 

اأما اأ�سباب االأزمة، فعائدة اإىل احل�سا�سية 

منذ  ال�سني  جتاه  بداأت  التي  االأمركية 

نحو �ستة اأ�سهر، وهي ناجتة عن عاملني 

رئي�سني:

)�سندوق  بنًكا  ال�سني  اإن�ساء  االأول، 

بييراأ�ييسييمييال مائة  احييتييييياطييي(  ائييتييمييان 

ال�سرق  منطقة  لتنمية  دوالر،  مليار 

ا  مناف�سً االأمركيون  ويعتربه  االأق�سى، 

على  ت�سيطر  الذي  الييدويل،  للبنك  قوًيا 

االأمركية  املتحدة  الواليات  �سيا�سته 

اجلن�سية.  االأمركي  رئي�سه  ب�سخ�س 

هذا  يف  بريطانيا  م�ساهمة  اأن  كما 

�سّكلت  املئة(،  يف   10 )بن�سبة  البنك 

ذلك  يف  راأوا  وقد  لاأمركيني  ا�ستفزاًزا 

ت�سّرًفا م�ستقًا، على الرغم من التقارب 

ال�سيا�سي واالقت�سادي بني الدولتني.

اأما ال�سبب الثاين فهو اأن دول الربيك�س 

والربازيل  والهند  رو�سيا  )ال�سني   )Brics(

وجيينييوب اأفييريييقيييييا(، قييد اأنيي�ييسيياأت بنك 

 New Development( التنمية اجلديد

bank(، وهو �سبيه ب�سندوق النقد الدويل، 
الفيتو  حق  وبريطانيا  الأمييركييا  الييذي 

على قراراته.

ال�سني قد حّققت  اأن  اإىل ذلك،  ي�ساف 

النفط  جميياالت  يف  كبرة  ا�ستثمارات 

اأفريقية  بييلييدان  يف  التحتية  والييبيينييى 

اال�ستثمارات  هذه  جتاوزت  وقد  متعددة، 

يف  االأمييركييييية  اال�ستثمارات  جممل 

زيييارة  كانت  ال�سبب  ولهذا  اأفريقيا. 

اإىل  اأوبييامييا  بيياراك  االأمييركييي  الرئي�س 

كينيا-  يف  رحاله  حّط  حيث  اأفريقيا، 

ا�ستثمر  والذي  والده،  فيه  ن�ساأ  الذي  البلد 

فيه ال�سينيون مبالغ كبرة«.

ويتابع الدكتور ا�سكندر قائًا: »لهذه 

االأ�سباب جمتمعة برزت مقاالت عديدة 

تييطييرح تيي�ييسيياوؤالت حييول قيييدرات ال�سني 

اإىل  وذهبت  االقت�سادي،  وم�ستقبلها 

القول اإنها تعاين ال�سعف. اأما يف احلقيقة 

ارتفاًعا  �سنة   25 خال  حّققت  فال�سني 

يف م�ستويات املعي�سة لي 300 مليون �سيني 

ما  ن�سمة(  و200 مليون  مليار  اأ�سل  )من 

املتو�سطة  العائات  م�ستوى  يف  جعلهم 

العدد  هييذا  اأن  يخفى  وال  الييغييرب.  يف 

املتحدة  الواليات  �سكان  جممل  ي�ساوي 

االأمركية، الذين يعاين نحو 25 يف املئة 

منهم الفقر. كما اأنه ال بّد من االإ�سارة 

منذ  يتعافى  بييداأ  ال�سني  اقت�ساد  اأن  اإىل 

حتريره يف العام 1978«. 

حتدٍّ  ثّمة  اليييييوم،  الييقييول  ميكن  اإًذا 

التي  املتحدة  للواليات  كبر  �سيني 

ا�ستعادت النمو بعد االأزمة املالية العاملية 

ولكن مبعدل 3 يف املئة مقابل 7 يف املئة 

ن�سبة  اأن  )علًما   2014 العام  يف  لل�سني 

املئة،  يف   10 ال�سابق  يف  بلغت  قد  النمو 

ثم انخف�ست اإىل 8.5 يف املئة(. وهكذا 

�سة  بداأت التعليقات يف املجات املتخ�سّ

هبوط  تتوّقع  واالأمركية،  الربيطانية 

النمو يف ال�سني اإىل اأدنى من الي5 يف املئة. 

التقدير  هييذا  اأن  الوا�سح  ميين  ولكن 

النمو م�ستمر،  اأن  اعتبار  خاطىء، على 

ا يف جماالت ال�سناعة والبناء«. خ�سو�سً

اإن  »اليييقيييول  ا�ييسييكيينييدر:  وييي�ييسيييييف 

ال�سني  يف  االأجيينييبييييية  اال�ييسييتييثييمييارات 

انييخييفيي�ييسييت واإنيييهيييا بييحيياجيية �ييسييديييدة 
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ال�سني  فلدى  �سحيح،  غر  لا�ستثمار 

العاملي،  النقد  احتياطي  من  املئة  يف   40

املختلفة  العمات  ميين  مليار  و1600 

والذهب، وهي متلك نحو 2000 مليار من 

وبالتايل  االأمركية.  وال�سندات  االأ�سهم 

مليار  بياألف  اال�ستثمار  باإمكانها 

اأي  دون  ومن  �سنوات  ثاث  وملييدة  �سنوًيا 

عائق. كذلك فاإن حماولة و�سف ال�سني 

باأنها قريبة من االنهيار، اأمر بعيد عن 

الواليات  يف  املالية  فاالأ�سواق  احلقيقة. 

بن�سبة  انخف�ست  املتحدة 

 ،1987 العام  يف  املئة  يف   30

بعد  �سحتها  وا�ييسييتييعييادت 

ال�سركات  اإن  اأ�سهر.  ثاثة 

يف  البور�سة  على  املييدرجيية 

الواليات املتحدة االأمركية 

املئة  يف   60 متّثل  وبريطانيا، 

من جمموع ال�سركات، ويف 

املقابل، اإن ن�سبة ال�سركات 

على  امليييدرجييية  اليي�ييسييييينييييية 

من  املئة  يف   20 هي  البور�سة 

ال�سينية،  ال�سركات  جممل 

مّما يعني اأن اأ�سعار اأ�سهمها، 

على  تاأثر  لها  يكون  لن 

االإقييتيي�ييسيياد، كييمييا يييّدعييي 

املحّللون االقت�ساديون.

وراأى اأخًرا، اأن »اخل�سائر يف 

اأ�سعار االأ�سهم هي خ�سائر ورقية، ولي�ست 

القومي.  الدخل  على  حقيقية  خ�سائر 

اليوم هي م�سكلة  ال�سينية  فامل�سكلة 

وهبوط  حيوية،  م�سكلة  ولي�ست  اآنية 

اأ�سعار االأ�سهم كما هبوط اأ�سعار النفط، 

تهدف  اأمركية  �سيا�سات  نتيجة  هو 

رّد  واأول  ورو�سيا.  ال�سني  على  ال�سغط  اإىل 

اال�ستعرا�س  يف  جيياء  ذلييك  على  �سيني 

لاحتفال  اأقيييييم  الييييذي  الييعيي�ييسييكييري 

يف  اليابان  على  الع�سكري  باالنت�سار 

نهاية احلرب العاملية الثانية، واعُترب من 

التي  الع�سكرية  اال�ستعرا�سات  اأ�سخم 

�سهدها العامل«. 

حبيقة

لوي�س  الييدكييتييور  يعترب  جهته  ميين 

البور�سات  يف  الييرتاجييع  »اأن  حبيقة 

االآ�سيوية اليوم متوّقع ب�سبب االرتفاعات 

يف  �ُسّجلت  التي  االأ�سهم  الأ�سعار  احلييادة 

�سهم  �سعر  و�سل  بحيث  ال�سابقة،  الفرتة 

وبالتايل  دوالر،  األف   16 اإىل  داوجونز مثًا 

املالية  االأ�سواق  فقاعة يف  املراقبون  توّقع 

االإقت�ساد،  يف  طبيعًيا  وتراجًعا  االآ�سيوية، 

لي�سار بعدها اإىل ت�سحيح اأو�ساع االأ�سواق 

يف  ومطلوب  �ييسييروري  تيييوازن  خلق  واإىل 

االإقت�ساد العاملي«.

اأن اال�ستثمارات  وي�سيف: »من املعلوم 

االقت�سادات  �سنعت  التي  هي  الغربية 

االآ�سيوية، نظًرا اىل تديّن اأجر اليد العاملة 

االآ�سيوية. فاالقت�ساد ال�سيني مبني على 

واالأمركية،  االأوروبييييية  اال�ستثمارات 

وعندما ح�سلت االأزمة املالية العاملية يف 

العام 2008، بداأ النمو ال�سيني بالتباطوء، 

 12 ال�سادرات من  ن�سبة  تراجع  اإىل  نظًرا 

يف املئة اإىل 7 يف املئة. وبالتايل بات على 

الداخلي  اال�ستهاك  زيييادة  ال�سينيني 

ال�سيني، االأمر الذي يحّتم عليهم تغيًرا 

يف الذهنية والثقافة القائمة على فل�سفة 

ف واالّدخار )خبىء قر�سك االأبي�س  التق�سّ

اأن  يعتربون  بحيث  االأ�ييسييود(،  ليومك 

االإن�سان الناجح هو من يّدخر االأموال.

متّر  ال�سني  اإن  اليوم  القول  وميكن 

جمتمع  من  اأ�سا�سية،  انتقالية  بفرتة 

توفري اّدخاري اإىل جمتمع ا�ستهاكي. 

اأنه  على  يجري  ما  ت�سوير  اخلطاأ  ومن 

قوًيا،  يزال  ال  ال�سيني  فاالقت�ساد  تدهور، 

وكل ما يف االأمر هو اأنه ينتقل من حالة 

اإىل اأخرى، ولهذا االنتقال كلفة معّينة. 

اإنها حياة جديدة لاقت�ساد ال�سيني، واإن 

يف   7 اإىل  املئة  يف   14 من  النمو  انخف�س 

املئة، فاإن ن�سبته ال تزال مرتفعة«. 

على  يجري  ما  تاأثر  اإىل  بالن�سبة  اأما 

بينها  وميين  العربية  الييدول  اقت�سادات 

»اأن  حبيقة  الدكتور  فيعترب  لبنان، 

اقت�سادية  عاقة  لها  العربية  اليييدول 

وا�سعة، باأمركا والدول الغربية، ال تقارن 

ما  وقع  فاإّن  لذلك  بال�سني،  بعاقاتها 

ولن  ا  لي�س مهمًّ ال�سني عليها  يف  يجري 

اأما  الييدول.  تلك  على  �سلًبا  ينعك�س 

بالن�سبة اإىل لبنان، فاإن املو�سوع هام�سي، 

على اعتبار اأن املواد التي ي�ستوردها من 

وال�سيارات  االإلكرتونيات  )مثل  ال�سني 

عليهييا  احل�سول  ي�ستطيع  واالآليييييات( 

مين اأوروبا.

اإقت�صاد

ومال
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املياه يف ال�صرق الأو�صط

ومن  االأو�ييسييط  ال�سرق  منطقة  تتميز 

الغزيرة  املائية  مبواردها  لبنان  �سمنها 

اأكرث  من  لكنها  املعتدل،  ومبناخها 

العذبة.  للمياه  ا�ستنزاًفا  العامل  مناطق 

املائية  الرثوة  حتتاج  لبنان  �سعيد  وعلى 

تعزيز  قاعدة  على  م�سوؤولة  معاجلة  اإىل 

امليييورد احليوي  ا�ييسييتييداميية هييذا  فييكييرة 

املياه  ال�ستغال  العام  الوعي  وتن�سيط 

ارتباط  لوجود  ونتيجة  مدرو�س.  ب�سكل 

جهة،  ميين  والطاقة  النمو  بييني  وثيق 

بّد  اأخرى، فا  واملياه من جهة  والطاقة 

حممل  على  املياه  م�ساكل  اأخييذ  من 

االأوليييوييييات يف  �سمن  واإدراجيييهيييا  اجليييّد 

جذرية  حلول  واإيجاد  احلكومة  قرارات 

لها.

العام  بحلول  اأنه  الدرا�سات  اثبتت  وقد 

انتاج  زيييادة  اإىل  العامل  �سيحتاج   2030

العذبة  واملياه  والطاقة بن�سبة %50  الغذاء 

بن�سبة 30%، لتاأمني حاجات �سكانه.

م�صادر املياه يف لبنان

يهطل يف لبنان �سنوًيا حواىل 800 ملم 

 8200 يعادل  ما  اأي  املت�ساقطات،  من 

هذه  من  االأكرب  والكمية  م3،  مليون 

تعترب  التي  الثلوج  هييي  املت�ساقطات 

وتقّدر  اجلوفية.  للمياه  االأ�سا�سي  اخلزان 

كمية املياه املتجددة �سنوًيا بحواىل 2700 

مليون م3. يف املقابل يخ�سر لبنان �سنوًيا 

املياه )650  950 مليون م3 من  ما يعادل 

مليون م3 مياه �سطحية و300 مليون م3 

مياه جوفية(، اإ�سافة اإىل 4100 مليون م3 

يخ�سرها من جراء التبخر، و385 مليون 

م3 هي ينابيع مياه عذبة يف البحر.

من ناحية اأخرى وبناًء لدرا�سات قامت 

 2010 العام  يف  واملياه  الطاقة  وزارة  بها 

تاأمني احلاجة  اأنه هناك نق�س يف  تبني 

 690 بحواىل  املياه  من  اال�ستهاكية 

مليون   1660 اإىل  ي�سل  وقد  م3،  مليون 

النمو  ارتفاع  ب�سبب   2040 العام  يف  م3 

ال�سكاين من دون تاأمني م�سادر اإ�سافية 

للمياه.

درجات  يف  املرتقب  االرتفاع  ونتيجة 

و4   2 املتو�سط )بني  البحر  احلرارة حلو�س 

ت�ساقط  تنح�سر فرتة  قد  مئوية(  درجات 

ما  لت�سبح  يوًما   90 اإىل   80 من  االأمطار 

بني 50 و 60 يوًما، ي�ساف اإىل ذلك ذوبان 

ما  ب�سرعة،  املرتفعات  على  الثلوج 

امت�سا�سها.  على  الرتبة  قدرة  من  يحّد 

املياه  كمية  ت�سبح  لييذلييك  ونتيجة 

املتجددة �سنوًيا ما بني 1850 و 2200 مليون 

م3 بداًل من 2700 مليون م3.

ال�صتهالك ال�صنوي للمياه يف لبنان

من   %75 بن�سبة  املزروعات  ري  ي�ستاأثر 

يف  للمياه  ال�سنوي  اال�ستهاك  جممل 

املنزيل  لاإ�ستعمال   %25 وثمة  لبنان، 

اال�ستهاك  كان  حني  ويف  وال�سناعي. 

ال�سنوي للمياه نحو 1.8 مليار م3 يف العام 

الكمية  �سعف هذه  تخطى  فاإنه   ،2010

العام املا�سي.

كيف نوؤمن كمية املياه املطلوبة 

لال�صتهالك؟

املياه  لتاأمني  الازمة  احللول  اأهم  من 

تقلي�س  اليومي،  لا�ستهاك  املطلوبة 

وذلك  البحر  اإىل  تذهب  التي  الكمية 

من خال:

املييييياه  تيييدويييير قيي�ييسييم مييين  • اإعيييييادة 
للمجايل  املبتذلة  كاملياه  امل�ستهلكة 

واملغا�سل الإعادة ا�ستعمالها يف املراحي�س.

احلديثة  اليييري  اأ�ييسيياليييييب  اعييتييميياد   •
حتكم  جهاز  بوا�سطة  اأو  )بالتنقيط 

الكرتوين مو�سول على ال�سبكة( والتي 

م�صاكل 

اإعداد: العقيد املهند�س جورج ر�صوانوحلول

النقيب املهند�س مايك الليطاين
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ا؟ وهل تعلم اأنه  هل لديك فكرة عن كمية املياه التي ي�صتهلكها منزل يقطنه اأربعة اأ�صخا�س �صنوياً

ة بن�صبة كبية؟ بالإمكان تخفي�س هذه الكميرّ

لأنرّ ا�صتخدام املياه ب�صكل مدرو�س لي�س جمرد »ترف علمي«، واإمنا هو �صرورة حيوية، فلنحاول 

اأن نعرف اأكرث عن ثروتنا املائية، وعما يهدر منها، وما ميكننا توفيه، حتى كاأفراد.

احلاجة اإىل 

املياه العذبة 

تتفاقم

كيف نحدرّ من 

الهدر يف بيوتنا؟



قد ت�ساهم يف توفر نحو 400 مليون مرت 

مكعب �سنوًيا يف الهكتار الواحد.

العذبة  الينابيع  ميين  اال�ييسييتييفييادة   •
املوجودة يف البحر، حيث ميكن اجراء 

م�سالكها  ملعرفة  جيولوجي  م�سح 

اآبار  اإىل  �سحبها  على  والعمل  الباطنية 

ارتوازية قبل اأن ت�سّب يف البحر.

احلييّل  وهييذا  الييبييحييار،  ميييييار  حتلية   •
تعّذر  ويعتمد فقط عند  ن�سبًيا  مكلف 

احللول ال�سابقة.

اخلطة ال�صرتاتيجية لتاأمني م�صادر 

اإ�صافية مياه 

يف العام 2010 و�سعت وزارة الطاقة واملياه 

حاجات  لتاأمني  ا�سرتاتيجية  خطة 

لبنان من املياه حتى العام 2018، وذلك 

وفق االآتي:

�سدود  بناء  عرب  ال�ستاء  مياه  تخزين   •
على جماري االأنهر.

• اإعداد م�سروع كامل ل�سبكة مياه 
ال�سرب مع اإمكان تخ�سي�س قطاعها.

�سبكة  تركيب  م�ساريع  اإعيييداد   •
اإىل  جتميع املياه املبتذلة وخزنها لي�سار 

)ا�ستعمال  ا�ستعمالها  واإعييادة  تدويرها 

املراحي�س  يف  واملييجيياري  املغا�سل  مياه 

بعد  الري  يف  املبتذلة  املياه  ا�ستعمال   –
للمياه  اال�سطناعية  التغذية   – تدويرها 

اجلوفية عرب تفريغ الفائ�س من املياه يف 

االآبار االرتوازية....(.

ال�صتهالك املنزيل لأربعة اأ�صخا�س

منزل  داخييل  املياه  ا�ستهاك  يتوّزع 

ي�سكنه 4 اأ�سخا�س على ال�سكل االآتي:

على  )بناء  احلمام  لكر�سي   %32  -  

ني  خمت�سّ قبل  ميين  اأجييريييت  درا�ييسييات 

ميكن تقلي�سها لت�سبح %15(.

 - 30% لا�ستحمام )ميكن تقلي�سها 

ا لت�سبح %15(. اأي�سً

 - 12% لغ�سل الثياب.

 - 6% للحديقة.

 - 6% لغ�سل ال�سحون.

 - 2% للطبخ.

ن�صائح لتوفي املياه داخل املنزل

واجلهات  احلكومة  م�سوؤولية  اإىل 

ثمة  املييييياه،  ا�ستخدام  بييياإدارة  املعنية 

املواطنني  عاتق  على  تقع  م�سوؤولية 

يف  املييييياه  ا�ستخدام  فح�سن  كيياأفييراد، 

حياتنا اليومّية، يحّد من ا�ستنزاف هذا 

هذا  ويف  كبرة.  بن�سبة  احليوي  املييورد 

االإطار ين�سح باالآتي:

اأثناء  مفتوحة  احلنفية  ترك  عدم   •
غ�سل  اأو  احليياقيية  اأو  االأ�ييسيينييان  غ�سل 

�سنوًيا  توفر  العملية  وهييذه  اليييييدييين، 

حواىل 75 م3.

• ا�ستعمال »دو�س« ذي تدفق منخف�س 
من  م3   60 نحو  يوفر  فهذا  لا�ستحمام، 

املياه �سنوًيا.

بحمولة  الثياب  غ�سالة  ا�ستعمال   •
وعدم  حمولة،  بن�سف  ولي�س  كاملة 

مل  لييو  حتى  ع�سوائًيا  املاب�س  غ�سل 

تكن مت�سخة.

ت�سرب  م�ساكل  جميع  معاجلة   •
املياه داخل احلمام اأو املطبخ، مع العلم 

اأن اي عملية ت�سرب مياه داخل احلمام 

تهدر يومًيا حواىل 200 ليرت.

امل�ستخدمة  املياه  كمية  تقلي�س   •
خال  من  وذلك  اليومي  اال�ستحمام  يف 

االإ�سراع يف عملية اال�ستحمام.

اليي�ييسييحييون  غيي�ييسيياليية  ا�ييسييتييعييمييال   •

بداًل  متوافرة  كانت  اإذا  الكهربائية 

من الغ�سيل اليدوي.

ذي  حييمييام  كيير�ييسييي  ا�ييسييتييعييمييال   •
مياه  قنينة  و�ييسييع  اأو  �سغر  �ييسيينييدوق 

ال�سندوق،  داخيييل  بيياحييكييام  مغلقة 

وهذه  الداخلي،  حجمه  لتقلي�س  وذلك 

العملية توفر �سنوًيا نحو 30م3 من املياه.

...وخارجه

الق�سطل  على  مياه  عداد  تركيب   •
االأ�سا�سي الذي يغّذي املنزل واحلديقة.

حتت  اليي�ييسييغييرة  امليييزروعيييات  زرع   •
الظيّل،  بع�س  لتاأميني  وذلييك  االأ�سجار، 

تبّخر مياه  ن�سبية  تقليي�س  اإىل  يييوؤدي  ما 

الري.

للري  امل�ستعملة  املياه  كمية  �سبط   •
من خال جهاز توقيت.

• غ�سل ال�سيارة مبر�سة خم�س�سة لذلك 
امل�ستعملة  املياه  كمية  تقلي�س  بغية 

من خال ت�سبيع املياه بالهواء.

ري  �سبكة  على  دورًييييا  الك�سف   •
ت�سّرب  م�ساكل  ومعاجلة  املييزروعييات، 

الكمية  يييقييّليي�ييس  مييا  ميينييهييا،  املييييياه 

امل�ستعملة اإىل %65.

• االإبيييقييياء عييلييى احليي�ييسييييي�ييس داخييل 
يخفف  فذلك  ما،  نوًعا  طويل  احلديقة 

من عملية تبّخر مياه الري.
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�صيفنا والقلم
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اأ�صاور ع�صرتوت

ه راية احلريرّ

اأنت الوفا

ا لبنان اإلنا واجلي�س منرّ

عيي�ييسييتييار يييييا اأ�ييييسييييطييييورة الييييّروعيييية

ييمييعييه يييييا �ييسييليييييم الييي�يييسيييعييير واليي�ييسّ

ع�سرتوت« »اأ�ساور  من  اأغلى  باأبيات 

االأهييييييل يف حيي�ييسييارات ييييا �ييسييديييق 

�ييسيييييعييتييي و�ييييسييييامييييات وعييييبييييادات

الكلمات بتقّطف  �سياعنا«  »من 

�ييسييعييرك دهيييب ومييواهييبييك جييوهيير

بييالييعيينييرب بيييتيييفيييوح  ل  واأبييييييييياتييييك 

يييا »حيييرب اأحييميير« يييا جيينييون الييّريييح

ت�سرتيح بيييدك  تييقييول  حييتييى  بييّكيير 

�ييسييعييرك �ييسييفييا وقيي�ييسييايييدك ييياقييوت

عيييّنيييا اليييوفيييا نيييربا�يييس ميييا بيييييمييوت

نا�سوت مييع  الهيييوت  فييكيير،  قلعة 

بتفوت قييلييوبيينييا  ع  اإذن  دون  ومييين 

مييداميييييك ميي�ييسييقييوعييه بييحييرب اأحييميير

امليييرمييير ميييين  اأغييييلييييى  درر  قييييييوايف 

العقيد توفيق نعيم يزبك

ال�صاعر حممد عبد الرحمن دمج

عبد الروؤوف ال�صعدي

ح�صني اأ�صعد اأمهز

يييييييا راييييييتييييينيييييا الييييييفييييييوق الييييريييييح

ومييييهييييمييييا عيييلييييييينيييا هييييبييييت ريييييح

مييييين اجميييييييييادو بييينييييييينيييا �يييسيييروح

وبيييييييييييييييادي قيييييليييييبيييييا مييييفييييتييييوح

حيييييبيييييا بييييليييي�ييييسييييم لييييلييييمييييجييييروح

عييييييّلييييييي بييييييالييييييعييييييايل اليييييعيييييايل

بيييييييييبييييقييييى ليييييبييييينيييييان اليييييغيييييايل

احليييييييييب مييييي�يييييسيييييوي لييييييياليييييييهيييا

اليييييليييييه ييييي�ييييسييييونييييا وييييحيييميييييييهيييا

وحييييييييييييدا حيييييبيييييي ور�يييييسيييييميييييايل

�سار مهما  تييخيياف  ال  معك  كّلنا 

اليينييفيير دّق  اذا  احلييقيييييقيية  عيينييد 

امللك اإنت  الك �سعبك معك  اأر�سك 

ن�سمعك راح  بطل  يا  االأمر  بتعطي  ملا 

�ييييسيييياألييييت اأنييييييييت مييينيييني قييياليييويل

مفتويل زنيييود  بييو  يييا  الييلييه  يحميك 

االأميير اإنييت  ال�سرف  اإنييت  الييوفييا  اإنييت 

ن�سر بجنبك  واقيييف  لييبيينيياين  كييل 

�ييسييغييار كييينيييا  اأو  كييينيييا  كيييبيييار 

النار خييط  على  مرتا�سك  منكون 

حيييدا يف مينعك مييا  اأوامييييير  اأمييييرك 

معيار وال  عنا  مييا  اأميييرك  بعد  وميين 

جمبويل لبنان  كل  بييرتاب  هويتك 

الغار باأكاليل  االأرز  مييزّييين  وت�سّل 

واالأخييير االأول  اإنيييت  �ييسييار  مهما  لييو 

امل�سر تييقييرييير  بيياأيييدك  ييي�ييسييّل  حييتييى 

وفيييييييك تيييكيييرب هيييامييية االأحيييييييرار

يييييا جييييي�ييسيينييا يييييا �يييسييييييياج مييوطييّنييا

اإنيييييت اأميييلييينيييا وحييلييميينييا امليينيي�ييسييود

واأ�ييسييود هييالييوطيين  ن�سامى  جيينييودك 

وتييييا ييي�ييسييّل لييبيينييان احليييليييو مييوجييود

ليييبييينيييان اإلييييينيييييا واجلييييييييي�ييييس ميييّنيييا

تيييييراب اليييوطييين مييين دمييييك حتييّنييا

واإنيييييييت احليي�ييسيينييت حميييميييد وحيييّنيييا

بييييياليييييّدم جييييييييادوا ودافيييييعيييييوا عييّنييا

بقلوبنا جي�سنا  نح�سن  املييفييرو�ييس 



اإعداد:
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الكاثوليك  امللكيني  للروم  انطاكية  بطريرك  برعاية 

غريغوريو�س الثالث حلام ممَثلاً براعي اأبر�صية �صيدا ودير القمر 

ال�صنة  ن�صاطات  اإطار  ويف  حداد،  اإيلي  املطران  امللكيني  للروم 

اليوبيلية الف�صية )25 �صنة( على تاأ�صي�صها، نّظمت تيلي لوميار 

الأمن  قوى  ملو�صيقى  الهارمونية  الأورك�صرتا  اأحيته  ري�صيتالاً 

جوقة  ومب�صاركة  مراد  زياد  الدكتور  املقدم  بقيادة  الداخلي 

للبطريركية(  )التابع  »لقاء«  مركز  يف  وذلك  املرّنني،  من 

يف الربوة.

ح�صر اللقاء ممثل غبطة البطريرك مار ب�صارة بطر�س الراعي 

رئي�س جمل�س اإدارة تيلي لوميار املطران رولن اأبو جوده، ممثل 

قائد اجلي�س العماد جان قهوجي العميد الركن جهاد فر�صان، 

�صخ�صيات  الكل�صي،  جاك  لوميار  تيلي  حمطة  عام  مدير 

اجتماعية وثقافية، اإىل جانب اأ�صرة املحطة.

بداأ الحتفال بكلمة مدير عام تيلي لوميار جاك الكل�صي 

ظل  يف  والأليم  الب�صع  »الواقع  عن  باحلديث  ا�صتهلها  الذي 

الأزمات واحلروب وال�صطهادات والف�صاد...«، ثم اأطلق �صرخة 

وينقل  �صحيحة  بطريقة  يفّكر  »اأن  الإعلللم  فيها  طالب 

طريقة  اأو  ثقافته  الآخر  على  يفر�س  ل  اإعلم  بدقة،  الوقائع 

ا  تفكريه اأو قانونه الأخلقي، بل اإعلم ميّد ج�صوراً

مع الآخر، اإعلم اإن�صايّن...«.

اأثنى املطران حداد على جهود تيلي  من جهته، 

لوميار وو�صفها باأنها �صا�صة معّلمة ومقّد�صة و�صاهدة 

باأعجوبة  تعي�س  وعقيدة،  ا  ديناً متنّوع  حميط  يف 

يف  يعي�س  م�صتنري  رجللل  وب�صهادة  الأرملللللة  فل�س 

الظلم...

الهارمونية  الأورك�صرتا  اأحيت  الكلمات،  بعد 

من  بباقة  ال�صهرة  الداخلي  الأمللن  قوى  ملو�صيقى 

الوطنية  الأغللاين  من  وجمموعة  الدينية  الرتانيم 

خت يف البال �صمّو لبنان ورقّي جي�صه و�صعبه. التي ر�صّ

احللوى  قالب  بقطع  الحتفال  تللّوج  اخلتام،  يف 

و�صرب نخب املنا�صبة.

النجاة  �صّيدة  دير  يف  الكربى  الإكلرييكية  كني�صة  يف 

مار  ال�صهيد  املللطللران  اإعللللن  مّت  حري�صا،  لللل  البطريركي 

ا، خلل قدا�س احتفل به  فلبيانو�س ميخائيل ملكي طوباوياً

غبطة البطريرك مار اإغناطيو�س يو�صف الثالث يونان بطريرك 

يف  البابوي  ال�صفري  ح�صره  الإنطاكي،  الكاثوليك  ال�صريان 

لبنان الكاردينال غربيال كات�صيا، وممّثل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي العميد هادي اأو�صي، و�صخ�صّيات روحّية و�صيا�صّية 

واجتماعّية وع�صكرّية.

�ليوبيل �لف�سي لتاأ�سي�س تيلي لوميار

�إعالن �ملطر�ن �ل�سهيد 

مار فالبيانو�س ميخائيل ملكي طوباوًيا



دار  علللللن  �للللصللللدر 

احللبي  مللنلل�للصللورات 

احلللقللوقلليللة كللتللاب 

»الجتاهات  بعنوان 

احلللديللثللة للللللقلل�للصللاء 

الللللللدويل اجللللزائلللي« 

للللللمللقللدم املللتللقللاعللد 

الدكتور اأحمد �صيف 

الللديللن، وقلللد اأهلللداه 

اجلي�س  اإىل  الكاتب 

ا، واإىل �صهداء اجلي�س، واإىل الرقيب اأول  ا واأفراداً ا و�صباطاً قائداً

البحري ال�صهيد بلل هزاع �صيف الدين.

اإىل  الذي خل�س  الدكتور حممد املجذوب  قّدم للكتاب 

اأن الكتاب حافل باملعلومات القّيمة عن الق�صاء اجلزائي 

القانوين  الفكر  اإثراء  املعلومات  هذه  �صاأن  ومن  الدويل. 

واإزاء ذلك ل  ب�صروح وحتليلت جديدة على هذا ال�صعيد. 

ي�صعنا اإل الثناء على ما بذله من جهد لإعداد هذا البحث 

الذي ياأتي يف وقت كرث فيه احلديث عن الق�صاء اجلزائي 

الللللللدويل ومللكللافللحللة 

الدولية. ونحن  اجلرائم 

علللللى ثللقللة بلللاأن هللذا 

الإنلللتلللاج الللفللكللري 

للا  �للصلليللحللتللل مللكللاناً

املكتبة  يف  ا  مرموقاً

العربية. القانونية 

مللقللدمللتلله،  ويف 

الكاتب  اعللتللرب 

الإجتللاهللات  اأن 

هي  احللللديلللثلللة 

�صاملة  درا�للصللة 

لهذا الق�صاء وما �صهده من اجتهادات 

ولتحقيق  الدولية،  اجلرائم  مواجهة  يف  حديثة  ومبادئ 

الدولية. العدالة 

موا�صيع  الدولية  الق�صائية  الجتهادات  ت�صمنت  وقد 

على  واأجابت  قبل،  من  اإليها  التطرق  يتّم  مل  جديدة 

م�صائل قانونية مل ي�صبق اأن طرحت للنقا�س.

بالعميد  ممثل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

�صعب  خالد  املتقاعد  الطبيب  العميد  وّقع  حمدان،  جميل 

كتابه اجلديد بعنوان »الوقاية من اأمرا�س القلب وال�صرايني«- 

وليد �صّيا  الإداري  العقيد  »طبيبك يف بيتك«، وذلك يف ح�صور 

روؤ�صاء  �صلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأركللان  رئي�س  ممثلاً 

اأبو  فللادي  القا�صي،  �صمري  طربيه،  منري  ال�صابقني:  الأركللان 

�صقرا، و�صوقي امل�صري، وعدد من ال�صخ�صيات الع�صكرية واملدنية 

والأ�صدقاء.

وعقدت ندوة حول الكتاب �صارك فيها مدير عام وزارة ال�صحة 

العامة الدكتور وليد عمار، الدكتور جان حاج ممثلاً نقيب 

الأطباء الربوف�صور اأنطوان ب�صتاين، رئي�س جمعية اأطباء القلب 

الدكتور نقول م�صلم، ورئي�س ق�صم القلب ال�صابق يف م�صت�صفى 

اأوتيل ديو الدكتور رولن ك�صاب.

رّكللللللللز امللللتلللكلللللللملللون يف 

مداخلتهم على كون اأمرا�س 

�صبب  هي  وال�صرايني،  القلب 

الوفيات  من  الأعلى  الن�صبة 

الوقاية  فهو  احلل  اأما  ا.  عاملياً

تناولوا  كما  ا.  واأخللللرياً اأولاً 

القّيم  الللكللتللاب  م�صمون 

بال�صهل  اأ�صلوبه  وو�صفوا  مبعلوماته 

املمتنع، منّوهني باجلهود التي بذلها املوؤلف. 

خالد  الطبيب  العميد  للموؤلف  كانت  الأخللرية  الكلمة 

اإ�صدار الكتاب على  �صعب الذي �صرح املراحل التي ا�صتغرقها 

مدى ع�صر �صنوات، ثم �صرح اأن اأمرا�س القلب مرتبطة بجميع 

الأمرا�س اخلطرة والقاتلة: كمر�س ارتفاع ال�صغط، وال�صكري، 

وال�صمنة، وخلل دهنيات الدم، ون�صاف �صرايني القلب، والذبحات 

القلبية، وكل منها يحتاج ملوؤلفات ل�صرحها...

الأمرا�س  لهذه  املبكر  الكت�صاف  اأهمية  على  رّكز  كما 

وت�صخي�صها والوقاية منها من خلل تغيري نط احلياة والتغذية 

النف�صي، لأّن  ال�صغط  والريا�صة والبتعاد عما ي�صبب  واحلركة 

ال�صحة اأغلى ما لدينا ول يعرف قيمتها اإل املري�س.

اإ�سدارات

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

العدد 100364

»�لوقاية من �أمر��س �لقلب و�ل�سر�يني«

للعميد �لطبيب خالد �سعب

»�الجتاهات �حلديثة للق�ساء �لدويل �جلز�ئي« للمقدم �ملتقاعد �لدكتور �أحمد �سيف �لدين



اأبو  �صمري  لل�صاعر  �صدر 

بعنوان  �صعر  ديوان  جوده 

وهو  ال�صحري«  »املرقم 

ي�صم اأكرث من 80 ق�صيدة كتبها يف اأزمنة خمتلفة. منها ما يعود اإىل خم�صينيات 

القرن املا�صي، والبع�س الآخر اإىل الألفية الثانية.

فبدا  املحتوى،  بع�س  على  ا  �صريعاً »اطلعت  اإ�صطفان:  اإيلي  الديوان  مقّدم  يقول 

والقافية،  الوزن  يهوى  ا،  وم�صموناً �صكلاً  ا،  كل�صيكياً ا  �صاعراً جوده  اأبو  �صمري  يل 

ومتباعدة،  متنوعة  منا�صبات  ق�صائد  هي  بعيدة،  فرتات  اإىل  ترقى  التي  وق�صائده 

الأموية  العتيقة،  »العربية«  بع�صور  تذّكرنا  جميلة  ا  �صوراً طّياتها  يف  تعك�س 

مطران،  خليل  القطرين  �صاعر  »زهللور«  من  عبري  منها  ويفوح  والعبا�صية، 

والأخطل ال�صغري اأمري ال�صعراء«.

ا يف الوزن لي�صرد خلف حالة،  وي�صيف: »�صمري اأبو جوده، �صاعر موهوب يقول الكثري يف �صعره، يت�صاهل حيناً

ا من خلل مفردات رغب يف مللمتها من حرارة ال�صحراء، لت�صّور ق�صوة احلياة، وعمد  ا، غامزاً ا اآخر فين�صاب وادعاً ويلطفه حيناً

تقنية  يف  وهو  امل�صتهى،  عن  ليعرّب  الب�صاتني،  من  قطفها  اإىل 

ال�صعر ومتطلباته، �صاحب اإرادة ترف�س ال�صت�صلم«.
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ديو�ن »رو�سة �الأزهار« لل�ساعر �أنطو�ن �أديب حلود

ثقافية حول  ندوة  نادي عم�صيت  نّظم 

اأنطوان  لل�صاعر  الأزهللار«  »رو�صة  ديوان 

اأديب حلود وذلك مبنا�صبة مرور مئة �صنة 

فاعليات  الإحتفال  ح�صر  ولدته.  على 

وتربوية  وع�صكرية  ودينية  �صيا�صية 

واأدبية واقت�صادية واجتماعية واإعلمية.

األقى  اللبناين،  الوطني  الن�صيد  بعد 

�صليمان  اأرنلل�للصللت  الحللتللفللال  عللّريللف 

رئي�س  نائب  األقى  ثم  ترحيب،  كلمة 

كلمة  �صليمان  نهاد  الأ�صتاذ  النادي 

ال�صعرية  الديوان،  اأثنى فيها على قيمة 

والوطنية، واعترب اأنه يوؤّرخ لفرتات مهّمة 

من حياة الوطن وال�صاعر.

يف كلمته، اأ�صار الدكتور كرم احللو 

عروبّي  النزعة،  وطنّي  ال�صاعر  اأن  اإىل 

عن  بعيد  الإميلللان،  علمايّن  الللهللوى، 

ب والنغلق، ي�صتلهم يف تفكريه  التع�صّ

ومللبللادئ  الللللليللربايل  عم�صيت  تللاريللخ 

ال�صاعر على  األقى زميل  النه�صويني. ثم 

جوزف  الدكتور  الفنان  الدرا�صة  مقاعد 

مطر، كلمة ا�صتعاد فيها 

بالإبداع  غنّية  حلظات 

من  واملحبة  والإح�صا�س 

نب�صات روح اأنطوان حلود، 

وو�صف الكتاب باأنه اإرث 

واأدبي غنّي وممّيز.  �صعري 

اأما الدكتور اأنطوان داغر 

الأزهللار« هو حتوي�صة  »رو�صة  اأن  فاعترب 

عمر و«�صجل ذهبي« حلياة رجل وملرحلة 

اأفاد  بللدوره،  ولبنان...  بلدته  تاريخ  من 

املربي  ال�صاعر  باأن  ن�صار  طنو�س  الأ�صتاذ 

وحللني  يعمل  حللني  نف�صه  هللو  كلللان 

واخليال  الدائم  الفرح  يكتب. هو رجل 

اخل�صب والرباعة الأدبية... 

ويف كلمتها، رّكزت الأ�صتاذة �صولجن 

ا  دوراً اأّدى  حلود  اأنطوان  اأن  على  با�صيل 

مدينة  يف  والعلم  املعرفة  ن�صر  يف  ا  كبرياً

املدر�صة  وحمل  جبيل،  والعلم«  »احلرف 

فرا�س  على  وهو  حتى  �صمريه  �صلب  يف 

حيدر  كميل  الأ�صتاذ  وذكللر  الللفللراق. 

اجلّد  بني  يجمع  اأنطوان حلود كان  اأن 

واللني، بني اأ�صالة الن�صب ودماثة اخللق.. 

�صار  واإذا  واإذا حكم عدل،  اإذا قال فعل، 

و�صل. 

لنجل  كللانللت  الأخلللللرية  الللكلللللمللة 

الذي  حلللود  اإيلي  الدكتور  به  املحتفى 

بهجت  ال�صفري  و�صقيقه  الديوان  ق  ن�صّ

حلود، فاأقّر باأن الديوان هو �صهادة حياة، 

وال�صاعر هو الذي اختار عنوانه. وقد �صعى 

من خلله للتاأريخ بوا�صطة ال�صعر. فهو 

ذاكرته ومذّكراته.

نخب  اجلللملليللع  �للصللرب  اخللللتلللام،  يف 

املنا�صبة.

»�ملرقم �ل�سحري« لل�ساعر �سمري جرج�س �أبو جوده



بتاريخ  تويّف  الذي  نعمه  فهد  فوؤاد  املقّدم  اجلي�س  قيادة  نعت 

2015/9/14، نتيجة مر�س ع�صال.

- من مواليد 1972/3/27 يف بقرزل، ق�صاء عكار.

ا من 1993/1/4. - تطّوع يف اجلي�س ب�صفة تلميذ �صابط اعتباراً

ا من 1996/8/1، وتدّرج يف الرتقية  - رّقي اإىل رتبة ملزم اعتباراً

ا من 2014/7/1. حتى رتبة مقّدم اعتباراً

- من عداد منطقة ال�صمال.

- حائز:  

• و�صام التقدير الع�صكري من الدرجة الف�صية.
• و�صام ال�صتحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.

• و�صام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�صام ال�صتحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.

• تنويه العماد قائد اجلي�س �صت مّرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س خم�س ع�صرة مّرة.

• تهنئة قائد مع�صكر خم�س مّرات.
• تهنئة قائد لواء اأربع مّرات.

• تهنئة قائد كتيبة ثلث مّرات.
- تابع عّدة دورات درا�صية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله خم�صة اأولد.

يف �سجل 

اخللود

العدد 102364

العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

�صاهر  غ�صان  املتقاعد  الركن 

الذي تويف بتاريخ 2015/8/17.

يف   1934/8/15 مواليد  من   -

النبطية.

ب�صفة  اجلي�س  يف  تللطللّوع   -

من  ا  اعللتللبللاراً �للصللابللط  تلميذ 

.1954/10/1

ا من  - رّقي لرتبة ملزم اعتباراً

الرتقية  يف  وتللدّرج   ،1958/9/30

من  ا  اعتباراً عميد  رتبة  حتى 

.1985/1/1

- حائز:

 1961/12/31 و�للللصللللام   •
التذكاري.

اللبناين  ال�صتحقاق  و�صام   •

الف�صي بالأقدمية.

رتبة  الوطني من  الأرز  و�صام   •
فار�س.

اللبناين  ال�صتحقاق  و�صام   •
ذو  ي  ف�صّ الثانية  الللدرجللة  من 

ال�صعف.

رتبة  الوطني من  الأرز  و�صام   •
�صابط بالقدم.

اللبناين  ال�صتحقاق  و�صام   •
من الدرجة الأوىل.

• و�صام الوحدة الوطنية.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س.

درا�صية يف  دورات  تابع عّدة   -

الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

�لعميد �لركن

 �ملتقاعد غ�سان �ساهر

�ملقّدم فوؤ�د نعمه
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نعت قيادة اجلي�س اجلندي عمران �صالي�س الذي تويف بتاريخ 2015/8/8.

- من مواليد 1989/9/9 يف طرابل�س، ق�صاء طرابل�س، حمافظة ال�صمال.

ا من 2009/6/1، ونقل اإىل اخلدمة الفعلية بتاريخ 2012/9/6. - مّددت خدماته اعتباراً

- من عداد اللواء اللوج�صتي - مديرية امل�صاغل.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�س ثلث مّرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س ثلث مّرات.

• تهنئة قائد فوج مغاوير البحر.
• تهنئة قائد فوج التدخل الرابع.

- متاأهل بدون اأولد.

�جلندي عمر�ن �سالي�س

�جلندي علي حممود �سلوب

�جلندي �إيلي مباردي خوئي

�ملجّند �ملمّددة خدماته علي جعفر نا�سر �لدين

نعت قيادة اجلي�س اجلندي علي حممود 

�صلوب الذي تويّف بتاريخ 2015/8/5.

- من مواليد 1989/10/1 يف عدلون، ق�صاء 

�صيدا، حمافظة اجلنوب.

من  ا  اعلللتلللبلللاراً خلللدملللاتللله  مللللللّددت   -

الفعلية  اخلدمة  اإىل  ونقل   ،2008/7/28

بتاريخ 2009/12/26.

- من عداد فوج املدفعية الثاين.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�س ثلث مّرات 
وتهنئته مّرتني.

- مطّلق.

اإيلي مباردي  نعت قيادة اجلي�س اجلندي 

خوئي الذي تويّف بتاريخ 2015/8/9.

بللريوت،  يف   1994/3/13 مواليد  مللن   -

حمافظة بريوت.

من  ا  اعلللتلللبلللاراً اجللليلل�للس  يف  تلللطلللّوع   -

.2011/10/11

 – الع�صكرية  الطبابة  علللداد  مللن   -

امل�صت�صفى الع�صكري املركزي.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�س.
- عازب.

نعت قيادة اجلي�س املجّند املمّددة خدماته 

بتاريخ  تويّف  الذي  الدين  نا�صر  علي جعفر 

.2015/8/20

 – مقنة  يف   ،1995/1/25 مواليد  من   -

بعلبك.

ا من 2013/9/19. - مّددت خدماته اعتباراً

- من عداد لواء امل�صاة احلادي ع�صر.

- حائز:

• تهنئة قائد الكتيبة 115.
- عازب.



رحلة يف 

اإعداد:الإن�سان

غري�س فرح

العدد 104364

و�ل�سعر�ء  �لفال�سفة  ق��ّدم  �أج��ي��ال،  منذ 

ور�ء  �الإن�سان  الندفاع  مرّبر�ت  و�ملوؤرخون 

حروب ت�ستباح خاللها �ملحّرمات.

�أ�س�س  على  �لنظريات  �رتكزت  �لبد�ية،  يف 

�أّن  فنجد  �ليوم  �أما  وعقائدية،  �جتماعية 

�لتي  تلك  ا  وخ�سو�سً �حلديثة،  �لدر��سات 

�أ�سبحت  �الأو�سط،  �ل�سرق  �أح��د�ث  تناولت 

ترتكز على ثو�بت حم�س علمية.

�ملذ�بح  حت�سل  وكيف  �لثو�بت،  هذه  هي  ما 

�حلروب  ممار�سات  من  و�سو�ها  �جلماعية 

�لب�سعة؟

بني �خلطاأ و�ل�سو�ب

اإن معرفة الأ�صباب الرئي�صة وراء اندفاع 

الإن�صان اإىل احلروب، تدح�س اإىل حّد ما 

اأمد  اإىل  العقول  لزمت  التي  النظريات 

لي�س ببعيد. واأهم هذه النظريات اعتبار 

اأو  وجمرمني  جمانني  املجازر  مرتكبي 

اإرهابيني م�صترتين وراء عقائد خمتلفة.

بهذا  واأخلللذوا  �صبق  الذين  الباحثون 

واأّكللدوا  عللادوا  احلللرب،  الو�صف ملجرمي 

الإنكليزية  الباحثة  وبح�صب  خطاأه. 

على  درا�صات  اأجرت  التي  ويل�صون  ليديا 

مع  بالتعاون  و�صوريا  الللعللراق  اأحلللداث 

اأتللران،  �صكوت  الجتماعي  الباحث 

الب�صر،  فاإّن جمرمي احلرب هم ك�صائر 

بع�صها  يت�صّدى  جمموعات  اإىل  ينتمون 

مع  يتعاطفون  وهللم  الآخلللر،  للبع�س 

العداء  ويكّنون  الللراأي،  ي�صاركهم  من 

احلرب  تبداأ  وعندما  �صدهم.  يقف  ملن 

خطورة  العداء  يللزداد  املللعللارك،  وحتتدم 

بفعل طغيان ال�صعور بال�صطهاد املمزوج 

واملللوت.  الهزمية  من  اخلللوف  باخلوف. 

حول  القتال  يتمحور  الأ�صا�س  هذا  وعلى 

اأُقتل«، وهو مبداأ ل يقبل  اأو  »اأَقتل  مبداأ 

يتقيد  ول  امل�صاومة 

ب�صروط.

راقبوا  الذين  اإن 

ت�صرفات  واختربوا 

الإرهابيني  معظم 

املللتللمللرديللن  اأو 

وامللل�للصللرتكللني يف 

جماعية،  مذابح 

وجللللللللدوا اأنلللهلللم 

لي�صوا  اأنهم  مبعنى  عاديون،  اأ�صخا�س 

راأي  وح�صب  الواقع  ويف  نف�صيني.  مر�صى 

الباحثة ويل�صون، فاإن املعنيني بالإرهاب 

اإىل  الو�صول  من  متّكنوا  اأ�صخا�س  هم 

حالة تكّيف دماغي توؤهلهم لرتكاب 

اأفعال منافية للعقل  ما يقومون به من 

اأن  ا  علمياً ثبت  فقد  ذلك،  اإىل  والقيم. 

اإىل  الو�صول  اإن�صان يتمّكن من  مطلق 

هذه احلالة عن طريق التعبئة والتدريب 

املقرتن بغ�صل تدريجي للدماغ.

طبيعية �ل�سّر

الإرهابية  املجموعات  اىل  بالن�صبة  اأما 

التي يواجهها العامل اليوم، فهي بح�صب 

التحام  نتيجة  العلمية،  الأبللحللاث 

العن�صرية،  اأو  الدينية  العقائدية  بني 

املنطق  تفوق  مثالية  اإىل  الرتقاء  ولهف 

املفكرة  اأ�صمته  مللا  وهللو  الللعللقلللين. 

القرن  منت�صف  يف  اأرندت  حنه  الأملانية 

 The banality »املا�صي بل»طبيعية ال�صّر

حينه  يف  لقللت  نظرية  وهللي   .of Evil
ل،  كيف  كبريين،  ا  وا�صتهجاناً �صجة 

املذابح  اأن  اآنلللذاك  اعتربت  التي  وهللي 

النازية �صد اليهود ظاهرة عادّية، قام بها 

اأ�صخا�س عاديون.

وعلى الرغم من اأن اأرندت كانت �صد 

العنف ال�صيا�صي، اإّل اأنها بّررته باعتباره 

وبالبحث  الفناء،  من  باخلوف  ا  مرتبطاً

عن اخللود، وا�صتمرارية اجلماعة.

اأبحاث  اليوم  تدعمها  النظرية  هذه 

يف  الغو�س  هدفها  مللتللطللورة،  علمية 

اأ�صباب العنف اجلماعي املدرج يف لئحة 

واملتابعة،  التدقيق  طريق  وعللن  ال�صّر. 

الأعمال  مرتكبي  اأن  اإىل  التو�صل  مّت 

ا يف توزيع التعاطف  الإرهابية يعانون �صوءاً

واحلنان.

يف  رينو  الدكتور  اأجراها  درا�صة  ففي 

جمموعة  على  ما�صا�صوت�س  موؤ�ص�صة 

هللوؤلء  اأن  تبنّي  للإرهابيني،  حمتجزة 

عالية  بدرجات  يتميزون  عام،  ب�صكل 

اأن  واملللعللروف  واحلللنللان.  التعاطف  مللن 

اأمريكي  اخت�صا�صي  هو  رينو  الدكتور 

اأجللرى  الللدمللاغ والأعلل�للصللاب. وقللد  بعلم 

على  بالعتماد  الأبللحللاث  من  العديد 

وذلك من  املغناطي�صي،  الرنيني  الت�صوير 

اأجل حتديد النفعالت الّلواعية يف بع�س 

املناطق الدماغية. وح�صب ا�صتنتاجاته، 

تتفاعل  الإرهابيني،  معظم  اأدمغة  فاإن 

يوؤمن  ب�صكل  احلا�صنة،  بيئتهم  جتاه 

تدّفق تعاطفهم وحنانهم باجتاه واحد. 

مع  ب�صدة  يتعاطفون  اأّنهم  يعني  وهذا 

جماعاتهم فقط، بينما يكّنون العداء 

لكل خارج عن طاعتها، وعداوؤهم يف 

ا. هذه احلال ياأتي مدمراً

هل يعترب �الإجر�م طبيعًيا يف �حلروب؟
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بالإمكان  ي�صبح  الأ�صا�س،  هذا  على 

بالإرهاب  املعنيني  توّرط  اأ�صباب  حتديد 

واملذابح.

ما هي �أ�سباب �لتوّرط باالإرهاب؟

الإرهابيني  اأن  على  الإجماع  حال  يف 

ومرتكبي املجازر لي�صوا مر�صى عقليني، 

اأنهم  يعني  ل  فهذا  باجلوهر،  ا  اأ�صراراً اأو 

عليه.  املللتللعللارف  باملعنى  عقلنيون 

وال�صبب اأن اأدمغتهم املربجمة للتعاطف 

توؤهلهم  جمموعاتهم،  مللع  الق�صري 

القيام  اإىل  و�صولاً  معّينة،  مبادئ  للتزام 

ا.  مقد�صاً ا  حقاً يعتربونها  مبمار�صات 

بعقائد  يللوؤمللنللون  اأنللهللم  هللنللا،  والأهللللم 

عقائد  وهي  والهوية،  الوجود  متنحهم 

يجعل  ما  الت�صوية،  ول  امل�صاومة  تقبل  ل 

بها.  املوؤمنني  على  ا  لزاماً عنها  الدفاع 

وهنا تتبلور فكرة »من لي�س معنا، فهو 

وتتفّلت  القيم  تتهاوى  ومعها  �صّدنا«، 

الغرائز جارفة ما تبّقى لدى املحاربني من 

توازن وعقلنية.

يف  املتواجهة  الأطلللراف  اأن  والأ�للصللواأ، 

ا الق�صية نف�صها  النزاعات، تقّد�س عموماً

التي ت�صبح حمور النزاع. وهو ما يح�صل يف 

عدد من املواجهات العاملية، منها على 

�صبيل املثال: نزاع الهند وباك�صتان حول 

الأرا�صي  حول  واليهود  والعرب  ك�صمري، 

املقد�صة. واأما املفاو�صات التي حت�صل من 

وقت اإىل اآخر بني املتنازعني، فل تكون 

بل  التنازلت،  بتقدمي  اقتناع  نتيجة 

من اأجل اإلقاء ال�صوء على الق�صية.

يحّل  نزاع  م�صاألة  لي�صت  اإذن  امل�صاألة 

ان�صهار  م�صاألة  اإنها  العقلنية،  بالطرق 

الأفراد يف الهوية اجلماعية، الهوية التي 

ا  متعارفاً ا  واأفكاراً وعقائد  ق�صايا  حتمل 

جزء  عن  ولو  التخلي  وي�صعب  عليها، 

والهمجية  التطّرف  هنا  ومللن  منها. 

اللذان ميّيزان �صلوك املحاربني امللتّفني 

ا حول قادة النزاع. عموماً

هل من عالج لهذه �لظاهرة؟

جرائم  حللدوث  اأ�للصللبللاب  اإىل  الللتللعللّرف 

احللول  اأمللام  الطريق  يفتح  احللللروب، 

املنا�صبة. ويف هذا ال�صياق ثمة ما يوؤّكد 

وكللثللرية، لكن  مللتللوافللرة  احللللللول  اأن 

امل�صكلة هي يف التطبيق.

اأعوام، اأجرى الباحث  فمنذ 

غرين،  رونللالللد  الأمللريكللي 

العديد من الدرا�صات الهادفة 

عن  الللنللزاعللات  خف�س  اإىل 

طللريللق تللرويلل�للس اللل�للصلللللوك 

النتيجة  وكللانللت  الب�صري. 

التدّخل  حملت  جممل  اأّن 

كانت  للللللعللنللف،  املللنللاوئللة 

الأدويللة  باختبارات  �صبيهة 

ما  امل�صّنعون.  يجّربها  التي 

ملعايري  تخ�صع  اأنللهللا  يعني 

ن�صبّية وغري ثابتة. والدليل اأّن 

جنح  املداخلت  هذه  معظم 

واختلفت  �صئيلة،  بن�صب 

النتائج من مكان اإىل اآخر. 

البحث  اإّن  القول،  هنا  ومن 

ثابتة  علللللملليللة  طلللرق  علللن 

يف  الب�صري  ال�صلوك  ملعاجلة 

ا. احلروب، يبدو طويلاً وغام�صاً

نزعاتهم  الب�صر عن  ف�صل  اإمكان  اإن 

م�صتع�صية  كعقدة  يبدو  الطبيعية، 

اأن  املفرح  فمن  خرايف.  علمي  فيلم  يف 

ا�صتئ�صال  خلله  يتم  ا  م�صهداً نتخّيل 

و�صفك  القتل  اإىل  التواقة  ال�صّر  نزعات 

ينا�صب  للحرب  مناوئ  بعلج  الدماء، 

الآن،  حتى  لكن  الأفلللرقلللاء.  جميع 

اأّن  مع  املنال،  �صعب  امل�صهد  هذا  يبدو 

حتقيقه  اإمكانات  عن  البحث  جمرد 

باجتاه  خطوة  يعترب  العلمية،  بالو�صائل 

م�صتقبل ب�صري واعد.



اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

خدمات 

دوت كوم

مفّكرة للمالحظات �لطارئة

 http://a5.gg
الحللتللفللاظ  يف  لللا  راغلللباً كللنللت  اإذا 

معّينة  مللعلللللومللات  اأو  مبلللحللظللات 

اإليها  والللعللودة  الإنللرتنللت  ت�صّفح  خلللل 

a5.«  موقع تدخل  اأن  يكفي  ا،  لحقاً

معلومات،  من  تريده  ما  وتلللدّون   »gg
ومبجرد العودة اإىل املوقع يف اأي وقت اآخر 

وال�صون!  احلفظ  يف  معلوماتك   �صتجد 

على  يعتمد  املوقع  اأن  بالذكر  اجلدير 

معلومات  حلفظ  كوكيز  ملفات 

هذه  بحذف  قمت  حال  ويف  امل�صتخدم، 

معلوماتك  فاإن  املت�صّفح،  من  امللفات 

�صتختفي  املوقع  �صفحة  على  املحفوظة 

ولن جتدها بعد ذلك.

ا من التمارين  ا ذهنّية وعدداً األعاباً يقّدم املوقع 

الأولد  ت�صاعد  الريا�صيات  مادة  يف  املختلفة 

على مراجعة ما تعّلموه خلل العام الدرا�صي باأ�صلوب م�صّوق يعتمد على اللعب 

والت�صلّية.

�ألعاب يف �لريا�سيات

http://www.mathplayground.

com

�إختبار يف �جلغر�فيا

http://world-geography-games.

com
�صمن  خمتلفة  موا�صيع  يف  معلوماتك  اإخترب 

والأنللهللار  والعوا�صم  كللالللدول  اجلغرافيا،  مللادة 

من  وغريها  وطبقاتها،  والأر�لللس  واملحيطات، 

املعلومات، باأ�صلوٍب �صهٍل وممتٍع.

حمّرك بحث

www.stumbleupon.com
 حمللللللّرك بلللحلللث ممللللّيللللز، تللخللتللار 

ب�صفحات  لللك  فيو�صي  اهتماماتك 

ال�صماح لكل  لها، مع  اإنرتنت منا�صبة 

م�صتخدم بتقييم ال�صفحات املعرو�صة.

�إدفع فو�تريك ب�»رم�سة عني«

يف  �صتقوم  اأنها   Mastercard �صركة  اأعلنت 

لتاأكيد  فريدة  طريقة  باختبار  العام  هذا  خريف 

عمليات الدفع بوا�صطة بطاقاتها الئتمانية، من 

خلل العتماد على �صور الل»�صيلفي« )Selfie(. وقد 

قّررت ال�صركة خو�س هذه التجربة بعدما لحظت 

ما  الل»�صيلفي«،  التقاط  يحب  اجلديد  اجليل  اأن 

ه �صوف يرّحب بهذه الفكرة. يعني اأنَّ

و�صتعمل هذه اخلدمة من خلل حتميل امل�صتخدم تطبيق Mastercard على 

بال�صروع يف  الإذن  ر�صالة تطلب  الدفع �صتظهر  اأثناء عملية  الذكي، ويف  هاتفه 

العملية معتمدةاً التقنّية احلديثة، ويكفي اأن ينظر امل�صتخدم اإىل هاتفه ويرم�س 

عينيه مرة واحدة كي يتم تاأكيد عملية ال�صراء. 

كيف حتمي بيانات 

هاتفك �ل�سخ�سية بعد فقد�نه؟

فللقللدان  اإىل  الللكللثللريون  يللتللعللّر�للس 

هواتفهم الذكية عن طريق ال�صياع 

اأو ال�صرقة، ويخ�صون عندئٍذ على ال�صور 

املللوجللودة  ال�صخ�صية  والللفلليللديللوهللات 

فكيف  فقدانه.  بعد  الهاتف  داخل 

ال�صخ�صّية  البيانات  حماية  ميكن 

من الخرتاق؟ 

اأن تّت�صل بالرمز التايل  اإل  ما عليك 

لك الرقم  �صيظهر  وعندها    #06#
 )serial number( الت�صل�صلي 

على  فاحفظه  لهاتفك،  املخ�ص�س 

الهاتف  فقدان  ومبجرد  جانبّية،  ورقة 

الرقم  تللقللّدم  اأن  يكفي  �صرقته،  اأو 

التي  الإت�صالت  اإىل �صركة  الت�صل�صلي 

الولوج  مبنع  فتقوم  معها،  تتعامل 

حيث  بكامله  اجلهاز  اإىل   )Block(

مت  ولللو  حتى  العمل  عن  يتوّقف  اأّنلله 

و�صع �صريحة اأخرى.

العدد 106364
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اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

�ملطّلقون يفتحون �أذرعهم جمدًد� ملعانقة �حلياة
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�ل��ط��الق،  وق���وع  عند 

�أن  �ملطّلقون  ي�سعر  ما  غالًبا 

م�ستقبلهم  و�أّن  �نهار  قد  عاملهم 

�أمل،  وال  فيه  رجاء  ال  قامًتا  بات 

ير�فقها  وما  هذه،  �لياأ�س  حالة  لكّن 

�أن  تلبث  لن  �سلبّية  و�أحا�سي�س  م�ساعر  من 

ت�سمحّل �سيًئا ف�سيًئا بعد �نتهاء فرتة »�حلد�د« 

�حلب  على 

و�سيفتح  �ل�سائع، 

جمدًد�  �أذرعهم  �ملطّلقون 

و�سي�سمحون  �حلياة،  ملعانقة 

بابهم من جديد  �أن يطرق  للحب 

م�سّرعني قلوبهم على م�سر�عيها 

ال�ستقباله!

بد�ية جديدة

اأمر  هو  فا�صلة  علقة  من  النتهاء  بعد  جديدة  بداية  عن  البحث  اإن 

النف�س  توؤّكد الخت�صا�صية يف علم  اإنه مطلوب كما  طبيعي، ل بل 

تعّلم  �صرورة  اىل  نف�صه  الوقت  يف  ت�صري  لكّنها  قزي،  اإنغريد  ال�صيدة 

اأخرى  مّرة  بالرتباط  القرار  اتخاذ  قبل  املا�صية  التجربة  من  درو�س 

بع�س  الإطللار  هذا  يف  تقّدم  وهي  ناق�صة.  بخطوة  للقيام  ا  تفادياً

الن�صائح التي يجب العمل بها قبل النتقال اإىل القف�س الذهبي 

مرة اأخرى.

ج��روح  ع��اجل��و�   •
�مل�سي  قبل  �مل��ا���س��ي 

بعالقة جديدة:

خلللللذوا اللللوقلللت الللكللايف 

علقة  فللمللوت  »للللللحللداد«، 

تللدوم  اأن  بها  يفرت�س  كللان 

يف  احلللق  مينحكم  الأبللد،  اإىل 

اأّل  �صرط  الوقت  لبع�س  حتزنوا  اأن 

تغرقوا يف احلزن اأكرث مما ينبغي.

اأن  املللريللرة  للذكريات  ت�صمحوا  ل 

اإرموا  ا يف طريق �صعادتكم.  تقف عائقاً

وخيباته  الثقيل  املا�صي  حمل  وراءكم 

وتفاءلوا مبا يحمله لكم امل�صتقبل.



• ت�ساحلو� مع ذو�تكم: 
املرء  ي�صعر  قد  بالطلق  الزواج  ينتهي  عندما 

العلقة. حاربوا هذه  ف�صل  م�صوؤول عن  اأّنه 

اأن  لها  ال�صلبية ول ت�صمحوا  الأحا�صي�س 

جتتاحكم، يف املقابل اإحر�صوا على 

بالنف�س،  الثقة  ا�صتعادة 

وللليللكللن اإميللانللكللم 

الذاتّية  بقيمتكم 

وبلللقلللدراتلللكلللم 

لللة  اخللللا�لللصّ

ا. عميقاً

هو وهي
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• ترّيثو� يف 
�تخاذ قر�ر �الرتباط 

جمّدًد�: 

الرتباط  فخ  يف  املطّلقني  من  الكثري  يقع 

كمثل  خاطئة  لأ�صباب  الطلق  بعد  ال�صريع 

الهروب من ال�صعور بالف�صل، اأو احلاجة اإىل ملء 

فراغ عاطفي، اأو الهروب من الإح�صا�س بالوحدة. 

القرار  اتخاذ  قبل  بللالللرتّوي  نن�صحكم  لذلك 

امل�صريي، والقيام مبراجعة عقلنّية ومو�صوعّية 

للأخطاء التي اأدت اإىل ف�صل الزواج الأّول، ولنمط 

وبذلك  العلقة،  دمار  اإىل  اأّدى  الذي  ال�صلوك 

املنا�صب  ال�صريك  اختيار  ميكنكم 

فخ  يف  معه  تقعوا  لللن  الللذي 

الأخطاء نف�صها.  �أعيدو�   •
ما  يف  �ل��ن��ظ��ر 

تتوّقعونه من �لزو�ج:

ا ما يدخل العرو�صان القف�س  غالباً

وتوّقعات  ا خيالّية  اأفكاراً مزّودين  الذهبي 

اىل  يقودهم  ما  الللزواج،  َخ�ّس  ما  يف  منطقّية  غري 

العديد من خيبات الأمل. فالزواج لي�س رواية خيالّية قائمة 

لقاء بني طرفني قد يحملن  ا  اأي�صاً على احلب فقط، بل هو 

جناح  فللاإّن  لذلك  والتناق�س،  الخللتلللف  من  الكثري 

علقتهما يرتبط اإىل حدٍّ كبري مبدى �صّحة التوا�صل 

والتفاعل اليومي بينهما.

التي  الأ�صئلة  بع�س  اأنف�صكم  على  اإطرحوا 

ت�صاعدكم يف حتديد توّقعات منطقّية قبل 

: ما الذي اأريده من  ا مثلاً الرتباط جمدداً

هذا الزواج؟ وما هو دوري يف اإجناح زواجي 

منزيل؟  داخللل  والتفاهم  املحبة  واإر�للصللاء 

ومن ثم بادروا بتفاوؤل لتحقيق احلياة الزوجية 

الزواج  اأن  ا  دائماً وتذّكروا  تن�صدونها،  التي  ال�صعيدة 

الناجح ل يعني عدم وجود �صعوبات وعراقيل، واإنا يعني 

اأن نواجهها واأل ن�صمح لها بزعزعة اإمياننا باملوؤ�ص�صة الزوجّية 

اأو ت�صويه علقتنا بال�صريك.

• ال تنتظرو� 
�أن  �ل����زو�ج  م��ن 

�لوحيد  �مل�سدر  يكون 

ل�سعادتكم:

م�صادر  عن  ذواتكم  يف  اإبحثوا 

اإ�صافية؛ مار�صوا الهلوايات التي ت�صمح 

�صاهموا  اأو  مبمار�صتها،  ظروفكم  لكم 

الجتماعّية  الن�صاطات  يف  مقدرتكم  وفق 

والإن�صانّية �صمن حميطكم. اإمنحوا اأنف�صكم 

بزيارة  خللها  قوموا  والت�صلية،  للن�صاطات  ا  اأوقاتاً

م�صرحية  �صاهدوا  اأو  اأثللرّيللة،  اأماكن  اأو  متحف 

تغيللري  يف  برغبة  ت�صعللرون  قد  الأ�صدقلاء.  مع 

نط  اأو  ال�صعر  )ق�صة  اخلارجي  مظلهركم 

بكل  قوموا  بل  تلللرتّددوا،  فل  امللب�س( 

معنوياتكلم  رفللع  �صاأنله  مللن  مللا 

التي  ال�صغوطات  من  والتقليل 

اليومية  احلياة  تفر�صها 

داخل الأ�صرة.
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حاذروا القيام بردود فعل �صلبّية جتاه مواقف معينة 

يف  عالقة  زالت  ما  م�صبقة  اأفكار  من  ا  انطلقاً

املا�صية.  العلقة  روا�صب  من  اأذهانكم 

العودة  دون  من  احلا�صر  مع  تعاملوا 

كمرجع  ال�صابقة  العلقة  اإىل 

لللكللم، فللهللي للللو كللانللت 

ملا  الأ�للصللل  يف  �صاحلة 

انتهت بالف�صل.

�لعالقة  حتّملو�  ال   •
�لف�سل  وزر  �جلديدة 
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�الأيام �الأوىل

يروق  �صّتى،  ولأ�صباب  الأطفال،  بع�س 

لعدة  البكاء  بطريقة  العللرتا�للس  لهم 

ولكن  الدرا�صة،  بدء  بعد  اأ�صابيع  اأو  اأيام 

احللليللاة  هلللذه  مللع  يللتللاأقلللللم  معظمهم 

الباكون منهم  ب�صهولة. حتى  اجلديدة 

للكوابي�س  واملعّر�صون  واللل�للصللارخللون، 

ويحّبون  هدوئهم  اإىل  يعودون  الليلية، 

نهاية  اأق�صاها  مدة  يف  اجلديدة  حياتهم 

ح�صل  حال  ويف  الأول.  الدرا�صي  الف�صل 

ا  كبرياً خطاأاً  ثمة  اأن  بد  ل  العك�س، 

فالطفل  البيت.  يف  حتى  اأو  املدر�صة  يف 

ي�صبح  �صنوات  اأربللع  اأو  الثلث  عمر  يف 

للخروج من  قابلاً 

حملليللط الللعللائلللللة 

اأو�صع،  حميط  اإىل 

نلللّوه  كلللان  اإذا 

وعندما  ا.  طبيعياً

ذلللك  عللن  يعجز 

اأمام م�صكلة يجب ت�صخي�صها  نكون 

احلالة  �صياق  يف  لنظّل  ولكن  حلّلها. 

عليه  يكون  ما  اأي  للأمور،  الطبيعية 

دون  ومللن  الأحلليللان،  معظم  يف  الو�صع 

فعلية.  م�صاكل  ترّتب  و�صعيات  وجود 

طفلاً  جنللد  قللد  الطبيعية  احللللالت  يف 

اأن  اأريللد  »ل  ي�صرخ  وهللو  ليلاً  ي�صتيقظ 

اأغّني، ل اأعرف الكلمات، �صوف يهزاأون 

الطفل  هللذا  �صنجد  فللرتة  بعد  مللنللي«... 

يقف بثبات على خ�صبة م�صرح املدر�صة 

يغّني  والغرباء،  الأهللل  من  ح�صد  اأمللام 

وميّثل من دون اأدنى �صعور باخلوف... 

تغيري جذري

ما  ا  غالباً والللذي   - كله  هذا  يف  املهم 

يهمل - هو اأن التغيري اجلذري الذي ينتج 

يعي�صه  املدر�صة ل  اإىل  الطفل  عن دخول 

بكاملها.  العائلة  بل  مبفرده،  الطفل 

فالأم يف املنزل ت�صعر فجاأة اأنها يف فراغ، 

ولي�س هناك ما متلأ �صاعاتها به، وهي 

نف�صها  على  وتطرح  املنزل  يف  تتنّقل 

بالن�صبة  فاحلياة  الأ�صئلة.  من  العديد 

اأكللرث  واأ�صبحت  تللغللرّيت،  هللي  اإليها 

ينطبق  ذلك  اأّن  اعتقادها  ويف  وح�صة، 

عينه،  الوقت  ويف  ا.  اأي�صاً طفلها  على 

وللمرة الأوىل، مو�صوع  يجد الأب نف�صه، 

الذكور  فالأ�صاتذة  اآخللر؛  برجل  مقارنة 

ا ما يكونون قّلة يف ال�صفوف الأوىل،  غالباً

ا  مهماً ا  تاأثرياً يرتك  قد  وجودهم  لكن 

تربية

 اإعداد: ماري �الأ�سقروطفولة

اخت�ضا�ضية يف علم النف�س

العدد 110364

دخول الأطفال اإىل املدر�ضة

�إنها بالفعل جتربة مهّمة

�إليهم،  بالن�سبة  فقط  لي�س  مهّمة،  جتربة  �ملدر�سة  �إىل  �أطفالنا  دخول 

ا... و�إمنا للعائلة بجميع �أفر�دها، و�أحياًنا للرفاق �أي�سً



الطفل،  هذا  فنجد  الطفل،  على  ا  جللداً

بعد عجزه  الأوىل  للمرة  اأباه  يواجه  مثلاً 

عن الإجابة، ويقول له اإن »الأ�صتاذ فلن 

بالتايل  يعني  مّما  �صيء«،  كل  يعرف 

تن�صاأ  احلقيقية  وامل�صكلة  اأف�صل.  اأنه 

بني  فالتفريق  والأخللوة...  الأ�صدقاء  مع 

�صريتادون  الذين  وبني  ال�صغار  الأطفال 

التغيري  يظهر  الأوىل،  للمرة  املدر�صة 

اإذ  ولدتلله:  منذ  الطفل  الأكللرب يف حياة 

باأي خطوة  امل�صكلة  ل ميكن مقارنة 

والكلللم  )كامل�صي،  اأخلللرى  مهمة 

وحتللى اللعللب مع الآخريللن(.

�سدمة مع �أّنها مفرحة

يخ�صع  املللدر�للصللة،  يف  الأول  يومه  منذ 

ا بعد اأ�صبوع  ا بعد يوم، واأ�صبوعاً الطفل يوماً

وفق  ول�صنوات طويلة، ل�صتيقاظ مربمج 

يتعّرف  الذين  والأ�صدقاء  املدر�صة  نظام 

يعي�س  املدر�صة  يف  فالطفل  فيها.  اإليهم 

اأخللرى:  اأنظمة  بل  ل  اآخللر،  نظام  حتت 

ال�صمت �صاعة يطلب منه ذلك، وانتظار 

دوره لطرح الأ�صئلة، تعليق »جاكيت« 

املكان  ويف  ال�صحيح  بال�صكل   ، مثلاً

ال�صحيح، والهتمام مب�صروع معنّي من 

يفقد  اأن  دون  من  النهاية  حتى  بدايته 

الطفل  اأن كان  بعد  ا  اإذاً به...  اهتمامه 

ا يتحّكم بخطواته وميلك حرّية  �صغرياً

التنّقل يف املطبخ، ويف اأرجاء املنزل عندما 

على  املدر�صة  ت�صدمه  ذلللك،  للله  يحلو 

الأ�صدقاء  اأّمللا  مفرحة.  اأنها  من  الرغم 

وراءه،  تركهم  الذين  ال�صغار  والأخلللوة 

يجري  عما  فكرة  اأي  ميلكون  فللل 

يف  ا  وا�صحاً ا  تاأثرياً يرتك  مّما  املدر�صة،  يف 

الفارق  اإن  الواقع،  يف  ال�صغري.  جمتمعه 

حني  مثلاً  تاأثري،  ذو  ا  دائماً هو  ال�صن  يف 

وما  الأوىل  �صنته  يف  ال�صغري  الأخ  يكون 

دون، فعلى الأخ الأكرب بع�س الواجبات 

ال�صن  الفارق يف  القيادية، وكلما كان 

اأكرب كلما كان من الأ�صهل النتقال 

ا  اإىل املدر�صة. الأطفال الذين ل فارق �صا�صعاً

يف  الأ�صعب  هم  اأقل(  اأو  )�صنتان  بينهم 

يعود  فعندما  التغيري.  هذا  مع  التاأقلم 

اإىل  يحتاج  ا،  مرهقاً املدر�صة  من  الطفل 

اأمه التي ل �صغل لها �صواه، وال�صغري الذي 

يدور  مما  ا  �صيئاً يفهم  ل  بالغرية،  ي�صعر 

هذا  معاجلة  ميكن  كيف  حللوللله. 

الأمر؟ 

�سعور مزعج

يلعب  باأن  ا  �صناً الأكللرب  اإقناع  ينبغي 

ُيدخل  فذلك  املدر�صة،  لعبة  الأ�صغر  مع 

للكبري  وي�صمح  اللعبة،  جو  يف  ال�صغري 

تكن  مهما  اإذ  بنف�صه،  ثقته  يعّزز  باأن 

الأوىل،  ال�صنوات  يف  لطيفة  املعّلمة 

تبقى نظرة الطفل ذي الأربع �صنوات اإىل 

ل�صعور  اإنه  ا.  جداً �صغري  اأنه  على  نف�صه، 

الأ�صعب،  وهي  الثانية  اخلطوة  مزعج! 

مع  املنزل  اإىل  ا  �صناً الأكللرب  يح�صر  حني 

بطريقة  ويت�صّرف  املدر�صة  من  رفيقه 

رفيقه  مع  الفخاخ  ين�صب  كاأن  �صّيئة، 

ا،  لأخيه ال�صغري، لي�س بق�صد ال�صاءة طبعاً

ولكنها طريقته يف الإعلن عن نف�صه، 

ال�صعور  للتخّل�س من ذلك  وحماولة منه 

الأم  وال�صعف. هنا على  املزعج بالوحدة 

اأن ت�صيطر على اأع�صابها فالأمر �صيهداأ 

ا  اأي�صاً املرتوكون  الأ�صدقاء  حلظات.  بعد 

اإبنة  يكرب  الللذي  فالطفل  م�صكلة، 

اأن  اعتاد   ، مثلاً اأ�صهر  بت�صعة  اجلللريان 

عندما  اإنللا  ولدتلله،  منذ  معها  يلعب 

الطبيعي  املدر�صة كان من  موعد  حان 

اأن ي�صبقها هو �صنة، فبقيت هي من دون 

ا،  رفيق؛ والطفل الذي اأم�صى نهاره وحيداً

يبدو »رفقة« ممّلة لطفل اآخر ق�صى نهاره 

الباكر.  ال�صباح  منذ  املدر�صة  عجقة  يف 

كانا  ما  اإىل  والللعللودة  اللعب  تريد  هي 

يفعلنه، يف حني اأن كل ما يطلبه هو، 

والدته  ركبتي  على  اجللو�س  يتعّدى  ل 

كل  يف  بوؤ�س  والنتيجة  وال�صتكانة، 

مكان. يبقى الوقت هو العلج الوحيد، 

فبعد الأ�صابيع الأوىل �صيعتاد الثنان على 

طبيعتهما اجلديدة ويعودان �صديقني من 

جديد مع ما تتطّلبه حالة كل منهما. 

ال تقفلي �الأبو�ب

اأن  يللجللب  الللدقلليللق،  الللوقللت  يف هلللذا 

تدركي  واأن  معّينة  حدود  اإىل  ترتاجعي 

يف  كان  الذي  غري  هو  اليوم  طفلك  اأن 

الأ�صدقاء  له  تقّدم  املدر�صة  واأن  البارحة. 

وهذا  ينا�صبه،  من  هو  و�صيختار  الكرث 

حق للطفل وهو منذ الآن �صيبداأ باتخاذ 

لكن  اإليك.  العودة  دون  من  القرارات 

على  ا  اأبللداً الأبللواب  تقفلي  ل  ابتهجي: 

�صيبقى  فبع�صها  القدمية:  علقتكما 

على الرغم من كل �صيء.
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اأطايب 

اإعداد:ال�سيف

ليال �سقر �لفحل

• ال�صيف ري�صار خمت�س
يف الأطباق الفرن�صية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�س«

هو�ة �ملائدة 

�الأنيقة مدعوون 

�إىل جتربة �أ�سناف 

مميزة مع �ل�سيف

ري�سار �خلوري

العدد 112364

كب�سة �للحمة

• �ملكونات:
بقر(:  )اأو  غنم  حلم 

كيلوغرام واحد.

اأرز ب�صمتي: 4 اأكواب.

 3/4 بلللللللدي:  �للصللمللن 

كوب.

ب�صل مقّطع اإىل حلقات: عدد 2.

ثوم مهرو�س: ملعقة �صغرية.

وفليفلة  واحدة،  حبة  حمراء:  فليفلة 

خ�صراء: حبة واحدة.

جزر مقّطع اإىل دوائر: عدد 2

بندورة مقّطعة: ن�صف كيلو.

هال ناعم: ملعقة �صغرية.

حر ناعم: ن�صف ملعقة �صغرية.

ورق غار: عدد 2.

عقدة �صفراء: ملعقة �صغرية.

قرفة: ملعقة �صغرية.

كّمون: ملعقة �صغرية.

كاري: ملعقة �صغرية.

بابريكا: ملعقة �صغرية.

ملح وفلفل اأ�صود: ح�صب الرغبة.

ماء: ح�صب الرغبة.

قلوبات م�صّكلة مقلية: ن�صف كوب.

حام�س مقّطع اإىل دوائر: للزينة.

• طريقة �لتح�سري: 
املاء  يف  ينقع  ثّم  ا  جّيداً الأرز  يغ�صل   -

املمّلح ملّدة 20 دقيقة.

يف  وتنقع  �صرائح  اإىل  اللحمة  تقّطع   -

)ما  املمزوجة  البهارات  كمّية  ن�صف 

وترتك  ال�صفراء(،  والعقدة  الكاري  عدا 

الكمّية املتبقّية للأرّز.

- يف قدر كبري، تذّوب كمّية ال�صمن 

على نار متو�صطة، وت�صاف اإليها اللحمة 

تو�صع  ثللّم  لونها،  يتغرّي  حتى  وتللرتك  

ا. جانباً

املهرو�س  الثوم  يقّلى  عينه،  القدر  يف   -

و�صرحات الب�صل وتقّلب حتى تن�صج. ثّم 

والللرّب،  املقّطعة،  البندورة  اإليها  ت�صاف 

�صرائح  اإىل  املقطعتان  الفليفلة  وحّبتا 

رفيعة، وحلقات اجلزر، وتقّلب املكّونات 

ملدة 5 دقائق. ثّم تعاد اللحمة اإىل اخلليط 

وورقتا  املاء  اإليها  وي�صاف  ا،  جيداً وتقّلب 

الغار وترتك على نار هادئة ملدة �صاعة.

وت�صّفى،  القدر  من  املكّونات  تخرج   -

وترتك املرقة )4 اأكواب(، وت�صاف اإليها 

ال�صفراء  العقدة  مع  املتبقّية  البهارات 

الغليان.  وترتك حتى  والكاري، حتّرك 

ثّم ت�صاف اإليها كمّية الأرّز وترتك على 

نار هادئة ملّدة 20 دقيقة حتى تن�صج.

• طريقة �لتقدمي:
يف  بالبهارات  املطهّو  الأرّز  ي�صكب   

اللحمة  فوقه  وت�صكب  التقدمي  �صحن 

القلوبات  فوقها  وتللنللرث  اخللل�للصللار  مللع 

بحلقات  وتللزّيللن  املقلّية  امل�صّكلة 

احلام�س وتقّدم.

�سلطة �لبطاطا مع �الأع�ساب

• �ملكونات:
اإىل  ومللقللّطللعللة  م�صلوقة  بللطللاطللا 

مكّعبات: عدد 4.

فليفلة خ�صراء م�صوية: عدد 1.

ب�صل م�صوي: عدد 2.

ثوم: 3 ف�صو�س.

بي�س م�صلوق: عدد 3.
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زيت زيتون: ن�صف كوب.

ع�صري حام�س: ربع كوب.

نعناع ياب�س: ر�صة.

اأوريغانو: ر�صة.

حّر مطحون: ر�صة.

ب�صل اأخ�صر: للزينة.

ملح وفلفل اأ�صود: ح�صب الرغبة.

�لتح�سري:  • طريقة 
اإليها  وت�صاف  الثوم  ف�صو�س  تهر�س   -

امل�صوية  والب�صل  الفليفلة  �صرحات 

النعناع  امل�صلوقة،  البطاطا  ومكّعبات 

الياب�س، الأوريغانو، احلّر املطحون، امللح 

ع�صري  ي�صكب  ثللّم  الأ�للصللود،  والفلفل 

املزيج  فللوق  الللزيللتللون  وزيلللت  احلللاملل�للس 

ي�صاف  جميعها.  املكّونات  وتقّلب 

برفق،  ويقّلب  ا  اأخللرياً امل�صلوق  البي�س 

الأخ�صللر  بالب�صللل  الطبللق  يزّيللن  ثللّم 

ويقللّدم.

�لغريبة

• �ملكّونات:
�صكر ناعم: كوب واحد.

زبدة طرّية اأو �صمن: كوب واحد.

طحني: كوبان.

م�صكة: 10 غرامات.

ف�صتق حلبي اأو لوز: للزينة.

�لتح�سري:  • طريقة 
امل�صكة مع قليل من  - تدق كمّية 

كمّية  تخفق  ثّم  تنعم  حتى  ال�صكر 

وامل�صكة  ال�صمن  مع  الناعم  ال�صكر 

حتى ي�صبح قوامها كالكرميا.

ال�صابق،  املزيج  اإىل  الطحني  ي�صاف   -

املاكينة  بوا�صطة  املكونات  وتخفق 

حتى  خفيفة  �صرعة  على  الكهربائية 

حللرارة  يف  تللرتك  ثللّم  عجينة،  تتكّون 

الغرفة ملدة ع�صر دقائق.

- ت�صّكل كرات �صغرية من العجينة، 

ثّم  اأ�صابع  اإىل  وحتللّول  باليد  تدعك  ثّم 

وتو�صع  ت�صبح كالكعكة،  تدّور حتى 

عليها حبة من الف�صتق احللبي اأو اللوز 

للزينة.

ا على حرارة 180  - يف فرن حمّمى م�صبقاً

درجة، ت�صوى حبات الغريبة ملّدة 12 اإىل 15 

ا،  دقيقة ثّم تخرج وترتك حتى تربد متاماً

وتقّدم.

ة
م

لو
ع

م

�لبي�س

امل�صادر  من  البي�س  يعترب 

الللغللذائلليللة امللللهلللّملللة، وهللو 

خمتلفة  اأنللواع  يف  م�صتخدم 

من الأطباق حول العامل. يحتوي البي�س 

على عنا�صر غذائية كثرية كالدهون 

التي  الأك�صدة  وم�صادات  امل�صبعة  غري 

حتمي اجل�صم من ال�صرطانات املختلفة، 

ومينع  الأمرا�س.  من  العني  تقي  والتي 

لحللتللوائلله  وذللللك  الللللدم،  فللقللر  البي�س 

واأهّمها  املتنّوعة،  الفيتامينات  على 

على  تعمل  التي   B فيتامني  مرّكبات 

اأّنه  كما  احلمراء.  الدم  خليا  اإكثار 

يحتوي على فيتامني A املعروف بقدرته 

على حت�صني النظر.

ت�صاعد  �للصللبللق،  مللا  اإىل  بللالإ�للصللافللة 

البي�س  يف  املوجودة  الدهنية  الأحما�س 

اجللطات  حلللدوث  خطر  اإبللعللاد  على 

ن�صاط  من  تزيد  اأّنها  كما  الدماغية. 

اخلليا.  تطوير  على  وتعمل  الذاكرة، 

هذا  يف  املوجودة  الربوتينات  خ�ّس  ما  يف 

الأمريكية  الزراعة  وزارة  ذهبت  الغذاء، 

يف  اللحوم  جانب  اإىل  البي�س  و�صع  اإىل 

النوعني  لتقارب  وذلك  الغذائي،  الهرم 

ي�صّم  ا،  اأخللرياً الربوتيني.  املحتوى  يف 

من  العديد  مكّوناته  يف  البي�س 

الذي  الكال�صيوم  واأهّمها  املعادن 

العظام  لتقوية  اجل�صم  اإليه  يحتاج 

وحت�صني بنية الأ�صنان.

ن�سيحة �ل�سيف

عند  اخلوري  ري�صارد  ال�صيف  ين�صح 

�صغرية  نقطة  باإ�صافة  البي�س،  �صلق 

الأبي�س )حتى ل تنك�صر  من اخلّل 

)ل�صهولة  امللح  من  وقليل  البي�صة(، 

ملّدة  النار  على  وبرتكها  التق�صري(. 

ع�صر دقائق وهي املّدة املطلوبة حتى 

ا. تن�صج متاماً



عيني حلقة من اجلزر ودماغي حبة جوز

اإعداد:

 ليال �سقر �لفحل

قواعد

التغذية

من �ملتعارف عليه يف عامل �لتغذية، �أّن فو�ئد �خل�سار و�لفاكهة و�حلبوب و�ملك�سر�ت كثرية، 

لكن ماذ� عن �لت�سابه �لكبري بني �أ�سكال و�أنو�ع منها وبني �الأع�ساء �لب�سرية.

در��سات عديدة ركزت على هذ� �الأمر، فهل ثمة �رتباط ما بني فو�ئد �سنف ما وبني حاجات 

�الأطباء  لفت  �لذي  �لت�سابه  هذ�  �أّن  �لدر��سات  بّينت  لقد  �أج�سامنا؟  يف  ي�سبهه  �لذي  �لع�سو 

ا، و�إليكم �لتفا�سيل... و�الخت�سا�سّيني، لي�س �أمًر� عار�سً

فماذ� يعني ذلك؟

قلوب وعناقيد ودو�ئر...

من  تقرتب  التي  البندورة  ثمار  �صرائح 

اإليه  وحتمل  الللدم،  تنّقي  القلب  �صكل 

وقد  املعدنّية.  والأمللللح  الفيتامينات 

يتناولون  من  اأن  عديدة  درا�صات  اأثبتت 

البندورة بانتظام هم اأقّل عر�صة للإ�صابة 

وفيما  الدموية.  والأوعية  القلب  باأمرا�س 

ين�صح  الأذن،  املللقللّطللع  الفطر  ي�صّبه 

اإىل  املكّون  هذا  باإ�صافة  الخت�صا�صيون 

على  قدرتنا  لتح�صني  اليومية  و�صفاتنا 

ا بفيتامني D املقّوي  ال�صمع لكونه غنياً

ال�صغرية  الأذن  لعظام  ا  وحتديداً للعظام، 

التي تنقل ال�صوت اإىل الدماغ.

عناقيد العنب بدورها ت�صبه الرئة، وقد 

تعتمد  التي  احلميات  اأّن  العلماء  اأّكد 

من  حتّد  خا�س،  ب�صكل  العنب  على 

بذوره  اأما  الرئة،  ب�صرطان  الإ�صابة  خطر 

املرتبطة  الأمللرا�للس  مللن  ا  علللدداً فتبعد 

باحل�صا�صّية...

الللعللني،  ت�صبه  املللقللّطللع  اجللللزر  دوائللللر 

ل�صبكتها.  مماثلة  فيها  فاخلطوط 

كالفو�صفور  واملعادن،  باملاء  غني  واجلزر 

واملاغنيزيوم،  واللل�للصللوديللوم  والللكللربيللت 

وم�صادات  فيتامينات  اإىل  بالإ�صافة 

البيتاكاروتني  مادة  واأهّمها  الأك�صدة، 

التي تبعد �صعف النظر وت�صفي العديد من 

الأمرا�س التي ت�صيب العني.

تقرتب البطاطا احللوة يف �صكلها من 

البنكريا�س الذي يفرز هرمون الأن�صولني 

وميّد اجل�صم واخلليا باجللوكوز، ف�صلاً 

عن حمايتها له من اأ�صرار ال�صموم التي 

والغنية  ال�صحية  غري  الأطعمة  تفرزها 

بالدهون.

الكرف�س  ي�صبه  الطويلة  ب�صيقانه 

ال�صيليكون  مبللادة  غني  وهللو  العظام 

املفيدة لتقويتها و�صمان �صّحتها، كما 

املفا�صل.  التهاب  علللج  يف  مفيد  اأّنلله 

ع�صوية  اأحما�س  على  اأوراقللله  وحتتوي 

تغذي  وبروتينات  نباتية  ودهون  واأمينية 

اأن�صجة العظام وتقويها.

ملللللادة  تلللتلللحلللاللللف  ذلللللللللك،  اإىل 

 C الفيتامني  مللع   »Limomoid«الل

ومع  والليمون  فللروت  الغريب  ثمرتي  يف 

م�صادات الأك�صدة، لإبعاد خطر �صرطان 

الثدي عن الن�صاء.

تناولو� �ملوز و�بت�سمو�

اإر�صموا ابت�صامة على وجوهكم بتناول 

يحتوي  الفاكهة  من  نللوع  فهو  املللوز، 

يحّول  الذي  »الرتيبتوفان«  بروتني  على 

مادة  اإىل  الكيميائية  ال�صريوتونني  مادة 

معّدلة للمزاج مهّدئة للأع�صاب ومفيدة 

للدماغ، والأهّم يف ذلك اأّنها مادة تدخل 

يف اأدوية م�صادات الكتئاب.

ت�صبه جذور الزجنبيل ب�صكلها املعدة، 

واملثري للهتمام يف هذا اخل�صو�س اأن هذه 

اله�صم،  اإمتام عملية  ت�صاعد يف  اجلذور 

ا�صتخدامها  من  ال�صينيون  اأكللرث  وقد 

كالغثيان  املللعللدة  ا�صطرابات  لعلج 

والنتفاخ...

يف  الأفللوكللادو  ثمرة  ت�صاعد  بللدورهللا 

وبالتايل  الرحم،  تنظيم عمل هرمونات 

اإىل  يقود  مّمللا  ال�صهرية  اللللدورة  تنظيم 

عنق  ب�صرطان  الإ�للصللابللة  خطر  تقليل 

ثمرة  اأّن  ال�صاأن  هذا  يف  وامللفت  الرحم، 

حتى  اأ�صهر  ت�صعة  تتطلب  الأفللوكللادو 

التي يحتاجها  تن�صج، وهي املدة نف�صها 

اجلنني ليخرج من رحم اأّمه. 

..وال تن�سو� �لب�سل و�جلوز

ويحتوي  اجل�صم،  خليا  الب�صل  ي�صبه 

من  القريبة  اجللوكوتني  مللادة  على 

الأن�صولني املوجودة يف ج�صم الإن�صان والتي 

الدم  يف  ال�صكر  ن�صبة  حتديد  يف  ت�صاعد 

للب�صل  اأن  كما  اخلليا،  اإىل  واإي�صالها 

والبنكريا�س  العني  خليا  على  ا  تاأثرياً

واجلهاز التنف�صي والغدد اجلن�صية.

ا بفاكهة املّخ،  اأّما اجلوز امل�صّمى �صعبيًّ

من  ويزيد  املخ  اأع�صاب  نو  يف  في�صاهم 

ن�صاطها، ويحتوي على مادة »امليلتونني« 

التي تفرزها الغّدة الواقعة يف و�صط الدماغ 

دورتي  يف  ا  ومبا�صراً ا  رئي�صاً ا  دوراً توؤدي  والتي 

النوم واليقظة.

ا ال�صبه الذي يجمع  ا، يلحظ جليًّ اأخرياً

وحبوب  الإنلل�للصللان  عند  الكلية  بللني 

الدموية  الللدورة  تن�صط  التي  الفا�صوليا، 

وجه  الكلى على  ودورة  ا  الرئي�صة عموماً

ون�صبة  الدم  �صغط  فتخف�س  اخل�صو�س، 

الكولي�صرتول من خلل الألياف النباتية 

التي تدخل يف تركيبتها.
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روجينا خليل ال�شختورة

�سباق
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الثامنة  ولل�شنة  »بوليليبان«  نّظمت جمعية  قهوجي،  العماد جان  اجلي�ش  قائد  برعاية 

– ال�شوي�شري  اللبناين  الثقايف  الريا�شي  التوايل وال�شاد�شة مب�شاركة اجلي�ش، ن�شاطها  على 

»بولياتلون الأرز« و»بوليليبان«. توّلت جلنة من اجلي�ش برئا�شة املقدم بول �شليبا تن�شيق 

هذا الن�شاط الذي �شارك فيه عدد من ع�شكرّييه. 

 »بولياتلون الأرز« و»بوليليبان« 

مغامرون يكت�شفون لبنان ويربطون 

�شاحله باأعلى قممه 

هدف الن�شاط

ي��ت��م��ّي��ز ه���ذا ال�����س��ب��اق 

ب��ك��ون��ه م��غ��ام��رة غري 

اإىل  ت��ه��دف  تناف�سية، 

امل�ساركني  وتعريف  لبنان  اكت�ساف 

مع  والتالقي  اللبنانية  البلديات  على 

على  �سرًيا  ذلك  كان  �سواء  الريف  اأهل 

الأقدام اأو من خالل ا�ستخدام الدراجات 

الهوائية.

اأّن هذا الن�ساط ي�سّكل منا�سبة  كما 

حبهم  يجمعهم  اأ�سخا�ص  بني  للتالقي 

كما  للبيئة،  واح��رام��ه��م  للطبيعة 

اجل�سدية  قدراتهم  لتعزيز  و�سيلة  اأن��ه 

واملعنوية على التحّمل �سمن املجموعة، 

اجلي�ص  وعنا�سر  املدنيني  بني  وللتوا�سل 

اللبناين، منّظمني كانوا اأو م�ساركني.

الربنامج

املرحلة الأوىل من الن�ساط كانت جولة 

الهوائية حتت  الدراجات  لبنان على  يف 

 PolyLiban – The Ultimate« عنوان

ريا�سًيا   40 مب�ساركة   »Discovery
اللبنانية  املناطق  وريا�سية من خمتلف 

ك�سوي�سرا،  الأوروب��ي��ة  البلدان  وبع�ص 

ا�ستمرت  وقد  املتحدة.  واململكة  فرن�سا 

هذه اجلولة اأربعة اأيام اجتاز امل�ساركون 

400 ك��ل��م. ك��ان  م�����س��اف��ة  خ��الل��ه��ا 

النطالق من منطقة تعنايل يف البقاع 

البقاع  زحلة،  باأق�سية  م��روًرا  الأو���س��ط 

مرجعيون،  حا�سبيا،  را�سيا  الغربي، 

الدراجون  مّر  اإذ  جبيل؛  وبنت  النبطية، 

يف اأكرث من 100 بلدة واكت�سفوا حواىل 

وطبيعًيا،  وتاريخًيا  ثقافًيا  معلًما   50

كالقالع والينابيع والغابات والب�ساتني 

على  والأثار  القدمية  وال�ساحات  املعّمرة 

اجلبلية  باملناظر  وا�ستمتعوا  تنّوعها. 

والريفية اخلالبة على طول امل�سار.

يف  املحلية  والهيئات  الأهايل  ا�ستقبال 

البلدات التي �سملها امل�سار كان ملفًتا، 

�سواء  الكرمية،  ا�ست�سافتهم  وكذلك 

كان ذلك نتيجة تن�سيق �سابق معهم، 

اأو مبادرة عفوية.



�سباق
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وقد كان امل�سار وفق الآتي:

- اليوم الأول: من تعنايل اإىل مرجعيون 

تّل  عانا،  عميق،  اليا�ص،  بقب  م��روًرا 

�سحمر،  عيتنيت،  �سغبني،  ذن���وب، 

يحمر، بالط، ودبني.

تبنني  اإىل  مرجعيون  من  الثاين:  اليوم   -

مروًرا باخليام، دير ميما�ص، اأرنون، كفر 

تبنيت، زوطر ال�سرقية فالغربية، قعقعية 

اجل�سر، وادي احلجري، و�سفد البطيخ.

كوكبا  اإىل  تبنني  من  الثالث:  اليوم   -

ليف،  بيت  ك��ف��را،  بحاري�ص،  م���روًرا 

الرا�ص،  م��ارون  ي��ارون،  رمي�ص،  القوزح، 

اجلبل،  مي�ص  ال�سلوقي،  وادي  عيرون، 

ح���ول، ع��دي�����س��ة، ك��ف��رك��������ال، ب��رج 

واإب��ل  مرجعيون،  القليعة،  املل��وك، 

ال�سقي.

اإىل كفريا  - اليوم الرابع: من كوكبا 

جرفا،  عني  قمحة،  اأبو  بحا�سبيا،  مروًرا 

بيت  الكفري، عني عطا، عني حر�سة، 

الأحمر،  �سهر  را�سيا،  كيفا،  لهيا، 

القرعون، وجب جنني.

من جبيل اإىل الأرز

ن�ساط  فكانت  الثانية،  املرحلة  اأّم��ا 

»بولياتلون الأرز« الذي انطلق من مدينة 

مغامًرا   150 ح��واىل  مب�ساركة  جبيل 

واأجانب  لبنانيني  مدنيني  بني  ومغامرة 

من   3( اجلي�ص  فريق  من  وع�سكريني 

الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز 

مغاوير  فوج  من  و3  املغاوير  فوج  من   3

البحر(.

مبرحلة  الأرز«  »ب��ول��ي��ات��ل��ون  ب����داأ 

 3 مل�سافة  اأوًل   )rafting( التجذيف 

على  �سباحة  ك��م   2 تبعها  ك��ل��م، 

امل�ساركون  انطلق  ثّم  جبيل،  �ساطئ 

على دّراجاتهم الهوائية لجتياز 

اإىل  و���س��وًل  ك��ل��م   98 م�سافة 

كلم   12 اأعقبها  الأرز،  منطقة 

الأق���دام  على  ���س��رًيا 

ال�سوداء،  القرنة  نحو 

ربط  ليتحقق بذلك 

البحر باأعلى قّمة يف 

خالل  الأدنى  ال�سرق 

ال�24  تتعّدى  ل  فرة 

�ساعة. وجتدر الإ�سارة 

جميع  اأّن  ه��ن��ا، 

امل�����س��ارك��ني ن��ّف��ذوا 

دون  م��ن  ال��ن�����س��اط 

حادث  اأي  ت�سجيل 

يذكر، وكان فريق 

اجل��ي�����ص، وحت��دي��ًدا 

امل�ساركني من فوج 

امل��غ��اوي��ر )ال��رق��ي��ب 

ي����زب����ك زي�������دان، 

وال���ع���ري���ف���ان ل���واء 

وحممد  غ��و���ص  اأب���و 

ط��ح�����ص( م���ن بني 

الوا�سلني اإىل الأرز. 

حفل الإطالق 

اإطالق  حفل  اأقيم 

احلديقة  يف  الن�ساط 

ملدينة جبيل  العامة 

من  ك���ّل  بح�سور 

العايل  املركز  قائد 

للريا�سة الع�سكرية 

العميد  بالوكالة 

ممثاًل  الهّد  ج��ورج 

قائد اجلي�ص، ورئي�ص 

الع�سكرية  اللجنة 

بول  املقدم  املن�سقة 

وال�����س��ب��اط  �سليبا 

وعميد  اأع�سائها، 

يف  ال�سياحة  كلية 

اللبنانية  اجلامعة 

ال���دك���ت���ورة اأم���ل 

ال�»بولياتلون«  وموؤ�س�ص  ف��ّي��ا���ص،  ب��و 

اإىل  بونيون  رينيه  ال�سيد  ال�سوي�سري 

بو  مايا  »بوليليبان«  جمعية  رئي�سة 

كبري  وح�سد  اجلمعية  واأع�ساء  ن�سار 

واأ�سدقاء  والريا�سيات  الريا�سيني  من 

اجلمعية.

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

اللبناين، تبعه عر�ص فيلم عن ن�ساطات 



ن�سار،  بو  لل�سيدة  كلمة  ثّم  اجلمعية، 

بعدها كلمة بالفرن�سية لل�سيد بونيون، 

ممّث�اًل  اجلي���ص  قائ��د  فكلم��ة 

بالعميد الهّد.

كلمة �شاحب 

الرعاية

العميد  ا���س��ت��ه��ّل 

ال�����ه�����ّد ك���الم���ه 

اجلي�ص،  قائد  با�سم 

اأّن  اإىل  ب���الإ����س���ارة 

الن�ساط  ه��ذا  اإقامة 

ال�����س��اد���س��ة  لل�سنة 

دليل  ال��ت��وايل  على 

»النجاحات  على 

ال���ت���ي ح��ّق��ق��ت��ه��ا 

ه�����ذه ال���ت���ج���رب���ة، 

ال�سعيد  على  لي�ص 

فح�سب،  الريا�سي 

���ا ع��ل��ى  ب����ل اأي�������سً

الجتماعية  ال�سعد 

وال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة 

�سيما  ل  والإن�سانية، 

جل��ه��������ة ت��ع��������زي��ز 

ال��ت��وا���س��ل  ثقاف��ة 

لبنان  ريا�سيي  بني 

�سوي�سرا  وري��ا���س��ي��ي 

البلدان  من  والعديد 

امل�����س��ارك��ة يف ه��ذا 

الن�ساط«.

»اإّن  قائاًل،  واأ�ساف 

املنطقة  يجري يف  ما 

اأزم��ات  من  العربية 

واأح�����داث خ��ط��رية، 

ت���رخ���ي ب��ظ��الل��ه��ا 

ب�سكٍل  لبنان  على 

مل  ب�����اآخ�����ر...  اأو 

ك  مت�سّ دون  يح�ل 

ب����اإرادة  اللبنانيني 

والنهو�ص،  ال�سمود 

والإب������ق������اء ع��ل�����ى 

وط��ن��ه��م م�����س��اح��ة 

وا�ستقطاب  ج��ذب 

وملمار�سة  والإن�ساين،  للتفاعل احل�س��اري 

احلريات العامة على اأنواعها، والندفاع 

ميادين  خمتلف  يف  والإب���داع  للعطاء 

احلياة«.

ثّم تابع العميد الهّد، فقال: »اإّن قيادة 

واع��ت��زاز  فخر  بكّل  تتطّلع  اجلي�ص 

ال�سعبني  بني  التاريخية  العالقات  اإىل 

ر�سوًخا  تزداد  والتي  وال�سوي�سري،  اللبناين 

يوًما بعد يوم، على الرغم من املتغريات 

ي�سهدها  التي  املت�سارعة  وال��ت��ط��ورات 

عاملنا املعا�سر، واإننا نرى يف هذه العالقات 

ال�سعبني  ل��ت��الق��ي  طبيعية  نتيجة 

العليا  الإن�سانية  القيم  ال�سديقني، على 

التنوع  بثقافة  امل�����س��رك  والإمي�����ان 

والنفتاح واحلوار، هذه الثقافة التي باتت 

اليوم اأكرث من �سرورية لإر�ساء مناخات 

ظّل  يف  ال�سعوب،  بني  وال�سالم  ال�ستقرار 

موجات التطّرف والعنف والإرهاب التي 

جتتاح العديد من مناطق العامل«.

اإىل  ال�سكر  بتوجيه  كلمته  وختم 

جميع  واإىل  »ب��ول��ي��ل��ي��ب��ان«  جمعية 

اإع����داد  وامل�����س��ارك��ني يف  ال��ري��ا���س��ي��ني 

»الأ�سدقاء  ا  وخ�سو�سً وتنفيذه،  الن�ساط 

الدول  من  ال�سيوف  و�سائر  ال�سوي�سريني 

يف  هانئة  اإقامة  لهم  متمنًيا  ال�سديقة، 

ربوع وطنهم الثاين لبنان«.

كلمة اجلمعية والختتام

جمعّية  رئي�سة  ار  ن�سّ بو  ال�سيدة  األقت 

�سكرت  ترحيبية  »بوليليبان« كلمة 

و�سّباًطا  قيادًة  اللبناين  اجلي�ص  فيها 

واأفراًدا على دعمهم املتوا�سل لن�ساطات 

»بولياتلون  باأهداف  وذّكرت  اجلمعية 

الأرز«.

موؤ�س�ص  بونيون  ال�سيد  األ��ق��ى  كما 

اجلمعية يف �سوي�سرا كلمة توّجه فيها 

بدوره بال�سكر اإىل اجلي�ص اللبناين واإىل 

اأع�ساء جمعية »بوليليبان« واملتطوعني 

فيها...

ويف اخلتام، قّدم اأع�ساء اجلمعية الدروع 

ولرئي�ص  اجلي�ص  قائد  ملمثل  التذكارية 

واأع�سائها،  قة  املن�سّ اللجنة 

لينتقل بعدها اجلميع اإىل حفل 

كوكتيل.
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اإعداد:

رميا �شليم �شومط

مغامرات 

وهوايات

على ارتفاع حواىل 5200 مرت، غر�ش العقيد املهند�ش ري�شار مالك ورفاقه، العلم اللبناين وعلم 

ت�شّلق جنحوا خاللها يف  اإثر مغامرة  تركيا،  قّمة جبلّية يف  اأعلى  اأرارات،  قّمة جبل  اجلي�ش على 

حتّدي عوامل املناخ والأر�ش والطبيعة.

الذين يهوون ت�شّلق اجلبال... وقد انطلقت املجموعة  اأ�شدقائه  العقيد مالك ع�شرة من  رافق 

من مطار بريوت باجتاه مدينة »دوغوبايازيد« الرتكّية حيث يقع جبل اأرارات؛ واجلبل املذكور هو 

بركان نائم تغّطيه الثلوج، يقع �شمال منطقة �شرق الأنا�شول يف حمافظة اأغري، على بعد 16 كلم 

من احلدود مع اإيران و32 كلم من احلدود مع اأرمينيا، ويبلغ ارتفاعه 5137 مرًتا.

وال��ع��ودة  الت�سّلق  رح��ل��ة  ا�ستغرقت 

خم�سة اأّيام، مّت تق�سيمها اإىل مراحل، 

الأول  خمّيمهم  املت�سّلقون  اأقام  حيث 

على  والثاين  م��ر،   3200 ارتفاع  على 

املحّطة  كانت  ثم  مر،   4200 ارتفاع 

العلم  وغر�ص  القّمة  بلوغ  الأخ���رية  

ارتفاع  على  اجلي�ص  وعلم  اللبناين 

5137 مًرا.

رحلتهم  خ��الل  املت�سّلقون  واج���ه 

طبيعة  يف  متّثلت  �سعبة  حت��ّدي��ات 

الأر�ص وعوامل الطبيعة، ل �سّيما منها 

حتت  درجة   15 )احل��رارة  القار�ص  الربد 

يف  كلم   50( ال��ه��واء  و�سرعة  ال�سفر( 

كانت  النجاح  اإرادة  اأن  اإّل  ال�ساعة(، 

املت�سّلقني  منح  ما  ال�سعاب،  من  اأقوى 

ا لبلوغ هدفهم.  حافًزا قويًّ

نف�سه  الفريق  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

يف  الهماليا  جبال  بت�سّلق  �سابًقا  قام 

الو�سول  من  يومها  ومتّكن  النيبال، 

اإىل ارتفاع 4200 مر.

وكيفّية  اجلبال  ت�سّلق  هواية  عن 

املهند�ص  العقيد  قال  لها،  ال�ستعداد 

مالك: »هذه الهواية حتتاج اإىل متارين 

ريا�سية وليونة ج�سدّية، وهي تقوم على 

حب املغامرة والتحّدي، اإ�سافة اإىل الإرادة 

ال�سلبة والرغبة يف مواجهة ال�سعاب«. 

لرحالت  بالتح�سري  »نقوم  واأ���س��اف: 

حملّية  متارين  خ��الل  من  الت�سّلق 

منار�سها يف جبلي �سنني والأرز«.

َعَلما لبنان 

واجلي�ش على قّمة 

جبل اأرارات

العدد 118364
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اجلي�ش يحرز املراكز 

الأوىل يف األعاب القوى

القوى  األعاب  الريا�شية يف  الن�شاطات  اإطار  يف 

لبنان  بطولتي  يف  اجلي�ش  �شارك   ،2015 للعام 

 Grand ويف  لالأندية،  واملفتوحة  الإفرادية 

الع�شكريون  اأحرز  وقد  فريحة.  ميالين   Prix
املراكز الأوىل يف البطولت الثالث.

بطولة لبنان الإفرادية

الدين  نور  اجلندي  مرت:  الـــ100  �شباق   •
املركز  يف  التا�سع  امل�ساة  لواء  من  حديد 

الأول.

الرقيب  حواجز:  اأمتار  ـــ110  ال �شباق   •
يف  البحر  مغاوير  فوج  من  خ�سر  لقمان 

املركز الثاين، والعريف خالد من�سور من 

لواء امل�ساة الأول يف املركز الثالث.

الدين  نور  اجلندي  مرت:  الـ200  �شباق   •
املركز  يف  التا�سع  امل�ساة  لواء  من  حديد 

الأول.

الرقيب  حواجز:  مرت  ـــ400  ال �شباق   •
يف  البحر  مغاوير  فوج  من  خ�سر  لقمان 

املركز الثاين، والعريف خالد من�سور من 

لواء امل�ساة الأول يف املركز الثالث.

اأحمد  العريف  مــرت:  الـــ400  �شباق   •
حم�سن من لواء الدعم يف املركز الثالث.

ح�سن  اأول  الرقيب  مرت:  الـ800  �شباق   •
يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

خدماته  املمددة  واملجند  الأول،  املركز 

يف  اخلام�ص  امل�ساة  ل��واء  من  عبيد  نبيه 

املركز الثاين.

ح�سن  اأول  الرقيب  مرت:  الـ1500  �شباق   •
يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

�سويدان  علي  اأول  اجلندي  الأول،  املركز 

الثاين،  ال�سابع يف املركز  لواء امل�ساة  من 

الدين  واملجند املمددة خدماته زاهر زين 

من لواء امل�ساة اخلام�ص يف املركز الثالث.

اأول  اجلندي  موانع:  مرت  الـ3000  �شباق   •
يف  ال�سابع  امل�ساة  لواء  من  �سويدان  علي 

املركز الأول، اجلندي اأول ع�سمت غريزي 

املركز  يف  ع�سر  احل��ادي  امل�ساة  لواء  من 

الثاين، واجلندي اأول عالء ال�سيد من لواء 

امل�ساة اخلام�ص يف املركز الثالث.

• �شباق الـ5000 مرت: العريف بالل عوا�سه 
الأول،  املركز  يف  الأول  امل�ساة  ل��واء  من 

الدين  واملجند املمددة خدماته زاهر زين 

من لواء امل�ساة اخلام�ص يف املركز الثاين.

بالل  العريف  مــرت:  ــــ10000  ال �شباق   •
املركز  يف  الأول  امل�ساة  لواء  من  عوا�سه 

لواء  من  حممود  حمزة  والرقيب  الثاين، 

امل�ساة الأول يف املركز الثالث.

مهدي  اأول  اجل��ن��دي  العايل:  الوثب   •

العيداوي من لواء امل�ساة الثامن يف املركز 

لواء  من  كنعان  علي  واجلندي  الثاين، 

امل�ساة الثاين يف املركز الثالث.

حممد  اأول  اجلندي  الطويل:  الوثب   •
ابراهيم طريجي من لواء امل�ساة العا�سر يف 

املركز الأول، والعريف اأول فوؤاد يونان من 

لواء امل�ساة الثالث يف املركز الثاين.

حممد  اأول  اجل��ن��دي  الثالثي:  الوثب   •
العا�سر  امل�ساة  لواء  من  طريجي  ابراهيم 

يونان  فوؤاد  اأول  العريف  الأول،  املركز  يف 

الثاين،  املركز  الثالث يف  امل�ساة  لواء  من 

من  مطر  راأفت  خدماته  املمددة  واملجند 

لواء امل�ساة التا�سع يف املركز الثالث.

احلديدية: الرقيب اأول بدري  الكرة  • رمي 
يف  اجلمهوري  احل��ر���ص  ل��واء  م��ن  عبيد 

املركز الأول.

جورج  اأول  العريف  املطرقة:  اإطاحة   •
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املركز  يف  التعليم  معهد  من  ها�سم 

بو  ماجد  خدماته  املمددة  املجند  الأول، 

املركز  يف  اخلام�ص  امل�ساة  لواء  من  عمر 

اللواء  من  من�سور  رامي  واجلندي  الثاين، 

اللوج�ستي يف املركز الثالث.

الرمح: اجلندي اأول عبد الرحمن  • رمي 
املركز  يف  الأول  امل�ساة  لواء  من  احلالين 

الأول، الرقيب اأول ماجد طاليع من لواء 

امل�ساة اخلام�ص يف املركز الثاين، واجلندي 

ال��ع��ايل  امل��رك��ز  م��ن  العك�ص  اأمي���ن 

للريا�سة الع�سكرية يف املركز الثالث.

عبيد  ب��دري  الرقيب  القر�ش:  رمي   •
املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ص  ل��واء  من 

اللواء  من  من�سور  رام��ي  اجلندي  الأول، 

والعريف  الثاين،  املركز  يف  اللوج�ستي 

يف  التعليم  معهد  ها�سم من  اأول جورج 

املركز الثالث.

البدل 4×100 مرت: العريف اأحمد  • �شباق 
حم�سن، واجلنود نور الدين حديد، حمزة 

ح�سن، و�سادي فرحات يف املركز الأول.

العريفان  مرت:   400×4 البدل  �شباق   •
واجلنديان  حم�سن  واأحمد  من�سور  خالد 

نور الدين حديد وح�سن من�سور يف املركز 

الأول.

بطولة لبنان املفتوحة لالأندية

الدين  نور  اجلندي  مرت:  الـــ100  �شباق   •
املركز  يف  التا�سع  امل�ساة  لواء  من  حديد 

الأول.

الرقيب  حواجز:  اأمتار  ـــ110  ال �شباق   •
لقمان خ�سر من ف��وج مغاوي��ر البح��ر يف 

املرك��ز الثالث.

الدين  نور  اجلندي  مرت:  الـ200  �شباق   •
املركز  يف  التا�سع  امل�ساة  لواء  من  حديد 

الأول.

• �شباق الـ400 مرت: اجلندي ح�سن من�سور 
املركز  يف  ع�سر  احل��ادي  امل�ساة  لواء  من 

الثالث.

حواجز: العريف خالد  مرت  الـ400  • �شباق 
املركز  يف  الأول  امل�ساة  ل��واء  من  من�سور 

الثالث.

ح�سن  اأول  الرقيب  مرت:  الـ800  �شباق   •
يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

خدماته  املمددة  واملجند  الأول،  املركز 

يف  اخلام�ص  امل�ساة  ل��واء  من  عبيد  نبيه 

املركز الثاين.

ح�سن  اأول  الرقيب  مرت:  الـ1500  �شباق   •
يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

�سويدان  اأول علي  واجلندي  الأول،  املركز 

من لواء امل�ساة ال�سابع يف املركز الثاين.

اأول  اجلندي  موانع:  مرت  الـ3000  �شباق   •
ال�سابع  امل�ساة  ل��واء  من  �سويدان  علي 

ع�سمت  اأول  واجلندي  الأول،  املركز  يف 

يف  ع�سر  احل��ادي  امل�ساة  ل��واء  من  غريزي 

املركز الثاين.

• �شباق الـ5000 مرت: العريف بالل عوا�سه 
الأول،  املركز  يف  الأول  امل�ساة  ل��واء  من 

والرقيب ح�سني قي�ص من لواء امل�ساة الأول 

يف املركز الثالث.

بالل  العريف  مــرت:  ــــ10000  ال �شباق   •
املركز  يف  الأول  امل�ساة  لواء  من  عوا�سه 

الثاين.

بدري  الرقيب  احلديدية:  الكرة  رمي   •
يف  اجلمهوري  احل��ر���ص  ل��واء  م��ن  عبيد 

املركز الأول.

عبيد  ب��دري  الرقيب  القر�ش:  رمي   •
املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ص  ل��واء  من 

اللواء  من  من�سور  رامي  واجلندي  الأول، 

اللوج�ستي يف املركز الثاين.

الرمح: الرقيب اأول ماجد طاليع  • رمي 
من لواء امل�ساة اخلام�ص يف املركز الأول، 

الرحمن احلالين من  اأول عبد  واجلندي 

لواء امل�ساة الأول يف املركز الثاين.

• اإطاحة املطرقة: املجند املمددة خدماته 
ماجد بو عمر من لواء امل�ساة اخلام�ص يف 

اأول جورج ها�سم  والعريف  الأول،  املركز 

من معهد التعليم يف املركز الثاين.

مهدي  اأول  اجل��ن��دي  العايل:  الوثب   •
العيداوي من لواء امل�ساة الثامن، واجلندي 

امل�ساة احلادي  لواء  الديراين من  اأول علي 

ع�سر يف املركز الثاين.

حممد  اأول  اجلندي  الطويل:  الوثب   •
ابراهيم طريجي من لواء امل�ساة العا�سر يف 

املركز الأول، والعريف اأول فوؤاد يونان من 

لواء امل�ساة الثالث يف املركز الثاين.

يونان  فوؤاد  اأول  العريف  الثالثي:  الوثب   •
من لواء امل�ساة الثالث يف املركز الثاين.

• �شباق البدل 4×100 مرت: العريف حممد 
قا�سم، اجلندي حمزة ح�سن، العريف اأول 

فوؤاد يونان واجلندي اأول حممد �سعيب يف 

املركز الثاين.

العريفان  مرت:   400×4 البدل  �شباق   •
واجلنديان  حم�سن  واأحمد  من�سور  خالد 

نور الدين حديد وح�سن من�سور يف املركز 

الأول.

Grand Prix ميالين فريحة
- اللقاء الأول:

الدين  نور  اجلندي  مرت:   100 الـ  �شباق   •
املركز  يف  التا�سع  امل�ساة  لواء  من  حديد 

الأول.

اأحمد  العريف  مرت:   400 الـ  �شباق   •
حم�سن من لواء الدعم يف املركز الأول، 

امل�ساة  ل��واء  من  من�سور  ح�سن  واجلندي 

احلادي ع�سر يف املركز الثالث.

ح�سن  اأول  الرقيب  مرت:  الـ800  �شباق   •



برعاية قائد اجلي�ص العماد جان قهوجي، وبالتعاون مع الحتاد اللبناين للرماية وال�سيد، نّظم نادي 

الن�سر الريا�سي بطولة الرماية بامل�سد�ص، وذلك يف مدينة كميل �سمعون الريا�سية.

واإىل اجلي�ص الذي اأحرز املركز الأول )بر�سيد 526 نقطة(، �ساركت يف البطولة فرق املديرية العامة 

العامة  واملديرية  الداخلي،  الأمن  لقوى 

لالأمن  العامة  واملديرية  الدولة،  لأمن 

العام، ومديرية اجلمارك العامة.

على  جاءت  فقد  الفردية،  النتائج  اأّما 

النحو الآتي:

العميد الركن اليا�ص حنا من كلية 

واملالزم  والأركان،  للقيادة  �سهاب  فوؤاد 

اأول حممد حمية من فوج مغاوير البحر 

يف   )176 نقاط  مبجموع  )كالهما 

الركن  العميد  تبعهما  الأول،  املركز 

عبد الكرمي ها�سم من املفت�سية العامة 

القراب  رواد  والنقيب  الثاين،  املركز  يف 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ص  لواء  من 

الثالث.
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يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

املركز الأول.

القر�ش: العريف اأول جورج ها�سم  • رمي 
الأول،  املركز  يف  التعليم  معهد  من 

احل��الين  ال��رح��م��ن  عبد  اأول  اجل��ن��دي 

الثاين،  املركز  يف  الأول  امل�ساة  ل��واء  من 

املركز  م��ن  العك�ص  اأمي��ن  واجل��ن��دي 

املركز  يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

الثالث.

حممد  اأول  اجلندي  الطويل:  الوثب   •
ابراهيم طريجي من لواء امل�ساة العا�سر يف 

املركز الأول، والعريف اأول فوؤاد يونان من 

لواء امل�ساة الثالث يف املركز الثاين.

- اللقاء الثاين:

الدين  نور  اجلندي  مرت:  الـــ100  �شباق   •
املركز  يف  التا�سع  امل�ساة  لواء  من  حديد 

الأول.

حواجز: العريف خالد  مرت  الـ110  • �شباق 
املركز  يف  الأول  امل�ساة  ل��واء  من  من�سور 

الأول.

اأحمد  العريف  مــرت:  الـــ400  �شباق   •
حم�سن من لواء الدعم يف املركز الأول، 

واجلندي ه�سام ا�سماعيل من لواء احلر�ص 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

ح�سن  اأول  الرقيب  مرت:  الـ800  �شباق   •
يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

املركز الأول.

بدري  الرقيب  احلديدية:  الكرة  رمي   •

يف  اجلمهوري  احل��ر���ص  ل��واء  م��ن  عبيد 

اأول جورج ها�سم  والعريف  الأول،  املركز 

من معهد التعليم يف املركز الثاين.

حممد  اأول  اجل��ن��دي  الثالثي:  الوثب   •
ابراهيم طريجي من لواء امل�ساة العا�سر يف 

املركز الأول، واجلندي اأول علي الديراين 

املركز  يف  ع�سر  احل��ادي  امل�ساة  لواء  من 

الثاين.

- اللقاء الثالث:

الدين  نور  اجلندي  مرت:  الـــ100  �شباق   •
املركز  يف  التا�سع  امل�ساة  لواء  من  حديد 

فوج  من  فرحات  �سادي  اجلندي  الأول، 

ال��ت��دخ��ل ال��ث��ال��ث يف امل��رك��ز ال��ث��اين، 

ل��واء  م��ن  �سعيب  حممد  اأول  واجل��ن��دي 

احلر�ص اجلمهوري يف املركز الثالث.

اأحمد  العريف  مــرت:  الـــ400  �شباق   •
حم�سن من لواء الدعم يف املركز الأول.

ح�سن  اأول  الرقيب  مرت:  الـ800  �شباق   •
يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

املركز الأول.

حممد  اأول  اجل��ن��دي  العايل:  الوثب   •
ابراهيم طريجي من لواء امل�ساة العا�سر يف 

املركز الأول.

اجلي�ش يتاأّلق يف 

الرماية بامل�شد�ش
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بطولة اجلي�ش 

يف ال�شباحة لّلواء اللوج�شتي

الأول  املركز  يف  اللوج�ستي  اللواء  حّل 

 ،2015 للعام  لل�سباحة  اجلي�ص  بطولة  يف 

والكلية احلربية يف املركز الثاين، وفوج 

التدخل الأول يف املركز الثالث.

الع�سكري  النادي  يف  البطولة  اأقيمت 

�سباقات:  وت�سمنت  املنارة   – املركزي 

وال�4×50  حّرة  مر  ال���100  حّرة،  مًرا  ال�50 

مًرا حّرة.

وقد جاءت النتائج الإفرادية على النحو 

الآتي:

لوي�ص  اجلندي  حّرة:  مرًتا  الـ50  �شباق   •
املركز  يف  اللوج�ستي  اللواء  من  داغ��ر 

الأول، العريف اأول اليا�ص كرا من فوج 

يف  الأول  التدخل 

امل���رك���ز ال��ث��اين، 

وال���رق���ي���ب وائ���ل 

ال�سرطة  من  زيادة 

الع�سكرية يف املركز الثالث.

لوي�ص  اجلندي  حّرة:  مرت  الـ100  �شباق   •
املركز  يف  اللوج�ستي  اللواء  من  داغ��ر 

ال�سرطة  من  زي��ادة  وائ��ل  الرقيب  الأول، 

واجلندي  الثاين،  املركز  يف  الع�سكرية 

حممد عجمي من لواء الدعم يف املركز 

الثالث.

الكلية  حــّرة:  مرًتا  الـ4×50  �شباق   •
احلربية )التالمذة ال�سباط علي ال�سعدي، 

وغربيال  حبيب  غ��ربي��ال  حنا،  ط��ارق 

طعمة( يف املركز الأول، اللواء اللوج�ستي 

علي  اأول  املوؤهل  داغ��ر،  لوي�ص  )اجلندي 

والعريف  حمية،  اأجم��د  املعاون  زيعور، 

وفوج  الثاين،  املركز  يف  عو�ص(  ج��وزف 

�سموا،  اأحمد  )العريف  الثاين  التدخل 

فادي  العريف  اخلطيب،  رفعات  املعاون 

يف  مرعي(  ا�ستيفن  اأول  واملالزم  اجلوين، 

املركز الثالث.

... وكرة ال�شلة للكّلية احلربية

بالوكالة  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  قائد  ح�سور  يف 

العميد جورج الهّد ممثاًل العماد قائد اجلي�ص، و�سباط الريا�سة 

جمّمع  يف  اأقيمت  كاّفة،  ووحداته  اجلي�ص  قطع  يف  والرمي 

الرئي�ص العماد اإميل حلود الريا�سي الع�سكري املباراة النهائية 

يف بطولة اجلي�ص لكرة ال�سلة للعام 2015، والتي جمعت فريقي 

لواء امل�ساة اخلام�ص والكّلية احلربية حيث فاز الأخري بنتيجة 

61 × 57. وكان فريق لواء احلر�ص اجلمهوري قد فاز على فريق 

القوات اجلوية يف مباراة حتديد املركز الثالث.

ريا�شات اأقوى رجل

�سارك اجلي�ص يف بطولتي لبنان والعرب يف ريا�سات اأقوى رجل 

التقليدية  للريا�سات  العربي  الحتاد  نظمها  التي   ،2015 للعام 

العريف  من  كّل  م�ساركني(   9 اأ�سل  )من  وحّل  ال�سعبية، 

املركز  الثاين يف  املدفعية  دلول )140كلغ( من فوج  م�سطفى 

والعريف علي م�سطفى )125  ولبنان،  العرب  الثاين يف بطولتي 

كلغ( من الفوج املجوقل يف املركز الثالث يف بطولة لبنان و يف 

املركز الرابع يف بطولة العرب.

الدكوانة  يف  ال�سياحة  معهد  اأر���ص  على  البطولة  اأقيمت 

وت�سّمنت جّر ال�ساحنة، �سباق برم دواليب كبرية، واألعاًبا اأخرى.
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بطولة لبنان يف دق اجلر�ش

دق  يف  لبنان  بطولة  يف  اجلي�ص  �سارك 

اجلر�ص للعام 2015، والتي نظمتها جلنة 

الغولدن   – التقليدية  والريا�سات  الراث 

بادي، وذلك يف �ساحة كني�سة مار �سربل 

حنا  حامت  الرقيب  حّل  وقد  جزين.   –
من  ال�سابع  املركز  يف  الثاين  اللواء  من 

بني 13 م�سارًكا.

اجلي�ص  فريق  قّدم  البطولة،  ختام  ويف 

الراثية  بالألعاب  ا  عرو�سً الأثقال  لرفع 

)رفع اجلرن، املحدلة، املخل و�سد احلبل(.

مربوكمربوكمربوكمربوكمربوكمربوك
الرقيب اأول 

خات�شيك اأرجنيان

ماري جوزيه و�شيلني 

�شيدي

كري�شتوفر جو

احلداد

حممد

حبل�ش

اأول  ال���رق���ي���ب  ح�����ّل 

من  اأرجنيان  خات�سيك 

)وهو  الثامن  امل�ساة  ل��واء 

برج   – ال��ق��وة  ن���ادي  م��ن 

الثالث  املركز  يف  حمود( 

يف  لبنان  جبل  بطولة  يف 

كمال الأج�سام عن فئة 

70 كلغ.

ماري  من  كّل  اأح��رزت 

اإبنتا  و���س��ي��ل��ني،  ج��وزي��ه 

العريف اأول جورج �سيدي، 

على  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز 

بعد  الأو�سط  ال�سرق  �سعيد 

بطولة  يف  م�ساركتهما 

للكاراتيه  الثالثة  العرب 

التي اأقيمت يف جمهورية 

م�سر العربية.

ج��و،  كري�ستوفر  ن���ال 

الإداري جورج  العقيد  اإبن 

الأ�سود يف  احل��داد، احل��زام 

بطولة لبنان للتايكواندو 

ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا الحت���اد 

اللبناين للعبة.

ح��ق��ق حم���م���د، اإب���ن 

العليم  عبد  اأول  املعاون 

لبنان  ك��اأ���ص  حبل�ص، 

لفوزه  والنا�سئني  لل�سغار 

وبامليدالية  الأول  باملركز 

التاي  لعبة  يف  الذهبية 

الإثر  على  ونال  بوك�ص، 

���س��ه��ادة م���الك���م من 

للمواي  اللبناين  الحت��اد 

تاي لل�سغار.



نّظم املركز العايل للريا�سة الع�سكرية �سل�سلة 

ن�ساطات مبنا�سبة عيد اجلي�ص 2015، �سارك فيها 

ع�سكريون من خمتلف قطع اجلي�ص ووحداته. 

اجلودو،  امل�سارعة،  األعاب:  املباريات  �سملت  وقد 

و�سباق  اليد  كرة  ال�سريع،  ال�سطرجن  املالكمة، 

ال�ساحية مل�سافة 5 كلم.

اأّما النتائج، فقد جاءت على النحو الآتي: 

• امل�شارعة احلرة:
 52( ح�سن  اأحمد  خدماته  املمددة  املجند  الأول:  املركز   -

 62( اخلطيب  زي��اد  اجلندي  العا�سر،  امل�ساة  ل��واء  من  كلغ( 

كلغ( من فوج املدفعية الأول، اجلنود علي نظام )63 كلغ(، 

هاروت مطربيان )66 كلغ(، وفيليب احلاج )98 كلغ( من 

خدماته  املمددة  املجند  الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز 

حممد ملك )75 كلغ( واجلندي حممد احلجار )98 كلغ( 

ريا�سة 

العدد 124364

ن�شاطات 

ريا�شية ملنا�شبة عيد اجلي�ش

• اجلودو:
الت�سنيفالوزنالقطعةالرتبةالإ�سم وال�سهرة

الأول66 كلغلواء امل�ساة الثاين ع�سررقيبعلي ال�سومان

الثاين66 كلغلواء امل�ساة احلادي ع�سرجمند )م.خ(ر�سا �سعد

الثالث66 كلغفوج التدخل الأولجنديعبد الغني حايك

الأول73 كلغلواء امل�ساة الثاين ع�سررقيب اأولنا�سر ال�سحمراين

الثاين73 كلغكتيبة احلرا�سة واملدافعة عن مطار بريوتجندين�سيم املوا�ص

الأول81 كلغاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديمي�سال ال�سوري

الثاين81 كلغلواء امل�ساة احلادي ع�سرجمند )م.خ(ح�سني دقو

الثالث81 كلغفوج املرعات الأولجمند )م.خ(اأحمد علي �سيدح

الأول90 كلغلواء احلر�ص اجلمهوريجنديو�سام �سقر

الثاين90 كلغلواء امل�ساة ال�ساد�صجمند )م.خ(علي رم�سان

الأول100 كلغفوج التدخل الرابعمعاونزين الدين مترا

الثاين100 كلغفوج التدخل الثالثجمند )م.خ(جاد جوين

الأول100 كلغلواء امل�ساة الثاينعريفخالد دقو

الثاين100 كلغلواء امل�ساة احلادي ع�سرجمند )م.خ(ح�سني جعفر

الأولفوق 100كلغالقوات البحريةرقيب اأولو�سيم عبيد

الثاينفوق 100كلغلواء امل�ساة الثامنجمند )م.خ(حممود علي

• املالكمة:
الت�سنيفالوزنالقطعةالرتبةالإ�سم وال�سهرة

الثاين56 كلغلواء امل�ساة ال�ساد�صجندي اولحممد غملو�ص

الأول60 كلغفوج املغاويرمعاونحكمت �سعد

الأول64 كلغاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديميغال بطر�ص

الأول69 كلغفوج املغاويرعريفح�سن طحان

الثاين75 كلغفوج التدخل ال�ساد�صجمند )م.خ(قا�سم املقداد

الثاينفوق 91 كلغاللواء اللوج�ستيجنديربيع طراف



من لواء احلر�ص اجلمهوري، الرقيب تامر عبيد )75 كلغ( من 

فوج املدرعات الأول، الرقيب اأول كمال اخلطيب )80 كلغ( 

من لواء امل�ساة ال�سابع.

 62( عثمان  جهاد  خدماته  املمددة  املجند  الثاين:  املركز   -

املجند  الثامن،  امل�ساة  لواء  كلغ( من 

 70( ملك  حممد  خدماته  امل��م��ددة 

اجلمهوري،  احلر�ص  ل��واء  من  كلغ( 

واجلندي فيليب احلاج )120 كلغ( من 

املركز العايل للريا�سة الع�سكرية.

الرومانية: • امل�شارعة 
اجلندي  من:  كّل  الأول  املركز  يف  حّل 

ك��ل��غ(،   59( ال�����س��ام��ي  �سعيد  اأول 

كلغ(   98( ترحيني  ح�سن  العريف 

امل�ساة  لواء  الهادي حمية من  واجلندي 

من  كلغ(   66( ملك  حممد  خدماته  املمددة  املجند  الثاين، 

لواء احلر�ص اجلمهوري، اجلنود هاروت مطربيان )66 كلغ(، 

من  كلغ(   125( احلاج  وفيليب  كلغ(   75( ال�سوري  مي�سال 

ح�س��ن  والعري��ف  الع�سكري��ة،  للريا�س��ة  العال�ي  املركز 

حمي��ة )130 كل��غ( م��ن ل��واء امل�س��اة 

احل��ادي ع�سر.

ال�شريع )7 جولت(:  • ال�شطرجن 
اأحرز النقيب جمال ال�سامية من لواء 

امل�ساة التا�سع املركز الثاين.

اليد: • كرة 
فوج  فريق  اأمام  اجلي�ص  فريق  تاأّلق 

اإطفاء بريوت بنتيجة 24×22.

الـ5 كلم: • �شباق 
فوج  من  ال�سناوي  خالد  اجلندي  حّل 

تاله  الأول،  املركز  يف  البحر  مغاوير 

املدرعات  فوج  من  �سبح  نور  اجلندي 

الأول يف املركز الثاين، واجلندي اأحمد 

حممد طالب من فوج مغاوير البحر يف 

املركز الثالث.

125 العدد 364



  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  

اإعداد:

فيليب �شّما�ش
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

ال�شم:......................................................................................................................................     الهاتف:...............................................................................

العنوان:........................................................................................................................................................................................................................................

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

»اجلي�ش« لقرائها وتخ�ش�ش للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات وتر�شل 

ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�ش  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ش« 

-  »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 ت�شرين الأول 2015.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة

ق
اب

�ش
مل

 ا
ط

و
ر

ــ
�ش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1234567891011121314151617181920

العدد 126364



  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

اإيلي �شركي�ش اأول  • املوؤهل 
قيادة القوات اجلوية.

اأول ربيع قي�ش • املعاون 
اأركان اجلي�ص للعمليات.

• الرقيب ح�شني حالوي
فرع املكافحة.

• جو�شلني اجلبيلي
وادي �سحرور العليا.

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

حح اا بب صص نن اا نن بب لل رر كك سس عع اا يي مم لل سس تت 1

اا يي رر يي بب يي لل غغ يي فف اا صص لل اا عع يي دد وو 2

صص اا رر وو بب هه دد سس نن بب رر صص فف لل مم 3

بب رر اا حح اا نن اا نن اا قق وو يي دد اا نن اا 4

يي سس مم هه لل دد دد اا رر مم رر يي نن مم غغ بب سس 5

اا وو مم لل سس جج وو 6

لل اا هه يي قق دد نن بب لل اا رر جج اا تت وو 7

مم اا عع مم هه اا نن لل وو اا نن مم هه تت يي وو اا دد 8

سس ء يي اا بب يي غغ بب نن يي قق نن وو رر 9

اا مم لل لل دد اا هه سس اا رر اا نن نن جج وو 10

رر فف اا طط يي سس مم عع زز اا تت بب هه وو 11

يي رر هه لل اا نن اا فف يي رر يي فف لل مم دد يي 12

وو مم مم لل 13

بب جج يي حح وو تت فف دد اا هه نن دد مم حح مم دد اا عع سس 14

دد يي سس اا جج رر نن وو دد مم حح بب يي وو 15

اا هه نن وو كك رر دد يي تت نن يي بب سس اا بب رر نن 16

فف لل سس دد هه دد عع اا سس يي نن يي اا 17

مم اا دد عع وو شش زز اا طط نن اا كك نن اا 18

وو دد وو رر اا دد جج 19

نن يي رر حح بب لل اا قق اا رر عع لل اا نن اا دد وو سس لل اا 20

وو مم يي كك سس اا يي لل وو فف يي تت فف فف وو سس وو صص 21
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عراقي  واأدي���ب  �ساعر   �1

بال�سيف،  قطع  راح��ل، 

حّدد النظر اىل.

ي�سادفهم  ع��ل��ى،  ح��ك��م  ح���زن،   �2

ويقابلهم، مدينة م�سرية.

ال��رج��ل، خ���ّرب،  اأ���س��رع  3� ع��ّط�����ص، 

تقابلونها.

لبنانية،  مطربة  بريطانية،  مدينة   �4

من املقايي�ص.

5� ج�سر، لفظة هجاء.

م�سري  ممثل  ما،  اأمر  يف  نظر  وجهة   �6

تويف يف العام 1998، مرفاأ فرن�سي.

انكليزي  فلكي  غ��زال،  املظلم،   �7

حمور  متايل  اكت�سف 

الأر�ص.

بريوت،  يف  �سارع  قلب،   �8

عودة.

9� رئي�ص كونغويل راحل، اآلة طرب.

10� بلدة يف ك�سروان، �ساأن، اأرخي احلبل 

يف البئر، قدوم.

اأقطع  �ستالون،  �سيلف�سر  اأفالم  من   �11

ال�سيء طول، جواب، فطن ل�.

ح�سرات  ن��اق�����ص،  غ��ري  ع��ط�����ص،   �12

جمتهدة، منزلنا.

تلفزيونية،  حمطة  عطف،  حرف   �13

لرئي�ص  ال��ث��اين  ال���س��م  ب���،  م�ساهم 

لبناين راحل.

14� داعبنا ومازحنا، عتب علينا، مرفاأ 

كندي. 

لالحتاد  رئي�ص  ثامن  عبا�سي،  مغن   �15

ين�سر  نقي�ص  القدم،  لكرة  ال��دويل 

ال�سيء.

عدة  حمله  ا�سم  بالأجنبية،  �سوء   �16

ملوك، عرفت، حمق.

يف  نهر  بكرثة،  امل��اء  �سّب  ثابت،   �17

انكلرا، ندم، هّينا.

18� فيلم من بطولة فاتن حمامه وعمر 

راح��ل،  امريكي  ممثل  ال�سريف، 

يقيم باملكان.

19� للمنادى، م�سحوق للغ�سيل، كاتب 

و�ساعر فرن�سي راحل.

العام  يف  تويف  م�سري  غنائي  �ساعر   �20

بريطانية،  مدينة    ،2010

ولية اأمريكية.

اجلي�ص  اأف����واج  اأح���د   �1

اللبناين، البحر، بحر.

اجلنوبية،  اأمريكا  يف  دول��ة  مقيم،   �2

مرور الطائر من الي�سار اىل اليمني.

مدينة  ت��رج��و،  اأوروب���ي���ة،  عا�سمة   �3

لبنانية.

�سد  ه��ج��ري،  �سهر  م�سمار،  ح��ب،   �4

اأ�سرع، طلب ال�سيء.

ويفارق  يغادر  مي�سغون،  م�سعلهم،   �5

املكان.

6� مر�ساة ال�سفينة، التدري�ص.

7� ح�سل على.

8� امارة اأوروبية، �سجر ينتج ثمارا لذيذة، 

ال�سباب. ن�سارة 

9� مدينة لبنانية، قمر ليلة البدر.

10� ثالث دول اأوروبية.

11� ثور، مت�سابهان، اأغنية لوليد توفيق.

12� ابي�ّص، نقاي�سكما، نعني ون�سعف.

13� يتثاقل يف م�سيته، امتنع عن تناول 

ال��ط��ع��ام، ج��ذب و���س��ّد ب��ق��وة، ظفر 

وجنح.

14� عنكبوت، فريق كرة انكليزي.

ا�سبانية  ريا�سية  �سحيفة  ب��ّن��اء،   �15

تاأ�س�ست يف العام 1938.

وم�س��رح��ي  روائ�����������ي  كات���ب   �16

راح��ل، تظه��رون. اي�رلن��دي 

تخدع  وي��ه��ّز،  يحرك  �ساهدهم،   �17

وتظهر خالف ما ت�سمر، تعب.

وم�سرح  قاعة  على،  اأفّو�ص  عديل،   �18

للمو�سيقى يف نيويورك.

19� وقت ومدة، اأحد األوية اجلي�ص، انت�سر 

وامتّد، عزموا وق�سدوا على.

راحل،  فرن�سي  لروائي  الثاين  ال�سم   �20

جزيرة يف املتو�سط، دنيا بالأجنبية.

21� من و�سائل النقل، �سد خ�سونته، دولة 

اأوروبية.
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• كاميليو خو�شيه ثيل:
اأديب و�ساعر ا�سباين 

)1916� 2002(. نال نوبل 

لالآداب 1989. كان 

عميد الكادميية 

امللكية ال�سبانية 

حتى وفاته.

•بيري بريتونو: 
طبيب فرن�سي 

)1778� 1863(. در�ص 

الأمرا�ص املعدية وو�سع 

لها مبداأ النوعية. 

�ساحب نظرية ان 

الأمرا�ص تت�سبب عن 

اجلراثيم.

• اجنلو �شكي: 
فلكي ايطايل )1818� 

1878(. ا�ستهر بدر�سه 

حتليل النور بالطيف 

املن�سورّي، وتركيب 

ال�سم�ص والنجوم. 

 الفلك

 النجوم

 الأر�ص

 اميان

 ا�ستحقاق

 اوبرا

 الأردن

 الكويت

 املغرب

 الريا�ص

 بخور

 بنك

 بط

 تربيز

 جتارة

 ثغر

 روما

 رئبال

 راديو

 ريا�سة

 رو�سو

 �سنمار

 �سفري

 �سائق

 �ستوكهومل

 �سم�ص

 عبلة

 عنقود

 غانا

 فندق

 فرجيل

 فاو�ست

 فوتبول

 قرنفل

 قبيلة

 قرب�ص

 كوبا

 كهف

 كامريون

 م�ستنقع

 م�سط

 مائدة

 موؤ�س�سة

 مونتانا

 منت�سرون

 معن

 ماليزيا

 هولندا

 ول�ستون

ودائع.

قامو�ص �سغري

احلل بني يديك

�سعبة احلل�سهلة احلل

 عع ةة دد ء اا مم نن مم اا لل يي زز يي اا عع

 بب ةة ضض اا يي رر دد رر مم نن نن لل رر ثث ء

 لل تت سس وو اا فف رر يي عع وو اا يي وو غغ اا

 ةة اا سس اا ء قق اا فف نن تت لل جج خخ رر دد

 بب طط لل قق مم يي لل سس رر سس فف رر بب اا وو

 سس مم شش رر دد شش اا لل اا اا لل فف نن وو مم

 قق بب رر صص يي نن طط اا دد لل كك اا جج سس ؤؤ
 رر اا مم نن سس اا فف بب يي وو تت مم لل وو سس

 هه وو لل نن دد اا ضض ء وو نن اا سس وو رر سس

 اا سس تت حح قق اا قق رر وو اا لل تت بب تت ةة

 مم نن تت صص رر وو نن مم يي مم اا نن تت جج لل

 زز كك كك مم وو جج نن لل اا وو رر قق وو اا فف

 يي نن هه اا لل كك وو يي تت رر ضض عع فف رر نن

 رر بب فف اا وو بب رر اا نن اا مم يي اا ةة رر
 بب نن وو رر يي مم اا كك رر دد وو قق نن عع قق

 تت قق بب يي لل ةة مم لل وو هه كك وو تت سس يي

 اا كك وو بب اا اا نن اا غغ اا لل مم غغ رر بب
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل 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، 

حماوًل اأن  

تخرقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية 

الأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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ورحنا نبحث يف �سمان  اأو عاّمة،  ة  اأو كبرية، خا�سّ اأيِّ موؤ�س�سة، �سغرية  اإىل  لو نظرنا 

اأمنها و�سالمتها، لراأينا اأّن ذلك ل يحتمل التاأجيل اإىل املراحل الأخرية التي يتّم فيها 

املعاجلة  ذيول  وت�سبح  اأكرب  اخل�سارة  وتكون  املواجهة حتمية  ت�سبح  احلدث، بحيث 

حيث  ال�سابقة،  الفرة  خالل  يف  نفعل  كّنا  ماذا  الّت�ساوؤل:  عندها  وي�سبح  مت�سّعبة، 

بتنفيذها،  املبا�سرة  ثم  ومن  اإن�ساجها،  ومتابعة  فعلته،  حت�سري  من  املعتدي  متّكن 

�سواء جنح يف ذلك اأم ف�سل؟

هر  ال�سّ تقت�سي  حالة  وهي  الوقائي،  الأمن  الأّولية:  املتابعة  هذه  ت�سّمى  اجلي�ص،  يف 

يوجد  ل  احلالة،  تلك  القّيمني على  ويف ح�سابات  احلرب،  ال�سلم كما يف  يف  الدائم، 

للزيادة  قابلة  تاأويالت  ذلك  يعتربون  فهم  �سهلة،  وظروف  �سعبة  ظروف  بني  متييز 

والّنق�سان، وتوّقعات غري موؤّكدة، وي�سعون رجالهم يف احتمال اأّن العدّو هو يف الطريق 

اأن  يفهمونهم  اأّنهم  كما  منهم،  مقربة  على  متخفًيا  يكون  قد  والإرهابي  اإليهم، 

واملوّزعني  واملراكز،  املواقع  يف  املنت�سرين  ال�سالح،  يف  رفاقهم  لأعمال  متّمم  عملهم 

املواجهة  يتوّلون مهمات  املواطنني وعند احلدود، هوؤلء هم من  الوطن، بني  اأرجاء  يف 

املبا�سرة من دون ترّدد اأو تراجع.

�ص  توؤ�سّ التي  القوة  عنا�سر  بني  التالزم  اإىل  ت�سري  حني  القيادة  عليه  توؤّكد  ما  هذا 

الوطن من الخراقات، وجتنيب  جمتمعة جلهوزية اجلي�ص ومناعته، بهدف حت�سني 

املواطنني اخل�سائر والأ�سرار.

اأ�سبه باجلمر الكامن  ال�سبكات واخلاليا الإرهابية، هي  اإّن  القول هنا،  ول بّد من 

اإن  املوؤاتية،  براأ�سه يف حلظة معّينة مع توافر الظروف  الرماد، قد ي�ستيقظ ويطّل  حتت 

مل يجِر اإخماده والق�ساء عليه يف مهده، في�ستحيل عندها حرائق تلتهم كّل ما تقع 

كما  عاليني،  وجمهود  تكلفة  ذات  واإخمادها  حما�سرتها  عملية  وتكون  عليه، 

اأثبتت التجارب مراًرا وتكراًرا. 

يف احلالني، حال الأمن الوقائي وحال الأمن املبا�سر، ل بّد من اليقظة وال�سهر املقرونني 

وب�سكل  اأي�سًا،  بّد  ول  جمرياتها،  وحتليل  وقيا�سها  بالأحداث  والإملام  ر،  والتب�سّ بالعلم 

نحيا  التي  ال�ساغطة  الإقليمية  الظروف  ظل  يف  ا  خ�سو�سً والإقدام،  القوة  من  متالزم، 

حتت تاأثرياتها املختلفة.

العميد علي قان�شو

مدير التوجيه

الأمن يف مراحله

عبارة
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