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يف  ون�صف،  �صنتني  نحو  ا�صتمر  فراغ  �صفحة  لبنان  طوى 

ا  رئي�صً عون،  مي�صال  العماد  انتخاب  ومّت  الرئا�صة،  �صّدة 

للجمهورية اللبنانية. الرئي�ش املنتخب عاهد اللبنانني على 

احرتام امليثاق والد�صتور، واالبتعاد عن �صراعات اخلارج، 

واإطالق نه�صة اقت�صادية، وتعزيز اجلي�ش وتطوير قدراته.

الوطنية  الربامج  ملديري  اخلام�ش  ال�صنوي  املوؤمتر  اأقيم 

لالأعمال املتعّلقة باالألغام بدعم من مركز جنيف الدويل. 

عن  وممّثلون  و�صباطه  اللبناين  املركز  رئي�ش  ح�صره  وقد 

ليبيا،  االأردن،  العراق،  اجلزائر،  يف:  االألغام  نزع  برامج 

موريتانيا، فل�صطني، ال�صومال، وال�صودان.

على  اأما  باأمورها.  يُعنى  احتاد  لبنان  يف  ريا�صية  لعبة  لكل 

�صعيد اجلي�ش، فاإّن املركز العايل للريا�صة الع�صكرية هو من 

يتوّل �صوؤون جميع االألعاب. هذا املركز بات معهًدا عريًقا 

يخّرج االأبطال ويقود الفرق الع�صكرية اإل البطوالت بحرفّية 

عالية تتجّلى يف امل�صتوى الذي بلغته الريا�صة يف اجلي�ش.
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وقائع اجلل�صة

الأول  ت�سرين   31 ظهر  اجلل�سة  عقدت 

النواب  جمل�ش  رئي�ش  برئا�سة  املن�سرم 

رئي�ش  النواب:  اإىل  وح�سرها  بري،  نبيه 

رئي�سا  وال���وزراء،  �سالم  متام  احلكومة 

اجلميل  اأم���ن  ال�سابقن  اجلمهورية 

رئي�ش جمل�ش  �سليمان،  والعماد مي�سال 

احل�سيني، عميد  ال�سابق ح�سن  النواب 

البابوي  ال�سفري  الدبلوما�سي  ال�سلك 

ال�سفراء  م��ن  ع��دد  كات�سا،  غ��ربي��ال 

الدبلوما�سية، قائد اجلي�ش  وال�سخ�سيات 

العماد جان قهوجي وقادة اأمنيون، نقباء 

وهيئات وموظفو فئة اأوىل، وعائلة العماد 

عون و�سيوف اآخرون.

نال  الأوىل  ال��دورة  يف  الق��راع  بنتيجة 

العماد عون 84 �سوًتا، فجرت دورة ثانية 

نال فيها 83 �سوًتا، واأ�سبح بذلك الرئي�ش 

يف  اللبنانية،  للجمهورية  ع�سر  الثالث 

ملوؤها  لبنان،  تاريخ  من  حرجة  ف��رة 

التحديات.

خطاب الق�صم

الد�ستوري  الق�سم  اأدى  املنتخب  الرئي�ش 

األ��ق��ى خطاب  ث��م 

ال���ق�������س���م ال����ذي 

على  ف��ي��ه  رك���ز 

اأ�سا�سية  عناوين 

امل�سائل  تخت�سر 

والإ���س��ك��ال��ي��ات 

ال����ت����ي ت����واج����ه 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ن، 

م��ع��اه��ًدا اإي��اه��م 

ع��ل��ى الإخ��ال���ش 

لالأمة يف اخليارات 

ال�ستقرار  لإر�ساء  العمل  وعلى  امل�سريية، 

والنهو�ش بالبالد على خمتلف الأ�سعدة.

خطاب  اجلمهورية  رئي�ش  ا�ستهل  وقد 

الق�سم بالقول:

دولة رئي�ش جمل�ش النواب،

رئا�سيات
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العماد مي�شال عون 

ا للجمهورية رئي�شً

مًعا للبنان 

القوي املوّحد ولبنان 

امليثاق وال�صيادة

تاريخ  يف  االأطول  باأنها  و�صفت  جل�صة  يف   

طوى  اللبنانيني،  الروؤ�صاء  انتخاب  جل�صات 

لبنان �صفحة فراغ ا�صتمر نحو �صنتني ون�صف، 

مي�صال  العماد  انتخاب  ومّت  الرئا�صة،  �صّدة  يف 

ا للجمهورية اللبنانية. عون، رئي�صً

الرئي�ش املنتخب وبعد اأدائه الق�صم الد�صتوري، 

والد�صتور  امليثاق  احرتام  على  اللبنانني  عاهد 

�صراعات  عن  واالبتعاد  الوطنية،  وال�صراكة 

وتعزيز  اقت�صادية،  نه�صة  واإطالق  اخلارج، 

اجلي�ش وتطوير قدراته.
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دولة رئي�ش جمل�ش الوزراء،

ح�سرات النواب والوزراء،

ال�سلك  واأع�������س���اء  روؤ����س���اء  ح�����س��رة 

الدبلوما�سي،

اأيتها اللبنانيات

اأيها اللبنانيون

اأن  نف�سي  ع��ل��ى  اآل��ي��ت  ق��د  ك��ن��ت 

ا  رئي�سً انتخبت  ما  اإذا  بالق�سم  اأكتفي 

للجمهورية، ل �سيما اأّن مين الإخال�ش 

احلريف،  ها  ن�سّ الد�ستور  اأورد  التي  لالأّمة، 

رئي�ش  على  وج��وب��ي  ال��ت��زام  ه��ي  اإمن���ا 

روؤ���س��اء  م��ن  ���س��واه  دون  م��ن  اجلمهورية 

وفيها  الدولة،  يف  الد�ستورية  ال�سلطات 

كل املعاين والدللت واللتزامات.

اإل اأّن اخللل ال�سيا�سي املتمادي وال�سغور 

على  حمالين  الرئا�سة،  �سّدة  يف  املديد 

اإىل  وباملبا�سر  خاللكم  من  اأتوّجه  اأن 

كان  ال��ذي  العظيم  اللبناين  ال�سعب 

املنيع  واحل�سن  معي،  املوعد  على  دوًما 

الكربى  التعهدات  يف  اليه  اأجل��اأ  ال��ذي 

واخليارات امل�سريية.

اليوم، هو  اإّن من يخاطبكم  واأ�ساف: 

ا  رئي�ش اجلمهورية الذي اأوليتموه، جمل�سً

املوقع  و�سعًبا، ثقتكم لتحّمل م�سوؤولية 

الأول يف الدولة، الآتي من م�سرية ن�سالّية 

امل�سوؤوليات  من  يوًما  تخُل  مل  طويلة 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف  �سواء  الوطنية، 

اأو  قيادتها،  وتبواأ  كنفها  يف  ن�ساأ  التي 

بالتكليف  العامة  ال�سلطة  يف ممار�سة 

الد�ستوري، اأو يف ال�ساأن العام بالتكليف 

ال�سعبي، رئي�ٌش اأتى يف زمن ع�سري، ويوؤمل 

ولي�ش  ال�سعاب  تخطي  يف  الكثري  منه 

تاأمن  ويف  معها،  والتاأقلم  التاآلف  جمرد 

ل  كي  اللبنانيون  اإليه  يتوق  ا�ستقرار 

تبقى اأق�سى اأحالمهم حقيبة ال�سفر.

اإن اأول خطوة نحو ال�ستقرار املن�سود هي 

يف ال�ستقرار ال�سيا�سي، وذلك ل ميكن 

والد�ستور  امليثاق  باحرام  اإل  يتاأمن  اأن 

الوطنية  ال�سراكة  خالل  من  والقوانن 

وفرادة كياننا.  نظامنا  التي هي جوهر 

ويف هذا ال�سياق تاأتي �سرورة تنفيذ وثيقة 

دون  م��ن  بكاملها  ال��وط��ن��ي  ال��وف��اق 

وفق  وتطويرها  ا�ستن�سابية،  اأو  انتقائية 

ذلك  وطني.  توافق  خالل  من  احلاجة 

اآخر  اأنها، يف جزء منها د�ستور، ويف جزء 

ميكن  ول  ملزمة،  وطنية  تعهدات 

ب�سورة  تطبيقها  اإىل  ي�سار  اأن  بالتايل 

والوهن  ال�سحوب  منها  فينال  جمتزاأة، 

ول  اأو حكم،  نظام  ي�ستوي يف ظّلها  ول 

تنه�ش عنها �سرعية لأي �سلطة.

التعددي  مبجتمعه  هي  لبنان  ف��رادُة 

ب��اأن  تق�سي  ال���ف���رادة  وه���ذه  امل���ت���وازن، 

املنا�سفة  خالل  من  الد�ستور  روح  نعي�ش 

قانون  اإق��رار  موجباتها  واأوىل  الفعلية، 

قبل  التمثيل،  عدالة  ي��وؤّم��ن  انتخابي 

موعد النتخابات املقبلة.

اأّول  ف��اإن  الأم��ن��ي،  ال�ستقرار  يف  اأم��ا 

يعي  وكلنا  الوطنية،  الوحدة  مقوماته 

داهمة،  ب�سورة  تواجهنا  التي  التحديات 

بوحدتنا  هوادة  بال  لها  الت�سدي  و�سرورة 

وقبول  البع�ش  بع�سنا  على  وانفتاحنا 

هكذا  ومعتقده.  الآخ��ر  راأي  منا  كل 

الثغرات  ون�سّد  روافد قوتنا،  نحافظ على 

التي قد تنفذ منها �سموم الفتنة والت�سرذم 

والت�سنج والفو�سى.

ل  الألغام  بن  ال�سائر  لبنان  اإن  وق��ال: 

حوله  امل�ستعلة  النريان  عن  مبناأى  يزال 

اأولوياتنا  طليعة  يف  ويبقى  املنطقة،  يف 

هنا  من  اإل��ي��ه.  ���س��رارة  اأي  انتقال  منع 

�سرورة ابتعاده عن ال�سراعات اخلارجية، 

الدول  جامعة  ميثاق  اح��رام  ملتزمن 

الثامنة  امل��ادة  خا�ش  وب�سكل  العربية 

خارجية  �سيا�سة  اع��ت��م��اد  م��ع  م��ن��ه، 

م�ستقلة تقوم على م�سلحة لبنان العليا 

على  حفاًظا  ال��دويل،  القانون  واح��رام 

الوطن واحة �سالم وا�ستقرار وتالٍق.

اأما يف ال�سراع مع اإ�سرائيل، فاإننا لن ناألو 

جهًدا ولن نوّفر مقاومًة يف �سبيل حترير ما 

تبقى من اأرا�ٍش لبنانية حمتّلة، وحماية 

باأر�سنا  يطمع  يزل  ملا  ع��دوٍّ  من  وطننا 

و�سنتعامل  الطبيعية.  وثرواتنا  ومياهنا 

وت�سدًيا،  وردعًيا  ا�ستباقًيا  الإره��اب  مع 

حّتى الق�ساء عليه. كما علينا معاجلة 

العودة  تاأمن  عرب  ال�سوري  النزوح  م�ساألة 
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اأن ل تتحول خميمات  �ساعن  ال�سريعة، 

اأمنية.  حمميات  اإىل  النزوح  وجتمعات 

كّل ذلك بالتعاون مع الدول وال�سلطات 

منظمة  مع  امل�سوؤول  وبالتن�سيق  املعنية، 

يف  لبنان  �ساهم  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 

مقدمة  يف  مواثيقها  ويلتزم  تاأ�سي�سها، 

اأن  ميكن  ل  اأن��ه  موؤكدين  د�ستوره، 

يبداأ  ول  ي�سمن  ل  �سوريا  يف  ح��ّل  يقوم 

يتعلق  م��ا  يف  اأم���ا  ال��ن��ازح��ن.  ب��ع��ودة 

بالفل�سطينين فنجهد دوًما لتثبيت حق 

العودة ولتنفيذه.

اإل  يتم  ل  الأمني  ال�ستقرار  بلوغ  اإن 

الأمنية  املوؤ�س�سات  بن  كامل  بتن�سيق 

مرتبطان  والق�ساء  ف��الأم��ن  والق�ساء، 

مبهمات متكاملة ومن واجب احلكم 

حتريرهما من التبعية ال�سيا�سية. كما 

فيطمئن  جت��اوزات��ه��م��ا  �سبط  عليه 

املواطن اإىل الأداء، وت�ستعيد الدولة وقارها 

وهيبتها.

اأما م�سروع تعزيز اجلي�ش  واأردف قائاًل: 

هاج�سي  �سيكون  فهذا  قدراته،  وتطوير 

ردع  على  قادًرا  جي�سنا  لي�سبح  واأولويتي 

وطننا،  على  الع��ت��داءات  اأن���واع  كل 

ا�ستقالله  وحامي  اأر�سه  حار�ش  وليكون 

وحافظ �سيادته.

يبقى ال�ستقرار القت�سادي والجتماعي، 

الق��ت�����س��ادي��ة  الأو������س�����اع  اأن  ذل����ك 

والجتماعية واملالية والإمنائية وال�سحية 

والبيئية والربوية متّر باأزمات متالحقة، 

خارجية  عدة  لأ�سباب  متوا�سلة،  بل  ل 

وداخلية. واإذا كانت الأ�سباب اخلارجية 

احلّد  �سوى  ن�ستطيع  ول  علينا  عا�سية 

تفر�ش  منها  الداخلية  فاإن  اآثارها،  من 

يبداأ  ملعاجلتها،  تغيريًيا  نهًجا  علينا 

التخطيط  على  يقوم  اقت�سادي  باإ�سالح 

يف  والتاأليل  ال����وزارات،  ب��ن  والتن�سيق 

اأن  اإذ ل ميكن  الدولة.  اإدارات  خمتلف 

�ساملة  اقت�سادية  خطة  دون  من  ن�ستمر 

مبنية على خطط قطاعية، فالدولة من 

والدولة  بناوؤها،  ي�ستقيم  ل  تخطيط  دون 

من دون جمتمع مدين ل ميكن بناوؤها.

اإن ا�ستثمار املوارد الطبيعية يف م�ساريع 

منتجة يوؤ�س�ش لتكبري حجم اقت�ساد حّر 

اإ�سراك  وعلى  الفردية  املبادرة  على  قائم 

القطاع اخلا�ش مع القطاع العام، وذلك 

ومتطورة.  هادفة  مالية  روؤية  �سمن  من 

الب�سرية،  امل��وارد  يف  ال�ستثمار  اأن  كما 

وب�����س��ك��ل خ��ا���ش يف ق��ط��اع ال��رب��ي��ة 

اأجيال  بناء  يف  ُي�سهم  واملعرفة،  والتعليم 

لبنان  م�ستقبل  ل�سمانة  عليها  يعّول 

لبنان  غنى  اإليه.  جميًعا  نطمح  ال��ذي 

كل  يف  املنت�سر  اإن�سانه  يف  هو  الأ�سا�سي 

بقاع العامل، هذا الإن�سان الذي ندين له 

با�ستمرارية ر�سالة لبنان ون�سرها، كما يف 

اإن�سانه املقيم الذي من حقه اأن يعي�ش يف 

طبيعية  بيئة  ويف  �سليمة  �سيا�سية  بيئة 

نظيفة.

جتمع  مبا  الإداري��ة،  الالمركزية  اأما 

حاجات  تاأمن  يف  ودينامية  مرونة  من 

على  حفاظها  مع  وخدماتهم  النا�ش 

اخل�سو�سية �سمن �سيغة العي�ش الواحد، 

لي�ش  اأ�سا�سًيا،  حموًرا  تكون  اأن  فيجب 

اأو  الوطني  الوفاق  لوثيقة  تطبيًقا  فقط 

ا  اأي�سً بل  لبنان،  طبيعة  مع  ان�سجاًما 

متا�سًيا مع تطور نظم احلكم يف العامل.

الج��ت��م��اع��ي  الإ�����س����الح  ه����ذا  اإن 

اإل  ينجح  اأن  له  ميكن  ل  القت�سادي، 

باإر�ساء نظام ال�سفافية عرب اإقرار منظومة 

من  الوقاية  على  ت�ساعد  التي  القوانن 

الف�ساد، وتعين هيئة ملكافحته وتفعيل 

القيام  من  ومتكينها  الرقابة  اأجهزة 

بكامل اأدوارها.

اللبنانين  اطمئنان  الأه���م  ويبقى 

باأن  دولتهم  واإىل  البع�ش  بع�سهم  اإىل 

حلقوقهم  واملوؤمنة  لهم  احلامية  تكون 

وحاجاتهم، واأن يكون رئي�ش اجلمهورية 

هو �سامن الأمان والطمئنان.

هذه هي العناوين الكربى لعهد رئا�سي 

تتحقق  عهًدا  يكون  باأن  �سادًقا  اأرغب 

ال�سراكة  اإر���س��اء  يف  نوعية  نقلة  فيه 

الوطنية الفعلية يف خمتلف مواقع الدولة 

نه�سة  اإطالق  ويف  الد�ستورية،  وال�سلطات 

اقت�سادية تغري اجتاه امل�سار النحداري، ويف 

ما  والعدالة،  الق�ساء  �سالمة  على  ال�سهر 

من �ساأنه اأن ميهد ال�سبيل اإىل قيام دولة 

املواطنة، بعد اأن يكّون كل مكّون قد 

اطماأن اإىل يومه وغده وم�سريه يف لبنان.

ما  اإجن��از  يف  تاأخرنا  قد  اإننا  قائٍل  رّب 

وت�سرد  اأج��ل��ه  م��ن  ونا�سلنا  ب��ه  حلمنا 

لنا  و�سقط  الأر���ش  اأ�سقاع  يف  اأع��زاء  لنا 

اأحباء، �سهداء وجرحى واأ�سرى ومفقودين، 

ب��اأن  ثقة  كلي  ول��ك��ن،  �سبيله.  يف 

اأن  اإدراكهم  رغم  جميًعا،  اللبنانين 

الطريق �ساق وطويل، لديهم العزم والإرادة 

له احلياة،  نذرنا  ما  مًعا  لنحقق  والإقدام 

اأبنائه،  لكل  املوّحد  القوي  لبنان  وهو 

ال�سيادة  لبنان  والكرامة،  احلرية  لبنان 

والزده��ار،  ال�ستقرار  لبنان  وال�ستقالل، 

لبنان امليثاق والر�سالة.

كلمة رئي�ش جمل�ش النواب

بري  نبيه  النواب  جمل�ش  رئي�ش  األقى 

العماد  النائب  انتخاب  بعيد  كلمة 

يف  للجمهورية  ا  رئي�سً ع��ون  مي�سال 

وبا�سم  با�سمي  وق��ال:  ال��ن��واب،  جمل�ش 

نقّدم  اللبناين  وال�سعب  النواب  جمل�ش 

لفخامتكم جميل التهاين بانتخابكم 

الوطنية  اللحظة  هذه  يف  للبالد  ا  رئي�سً

والإقليمية والدولية الأ�سد �سعوبة. وا�سمح 

املجل�ش  لهذا  بال�سكر  اأتوجه  اأن  بداية 

الرئي�ش  وحلكومة  بالتحديد،  النيابي 

حتمالها  ال��ت��ي  للمعاناة  ���س��الم  مت��ام 

مًعا...

اأن  الرئي�ش  فخامة  يا  ي�سرين  واأ�ساف: 

الذي  ال��ربمل��ان  قبة  حتت  بكم  اأرّح���ب 

وقد  اليوم،  �سرعيته  اأرك��ان  اأح��د  اأن��ت 

اأجنز جمل�ش النواب اللبناين ال�ستحقاق 

الرئا�سي بانتخابكم، فاإنه يعهد اليكم 

اإىل  الوطن  �سفينة  قيادة  ال�سعب  باإ�سم 

والأمواج  تع�سف  الريح  فيما  الأم��ان،  بر 

تتالطم من حولنا وتهدد بتق�سيم املق�سم 

من اأقطارنا ومن اأقطار جوارنا العربي...

التهديدات  اأحد  هو  تقّدم  ما  اإّن  وقال: 

والتي  ولبنان  املنطقة  ل�ستقرار  اجلديدة 



الأمنية  ال��ت��ه��دي��دات  ح��دة  م��ن  زادت 

حدة  من  وكذلك  بالإرهاب،  املتمثلة 

نتيجة  والإجتماعية  الإقت�سادية  اأزمتنا 

والنازحن...  املهجرين  ملف  انتفاخ 

اأما التهديد الفعلي وامل�ستمر لبلدنا فاإنه 

التي  اإ�سرائيل  عدوانية  من  دائًما  ينبع 

اإ�سراتيجية  لأ�سباب  لبنان  ت�ستهدف 

الإقت�سادي  املناف�ش  لكونه  ومائية 

املحتمل لها يف نظام املنطقة... 

اإّن ما تقّدم يفر�ش يا فخامة الرئي�ش، 

املوؤ�س�سة  راأ�����ش  ع��ل��ى  كنتم  واأن��ت��م 

الع�سكرية، دعم اجلي�ش بالعديد والعتاد 

وتعزيز املوؤ�س�سات الأمنية...

الق�سايا  اإح��دى  اأن  يبقى  قائاًل:  وتابع 

لبنان  ثروة  ا�ستنزاف  وقف  الأ�سا�سية هي 

لن  فلبنان  ال�سباب،  وهجرة  الب�سرية 

كما  امل��غ��رب  بجناحيه  اإل  يحّلق 

املقيم...

واإذ اأ�سار اإىل �سرورة التفاهم على قانون 

الن�سبية،  يعتمد  لالنتخابات  ع�سري 

اأن  يجب  انتخابكم  ب��ال��ق��ول:  ختم 

يكون بداية ولي�ش نهاية، وهذا املجل�ش 

على ا�ستعداد ملد اليد لإعالء لبنان.

اإل الق�صر اجلمهوري

ت�سّلم رئي�ش اجلمهورية العماد مي�سال 

احتفال  يف  الد�ستورية،  �سلطاته  ع��ون 

اجلمهوري  الق�سر  يف  الظهر  بعد  اأقيم 

لبناين  اإعالمي  ح�سور  و�سط  بعبدا،  يف 

وعربي وعاملي �سخم. 

الق�سر،  مدخل  اإىل  الرئي�ش  و�سول  ولدى 

اآتًيا من جمل�ش النواب يف موكب ر�سمي، 

التعظيم  حلن  اجلي�ش  مو�سيقى  عزفت 

ثم الن�سيد الوطني اللبناين، ورفع العلم 

ا�ستعر�ش  بعدها  الرئي�سة.  ال�سارية  على 

رئي�ش اجلمهورية كتيبة ت�سريفات من 

لواء احلر�ش اجلمهوري. واأطلقت املدفعية 

اإحدى وع�سرين طلقة ترحيًبا به، بينما 

بريوت  مرفاأ  يف  الرا�سية  البواخر  اأطلقت 

�سّفاراتها للمنا�سبة.

املدير  عون  الرئي�ش  �سافح  ذلك،  بعد 

العام لرئا�سة اجلمهورية واملدراء العاملن 

يف الرئا�سة وقائد لواء احلر�ش اجلمهوري. 

ثم انتقل اإىل �سالون ال�سفراء و�سط �سفّن 

حيث  اجلمهوري،  احلر�ش  رّماحة  من 

التقطت له ال�سور الر�سمية على كر�سي 

مكتبه  اإىل  بعدها  لينتقل  الرئا�سة، 

اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام  ت�سّلم  حيث 

ال�ستثنائية  الدرجة  الكرب من  الو�ساح 

الوطني،  الرز  لو�سام  الكربى  والقالدة 

والتقطت ال�سور التذكارية، فيما عّمت 

الحتفالت ابتهاًجا باملنا�سبة.
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وزير الدفاع الوطني 

ي�صتقبل �صفري م�صر

ا�ستقبل نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ 

م�سر  جمهورية  �سفري  ال���وزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل،  �سمري 

الع�سكري  امللحق  يرافقه  النجاري  نزيه  ال�سيد  العربية اجلديد 

العقيد ح�سام الدين حم�سن علي ح�سن.

يف  للبحث  منا�سبة  كانت  الزيارة  »اأن  مقبل  الوزير  واأعلن 

يف  �سّيما  ل  تر�سيخها،  و�سبل  البلدين  بن  الثنائية  العالقات 

جمال التعاون الع�سكري«.

م�سر  بن  الوطيدة  العالقات  اإىل  النجاري  ال�سفري  اأ�سار  بدوره، 

اآماًل يف تعزيز تعاونهما، ل �سّيما واأن  ولبنان، وبن جي�سيهما 

املنطقة تواجه حتديات كبرية.

ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 8377

... و�صفري االإمارات العربية املتحدة

ال�سيد  املتحدة  العربية  الإم��ارات  �سفري  مقبل  الوزير  ا�ستقبل 

وامل�ستجدات  الّراهنة  الأو�ساع  يف  معه  وبحث  ال�سام�سي،  حمد 

الإقليمّية، بالإ�سافة اإىل التحديات التي يواجهها لبنان جّراء 

الهجمات الإرهابّية.

كما جرى التداول يف �سبل تر�سيخ عالقات التعاون وتطويرها 

تقدمي  على  داأبت  التي  املّتحدة  العربية  والإم��ارات  لبنان  بن 

امل�ساعدات والهبات للموؤ�س�سة الع�سكرية منذ العام 1980.

Wang ... وال�صفري ال�صيني ال�سيد  ال�سعبية  ال�سن  �سفري  مقبل  الوزير  ا�ستقبل 

يف   ،Yank Gun العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه   Kejian
زيارة جرى خاللها التداول يف التعاون الع�سكري بن البلدين، 

يف  اجلي�ش  وم�ساعدة  »اليونيفيل«  قّوات  يف  ال�سن  وم�ساركة 

بناء قدراته الدفاعية ملكافحة الإرهاب.

 وقد �سكر الوزير مقبل ال�سفري ال�سيني على م�ساركة بالده 

من  تقدميه  تنوي  ما  اإىل  بالإ�سافة  »اليونيفيل«،  ق��ّوات  يف 

م�ساعدات للجي�ش اللبناين.

البلدين  بن  الوّدية  بالعالقات  ال�سيني  ال�سفري  نّوه  ب��دوره، 

للجي�ش  امل�ساعدة  وتقدمي  لتعزيزها،  بالده  ا�ستعداد  موؤكًدا 

اللبناين يف معركته �سّد الإرهاب. 

... ووفًدا من �صركة Odas الفرن�صّية

الفرن�سّية   Odas �سركة  من  وف��ًدا  مقبل  الوزير  ا�ستقبل 

اأركان اجلي�ش  ال�سناعات الع�سكرية، برئا�سة رئي�ش  لت�سدير 

الفرن�س�سي ال�سابق الأمريال Edouard Guillaud، وعر�ش معه 

جمالت التعاون الع�سكري بن ال�سركة واجلي�ش اللبناين.

Guillaud عن تقديره لكفاءة اجلي�ش  الأمريال  اأعرب  وقد 

اللبناين العالية، ودوره يف احلفاظ على ا�ستقرار لبنان وا�ستقرار 

املنطقة عموًما.
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... ووزير ال�صّحة

اأبو فاعور  وائل  النائب  العامة  ال�سّحة  وزير  الوزير مقبل  التقى 

يرافقه مفّو�ش الداخلية يف احلزب التقّدمي ال�سراكي ال�سيد 

هادي اأبو احل�سن.

... والقا�صيني �صقر �صقر وريا�ش اأبو غيدا

املحكمة  ل��دى  احلكومة  مفّو�ش  مقبل  ال��وزي��ر  ا�ستقبل 

الع�سكرية القا�سي �سقر �سقر وقا�سي التحقيق الأول ريا�ش اأبو 

غيدا، واّطلع منهما على اأو�ساع املحكمة الع�سكرية و�سري 

العمل فيها.

... وقائد اجلي�ش

العماد  اجلي�ش  قائد  مقبل  �سمري  الوطني  الدفاع  وزير  التقى 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأو�ساع  يف  معه  وبحث  قهوجي،  جان 

واحتياجاتها، والأو�ساع الأمنّية يف البالد.

كما تطّرق البحث اإىل العملية النوعية التي نّفذتها مديرية 

عن  خميم  يف  داع�ش  اأمري  توقيف  عن  واأ�سفرت  املخابرات، 

احللوة، الإرهابي عماد يا�سن.

الأرك���ان  رئي�ش  مقبل  ال��وزي��ر  ا�ستقبل 

زيارة  يف  �سلمان  وليد  الركن  اللواء  ال�سابق 

وداعّية.

رئي�ش  لح����ق،  وق���ت  يف  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا 

اللواء  حديًثا  مهّماته  ت�سّلم  الذي  الأركان 

الركن حامت ماّلك يف زيارة بروتوكولية. 

... ورئي�صي

االأركان

ال�صابق واحلايل



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 10377

قائد اجلي�ش ي�صتقبل �صفراء

مكتبه  يف  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

 ،Alexander Zasypkin ال�سيد  رو�سيا  �سفري  ال���ريزة،  يف 

 Ratmir Munirovich العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه 

Gabbasov. وتناول البحث الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة 
والعالقات الثنائّية بن جي�سي البلدين.

ال�سن  �سفري  قهوجي  العماد  ا�ستقبل  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه   ،Wang Kejian ال�سيد 

امللحق  يرافقه  النجاري  نزيه  ال�سيد  و�سفري م�سر   ،Yang Gun
الع�سكري العقيد ح�سام الدين حم�سن علي ح�سن.

�شفري رو�شيا 

�شفري م�شر �شفري ال�شني

قائد القّوات اخلا�شة يف القيادة الو�شطى الأمريكية

... وي�صتعر�ش مع م�صوؤولني اأمريكيني

امل�صاعدات املقّررة للجي�ش

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، قائد القّوات اخلا�سة يف القيادة 

وفد  راأ�ش  على   Darsie Rogers اللواء  الأمريكية  الو�سطى 

بحث  وق��د  ريت�سارد.  اإليزابيت  ال�سفرية  ح�سور  يف  م��راف��ق، 

�سّيما  البلدين، ل  التعاون بن جي�سي  املجتمعون يف عالقات 

وتاأمن  وجتهيزها،  اخلا�سة  ال��وح��دات  تدريب  جم��الت  يف 

املقّررة  الأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  اإطار  يف  احتياجاتها 

للجي�ش اللبناين. 
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ملحق الدفاع الأمريكي نائب مدير التعاون الأمني يف القيادة الو�شطى الأمريكية

التعاون  مدير  نائب  وقت لحق،  قهوجي يف  العماد  وا�ستقبل 

 Dean اجل���رال  الأم��ريك��ي��ة  الو�سطى  ال��ق��ي��ادة  يف  الأم��ن��ي 

ا امل�ساعدات  Milner على راأ�ش وفد مرافق، وتناول البحث اأي�سً

الأمريكية املقّررة للجي�ش اللبناين.

الأمريكي  الدفاع  ملحق  قهوجي  العماد  التقى  كذلك، 

.Ulises V.Calvo العقيد

... ووفًدا من �صركة Odas الفرن�صّية

الفرن�سّية   Odas �سركة  من  وف��ًدا  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

اأركان اجلي�ش  ال�سناعات الع�سكرية، برئا�سة رئي�ش  لت�سدير 

الفرن�سي ال�سابق الأمريال Edouard Guillaud، وجرى التداول 

يف الحتياجات املختلفة للجي�ش.

... والرئي�ش جنيب ميقاتي 

النائب  ال�سابق  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

جنيب ميقاتي والنائب حممد كبارة، وتناول البحث التطّورات 

الّراهنة يف البالد. وقد نّوه الزائران باجلهود التي تبذلها املوؤ�س�سة 

وال�سمال  طرابل�ش  مدينة  اأم��ن  على  للحفاظ  الع�سكرية 

عموًما.

... وي�صتقبل وفًدا ماليزًيا

ال�سيد املاليزي  ال��دف��اع  وزي��ر  نائب  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

 Bala ال�سفري  ح�سور  يف   ،Mouhamad Johari Baharum
Chandran Tharma. وجرى البحث يف �سبل تعزيز عالقات 
التعاون بن جي�سي البلدين، ومهّمات الوحدة املاليزية العاملة 

يف اإطار قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 12377

... ونّواًبا

ال�سادة:  النّواب  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

بهّية احلريري، طوين اأبو خاطر وعا�سم عراجي، ن�سال طعمة 

�سمعون،  دوري  القادري،  زياد  اجل��ّراح،  جمال  زهرمان،  وخالد 

اللقاءات  يف  ُبحثت  وقد  العزيز.  عبد  وقا�سم  �سكرية،  الوليد 

الأو�ساع العامة والتطّورات الّراهنة يف البالد.

وهاب،  وئام  ال�سابق  الوزير  نف�سه،  الإط��ار  يف  ا�ستقبل  كما 

والنائبن ال�سابقن م�سباح الأحدب وفار�ش �سعيد، والأمري طالل 

جميد اإر�سالن مع وفد مرافق.

النائب 

بهّية 

احلريري

النائبان 

ن�شال 

طعمة 

وخالد 

زهرمان

النائب 

زياد 

القادري

النائب 

الوليد 

�شكرية

النائبان 

طوين 

اأبو خاطر 

وعا�شم 

عراجي

النائب 

جمال 

اجلّراح

النائب 

دوري 

�شمعون

النائب 

قا�شم

عبد العزيز
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الوزير 

ال�شابق 

وئام 

وهاب

النائب 

ال�شابق 

فار�س 

�شعيد

النائب 

ال�شابق 

م�شباح 

الأحدب

الأمري 

طالل 

جميد 

اإر�شالن

... والوزير وائل اأبو فاعور

النائب  العامة  ال�سّحة  وزي��ر  قهوجي  جان  العماد  ا�ستقبل 

التقّدمي  احلزب  يف  الداخلية  مفّو�ش  يرافقه  فاعور،  اأبو  وائل 

ال�سراكي ال�سّيد هادي اأبو احل�سن.

... ووفًدا من املجل�ش االأورثوذك�صي

الأورثوذك�سي  املجل�ش  من  وف��ًدا  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

تبذلها  التي  باجلهود  اأ�ساد  ال��ذي  اأبي�ش  روب��ري  ال�سيد  برئا�سة 

على  واحلفاظ  الإره��اب،  مكافحة  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

م�سرية الأمن وال�ستقرار يف البالد.

... ورئي�صة جمعّية بريوت ماراتون

ا�ستقبل العماد قهوجي رئي�سة جمعية بريوت ماراتون ال�سّيدة 

مي اخلليل.





جوالت 

رئي�س االأركان
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وزير الدفاع الوطني ورئي�ش االأركان

يزوران غرفة عمليات القيادة 

ويبحثان �صوؤوًنا اأمنية

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن 

القيادة،  عمليات  غرفة  اإىل  واإّياه  انتقل  ثّم  الريزة،  يف  مكتبه  يف  ماّلك  حامت 

حيث اأطلعه على مهّمات الوحدات الع�سكرية املنت�سرة على احلدود ال�سرقية يف 

مواجهة التنظيمات الإرهابية، والإجراءات التي تنّفذها قوى اجلي�ش يف خمتلف 

املناطق، للحفاظ على ال�ستقرار ومالحقة املطلوبن واملخّلن بالأمن.

رئي�ش االأركان يتفّقد الوحدات الع�صكرية

املنت�صرة يف مناطق عر�صال وراأ�ش بعلبك

اللواء الركن حامت ماّلك، الوحدات  تفّقد رئي�ش الأركان 

على  بعلبك  وراأ���ش  عر�سال  مناطق  يف  املنت�سرة  الع�سكرية 

واّطلع  امليدانّية،  مراكزها  يف  جال  حيث  ال�سرقية،  احلدود 

على �سري مهّماتها، ثم اجتمع بال�سباط والع�سكرين، ونقل 

اإليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.

ونّوه رئي�ش الأركان بجهود الوحدات وت�سحياتها، م�سرًيا اإىل 

اأّن الظروف التي ميّر بها لبنان ما زالت حمفوفة باملخاطر. و�سدد 

اأّي حتّرك  على تكثيف الإجراءات الدفاعية والوقائّية لر�سد 

اإرهابي والت�سّدي له فوًرا، لفًتا اإىل اأّن حت�سن احلدود ال�سرقية من 

خطر ت�سّلل الإرهابين واعتداءاتهم يف هذه املرحلة الدقيقة، 

خ  يعود بالأمن وال�ستقرار على خمتلف املناطق اللبنانية، وير�سّ

الثقة مبناعة الوطن. وختم داعًيا الع�سكرين اإىل مزيد من 

اجلهوزية وال�ستعداد ملواجهة خمتلف التطّورات.



امللحق 

الع�شكري 

الإيراين

ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 16377

�شفري 

ال�شني

ملحق 

الدفاع 

الأمريكي

النائب 

فادي 

الأعور

النائب 

الوليد 

�شّكرية

النائب

اإيلي عون

وفد من 

رابطة 

قدامى 

القّوات 

امل�شّلحة

�صخ�صّيات ووفود مهّنئة لدى رئي�ش االأركان

�سفري  ماّلك  حامت  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  ا�ستقبل 

ال�سن ال�سيد Wang Kejian يرافقه امللحق الع�سكري العقيد 

Yang Gun. وتناول البحث الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة، 
وعالقات التعاون بن جي�سي البلدين.

الأمريكي  الدفاع  ملحق  م��اّلك  الركن  اللواء  وا�ستقبل 

 Jeffry الرائد  م�ساعده  يرافقه   Ulises V. Calvo العقيد 

ر�سا  حممد  العقيد  الإي��راين  الع�سكري  وامللحق   ،Johnson
مريزائي.

كذلك، ا�ستقبل رئي�ش الأركان النّواب ال�سادة: فادي الأعور، 

الوزراء  والتقى نائب رئي�ش جمل�ش  واإيلي عون،  الوليد �سّكرية 

ال�سابق اللواء املتقاعد ع�سام اأبو جمرة، ووفًدا من رابطة قدامى 

القّوات امل�سّلحة.

موظفي  تعاونية  عام  مدير  ا،  اأي�سً الأرك��ان  رئي�ش  وا�ستقبل 

يف  الّتهامية  الهيئة  ورئي�ش  خمي�ش،  يحيى  الدكتور  الدولة 



الأ�شتاذ 

دريد 

ياغي
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الدكتور 

يحيى 

خمي�س

الدكتور 

عدنان 

حمزة مع 

وفد مرافق

القا�شي 

�شامي �شادر

القا�شي 

عفيف 

احلكيم

الدكتور 

ريا�س 

قهوجي

القا�شي 

جناة 

اأبو �شقرا

ال�شيد

�شارل عطا

عفيف  القا�سي  الأعلى  الق�ساء  جمل�ش  ع�سو   – لبنان  جبل 

احلكيم، والقا�سين جناة اأبو �سقرا و�سامي �سادر.

ومن زّوار رئي�ش الأركان، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة ال�سرق الأدنى 

ريا�ش  الدكتور   INEGMA الع�سكري  للتحليل  واخلليج 

 AUL والتكنولوجيا  والعلوم  الآداب  جامعة  رئي�ش  قهوجي، 

احلزب  رئي�ش  نائب  مرافق،  وفد  مع  حمزة  عدنان  الدكتور 

املجل�ش  عام  اأمن  ياغي،  دريد  الأ�ستاذ  ال�سراكي  التقدمي 

نقابّية  ووفود  عطا،  �سارل  الكاثوليك  الروم  لطائفة  الأعلى 

وبلدّية قّدمت له التهنئة مبن�سبه اجلديد.



ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 18377

رئي�س نقابة 

ال�شيارفة النقيب 

اليا�س �شرور 

مع وفد

رئي�س بلدية 

را�شيا الوادي 

ام دلل  ال�شيد ب�شّ

مع وفد

وفد من اأهايل 

بلدة الكحالة 

يف ق�شاء عاليه

وفد من ع�شائر 

العرب يف لبنان

رئي�س بلدية 

بتاتر ال�شيد 

فادي غريزي 

مع وفد 

من اأع�شاء 

املجل�س البلدي 

واملخاتري

رئي�س بلدية 

عني زحلتا 

- نبع ال�شفا 

ال�شّيد نعيم 

�شعد مع وفد 

من اأع�شاء 

املجل�س البلدي 

واملخاتري

وفد من 

جمعّية

 For Ever
برئا�شة ال�شيدة 

دعد فاخوري

ال�شيد هادي

اأبو احل�شن

رئي�س جمعّية 

املزارعني 

اللبنانيني ال�شّيد 

اأنطوان احلويك 

مع وفد

�صخ�صّيات ووفود مهّنئة لدى رئي�ش االأركان







بطر�س«،  ف�ؤاد  الراحل  ال�زير  �شهاب«  ف�ؤاد  »م�ؤ�ش�شة  كّرمت 

باحتفال اأُقيم يف جامعة القدي�س ي��شف- قاعة بيار اأب� خاطر. 

العماد  ال�شابق  اجلمه�رية  رئي�س  من  كلٌّ  االحتفال  ح�شر 

ورئي�س  �شليمان،  مي�شال 

ال�شابق  ال��ن��ّ�اب  جمل�س 

النائب  احل�شيني،  ح�شني 

حم��م��د ق���ّب���اين مم��ث���اً 

ومّتام  بري  نبيه  الرئي�شني 

الركن  العميد  ���ش���م، 

ممث�اً  �شعيد  ع��دن��ان 

وزي����ر ال���دف���اع ال���ط��ن��ي 

االأ�شتاذ �شمري مقبل وقائد 

اجل��ي�����س ال��ع��م��اد ج��ان 

عن  وممثل�ن  قه�جي، 

االأمنية  االأج��ه��زة  ق���ادة 

و�شخ�شّيات ر�شمية ودينية وترب�ية واجتماعية ومدعّ�ون.

ثّم  الراحل،  حياة  عن  وثائقي  ُعر�س  ال�طني،  الن�شيد  بعد 

يك�ن  اأن  فيها  اأمل  كلمة  حمّرم  ف�ؤاد  امل�ؤ�ش�شة  رئي�س  األقى 

وحافظ�ا  لبنان  خدم�ا  رجال  لتكرمي  ب��ادرة  االحتفال  هذا 

اإىل  االأمانة  لت�شليم  الع�شيبة  االأيام  يف  وكرامته  قَيمه  على 

االأجيال...

وب������دوره حت���ّدث 

ال����زي���ر ال�����ش��اب��ق 

ف��شف  رزق  �شارل 

امل���ك���ّرم ب���اأّن���ه: 

»م�����ن ال��ك��ب��ار 

ح�ل  التّف�ا  الذين 

يف  �شهاب  الرئي�س 

اأواخر خم�شينيات 

ال���ق���رن امل��ا���ش��ي، 

لبنان  من  وجعل�ا 

دول�������ة ���ش��ّم��ي��ت 

اال�شتق�ل،  دول��ة 

ا  وك��ان��ت اإجن����ازاً

��ا  خ��ارقاً ا  �شيا�شياً

جت����اوز ب��اأ���ش���اط 

االإ�����ش�����ح����ات 

امل��������ال��������ي��������ة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة 

واالإداري��������������ة... 

عند  رزق  وت���ّق��ف 

اأه����م امل��ح��ط��ات 

التي مّيزت م�شرية 

ف���������ؤاد ب��ط��ر���س 

احل����ك�����م����ّي����ة 

والنيابّية...«.

واعترب االإع�مي 

�شركي�س نّع�م يف الكلمة التي األقاها اأن »ف�ؤاد بطر�س كان 

والدمي�قراطي  واملذاهب،  الط�ائف  املتعّدد  لبنان  باأن  ا  م�ؤمناً

وامل�شتقّل، ال ميكن اأن يق�م ويدوم اإذا مل ي�ؤمن �شعبه بفل�شفة 

ا،  وميثاقياً ا  وطنياً يت�شّرف  ا  دوماً وكان  ا...  معاً العي�س  معرفة 

وا�شتق�الاً  و�شيادةاً  ا  اأمناً لبنان  اأم�ر مت�ّس  لقب�ل  واالإ�شرار عليه 

ا«. مل ينجح ي�ماً

»اإذا  العائلة،  كلمة  يف  الراحل  جنل  بطر�س،  ج�رج  وقال 

اأّنه  ا  اأي�شاً ف�فٌت  بتنّ�عها،  الفتة  بطر�س  ف�ؤاد  حياة  كانت 

ا كمّية التقدير  رجل عائلة نفتقده ون�شتاق اإليه، وملفتة اأي�شاً

التي يظهرها حمّب�ه، ومنهم م�ؤ�ش�شة ف�ؤاد �شهاب حاملة اإ�شم 

رجل اأحّبه ف�ؤاد بطر�س وعاونه يف بناء دولة مبفه�مها الد�شت�ري 

و�شكر  �شارمة«.  اأخ�قية  معايري  ووفق  امل�شتقبلي  االإداري 

وملراحل  ا الإجنازاته  وتقديراً لف�ؤاد بطر�س  اأظهر حمّبة  كّل من 

حياته...

ا  ا ت�شّلم جنل الراحل درع التكرمي من امل�ؤ�ش�شة تقديراً وختاماً

للراحل والإجنازاته واإحياءاً لذكراه.

اإعداد: نينا عقل خليل

جي�شنا
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م�ؤ�ش�شة ف�ؤاد �شهاب تكّرم ف�ؤاد بطر�س 



ب��ريوت،  مرفاأ  يف  ل�»الي�نيفيل«  البحرية  القيادة  اأحيت 

الذكرى العا�شرة الإن�شاء القّ�ة البحرية العاملة يف قّ�ات االأمم 

املجل�س  ع�ش�  ح�شره  احتفال  يف  لبنان،  يف  امل�ؤقتة  املتحدة 

اجلي�س  قائد  ممث�اً  �شرمي  ج�رج  الركن  الل�اء  الع�شكري 

عدد  االأمنية،  االأجهزة  لقادة  ممّثل�ن  قه�جي،  جان  العماد 

مايكل  اجل��رال  الدولية  القّ�ات  قائد  ال�شباط،  كبار  من 

االأمريال  املّتحدة  ل�أمم  التابعة  البحرية  القّ�ات  قائد  بريي، 

القّ�ات،  هذه  يف  امل�شاركة  البلدان  �شفراء  ميلل�،  ك�ودي� 

وح�شد من اأع�شاء ال�شلك الديبل�ما�شي والقن�شلي.

اأُلقيت يف املنا�شبة، متح�رت ح�ل املهّمات  الكلمات التي 

قائدها  لفت  اإذ  البحرية،  املتحدة  االأمم  ق��ّ�ات  ت�ؤديها  التي 

�شفينة   70.000 من  اأكرث  هاتفت  اأنها  اإىل  ميلل�  االأم��ريال 

منها   8500 واأحالت  م�شت،  التي  الع�شرة  االأع���ام  يف  جتارية 

التفتي�س... على 

ك��ذل��ك األ��ق��ى 

اجل��������رال ب���ريي 

ك����ل����م����ة ق����ال 

ال��ق��ّ�ة  اإّن  فيها: 

م�ش�ؤولة  البحرية 

ع����ن ع��م��ل��ي��ات 

احل����ف����اظ ع��ل��ى 

البحرية،  ال�شيادة 

وم�����ش��اع��دة ال��ق��ّ�ة 

يف منا�شبة العيد ال�66 للقّ�ات البحرية، 

ج�نيه،  الع�شكري-  املجّمع  يف  اأُقيم 

العماد  اجلي�س  قائد  ح�شره  ع�شاء  حفل 

جان قه�جي، ع�ش� املجل�س الع�شكري 

الل�اء ج�رج �شرمي، قائد القّ�ات البحرية 

عل�ان  ماجد  البحري  الركن  العميد 

جانب  اإىل  عقي�تهم،  مع  و�شّباطها 

�شباط من اأجهزة القيادة ومدعّ�ين.

افتتح احلفل بالن�شيد ال�طني، ثم األقى 

يف  القيادة  كلمة  �شرمي  الركن  الل�اء 

ا اأّن هذا ال�ش�ح )القّ�ات  املنا�شبة، معترباً

رئته،  مبثابة  اجلي�س  من  ه�  البحرية( 

ال�شرف  بن�شائم  اخلّفاقة  اأرزه  واأ�شرعة 

والت�شحية وال�فاء.

الذكرى  هذه  اإحياءكم  اإّن  واأ�شاف: 

ال��ط��ّي��ب��ة، ي���ؤّك��د م���ّرة اأخ����رى، م��دى 

البحر،  �ش�ح  اإىل  باالنتماء  اعتزازكم 

م�ؤ�ش�شة  االأم،  امل�ؤ�ش�شة  اإىل  خ�له  ومن 

��ا تعبري  اأي�����شاً وه���  اجل��ي�����س، 

ك بالقيم  منكم عن التم�شّ

بدورها  التي  الع�شكرية،  والتقاليد 

ا من اإرثنا الع�شكري  ا ثميناً ت�شّكل جزءاً

يزيدنا  وال��ذي  به،  نفتخر  ال��ذي  وال�طني 

بخطىاً  الغد  اإىل  امل�شي  على  ا  وعزماً اإرادة 

ح�شاد  تراكم  اإاّل  احلا�شر  فما  واثقة. 

احلا�شر  زرع  اإاّل  امل�شتقبل  وما  املا�شي، 

الي�م م�ؤمتن�ن عليه، بكّل  الذي نحن 

ما فيه من متاعب وم�شاعب 

وت�شحيات.

حّقكم  من   : قائ�اً وتابع 

�ش�ح  مب�شرية  تفتخروا  اأن 

ال��ب��ح��ر م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه، 

وبعملكم حتت رايته يف هذه 

باالأخطار  املزدحمة  املرحلة 

يخ��س  حيث  والتحّديات، 

مفت�حة  معركة  اجلي�س 

لبنان  وحدة  على  ا  حفاظاً االإرهاب،  �شّد 

البعيد  فالتاريخ  وا�شتق�له.  و�شيادته 

القّ�ات  اإجن��ازات  على  ي�شهد  والقريب 

البحرية يف اأكرث من جمال. اأذكر هنا 

على �شبيل املثال ال احل�شر، دورها الدفاعي 

املمّيز يف اأثناء عدوان مت�ز العام 2006، وما 

قّدمته من �شهداء وجرحى، باالإ�شافة اإىل 

جي�شنا
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القـّ�ات البحرية حتتـفل 

بالذكرى الـ66 لتاأ�شي�شها يف ح�ش�ر قائد اجلي�س

الذكرى العا�شرة لإن�شاء القّ�ة البحرية العاملة يف قّ�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة



وهذه  قدراتها.  تعزيز  يف  اللبناين  للجي�س  التابعة  البحرية 

االإقليمية  املياه  يف  فال�شفن  بالنجاح،  تكّللت  العمليات 

اللبنانية يجري حتديدها وم�شاعدتها وتفتي�شها اإذا لزم االأمر. 

�شبطتها  التي  االأ�شلحة  واإن 

ال�����ش��ل��ط��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف 

ط��راب��ل�����س، ت��ظ��ه��ر وج���ب 

اال�شتمرار يف هذا النهج.

���ا  درعاً  16 »اإّن  واأ����ش���اف: 

الي�م  �شتمنح  تكرميّية 

اجلي�س  يف  البحرية  للقّ�ات 

دول��ة   15 وملمّثلي  اللبناين، 

للقّ�ة  البحرية  ال�شفن  وّفرت 

العام  منذ  الدولية  البحرية 

2006. وهذا التكرمي ي�شّكل 

ثقافتنا  من  ا  اأ�شا�شياً ا  ج��زءاً

املتبادلة...«.  الع�شكرية 

: »رج�����ال  وخ���ت���م ق����ائ�����اً

افتخروا  ون�����ش��اوؤه،  االأ�شط�ل 

بخدمتكم كما اأنا فخ�ر بكم«.

ال��دول  �شفراء  اإىل  تقديرية  ��ا  دروعاً ب��ريي  اجل��رال  �شّلم  وق��د 

بلجيكا،  بنغ�د�س،  وه��ي:  البحرية،  القّ�ة  يف  امل�شاركة 

الي�نان،  بلغاريا،  الربازيل، 

ه�لندا،  اإيطاليا،  اأندوني�شيا، 

ال�����روج، اإ���ش��ب��ان��ي��ا، اأ���ش���ج 

ا  درعاً قّدم  كذلك  وتركيا. 

الركن  الل�اء  اإىل  تقديرية 

�شرمي.

ق��ّ�ة  اأّن  اإىل  اإ���ش��ارة  ا  اأخ���رياً

ت�شّم  البحرية  ال�»ي�نيفيل« 

ا  850 عن�شراً اأكرث من  ا  حالياً

من  )�شفينتان  �شفن  و�شبع 

واحدة  و�شفينة  بنغ�دي�س، 

م���ن ك���ل م���ن ال���ربازي���ل 

واإندوني�شيا  والي�نان  واأملانيا 

ج��ان��ب  اإىل  وت���رك���ي���ا(، 

مروحيتني.

م�شاهمتها االأ�شا�شية اآنذاك، يف تنظيف 

النفطية  البقع  من  اللبناين،  ال�شاطئ 

الناجمة عن ق�شف الطريان االإ�شرائيلي 

دورها  ثم  احلراري،  اجلّية  ملعمل  املعادي 

االإره��اب  حماربة  يف  ا  الحقاً اال�شتثنائي 

خ�ل معركة نهر البارد يف العام 2007. 

وكذلك، جه�دها الكبرية التي اأف�شت 

اإىل حتديد مكان 

االإثي�بية  الطائرة 

امل��ن��ك���ب��ة ال��ت��ي 

���ش��ق��ط��ت ق��ب��ال��ة 

���ش��اط��ئ خ��ل��دة يف 

العام 2010، وانت�شال 

اإىل ر�شدها  ا، باالإ�شافة  �شحاياها جميعاً

امل�شتمّر للخروقات االإ�شرائيلية، وبقائها 

ت�ش�يه  املتكّررة  العدو  باملر�شاد ملحاوالت 

وفل�شطني  لبنان  بني  البحرية  احل��دود 

هذا  النفطية.  ثرواتنا  و�شرقة  املحتّلة 

على  املت�ا�شل  �شهرها  مع  بالتزامن 

اللبنانية  االإقليمية  امل��ي��اه  حماية 

املنطقة  يف  ال��دول��ة  وم�شالح 

وم�ؤازرة  اخلال�شة،  االقت�شادية 

اللبناين،  التجاري  االأ�شط�ل 

الت�شّلل  اأعمال  ومكافحة 

والتهريب على اأن�اعها.

اأن��ك��م  ن�����درك  واأردف: 

ت���زوي���د  اإىل  ت���ط���م���ح����ن 

ا  ال���ق���ّ�ات ال��ب��ح��ري��ة م��زي��داً

م��ن اخل���اف���رات وامل��راك��ب 

مبا  احلديثة،  والتجهيزات  واالأ�شلحة 

بت�شحياتكم  ويليق  حاجاتكم  يلّبي 

اأعظم  لها  �شهدت  التي  وكفاءتكم 

ما  على  ف�اظب�ا  ال�شديقة.  اجلي��س 

يف  واإخ������س  اندفاع  من  عليه  داأبتم 

اأداء ال�اجب، وك�ن�ا على ثقة تاّمة باأّن 

تعزيز  اأجل  ا من  تّدخر جهداً لن  القيادة 

ت�شعى  وه��ي  البحرية،  ال��ق��ّ�ات  ق��درات 

ت�فري  اإىل  ال�شديقة  الدول  مع  با�شتمرار 

وقت  اأ�شرع  يف  املختلفة  احتياجاتها 

ممكن.

البحري  الركن  العميد  األقى  كذلك، 

باحل�ش�ر،  فيها  رّح��ب  كلمة  عل�ان 

قه�جي،  العماد  اجلي�س  لقائد  و�شكر 

يف  امل�شتمّرة  وجه�ده  واهتمامه  ح�ش�ره 

دعم القّ�ات البحرية.
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جي�شنا

ملنا�شبة  تكرميي  غداء  املركزي  الع�شكري  النادي  يف  اأقيم 

ق امل�شاعدات الع�شكرية االأملانية ورئي�س  انتهاء مهّمات من�شّ

البحري  املقدم  االأملانية  ال���ّزوارق  جمم�عة  يف  التدريب  ق�شم 

 CDR Thorsten
.Grabsch

قائد  احل��ف��ل  ح�شر 

ال����ق����ّ�ات ال��ب��ح��ري��ة 

ال��ع��م��ي��د ال��ب��ح��ري 

ممّث�اً  عل�ان  ماجد 

العماد  اجلي�س  قائد 

قائد  قه�جي،  ج��ان 

جم��م���ع��ة ال������زوارق 

منح  وقد  اجلانبني.  من  و�شباط  وخلفه  به  املحتفى  االأملانية، 

التقدير  Grabsch و�شام  العميد الركن البحري عل�ان املقدم 

ا خلدماته. ية تقديراً الع�شكري من الدرجة الف�شّ

الغربي  القطاع  قيادة  مقّر  يف  اأقيم 

ل�»الي�نيفيل« يف �شمع، احتفال ت�شليم 

اجل��رال  ب��ني  ال��ق��ط��اع  ق��ي��ادة  وت�شّلم 

مهّماته  املنتهية   Arthuro Nitti
Hugo Chello، وذلك  وخلفه اجلرال 

اأب���  �شربل  ال��رك��ن  العميد  ح�ش�ر  يف 

الليطاين  جن�ب  قطاع  قائد  خليل 

مم��ّث���اً ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��ع��م��اد ج��ان 

ل�»الي�نيفيل«  العام  القائد  قه�جي، 

اجلرال مايكل بريي، القن�شل الفخري 

اأحمد �شق�وي، وفد ع�شكري  االإيطايل 

وع�شكرية  اأمنّية  وفاعليات  اإيطايل 

�ش�ر  بلديات  وروؤ���ش��اء  ودول��ي��ة،  لبنانية 

واملنطقة وخماتريها.

اجلرال  با�شتعرا�س  االحتفال  ا�شتهّل 

 Chelloو  Nitti اجلراالن  يرافقه  بريي 

اإمرة  حتت  املن�ش�ية  الدولية  ال�حدات 

وبعد  ل�»الي�نيفيل«.  الغربي  القطاع 

رف�������ع االأع�����������م، 

ع���زف���ت امل������ش��ي��ق��ى 

ومّت  ال�طنية  االأنا�شيد 

و���ش��ع اإك��ل��ي��ل من 

الن�شب  عند  ال��زه��ر 

التذكاري ل�شحايا اجلن�د الدوليني، قّلد 

بعدها بريي قائد وحدة الدعم االإيطالية 

ال�شباط  وكبار  ريفا  ماري�  الك�ل�نيل 

املتحدة  االأمم  ميدالية  االإي��ط��ال��ي��ني 

ا جله�دهم يف عملية ال�ش�م. تقديراً

فيها  نّ�ه  كلمة  بريي  اجلرال  واألقى 

بالدور »البّناء الذي اأّداه اجلرال املغادر«، 

ا »للحك�مة وال�شعب االإيطاليني  �شاكراً

على  وحر�شهم  لبنان  حيال  التزامهم 

هذا البلد«.

املا�شية  ال�شّتة  االأ�شهر  »خ�ل  وقال: 

تاأدية  يف  �شا�شاري  ل�اء  ون�شاء  رجال  متّيز 

الدوريات  الي�مّية من خ�ل  مهّماتهم 

ا ولي�اً والدوريات الّراجلة يف االأ�ش�اق  نهاراً

وعمليات مكافحة ال�ش�اريخ والت�ا�شل 

وتخطيط  املدين  املجتمع  فاعليات  مع 

مكتب  خ�ل  من  وتنفيذها  امل�شاريع 

التعاون املدين الع�شكري، باالإ�شافة اإىل 

اجلي�س  مع  م�شرتكة  مهّمات  تنفيذ 

اللبناين«.

»للجي�س   Nitti بدوره، �شكر اجلرال 

اللبنانية  الع�شكرية  والقّ�ات  اللبناين 

مع  تعاونهم  اجلن�بيني  وال�شكان 

امل�شاركة  ال�حدات  وجن�د  ب�ده  جن�د 

الدعم  »ل�ال  وقال:  الغربي«،  القطاع  يف 

متكّنا  ملا  اجلميع  من  تلّقيناه  الذي 

التي  االإجن������ازات  ك���ّل  حتقيق  م��ن 

حتّققت«.

علم  ب��ريي  اجل��رال  �شّلم  ذل��ك،  بعد 

 Chello اجل���رال  اإىل  امل��ّت��ح��دة  االأمم 

ا بت�شّلم م�ش�ؤولّياته وبدء مهّماته. اإيذاناً

ال��رك��ن  العميد  ق��ّل��د  اخل��ت��ام،  ويف 

اجلي�س  قائد  العماد  با�شم  خليل  اأب��� 

ا  اجلرال Nitti درع قيادة اجلي�س تقديراً

لدوره يف عملية ال�ش�م يف جن�ب لبنان. 

ال�شّيد  �شمع  بلدية  رئي�س  ق��ّدم  كما 

م�اطنة  �شهادة  الدين  �شفي  القادر  عبد 

للجرال املغادر.

العدد 24377

ق  غداء تكرميي ملن�شّ

امل�شاعدات الع�شكرية الأملانية املغادر لبنان

ت�شليم وت�شّلم قيادة القطاع الغربي يف قّ�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
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اجتماع ثالثي يف الناق�رة بحث يف اخلروقات الإ�شرائيلية

ث�ثي  اجتماع  الناق�رة  راأ���س  يف  عقد 

)2016/9/22( يف ح�ش�ر قائد قّ�ات االأمم 

بريي،  مايكل  اجل��رال  امل�ؤقتة  املتحدة 

ووفد من �شباط اجلي�س اللبناين برئا�شة 

هذه  لدى  اللبنانية  احلك�مة  ق  من�شّ

القّ�ات العميد الركن حممد جانبيه.

الق�شايا  على  املناق�شات  ت��رّك��زت 

واحل�ادث   ،1701 القرار  بتطبيق  املتعّلقة 

التي ح�شلت يف الفرتة االأخرية يف منطقة 

جن�ب الليطاين.

اعتماد  اأهمّية  ب��ريي  اجل��رال  واأّك��د 

ح�ش�ل  لتجّنب  واالرتباط  التن�شيق  اآلية 

اجلانب  وطالب  االأر����س،  على  ح���ادث 

اجل�ّية  اخل��روق��ات  ب�قف  االإ�شرائيلي 

واالن�شحاب الف�ري من بلدة الغجر.

اللبناين  اجلانب  عر�س  جهته،  من 

والبحرّية  الربّية  االإ�شرائيلية  اخلروقات 

واجل�ّية، وطالب ب�قفها على الف�ر.

مذّكرة تفاهم بني اجلي�س والحتاد الأوروبي

اجلي�س  بني  تفاهم  مذّكرة  ت�قيع  احتفال  الريزة  يف  اأقيم 

يف  تدريب  من�شاأة  تاأهيل  ح�ل  االأوروب���ي،  واالحت��اد  اللبناين 

اجلي�س  يف  الربّية  احلدود  اأف�اج  مل�شلحة  اجل�ّية،  رياق  قاعدة 

االأوروبي،  االإحتاد  قبل  من  بتم�يل  وذلك  االأمنّية،  واالأجهزة 

وباإ�شراف املركز الدويل لتط�ير �شيا�شات الهجرة.

ال�شابق  للتجهيز  االأرك��ان  رئي�س  نائب  االحتفال  ح�شر 

العميد الركن مان�يل كرجيان ممث�اً قائد اجلي�س العماد 

جان قه�جي، وال�شّيدة Francesca Varlese ممّثلة االحتاد 

الدويل  املركز  ممّث�اً  ال�شلح  امل�ىل  عبد  وال�شفري  االأوروب��ي، 

من  عدد  جانب  اإىل   ،ICMPD الهجرة  �شيا�شات  لتط�ير 

ال�شباط.

Christina Lassen ال�شفرية

تزور ف�ج احلدود الرّبية الثالث

�شفرية  زارت  االأوروبي،  واالحتاد  التعاون بني اجلي�س  اإطار  يف 

االحتاد ال�شيدة Christina lassen مركز ف�ج احلدود الرّبية 

ح�ل  اإيجاز  اإىل  ا�شتمعت  حيث  اأبلح،  ثكنة  يف  الثالث 

مهّمات الف�ج وحاجاته، ثم األقت كلمة اأعربت فيها عن 

مكافحة  يف  اللبناين  اجلي�س  الإجن��ازات  االحتاد  دول  تقدير 

االإرهاب و�شبط احلدود.

ولفتت ال�شّيدة Lassen اإىل اأن هذه االإجنازات ت�شهم ب�شكٍل 

اأو باآخر يف احلفاظ على اال�شتقرار االإقليمي واالأوروبي، م�ؤّكدةاً 

الع�شكرية  امل�شاعدات  تقدمي  م�ا�شلة  على  االحت��اد  عزم 

للجي�س، ودعم جه�ده حلماية لبنان. 



جي�شنا

 Alex ال�شيد  �شفري بلجيكا  يف ح�ش�ر 

االأرك���ان  رئي�س  ون��ائ��ب   Lenaerts
للتجهيز ال�شابق العميد الركن مان�يل 

وعدد  قه�جي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممث�اً  كرجيان 

الل�يزة، احتفال  اأقيم يف ثكنة دوري العرياين -  ال�شباط،  من 

ت�شّلم كمّية من الذخائر مقّدمة من ال�شلطات البلجيكية 

مل�شلحة اجلي�س اللبناين.

العماد  با�شم  �شكر  كتاب  كرجيان  الركن  العميد  وت� 

قائد اجلي�س و�شّلمه اإىل ال�شفري البلجيكي، كما قّدم له درع 

اجلي�س التذكاري.
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ا  اجلي�س ت�شّلم زورًقا خا�شً

بامل�شح الهيدروغرايف من ال�شلطات الإيطالّية

اأقيم يف قاعدة بريوت البحرية، احتفال 

بامل�شح  خا�س  زورق  ت�شّلم  مبنا�شبة 

االأمتعة  م��ن  وكمّية  ال��ه��ي��دروغ��رايف 

الع�شكرية، مقّدمة هبة من ال�شلطات 

االإيطالية مل�شلحة اجلي�س.

االإي��ط��ايل  ال�شفري  االح��ت��ف��ال  ح�شر 

وف��د،  ي��راف��ق��ه   Massimo Marotti

ن���ائ���ب رئ��ي�����س االأرك������ان 

للتجهيز  ال�شابق العميد الركن مان�يل 

ال�طني  الدفاع  وزير  ممث�اً  كرجيان، 

االأ�شتاذ �شمري مقبل وقائد اجلي�س العماد 

جان قه�جي، وعدد من ال�شباط.

كرجيان  ال��رك��ن  العميد  ت���  وق��د 

كتاب �شكر با�شم العماد قائد اجلي�س 

ال�شفري  اإىل  و�شّلمه 

كما   ،Marotti
قّدم له درع اجلي�س 

ا  التذكاري، تقديراً

ال�شلطات  جله�د 

دعم  يف  االإيطالية 

اجلي�س.

من جهته، األقى 

االإيطايل  ال�شفري 

عن  فيها  اأع���رب  باملنا�شبة،  كلمة 

ي�ؤديه  ال��ذي  ال�طني  للدور  ب���ده  تقدير 

واإجنازاته  لبنان،  على  ا  حفاظاً اجلي�س 

ا  الكبرية يف مكافحة االإرهاب، م�ؤكداً

قدراته  تعزيز  يف  اال�شتمرار  على  عزمها 

الل�ج�شتية والقتالية.

... وهبة من ال�شلطات البلجيكية



الكربى  وال�حدات  اجلي�س  قيادة  اأجهزة  �شباط  من  عدد  ح�ش�ر  يف 

ال�حدات  خمتلف  من  قطع  وا�شلت  امل�شتقّلة،  واالأف����اج  واالأل���ي��ة 

التي  الن�عي  التدريب  خطة  �شياق  يف  وذلك  مناورات،  اإجراء  الع�شكرية، 

و�شعتها قيادة اجلي�س لرفع م�شت�ى اجله�زية واال�شتعداد للتدخل ال�شريع يف 

خمتلف الظروف القتالية.

الثالث  امل�شاة  ل�اء  من  وحدات  نّفذت  حامات،  حن��س-  رماية  حقل  يف   •
مناورة  اجلّ�ية،  القّ�ات  من  وحدات  مع  باال�شرتاك  االأول،  املدّرعات  وف�ج 

اإرهابّية متمركزة  قتالّية بالذخرية احلّية، حتاكي الق�شاء على جمم�عة 

نة، وذلك باإ�شراف مدر�شة القّ�ات اخلا�شة. داخل م�اقع حم�شّ

• يف منطقة جرود العاق�رة، نّفذ ف�ج املغاوير باال�شرتاك مع القّ�ات اجل�ية 
حتاكي  قتالية،  مناورة  والهند�شة،  االأول  واملدّرعات  الثاين  املدفعية  واأف�اج 

الهج�م على جمم�عات اإرهابّية منت�شرة يف جرود املنطقة والق�شاء عليها.

وف�جي  اجل�ية  القّ�ات  مع  باال�شرتاك  االأول  التدخل  ف�ج  نّفذ  كذلك،   •
ح�ل  ال�شنّية  ج��رود  منطقة  يف  قتالّية  مناورة  للدروع،  وامل�شاد  الهند�شة 

مهاجمة جمم�عة اإرهابّية منت�شرة فيها والق�شاء عليها.

والدبابات  واملدفعية  بالطّ�افات  رمايات  املناورات  خ�ل  ُنّفذت  وقد 

واالأ���ش��ل��ح��ة امل��ت������ش��ط��ة 

واخل��ف��ي��ف��ة، ب��االإ���ش��اف��ة 

ع���ب����ات  ت��ف��ج��ري  اإىل 

ث��غ��رات،  لفتح  ن��ا���ش��ف��ة 

عمليات  اإىل  باالإ�شافة 

الطّ�افات  ب�ا�شطة  اإنزال 

واإخ������ء م�����ش��اب��ني من 

حقل املعركة.
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مناورات قتالّية 

لل�اء امل�شاة 

الثالث

ولف�جي املغاوير 

والتدخل الأول
حنو�ش-

حامات

جرود 

العاقورة

جرود ال�ضنّية



جي�شنا

 - ف��ال���غ��ا  بلدية  م��ن  ب��دع���ة 

مع  وبالتعاون  فال�غا  خ��ل���ات 

اللبناين،  للعلم  ال�طني  املجل�س 

اأُقيم احتفال تخّلله رفع العلم اللبناين 

الذي  امل�قع  ويف  فال�غا،  اأرز  جبل  على 

 1943 العام  يف  لبنانّي�ن  �شباط  فيه  رفع 

علمهم بدالاً من العلم الفرن�شي.

الدكت�ر  العميد  االح��ت��ف��ال  ح�شر 

اجلي�س  ق��ائ��د  مم��ّث���اً  رّم����ال  حم��م��د 

ال�شابق  النائب  قه�جي،  جان  العماد 

ع�شكرية  فاعلّيات  االأح��دب،  م�شباح 

الذين  ال�شباط  وعائ�ت  واجتماعية، 

رفع�ا العلم على اجلبل يف العام 1943.

ال�طني  بالن�شيد  االحتفال  ا�شتهّل 

املجل�س  رئ��ي�����س  األ��ق��ى  ث���ّم  ال��ل��ب��ن��اين، 

فيليب  ال�شّيد  اللبناين  للعلم  ال�طني 

اأن  ي�شعدين  فيها:  قال  كلمة  حنني، 

الذين  االأبطال  ال�شّباط  بعائ�ت  األتقي 

يف  ال��ي���م  ب���ج���دن��ا  الف�شل  لهم  ك��ان 

املنطقة  هذه  اأبناء  مع  االحتفال،  هذا 

حماولة  املجل�س  م��ب��ادرة  اإّن  ال��ع��زي��زة. 

جديدة متجددة لرت�شيخ االن�شجام داخل 

اخل��ّ�ق،  ال��ت��ع��ددي  اللبناين  املجتمع 

رمز  العلم  ح���ل  االن�شجام  ولرت�شيخ 

ال�طن.

 - ف��ال���غ��ا  بلدية  رئي�س  وّج���ه  ب���دوره 

الّرامي  روجيه  املهند�س  فال�غا  خل�ات 

كلمة قال فيها: نلتقي الي�م على هذه 

�شطح  عن  مرت   1600 تعل�  التي  اله�شبة 

البحر يف ظ�ل االأرز والعلم اللبناين الذي 

ُرفع الأّول مّرة هنا يف العام 1943، عندما 

و�شع �شّباط وعنا�شر من اجلي�س اللبناين 

الفرن�شي  العلم  مكان  ب�دهم  علم 

واأّدوا له التحّية.

واأ�شاف: »اإّن املقدم جميل حل�د ورفاقه 

االأحدب،  عزيز  احللبي،  عادل  ال�شّباط 

النجار،  ال�له  �شعد  احل�شامي،  جميل 

ف�ؤاد  معكرون،  ج�رج  معل�ف،  ج�زف 

ط�ئع  كان�ا  احلايك،  ورمي�ن  قدي�س 

يف ال�طنّية واالنتماء والدفاع عن لبناننا 

احلبيب.

هي  اجلي�س  م�ؤ�ش�شة  اإّن   : قائ�اً وتابع 

وال���ف��اء،  وال�شرف  الت�شحية  يف  مدر�شة 

العلم  رفع�ا  اأّول من  وقد كان �شّباطها 

لنلتّف  ا  جميعاً ينادينا  ال��ذي  اللبناين 

م�ؤ�ش�شات  وب��اق��ي  امل�ؤ�ش�شة  ه��ذه  ح���ل 

اإىل م�شاف الدول  الدولة، لننه�س بلبنان 

االآمنة وامل�شتقّرة واملزدهرة.

ذكرى رفع اأّول علم لبناين 

على جبل اأرز فال�غا

اجلي�س ي�ّزع جتهيزات 

مدر�شّية ملدار�س ر�شمّية 

يف البقاع

وّزع اجلي�س اللبناين بتاريخي 13 و2016/10/17 

على  املدر�شّية،  التجهيزات  م��ن  كمّية 

حا�شبيا،  اأق�شية  يف  ر�شمّية  مدار�س  خم�س 

�شملت  الغربي،  والبقاع  مرجعي�ن  را�شيا، 

بلدات: كفرك�، اخلل�ات، اخليارة، الرفيد 

التعاون  برنامج  اإط��ار  يف  وذل��ك  وكفرق�ق، 

.Cimic الع�شكري – املدين

ال�شفارة  من  وف��ٌد  الت�شليم  عملّية  ح�شر 

االمريكية، كما اأ�شرف عليها العميد 

اإيلي اأبي را�شد م�شرّي اأم�ر مديرية التعاون 

الع�شكري - املدين Cimic واملقدم ط�ين 

ب� عّب�د والنقيب دالل ال�شمايل.

تعليم اخلط الأزرق يف علما ال�شعب والظهرية

اخلط  تعليم  م�ا�شلة  اإطار  ويف  اأّنه  عنها  �شادر  بيانٍ  يف  الت�جيه  مديرية  اأعلنت 

االأزرق، قامت اللجنة التقنية التابعة للجي�س اللبناين، بالتعاون مع فريق ط�ب�غرايف 

تابع لقّ�ات االأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان، باإجراء قيا�شات ل�6 نقاط جديدة مقابل 

وتثبيت  النهائي من 3 نقاط  التحقق  اإىل  والظهرية، باالإ�شافة  ال�شعب  بلدتي علما 

نقطة   241 النهائي من  التحقق  اأجنزت  قد  اللجنة  وبذلك، تك�ن  املعامل عليها. 

على اخلط املذك�ر.



الرقيب  اجلي�س  قيادة  نعت 

عّز  حممد  خالد  ال�شهيد  اأول 

اإث��ر  ا�شت�شهد  ال��ذي  ال��دي��ن، 

قبل  من  نار  الإط�ق  تعّر�شه 

وادي عطا  اإرهابيني يف حملة 

– عر�شال ليل2016/10/17.
اجلي�س  قيادة  �شّيعت  وق��د 

وج�ارها  عر�شال  بلدة  واأهايل 

ع��ّز  ال�شهيد  اأول  ال��رق��ي��ب 

من  وف���ٍد  ح�ش�ر  يف  ال��دي��ن، 

من  وح�شد  اجلي�س  �شباط 

امل�اطنني والع�شكريني.

كلمة  ال�فد  رئي�س  واألقى 

مبناقبّية  فيها  ن��ّ�ه  ت��اأب��ني، 

مل�ؤ�ش�شته  واإخ��شه  ال�شهيد 

عر�شال  لبلدته  كما  ووطنه، 

ا  التي اآثر العي�س فيها متحّدياً

االإره���اب���ي���ني، وغ���ري اآب���ه ملا 

و�شّر جتاه  ي�شمرونه من حقٍد 

ل�  حتى  وم���اط��ن��ي��ه،  اأه��ل��ه 

اال�شت�شهاد  ذلك  ثمن  كان 

على مذبح الكرامة.

حياة  عن  نبذة  يلي  ما  ويف 

الرقيب اأّول ال�شهيد:

 1978/5/25 م�اليد  من   -

عر�شال - ق�شاء بعلبك.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّ�ع   -

.1999/8/3

وتن�يه  اأو�شمة  عّدة  حائز   -

وتهنئته  اجلي�س  قائد  العماد 

عّدة مّرات.

- متاأهل وله خم�شة اأوالد.
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ن�شب تذكاري للمعاون ال�شهيد عامر ي��شف يف برج املل�ك

ال�شتارة عن  املل�ك  برج  بلدية  اأزاحت 

�شهيدها  لذكرى  ا  تخليداً اأقامته  ن�شب 

املعاون املغ�ار عامر ي��شف الذي ا�شت�شهد 

بانفجار عب�ة نا�شفة، زرعها االإرهابّي�ن 

من  اآذار  �شهر  خ�ل  عر�شال  منطقة  يف 

العام املا�شي.

يف  حا�شد،  احتفال  للمنا�شبة  واأقيم 

قائد  ممث�اً  مرعب  ف�ؤاد  العميد  ح�ش�ر 

اجلي�س العماد جان قه�جي، وعدد من 

كبار ال�شباط يف اجلي�س و»ال�ي�نيفيل«، 

القرى  ووف�د من  وروؤ�شاء بلديات وخماتري 

املحيطة، �شبقه قدا�س وجناز لراحة نف�س 

ال�شهيد يف كني�شة القدي�س جاورجي��س 

للروم االأرث�ذوك�س يف برج املل�ك.

العميد  اجلي�س  ق��ائ��د  مم��ّث��ل  واأل��ق��ى 

من  ك��ّل  فيها  �شكر  كلمة  مرعب 

التذكاري  الن�شب  هذا  اإجناز  يف  �شاهم 

وقال:  ي��شف،  عامر  ال�شهيد  للمعاون 

جن�بنا  م��ن  االأ�شيلة  القرية  ه��ذه  يف 

يف  االأ�شط�ري  ال�شم�د  جن�ب  احلبيب، 

عليه،  واالنت�شار  االإ�شرائيلي  العدو  وجه 

ي��شف  املغ�ار  ال�شهيد  املعاون  ترعرع 

حمّبة  �شكنت  اأبّية،  عائلة  كنف  يف 

واملاء،  اخلبز  اإىل جانب  بيتها  ال�طن يف 

مطلع  يف  وه�  طريقه  وجهة  فكانت 

التي  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  ال�شباب، 

ويج�شد  طم�حه  يلّبي  م��ا  فيها  وج��د 

بيده،  فاأم�شكت  ال�طن  بهذا  اإميانه 

من  عائلته  يف  تلّقاه  ما  على  وزادت 

وطنّيةاً  تن�شئةاً  حميدة،  اأخ�قّية  تربية 

ح�شن  عند  ا  دائماً كان  وه�   ... خال�شةاً

يف  مثاالاً  ورفاقه،  وروؤ�شائه  قيادته  ظّن 

ال��ذات  ون��ك��ران  واالإخ������س  املناقبّية 

ال�شعبة  املهّمات  اأداء  اإىل  واالن��دف��اع 

واخلطرة.

ت�شييع الرقيب اأول ال�شهيد خالد عّز الدين



اإحالة اإرهابيني على الق�شاء

اأحالت مديرّية املخابرات على الق�شاء، 

بيانني  يف  اجلي�س  قيادة  اأعلنته  ما  وفق 

و2016/9/19،   14 بتاريخي  اأ�شدرتهما 

ال�ش�ريني: حممد �شياء، زياد عّب�د، عبد 

ان  ح�شّ م�شه�ر  ال�عر،  ان  ح�شّ الرحمن 

النتمائهم  ال�عر،  ان  ح�شّ ومّعاز  ال�عر 

اإىل التنظيمات االإرهابّية، ومل�شاركتهم 

اجلي�س  مراكز  على  الهج�م  يف  اإّياها 

ووحداته يف عر�شال.

املخابرات  مديرّية  اأح��ال��ت  كذلك 

»داع�����س«  تنظيم  اأم��ري  الق�شاء  على 

ال��ذي  يا�شني  عماد  امل���ق���ف  االإره��اب��ي 

اعرتف بنتيجة التحقيقات التي اأجريت 

بقتل  املخت�ّس،  الق�شاء  باإ�شراف  معه 

اأربعة  قتل  يف  وامل�شاركة  اأ�شخا�س  اأربعة 

اآخرين، وقيامه بتنفيذ خم�س عمليات 

تفجري داخل خمّيم عني احلل�ة، واإن�شاء 

تنظيم اإرهابي با�شم »ع�شبة املهاجرين 

ال�شام« مرتبط بتنظيم  واالأن�شار يف ب�د 

»داع�س« االإرهابي يف الّرقة.

ا  دقيقاً ا  خمططاً امل���ق���ف  و���ش��ع  وق��د 

اللبناين  اجلي�س  خم��ازن  ال�شتهداف 

ومراكزه ووحداته لدى اندالع اأّي معركة 

على  اأقدم  كما  اجلديد،  التنظيم  مع 

تق�شيم خمّيم عني احلل�ة اإىل قطاعات 

�ش�رى  وجمل�س  اأمراء  وتعيني  ع�شكرية، 

�شياحية  باأهداف  الئحة  وو�شع  لذلك، 

حمطة  �شملت:  لبنان  يف  واقت�شادية 

النفط يف الزهراين، حمطة ت�ليد الطاقة 

تلفزي�ن  مبنى  اجلّية،  يف  الكهربائية 

اجلديد، �ش�ق االإثنني يف مدينة النبطية، 

وكازين�  ج�نية،  يف   KFC�ال مطعم 

لعميلة  التح�شري  اإىل  باالإ�شافة  لبنان، 

اغتيال �شخ�شّية �شيا�شية بارزة.

م�ق�ف�ن يف قب�شة اجلي�س �شمال

املنّظمة،  اجل��رائ��م  م�حقة  اإط��ار  يف 

 )2016/9/12( اجلي�س  من  دورية  دهمت 

 – �شمرا  اأب��ي  حملة  يف  مطل�بني  منازل 

طرابل�س، ومتّكنت من ت�قيف امل�اطن 

���ش��ي��داوي،  كنعان  م�شطفى  اأح��م��د 

املطل�ب بجرائم اإط�ق النار من اأ�شلحة 

وترويجها،  باملخدرات  واالجت��ار  حربية، 

ا خمدرة. و�شبطت بح�زته حب�باً

املحّلة  يف  اأخ��رى  دوري��ة  اأوق��ف��ت  كما 

بيان  ملحم  ح�شن  امل�اطنني  نف�شها، 

ملحاولتهما  ال�احد،  عبد  فادي  وعبيدة 

الفرار من اأمام عنا�شر الدورية، و�شبطت 

م�شد�شات  ال���اح��د  عبد  امل��دع���  ب��ح���زة 

ا خمّدرة. حربية وذخائر خفيفة وحب�باً

ويف حملة ال�ش�يقة – طرابل�س، دهمت 

من�شرة   )2016/9/26( اجلي�س  من  دورية 

ومنزل  �شحيطة،  ح�شام  للمدع�  عائدة 

حيث  اب،  الق�شّ م�شطفى  الدين  حمي 

و�شبطت  االأخري  ت�قيف  من  متّكنت 

داخل منزله ويف املن�شرة املذك�رة نح� 85 

وكمّية  الكيف،  ح�شي�شة  من  كلغ 

من احلب�ب املخّدرة.

املحّلة  يف  اأخ��رى  ق��ّ�ة  اأوقفت  كذلك 

املدعّ�ين  �شينا،  اإبن  نف�شها ويف منطقة 

مرعي،  اأحمد  وربيع  وردة  ان  ح�شّ حممد 

مرّوجي  ع�شابة  اإىل  النتمائهما  وذل��ك 

خمّدرات داخل املدينة.

ت�اريخ  )يف  اجلي�س  ق�ى  اأوقفت  كما 

خم��ت��ل��ف��ة( يف م��ن��اط��ق: دي���ر ال��ق��ّب��ة، 

امل��ي��ن��اء،  –عكار،  القيطع  �شفينة 

ا  عدداً ال�شمايل،  الربج  القّبة،  البادرية، 

اجلن�شية  من  واآخرين  امل�اطنيني  من 

على  الإقدامهم  وذل��ك  الفل�شطينية، 

اإط�ق الّنار من اأ�شلحة حربية يف اأوقات 

بع�شهم  ب��ح���زة  �شبطت  وق��د  �شابقة. 

الذخائر  م��ن  وكمّية  ف��ردي��ة  اأ�شلحة 

واالأعتدة الع�شكرية.

اجلي�س  اأوق���ف  ��ا،  اأي�����شاً طرابل�س  ويف 

خالد  حممد  امل���اط��ن   )2016/10/13(

م�اطنني  �شلب  على  الإق��دام��ه  ج��ّل���ل 

بقّ�ة ال�ش�ح، والفل�شطيني عادل اليا�س 

اأحمد لتنفيذه اأعمال ن�شٍب واحتيال.

ويف بلدة الكني�شة – عكار، ويف اأثناء 

 )2016/9/27( اجلي�س  من  قّ�ة  حماولة 

االأحمد  حممد  م�شطفى  املدع�  ت�قيف 

النتمائه  ع��س«،  ب�»م�شطفى  امللّقب 

اإىل  بادر  االإرهابي،  »داع�س«  تنظيم  اإىل 

اإعداد:

نينا عقل خليل

يوميات 

�أمنية

العدد 30377

اإرهابّي�ن يف عهدة الق�شاء وم�ق�ف�ن بتهم خمتلفة

اأيل�ل  �شهري  بني  الع�شكرية  ال�حدات  نّفذتها  التي  الّدهم  وعمليات  الأمنّية  التدابري  اأ�شفرت 

املخت�ّس،  الق�شاء  على  اخلطرين  امل�ق�فني  من  املزيد  اإحالة  عن  املن�شرمني  الأول  وت�شرين 

بالإ�شافة اإىل ت�قيف العديد من املطل�بني بجرائم خمتلفة.



اإط�ق النار على عنا�شر القّ�ة الذين رّدوا 

عليه باملثل ما اأّدى اإىل مقتله.

وحميطه  م��رب��ني  ج���رد  منطقة  ويف 

من  ق��ّ�ة  قامت  ال�شّنية(،  �شري  )اأع��ايل 

دهم  بعمليات   )2016/10/16( اجلي�س 

بع�س  تعّر�س  اأثر  على  وا�شعة،  وتفتي�س 

�شلب  وعمليات  العتداءات  امل�اطنيني 

القّ�ة �شخ�شني  اأوقفت  وقد  ال�ش�ح.  بقّ�ة 

علي  املدعّ�ان  وهما  بهما،  امل�شتبه  من 

ابراهيم  علي  وحممد  ع��ّ�وي  كامل 

بنادق   3 االأخ��ري  بح�زة  و�شبطت  ه��شر 

عمليات  خ�ل  �شبطت  كما  حربّية، 

حربّية  بنادق  خم�س  والّتفتي�س  الّدهم 

الذخائر  ا مع كمّية من  وم�شد�شاً اأخرى 

وح�اىل  يدوية  قنابل  وث�ث  لها  العائدة 

ح�شي�شة  بنبتة  حمملة  �شاحنة   35

لت�شنيع  ومعم�اً  امل�شّنعة  غري  الكيف 

كمّية  اإىل  باالإ�شافة  الك�كايني، 

الكيف  وح�شي�شة  الك�كايني  من 

واالأعتدة الع�شكرية.

... وبقاًعا

ت���اف��ر  ع��ل��ى  وب���ن���اءاً  يف2016/9/20، 

بعملية  اأ�شخا�س  قيام  ح�ل  معل�مات 

 – �شليفا  منطقة  يف  خم��ّدرات  تهريب 

اإىل  اجلي�س  من  دوري��ة  ت�ّجهت  ف���وي، 

املكان، حيث متّكنت من �شبط نح� 

الكيف  ح�شي�شة  مادة  من  كلغ   740

اإىل  وم��ش�عة  اأكيا�س  داخ��ل  بة  م��شّ

جانب الطريق العام.

كذلك، وخ�ل وج�د دورية من مديرية 

املخابرات )2016/9/30( يف بلدة احلّ�نية 

– البقاع، اأُبلغت عن تعّر�س دورية تابعة 
لق�ى االأمن الداخلي الإط�ق نار من قبل 

»راجن  ن�ع  �شيارة  ي�شتقّل�ن  م�شّلحني 

التابعة  الدورية  انتقال  اأثناء  ويف  روف��ر«. 

املذك�رة،  ال�شيارة  �شادفت  للمديرية، 

الّنار  اإط�ق  اىل  بداخلها  َمن  بادر  التي 

االآلية  واإ�شابة  ال��دوري��ة،  عنا�شر  باجتاه 

التي كانت تقّلهم بعّدة ر�شا�شات، فرّد 

املدع�  مقتل  اإىل  اأّدى  ما  باملثل  العنا�شر 

املدع�  وت�قيف  دن��د���س،  رام��ح  عبا�س 

ح�����ش��ني ن�����ش��ري 

دن����د�����س، وه��م��ا 

م����ن اأ����ش���ح���اب 

اجلرمية  ال�ش�ابق 

وم����ط����ل�����ب����ان 

ب��ع��ّدة م��ذك��رات 

ت�قيف.

اأّن  ت���ب���نّي  وق����د 

امل����دع����� ح�����ش��ني 

دن�����د������س ك���ان 

ي��ت��ج��ّ�ل ب��ه���ي��ة 

مّزورة با�شم خليل 

واأن  ها�شم،  علي 

���ش��ي��ارة »ال����راجن 

روف�����ر« ق���د مّت��ت 

���ش��رق��ت��ه��ا ب��ق��ّ�ة 

التاريخ  ال�ش�ح يف 

نف�شه من حملة امل�ن ال�شال – املنت، وهي 

حتمل عّدة ل�حات مزّورة.

اجلي�س  م��ن  ق��ّ�ة  �شبطت  ذل��ك،  اإىل 

ا  )2016/9/30( يف منطقة عر�شال، �ش�حاً

يدوية  ورّمانة  ن�ع ك��شنك�ف  ا  حربياً

واالأعتدة  اخلفيفة  الذخائر  من  وكمّية 

ن�ع  �شيارة  داخ��ل  وذل��ك  الع�شكرية، 

مبنى  من  بالقرب  مرك�نة  »هي�نداي« 

البلدية اجلديد. يف حني اأوقفت ق�ى من 

اجلي�س العديد من املطل�بني الإط�قهم 

النار من اأ�شلحة حربية.

... ويف اجلن�ب وجبل لبنان

اأوقفت دورية من اجلي�س )2016/10/12( 

حممد  خالد  امل���اط��ن  اجلّية  حمّلة  يف 

اأح��د  طعن  على  الإق��دام��ه  �شعيفان، 

بجروح  واإ�شابته  ب�شكني،  الع�شكريني 

ق����ى اجلي�س  اأوق��ف��ت  خ��ط��رة. ك��م��ا 

ابراهيم  الفل�شطينيني   )2016/9/22(

حّم�د،  عا�شم  ونبيل  كنعان  حممد 

الإقدامهما على اإط�ق الّنار من اأ�شلحة 

حربية.

من  دوري��ة  اأوقفت  النّقا�س،  حملة  يف 

اأب��ي  بطر�س  رمي���ن��د  امل���اط��ن  اجلي�س 

على   ،)2016/9/22 )ليل  اأقدم  الذي  عاد 

باجتاه  حربي  م�شد�س  من  الّنار  اإط���ق 

بح�زة  و�شبطت  ف��اأرداه،  امل�اطنني  اأح��د 

امل�ق�ف امل�شد�س امل�شتعمل يف اجلرمية.

ت�قيفات وم�شب�طات

نّفذتها  التي  االأمنّية  التدابيري  نتيجة 

املناطق  خمتلف  يف  اجلي�س  وح���دات 

اأوقفت  واال�شتقرار،  االأمن  على  للحفاظ 

قيادة  اأ�شدرته  بياٍن  وفق  ال�حدات  هذه 

اجلي�س - مديرية الت�جيه )2016/10/8(، 

ا من جن�شيات خمتلفة،  نح� 3164 �شخ�شاً

لت�ّرط بع�شهم يف جرائم اإرهابية واإط�ق 

واالجت��ار  م�اطنني،  على  واع��ت��داء  ن��ار 

باملخدرات والقيام باأعمال �شرقة وتهريب 

وارتكاب  وممن�عات،  اأ�شلحة  وحيازة 

االآخر خمالفات عديدة، ت�شمل  بع�شهم 

التج�ال داخل االأرا�شي اللبنانية من دون 

اإقامات �شرعية، وقيادة �شيارات ودّراجات 

نارية من دون اأوراق قان�نية.

و250  �شيارات   304 امل�شب�طات  و�شملت 

االأ�شلحة  من  وكمّيات  نارية،  دّراج��ة 

والرّمانات  اخلفيفة  والذخائر  الفردية 

كلغ   620 نح�  اإىل  باالإ�شافة  اليدوية، 

االأج��ه��زة  م��ن  وكمّية  امل��خ��ّدرات  م��ن 

االإلكرتونية واالأعتدة الع�شكرية.
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تكرمي

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

العدد 36377

قوى الأمن الداخلي 

تكّرم اللواء الركن اأحمد احلاج 

وتطلق ا�سمه على اإحدى قاعات معهدها

كّرمت قيادة قوى الأمن الداخلي اللواء الركن ال�سفري اأحمد احلاج يف احتفال ح�سره كٌل 

من وزيري الداخلية والبلديات، احلايل نهاد امل�سنوق، وال�سابق مروان �سربل، املدير العام 

اأّيوب ممّثلاً قائد اجلي�ض  ابراهيم ب�سبو�ض، والعميد �سبحي  اللواء  الداخلي  لقوى الأمن 

ومدير  ال�سّعار،  ه�سام  الداخلي  الأمن  لقوى  ال�سابق  العام  واملدير  قهوجي،  جان  العماد 

ال�سيا�سية والع�سكرية  ال�سخ�سيات  اإىل عدد من  اأحمد احلّجار،  العميد  معهد قوى الأمن 

والجتماعية.

يف   – عيد  و�سام  ال�سهيد  الرائد  ثكنة   – الداخلي  الأمن  قوى  معهد  يف  الحتفال  اأقيم 

عرمون وتخّلله اإطلق ا�سم اللواء الركن احلاج على قاعة املحا�سرات الرئي�سة يف املعهد. 

الوزير امل�سنوق

كلمة  األقى  والبلديات  الداخلية  وزير 

»حمطات  خاللها  ا�ستعاد  املنا�سبة  يف 

الركن  ال��ل��واء  ح��ي��اة  م��ن  مف�سلية« 

احلربية  امل��در���س��ة  م��ن  ب����دًءا  احل����اج، 

)الكّلية حالًيا( يف اجلي�ش، مروًرا بقيادة 

قوات الأمن العربية، و�سوًل اإىل قيادة قوى 

الأمن الداخلي...

احلاج  الركن  باللواء  امل�سنوق  واأ�ساد 

عام  مدير  اآخر  اأو  اأول  يكن  »مل  قائاًل: 

وبعده  قبله  جاء  الداخلي،  الأم��ن  لقوى 

عديدون،  واأمنيون  ومدنيون  ع�سكريون 

اإّل اأّن قّلة من اأمثاله تركت اأثًرا وا�سًحا 

ابراهيم  اللواء  القّلة  هذه  ومن  ومميًزا، 

ب�سبو�ش... واعترب اأن قيادة اللواء احلاج 

ت��ب��دو كاأنها  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  ل��ق��وى 

احلقيقة الدائمة يف �سخ�سيته...«.

يف  النخبة  رج���ال  امل�����س��ن��وق  وو���س��ف 

ق��ط��اع��ات ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ويف 

مقدمهم �سعبة املعلومات، باأّنهم اأرجل 

ال�سه��داء  �سه�ادة  وقدوتهم  ال��رج��ال، 

م�سوؤولياته��م  ثم��ن  دفع��وا  الذي��ن 

عاه��دوا  م��ا  يف  و�سدق��وا  الوطني�ة... 

الوطن عليه. 
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اللواء احلاج

التي  الفرتة  احل��اج:  ال��ل��واء  ق��ال  ب��دوره 

الأم��ن  ل��ق��وى  ع��ام  كمدير  ق�سيتها 

اأه���م مراحل  ال��داخ��ل��ي، ك��ان��ت م��ن 

اأّن  على  م�سدًدا  الع�سكرية  م�سريتي 

مقّوماتها  وم��ن  اخللقية  »ال��ك��ف��اءة 

الإميان بالوحدة الوطنية والولء اخلال�ش 

دون اإ�سراك للبنان الواحد، ال�سّيد، احلّر، 

ك  امل�ستقّل، والتفاين يف خدمته، والتم�سّ

ال�سدائد،  اأم���ام  وال��ث��ب��ات  بالن�سباط، 

املعنوي  الزاد  هي  املغريات«  عن  والرتّفع 

الذي ل يكتب لأي م�سوؤول ن�سٌر اأو جناح 

من دونه... 

على  ال�سر�سة  املوؤامرة  »اأن  املكّرم  وراأى 

الأح��داث  وما  م�ستمرة،  زال��ت  ما  لبنان 

غالًبا  وتختربها  تخو�سها  التي  الدامية 

اإل  املناطق،  بع�ش  يف  امل�سّلحة  قّواتنا 

الدليل ال�ساطع على ذلك، وما علينا اإل 

البذل،  على  م�سّممة  باإرادة  لها  الت�سّدي 

مهما بلغت الت�سحيات...«.

اللواء ب�سبو�ض

نّوه يف كلمته  ب�سبو�ش  ابراهيم  اللواء 

باأداء اللواء الركن احلاج الذي توىّل قيادة 

العامني  بني  »م��ا  الداخلي  الأم��ن  ق��وى 

1977 و1982 فاأر�سى ركائز العمل الأمني 

املوؤ�س�ساتي الحرتايف وقواعد العمل الإداري 

وانطلقت  والتنظيمي فيها،  واللوج�ستي 

يف  ال�سرطة  ت�ساهي  اليوم  اأ�سبحت  حتى 

مبهماتها  تقوم  وهي  العامل،  دول  اأرق��ى 

بكل جدارة واحرتاف وحتقق الإجناز تلو 

الآخر«.

الرتب  »اإّن  ب�سبو�ش:  ال��ل��واء  اأ���س��اف 

باللواء  اأهميتها  على  �ساقت  واملنا�سب 

الوظيفية  حياته  ط��وال  احل��اج  الركن 

عاًما،  واأرب��ع��ني  الث��ن��ني  جت���اوزت  التي 

مراحل  جميع  يف  واملثال  املثل  فكان 

حياته الع�سكرية 

احلافلة  واملدنية 

ب�������الإجن�������ازات 

الهاّمة«.

العميد احلّجار

حت�������ّدث ق��ائ��د 

العميد  امل��ع��ه��د 

م�سيًدا  احل���ّج���ار 

املكّرم  بخ�سائل 

ف���ق���ال: »���س��اب��ط 

مميز يف اجلي�ش اللبناين، اأّدى اأدواًرا موؤّثرة 

والوطني؛  الع�سكري  ال�سعيدين  على 

يف  جّبارة  جهوًدا  بذل  لمع،  ودبلوما�سي 

�سبيل ن�سرة وطنه وخدمة الق�سايا العربية 

املحّقة؛ ومدير عام ا�ستثنائي لقوى الأمن 

الداخلي، عمل على اإعادة بناء املوؤ�س�سة 

وجتهيزها عديًدا وعتاًدا، واأعّدها ملواجهة 

التحّديات التي كانت تنتظرها يف فرتة 

ع�سيبة من عمر الوطن...

اللواء  ا�سم  اإط��الق  اخلتام  يف  واأعلن 

قاعات  اإح����دى  على  احل���اج  ال��رك��ن 

الت�سمي�ة  ه��ذه  تكّرمه  ال��ذي  املعهد 

وت�سّرف��ه...«.



تخريج

اإعداد:

تريز من�سور

العدد 38377

تخريج �ضباط

دورة قائد كتيبة 

ال�ضاد�ضة والأربعني

ممثل قائد اجلي�ض: 

اأح�سنوا منذ اليوم 

�سناعة م�ستقبلكم 

اجلهوزية العالية للوحدات والأفراد هي 

نتاج املعرفة املقرونة باخلربة العلمية، وبهذه 

اجلهوزية تنجحون يف اأداء خمتلف املهّمات، 

ول �سّيما منها املعركة املفتوحة التي يخو�سها 

اجلي�ض �سّد التنظيمات الإرهابية... بهذه 

الكلمات توّجه قائد كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 

والأركان العميد الركن علي مّكه اإىل ال�سباط 

يف تخريج دورة قائد كتيبة ال�ساد�سة والأربعني 

الذي تراأ�سه ممثلاً قائد اجلي�ض العماد جان 

قهوجي، واأقيم يف ح�سور اأ�ساتذتها وعدد من 

ال�سباط يف مقر الكلية – الفيا�سية.

معركة حتّدي الذات

قال العميد مكي: »منذ خم�سة اأ�سهر 

�سامتة  معركة  خو�ش  ب���داأمت  خلت 

واتخذمت  ال��ذات،  مع  حتّدًيا  اأردمت��وه��ا 

فيها من القلم والكتاب �سالًحا لكم، 

العقل  ومن  ذخرية،  والإرادة  املثابرة  ومن 

عدّوكم  كان  حيث  ميداًنا،  واملعرفة 

يف هذه املعركة، كل ما جتهلون. لقد 

تم املعركة بنجاح وبتمّيز، وها اأنتم  خ�سّ

ب�سهادة  ظافرين  منها  تتخرجون  اليوم 

الكفاءة الأهلية لقيادة كتيبة، فهنيًئا 

اأجنزمت، حيث �ست�سّكل هذه  لكم ما 
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ال�سهادة ر�سيًدا اإ�سافًيا لكم، ودافًعا اإىل 

و�سوًل  واإنتاجيتكم،  اأدائكم  تطوير 

وما  اجلي�ش  قيادة  منكم  تاأمله  ما  اإىل 

ينتظره روؤ�ساوؤكم«.

منكم  واح��د  كل  »ليعلم  واأ���س��اف: 

الناجحة  املهنية  م�سريته  خال�سة  اأّن 

ال�سابقة  واإجنازاته  اأفكاره  ح�ساد  هي 

�سناعة  اليوم  منذ  فاح�سنوا  واحلالية، 

اكت�سبتموه  ما  وليكن  م�ستقبلكم، 

من معارف وعلوم خمتلفة، منارة هدي 

امل�سوؤوليات  حتّملكم  خ��الل  لكم 

ا  اأي�سً ولتظهر  ال��واج��ب��ات،  واأدائ��ك��م 

مناقبيتكم وان�سباطكم واندفاعكم، 

بثقة  واحد منكم  يحظى كل  بحيث 

روؤ�سائه، ويتحّول اإىل مثاٍل يحتذى به اأمام 

باأّل  اأو�سيكم  الإطار  هذا  ويف  مروؤو�سيه. 

تكتفوا مبا تزّودمت من علوم ومعارف، 

منها  املزيد  اكت�ساب  على  ثابروا  بل 

كّلما اأتيحت لكم الفر�سة«. 

�سكر وتنويه

العميد  ���س��ك��ر  كلمته  خ��ت��ام  يف 

متمّنًيا  امل�ساركني،  مّكه  ال��رك��ن 

والرفعة  النجاح  دوام  املتخرجني  لل�سباط 

ن��ّوه  كما  الع�سكرية،  ر�سالتهم  يف 

بذلها  التي  واملثمرة  الكبرية  باجلهود 

اإىل  واإداري��ني،  مدّربني  الكّلية،  �سباط 

جانب الأ�ساتذة املحا�سرين، الذين قّدموا 

اأف�سل ما لديهم من خربات وطاقات يف 

والعلمية  الع�سكرية  النواحي  خمتلف 

والثقافية.

الرائد  حّل  التي  الدورة  نتائج  ُتليت  ثم 

تبادل  وبعد  طليعتها،  يف  مرعي  و�سيم 

الدروع وت�سليم ال�سهادات، �سرب اجلميع 

نخب املنا�سبة.



الفتتاح واأعمال اليوم الأول

العميد  رّح��ب  الوطني،  الن�سيد  بعد 

األقت  ثم  باحل�سور،  نا�سيف  الركن 

ال��ي��ا���ش ك��ل��م��ة اجلهة  رن���ا  ال�����س��ي��دة 

اأحمد  الركن  املقّدم  وعر�ش  الداعمة، 

برنامج  عن  امل�سوؤول  اللبابيدي  خمتار 

لالأعمال  العربي  الإقليمي  ال��ت��ع��اون 

مّت  التي  الأع��م��ال  ب��الأل��غ��ام،  املتعّلقة 

للعام  العملياتي  املخطط  وفق  تنفيذها 

اإىل  متطّرًقا  تنّفذ،  مل  التي  وتلك   ،2016

ذكر  كما  وال��ت��ح��ّدي��ات.  ال�سعوبات 

واأبرزها:  املوؤمتر  اأهداف  اللبابيدي  املقّدم 

ال�سرتاتيجي  التخطيط  يف  امل�ساركة 

للمعلومات  جمع  العربي،  للربنامج 

العربية  ال��ربام��ج  بحاجات  املتعّلقة 

لال�ستفادة  قدراتها  ومعرفة  وحتليلها، 

عمل  لتفعيل  مقرتحات  وو�سع  منها، 

الربنامج العربي...

جماعية  مناق�سات  ذل���ك  اأع��ق��ب 

الربنامج  يف  العمل  لتفعيل  واقرتاحات 

العمل  اأول���وي���ات  ال��ع��رب��ي، م��ع حت��دي��د 

قدم  وقد  الأه��داف،  حتقيق  تتيح  التي 

امل�����س��ارك��ون ال��ع��دي��د من 

ال��ت��ي ميكن  الق���رتاح���ات 

ال�سكل  ع��ل��ى  تلخي�سها 

الآتي:

دور  تفعيل  يف  امل�ساعدة   •
اإدارة  يف  ال��ل��ب��ن��اين  امل��رك��ز 

الربنامج العربي.

املتعّلقة  الأعمال  جعل   •
ب��الأل��غ��ام ���س��م��ن ال��ربام��ج 

التنموية الوطنية.

وباقي  الربامج  بني  الثنائي  التعاون   •
املوؤ�س�سات الدولية.

وتعبئة  احلكومي  الدعم  تفعيل   •
املوارد الب�سرية.

القادرة  العربية  ال��دول  مع  التوا�سل   •
على التمويل واملانحني العرب.

اليوم الثاين

ت��رّك��زت اأع��م��ال ال��ي��وم ال��ث��اين على 

وتعبئة  ال�سرتاتيجية  الو�سائل  دع��م 

نوق�ست خاللها  وتخّللته جل�سة  املوارد، 

من  تطرحه  وم��ا  التمويل  �سعوبات 

املمكنة،  واحللول  والبدائل  حتديات 

ال�����س��ودان،  م��ن  ك��ل  ب��رام��ج  وعر�ست 

يف  جتاربها  وفل�سطني  موريتانيا  ليبيا، 

هذا املجال.

م��ارون  بو  بيار  الركن  العقيد  واألقى 

حم��ا���س��رة ع���ن ال���ت���ع���اون امل�����س��رتك 

الع�سكري – املدين يف الأعمال املتعّلقة 

جزًءا  التعاون  هذا  ي�سّكل  اإذ  بالألغام، 

لبناء  اجلهود  وت�سافر  امل��وارد  تعبئة  من 

م�ؤمترات

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

العدد 40377

املوؤمتر ال�سنوي اخلام�ض ملديري الربامج 

الوطنية للأعمال املتعّلقة بالألغام

اأقيم يف فندق لنكا�سرت بلزا - الرو�سة املوؤمتر 

الوطنية  الربامج  ملديري  اخلام�ض  ال�سنوي 

مركز  من  بدعم  بالألغام  املتعّلقة  للأعمال 

لأهداف  الألغام  اإزالة  لأن�سطة  الدويل  جنيف 

اإن�سانية. وقد ح�سره العميد الركن اإيلي نا�سيف 

رئي�ض املركز اللبناين للأعمال املتعّلقة بالألغام 

و�سباطه وممّثلون عن برامج نزع الألغام يف: 

موريتانيا،  ليبيا،  الأردن،  العراق،  اجلزائر، 

فل�سطني، ال�سومال، وال�سودان.



هذا  املحا�سر يف  واأ�سار  الوطنية.  القدرات 

اأن  اأثبت  اأّن املركز اللبناين  ال�سياق اإىل 

يف  الع�سكريني  مع  والتعاون  التعامل 

العمليات الإن�سانية ل يختلف عنه مع 

ي�سّكل  اأّن��ه  كما  املدنيني، 

احلكومة  ب��ني  و���س��ل  �سلة 

العاملة  واملنّظمات  اللبنانية 

وبني  وبينها  املجال،  هذا  يف 

املنّظمات الدولية واملانحني. 

العميد  ط��رح  جهته  م��ن 

واق��ع  فقيه  ح�سن  ال��رك��ن 

متطرًقا  العامل  يف  امل�سكلة 

التكامل  ع��م��ل��ي��ات  اإىل 

والتن�سيق يف الربامج الوطنية 

احلكومية  املوؤ�س�سات  وباقي 

وغري احلكومية ما ي�ستدعي 

ت�ستوعب  منظومة  خ��ل��ق 

الهداف املوؤ�س�ساتية ورغباتها 

حتقيق  اىل  وتقود  املختلفة، 

تكاتف  عرب  العليا  امل�سالح 

على  م�سدًدا  وامل��وارد،  اجلهود 

ت�سريعات  اإىل  ة  املا�سّ احلاجة 

على  وق���وان���ني(  )م��را���س��ي��م 

واملركز  املعاهدات  �سعيد 

والهيئة.

وحت��ّدث��ت ال��دك��ت��ورة ح��ب��وب��ة ع��ون، 

ممّثلة جامعة البلمند يف لبنان واللجنة 

الألغام  خماطر  من  للتوعية  الوطنية 

يف  امل��راأة  دور  عن  العنقودية،  والقنابل 

ب��الأل��غ��ام،  املتعّلقة  الأع��م��ال  جم��ال 

الن�ساء تعملن يف جمال  اأّن  اإىل  فاأ�سارت 

وه��ّن  ب��ل��ًدا؛   20 يف  الأل��غ��ام  مكافحة 

نزع  لوظائف  ونف�سًيا  ج�سدًيا  منا�سبات 

الإنتاجية  وقدرتهّن  الألغام 

لفتًة  ال��رج��ال،  ق��درة  تعادل 

اإ�سراك املراأة يف قطاع  اأّن  اإىل 

ن  ي�سيطر عليه الذكور يح�سّ

بيئة العمل.

اليوم الثالث

يف اليوم الثالث عر�ش رود�ش 

غ��ي م��ارك��و���ش م��ن مركز 

ال��ت��ط��ّورات  ال����دويل  جنيف 

املتعّلقة  الأع��م��ال  جم��ال  يف 

اإىل  التطّرق  ومّت  ب��الأل��غ��ام، 

غري  بال�عبوات  يتعلق  م��ا 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  النظامية، 

خربات العراق يف هذا املجال، 

�سمن  اإدخ��ال��ه��ا  واإم��ك��ان 

ال��ن�����س��اط��ات الإن�����س��ان��ي��ة يف 

الأعمال املتعّلقة بالألغام. ويف 

نهاية املوؤمتر مّت عر�ش موجز 

العملياتي  امل��خ��ط��ط  ع��ن 

للربنامج العربي للعام 2017. 
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التو�سيات العامة للموؤمتر

�سدرت عن املوؤمتر تو�سيات عامة يف ما يلي اأبرزها:

وبني  العربية  الربامج  بني  امل�ستمر  التوا�سل  تفعيل   •
ا بني الربامج يف ما بينها. الربنامج العربي، واأي�سً

وامل�ساعدات  الالزمة،  والوثائق  املعلومات  توفري   •
التقنية من خالل املوقع الإلكرتوين للربنامج العربي.

الربنامج  ن�ساطات  جميع  يف  الفّعالة  امل�ساركة   •
العربي.

• امل�ساركة يف اأعمال ترجمة الوثائق ومراجعتها.
• التوا�سل مع الربنامج العربي لتحديد زيارات التعاون 

واحلاجات املطلوبة من املدر�سة الإقليمية.

وجم��الت  اخل��رباء  اأ�سماء  العربي  الربنامج  تزويد   •
بكفاءات  القدرات  بناء  اإىل  الو�سول  بغية  عملهم، 

ذاتية.

ال�سنوي  املوؤمتر  اأو  اإمكان تنظيم ور�ش عمل  • درا�سة 
للمدراء لدى الدول الأع�ساء يف الربنامج بح�سب رغبتها، 

وبالتن�سيق مع مركز جنيف الدويل واملعنيني.



ور�ش عمل 

اإعداد:ودورات

با�سكال معّو�ض بومارون

العدد 42377

مديرية القانون الدويل وحقوق الإن�ضان

تدريب على التعامل 

مع املوقوفني وامل�ستجوبني

وتعزيز حماية املعّر�سني للخطر

يف �سياق عملها على ن�سر القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان يف 

القانون  التعليم، نّظمت مديرية  اللبناين وبالتن�سيق مع مديرية  اجلي�ض 

الدويل وحقوق الإن�سان ور�سة عمل، واأقامت دورة تدريبية �سارك فيها 

�سباط من اجلي�ض اللبناين.

ور�سة العمل

حا�سر يف الور�سة، فريق مدّربني من املركز الدفاعي للدرا�سات 

جون  ال�سيد  برئا�سة   ،)DIILS( الأمريكي  الدولية  القانونية 

اإفريقيا  وغرب  وو�سط  الأو�سط  ال�سرق  الإقليمي يف  املدير  فلف�ش 

يف معهد الدرا�سات القانونية الدولية؛ اأما الهدف منها فكان 

حلقوق  ال��دويل  والقانون  الإن�ساين  ال��دويل  بالقانون  التعريف 

وتعزيز  وال�سلم،  احلرب  زمني  يف  تطبيقهما  واآليات  الإن�سان، 

مع  التعامل  يف  امل�ساركني  ال�سباط  لدى  املوجودة  اخل��ربات 

اإىل  بالإ�سافة  والتحقيق،  ال�ستجواب  التوقيف وخالل  حالت 

املجال  امل�ستخدمة يف هذا  والو�سائل  الأ�ساليب  اّطالعهم على 

من قبل اجلي�ش الأمريكي.

الإن�ساين  الدويل  القانون  مديرية  �سباط من  الور�سة  يف  �سارك 

وحقوق الإن�سان، ومديرية املخابرات و�سرطة منطقة بريوت وفوج 

حقوق  اإحرتام  الآتية:  املوا�سيع  وت�سّمنت  اخلام�ش،  التدّخل 

الع�سكرية  العدالة  يف  ال�سفافية  املدنية،  وال�سلطات  الإن�سان 

الدولية  اللجنة  الدولية،  امل�سّلحة  النزاعات  التحقيقات،  ويف 

والتحقيق  العتقال  التعذيب،  �سد  احلقوق  الأحمر،  لل�سليب 

يف اأفغان�ستان.

اأبو  اليا�ش  الركن  العميد  األقى  العمل  جل�سات  ختام  يف 

جودة مدير القانون الدويل وحقوق الإن�سان كلمة �سكر فيها 

الفريق الأمريكي على جهوده، كما اأثنى على اأداء ال�سباط. 

بدوره، توّجه رئي�ش الفريق الأمريكي ال�سيد فلف�ش اإىل ال�سباط 

جرت  التي  القّيمة  وبالنقا�سات  بجّديتهم  منّوًها  امل�ساركني 

خالل الور�سة، ثم مّت ت�سليم ال�سهادات لل�سباط املتخّرجني.



الدورة التدريبية

الدويل  القانون  اأحكام  اإدم��اج  اإىل  التدريبية  ال��دورة  هدفت 

الكليات  يف  املعتمدة  التدريب  مناهج  يف  الإن�سان  حلقوق 

الأ�سخا�ش  حماية  تعزيز  حول  وكانت  الع�سكرية،  واملعاهد 

املعّر�سني للخطر، وتناولت عدة موا�سيع: الاّلجئون واملهاجرون، 

نوع  على  القائم  والعنف  اجلن�سي  العنف  بالب�سر،  الإجت��ار 

يف  مبا  للخطر،  املعّر�سون  الأ�سخا�ش  الطفل،  حماية  اجلن�ش، 

ذلك �سحايا ال�سدمات النف�سية. 

وقد كانت للعميد الركن اأبو جودة كلمة يف افتتاح الدورة 

يف  اإدماجها  من  والهدف  الدورة،  موا�سيع  اأهمية  فيها  تناول 

املناهج التدريبية، كما توّجه بال�سكر اإىل املفّو�سية ال�سامية 

الأ�سخا�ش  حماية  جمال  يف  جهودها  على  الاّلجئني  ل�سوؤون 

املعّر�سني للخطر.

يحيا  وهم:  العدل  وزارة  من  منتدبون  ق�ساة  الدورة  يف  حا�سر 

ومن  عاكوم؛  ورنا  منيمنة،  اأ�سامة  با�سيل،  مار�سيل  غبورة، 

املتحدة  لالأمم  التابعة  الاّلجئني  ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية 

كل من: بريجيت �سلبيان، نبيل فرام، �ستيفاين الرّي�ش، نزار 

الرقاوي، جودي احل�سني، مالك احل�سن، وطارق زين الدين.

�سابًطا   15 منها  كاًل  ح�سر  دفعات،  ثالث  ال��دورة  �سملت 

مناطق  و�سرطة  الع�سكرية  ال�سرطة  املخابرات،  مديرية  من: 

األوية امل�ساة  )البقاع، بريوت، جبل لبنان، اجلنوب، ال�سمال(، 

الرّبية  احل��دود  واأف��واج  التا�سع(،  الثامن،  اخلام�ش،  )الثالث، 

املفو�سية  من  م�سوؤولني  اإىل  اإ�سافة  الثالث(،  الثاين،  )الأول، 

ال�سامية ل�سوؤون الاّلجئني التابعة لالأمم املّتحدة.
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اإعداد: ندين البلعة خريالله

اأجهزة 

القيادة
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مقّر عام اجلي�ش

حمّرك الأموال والأعمال الإدارية 

واللوج�ستية يف القيادة واأجهزتها

هو مقّر قيادة اجلي�ض واأجهزتها يف وزارة الدفاع الوطني، يتوىّل مهمات 

بريد  اإىل  الإ�سبارات والرتقيات،  اإدارية ومالية ولوج�ستية جّمة... فمن 

ا �سرف  القيادة، وال�سلفات، والق�سائم الإدارية واملالية واملحروقات، وطبعاً

الرواتب والتعوي�سات وامل�ساعدات واأموال املدار�ض وحتويلها، فمقّر عام 

اجلي�ض يُعنى بال�سوؤون املالية والإدارية والعائلية للع�سكريني وللموظفني 

ا، اإ�سافة اإىل تنفيذ الأعمال  املدنيني العاملني يف الأجهزة التابعة له اإدارياً

ا باملليارات، ما  ا اأرقاماً اللوج�ستية داخل الوزارة. وبالتايل فهو يُعالج يومياً

�سة. يحّتم توزيع العمل على اأق�سام ومكاتب و�سرايا وف�سائل متخ�سّ

قائد مقّر  زرنا  الدقيقة،  املهّمات  الهائل من  الكّم  للّطلع على هذا 

الدفاع  وزارة  يف  مكتبه  يف  �سديد  جورج  الركن  العميد  اجلي�ض  عام 

وكان  تهداأ،  ل  احلركة  حيث  الريزة،  الوطني- 

لنا معه حديث مطّول عن �سوؤون املقّر.

مهمات عديدة

�سديد  جورج  الركن  العميد  ي�ستهّل 

حديثه مو�سًحا اأن املهمات ت�سمل تاأمني 

احلرا�سة الداخلية للمقّر العام والأجهزة 

عمليات  يف  وامل�ساهمة  ل��ه،  التابعة 

احلماية والدفاع املتقارب عنه، وتنظيم 

على  وال�سهر  فيه  امل��ي��داين  التمركز 

الن�سباط والتجّول داخله. وهو يدير اأمور 

ودوائر  العام  التابعني للمقّر  الع�سكريني 

اخلارج  يف  املوجودين  واأولئك  الأركان، 

واملدنيني  دورات(،  يتابعون  )ال��ذي��ن 

العاملني يف وزارة الدفاع الوطني. ُي�ساف 

مباين  وعتاد  من�ساآت  اإدارة  ذل��ك،  اإىل 

اجلي�ش  وق��ي��ادة  الوطني  ال��دف��اع  وزارة 

وال�ساحات  احلدائق  وتعّهد  و�سيانتها، 

العميد  وُي�سري  فيها.  العامة  والأماكن 

تغذية  يوؤّمن  املقّر  اأّن  اإىل  �سديد  الركن 

يحتوي  وهو  له،  التابعني  الع�سكريني 

على مق�سف لل�سباط، ومطعم للرتباء، 

كذلك،  اجلندي.  بيت  اإىل  بالإ�سافة 

بينها  من  اأخ��رى  خدمات  املقّر  يوؤّمن 

تنظيم املحا�سرات، وحفالت التكرمي، 

ا  اأي�سً وي��ق��وم  وغ��ريه��ا.  والكوكتيل 

وال�سهر  له  امليداين  التمركز  بتنظيم 

على الن�سباط والتجّول داخله.

هذه املهمات الكثرية تتوّزع على عّدة 

تتوىّل  ومفارز  و�سرايا  ومكاتب  اأق�سام 



اإ�ستناًدا اإىل توجيهات  اإدارتها وتنفيذها 

القيادة واأوامر قائد املقّر وتخ�سع لإ�سرافه 

املبا�سر.

الق�سم الأول:

اإ�سبارات وم�ستندات

يتاأّلف الق�سم الأول من اأمانة �سّر واأربعة 

فرع  ال�سباط،  اإ�سبارة  فرع  هي:  فروع، 

اإ�سبارة الرتباء، فرع اإ�سبارة الأفراد وفرع 

اإ�سبارة املجندين.

اإذ  الإ�سبارات،  اآلف  يعالج  الق�سم  هذا 

اإّنه يقوم بتنفيذ الأعمال الإدارية املتعّلقة 

واملجّندين  والأف���راد  والرتباء  بال�سباط 

اإىل  بالإ�سافة  القيادة،  لأجهزة  التابعني 

للمقّر،  ع�سوًيا  التابعني  الع�سكريني 

مكتب  الآتية:  الأجهزة  من  كل  يف 

املجل�ش  الع�سكرية،  الغرفة  القائد، 

مديرية  الأرك���ان،  اأمانة  الع�سكري، 

مديرية  التوجيه،  مديرية  املخابرات، 

الأفراد،  واملالية، مديرية  الإدارية  الق�سايا 

التاأليل،  مديرية 

التعبئة،  مديرية 

اأرك���������������������ان 

للعديد  اجل��ي�����ش 

ول���ل���ع���م���ل���ي���ات 

ول���ل���ت���خ���ط���ي���ط 

وللتجهيز، الق�ساة 

هيئتا  ال��ريزة،  �سباط  ن��ادي  املنفردون، 

واملدنيني،  الع�سكريني  اأو���س��اع  �سوؤون 

�سوؤون  هيئة  الإداري����ة،  ال�����س��وؤون  هيئة 

هيئة  الع�سكري،  والإع���الم  التوجيه 

ال�سوؤون اللوج�ستية، هيئة �سوؤون التجنيد 

الأرك��ان  عمل  تاأليل  جهاز  والتعبئة، 

الع�سكريني،  اإ�سكان  جهاز  املركزي، 

املفت�سية  ل�����الإدارة،  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة 

واملدفعية  والإ�سارة  امل�ساة  اأ�سلحة  العامة، 

ال�ستالم  جلنة  وامل��درع��ات،  والهند�سة 

ا�ستالم  جلنة  التلزمي،  جلنة  الدائمة، 

املجل�ش  التحقيق،  جلنة  املحّللة،  املواد 

املو�سوعون  الع�سكريون  ال��ت��اأدي��ب��ي، 

مركز  ال�سابقني،  ال��روؤ���س��اء  بت�سّرف 

نادي  ال�سرتاتيجية،  والدرا�سات  البحوث 

ال��رت��ب��اء امل��رك��زي 

وه���ي���ئ���ة ����س���وؤون 

ال�سباط.

اأع��م��ال  ت�سمل 

ه���ذا ال��ق�����س��م ما 

التدوينات  ي��ل��ي: 

الإ����س���ب���ارات  يف 

درج��ات،  )تهاٍن، 

دورات  عقوبات، 

درا�����س����ي����ة وغ���ري 

دورات  درا���س��ي��ة، 

ال������داخ������ل  يف 

واأو�ساع  واخل��ارج، 

خم��ت��ل��ف��ة(، رف��ع 

الرتقية  ترا�سيح 

ل����رت����ب اأع���ل���ى 

نيل  وت���را����س���ي���ح 

وتنظيم  الأو�سمة، 

امل���������س����ت����ن����دات 

اخل�������ا��������س�������ة 

بالع�سكريني )بيان بالأحوال ال�سخ�سية 

واخلدمات، ن�سخة عن �سجل العقوبات، 

تنظيم  ت�ساريح-  اث��ن��ني،  رق��م  من��اذج 

ط��ل��ب��ات ع��ق��ود ال��ت��ط��ّوع(، وك���ل ما 

تتطّلبه هذه الأعمال من طباعة وت�سوير 

وا�ستن�ساخ �سمن املهل املحّددة.

الق�سم الثالث:

تدريب وم�سك �سجلت

العمالين  امل��ع��اون  هو  الثالث  الق�سم 

لقائد مقّر عام اجلي�ش، وهو الذي ينّظم 

الن�ساطات التدريبّية والتعليمّية وينّفذها 

وي�ستدركها، وهو ي�سّكل حلقة ات�سال 

وتربطه  التعليم  مديرية  مع  عمودية 

عالقة اأفقية باأق�سام املقّر و�سراياه.

ومهّماته  الق�سم  هذا  اأعمال  ل  ُتف�سَّ

كالآتي:

القيادة،  بريد  تنفيذ  اإداري��ة:  اأعمال   -

والعمليات  الوقائع  �سجالت  م�سك 

اأركان  من  لكل  التابعة  الع�سكرية 

وللعديد  وللتخطيط  )للتجهيز  اجلي�ش 

وللعمليات(، مديرية التوجيه، مكتب 

الق�سايا  الأركان، مديرية  اأمانة  القائد، 

جهاز  التاأليل،  مديرية  واملالية،  الإدارية 

مركز  املركزي،  الأرك��ان  عمل  تاأليل 

البحوث والدرا�سات ال�سرتاتيجّية واملقّر.

ال�سنوية  الرماية  تنفيذ  ورمي:  ريا�سة   -

عام  ملقر  التابعني  الع�سكريني  لآلف 

املتمركزة  ال��ق��ي��ادة  واأج��ه��زة  اجلي�ش 

من  ولكل  الوطني،  الدفاع  وزارة  داخل 

الع�سكريني املتطّوعني،  اإ�سكان  جهاز 

املركزي،  الأرك��ان  عمل  تاأليل  جهاز 

املركز  والتعبئة،  التاأليل  مديرّيَتي 

اللبناين لالأعمال املتعّلقة بنزع الألغام، 

البحوث  مركز  الإداري��ة،  ال�سوؤون  هيئة 

اأجهزة 

القيادة
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الأ�سلحة،  ال�سرتاتيجّية،  وال��درا���س��ات 

ال�سباط-  التلزمي، نادي  الهيئات، جلان 

الريزة، ونادي الرتباء املركزي.

تنفيذ  الق�سم  ه��ذا  ي��ت��وىّل  ك��ذل��ك 

املمّيزة  وال��رم��اي��ة  ال��ري��ا���س��ة  اخ��ت��ب��اَري 

الدعم،  لواء  من:  كل  يف  للع�سكريني 

اللواء اللوج�ستي، لواء احلر�ش اجلمهوري، 

ال�����س��وؤون  م��دي��ري��ة  الهند�سة،  م��دي��ري��ة 

اإىل  امل�ستقّل،  الأ�سغال  فوج  اجلغرافية، 

ينّفذ  وهو  القيادة.  واأجهزة  املقّر  عنا�سر 

للع�سكريني  الريا�سة  اختبار  ��ا  اأي�����سً

وينّظم  فقط،  اجلي�ش  عام  ملقّر  التابعني 

�سنوًيا  اجلي�ش  عام  مقّر  كاأ�ش  بطولة 

الأل��ع��اب  يف  ال��ك��ربى  ال��وح��دة  �سمن 

الإف��رادي��ة والإج��م��ال��ي��ة )ت�����س��ارك فيه 

خمتلف اأجهزة القيادة التابعة للمقّر(.

دورات  اف��ت��ت��اح  تدريبّية:  ن�ساطات   -

خمتلف  يف  درا�سة  ومكاتب  تدريبّية 

وتنفيذ  امل��ط��ل��وب��ة،  الخ��ت�����س��ا���س��ات 

توجيهات  وف��ق  متنّوعة  حم��ا���س��رات 

التعليم وهي ت�سمل جميع الع�سكريني 

التابعني للمقر ولأجهزة القيادة.

يف  امل�����س��ارك��ة  عملنية:  مهمات   -

عمليات حفظ الأمن ا�ستثنائًيا.

الق�سم الرابع:

الدعم اللوج�ستي

اللوج�ستي  العمل  الرابع  الق�سم  ينّظم 

يف  الالزم  لتحقيق  امل�سوؤولني  مع  ق  وين�سّ

اللوج�ستية  اخلّطة  ويقرتح  املجال،  هذا 

باأركان  وتربطه  احلاجة،  ل�ستدراك 

عمودية،  ع��الق��ة  للتجهيز  اجلي�ش 

التابعة  وبالأجهزة 

للمقر  اإدارًي���������ا 

عالقة اأفقية.

الق�سم  مهّمات 

تتوّزع كالآتي:

اإداري��ة:  اأعمال   -

ت���ن���ف���ي���ذ ب���ري���د 

م�سك  ال��ق��ي��ادة، 

�سجالت ال�سلفات 

 )22 )ع�����دده�����ا 

وتقّدر قيمتها مبا 

ي��ف��وق امل��ل��ي��اَري��ن 

م��ل��ي��ون  و600 

ل����رية ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

�سج��الت  م�سك 

م��ئ��ات الآل���ي���ات 

للمقّر  ال��ت��اب��ع��ة 

التابعة  ولالأجهزة 

اأم��ور  تنظيم  ل��ه، 

املحروقات  حمّطة 

الإدارية، تنظيم الق�سائم الإدارية املتعّلقة 

بالك�سف والتنفية وال�ستالم والتحقيق 

لوزارة  تابًعا  جهاًزا   75 حلواىل  والإتالف 

)الغرفة  اجلي�ش  وقيادة  الوطني  الدفاع 

ل��الإدارة،  العامة  املديرية  الع�سكرية، 

التحقيق،  جلنة  ال��ع��ام��ة،  املفت�سية 

الإ�سكان...(،  التاأديبي، جهاز  املجل�ش 

ُي�ساف اإىل ذلك م�سك �سجالت التغذية 

لعدة اآلف من الع�سكريني.

مذكرات  اإ�سدار  العملنية:  املهمات   -

ومواكبة  وف�سلية(  )�سهرية  تعّهد 

نتائجها، و�سع اخلطط ل�ستعمال و�سائل 

التابعة  والأجهزة  باملقّر  اخلا�سة  النقل 

�سمن حرم  و�سيانتها  املن�ساآت  اإدارة  له، 

وزارة الدفاع الوطني والأبنية الع�سكرية 

الطاقة  ا�ستمرارية  تاأمني  بها،  املحيطة 

والبديلة(،  )الأ�سا�سية  الكهربائية 

وتن�سيق  املكتبية،  التجهيزات  تاأمني 

احلدائق و�سيانتها.

 

املكتب املايل والإداري:

هنا الرواتب ودفع احلقوق

بجميع  والإداري  املايل  املكتب  يقوم 

بدفع  املتعّلقة  واملالية  الإدارية  الأعمال 

احلقوق وت�سوية الأو�ساع الإدارية جلميع 

التابعني  املدنيني  واملوظفني  الع�سكريني 

اإدارًيا ملقر عام اجلي�ش، بالإ�سافة اإىل دفع 

املدنيني  واملوظفني  للع�سكريني  احلقوق 

يف  وال��وح��دات  القطع  جلميع  التابعني 

اجلي�ش عرب امل�سارف )التوطني(.

اأبرز الأعمال التي يتوّلها هذا املكتب:

- حتويل الرواتب والتعوي�سات )�سهرًيا(، 

وقرو�ش التعا�سد اإىل امل�سارف.

- حتويل امل�ساعدات مبختلف اأنواعها: 

مدر�سية، مر�سية، اإجتماعية...

الإ���س��ك��ان  ا���س��رتاك��ات  - حت��وي��ل 

للع�سكريني  الإ�سكان  قرو�ش  واأق�ساط 

امل�ستفيدين.

امل��در���س��ي��ة  ال��ت��ق��دمي��ات  - حت��وي��ل 

للع�سكريني  املر�سية  وامل�����س��اع��دات 

املتقاعدين ولعائالت املتوفني وال�سهداء.

- م�سك حما�سبة تعوي�سات النتقال يف 
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)درا�سية، غري  املهمات  اخلارج ملختلف 

معاجلة(  ر�سمية،  دبلوما�سية،  درا�سية، 

لكل الع�سكريني يف اجلي�ش.

- تنظيم �سحائف رواتب الع�سكريني 

اجلي�ش  عام  مقر  يف  املدنيني  واملوظفني 

)مديرية  اإدارًي����ا  ل��ه  التابعة  والأج��ه��زة 

املخابرات، جهاز اإ�سكان الع�سكريني، 

جهاز  التعبئة،  مديرية  التاأليل،  مديرية 

البحوث  مركز  الأرك��ان،  عمل  تاأليل 

والدرا�سات ال�سرتاتيجية، نادي ال�سباط- 

الق�ساة  املركزي،  الرتباء  ن��ادي  ال��ريزة، 

الهيئات  وروؤ�ساء  املناطق،  يف  املنفردون 

والأ�سلحة(.

اخلا�سة  املحروقات  حما�سبة  م�سك   -

واملوؤهلني يف مقر  اأول  واملوؤهلني  بال�سباط 

عام اجلي�ش والأجهزة التابعة له اإدارًيا.

- اإدارة ح�سابات الرواتب وال�سلفات لدى 

م�سرف لبنان، وحقوق الإدارة الع�سكرية 

لدى وزارة املالية.

التجار  باأ�سماء  �سيكات  تنظيم   -

ال�سلفات  اأ�سحاب فواتري امل�سرتيات من 

املو�سوعة بت�سرف املقّر.

م�سرف  مع  دائمة  ب�سورة  التن�سيق   -

اجلي�ش  يف  املعتمدة  وامل�����س��ارف  لبنان 

مل��واك��ب��ة ع��م��ل��ي��ة ت��وط��ني 

احلقوق.

مكتب خزينة اجلي�ض

ي���ق���وم م��ك��ت��ب خ��زي��ن��ة 

اجلي�ش باإدارة الأموال اخلا�سة 

التغذية،  وف��ر  م��ن:  املتاأّتية 

اأن��واع��ه��ا،  على  ال��غ��رام��ات 

الأم����وال امل��ودع��ة ب��الأم��ان��ة، 

)بيع  خمتلفة  واإي�������رادات 

الأرا���س��ي،  �سمان  اخل��رائ��ط، 

بيع املعدات القدمية املنفاة، 

الأرز،  الكهربائي-  امل�سعد 

اإيرادات بدل النقل، ال�سيدلية 

التاك�سفون،  الع�سكرية، 

البطاقة  ال�سباط،  �سكن 

والذخرية(. كذلك،  الأ�سلحة  ال�سحية، 

واملدر�سية  يدفع امل�ساعدات الجتماعية 

ال�����س��ه��داء  وع���ائ���الت  للع�سكريني 

لعائالت  الفورية  وامل�ساعدات  واملعّوقني، 

ال�سهداء والع�سكريني امل�سّرحني لأ�سباب 

املوظفني  رواتب  دفع  اإىل  اإ�سافة  �سحية، 

اإدارة  �سباط  بوا�سطة  املتعاقدين  املدنيني 

القطع.

اإىل ذلك، يقوم هذا املكتب بت�سليف 

الالزمة  الأموال  الإدارية  والقطع  الألوية 

اإعادة  ثّم  ومن  الطارئة،  الأم��ور  لت�سيري 

ومي�سك  لحًقا،  اخلزينة  اإىل  الأم���وال 

يف  يومًيا  وامل�سرف  ال�سندوق  حما�سبة 

ومديرية  اخلزينة  بني  و�سهرًيا  اخلزينة، 

اإىل  ا�ستناًدا  واملالية،  الإداري���ة  الق�سايا 

ك�سف ح�ساب امل�سرف.

�سرية القيادة واخلدمة

توؤّمن �سرية القيادة واخلدمة الن�ساطات 

اخلا�سة  الكلفة  واأع��م��ال  التدريبية 

وزارة  ومدخل  العامة  ال�ساحات  بنظافة 

وال�سهداء  اخل��ال��دي��ن  ون�سَبي  ال��دف��اع 

واملتحف الع�سكري يف وزارة الدفاع. وهي 

ا اأعماًل اإدارية )الربيد الوارد يف  تنّفذ اأي�سً

قيادة املقر، م�سك �سجالت العتاد املوّزع 

طلبات  ا�ستقبال  املقر،  مكاتب  على 

اإ�سبارات  م�سك  احلديثني،  املتطّوعني 

الروؤ�ساء  بت�سّرف  املف�سولني  الع�سكريني 

ج��داول  وتنظيم  وال�سابقني،  احلاليني 

ال�سباط  ون���ادي  للم�ستو�سف  اخل��دم��ة 

وبيت اجلندي و�سرية القيادة واخلدمة(.

الكلفات  ال�سرية  ت��وؤّم��ن  ك��ذل��ك، 

الع�سكرية  وال��غ��رف��ة  القائد  ملكتب 

رقم  وللمبنَيني  الع�سكري،  واملجل�ش 

فخر  ن�سب  من  املوؤّدية  وللطريق  و8،   4

الدين اإىل مدخل الوزارة الرئي�سي وموقف 

امل�ستو�سف،  وحميط  ال�سباط  �سيارات 

اإ�سافة  الآليات،  ملواكبة  عنا�سر  وتوؤمن 

لتنفيذ  كلفة  عنا�سر  ت��اأم��ني  اإىل 

الرمايات ال�سنوية والريا�سة.

فتقوم  التدريبّية،  الن�ساطات  يف  اأّم��ا 

الدرا�سية  املكاتب  بتدريب  ال�سرية 

وبتنفيذ  الخت�سا�سات،  خمتلف  يف 

حما�سرات وفق توجيهات التعليم.

�سرية التموين والنقل

تتاأّلف هذه ال�سرية من:

اآليات  مب�ساعفة  وتقوم  العتاد:  ف�سيلة   -

اإدارًيا )مبعّدل  له  التابعة  والأجهزة  املقر 

يوم  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  يومًيا(،  اآلية   40

تعّهد ملختلف الآليات )حواىل 655 اآلية( 

اأ�سبوعًيا.

- مكتب ال�سري: ينّفذ مهمات 

ال�����س��رب على  ت��وزي��ع م��ي��اه 

والقطع  الأج��ه��زة  خمتلف 

اجلي�ش  ب��ق��ي��ادة  امل��ح��ي��ط��ة 

ومنازل ال�سباط يف منطقة مار 

ا�ستالم  اإىل  بالإ�سافة  تقال، 

املخ�س�سة  الآل��ي��ات  وت�سليم 

لل�سباط امل�سّكلني من قيادة 

التابعة لها  اجلي�ش والأجهزة 

ال�سباط  نقل  واإليها،  اإدارًي���ا 

من املقر والأجهزة التابعة له 

اإىل منطقَتي البقاع وال�سمال 

املقر  ع�سكريي  نقل  يومًيا، 

والأج���ه���زة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه اإىل 

واإعادتهم،  التدريب  مراكز 

املر�سى  الع�سكريني  نقل 

اأجهزة 

القيادة
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له  التابعة  والأجهزة  املقر  يف 

الع�سكري  امل�ست�سفى  اإىل 

احل�����الت  ويف  امل����رك����زي 

اأقرب م�ست�سفى.  اإىل  الطارئة 

املكتب  ي��وؤّم��ن  ك��ذل��ك، 

جهوزية �ساحنات الإطفاء يف 

رهط  وجهوزية  الريزة  مهبط 

حرائق، ويقوم بتجهيز رخ�ش 

ال�سري والأمور الإدارية اخلا�سة 

بالآليات.

بتعبئة  تقوم  الريزة:  حمروقات  حمّطة   -

ال�ساعة،  مدار  على  )بنزين  املحروقات 

التابعة  لالآليات  واأخ�سر  اأحمر  وم��ازوت 

التابعة  والأج��ه��زة  اجلي�ش  ع��ام  ملقر 

الآليات  غ�سيل  اإىل  اإ�سافًة  اإدارًي���ا(،  له 

زيت  وتغيري  �سة،  واملخ�سّ الع�سكرية 

املحّققة  الآليات  ومتوين  حمركاتها، 

حديًثا بالزيوت.

تقوم  التموين:  ف�سيلة   -

التموين  اأن��واع  كل  بتاأمني 

وا���س��ت��الم��ه��ا م���ن امل��م��ّون 

امل�ستفيدين من  اإىل  الرئي�سي 

والأجهزة  اجلي�ش  ع��ام  مقّر 

وت�ستلم  وتخّزنها  له،  التابعة 

وتوّزعها  املحروقات  ق�سائم 

اإ�سافة اإىل  على امل�ستفيدين، 

التابعني  الع�سكريني  تدريب 

له  التابعة  ولالأجهزة  للمقر 

واملكاتب  ال�����س��وق  )دورات 

احلرائق  واإطف�اء  الدرا�سي�ة 

وحفظ الأمن(.

مفرزة ال�سيانة

اأ�سغال  ال�سيانة  مفرزة  تنّفذ 

التاأّكد من  اإىل  اإ�سافة  ال�سغرى  ال�سيانة 

والتمديدات  املن�ساآت  خمتلف  �سالحية 

الأرتوازية.  والآبار  الكهربائية  واملوّلدات 

ب��وزارة  املحيطة  املناطق  تراقب  كما 

وتقوم  التعديات،  ملنع  الوطني  الدفاع 

التجهيزات  اأن����واع  بع�ش  بت�سنيع 

وخ��زان��ات  م��ك��ات��ب  م��ن  املكتبية 

تغطي حاجة الأجهزة املتمركزة داخل 

اإ�سافة  الدفاع،  وزارة  مباين 

وتنظيم  امل���واد  حتقيق  اإىل 

اخلا�سة  والق�سائم  ال�سجالت 

وال�سلفات  ال�سيانة  مبحا�سبة 

املقر  بت�سرف  تو�سع  ال��ت��ي 

وتقدمي  املن�ساآت،  ل�سيانة 

امل�سورة الفنّية لقائد مقر عام 

اجلي�ش.

املركز الطّبي

عام  مقّر  يف  الطبي  املركز  افتتاح  مّت 

عّدة  ي�سّم  وه��و   ،2012 العام  يف  اجلي�ش 

مبعّدات  املجّهز  الطوارئ  ق�سم  اأق�سام: 

اأ�سنان،  وق�سم  قلب...  وتخطيط  اإنعا�ش 

العامة  ال�سحة  ع��ي��ادات  اإىل  اإ���س��اف��ة 

اله�سمي،  اجل��ه��از  القلب،  )اأم��را���ش 

الأم���را����ش اجل��ل��دّي��ة، اأم���را����ش ال��غ��دد 

والتغذية(.  وال�سحومات،  وال�سكري 

ق�سم  املركز  ي�سّم  كذلك، 

مبعظم  امل��م��ّون  ال�سيدلّية 

خا�سة.  وب�سحّية  الأدوي����ة 

موؤّللة  الأق�سام  هذه  وجميع 

النرتنت  ب�سبكة  ومو�سولة 

للطبابة  التابعة  الداخلية 

الع�سكرية.

مقر  بقائد  لقائنا  ختام  يف 

عام اجلي�ش، واأمام هذا الكّم 

ن�ساأله  املهمات،  من  الهائل 

تعرت�ش  التي  ال�سعوبات  عن 

تنفيذ  اأّن  فيوؤكد  العمل، 

كل هذه املهمات ي�سري من 

دون كلٍل ول ملل واإن وجدت 

املتعّلقة  ال�سعوبات  بع�ش 

بالعديد واللوج�ستية...

مقّر �سعار املقّر �سعار  ي��ت��اأّل��ف 

عام اجلي�ش من العلم 

الذي يرتفع يف باحة قيادة اجلي�ش 

م�سدر القرار، وال�سيف الذي يرمز اإىل 

واجلهوزية  والعدل  واحلق  ال�سلطة 

يرمز  الذي  )ري�سة(  والقلم  الدائمة، 

اإىل العلم واملعرفة والإدارة.
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�سة من االنتداب اإىل ح�سن امل�ؤ�سّ

اجلي�ش،  يف  الريا�ضة  تاريخ  بدايات  اإىل  الهّد  العميد  يعود 

الفرن�ضي يف حارة حريك-  اأن�ضاأ اجلي�ش  العام 1943  فيقول: يف 

عبارة  كانت  التي  والرمي«،  والتزّلج  القتال  »مدر�ضة  بريوت، 

عن قاعة ريا�ضّية واحدة ومكتَبني وم�ضمار للرك�ش ال�ضريع 

)80 م( فقط. 

يف مطلع عهد ال�ضتقالل )4 كانون الأول 1944(، ويف ح�ضور 

رئي�ش جمل�ش الوزراء ريا�ش ال�ضلح، اأو�ضى املوؤمتر الريا�ضي الأول 

بوجوب تعميم الأن�ضطة الريا�ضية يف القوى النظامّية. وهكذا 

اأدرَجت الألعاب الريا�ضية والرتبية البدنّية يف برنامج املهمات 

اليومية لهذه القوى. 

النتداب  من  امل�ضلحة  للقوى  اللبنانية  الدولة  ت�ضّلم  بعد 

للريا�ضة  العربي  الحتاد  اإىل  اجلي�ش  انت�ضب   ،1945 الفرن�ضي 

الع�ضكرية، ثّم ت�ضّلم اجلي�ش اللبناين مدر�ضة القتال والتزّلج 

والرمي يف الأول من كانون الثاين 1946.

 يف املرحلة الأوىل، كانت الن�ضاطات الريا�ضية مقت�ضرة على 

الألعاب الإجمالية )كرَتي القدم وال�ضلة(، يف ما بعد، �ضملت 

اأبطال  وبرز  والإفرادية،  الإجمالية  الريا�ضية  الألعاب  خمتلف 

اجلي�ش يف العديد منها، ول �ضّيما األعاب القوى.

والرمي  القتال  مدر�ضة  ت�ضمية  ا�ضُتبدلت   1978 العام  يف 

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري
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املركز العايل 

للريا�سة الع�سكرية

اإجنازات وجه�د 

تربط املا�سي باحلا�سر 

واالآتي

لكل لعبة ريا�سية يف لبنان اإحتاد يُعنى باأم�رها. اأما على �سعيد اجلي�ش، 

فاإن املركز العايل للريا�سة الع�سكرية ه� من يت�ىّل �س�ؤون جميع االألعاب، 

الريا�سة يف اجلي�ش. عن  بلغته  الذي  امل�ست�ى  وبحرفّية عالية تتجّلى يف 

هذا املركز الذي بات معهًدا عريًقا يخّرج االأبطال ويق�د الفرق الع�سكرية 

ال��ب��ط���الت  اإىل 

واالإقليمية  املحلية 

يتحدث  والدولية، 

اأعمال املركز  م�سرّي 

العميد ج�رج الهّد. 

العميد 

جورج الهّد 



للريا�ضة  ال��ع��ايل  ب���»امل��رك��ز 

يف  تعّر�ش  الذي  الع�ضكرية«، 

العام 1982 لعتداءات طريان العدو الإ�ضرائيلي، ما اأّدى اإىل دمار 

من�ضاآته ومالعبه وحتى بناه التحتية. يف مطلع الت�ضعينيات 

ومع عودة ال�ضتقرار، بداأت الريا�ضة الع�ضكرية بالنهو�ش من 

جديد. اأما املحطة الأهم فكانت افتتاح جمّمع الرئي�ش اإميل 

حلود الريا�ضي الع�ضكري )2003(، الذي انتقلت اإليه يف منت�ضف 

وفروعه،  الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل  املركز  قيادة   2006 العام 

بالإ�ضافة اإىل �ضرّيَتي القيادة واخلدمة و�ضرية املن�ضاآت الريا�ضية، 

يو�ضف  ثكنة  يف  الريا�ضية  املنتخبات  �ضرية  متركزت  بينما 

الأ�ضطا- كفر�ضيما.

يعترب هذا املركز من اأهم املراكز الريا�ضية احلديثة واملتطّورة 

يف لبنان، وي�ضّم: 

قدم  ي��د،  �ضّلة،  )ط��ائ��رة،  الكرة  لأل��ع��اب  مغلقة  قاعة   •
لل�ضالت( تّت�ضع حلواىل ثالثة اآلف م�ضاهد.

امل�ضارعة،  التايكواندو،  اجلودو،  لألعاب:  خمتلفة  قاعات   •
املالكمة، املبارزة، الرتبية البدنية، رفع الأثقال بالإ�ضافة اإىل 

غرفَتي �ضونا.

• قاعة ا�ضتقبال واأخرى للكافيترييا.
رماية  حقل  املركز  من�ضاآت  اإىل  اأ�ضيف   ،2009 العام  يف 

بامل�ضد�ش، ويف العام 2010 بات املركز قطعة اإدارية م�ضتقّلة من 

الفئة الأوىل، ميار�ش قائده ال�ضالحيات وامل�ضوؤوليات الإدارية.

مهّمات خمتلفة

الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل  املركز  اأّن  الهّد  العميد  ي�ضرح 

للعمليات،  اجلي�ش  اأركان  اجلي�ش-  بقيادة  مبا�ضرًة  يرتبط 

وتقع على عاتقه املهمات الآتية:

وتدريبها  واإع��داده��ا  الريا�ضية  اجلي�ش  منتخبات  اإدارة   •

الإقليمية  )الوطنية،  والبطولت  الن�ضاطات  يف  لال�ضرتاك 

والدولية(.

• تنظيم مباريات بطولت اجلي�ش وتلك التي يكلف بها، 
وتنفيذها. 

للع�ضكريني  البدين  لالإعداد  التنظيمّية  الأ�ض�ش  و�ضع   •
والعمل على تطويره.

واختبارات  ال�ضنوية  والختبارات  ال�ضفر  اختبارات  تنفيذ   •
دخول الكلية احلربية ومدر�ضة الرتباء.

ال�ضباب  )وزارة  الوطنية  الريا�ضية  �ضات  املوؤ�ضّ مع  التن�ضيق   •
الريا�ضية  الحت��ادات  اللبنانية،  الأوملبية  اللجنة  والريا�ضة، 

الدويل  املجل�ش  اإىل كل من  اإ�ضافة  واجلمعيات...(،  والأندية 

للريا�ضة  العربي  والحت���اد   )CISM( الع�ضكرية  للريا�ضة 

الع�ضكرية.

لوحدات  الريا�ضية  اخل��ربات  بتعزيز  املركز  يقوم  كذلك، 

والتدريب  )التحكيم  اخلا�ضة  ال��دورات  خالل  من  اجلي�ش، 

والرمي...( وتنظيم املحا�ضرات والندوات )حول اللياقة البدنية 

والتغذية والبدانة واملن�ضطات...(.

الريا�سة يف التن�سئة الع�سكرية

اإّن التح�ضري البدين والنف�ضي للع�ضكري هو اأ�ضا�ش جناحه يف 

اأداء مهّماته، وبناًء على ذلك يعمل على: 

امليدان  م�ضّقات  ليتحّملوا  ا  بنيويًّ الع�ضكرّيني  تن�ضئة   •
وتنفيذ املهّمات الأمنية.

• زيادة الثقة بالنف�ش وتنمية روح الفريق والت�ضامن والعطاء.
واملهمات  الريا�ضية  املهمات  ب��ني  التكامل  حتقيق   •

�ضة. الع�ضكرية داخل املوؤ�ضّ

من  الفرق  وب��ني  الع�ضكرّيني  بني  املناف�ضة  روح  تنمية   •
خمتلف الوحدات، وبالتايل ال�ضعي اإىل حتقيق الأف�ضل.

اجليو�ش  ومع  امل��دين،  املجتمع  مع  والتوا�ضل  التكامل   •
والبطولت  الوّدية  املباريات  خالل  من  وال�ضديقة،  العربية 

والدورات والندوات الوطنية والعربية والدولية.

مبختلف  الع�ضكرية  الريا�ضة  تفعيل  على  القيادة  وت�ضهر 

مناهج  يف  لها  الكايف  الوقت  تخ�ضي�ش  خالل  من  اأنواعها 

كمادة  واإدراجها  للوحدات،  اليومّية  الن�ضاطات  ويف  التعليم 

املباريات  واإقامة  الدرا�ضية،  وال��دورات  الختبارات  يف  رئي�ضة 

ا�ضرتاك  وت�ضجيع  اجلي�ش،  وحدات  بني  والفردية  الإجمالية 

الريا�ضية  الحت��ادات  مع  مباريات  اجلي�ش يف  واأف��راد من  فرق 

داخل  ع�ضكرية  دولية  مباريات  تنظيم  اإىل  اإ�ضافة  الوطنية، 

لبنان، واإر�ضال بعثات اإىل اخلارج لال�ضرتاك يف مباريات دولية 

وامل�ضاركة يف املهرجانات الريا�ضية املحلية.

حتقيق 

ع�سكري
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االألعاب يف اجلي�ش

��م الأل����ع����اب ال��ري��ا���ض��ي��ة  ُت��ق�����ضَ

اجلي�ش  يف  املعتمدة  والع�ضكرية 

اللبناين وفق الآتي:

• الألعاب التي تدخل يف الت�ضنيف 
ت�ضنيف  ويف  للع�ضكريني  ال��ف��ردي 

الوحدات، وهي نوعان:

وتت�ضمن:  الع�ضكرية،  الألعاب   −
)ال��رم��اي��ة  الع�ضكري  اخل��م��ا���ض��ي 

املقاتل،  جولة  ال�ضباحة،  بالبندقية، 

ال�ضاحية  و�ضباق  ال��رم��ان��ات  ق��ذف 

بالبو�ضلة  التوجه  كلم(،   8 مل�ضافة 

والرماية  والطويل(،  الق�ضري  )لل�ضباق 

بالبندقية.

ن:  وتت�ضمَّ الريا�ضية،  الأل��ع��اب   −
األعاب  ال�ضباق )4 كلم و12 كلم(، 

م،   800 م،   400 م،   200 )رك�ش  القوى 

احلديد،  ك��رة  رم��ي  3000م،  م،   1500

اإطاحة  القر�ش،  رم��ي  الرمح،  رم��ي 

امل��ط��رق��ة، ال��وث��ب ال��ع��ايل، ال��وث��ب 

الطائرة،  الكرة  اليد،  )كرة  الإجمالية  والألعاب  الطويل(، 

كرة ال�ضلة، كرة القدم(.

• الألعاب التي ل تدخل يف ت�ضنيف الوحدات: كرة امل�ضرب، 
ال�ضباحة  املبارزة،  التايكواندو،  اجلودو،  املالكمة،  امل�ضارعة، 

وكرة املاء، التزلج، كرة الطاولة، التجذيف، ال�ضطرجن... الخ.

اختيار الالعبني واإعدادهم 

على م�ضتوى اختيار لعبي فرق اجلي�ش الريا�ضية، يو�ضح قائد 

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية اأنه وبعد تنفيذ بطولت يف 

املركز  اإىل  ُيف�ضل  والع�ضكرية،  الريا�ضية  الألعاب  خمتلف 

النتائج،  اأف�ضل  حّقق  الذي  الالعب 

الأل��ع��اب  ب��اأدائ��ه يف  ال���ذي مت��ّي��ز  اأو 

الإجمالية.

جتريبّية  لفرتة  ال��الع��ب  يخ�ضع 

لتحديد م�ضتواه الريا�ضي ومدى تقّدمه 

اللعبة، بحيث يبقى �ضمن فريق  يف 

اجلي�ش اإذا اجتاز هذه الفرتة بالنجاح 

املطلوب. كما يتّم رفد فرق اجلي�ش 

بع�ش  تطويع  خ��الل  م��ن  اأح��ي��اًن��ا 

امل�ضاركات  اأ�ضحاب  من  العنا�ضر 

الأن��دي��ة من  وم��ن لعبي  والأرق���ام، 

يتّم  اأخ��رى  واأحياًنا  الأوىل.  الدرجة 

وال��وح��دات  القطع  من  اختيارهم 

وفق موؤّهالتهم الريا�ضية.

برنامج  �ضمن  الريا�ضّيون  يتدّرب 

متابعة  م��ع  للبطولت  مكّثف 

 3 )ت��دري��ب حل��واىل  ودائ��م��ة  حثيثة 

يتابعون  كذلك،  يومًيا(.  �ضاعات 

ريا�ضّية  ومع�ضكرات  خميمات 

بح�ضب  اخل��ارج  يف  اأو  املجّمع  داخل 

اللعبة، وذلك حت�ضرًيا للبطولت الكبرية. اأّما امل�ضاركون يف 

األعاب القوى، فيتابعون خميمات يف اجلبال )الأرز اأو بعلبك(.

العالوات واملكافاآت

اأي عالوة مالية  الريا�ضّيون  يتقا�ضى  الهّد: هل  العميد  ن�ضاأل 

ل  فيجيب:  كع�ضكريني؟  رواتبهم  اإىل  اإ�ضافة  مكافاآت  اأو 

مكافاآت  على  يح�ضلون  بل  عالوة،  اأي  الالعبون  يتقا�ضى 

مادية يف حال اإحرازهم اأحد املراكز الثالثة الأوىل يف الألعاب 

اأو لبنان(.  الإفرادية والإجمالية )على �ضعيد بطولت اجلي�ش 

ميدالية  اأي  اإحرازهم  عند  مادية  مبكاف��اآت  يحظون  كما 
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خ����الل م�����ض��ارك��ت��ه��م يف 

ال���ب���ط���ولت الإق��ل��ي��م�����ي��ة 

والدول��ية، اأو عند حتقيق�هم اأرقاًما قيا�ضية.

اأوىل  ُت�ضّنف  التي  القطعة  حتظى  الريا�ضي،  العام  نهاية  ويف 

على �ضعيد اجلي�ش بجائزة النمر املتحّفز و�ضعار الأرز ملّدة �ضنة. 

بطولة  يف  العام  الت�ضنيف  يف  الأوىل  الثماين  القطع  وت�ضارك 

كاأ�ش العماد قائد اجلي�ش يف 5 األعاب ممّيزة: �ضباحة، رك�ش، 

الريا�ضي من  املو�ضم  نهاية  ويف  مقاتل.  وجولة  رماية  خما�ضي، 

كل عام ُيقام احتفال تقدم خالله 

يف  للمجّليني  والكوؤو�ش  امليداليات 

اجلي�ش.

من يدّرب؟

يقول العميد الهّد اإن املبداأ الأ�ضا�ش 

الذاتية،  القدرات  على  العتماد  هو 

التدريب  يتولون  من  ف��اإن  وبالتايل 

ري��ا���ض��ي��ون  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ه��م 

ا�ضتعان  ع�ضكريون، لكن اجلي�ش 

عرب تاريخه الطويل يف الريا�ضة مبدربني، بع�ضهم من الأجانب 

الذين  الأجانب  املدربني  اأبرز  من  مدنيون.  لبنانيون  وبع�ضهم 

الريا�ضة يف اجلي�ش،  اإطالق م�ضرية  كان لهم ف�ضل كبري يف 

 ،)Guy Darico( اثنان، الأول هو املدرب الفرن�ضي غي داريكو

وهو اأتى اإىل لبنان يف كانون الثاين 1952، ودّرب فريق اجلي�ش 

العام  وحتى   1953 العام  من  الركبي  وفريق  القوى  لألعاب 

1985، ُمنح اجلن�ضية اللبنانية يف العام 1955 بناًء على مر�ضوم 

يف  ممّيًزا  تاريًخا  وراءه  تارًكا   2002 العام  يف  وتويف  جمهوري، 

الريا�ضة الع�ضكرية.

التزّلج  فريق  دّرب  الذي  بري  األني  النم�ضاوي  املدّرب  هو  والثاين 

من  ع��دد  اأ�ضماء  عهده  يف  وب���رزت  �ضنوات،   10 م��ن  لأك��ر 

الريا�ضيني الع�ضكرّيني املمّيزين.

اجلي�ش  بهم  ا�ضتعان  الذين  اللبنانني  املدربني  بني  وم��ن 

رعيدي  لوي�ش  القوى،  األعاب  يف  مدّرب  اف  ع�ضّ جورج  نذكر، 

مدّرب وغ�ضان عبد اخلالق م�ضت�ضار يف اللعبة نف�ضها، واملدرب 

ا  اأي�ضً وهو  دية  حممد  الدكتور  امل�ضارعة،  يف  الدويل  واحلكم 

مدّرب منتخب لبنان وع�ضو جلنة احلكام العرب.

تعاون وثيق مع االحتادات 

الريا�سية

 4944 الرقم  املر�ضوم  اإىل  ا�ضتناًدا 

ف��رق  تعترب   ،1994/3/29 ت��اري��خ 

اأع�ضاء يف خمتلف  الريا�ضية  اجلي�ش 

اللبنانية،  الريا�ضية  الحت����ادات 

وهذه  املركز  بني  وثيق  تعاون  وثمة 

م�ضاركة  خ��الل  م��ن  الحت����ادات 

معظم الفرق يف بطولت لبنان.

ويوؤّكد العميد الهّد يف هذا الإطار، 

اأّن التعاون مع الحتادات الوطنية واجلمعيات والأندية الريا�ضية 

اأق�ضى احلدود. فقد تبّواأ العديد من �ضباط اجلي�ش  اإىل  اإيجابي 

املنتخبات  ميدُّ  واجلي�ش  الحت��ادات،  هذه  يف  مرموقة  مراكز 

واملالكمة،  والتايكواندو،  واجل��ودو،  امل�ضارعة،  يف  الوطنية 

واملبارزة، واألعاب القوى، وغريها من الألعاب الإجمالية )كرة 

اليد، الكرة الطائرة(، بخرية الالعبني. كما ي�ضاعد املركز 

والدولية  املحلية  البطولت  اإدارة  يف  واجلمعيات  الحت��ادات 

بطولة  ال�ضاد�ضة،  الفرنكوفونية  الألعاب  )دورة  وتنظيمها 

والرومانية،  امل�ضارعة احلرة  الطائرة،  العربية يف الكرة  الأندية 

حتقيق 
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بطولة اآ�ضيا للنا�ضئني يف اجلودو، بطولة اآ�ضيا لكرة اليد، بطولة 

بريوت...(،  ماراتون  والرومانية،  احلرة  للم�ضارعة  اآ�ضيا  غرب 

القدم،  كرة  ال�ضلة،  )كرة  املحلية  البطولت  حتكيم  ويف 

وكرة  مبارزة،  م�ضارعة،  جودو،  تايكواندو،  الطائرة،  الكرة 

الطاولة...(. 

... واالحتاد العربي للريا�سة الع�سكرية

للريا�ضة  العربي  الحت���اد  اإىل  اللبناين  اجلي�ش  انت�ضب 

الدول  جامعة  يف  الع�ضكرية  ال�ضوؤون  لإدارة  التابع  الع�ضكرية 

�ضيه. ومنذ ذلك احلني  العربية منذ العام 1945 وكان من موؤ�ضّ

هذا  ن�ضاطات  يف  الريا�ضية  اجلي�ش  فرق  ت�ضارك  اليوم،  وحتى 

اإىل  بالإ�ضافة  بطولته،  العديد من  اجلي�ش  م  نظَّ الذي  الحتاد 

ومن  اأخ��رى.  عربية  دول  يف  اأقيمت  التي  تلك  يف  م�ضاركته 

ال�ضاحية  اإخرتاق  التي نظمها:  الع�ضكرية  العربية  البطولت 

)1995، املركز الثالث(، والتوجه البو�ضلة )1997، املركز الأول(، 

 ،2006( الطائرة  والكرة  الثالث(،  املركز  القوى)1999،  واألعاب 

املركز الثالث(.

كذلك من البطولت العربية الع�ضكرية التي �ضارك فيها 

املركز   ،2002( بالبو�ضلة  التوجه  بطولة  لبنان،  خارج  اجلي�ش 

الأول(، بطولة التايكواندو )2005، املركز الأول(، بطولة الكرة 

 ،2013( املالكمة  بطولة  الثالث(،  املركز   ،2006( الطائرة 

املركز الثالث(.

... ومع املجل�ش الدويل للريا�سة الع�سكرية

)CISM سيزم�(

الدويل  املجل�ش  اإىل  اللبناين  اجلي�ش  انت�ضب   1952 العام  يف 

بطولة   30 من  اأكر  يف  فرقه  و�ضاركت  الع�ضكرية  للريا�ضة 

م العديد من هذه البطولت. دولية، كما نظَّ

الع�ضكرية  العامل  بطولة  نّظمها:  التي  البطولت  اأهم  ومن 

يف املبارزة )1960(، ويف �ضيف املبارزة )1963(، والفرو�ضية )1998(، 

وكرة ال�ضلة )2000(، واألعاب القوى )2001(، والعدو الريفي )2004(.

كذلك �ضارك اجلي�ش يف بطولت ع�ضكرية عاملية عديدة 

اأقيمت خارج لبنان مثل: التوجه بالبو�ضلة، الرماية بامل�ضد�ش 

ال�ضاطئية،  الكرة  الع�ضكري،  اخلما�ضي  الطائرة،  الكرة 

ا يف اللعبة الأخرية. وحقق خاللها نتائج جيدة، خ�ضو�ضً

اأرقام قيا�سّية

األعاب،  اأرقاًما قيا�ضّية يف عّدة  الع�ضكرّيون  الالعبون  حّقق 

ومن الذين �ضجلوا هذه الأرقام خالل ال�ضنوات الأخرية:

اأول  الرقيب   ،)2004( القر�ش  رمي  يف  ها�ضم،  جورج  الرقيب 

اأول  الرقيب   ،)2005( احلديدّية  الكرة  رمي  يف  عبيد،  ب��دري 

الرقيب  العجمي،  حممد  الرقيب  الدركو�ضي،  اأحمد  املتقاعد 

حمزة حممود يف �ضباق �ضّد ال�ضاعة )2011(، اجلندي نور الدين 

حديد يف �ضباق 300 م )2013(، والعريف خالد ال�ضناوي يف �ضباق 

حديد  الدين  نور  اجلندي  حطم   2016 العام  ويف   ،)2014( م    100

م  ُيحطَّ الرقم مل  اأن هذا  200م، علًما  �ضباق  القيا�ضي يف  الرقم 

منذ العام 1999.

م�قع اجلي�ش يف الريا�سة اللبنانية

الريا�ضة  �ضعيد  على  مرموًقا  مركًزا  حالًيا  اجلي�ش  يحتّل 

من  العديد  حتقيق  ا�ضتطاع  اإذ  اأنواعها،  مبختلف  اللبنانية 

ففريق  والدولية.  الإقليمية  جانب  اإىل  املحلية  الإجن���ازات 

اجلي�ش للمالكمة هو بطل لبنان منذ العام 2001 وحتى اليوم، 

وكذلك فريقه يف األعاب القوى ويف امل�ضارعة احلرة والرومانية، 

لبنان(،  املبارزة )فريق اجلي�ش ومدّربه هم �ضمن منتخب  ويف 

الكرة  فريق  حّقق  وقد  التجذيف.  ويف  ال�ضاحية  اخرتاق  ويف 

اإىل  و�ضعد  لبنان  ببطولة  فاز  حيث  العام  هذا  اإجن��اًزا  الطائرة 

الدرجة الأوىل.

الأول على مدى  املركز  فقد كان يف  ال�ضلة  فريق كرة  اأما 

ثالث �ضنوات )2006-2008( وهو م�ضارك دائم يف بطولة لبنان. 

الأول  املركزين  الذي يحتل حالًيا  التايكواندو  فريق  كذلك 
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املّتقدة  ال�ضعلة  من:  املركز  �ضعار  يتاأّلف 

البندقية  واحليوية،  الن�ضاط  اإىل  ترمز  التي 

اأداة  ال�ضيف  اجلندي،  درب  ورفيقة  الرماية  رمز  وهي 

املبارزة ورمز احلق والنبل، واحللقات الثالث التي ت�ضري 

اإىل التعاون والتكامل مع الهيئات الريا�ضية الأخرى، 

حملًيا وعربًيا وعاملًيا. 



والثاين، وفريق اجلودو )املركز 

ال�ضباحة  وف��ري��ق  ال��ث��ال��ث(، 

)املركز الثالث(، وكرة القدم ال�ضاطئية )املركز الثاين(. 

األعاب  يف  مهمة  نتائج  اجلي�ش  ع�ضكريو  يحقق  ذلك،  اإىل 

دق  واملحدلة،  اجل��رن  )رف��ع  الرتاثية  الريا�ضات  ففي  اأخ��رى، 

واأده�ضوا  اجلي�ش  ريا�ضيو  برز  احلبل(  و�ضد  الكبا�ش  اجلر�ش، 

رفاقهم املدنيني بقدراتهم ال�ضتثنائية.

متابعة دائمة

وغذائًيا،  طبًيا  دائمة  مبتابعة  اجلي�ش  ريا�ضّيو  يحظى 

لكل  يخ�ضعون  فهم  يبذلونها،  التي  الإ�ضافية  للجهود  نظًرا 

الذي  ويراعى يف تغذيتهم املجهود  الالزمة  الطبية  الفحو�ضات 

يبذلونه وما قد يحتاجون اإليه من اإ�ضافات وفيتامينيات.

نادي اجلي�ش لالأبناء

ي�ضتطيع اأولد الع�ضكريني �ضواء كانوا يف اخلدمة الفعلية اأو 

يف التقاعد، اأن ي�ضاركوا يف فرق اجلي�ش الريا�ضية، حيث يتّم 

تدريبهم من دون اأي بدل. والهدف هو اأوًل، تعزيز العالقة بني 

ا اأبناء الع�ضكريني،  اجلي�ش و�ضائر مكونات املجتمع وخ�ضو�ضً

وثانًيا، حتفيز ال�ضباب على ممار�ضة الريا�ضة، ورفد فرق اجلي�ش 

وبالتايل املنتخبات الوطنية بالطاقات ال�ضابة.

تاريخنا يف متحف

بعد جهود متوا�ضلة واإ�ضرار على حفظ تاريخ اجلي�ش بجميع 

جوانبه الوطنية والع�ضكرية والثقافية والريا�ضية، مّت يف العام 

تاريخ  فللجي�ش  الع�ضكري.  الريا�ضي  املتحف  افتتاح   2013

عريق يف جمال الريا�ضة يعود اإىل مطلع ال�ضتقالل، وقد اأرادت 

القيادة تخليد ذكرى القادة وال�ضباط والع�ضكريني الذين بنوا 

هذا التاريخ من خالل اإن�ضاء املتحف الريا�ضي. وي�ضّم املتحف: 

وميداليات  تقدير  و�ضهادات  ا  كوؤو�ضً ريا�ضية،  وب��ّزات  اأعتدة 

حققت بجهود الفرق الريا�ضية الع�ضكرية والأفراد...

لبنان،  نوعه، يف  فريد من  املتحف  اأن هذا  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 

ويتّم حتديث حمتوياته ب�ضكٍل م�ضتمّر.

حتقيق 
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املتناف�س�ن... 

و»مرا�سم« االختيار

اجلديد  من�ضبه  ي�ضغل 

كانون  اأول  من  اعتباًرا 

�ضنوات   5 ملّدة   2017 الثاين 

بعدما  للتجديد،  قابلة 

وافقت عليه اجلمعّية العامة للمنظمة 

من  تو�ضية  بالإجماع  واأق��ّرت  الدولّية، 

جمل�ش الأمن بتعيينه.

وتن�ش املادة 97 من ميثاق الأمم املتحدة 

عامة  اأمانة  للهيئة  »يكون  اأن  على 

حتتاجهم  وم��ن  ع��اًم��ا،  اأميًنا  ت�ضمل 

اجلمعية  وتعنّي  املوظفني.  من  الهيئة 

تو�ضية  على  بناًء  العام  الأم��ني  العامة 

جمل�ش الأمن. والأمني العام هو املوظف 

الإداري الأرفع يف الهيئة«.

منذ  عقد  ق��د  الأم���ن  جمل�ش  وك��ان 

ال�ضّري  القرتاع  من  جولت  املا�ضي  اأيار 

من  واحد  لختيار 

هم  املن�ضب،  على  تناف�ضوا  مر�ضحني   10

اخلارجية  وزير  غوترييز،  اإىل  بالإ�ضافة 

ال�ضلوفاكي مريو�ضالف لجاك، واملديرة 

اإيرينا  البلغارية  لليوني�ضكو  العامة 

الإرجنتني  خارجية  ووزي���رة  بوكوفا، 

�ضابًقا  املناخ  وم�ضوؤولة  مالكورا،  �ضوزانا 

فيغريي�ش  كري�ضتينا  املتحدة  الأمم  يف 

)ك��و���ض��ت��اري��ك��ا(، ووزي�����ر خ��ارج��ي��ة 

ماكدونيا ال�ضابق �ضرغان كرمي، ووزيرة 

خارجية مولدوفيا �ضابًقا ناتايل غريمان، 

التابع لالأمم  الإمنائي  الربنامج  ورئي�ضة 

ال�ضابقة  نيوزيلندا  وزراء  رئي�ضة  املتحدة، 

�ضربيا  خارجية  ووزير  كالرك،  هيلني 

حتت 

بقلم: ج�رج علمال�سوء
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بني لبنان.. واأنطونيو غوترييز

خبز.. وملح

وجبله،  �ساحله،  تفّقد  اأهله،  اإىل  تعّرف  مياهه،  من  وغّب  ه�اءه،  م  تن�سّ وماحله،  لبنان،  خابز 

و�سهله، خا�ش يف عا�سمته مباحثات، حت�س�ش االأوزار ال�ساغطة التي يلقي بها النازح ال�س�ري على 

كاهل امل�اطن اللبناين.

�سن�ات  قبل  بريوت  اإىل  و�سل  الذي  غ�ترييز،  اأنط�ني�  املتحدة  لالأمم  اجلديد  العام  االأمني  اإنه 

كمف��ٍش �ساٍم لالأمم املتحدة ل�س�ؤون الالجئني، واأجرى حمادثات مع رئي�ش احلك�مة جنيب ميقاتي، 

وزار عر�سال، وعقد م�ؤمتًرا �سحفًيا يف خمّيم للنازحني.

ويربك  وا�سنطن،  يقلق  الذي  اللج�ء  ملف  معاجلة  عناوينها  من  �سعبة،  اإن�سانية  ملهمة  اختري 

الع�ا�سم االأوروبية، ويتالعب مبيزان اال�ستقرار يف العديد من دول العامل.

املتحدة،  اأميًنا عاًما لالأمم  االأمن،  اختاره جمل�ش  االأرفع.  املن�سب  اإىل  الرفيع  املن�سب  جاء من 

خلًفا للمنتهية واليته بان كي م�ن. اإنه التا�سع الذي يعتلي عر�ش املنظمة الدولّية، والرابع من اأوروبا.

من�ضب االأمناء العام�ن ال�سابق�ن على  تعاقبوا  من  قائمة  يف   9 الرقم  غوترييز  يحتل 

 .1945 العام  يف  تاأ�ض�ضت  التي  املتحدة  لالأمم  العامة  الأمانة 

والأمناء العامون ال�ضابقون هم:

و�ضيا�ضي،  ديبلوما�ضي،  )ال���روج(:  يل  هالفدان  تريغفي   -

وقيادي نقابي، كان وزير خارجّية الروج، توىّل من�ضب الأمانة 

وانتهت   ،1952 الثاين  ت�ضرين  و10   1946 �ضباط   2 بني  العامة، 

وليته بال�ضتقالة.

املن�ضب  �ضغل  لمع،  ديبلوما�ضي  )ال�ضويد(:  همر�ضولد  داغ   -

اأيلول 1961، وانتهت وليته مبقتله يف  ما بني ني�ضان1952 و18 

حادث طائرة فوق زامبيا )رودي�ضيا ال�ضمالية يف حينه(.

اأكمل فرتة همر�ضولد،  �ضابًقا(:  بورما  يو ثانت )ميامنار،   -
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وجددت وليته مرتني، اإذ �ضغل املن�ضب بني 30 ت�ضرين الثاين1961 

و31 كانون الأول 1971، لكنه رف�ش التجديد مّرة ثالثة. كان 

اأول اأمني عام من خارج اأوروبا.

لبق،  وديبلوما�ضي  �ضيا�ضي  )النم�ضا(:  فالدهامي  كورت   -

�ضغل من�ضب رئي�ش النم�ضا، واتهم بارتكاب جرائم نازّية يف 

�ضبابه. �ضغل املن�ضب ما بني 1 كانون الثاين 1972 و31 كانون 

الأول 1981.

وديبلوما�ضي،  �ضيا�ضي  )البريو(:  كوييار  دي  برييز  خافيري   -

عام  اأمني  واأول  الأمريكّية،  القارة  من  عام  اأمني  اأول  كان 

لتيني، �ضغل املن�ضب ما بني 1 كانون الثاين 1982 و31 كانون 

الأول 1991.

- بطر�ش بطر�ش غايل )م�ضر(: اأكادميي و�ضيا�ضي، كان اأول 

اأمني عام من دولة عربّية، ودولة اإفريقّية، �ضغل املن�ضب بني 1 

وليته  جتدد  ومل   ،1996 الأول  كانون  و31   1992 الثاين  كانون 

ب�ضبب معار�ضة الوليات املتحدة له.

- كويف اأنان )غانا(: ديبلوما�ضي و�ضيا�ضي، كان ثاين اأمني 

كانون   1 بني  املن�ضب  و�ضغل  غايل(،  )بعد  اإفريقيا  من  عام 

الثاين 1997 و31 كانون الأول 2006.

ديبلوما�ضي  ا  اأي�ضً هو  اجلنوبّية(:  )كوريا  مون  كي  بان   -

�ضغل  ثانت،  يو  بعد  اآ�ضيا  من  عام  اأمني  ثاين  وهو  و�ضيا�ضي، 

الأول  كانون   31 ولغاية   ،2007 الثاين  كانون   1 من  املن�ضب 

2016، ليخلفه الأمني العام اجلديد غوترييز )الربتغال(.

ال�ضابق فوك برميت�ش، ورئي�ش �ضلوفينيا 

ال�ضابق دانيلو تورك. وقد حظي اأنطونيو 

اأع�ضاء  م��ن  ع�ضًوا   11 بدعم  غوترييز 

جمل�ش الأمن الدائمني، وغري الدائمني.

باأن ميرر  ال�ضرّية  القرتاع  تتم عملية 

الأع�ضاء  جميع  على  ح  مر�ضّ كل  اإ�ضم 

يف جمل�ش الأمن، وي�ضع كل ع�ضو اأمام 

اأ�ضّجع«.  »ل  اأو  »اأ�ضّجع«  عبارة  الإ�ضم 

وميكن اأّل ي�ضع اأيهما، ويحتفظ براأيه.

جمل�ش  يف  املتبعة  ال��ق��واع��د  وح�ضب 

باإبالغ  املجل�ش  رئي�ش  يقوم  الأم���ن، 

الدول  اإىل  فقط  ال�ضّري  الت�ضويت  نتائج 

الأمني  ملن�ضب  مواطنيها  ر�ضحت  التي 

العام، اأما رئي�ش اجلمعية العامة لالأمم 

قد  الق��رتاع  باأن  تبليغه  فيتم  املتحدة 

ما  وهذا  النتائج.  تزويده  دون  من  ح�ضل 

العامة،  اجلمعية  رئي�ش  حفيظة  اأث��ار 

و�ضفه  ما  على  ليكيتوفت  موغن�ش 

خالية  »بطريقة  الأمن  جمل�ش  بت�ضرف 

اأي  ت�ضيف  ول  والنفتاح،  ال�ضفافية  من 

قيمة للدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة«.

»ث�رة القرنفل«

ولد اأنطونيو مانويل دي اأوليفريا غوترييز 

يوم 30 ني�ضان من العام 1949 يف العا�ضمة 

�ضيا�ضي،  وه���و  ل�ضبونة،  ال��ربت��غ��ال��ي��ة 

ويلّم  الإهتمام،  دويل  لبق،  وديبلوما�ضي 

بعدة لغات. 

لويزا غيمارايز  1972 من  العام  تزّوج يف 

 ،1998 العام  يف  توفيت  التي  ميلو  اإي 

فتزوج  جمدًدا يف العام 2001 من كاتارينا 

فاز بينتو، وهو اأب لولد وبنت.

در�ش  اجلامعية،  الدرا�ضة  مرحلة  يف 

يف  الكهربائّية،  والهند�ضة  الفيزياء 

التابع  للتكنولوجيا  ال��ع��ايل  املعهد 

التخرج  بعد  وت��وىل  ل�ضبونة،  جلامعة 

)1971( التدري�ش فيه برتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد.

مثرية  فرتة  واإّب��ان  �ضنوات،  ثالث  بعد 

كانت  ال��ربت��غ��ال  ت��اري��خ  يف  وحا�ضمة 

اأيامها  تعي�ش  الديكتاتورّية  خاللها 

طريقه  ال�ضاب  املهند�ش  �ضّق  الأخ��رية، 

اإىل  ان�ضّم  عندما  ال�ضيا�ضة  ع��امل  يف 

�ضفوف احلزب ال�ضرتاكي الدميوقراطي 

فتخّلى  ال�ضيا�ضة  ا�ضتهوته   .)1974(

اجلامعي،  والتدري�ش  الهند�ضة،  ع��ن 

احلزبي.  ال�ضيا�ضي  للعمل  متاًما  وتفّرغ 

ال�ضّبان  القرنفل« من  اإّبان »ثورة  وكان 

اإعادة تنظيم  بقّوة يف عملّية  النا�ضطني 

املواقع  احلزب ال�ضرتاكي. وقد تدّرج يف 

نائًبا  الربملان  دخل  وب�ضرعة  احلزبّية، 

ل�ضبونة،  دوائ��ر  اإح��دى  عن  ا  ا�ضرتاكيًّ

و�ضط  يف  برانكو  كا�ضتيلو  دائ��رة  ثم 

الربتغال، والتي احتفظ مبقعد فيها بني 

1976 و1995.

�ضمبايو  ج��ورج  خلف   ،1988 العام  يف 

للحزب،  الربملانية  الكتلة  رئا�ضة  يف 

للحزب،  عاًما  اأميًنا  اأ�ضبح  ال���1992  ويف 

اأنيبال  مواجهة  يف  للمعار�ضة  وزعيًما 

كافاكو �ضيلفا، رئي�ش الوزراء اليميني، 

الإجتماعي  الدميوقراطي  احلزب  زعيم 

عاًما  اأم��ي��ًن��ا  اختري  كما  احل��اك��م، 

الذي  التجمع  الدولّية«،  ل�»ال�ضرتاكّية 

يف  ال�ضرتاكّية  الأح��زاب  معظم  ي�ضم 

العامل.

ال����وزراء  اأع��ق��اب ت��ق��اع��د رئ��ي�����ش  ويف 

ك���اف���اك���و ���ض��ي��ل��ف��ا، جن���ح احل���زب 

غوترييز  العام  اأمينه  بقيادة  ال�ضرتاكي 

متغّلًبا  العامة،  بالنتخابات  الفوز  يف 

الجتماعينّي،  الدميوقراطينّي  على 

وتوىّل رئا�ضة احلكومة. وبف�ضل �ضعبيته 

العري�ضة متّكن من قيادة ال�ضرتاكينّي 

اإىل انت�ضار انتخابي اآخر يف ال�1999، وخالل 

العام 2000 توىّل رئا�ضة »جمل�ش اأوروبا«.

بداأت �ضعبية ال�ضرتاكينّي تذوي يف ما 

بعد حتت وطاأة اخلالفات والنق�ضامات، 



وتداعيات هزمية احلزب يف النتخابات 

البلدّية، وبعدما حّل �ضمبايو، الذي كان 

الربملان،  ي��وم��ذاك  للجمهورية  ا  رئي�ضً

ودعا اإىل انتخابات عامة جديدة، كان 

التي  احل��زب  ق��ي��ادة  ت��رك  ق��د  غوترييز 

هجر  وقرر  رودريغيز،  فريو  اإدواردو  توّلها 

ال�ضيا�ضة املحلّية يف الربتغال، ليتفّرغ اإىل 

التي  الدولّية«  »ال�ضرتاكّية  يف  ن�ضاطه 

توىّل رئا�ضتها حتى العام 2005.

ا  مفّو�ضً  2005 اأي��ار  يف  غوترييز  انتخب 

�ضامًيا ل�ضوؤون الالجئني يف الأمم املتحدة، 

عملية  على  وليته  فرتة  خالل  واأ�ضرف 

املفو�ضّية  داخ��ل  الهيكلي  الإ���ض��الح 

اآلف،   10 نحو  موظفيها  عدد  يبلغ  التي 

العملية  و�ضملت  دولة.   125 يف  يتوزعون 

يف  مقّرها  يف  املوظفني  ع��دد  تخفي�ش 

مدينة جنيف )�ضوي�ضرا( بن�ضبة تزيد عن 

على  املفو�ضّية  ق��درة  وزي��ادة  املئة،  يف   20

ال�ضتجابة للطوارىء، ومنذ ذلك احلني، 

م�ضروعات  يف  وتفانيه  ن�ضاطه  اأّه��ل��ه 

الإغاثة الدولية )كان الكثري منها يف 

اللجوء  حمنة  وطاأة  حتت  العربي  العامل 

من  املتو�ضط  وعرب  و�ضوريا،  العراق  من 

�ضبكة  عن  ناهيك  اإفريقيا(،  �ضمال 

عالقاته ال�ضيا�ضّية والجتماعّية الدولية 

معركة  خلو�ش  امل�ضتويات،  اأعلى  على 

العامة  خالفة بان كي مون يف الأمانة 

للمنظمة الدولّية.

لبنان

عرف غوترييز لبنان عن كثب، قادته 

القيام بجولة يف �ضباط  اإىل  العراق  ماآ�ضي 

والعراق،  و�ضوريا  الأردن،  �ضملت   2008

وكان يومها على راأ�ش املفو�ضّية، حيث 

النازحني،  اأو�ضاع  على  ميدانّيا  اّطلع 

وتقدير  اإكبار  »حتية  بغداد  من  ووج��ه 

اللبنانية  وللحكومة  اللبناين،  لل�ضعب 

األف   50 من  اأك��ر  ا�ضت�ضافتهما  على 

وم�ضاعدة  �ضوؤونهم،  وتدبري  عراقي،  نازح 

اإىل  الإنتقال  يف  يرغب  من 

يومها  واأط��ل��ق  اآخ����ر«.  بلد 

م�ضاحة حماية  �ضعار:»لبنان 

لالجئني«.

يف حزيران 2013، زار بريوت، 

اأج��رى  يومني،  فيها  واأم�ضى 

مكّثفة  حمادثات  خاللها 

اآنذاك  احلكومة  رئي�ش  مع 

ميقاتي.  جنيب  الرئي�ش   -

واخ��ت��ت��م زي���ارت���ه مب��وؤمت��ر 

فيه  عرّب  ال�ضرايا  يف  �ضحفي 

عن  امل��ّت��ح��دة،  الأمم  با�ضم  م�ضتهّله 

الذي  ال�ضخي  للدعم  العميق  التقدير 

وال�ضلطات  اللبناين،  ال�ضعب  ي��وّف��ره 

ال�ضورينّي  النازحني  اللبنانية للعديد من 

اأم��ان  عن  بحًثا  لبنان  اإىل  ف��ّروا  الذين 

فق��دوه يف بلده��م.

بحجم  علم  على  »ن��ح��ن  واأ���ض��اف: 

على  الكثيف  الوجود  هذا  تداعيات 

اللبناين،  واملجتمع  اللبناين،  القت�ضاد 

وعلى  العمل،  فر�ش  على  والتناف�ش 

وامل�ضكالت  م����اأوى،  ع��ل��ى  احل�����ض��ول 

التحتّية،  بالبنى  يتعّلق  ما  يف  الكربى 

الطّبية  وامل��راك��ز  امل��دار���ش،  اأّن  كما 

مكتّظة، ونحن على علم بالت�ضحيات 

اللبناين،  ال�ضعب  يقّدمها  التي  الكربى 

نا  الأمر الذي يزيد من تقديرنا له، ويح�ضّ

بتقدمي  ال��دويل  املجتمع  مطالبة  على 

فقط  ولي�ش  للبنان،  الدعم  من  املزيد 

ل��ب��ن��ان، بل  ال�����ض��وري��نّي يف  ل��ل��ن��ازح��ني 

واملجتمعات  اللبناين،  وال�ضعب  للبنان 

اللبنانّية«.

تقريًرا  عر�ش  الدويل  البنك  اأن  واأّك��د 

هذه  بتداعيات  فيه  يعرتف  ا  جدًّ مهًما 

املاأ�ضاة على القت�ضاد اللبناين، واملجتمع 

اللبناين، م�ضيًفا، اأّنه من املهّم اأن يقّدم 

لل�ضندوق  كبرًيا  دعًما  الدويل  املجتمع 

من  اأُن�ضئت  التي  ولالآليات  الئتماين، 

مع  ال��دويل  الت�ضامن  عن  التعبري  اأجل 

لبنان.

عر�سال

غوترييز  تفقد  للزيارة،  الثاين  اليوم  يف 

واجل��وار،  عر�ضال  بلدة  امل��راف��ق،  وال��وف��د 

للنازحني  خم��ّي��م  على  �ضيًفا  وح���ّل 

مع  بالتعاون  اأن�ضىء  البلدة  يف  ال�ضوريني 

اأو�ضاع  وزارة ال�ضوؤون الجتماعّية. عاين 

معاناتهم،  اإىل  وا�ضتمع  داخله،  يف  من 

كان  النزوح  واأن  ا  خ�ضو�ضً ومطالبهم، 

لبنان. وهو  �ضوريا باجتاه  اأ�ضّده من  على 

�ضحفي  موؤمتر  عقد  على  يومها  اأ�ضّر 

مطالبته  خالله  ك��رّر  املخّيم،  داخ��ل 

واملزيد  املزيد،  يقّدم  باأن  الدويل  املجتمع 

من الدعم؟!.

فر�سة �سانحة

واملغرتبني  اخل��ارج��ّي��ة  وزارة  رّح��ب��ت 

جديًدا  عاًما  اأميًنا  غوترييز  باختيار 

بني  من  لبنان  ك��ون  املتحدة،  ل��الأمم 

املقابل،  يف  ل��ه.  �ضّوتوا  الذين  الأع�ضاء 

لدعم  الدولّية  »املجموعة  �ضفراء  اأّك��د 

لبنان« باأن اختيار غوترييز لهذا املن�ضب 

م�ضافة  قيمة  »مب��ث��اب��ة  ه��و  ال��رف��ي��ع 

اللبنانيون م�ضوؤولني  اإذا ما عرف  للبنان 

وفعاليات كيفّية التعاطي معه، لإيجاد 

احللول الناجعة لأزمة النزوح وتداعياتها 

مالمح  تر�ضم  ب���داأت  وال��ت��ي  اخل��ط��رية، 

تغيري دميوغرايف جّدي«.

حتت 

ال�سوء
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ق�سايا

اإعداد: اإح�سان مرت�سىاإقليمية

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

العدد 62377

كان �سمع�ن بريي�ش، )ت�يف يف 28 اأيل�ل 2016(، 

اأحد اأهم الرم�ز ال�سيا�سية يف اإ�سرائيل منذ ن�ساأتها 

املنا�سب  كل  تقريًبا  �سغل  وقد   .1948 العام  يف 

ورئي�ش  ال�زراء،  رئي�ش  من�سبي  فيها  مبا  العامة، 

الدولة، على الرغم من اأنه مل يقد اأي حزب للف�ز 

َب باملنح��ش. يف اأي انتخابات، حتى اأنه لُقِّ

مات بريي�س

جمرم احلرب 

وَحرباء ال�سالم

من الكيب�ت�ش اإىل ال�سيا�سة

ولد بريي�ش يف بولندا يوم الثاين من اآب 

الأخ�ضاب،  جت��ارة  يف  يعمل  لأب   1923

مل  بري�ضكي.  زمي��ون  الأ�ضلي  وا�ضمه 

مت�ضددان،  يهوديان  بريي�ش  والدا  يكن 

يد  على  �ضغره  يف  التلمود  در���ش  لكنه 

جده، واأ�ضبح ملتزًما دينًيا. يف العام 1934، 

)كانت  فل�ضطني  اإىل  الأ�ضرة  انتقلت 

حتت النتداب الربيطاين اآنذاك(. تخّرج 

يف  وعمل  ال��زراع��ة،  مدر�ضة  من  بريي�ش 

)الكيبوت�ش(،  الزراعية  املع�ضكرات 

وعند  ال�ضيا�ضي،  العمل  يف  انخرط  ثم 

العّمالية  للحركة  �ضكرترًيا  انتخابه 

ال�ضهيونية، كان يف الثامنة ع�ضرة من 

عمره.

يف العام 1947 عّينه رئي�ش الوزراء املوؤ�ض�ش 

يف  غ��وري��ون،  بن  دافيد  العدو،  لكيان 

و�ضفقات  الأف��راد  عن  امل�ضوؤول  من�ضب 

الأ�ضلحة مل�ضلحة امليلي�ضيات ال�ضهيونية 

الإرهابية التي ُعرفت با�ضم »الهاغاناه«، 

و�ضكلت نواة اجلي�ش الإ�ضرائيلي لحًقا. 

يتحمل بريي�ش م�ضوؤولية تنفيذ الكثري 

املدنيني  �ضّد  الإجرامية  الهجمات  من 

الن��ت��داب  ف��رتة  خ��الل  الفل�ضطينيني 

عّدة  وت��وىّل   ،1948 العام  قبل  الربيطاين 

جمال  يف  �ضّيما  ل  خ��ا���ض��ة،  مهمات 

ال�ضهيونية  الع�ضكرية  القوة  ت�ضكيل 

وجتهيزها. ويف هذا ال�ضياق متّكن من 

على  للح�ضول  فرن�ضا  مع  �ضفقة  اإب��رام 

نووية  من�ضاأة  وتاأ�ضي�ش  امل��رياج،  طائرات 

ع�ضكرية �ضرّية يف دميونا. ومن »ماآثره« 

الثالثي  العدوان  مهند�ضي  من  اأنه  ا  اأي�ضً

على م�ضر)1956(. 

يف  ع�ضًوا  بريي�ش  انُتخب   1959 العام  يف 

الإ�ضرائيلي )الكني�ضيت(، عن  الربملان 

اإ�ضرائيل(،  حزب »ماباي« )حزب عّمال 

العّمالية  احلركة  عنه  انبثقت  ال��ذي 

حزب  اإ�ضم  حتت  اإ�ضرائيل  يف  احلديثة 

العمل »عفودا«. وُعني اآنذاك نائًبا لوزير 

بعد   )1965( لحًقا  ا�ضتقال  ثم  الدفاع، 

الإ�ضارة اإليه يف �ضياق حتقيق اأعيد فتحه 

يف عملية »�ضوزانا« اأو ف�ضيحة لفون وزير 

احلرب اآنذاك، وهي خطة اإ�ضرائيلية تعود 

اأهداف  بتفجري  وتق�ضي   1954 العام  اإىل 

)خالل  م�ضر  يف  واأمريكية  بريطانية 

يف  النا�ضر(،  عبد  جمال  الرئي�ش  عهد 

حماولة للتاأثري على بريطانيا ودفعها اإىل 

عدم �ضحب قواتها من �ضيناء.

اجلاّلد يل�م ال�سحية

ق����اد ب��ريي�����ش م��ن��ذ ال�����ض��ت��ي��ن��ي��ات 

وطرد  والنقب،  اجلليل  تهويد  عملية 

وعمل  اأرا�ضيهم.  من  الفل�ضطينيني 

بيوتهم  هدم  تتيح  قوانني  اإ�ضدار  على 

ممتلكاتهم  ع��ل��ى  ال���ض��ت��ي��الء  اأو 

ع�ضكرية  »من�ضاآت  من  قربها  بذريعة 

على  �ضّجع  عقود،  وطوال  اإ�ضرائيلية«. 

انتقال الإ�ضرائيليني اإىل اجلليل، للوقوف 

يف وجه ما و�ضفه ب�»التهديد الدميوغرايف« 

الفل�ضطيني. 

ر�ضمية  حملة  اأطلق   ،2005 العام  يف 

اجلليل«،  )ت��ه��وي��د(  »تطوير  بعنوان 

واعترب حينها اأّن »امل�ضروع هو اأهم عمل 

�ضهيوين يف الوقت الراهن«. وخالل توليه 

وزراة الدفاع بني 1974 و1977، �ضّجع على 

وعمل  الغربية،  ال�ضفة  يف  ال�ضتطيان 

يف  تو�ضع  حواجز  اأو  قيود  اأي  رف�ش  على 

وجه بناء امل�ضتوطنات. وهو اأعلن اأكر 

حل�ضار  الكامل  دعمه  ع��ن  م��رة  م��ن 

الع�ضكرية  وللعمليات  غ��ّزة،  قطاع 

اأعلن   ،2009 العام  ويف  فيه.  الإ�ضرائيلية 

القطاع، لأنها  دعمه للحرب على هذا 

قوية  »�ضربة  قوله  ح�ضب  �ضت�ضكل 

لإطالق  �ضهيتهم  فيفقدون  غّزة  لأهل 

 2012 العامني  ويف  اإ�ضرائيل«.  على  النار 

�ضورة  لتلميع  عاملّية  حملة  قاد  و2014، 

على  والتعتيم  القطاع  يف  الح��ت��الل 

لم  امل��راوغ  باأ�ضلوبه  اأّن��ه  حتى  جرائمه. 

املجازر  على  الفل�ضطينيني  املدنيني 

كان  »اإن��ه  قائاًل:  بحقهم،  املرتكبة 

التي  املنطقة  يغادروا  اأن  عليهم  يجب 

يعرفون اأنها �ضت�ضتهدف بالق�ض�ف«.

الأول  ت�ضرين  من  ال�ضاد�ش  ح��رب  اإث��ر 

1973 ا�ضتقالت رئي�ضة الوزراء الإ�ضرائيلية، 

واإ�ضحق  بريي�ش  وتناف�ش  مائري،  غولدا 

النتخابات  يف  املن�ضب،  على  راب���ني 

العام 1977  الأخري. يف  بفوز  انتهت  التي 

ا�ضتقال رابني من من�ضبه كقائد حلزب 
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مالية  ف�ضيحة  بعد  )معراخ(  التحالف 

يف  ثغرة  لكن  زوج��ت��ه،  فيها  ت��ورط��ت 

بالبقاء  له  �ضمحت  الإ�ضرائيلي  الد�ضتور 

اأ�ضبح  وبالتايل  ال��وزراء.  رئي�ش  من�ضب  يف 

للوزراء  ا  ورئي�ضً للحزب  زعيًما  بريي�ش 

التحالف  قاد  وهو  ر�ضمي،  غري  ب�ضكل 

يف العام نف�ضه اإىل هزمية يف النتخابات 

مناحم  بقيادة  الليكود  ح��زب  اأم���ام 

بيغن.

املجرم حاماًل ن�بل لل�سالم

يف  بالهزمية  بريي�ش  مني  ذل��ك،  بعد 

خم�ش معارك انتخابية، انتهت كلها 

من  كجزء  وزاري  من�ضب  على  بح�ضوله 

حكومة ائتالفية. ويف العام 1992، ف�ضل 

يف الفوز بقيادة حزب العمل الإ�ضرائيلي، 

بعد هزميته اأمام رابني يف املراحل املبكرة 

عمله  واأثناء  احلزبية.  النتخابات  من 

كوزير للخارجية يف حكومة رابني، بداأ 

مفاو�ضات �ضرية مع الرئي�ش الفل�ضطيني 

التحرير  ومنظمة  عرفات  يا�ضر  ال�ضابق 

اتفاقية  بعقد  انتهت  الفل�ضطينية، 

التفاقية،  هذه  مبوجب   .)1993( اأو�ضلو 

مرة  ولأول  الفل�ضطينية  القيادة  اعرتفت 

من  عام  وبعد  اإ�ضرائيل.  بوجود  ر�ضمًيا 

نوبل  جائزة  على  بريي�ش  ح�ضل  اأو�ضلو، 

ورابني.  عرفات  مع  بال�ضراكة  لل�ضالم، 

ومن ثم حتول بريي�ش، الذي كان مدافًعا 

يف  اليهودية  امل�ضتوطنات  تاأ�ضي�ش  عن 

ال�ضفة الغربية املحتلة، اإىل داعية مزعوم 

لل�ضالم.

اإثر  للحكومة  ا  رئي�ضً بريي�ش  ك��ان 

اغتيال اإ�ضحق رابني )1995(، وحني وقعت 

جمزرة قانا الأوىل يف جنوب لبنان )1996( 

الأطفال  من   106 فيها  ا�ضت�ضهد  والتي 

مبركز  احتموا  الذين  وال�ضيوخ  والن�ضاء 

عاًما  ُيكمل  مل  لكنه  املتحدة.  لالأمم 

اأم��ام  هزميته  بعد  من�ضبه  يف  واح���ًدا 

بنيامني نتنياهو زعيم حزب الليكود.

بالفوز  بريي�ش  ف�ضل   ،2000 ال��ع��ام  يف 

مبن�ضب رئي�ش البالد، وهو من�ضب �ضريف، 

 ،2002 العام  ويف  كات�ضاف.  مو�ضيه  اأمام 

خلف  ال��ذي  ب��اراك،  اإيهود  هزمية  بعد 

اآريل  اأمام  العمل،  بريي�ش يف قيادة حزب 

قاد  ال��وزراء،  رئا�ضة  انتخابات  يف  �ضارون 

مع  التحالف  اإىل  العمل  حزب  بريي�ش 

اخلارجية،  وزير  مبن�ضب  وفاز  الليكود، 

»�ضبكة  تكوين  من  بالتايل  ومتكن 

حماية« للمجرم �ضارون يف الكني�ضيت، 

الإن�ضحاب  خطة  تنفيذ  من  ليتمكن 

يف  الغربية،  ال�ضفة  من  واأج��زاء  غزة  من 

الليكود  حزب  من  معار�ضة  مواجهة 

حملة  يف  �ضارون  بريي�ش  �ضارك  نف�ضه. 

مور�ضت  التي  واملذابح  والتنكيل  القمع 

الأق�ضى،  انتفا�ضة  يف  الفل�ضطينيني  �ضد 

ا يف مذبحة خمّيم جنني  كما تورط اأي�ضً

وجمزرة حي اليا�ضمينة يف الق�ضبة مبدينة 

عمليات  باقي  ويف  ال��ق��دمي��ة،  نابل�ش 

ال�ضفة  يف  التدمريي  والق�ضف  الغتيال 

الغربية وقطاع غزة.

ا�ضتقالته  بريي�ش  اأعلن   ،2005 العام  يف 

الذي  ل�ضارون  ودعمه  العمل،  حزب  من 

»كادميا«.  با�ضم  جديًدا  حزًبا  اأ�ض�ش 

توقع  بغيبوبة،  الأخري  هذا  اإ�ضابة  وعند 

للحزب  قائًدا  بريي�ش  ي�ضبح  اأن  البع�ش 

من  م��ع��ار���ض��ة  واج���ه  لكنه  اجل��دي��د، 

اأع�ضاء الليكود ال�ضابقني الذين �ضكلوا 

غالبية يف احلزب. ويف �ضهر حزيران من 

ا لإ�ضرائيل ملدة  العام نف�ضه، انُتخب رئي�ضً

العام  يف  ا�ضتقال  حتى  �ضنوات،،  �ضبع 

2014، وكان اآنذلك اأكرب الروؤ�ضاء �ضًنا يف 

العامل.

�سانع جمزرة قانا

�ضهرة  مي��ت��ل��ك  ب��ريي�����ش  ي��ك��ن  مل 

ميتلك  باأنه  ناخبيه  تقنع  ع�ضكرية 

من احلزم وال�ضّدة وقت ال�ضرورة ما ي�ضاهي 

هذا  ويف  التفاو�ش.  يف  وبراعته  خربته 

ال�ضياق عّلق الكاتب الربيطاين امل�ضهور 

في�ضك،  روبرت  الإندبندنت،  �ضحيفة  يف 

�ضالم«  ب�»�ضانع  ل�ه  العامل  و�ضف  على 

بريي�ش  اإن  بقوله  مبوته،  �ضمع  عندما 

-الذي خا�ش انتخابات رئا�ضة الوزراء بعد 

اغتيال �ضلفه اإ�ضحق رابني- قرر يف حينه 

الع�ضكرية  اعتماده  اأوراق  من  يزيد  اأن 

لبنان،  مبهاجمة  الن��ت��خ��اب��ات،  قبل 

التي  الغ�ضب  عناقيد  عملية  فكانت 

ويتحدث  الأوىل.  قانا  جم��زرة  تخللتها 

�ضاهد  ك��ان  وق��د  امل��ج��زرة  عن  في�ضك 

م�ضارًكا  »كنت  فيقول:  عليها  عيان 

املتحدة  ل���الأمم  م�����ض��اع��دات  بقافلة 

متركزت خارج القرية اللبنانية، عندما 

حلقت القذائف الإ�ضرائيلية فوق روؤو�ضنا 

وا�ضتمر  الالجئني،  خميم  اإىل  متوجهة 

حاول  وي�ضيف:  دقيقة«.  ل���17  الق�ضف 

بالقول:  اجلرمية  من  التمل�ش  بريي�ش 

من  مئات  هناك  اأن  نعرف  نكن  »مل 

لالأمم  التابع  املخيم  ذاك  يف  املدنيني 

املتحدة. فقد كان الأمر مفاجاأة قا�ضية 

قائاًل:  ذلك  على  في�ضك  ويعّلق  لنا«. 

واإن الإ�ضرائيليني  اإن هذه كانت كذبة 

للمخيم،  فيديو  فيلم  لديهم  ك��ان 

طّيار  دون  من  طائرة  يطلقون  وكانوا 

ويو�ضح  املذبحة.  تلك  اأثناء  املخيم  فوق 

الإ�ضرائيليون  ك��ان  احلقيقة  ه��ذه  اأن 

ينكرونها، اإىل اأن اأعطاه جندي بالأمم 

املتحدة �ضريط فيديو للطائرة.

يف  بريي�ش  م�ضاهمة  كانت  هذه  اإًذا،   

يقول  الذي  في�ضك  وفق  اللبناين  ال�ضالم 

النتخابات  خ�ضر  )بريي�ش(  »هو  ا:  اأي�ضً

ورمبا مل يعد يفكر يف قانا، لكنني لن 

عندما  اأنه  الكاتب  ويحكي  اأن�ضاها«. 

و�ضل اإىل بوابة خميم الأمم املتحدة كان 

وكان  اجلثث  من  اأنهاًرا  ين�ضاب  ال��دم 

روؤو���ش  بال  واأطفال  واأذرع  اأرج��ل  هناك 

وروؤو�ش �ضيوخ بال اأج�ضاد... واإذ ي�ضتهجن 

النفاق العاملي وتزوير احلقائق الذي اأف�ضى 

الآن  علينا  »يجب  يقول  من  وجود  اإىل 

في�ضك  يختم  ال�ضالم«،  ب�ضانع  مناداته 

املقبلة  القليلة  الأي���ام  خ��الل  بالقول: 

»�ضنح�ضي عدد املرات التي ت�ضتخدم فيها 

كلمة ال�ضالم يف نعيه، لنح�ضي من ثّم 

كلمة  فيها  �ضتظهر  التي  امل��رات  عدد 

قانا يف املقابل«.









اإعداد: د. �أحمد علو

عميد متقاعد

درا�سات 

واأبحاث
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بالد التاريخ والنخيل والطاقة

�لر�فدين.  �أو بالد  �لنهرين،  ما بني  ببالد  قدمًيا  يعرف  ما كان  هو 

موطن  �لإن�سانية.  على  �سم�سها  �أ�سرقت  �لتي  �حل�سار�ت  موطن 

�ملعلقة  و�جلنائن  �لأوىل  �ل�سر�ئع  �أر�ض  و�لبابليني...  �ل�سومريني 

و�لعجائب و�لأ�ساطري...

ا  �أر�ض �لرثو�ت، و�لثور�ت،  �لعر�ق بلد �حل�سار�ت و�لفنون، هو �أي�سً

و�مل�سالح �لتي جعلت �لدماء تفي�ض �أنهاًر� �أين منها �لأ�ساطري...

العراق

�ملوقع و�لأر�ض و�ل�سكان

ال�شرقي  ال�شمايل  الق�شم  العراق  ي�شغل 

على  يطل  حيث  العربي،  الوطن  من 

اخلليج العربي من جهته ال�شمالية بني 

تركيا،  �شمالاً  حتّده  والكويت.  اإي��ران 

وتالم�س  �شوريا،  ��ا  وغ��رباً اإي���ران،  ا  و�شرقاً

حدوده يف الغرب واجلنوب الغربي، الأردن 

واململكة العربية ال�شعودية، ويف اجلنوب 

الكويت.

التي  العربية  الأرا���ش��ي  تق�شيم  بعد 

العثمانية يف  لل�شلطنة  كانت خا�شعة 

معاهدة �شيفر، وفر�س النتداب الربيطاين 

على العراق، قامت ع�شبة الأمم برت�شيم 

ا.  حالياً هي  كما   )1920( العراق  حدود 

ويبلغ طول هذه احلدود 3809 كلم: 367 

كلم مع تركيا، 1599 كلم مع اإيران، 

254 كلم مع الكويت، 811 كلم مع 

 599 الأردن،  مع  كلم   179 ال�شعودية، 

البحرية  ح��دوده  اأم��ا  �شوريا.  مع  كلم 

على اخلليج فتبلغ 58 كلم فقط.

ا  جزءاً ويعّد  �شحراوي،  �شبه  بلد  العراق 

من ال�شحراء العربية وبادية ال�شام اللتان 

فيه  مي��ّر  بينهما.  م��ا  يف  ت��ت��داخ��الن 

والفرات  دجلة  هما  اأ�شا�شيان،  نهران 

اللذان حتيط بهما �شهول خ�شبة، وهما 

يكّونان  حيث  الب�شرة،  يف  يلتقيان 

العرب،  ب�شّط  يعرف  ا  مائياً ا  م�شطحاً

على  وتطّل  العربي.  اخلليج  يف  وي�شب 

العراق  م��دن  معظم  النهرين  هذين 

وبغداد  وبيجي  نينوى  مثل  الرئي�شية 

والرمادي والعمارة والنا�شرية والب�شرة.

اأما م�شطح الأرا�شي العراقية فيتفاوت 

على  ال�شفر  بني  ما  ارتفاعه 

يف  م  و3611  العربي  اخلليج 

اخليمة  اأو  دار  �شيخا  جبل 

)على  الكردية  املناطق  يف  ال�����ش��وداء، 

�شمال  الإي��ران��ي��ة(   – العراقية  احل���دود 

البالد.

الإج��م��ال��ي��ة  ال��ع��راق  م�شاحة  تبلغ 

اإح�شاءات  وفق  الإقليمية(  املياه  )مع 

نحو   2009 العام  يف  العراقية  احلكومة 

هي  منها   %38.7 ك���م2،   435.052

�شحارى. وي�شتهر العراق باأ�شجار النخيل 

التي يبلغ عددها نحو 21 مليون �شجرة.

 2016 متوز  يف  فقّدر  ال�شكان  عدد  اأما 

حقائق  كتاب  وفق   ،38.146.025 بنحو 

من:  العراقي  ال�شعب  ويتاألف  العامل. 

 ،)%15( الأك���راد   ،)%80  -  75( العرب 

 .)%5( وغريهم  والأ�شوريني  الرتكمان 

اأكرث  من  اليوم  العراقي  ال�شعب  ويعترب 

ا  ا عن اأر�شه واأكرثها طلباً ال�شعوب نزوحاً

ح�سارة يف مهب »د�ع�ض« وم�سالح �لدول



النزاعات  ب�شبب  اأخ��رى  دول  اإىل  للجوء 

املناطق  بع�س  على  »داع�س«  و�شيطرة 

حق  يف  الوح�شية  امل��ج��ازر  وارت��ك��اب��ه 

منهم،  امل�شيحيني  ا  خ�شو�شاً ال�شكان، 

الن�شف  اإىل  ع��دده��م  تناق�س  وال��ذي��ن 

ا. تقريباً

يدين 99% من ال�شعب العراقي بالإ�شالم، 

منهم نحو 60 - 65% من املذهب ال�شيعي 

املذاهب  من   %37  -  32 ونحو  اجلعفري، 

من  اأقليات  وهناك  املختلفة،  ال�شنية 

امل�شيحيني، واليهود والأزيديني، والبوذيني 

والهندو�س وغريهم.

العربية  اللغة  العراقي  ال�شعب  يتكّلم 

وهي  مطلقة،  و�شبه  ك��ب��رية  بن�شبة 

اأ�شبحت  وقد  البالد،  يف  الر�شمية  اللغة 

ثانية  ر�شمية  ل��غ��ة  ال��ك��ردي��ة  ال��ل��غ��ة 

وبخا�شة يف اإقليم كرد�شتان بعد اإعالن 

احلكم الذاتي يف هذا الإقليم. وهناك 

مثل  حملية  بلهجات  تتكلم  اأقليات 

الرتكماني����ة والأ�شوري����ة الكلداني����ة 

)الآرامية اجلديدة(.

�لرثوة �لنفطية

امل�شدرة  الدول  منظمة  يف  ع�شو  العراق 

انتاجه  بلغ  وقد   OPEC اأوبيك  للنفط 

برميل  مليون   3.368 نحو   2014 العام  يف 

حقائق  »كتاب  تقديرات  وفق  ا،  يومياً

ال�شابع  املركز  بذلك  واحتل  العامل«. 

كان  الذي  الإنتاج  حيث  من  العامل  يف 

ي�شّدر منه يف ذلك العام نحو 2.4 مليون 

العامل  يف  ال�شاد�س  )املركز  ا  يومياً برميل 

يف كمية الت�شدير(.

العراقي  النفط  احتياطي  بلغ  كما 

 144.2 نحو  ذاته،  الكتاب  وفق  املوؤكد 

العام  مطلع  )تقديرات  برميل  مليار 

اأك��رب  خ��ام�����س  يجعله  مم��ا   ،)2015

احتياط نفطي معروف يف العامل.

الحتياطي  يفوق  اأن  البع�س  ويتوقع 

بعد  اخلليج،  دول  يف  نظريه  العراق  يف 

يف  والتنقيب  البحث  اأع��م��ال  متابعة 

بعد  تعرف  مل  التي  العراقية  الأرا���ش��ي 

وذل��ك   ، ك��ام��الاً ��ا  ج��ي��ول��وج��ياًّ ا  م�شحاً

ب�شبب احلروب املتتالية منذ ثمانينيات 

ا�شتخدام  دون  حال  ما  الع�شرين،  القرن 

التقنيات احلديثة يف التنقيب.

الحتياطي  الأعظم من  يرتّكز اجلزء 

يف  اأي  اجل��ن��وب،  يف  ال��ع��راق��ي  النفطي 

 ، 15 حقالاً يوجد  الب�شرة حيث  حمافظة 

ما  وخم�شة  منتجة  حقول  ع�شرة  منها 

وحتتوي  والإنتاج.  التطوير  تنتظر  زالت 

ا يقّدر باأكرث  ا نفطياً هذه احلقول احتياطاً

اأي ما ن�شبته %45  من 65 مليار برميل، 

النفطي  الحتياطي  اإجمايل  ا من  تقريباً

النفطي  الحتياطي  وي��ق��ّدر  ال��ع��راق��ي. 

قار  وذي  ومي�شان  الب�شرة  ملحافظات 

 %60( برميل  مليار  ب�ثمانني  جمتمعة 

ا من جمموع الحتياطي العراقي(.  تقريباً

و�شمالها،  البالد  و�شط  اإىل  بالن�شبة  اأما 

يف  املوجود  النفطي  الحتياطي  فيقّدر 

 %10( برميل  مليار   13 بنحو  كركوك 

من اإجمايل الحتياطي العراقي(.

من  ا  احتياطاً العراق  ميتلك  كذلك 

حقائق  »كتاب  ق��ّدره  الطبيعي  الغاز 

للعام  م3  تريليون   3.158 بنحو  العامل« 

 12 املركز  العراق  يحتل  وبذلك   ،2014

على م�شتوى العامل يف احتياطي الغاز.

�لقت�ساد �لعر�قي

العام  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  بلغ 

توّزع  وقد  دولر.  مليار   544.1 نحو   2015

الدخل على القطاعات الرئي�شة لالإنتاج 

كما ياأتي:

القومي،  الدخل  من   %5.3 الزراعة:   -

القوة  م��ن   %21.6 نحو  فيها  ويعمل 

العاملة. ويعتمد هذا القطاع على اإنتاج 

واخل�شار  والتمور  والأرز  وال�شعري  القمح 

وتربية املا�شية والدواجن.

من   %48.8 ت�شكل  ال�����ش��ن��اع��ة:   -

 %18.6 ن��ح��و  ف��ي��ه��ا  وي��ع��م��ل  ال���دخ���ل، 

م��ن ال��ق��وة ال��ع��ام��ل��ة. وت��ع��ت��م��د على 

والكيميائية  البرتولية  امل���واد  اإن��ت��اج 

واجللود  الن�شيج،  و�شناعة  وت�شنيعها، 

التحويلية  الغذائية  واملواد  البناء،  ومواد 

املعدنية  ال�شناعات  وكذلك  والأ�شمدة، 

التجميعية.

- اخلدمات: توؤمن 45.9% من الدخل، 

من   %59.8 نحو  القطاع  هذا  يف  ويعمل 

حجم  بلغ  وقد  العراقية.  العاملة  القوة 

ماليني   9 نحو   2010 العام  يف  القوة  هذه 

العام 2012  البطالة يف  وبلغت ن�شبة  فرد. 

نحو 16%، كما اعترب 25% من ال�شكان 

حتت خط الفقر يف العام 2008.

�لعر�ق يف �لتاريخ �حلديث

�شيطرت  ع�شر،  ال�شاد�س  ال��ق��رن  يف 

العراق،  على  العثمانية  الإمرباطورية 

فرتة  معظم  ويف  اأرا�شيه  كانت  ال��ذي 

ا ل�شراع  حكمها )1533 – 1918( م�شرحاً

بني الإمرباطوريات املتناف�شة والتحالفات 

القبلية.

ا من العام 1508  وقد كان العراق اعتباراً

فار�س  بالد  من  ال�شفويني  �شيطرة  حتت 
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ا بني 1514  الذين فقدوه تدريجاً

اإليه  ع��ادوا  ولكنهم  و1533، 

بني 1623 و1638.

ال�شابع ع�شر،  بحلول القرن 

املتكررة  النزاعات  كانت 

ا�شتنزفت  قد  ال�شفويني  مع 

قوة الدولة العثمانية واأ�شعفت 

ولي��ات��ه��ا.  على  �شيطرتها 

وخ���الل ال��ف��رتة امل��م��ت��دة بني 

العراق  حكم  و1831،   1747

اأ�شل  م��ن  مماليك  �شباط 

احل�شول  يف  جنحوا  �شرك�شي 

الباب  ذاتي من  على حكم 

قمعوا  وقد  العثماين،  العايل 

من  وح��ّدوا  القبلية،  الثورات 

�شلطة الإنك�شارية وا�شتعادوا 

لتحديث  ��ا  ب��رن��اجماً وق��ّدم��وا  ال��ن��ظ��ام، 

القت�شاد والنظام الع�شكري.

يف  العثمانيون  جنح   ،1831 العام  يف 

اململوكي  احلكم  بنظام  الإط��اح��ة 

العراق  على  املبا�شرة  �شيطرتهم  وفر�شوا 

العاملية  احل��رب  حتى  ا�شتمرت  وال��ت��ي 

جانب  اإىل  خاللها  وقفوا  التي  الأوىل 

اأملانيا ودول املحور.

وبعد اإعالن احلرب، نزلت قوات احلملة 

العربي،  اخلليج  راأ����س  يف  الربيطانية 

ودخلت الب�شرة، ثم بغداد، لكن املو�شل 

حتى  العثمانيني  �شيطرة  حتت  بقيت 

ال�شالح  توقيع اتفاقية »مودرو�س« لنزع 

و�شعت  والتي   ،)1918 الأول  ت�شرين   30(

نهاية للحرب.

�لعر�ق بعد �نتهاء �حلرب �لأوىل

ع�شبة  منحت  احل���رب،  انتهاء  بعد 

لفرن�شا  ولبنان  �شوريا  ولي���ات  الأمم 

ال��راف��دي��ن )وه���ي بغداد  وولي���ات ب��الد 

يف  )ق�شمت  وفل�شطني  واملو�شل(  والب�شرة 

و�شرق  فل�شطني  منطقتني:  اإىل  بعد  ما 

 11 ويف  املتحدة.  للمملكة  الأردن(، 

حتت  العراق  اأ�شبح   ،1920 الثاين  ت�شرين 

النتداب الربيطاين.

ال�شريف  اإب��ن  الأول  في�شل  الأم��ري  قام 

العام  يف  العربية  الثورة  قاد  الذي  ح�شني 

1916، بتاأ�شي�س حكومة عربية يف دم�شق 

ا على �شوريا. يف هذه  ب نف�شه ملكاً ون�شّ

العراقيني  من  جمموعة  التقت  الأثناء 

)الأخ  الله  عبد  الأمري  لتن�شيب  بفي�شل 

ا على  الأكرب لفي�شل( ملكاً

دير  ثورة  تاأثري  وحتت  العراق. 

وال�شعور  و1920(   1919( ال��زور 

الوطني يف العراق، بداأت الثورة 

يف  الع�شرين  ب��ث��ورة  املعروفة 

الأو�شط،  الفرات  يف  الرميثة 

ا  تاأييداً الثورة  تلك  نالت  وقد 

يف  الع�شائر  مناطق  يف  ا  وطنياً

الفرات الأو�شط و�شمال العراق. 

هذه  انت�شرت   1920 �شيف  ويف 

البالد  اأنحاء  معظم  يف  الثورة 

مثل  الكبرية،  املدن  عدا  ما 

املو�شل وبغداد والب�شرة، حيث 

القطعات  تتمركز  كانت 

الع�شكرية الربيطانية.

ن�شب   1920 ال��ع��ام  مت��وز  يف 

خالف بني في�شل وال�شلطات 

الفرن�شية حول حكم �شوريا، 

مي�شلون،  معركة  اإىل  اأدى 

من  في�شل  ن��ف��ي  ث��م  وم���ن 

الربيطانيون  اأخمد  �شوريا. 

ال���ث���ورة ال��ع��راق��ي��ة ب��ال��ق��وة، 

متت  ذلك  من  الرغم  وعلى 

اخلالفات  وت�شوية  امل�شاحلة 

اأن  ��ا  ال��ط��رف��ني، ع��ل��ماً ب��ني 

يطالبون  ظ��ل��وا  ال��وط��ن��ي��ني 

بال�شتقالل.

على  بريطانيا  عر�شت   1921 العام  يف 

في�شل عر�س العراق وت�شكيل حكومة 

الن��ت��داب  و�شاية  حت��ت  تعمل  عربية 

ال���ربي���ط���اين، ول��ك��ن ف��ي�����ش��ل اق���رتح 

حتالف،  مبعاهدة  الن��ت��داب  ا�شتبدال 

ووعد  الربيطانية،  بها احلكومة  قبلت 

ون�شتون ت�شرت�شل، الذي كان وقتئٍذ وزير 

امل�شتعمرات، بتنفيذها.

العام 1921 ا�شدرت هذه  يف 11 متوز من 

في�شل  فيه  اأعلنت  ا  ق���راراً احلكومة 

تكون  اأن  على  ال��ع��راق،  على  ا  ملكاً

ممثلة  دميوقراطية  د�شتورية  حكومته 

ال�شتفتاء  اأقّر  وقد  ال�شعب.  اأبناء  لكل 

ا  ا ملكاً هذا الإعالن، وتّوج في�شل ر�شمياً

على العراق يف 23 اآب 1921.
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تاأ�سي�ض دولة �لعر�ق

تاأ�ش�س العراق من وليات بغداد والب�شرة 

العام  ويف  ال�شابقة.  العثمانية  واملو�شل 

ولي��ة  مناطق  يف  الت�شويت  مت   ،1926

�شمن  البقاء  على  ال�شمالية،  املو�شل 

يكّفون  ل  الأت��راك  كان  التي  العراق، 

عن املطالبة بها منذ العام 1918، وحتى 

عقد معاهدة لوزان حني اعرتفت تركيا 

ا باأّن ولية املو�شل جزء من العراق،  ر�شمياً

وكّفت عن املطالبة بها.

العراق  بني  متوالية  معاهدات  عقدت 

واململكة املتحدة واأقرت احداها )1930( 

»تاأ�شي�س حتالف قوي بني الطرفني يق�شي 

بالت�شاور التام وال�شريح بينهما يف جميع 

اخلارجية،  ال�شيا�شة  تخ�س  التي  الأم��ور 

م�شاحلهما  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ق���د  وال���ت���ي 

اململكة  منحت  ل���ذا  امل�����ش��رتك��ة«. 

جوية  ع�شكرية  لقواعد  مواقع  املتحدة 

قرب  احلبانية  ويف  الب�شرة  قرب  لقواتها 

حال  »باأي  ت�شّكل  ل  اأن  على  الفرات، 

واأي خرق  اح��ت��الل،  ق��وة  الأح���وال  م��ن 

للحقوق ال�شيادية للعراق«.

للعراق  ال�شتقالل  بريطانيا  منحت 

امللك  اإحل��اح  على  بناء   ،1932 العام  يف 

على  الإب��ق��اء  من  الرغم  على  في�شل، 

وحقوق  الربيطانية  الع�شكرية  القواعد 

العبور لقواتها.

العام  يف  الأول  في�شل  امللك  وف��اة  بعد 

1933، حكم امللك غازي، حتى وفاته يف 

العام 1939. توىّل احلكم بعد غازي ابنه 

العهد  ويّل  وكان  الثاين،  في�شل  القا�شر 

ا عليه. عبد الإله و�شياً

عايل  ر�شيد  ق��ام   ،1941 ني�شان   1 يف 

حكومة  على  بانقالب  الكيالين 

اململكة  فقامت  الإله،  عبد  العهد  ويل 

امللكية  وا�شتعادت  العراق  بغزو  املتحدة 

اأن تقوم حكومة الكيالين  ا من  خوفاً

الغربية  الدول  اإىل  النفط  اإمدادات  بوقف 

ب��داأت  النازية.  باإملانيا  �شالته  ب�شبب 

بالتوقيع على  وانتهت  اأيار   2 يف  احلرب 

اأعيدت حكومة  ثم  اأيار،   31 الهدنة يف 

النظام امللكي الها�شمي ال�شابقة، وبقي 

الحتالل الع�شكري الربيطاين حتى 26 

ت�شرين الأول من العام 1947.

املا�شي  القرن  من  اخلم�شي�نيات  ويف 

ا من حلف بغداد الذي  اأ�شبح العراق جزءاً

احل��دود  على  املتحدة  ال��ولي��ات  اأقامته 

ال�شوفياتي  الحت���اد  ب��وج��ه  اجلنوبية 

ال�شابق.

ا�شتمر احلكم امللك�ي الها�شمي حتى 

انقالب  به  اأط��اح  عندم�ا   ،1958 العام 

با�ش�م  واملع�روف  العراقي،  قام به اجلي�س 

عب�د  العم�يد  يدي  على  متوز«   14 »ثورة 

ان�شحاب  اأعلن  ال��ذي  قا�شم  الكرمي 

العراق من حلف بغ�داد، واأقام عالقات 

ودية مع الحتاد ال�شوفياتي.

وا���ش��ت��م��رت ح��ك��وم��ة ق��ا���ش��م حتى 

انقالب �شباط 1963، الذي قام به العقيد 

ال�شالم  عبد  مات  ع��ارف.  ال�شالم  عبد 

بعده  الرئا�شة  وتوىّل  العام 1966  عارف يف 

�شقيقه عبد الرحمن عارف، الذي اأطاح 

به الفريق احمد ح�شن البكر بانقالب 

 ،1968 العام  من  متوز   17 يف  ع�شكري 

وذلك بالتحالف مع حزب البعث العربي 

ال�شرتاكي.

ح�شني  ���ش��دام  ت���وىّل   ،1979 ال��ع��ام  يف 

بعد  للعراق  ا  رئي�شاً واأ���ش��ب��ح  ال�شلطة 

حزبه  وزعيم  املقرب  ب�شديقه  الإطاحة 

البعث(،  )ح��زب  البكر  ح�شن  اأحمد 

وبعد قتل مناف�شيه اأو اعتقالهم.

تغرّي الو�شع ال�شيا�شي يف العراق ب�شكل 

ك��ب��ري، وب��خ��ا���ش��ة ب��ع��د جن���اح ال��ث��ورة 

الإيرانية بقيادة اآية الله اخلميني، والتي 

م�شلمة  ثيوقراطية  دولة  قيام  اإىل  اأدت 

احلكومة  اعتربته  الذي  الأمر  �شيعية، 

ا، ف��ال��ع��راق  ا خ��ط��رياً ال��ع��راق��ي��ة ت��غ��ي��رياً

وحتكمه  �شيعية،  غالبية  ا  اأي�شاً لديه 

حكومة �شدام ح�شني التي كانت تعّد 

من بني اأنظمة الدول العربية العلمانية، 

امل��ك��ون  ت�شطهد  ك��ان��ت  ولكنها 

ال�شيعي »الأكرب بني مكونات املجتمع 

العراقي غري العلماين«.

حرب �خلليج �لأوىل

انق�شم  الإي��ران��ي��ة،  ال��ث��ورة  جن��اح  بعد 

موؤيد  بني  ما  العراقي  ال�شيعي  ال�شارع 

 ،1980 العام  ويف  له.  ومعار�س  للحكم 

الإيرانية  القوات  اأن  ح�شني  �شدام  ادعى 

اإىل  فعمد  بحكومته،  الطاحة  حتاول 

ذلك  نهاية  يف  اإي��ران  على  احل��رب  �شن 

العام.

الطرفني  بني  �شجالاً  احلرب  ا�شتمرت 

قتل  وق��د   ،1988 العام  يف  انتهت  حتى 

خاللها ما بني ن�شف مليون و1.5 مليون 

خ�شرا  اللذين  اجلانبني،  م��ن  �شخ�س 

مقدرات هائلة من املوارد.

حرب �خلليج �لثانية

ا�شتمرت من 17 كانون الثاين اإىل 28 

قوات  �شنتها  ح��رب  وه��ي   ،1991 �شباط 

دولة   34 من  املكونة  الدولية  التحالف 

الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة 
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الكويت،  احتالله  بعد  ال��ع��راق  �شد 

عملية  ا  اأي�شاً احل��رب  هذه  �شميت  وقد 

حترير  »ح��رب  اأو  ال�شحراء«  »عا�شفة 

الكويت«.

... و�لثالثة

ال��ولي��ات  هاجمت   ،2003 اآذار   20 يف 

املتحدة العراق بدعم من قوات التحالف 

ف�شل  املعلن  ال�شبب  وك��ان  ال��دول��ي��ة، 

لتطوير  برناجمه  عن  التخلي  يف  العراق 

الأ�شلحة النووية والكيميائية، ما ميّثل 

ا لقرار الأمم املتحدة الرقم 687.  انتهاكاً

على  حربها  املتحدة  الوليات  بررت  وقد 

العراق باأنه كان ميتلك اأو يطور اأ�شلحة 

الدمار ال�شامل، وبالرغبة يف التخل�س من 

ديكتاتور ظامل يف ال�شلطة واإر�شاء دعائم 

الدميقراطية.

اإدارة  املوؤقتة  التحالف  �شلطة  اأن�شاأت 

املدين  احلاكم  برئا�شة  العراق  حلكم 

ال�شلطة  نقلت  برمير.  بول  الأمريكي 

امل��وؤق��ت��ة يف  ال��ع��راق��ي��ة  اإىل احل��ك��وم��ة 

حزيران 2004 ليكون غازي عجيل الياور 

ب  اأول رئي�س للعراق بعد الحتالل، ون�شّ

انتخبت  ثم  للوزراء،  ا  رئي�شاً عالوي  اإياد 

حكومة دائمة يف ت�شرين الأول 2005.

يف املقابل، بداأ تنظيم القاعدة برت�شيخ 

النزعة  من  ا  م�شتفيداً البالد،  يف  اأقدامه 

الوطنية يف مقاومة الحتالل.

اإعدام  مّت  و2007،   2006 العامني  وخالل 

ح�شني  �شدام  ال�شابق  العراقي  الرئي�س 

وكبار معاونيه، بتهمة ارتكاب جرائم 

�شد الإن�شانية.

الفرتة  ه��ذه  خ��الل  حدثت 

اأدت  طائفية  عنف  اأعمال 

عرقي  تطهري  عمليات  اإىل 

 - �شني  م��ت��ب��ادل  وم��ذه��ب��ي 

�شيعي، كما وقع العديد من 

الأقليات  على  الهجمات 

ال��ع��رق��ي��ة م��ث��ل الأزي���دي���ني 

وامل���ن���دائ���ي���ني والآ����ش���وري���ني 

ما  وغ���ريه���م،  امل�شيحيني 

عدي��د  زي�������ادة  اإىل  دف��������ع 

للتعامل  الأمريكية  الق�وات 

العنف  درج��ة  ارت��ف��اع  م��ع 

يف  الأم��ن��ي  الو�شع  وحت�شني 

اأوائل 2007.

يف 29 حزيران 2009، ان�شحبت 

ا  ر�شمياً الأمريكية  القوات 

من �شوارع بغداد، وفق اتفاق 

اأمني وّقعه الرئي�س الأمريكي 

ال�شابق جورج دبليو بو�س مع 

العراق واملعروف با�شم اتفاقية 

و�شع القوات.

وت�����ش��ّم��ن الت���ف���اق، من 

ان�شحاب  اأخ���رى،  اأم���ور  ب��ني 

الق�وات الأمريكية من املدن 

حزيران   30 بحلول  العراقية 

ا  نهائياً البالد  ومبغادرة   ،2009

يف 31 كانون الأول 2011.

�لتق�سيمات �لإد�رية

من  18 حمافظة،  العراق من  يتكون 

�شمنها اإقليم واحد هو اإقليم كرد�شتان 

- العراق والذي ي�شمل حمافظات اأربيل، 

القليم  ولهذا  ال�شليمانية،  ده��وك، 

قواته  وك��ذل��ك  اخل��ا���ش��ة  حكومته 

الر�شمية اخلا�شة )الب�شمركة(.

ت��ت��ف��اوت امل��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق��ي��ة من 

مع  وال�شكان،  وامل��وارد  امل�شاحة  حيث 

للعراق  الأمريكي  الحتالل  اأن  العلم 

اإىل  اأدى  تداعيات،  من  عنه  نتج  وم��ا 

اإحداث عمليات فرز عرقي ومذهبي بني 

ال�شكان، ونزوح وهجرة عدد كبري من 

�شكانه اإىل اخلارج.
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�لنظام �ل�سيا�سي

اأنه  على  العراق  احلايل  الد�شتور  عّرف 

�شيادة  واحدة م�شتقلة ذات  دولة احتادية 

كاملة، نظام احلكم فيها جمهوري، 

الإ�شالم  واأّن  دميقراطي  برملاين،  نيابي، 

اأ�شا�شي  م�شدر  وهو  الر�شمي،  الدولة  دين 

للت�شريع.

العام  نهاية  يف  اجل��دي��د  الد�شتور  اأق��ر 

التاأييد  ن�شب  لكن   ،%78 بغالبية   2005

البالد.  يف  املناطق  بني  متفاوتة  كانت 

ال�شيعة  بني  �شاحق  بتاأييد  حظي  فهو 

ال�شنة،  العرب  والأكراد، ولكن غالبية 

انتخابات  البالد  يف  واأج��ري��ت  رف�شته. 

لنتخاب  الد�شتور  اأحكام  وفق  برملانية 

الغالبية  ف�شوتت  ج��دي��دة،  حكومة 

العرقية  امل��ج��م��وع��ات  م��ن  ال�شاحقة 

والدينية الأ�شا�شية الثالث يف العراق على 

اأ�ش�س عرقية ومذهبية.

�لعر�ق وحتديات �حلا�سر

دول  من  كغريه  اليوم  ال��ع��راق  يعاين 

)الطاقة(،  وامل��وارد  ال��رثوة  لعنة  املنطقة 

مكوناته  بني  الداخلية  ال�شراعات  ونار 

ال�شلطة  حول  والجتماعية  ال�شيا�شية 

احلكم،  ادارة  وطريقة  امل���وارد  وت��وزي��ع 

والفو�شى.  الف�شاد  ي  تف�شّ اإىل  بالإ�شافة 

وال�شراعات  النزاعات  نار  يعاين  كما 

القليمية والدولية وجتاذباتها واأطماعها 

�شاحته،  فوق  وتدخالتها  ال�شرتاتيجية 

الأمم،  للعبة  ا  م�شرحاً اإىل جعله  اأدى  ما 

و�شاحة لالإرهاب الدويل املتمثل يف تنظيم 

والإقليمية،  املحلية  وافرازاته  القاعدة 

الإ�شالمية  ب�»الدولة  يعرف  ما  واآخرها 

يف العراق وال�شام« )داع�س( التي اأعلنت 

اإىل  ت�شعى  وه��ي   ،2014 العام  منت�شف 

املنطقة  ودول  العراقية  الدولة  تقوي�س 

املزعومة،  الإ�شالمية  دولة اخلالفة  لبناء 

ارهابية وهمجية  باأ�شاليب دموية  وذلك 

واحل�شارة  والدين  الإ���ش��الم  اإىل  متت  ل 

ب�شلة. وتخو�س احلكومة العراقية منذ 

)نهاية  اليوم  وحتى   2015 العام  مطلع 

لتطهري  وناجحة  ا  �شرو�شاً ا  حرباً  )2016

وحلفائها،  داع�س  �شيطرة  من  البالد 

التي  الغريبة  الظاهرة  والق�شاء على هذه 

باتت تهدد دول املنطقة والعامل.

اإّن التحديات اأمام العراق اليوم كبرية 

تاريخية  حلظة  يف  وبخا�شة  وك��ث��رية، 

بت�شّكل  ي�شي  دويل  وخم��ا���سٍ  كونية 

ومعامله  مالحمه  تتاأرجح  جديد،  عامل 

ما بني عامل القطب الواحد ونظام عاملي 

متعدد الأقطاب. ولكّن الإرادة الوطنية 

لل�شعب العراقي الواحد ومدى ا�شتجابتها 

واملخاطر  التحديات  هذه  على  للتغلب 

وم�����ش��ريه،  ال��ع��راق  م�شتقبل  �شتحدد 

وكذلك الأمر بالن�شبة اإىل عدٍد من دول 

املنطقة، ورمبا لأجيال قادمة...

�ملر�جع:

- https://en.wikipedia.org/

wiki/Iraq
- https://www.cia.gov/

library/publications/Iraq.html
-www.theodora.com/

- en.wikipedia.org/wiki/Iraq
- ar.wikipedia.org/wiki/العراق
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اإعداد: �أحمد زكريا

املندوب الإقليمي للجنة الدولية لل�صليب الأحمر 

لدى القوات امل�صّلحة - لبنان

قانون 
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�صري العمليات 

العدائية

�مل�سموح 

و�ملمنوع

يف  �سنعر�ض  �ل�سابق  �ملقال  فى  عر�سه  مّت  ملا  تكملة 

�لعمليات  �سري  �أثناء  يف  به  �مل�سموح  �لعمل  �ملقال،  هذ� 

�ملختلفة  �ملر�حل  يف  �لقانون  تطبيق  وكيفية  �لعد�ئية، 

خالل  به  �مل�سموح  �لعمل  هو  فما  و�ملناورة.  و�حل�سار  و�لدفاع  �لهجوم  عمليات  وبخا�سة  للمعركة، 

�لعمليات؟ وماذ� يخربنا �لقانون عن �لت�سال �لذي ميكن �أن جنريه بالعدو �أو بال�سلطات �ملدنية؟...

�أوًل ل بد من �لتذكري باأن مبادئ قانون �لنز�عات �مل�سلحة تنطبق يف كل مكان وعلى �لدو�م. وينبغي 

على �لقادة وهيئة �لأركان، �حرت�م �ملبادئ �لرئي�سية �ملتعلقة بالتمييز و�لتنا�سب يف كل �لأوقات، و�أن 

م�سطلح »مهاجمة« )�أو هجمات( وفق هذ� �لقانون، ي�سري �إىل كل �أعمال �لعنف �سد �خل�سم، �سو�ء 

كان ذلك فى �لدفاع �أو �لهجوم. 

�لعمل �مل�سموح به يف �لعمليات

• خدع �حلرب:
لالإ�شارة  عليه  متعارف  ُم�شَطلح  هو 

وت�شليل  احليلة  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل 

اخل�شم. وعادة ما يلجاأ كل قائد بارع 

ليهزم  واملفاجاأة  احليلة  ا�شتخدام  اإىل 

العدو  ت�شليل  ظّل  لقد  يربكه.  اأو  العدو 

قوة  وبخا�شة  الع�شكري،  املوقف  حول 

ونواياك  وموقعها،  وعزمها،  قواتك 

يف  امل��األ��وف��ة  الو�شائل  م��ن  وخططك، 

احلرب على مدى الع�شور. وخدع احلرب 

هي من الأمور امل�شموحة ولكن من دون 

اأن تخرق هذه الأعمال قانون النزاعات 

امل�شلحة، اأو اأن تندرج حتت عنوان الغدر 

ا. الذي و�شفناه �شابقاً

ومن خدع احلرب ما ياأتي:

طبيعية  بطريقة  والإخفاء،  التمويه   -

الطالء،  اأو  التمويه  �ِشَباك  اأو عن طريق 

اأو ا�شتخدام الدخان لإخفاء التحركات.

ُمقلدة،  زائ��ف��ة  اأ�شلحة  ا�شتخدام   -

اأو  مطاطية  من��اذج  املثال  �شبيل  على 

للدبابات  الطبيعي  باحلجم  خ�شبية 

وت�شليله  خ�شمك  لإرباك  والطائرات، 

لقواتك  احلقيقي  احلجم  اإىل  بالن�شبة 

ولنت�شارها. 

ِلَلة، اأو الإعالم  - اإعطاء معلومات ُم�شَ

النف�شية،  احلرب  عمليات  اأو  امُل�شِلل، 

ال��روح  واإ���ش��ع��اف  البلبلة  اإث���ارة  بهدف 

املعنوية، ولكن �شرط اأّل يكون الهدف 

ال�شكان  ب��ني  ال��ذع��ر  ن�شر  ذل��ك  م��ن 

املدنيني.

املتعلقة  الإج�����راءات  ه��ذه  مثل  اإن 

ا  باخلداع العملياتي، ُتَعد م�شروعة متاماً

ي�شمح  ل  ولكن  ال��ق��ان��ون،  مبقت�شى 

احلماية  حالت  اإح��دى  با�شتخدام  لك 

املكفولة بالقانون لتطوير الهجوم على 

فذلك  ع�شكرية،  ميزة  وحتقيق  العدو، 

هو الغدر.

بالعـدو: • �لت�سـال 
ت�شتطيع  العمليات،  اإدارة  اأث��ن��اء  يف 

ات�شالاً  جتري  كى  ا  كافياً ا  وقتاً جتد  اأن 

ات�شال  اإىل  هنا  ن�شري  ونحن  بخ�شمك. 

غري عدائي اأو عالقات ذات فائدة لطريف 

ب�شكل  النار  اإط��الق  كوقف  النزاع، 

موؤقت.  

�شابط  اأي  اخت�شا�س  نطاق  يف  يدخل 

اإج����راء ت��رت��ي��ب��ات وق���ف اإط���الق ال��ن��ار 

وحم��دود.  معني  لغر�س  موؤقت  ب�شكل 

يجب  القرار  هذا  مثل  اأن  الوا�شح  ومن 

ل  ومما  القيادي.  الت�شل�شل  عرب  اتخاذه 

�شك فيه اأن الوقف املوؤقت لإطالق النار 

يفيد ب�شكل كبري يف اإخالء )اأو جمع( 

ال�شحايا من اأر�س املعركة، ويف ال�شماح 

ا،  اأمناً اأكرث  موقع  اإىل  املدنيني  باإجالء 

ح�شن  اإبداء  اجلانبني  من  يتطلب  وهو 

النية املطلق. 

عن  بالعدو  الت�شال  ميكن  ا  اأي�شاً

على  القانون  وين�س  الو�شطاء،  طريق 

اخليار  و�شيلتني:  ب��ني  الخ��ت��ي��ار  ح��ق 

دولة  اأي  حامية،  قوة  ا�شتخدام  هو  الأول 

ال��ن��زاع،  ط��ريف  اأح��د  يختارها  حم��اي��دة 

احلامية  الدولة  وتقوم  خ�شمه.  ويقبلها 

وهي  اجلانبني.  بني  الأمني  الو�شيط  بدور 

زي��ارة  امل��ث��ال،  �شبيل  على  ت�شتطيع، 

العتقال  مع�شكرات  اأو  احلرب  اأ�شرى 

ا.  فعلياً يطبق  القانون  اأن  من  للتاأكد 

ا ما تلجاأ  وعلى الرغم من اأن الدول نادراً

ح��دث،  فقد  الآل��ي��ة،  ه��ذه  ل�شتخدام 

اململكة  طلبت  اأن  املثال،  �شبيل  على 
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املتحدة من �شوي�شرا اأن تقوم بدور دولتها 

احل��ام��ي��ة، خ���الل ال��ن��زاع ح���ول ج��زر 

الأرجنتني،  الفوكالند/ مالفينا�س مع 

القيام  الربازيل  من  بدورها  طلبت  التي 

بالدور نف�شه.

اأما اخليار الثاين فهو ا�شتخدام منظمة 

للدولة  كبديل  متحيزة  غري  اإن�شانية 

ا  فكثرياً ا،  م��راراً هذا  ويحدث  احلامية. 

ما ُتطالب اأطراف النزاع اللجنة الدولية 

الو�شيط  بدور  بالقيام  الأحمر  لل�شليب 

بينها.

�لأبي�ض: �لهدنة  • علم 
اأُْج��ِري  اأن  »اأود  الأبي�س،  العلم  يعني 

معك«.  اأتفاو�س  اأن  اأو   ، ات�شالاً معك 

»اأريد  معناه  يكون  اأن  بال�شرورة  ولي�س 

الذي  الطرف  على  يجب  اأ�شت�شلم«.  اأن 

مع  النار  اإط��الق  عن  التوقف  يظهره 

ذلك،  فعل  واإذا  الهواء.  يف  الأي��دى  رفع 

باأي  ا  مرغماً احلقيقة  يف  ل�شت  فاإنك 

ت�شتقبل  اأن  الأ�شكال على  �شكل من 

اأن  ميكنك  للعلم.  احلامل  الفريق 

التحادث  اإذا قررت  تعيده ثانية. ولكن 

معه، فيجب التاأكد من اأنه �شوف ياأتي 

ل�شتقباله  الأم��ام  اإىل  تتقدم  ل  اإليك. 

مواقعك  ففي  الغدر.  احتمال  تذكر   –
اأمنية، ومنها  ميكنك فر�س اإجراءات 

اأف��راد  عيون  ع�شب  املثال  �شبيل  على 

فريق العلم الأبي�س ملنعهم من احل�شول 

هذا،  ومع  قواتك.  معلومات عن  على 

حمايتهم  ت�شمن  اأن  عليك  يجب 

خالل عملية التفاو�س، واأّل تطلق النار 

عليهم. وبعد انتهاء املحادثات معهم، 

خطوط  اإىل  ب�شالم  بالعودة  لهم  ي�شمح 

قواتهم.

�أ�سرى �حلرب

يف  �لعـتقال  عـند  �لأولية  �ملعاملـة   •

منطقة �لقتال:

ُيعد املقاتلون الذين اعتقلوا اأثناء النزاع 

كانوا  �شواء  حرب،  اأ�شرى  الدويل  امل�شلح 

ي�شت�شلموا  اأو مل  باإرادتهم  ا�شت�شلموا  قد 

ا حمميني  اأ�شخا�شاً ا. وهم ي�شبحون  طوعاً

منذ  امل�شلحة  النزاعات  قانون  مبوجب 

قب�شة  يف  فيها  يقعون  التي  اللحظة 

ي�شبحون  بذلك  وهم  املعادي.  الطرف 

اأ�شرى دولتك، ولي�شوا اأ�شرى خا�شني بك. 

مقاتل  اأي  معاملة  اإ�شاءة  اأو  قتل  وُيْحَظر 

القتال.  ا عن  اأ�شبح عاجزاً اأو  ا  اأ�شرياً اأُِخذ 

ما  اإذا  عمالاً  حُت�شن  ال�شاأن،  ه��ذا  ويف 

اأن  ت��ود  كما  الآخ��ري��ن  مع  »تعاملت 

باإن�شانية واحرتام.  اأي  يتعاملوا معك«، 

اإّل  �شعب،  موقف  �شك،  دون  من  وهذا 

بعد  معه  يتواءمون  املحرتفني  اجلنود  اأن 

التدّرب عليه، ويف ظل وجود اأوامر وا�شحة 

بذلك ي�شتطيعون التعامل باإن�شانية مع 

الأ�شرى.

�ل�سخ�سية: �لأ�سري  وممتلكات  • �لتفتي�ض 
ي��ج��ب ن���زع اأ���ش��ل��ح��ة ك��ل الأ���ش��رى 

اأن  وينبغي  بالغة.  بدقة  وتفتي�شهم 

احلظر  تنتهك  ل  بطريقة  الأم��ر  يجري 

الإن�شانية  غري  املعاملة  على  املفرو�س 

رتم  حُتْ اأن  ويجب  قدرهم.  من  وامُلِحطة 

للن�شاء  ا احلماية اخلا�شة املكفولة  اأي�شاً

توؤخذ  اأن  وميكن  املجندين.  والأطفال 

الآت���ي ذكرها:  الأ���ش��ي��اء  الأ���ش��رى  م��ن 

مثل  الع�شكرية  ال��وث��ائ��ق  ال��ذخ��رية، 

اخلرائط والأوامر والكّرا�شات التي حتتوي 

الر�شوم  ع�شكرية،  معلومات  على 

ال�شيفرة  نظام  لالإ�شارات،  التخطيطية 

تكون  ل  اأخرى  ع�شكرية  معدات  واأي 

ا حلماية ال�شخ�س. م�شممة اأ�شا�شاً

املالب�س  لل�شجني  ت��رتك  اأن  وي��ج��ب 

مثل  ال�شخ�شية،  والأدوات  الع�شكرية 

من  الواقية  وال�شرتات  واخل��وذ  الأحذية 

من  ال��واق��ي��ة  وال��ك��م��ام��ات  الر�شا�س 

الأ�شرى  فهوؤلء  اإل��خ...  ال�شامة  الغازات 

اخلطر،  من  ماأمن  يف  الآن  حتى  لي�شوا 

واأدوات  املالب�س  هذه  اإىل  يحتاجون  وقد 

اإىل ذلك، يجب ال�شماح  اإ�شافة  الوقاية. 

الرتبة  ب�����ش��ارات  بالحتفاظ  ل��الأ���ش��رى 

والعالمات املميزة للوظيفة واأدوات تناول 

التموينية  ح�ش�شهم  وعلب  الطعام 

ا  اأي�شاً لهم  يحق  كما  امل��اء.  وزجاجات 

هويتهم  حتقيق  بوثائق  بالحتفاظ 

ومبمتلكاتهم  املعدنية،  وبالأقرا�س 

وال�شاعات  ك��ال��ن��ظ��ارات  ال�شخ�شية 

اأو  �شخ�شية  قيمة  متثل  التي  والأ�شياء 

ول  العائلية.  ال�شور  مثل  لهم  عاطفية 

بحوزة  التي  املالية  املبالغ  �شحب  يجوز 

�شابط،  ي�شدره  باأمر  اإّل  احل��رب  اأ�شرى 

�شجل  يف  التفا�شيل  كل  ت�شجيل  وبعد 

ل  اإي�شال مف�شّ �شاحبها  وت�شليم  خا�س، 

من  تكون  التي  املبالغ  وحُتفظ  بها. 

نوع عملة الدولة احلاجزة، اأو التي حتول 

اأ�شري  طلب  على  بناء  العملة  تلك  اإىل 

احلرب، يف ر�شيد ح�شاب الأ�شرى. 

�أ�سرى �حلرب: �إىل هوية  • �لتعرف 
احلرب،  اأ�شرى  هوية  اإىل  التعرف  يجب 

اأرقامهم  اأن يزودوك  ولذا ينبغي عليهم 

وتاريخ  واأ�شماءهم  الع�شكرية  ورتبهم 

تقدمي  منهم  ا  مطلوباً ولي�س  امل��ي��الد. 

يعني  ول  ذل��ك.  غري  اأخ��رى  معلومات 

اأ�شئلة  توجيه  حقك  من  لي�س  اأنه  هذا 

اأخرى لهم. فالأ�شرى ميكن اأن يكونوا 

ا لال�شتخبارات، ولكن من  ا مهماً م�شدراً

اأ�شكال  من  �شكل  اأي  اإىل  اللجوء  دون 

ا  بدنياً كان  �شواء  التعذيب،  اأو  الإك��راه 

الإدلء  على  الأ�شري  لإجبار  ا،  عقلياً اأو 

باملعلومات.

ما  م��زاي��ا  ت��درك  اأن  عليك  وينبغي 

التكتيكي«.  »بال�شتجواب  ي�شمى 

يكون  لن  العملية،  الناحية  من  فاأولاً 

الوقت  م��ن  يكفي  م��ا  ��ا  غ��ال��باً ل��دي��ك 

ا،  لإ�شاعته يف عملية ال�شتجواب. وثانياً

هم  وه��ل  بال�شتجواب؟  �شيقوم  َم��ن 
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يعرفون  وهل  لذلك؟  موؤهلون  حمققون 

ميكن  وهل  به؟  يقوموا  اأن  ينبغي  ما 

حت�شل  التي  املعلومات  على  العتماد 

هذه  لكل  جدواها؟  يف  والوثوق  عليها 

الأ�شباب، فاإّن اللجوء اإىل الأ�شلوب احلريف 

ال�شتخباراتية  املعلومات  للح�شول على 

ه��و امل��ط��ل��وب. وي��ج��ب اإج���الء الأ���ش��ري 

حيث  اخللفية،  املنطقة  اإىل  ب�شرعة 

وي�شتطيعون  مدربون،  حمققون  يوجد 

اأي  وعلى  بكفاءة.  عملهم  اأداء  لذلك 

باإجالء  يطالبك  القانون  ف��اإن  ح��ال، 

اخلطر  منطقة  من  ا  بعيداً احلرب  اأ�شرى 

جرحى  كانوا  واذا  ميكن.  ما  باأ�شرع 

الإ�شعافات  لهم  تقدم  اأن  فيجب  حرب 

على  الطبي  جهازك  قبل  من  الالزمة 

اأن  يجب  جريح  اأي  الأمامية.  اخلطوط 

يعامل على اأ�شا�س مدى اأهمية اإ�شابته، 

متييز  اأي  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأّل  وي��ج��ب 

مل�شلحة امل�شابني من قواتك.

• �لإجـالء:
الإج���الء  اأه�����داف  اأه���م  اأن  ت��ذّك��ر 

ه��و اإب��ع��اد اأ���ش��رى احل���رب ع��ن اخلطر 

يجب  ول��ذا  القتال.  منطقة  يف  املبا�شر 

املنطقة  اإىل  ميكن  ما  باأ�شرع  نقلهم 

على  نف�شه  الوقت  يف  والعمل  اخللفية، 

للخطر.  مربر  دون  من  تعري�شهم  عدم 

يف  امل�شاركة  على  اإجبارهم  يجب  ول 

اأن�شطة ذات طابع ع�شكري، منها على 

املثال تنظيف طرق متر يف حقل  �شبيل 

األغام ومتهيدها. وينبغي حمايتهم من 

اأو  ال�شباب  اأو  التهديد  اأو  العنف  اأعمال 

املثال،  �شبيل  وعلى  اجلماهري.  ف�شول 

اأخذ  ميكنه  تليفزيوين  فريق  اأي  فاإن 

�شور لالأ�شرى كمجموعة، ولكن �شرط 

على  التعرف  الإم��ك��ان  يف  ي�شبح  اأّل 

كٍل منهم ب�شفة فردية.

�أ�سري�ت �حلرب: • �لن�ساء 
يجب اأن تعامل الن�شاء الأ�شريات بكل 

يلقني  واأن  جلن�شهّن،  الواجب  العتبار 

املعاملة  عن  مالءمة  تقّل  ل  معاملة 

ويجب  الأ���ش��رى.  ال��رج��ال  يلقاها  التي 

بدين،  عنف  اأي  من  حمايتهن  �شمان 

انتهاك  اأو  اجلن�شي  العنف  ذلك  مبا يف 

حرمتهن.

ك��م��ا ي��ت��وج��ب و���ش��ع��ه��ن، خ��الل 

اخلا�شة  املع�شكرات  يف  احتجازهن 

م�شتقل.  م�شكن  يف  احل��رب،  باأ�شرى 

ا يف اخلطوط  لكن هذا الأمر لي�س ملزماً

الن�شاء  حجز  ميكن  حيث  الأمامية، 

مع بقية املحاربني ثم اخالوؤهن معهم 

باأ�شرع ما ميكن. 

�لت�سال باملدنيني

ت�شتدعي  قد  الظروف  اأن  ا  دائماً ر  تذكَّ

اإج�����راء ات�����ش��ال م��ع امل��دن��ي��ني خ��الل 

اأ�شباب  لعدة  وذل��ك،  العمليات،  �شري 

�شبيل  على  منها  واإن�شانية،  ع�شكرية 

املثال:

• اإخالء منطقة. 
�شري  خ��ط��وط  م��ن  الق����رتاب  منع   •
حت��ت��اج��ه��ا لأغ����را�����س ع�����ش��ك��ري��ة، 

على  يجب  التي  الطرق  عن  ولالإعالن 

املدنيني ا�شتخدامها.

• التحذير من هجوم، مع احلر�س على 
اأهمية  وبني  ذلك  بني  التوازن  مراعاة 

عن�شر املفاجاأة.

للتاأكد  املدنية  بال�شلطات  الت�شال   •
باملناطق  علم  على  املدنيني  اأن  من 

الأل��غ��ام  حقول  اخل��ط��رة،  الع�شكرية 

. مثالاً

ملعاجلة  املحلية  بال�شرطة  الت�شال   •
اأمور اأمنية م�شرتكة.

• الت�شال بامل�شت�شفيات.
الطبية  املدنية،  باملنظمات  الت�شال   •
عمليات  يف  للتعاون  والإن�شانية  منها 

البحث والإنقاذ...

ماأوى  لتدبري  مدنيني  باأفراد  الت�شال   •
للجرحى واملر�شى.

�مل�سوؤولية �لعملياتية يف �لهجوم

ي��ب��ذل  اأن  امل���ه���اج���م  ع��ل��ى  ي��ج��ب 

املدنيني  لتجنيب  م��ت��وا���ش��الاً  ا  ج��ه��داً

يف  الهجوم.  ه��ذا  اآث��ار  وممتلكاتهم 

تعليمات  ال��ق��ان��ون  يت�شمن  ال��واق��ع، 

اأن  يجب  التي  الطريقة  ح��ول  وا�شحة 

تخطط بها الهجمات واأن ُتنفذ.

فيجب  لهجوم  تخطط  كنت  اإذا 

عليك:

• اأن تقوم بكل ما ميكنك للتحقق 
هدف  احلقيقة  يف  هو  الهدف  اأن  من 

ع�شكري. واإذا كنت يف �شك من ذلك، 

ل ت�شّن هجومك. تذكر مبداأ التمييز.

• اأدر�س بعناية الأ�شاليب التكتيكية 
�شوف  التي  وال��ذخ��رية  الأ�شلحة  ونظم 

الحتياطات  كل  اإتخذ  ت�شتخدمها. 

الأق���ل،  ع��ل��ى  اأو  لتتجنب  املمكنة 

�شفوف  يف  وامل�شابني  القتلى  عدد  لتقلل 

املدنيني، وكذلك حجم الدمار الذي قد 

تتعر�س له الأعيان املدنية. 

ا�شتخدام  يكون  احل���الت  بع�س  يف 

امل�شاة والدبابات يف اإطالق النريان اأكرث 

ال�شربات  اأو  باملدفعية  الق�شف  من  دقة 

اجلوية.

للهجوم  التكتيكي  التوجيه  اإن 

الإ�شابات  حجم  من  يحّد  اأن  ميكن 

املثال  �شبيل  فعلى  املدنيني،  �شفوف  يف 

اإىل  هجومية  التفاف  حركة  ت��وؤدي  قد 

املدنيني  ال�شكان  جتمعات  جتنب 

الواقعة يف الطريق املوؤدي اإىل الهدف. 

اإن التوقيت التكتيكي ل�شّن الهجوم 

املثال  �شبيل  ا. فعلى  اأي�شاً يجب مراعاته 

الأن�شب ملهاجمة  الليل هي  اإن �شاعات 

اأهداف ي�شتخدمها مدنيون يف النهار. 

من  ه��ل  ه��دف��ك:  يف  النظر  اأع���د   •
ال�شروري اأن تدّمر، اأو اأن تكتفي باإبطال 

عن  وامتنع  وحتييده؟  الهدف  مفعول 

منه  ُي��َت��َوق��ع  هجوم  ب�شن  ق��رار  ات��خ��اذ 

اإنزال  اأو  املدنيني  اأرواح  يف  حدوث خ�شائر 
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املدنية  الأعيان  تدمري  اأو  بهم  اإ�شابات 

قد  والتي  ا،  معاً الثالثة  الحتمالت  اأو 

بالن�شبة  اأ���ش��راره��ا  يف  مفرطة  تكون 

واملبا�شرة  امللمو�شة  الع�شكرية  للميزة 

التي تتوقعها. تذكر مبداأ التنا�شب.

عدة  ب��ني  اختيار  هناك  ك��ان  واإذا 

حت�شل  اأن  ويحتمل  ع�شكرية  اأه��داف 

النتيجة  اأو  امل��ي��زة  على  منها  اأي  م��ن 

ال��ذي  ذل��ك  اختيار  فعليك  نف�شها، 

اأو  الأخ��ط��ار  باأقل  يت�شبب  اأن  ميكن 

الأ�شرار للمدنيني ولالأعيان املدنية.

ا  هجوماً ت�شن  اأن  قبل  امل�شبق  الإن��ذار 

قم  املدنيني،  ال�شكان  على  يوؤثر  قد 

بذلك  لتعطيهم  ا،  م�شبقاً ب��اإن��ذاره��م 

اأو على  املكان،  الكايف لإخالء  الوقت 

وبطبيعة  املالجئ.  يف  لالحتماء  الأق��ل 

ا  اأن يكون الإنذار حقيقياً احلال، يجب 

، واأن ي�شل اإىل املدنيني، ويتيح لهم  وفّعالاً

وميكن  له.  لال�شتجابة  ا  كافياً ا  وقتاً

اأو  املذياع  بوا�شطة  التحذيرات  اإعطاء 

ن�شرات  اإ�شقاط  طريق  عن  اأو  التلفاز 

�شبكة  بوا�شطة  اأو  اجلو  من  مطبوعة 

اأن  املهاجم  للطرف  ويجوز  الإن��رتن��ت. 

ي�شتغني عن توجيه الإنذار اإذا مل ت�شمح 

ظروف  بالتحديد  وهي  الظروف،  بذلك 

الع�شكرية،  بالعملية  متعلقة  معينة 

وجتعل من غري املمكن اإنذار املدافعني، 

ا من عدم حتقيق اأهداف العملية،  خوفاً

ومنها على �شبيل املثال، عن�شر املفاجاأة 

ا يف جناح العملية  الذي قد يكون حا�شماً

بالكامل.

يكون  اأن  املهاجم  على  يتوجب   •
ا لإلغاء اأو تاأجيل اأو تعديل هجوم  م�شتعداً

خمطط له، اإذا ما ات�شح اأن الهدف لي�س 

بحماية  يتمتع  اأنه  اأو  ا،  ع�شكرياً ا  هدفاً

املحتمل  العار�س  الدمار  اأن  اأو  خا�شة، 

امل���دين ق��د يكون  ح��دوث��ه يف اجل��ان��ب 

يتنا�شب  ل  وج��ه  على  اآث��اره  يف  ا  مفرطاً

واملبا�شرة  امللمو�شة  الع�شكرية  امليزة  مع 

املتوقعة يف املقام الأول )مبداأ التنا�شب(. 

اأن  الأركان  و�شباط  القادة  يجب على 

للتحقق  ممكن،  جهد  كل  يبذلوا 

مهاجمتها  تقرر  التي  الأهداف  اأن  من 

لي�شت خا�شعة لل�شروط املطّبقة املتعّلقة 

على  تكون  واأّل  اخلا�شة،  باحلماية 

اأ�شغالاً  اأو  ثقافية،  ا  اأعياناً املثال  �شبيل 

اأو  خطرة  ق��وى  على  حمتوية  هند�شية 

اأو مناطق ومواقع حممّية،  م�شت�شفيات 

وكلها  احل��رب،  اأ�شرى  مع�شكرات  اأو 

�شبق اأن تناولناها بالتف�شيل يف املقالت 

ال�شابقة. 

�مل�سوؤولية �لعملياتية يف �لدفاع

ا من الأهداف  يجب نقل املدنيني بعيداً

ممكن.  مدى  اأق�شى  واإىل  الع�شكرية 

توجيه  الع�شكريني  على  ينبغي  كما 

امل��دن��ي��ني  ل��ل�����ش��ك��ان  م�شبق  حت��ذي��ر 

نقل  ل  وُيَف�شّ اإجالئهم.  يف  وامل�شاعدة 

معروفة  اأماكن  اإىل  املدنيني  ال�شكان 

عليهم.  ا  خ��ط��راً ت�شكل  ول  لديهم 

بني  ا  م�شرتكاً ا  تعاوناً الأمر  يتطلب  وقد 

ه��وؤلء  لتزويد  والع�شكريني  املدنيني 

املدنيني الطعام وحتى توفري و�شائل النقل 

وكلما  ينبغي  كذلك،  لهم.  وامل��اأوى 

الأطفال  اإج��الء  ا،  ممكناً ذلك  كان 

الدفاعية  املواقع  وحتديد  اأ�شرهم،  مع 

الآهلة  الأماكن  من  ا  بعيداً اإقامتها  اأو 

ا الختيار  بال�شكان. واإذا كان ممكنناً

قد  التي  الدفاعية  املواقع  من  عدد  بني 

مت�شاوية،  ع�شكرية  ميزات  لك  تتيح 

الذي من  املوقع  اأن تختار ذلك  فعليك 

املرّجح اأن ينجم عنه اأقل الأخطار على 

ال�شكان املدنيني وممتلكاتهم. 

َت�ِشم  اأن  املدنية  ال�شلطات  على  يجب 

اخلا�ش�ة  بالعالم�ات  املحمّي�ة  الأعي�ان 

بالع�شك�ريني  ال�شتعان�ة  ويج�وز  به�ا. 

اأن  وعليك  وامل�شاعدة.  الن�شح  لتقدمي 

الثقافية  الأعيان  ا�شتخدام  عن  متتنع 

وتذّكر  الدفاعية.  كجزء من خّطتك 

اأنك مبجرد اأن حتتل مثل هذه الأعيان 

واإذا  فاإنها تفقد احلماية املكفولة لها. 

كان ينبغي عليك ا�شتخدام مثل هذه 

الع�شكرية  ال�شرورة  لأ�شباب  الأعيان 

احلتمّية، فيجب اأن يكون ذلك لأق�شر 

طوال  تزيل،  اأن  ويجب  ممكن.  وقت 

العالمات  كل  فيها،  تواجدك  ف��رتة 

بالغ��در.  تته��م  ف�ش��وف  واإل  احلامي��ة، 

لتاأمني  ب�شرية  ��ا  دروعاً ا  اأب��داً ت�شتعمل  ول 

اأنه  كما  الدفاعية،  مراكزك  حماية 

اأو  املمتلكات  بتدمري  لك  ُي�شمح  ل 

ا�شتخدامه��ا  من��ع  ملج��رد  باإتالفه��ا 

عن  لإب��ع��اده��م  اأو  املدنيني،  قبل  م��ن 

ا اأن تكون هناك  املكان. ويجب دائماً

تدمري  لتربير  ملّحة  ع�شكرية  �شرورة 

ر  املمتلكات. وبالن�شبة اإىل املدافعني ُيرَبّ

اإذا كان الغر�س منه بناء  التدمري فقط 

ا�شتحكامات اأو اإقامة نظم دفاعية، اإذا 

مل يتوافر خيار اآخر معقول.

�ملدين: • �لدفاع 
اأن  امل��دين  ال��دف��اع  اأج��ه��زة  ت�شتطيع 

مهمات  يف  مبا�شرة  م�شوؤولية  تتحمل 

املالجئ  اإقامة  مثل  معينة،  اإن�شانية 

ومكافحة  الهجمات  باقرتاب  والإن��ذار 

النظام  وحفظ  الطبي  والإجالء  احلرائق 

املدين  الدفاع  اأف��راد  اأن  َتذّكر  اإل��خ... 

حم��م��ّي��ون مب��وج��ب ال��ق��ان��ون يف اأث��ن��اء 

اأدائهم مهماتهم، واأنه يتم عادة التعرف 

بالعالمة احلامية  واإىل معداتهم  اإليهم 

اأزرق  مثلث  من  تتكون  والتي  امُلَمّيزة، 

ال�شكل.  مربعة  برتقالية  اأر�شية  على 

ويجوز لأفراد الدفاع املدين حمل اأ�شلحة 

وحلفظ  النف�س  ع��ن  للدفاع  خفيفة 

عليهم  ينبغي  ل  ولكن  العام،  النظام 

الأعمال  يف  مبا�شر  ب�شكل  ال�شرتاك 

العدائية.



�مل�سوؤولية �لعملياتية

للمهاجم و�ملد�فع

يف حرب �حل�سار

قد يبدو مفهوم حرب احل�شار يف وقتنا 

اأننا  اإّل  الزمن.  عليه  عفا  ا  اأمراً احلا�شر 

امل�شلحة  النزاعات  من  العديد  يف  ن��راه 

ا غري الدولية منها. ويف  احلالّية، خ�شو�شاً

حرب  يف  املطّبق  القانون  فاإن  احلقيقة 

القواعد  من  مزيج  �شوى  لي�س  احل�شار 

الرتكيز  مع  ناق�شناها،  اأن  �شبق  التي 

على بع�س اجلوانب وفق الآتي:

�ملر�سى و�جلرحى: • �إجالء 
يطالب القانون اأطراف النزاع مبحاولة 

عقد اتفاقّيات جانبّية من اأجل اإجالء 

ال�شّن  وال�شعفاء وكبار  واملر�شى  اجلرحى 

و�شك  على  اللواتي  والأمهات  والأطفال 

الولدة، من املناطق املحا�شرة اأو املطّوقة. 

�لباقون: �ملدنيون  • �ل�سكان 
البق��اء  املدنيني  لل�شك���ان  ميك��ن 

احلالة  تلك  ويف  حما�شرة.  مدينة  يف 

من  ا  كبرياً ا  جانباً املدافعون  يتحمل 

على  ويجب  عنهم.  الدفاع  م�شوؤولية 

املدنيني  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د  امل��داف��ع��ني 

ول  الع�شكرية  الأه��داف  عن  بعيدون 

مل  واإذا  ب�شرية.  ك��دروع  ُي�شتخدمون 

يعني  ل  فهذا  امل��ك��ان،  ه���وؤلء  ي��غ��ادر 

اتخاذ  واجب  املهاجم من  القائد  اإعفاء 

ولكل  حلمايتهم.  الحتياطات  كل 

يكون  اأن  ميكن  الأ���ش��ب��اب،  ه��ذه 

باإجالئهم  لل�شماح  النار  اإط��الق  وقف 

ف��اإن  احل��ال  وبطبيعة  ا.  منطقياً ح��الاً 

م�شلحتهم  من  اأن  ي��رون  من  هناك 

بق�شم  اأو  املدنيني  بال�شكان  الحتفاظ 

اأو  ب�شرية،  ل�شتخدامهم كدروع  منهم 

كو�شيلة لإثارة تعاطف دويل مع املحنة 

ال�شكان،  منها  يعاين  التي  الإن�شانية 

وبالتايل ت�شويه �شمعة اخل�شم. وي�شتطيع 

يك�شف  اأن  ب�شهولة  املهاجم  اجلانب 

وتوجيه  القانون  بالتزام  اخلدعة  هذه 

لعملية  مهلة  اإعطاء  مع  حت��ذي��رات، 

النار،  لإطالق  وقف  خالل  من  الإجالء 

اآم��ن  خ���روج  �شمان  على  وال��ت��اأك��ي��د 

للمدنيني لنقلهم اإىل منطقة حممية. 

لل�ســكان  �جلــزئي  �أو  �لكلــي  • �لإجــالء 
�ملدنيني:  

بالن�شبة  املحتّلة،  الأرا�شي  يف  تطّبق 

فقد  اإ�شافية.  قيود  الإج��الء،  لعمليات 

تقرر �شلطات الحتالل اأن تقوم باإجالء 

ما  اإذا  معّينة،  ملنطقة  جزئي  اأو  كلي 

�شرورة  اأو  ال�شكان  اأم��ن  ذل��ك  اقت�شى 

توؤدي  اأن  ينبغي  ول  ملّحة.  ع�شكرية 

نزوح خارج حدود  اإىل  الإجالء  عمليات 

جوهرّية  لأ�شباب  اإل  املحتلة،  الأرا�شي 

ملمو�شة. وينبغي اإعادة الأ�شخا�س الذين 

اأخرى  مرة  الطريقة  بهذه  اإجالوؤهم  مت 

توقف  مبجرد  الأ���ش��ل��ي  موطنهم  اإىل 

امل�شار  املنطقة  يف  العدائية  العمليات 

الحتالل،  �شلطات  على  ويجب  اإليها. 

الإجالء،  اأو  النقل  بعمليات  تقوم  التي 

و�شائل  لديها من  ما  وباأق�شى  ت�شمن  اأن 

الأ�شخا�س  تزويد  ا�شتخدامها،  ميكن 

والقيام  لئقة،  اإقامة  اأماكن  املحميني 

من  ُمْر�شية  ظروف  يف  النقل  بعمليات 

نواحي ال�شحة العامة والنظافة، وال�شحة 

بالإ�شافة  والتغذية،  والأم���ن  البدنية 

الواحدة.  الأ�شرة  اأف��راد  �شمل  جمع  اإىل 

حما�شرة  مناطق  تعري�س  يحظر  كما 

�شبق  ك��ال��ت��ي  ع�����ش��وائ��ي��ة  ل��ه��ج��م��ات 

و�شفها.

مــو�د  بو�ســول  و�ل�سمــاح  �لتجويــع   •
�لإغاثة: 

على  املفرو�س  العام  احلظر  يت�شّمن 

حم��اول��ة جت��وي��ع ال�����ش��ك��ان امل��دن��ي��ني، 

ع���دم ق��ي��ام اخل�����ش��م ب��اإع��اق��ة و���ش��ول 

وماء  وال��دواء  الأغذية  �شحنات  وت�شليم 

ميكن  ل  التي  الأخرى  وال�شلع  ال�شرب 

قيد  ع��ل��ى  للبقاء  عنها  ال���ش��ت��غ��ن��اء 

اإىل  فقط  ت�شليمها  �شرط  وذلك  احلياة، 

املو�شوعة  البلدة  يف  املدنيني  ال�شكان 

امل�شّلحة  للقوات  ولي�س  احل�شار،  حتت 

ب�شكل  ويحّظر  عنها.  ت��داف��ع  التي 

احل�شار  ا�شرتاتيجيات  ا�شتخدام  كامل 

التقليدية التي تت�شمن جتويع ال�شكان 

يف مناطق الأعداء.

�ملناورة  عمليات  يف  �لعملياتية  �مل�سوؤولية   •
و�لتحركات �لع�سكرية:

الع�شكرية،  الوحدات  على  يتوجب 

تتبع  اأن  الطبّية،  الوحدات  با�شتثناء 

ا من املناطق  خطوط �شري تاأخذها بعيداً

كان  ح��ال  يف  بال�شكان،  امل��اأه��ول��ة 

وجودها �شوف يعّر�س ال�شكان والأعيان 

ذلك  ك��ان  ول��و  حتى  للخطر،  املدنية 

ب�شكل موؤقت.

يتحتم  التي  للتحركات  بالن�شبة  اأما 

بال�شكان  املاأهولة  املناطق  عرب  مرورها 

جت��ري  اأن  فيج��ب  منه��ا،  بالق��رب  اأو 

ب�شرعة واأمان. بالن�شبة اإىل الفرتات التي 

الع�شكرية،  التحركات  فيها  تتوقف 

مثل التوقف الدوري للقوافل الع�شكرية 

يتم  اأن  يجب  الراحة،  من  ق�شط  لأخذ 

ا،  التخطيط لها، اإذا كان ذلك ممكناً

املاأهولة  املناطق  خ��ارج  تقع  بحيث 

اأق���ل  يف  الأق����ل  عل��ى  اأو  بال�شك��ان، 

الأماكن كث�افة بال�شكان.

اإّن جمرد وجود قوات م�شّلحة يف مكان 

ميكن  موؤقت،  ب�شك�ل  ولو  حتى  ما، 

ع�شكري،  ه��دف  ب��روز  يف  يت�شّبب  اأن 

مع ما ينج�م عن ذلك من خطر على 

املدنيني.

املقال  هذا  يف  عر�شنا  قد  نكون  بهذا 

احلاكمة  ال��ق��واع��د  اأه����ّم  و�شابقيه 

الأ�شخا�س  والتعامل مع  القوة  ل�شتخدام 

واملمتلكات املحمّية.

يف  �شنعر�س  القواعد  هذه  بيان  ولزيادة 

من  احلّية  الأمثلة  بع�س  القادم  املقال 

الدرو�س  ل�شتنباط  الع�شكري،  التاريخ 

امل�شتفادة منها.
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ا من اآذار 2011 اندلع �شراع دموي  اعتباراً

ا حالة نزوح كثيفة من  يف �شوريا، م�شّبباً

املناطق ال�شاخنة اإىل الدول املجاورة. من 

اللبنانية  احلكومة  اتخذت  ناحيتها، 

جمرى  يف  التدخل  بعدم  ا  ر�شمياً ا  ق���راراً

واعتمدت  �شوريا،  يف  ال��دائ��رة  الأح���داث 

اتخذت  كما  بالنف�س.  الناأي  �شيا�شة 

لل�شماح  معايري  وو�شعت  اإج����راءات، 

حاملو  اأم���ا  ا،  ح�����ش��راً املدنيني  ب��دخ��ول 

ونبذ  اأ�شلحتهم  ترك  فعليهم  ال�شالح 

لهم  لُي�شمح  الع�شكرية  الأن�شطة  كل 

بالدخول.

مع  اللبنانية  ال�شلطات  تعاملت 

اإن�شانية،  اأُ�ُش�س  على  ال�شوريني  النازحني 

الأ�شا�شية،  باحتياجاتهم  تهم  فاأمدَّ

كالغذاء واخلدمات الطبية والتعليمية. 

��ن��ت احلكومة  اأمَّ ذل��ك  م��ن  والأه����م 

الأم��ان  ال�شوريني  للنازحني  اللبنانية 

يف  الدائر  ال�شراع  اأن  غري  والطماأنينة. 

كل  فاقت  زمنية  لفرتة  ام��ت��ّد  �شوريا 

ا بانت�شار مئات الآلف  التوقعات، مت�شبباً

ال�����ش��وري��ني يف خمتلف  ال��ن��ازح��ني  م��ن 

بداأ  منهم  والعديد  اللبنانية،  الأرا�شي 

اإىل  و�شولاً  اجلديد،  الواقع  مع  يتاأقلم 

دخول �شوق العمل.

�شهد عدد النازحني ال�شوريني اإىل لبنان 

بحيث  الوقت،  مرور  مع  ا  مّطرداً ا  ازدي��اداً

)الر�شم  األ��ف  و200  مليون  اإىل  ارت��ف��ع 

البياين(.

املفو�شية  اأعلنتها  التي  الأرق��ام  هذه 

العليا ل�شوؤون الالجئني ل تت�شمن الذين 

عربوا احلدود بطرق غري �شرعية. يف اأيلول 

اللبنانيني املقيمني  2015 و�شل عدد غري 

)لج��ئ��ون  اللبنانية  الأرا����ش���ي  ع��ل��ى 

ا. ونازحون( اإىل ن�شب مرتفعة جداً

اأع���داد  ا�شت�شافة  اأن  امل��ع��ل��وم  وم��ن 

�شخمة من الالجئني والنازحني تخلق 

على  خم��اط��ر  نقل  مل  اإن  حت��دي��ات، 

يعانيه  م��ا  وه���ذا  امل�شيف،  املجتمع 

لبنان. يف الواقع اإن متطلبات ا�شتيعاب 

ال�شلطات  ال�شخم تفوق قدرة  العدد  هذا 

اللبنانية. وعلى الرغم من الدور امل�شاعد 

الذي اأداه املجتمع الدويل عرب تقدمي دعم 

احلاجة  بني  الفجوة  اأن  اإل  وم�شاعدات، 

وما مّت تقدميه ل تزال وا�شعة.

الأ�شا�شي  التحدي  اأن  بالذكر  واجلدير 

على  احل��ف��اظ  كيفية  ك��ان  للبنان 

احرتام  مع  بالتوازي  وال�شتقرار  الأم��ن 

اأمن 

اإعداد:وا�ستقرار

�لر�ئد با�سم �سعبان

�لعربي  و�لعامل  �لأو�سط  �ل�سرق  �أ�سغر دول  لبنان من  يُعترب 

م�ساحًة، كذلك �لأمر بالن�سبة �ىل عدد �ل�سكان. لكن وعلى 

�لرغم من ذلك، فاملجتمع �للبناين ميتاز بفر�دة ل مثيل لها يف 

�ملنطقة لتكّونه من 19 طائفة.

جن�سيات  من  لجئني  �أر��سيه  على  لبنان  ��ستقبل  �ل�ستقالل،  فجر  ومنذ 

خمتلفة )�أرمن، �أكر�د، فل�سطينيون، �لخ...(. ومع بد�ية �لقرن �حلادي و�لع�سرين 

تو�فد �إليه لجئون من �لعر�ق، وذلك قبل بد�ية �لنزوح �ل�سوري يف �لعام 2011.

�نعك�ست حالة عدم �ل�ستقر�ر �لتي تعي�سها منطقة �ل�سرق �لأو�سط على �لو�سع يف لبنان، ومع 

�لوقت بات هذ� �لو�سع يزد�د حرًجا. بالتز�من، بد�أت د�ئرة عدم �ل�ستقر�ر يف �ل�سرق �لأو�سط تت�سع 

ليطال تاأثريها دوًل �أخرى يف �ملنطقة.

لبنان يو�زن بني �لأمن وحقوق �لإن�سان
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ي�شهد  ب��داأ  فلبنان  الإن�����ش��ان.  حقوق 

��ا  وارت��ف��اعاً اأم��ن��ي،  ��ا ذات ط��اب��ع  اأح��داثاً

)�شيارات  اجلرائم  مبعدلت  ا  ملحوظاً

الخ(،  �شرقات...  قتل،  مفخخة، جرائم 

لكن الو�شع بقي حتت ال�شيطرة.

امل�شهد  ل  تبدَّ  2014 اآب  من  الثاين  يف 

عندما  وذل��ك  درام��ات��ي��ك��ي،  ب�شكل 

وتنظيم  الن�شرة  جبهة  اإرهابيو  اأق��دم 

اجلي�س  مراكز  مهاجمة  على  داع�س 

وخطف عنا�شر من قوى الأمن الداخلي 

وع�����ش��ك��ري��ني من 

اجل���ي�������س. ب��ع�����س 

عرب  امل��ه��اج��م��ني 

اللبنانية-  احل��دود 

اأن  اإل  ال�����ش��وري��ة، 

خرج  منهم  العديد 

م�����ن خم���ي���م���ات 

ال������ن������ازح������ني يف 

املنطقة.

ردَّ اجلي�س اللبناين 

معاك�س  بهجوم 

����ش���ري���ع مت��ّك��ن 

طرد  من  اأث��ره  على 

الإره��اب��ي��ني خ��ارج 

ال����ب����ل����دة، ل��ك��ن 

ال����ث����م����ن ك����ان 

�شقوط  مع  باهظااً 

اإ�شافة  ا  �شهيداً  19

امل��خ��ط��وف��ني.  اإىل 

وع��ل��ى ال��رغ��م من 

حدوث  ل  ُي�شجَّ مل  الكبري،  الثمن  هذا 

وحدات  تابعت  بل  انتقام،  عملية  اأي 

الداخلي  الأم��ن  وق��وى  اللبناين  اجلي�س 

الأم��ن  تاأمني  بهدف  املعتاد،  عملها 

والنازحون  ال�شكان،  وال�شتقرار جلميع 

ال�شوريون �شمنهم.

يف هذا ال�شياق �شاعف اجلي�س جهوده 

جتمعات  خ���ارج  الإره��اب��ي��ني  لإب��ق��اء 

عدة  ع��رب  وذل��ك  ال�شوريني،  ال��ن��ازح��ني 

اإجراءات اأبرزها:

ال�شرعية  غري  املعابر  جميع  اإقفال   -

بني لبنان و�شوريا.

دائمة  تفتي�س  عمليات  اإج����راء   -

لتجمعات النازحني ال�شوريني.

عمل  اأي  على  �شاهرة  العني  اإبقاء   -

م�شبوه.

من ناحية اأخرى، اأخذ اجلي�س اللبناين 

الأ�شا�شية  احل��اج��ات  الع��ت��ب��ار  بعني 

ال�����ش��وري��ني، وع��م��ل على  ل��ل��ن��ازح��ني 

التعاون  مديرية  خالل  من  م�شاعدتهم 

التي   )CIMIC( امل��دين   - الع�شكري 

ا كبرية لبناء عالقة طيبة  بذلت جهوداً

جتمعات  يف  املقيمني  بخا�شة  معهم، 

النازحني يف حميط عر�شال.

للنازحني  امل��ذك��ورة  املديرية  مت  قدَّ

ا  ا غذائية، مالب�س لل�شتاء، وكتباً ح�ش�شاً

وزارة  دت  زوَّ كما  للتالمذة.  وقرطا�شية 

طبية  م��ع��دات  الإجتماعية  ال�����ش��وؤون 

اإي�شال  يف  و�شاهمت  النازحني،  مل�شلحة 

املناخية  ال��ظ��روف  خ��الل  امل�شاعدات 

 2013 األك�شا  العا�شفة  )خالل  ال�شعبة 

�شاعدت  احل�شر(.  ل  املثال  �شبيل  على 

هذه العالقة يف �شبط جتمعات النازحني 

من دون اأي ا�شتخدام للقوة.

ال�شوري  النزوح  عمليات  �شبط  بغية 

اإىل لبنان، وللتمييز بني النازح احلقيقي 

وم��ن��ت��ح��ل��ي ���ش��ف��ة ال���ن���زوح، ات��خ��ذت 

ا  احلكومة اللبنانية يف حزيران 2014 قراراً

ق�شى برفع �شفة النازح عن ال�شوري الذي 

ي�شتطيع  ل  وبناءاً عليه  �شوريا.  اإىل  يعود 

ب�شفته  ا  جمدداً لبنان  يدخل  اأن  ال�شوري 

عليه  ويتوجب  عادي  كزائر  بل  ا،  نازحاً

واإبراز  الزيارة  �شبب  الت�شريح عن  حينها 

جميع امل�شتندات القانونية املطلوبة.

وقلة  م�شاحته  �شغر  من  الرغم  على 

�شيبقى  موارده،  وحمدودية  �شكانه  عدد 

ا عن احلرية وحقوق الإن�شان  لبنان مدافعاً

الداخلي،  ال�شتقرار  بالتوازي مع حماية 

ال�شهرية  املقولة  �شحة  يربهن  ما  وه��ذا 

للبابا يوحنا بول�س الثاين: »لبنان اأكرث 

من وطن، اإنه ر�شالة«.

مقال من�سور باللغة �لإنكليزية

Per Concordiam يف جملة

�ل�سادرة عن مركز جورج مار�سال
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واقع القطاع يف لبنان

ثورة  لبنان  يف  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ي�شهد   •
كبرية، هل ميكنك اإطالعنا على واقعه؟

- ينمو قطاع تكنولوجيا املعلومات يف لبنان 

الرغم من  وذلك على  باّطراد،  العامل  يف  كما 

االقت�صادية  والتحّديات  القا�صية،  الظروف  كل 

بحيث  عمله  جماالت  وتتنّوع  وحمّلًيا.  عاملًيا 

والتطبيقات  ال��رجم��ي��ات  اأن���واع  ك��ل  ي�صّم 

والهواتف  اخللوي  تطبيقات  املحتوى،  تطوير  االإلكرتونية: 

واالإنرتنت،  اخلليوي  األعاب  املتخ�ص�صة،  التطبيقات  الذكية، 

االإلكرتونية،  واالألعاب  اخلدمات  االإلكرتونية،  املواقع  تطوير 

والهند�صية  وامل�صرفية  واملالية  االإداري���ة  املكننة  اإىل  اإ�صافة 

وال�صناعية والرتبوية... وهو بالتايل قطاع منتج ي�صّدر منتجاته 

اإىل اخلليج العربي واأوروبا.

ال��ت��ح��ّول من  االأ���ص��ا���ص��ي  وه��دف��ن��ا  واأ���ص��اف: ك��ان حلمنا 

اأقّله  لها،  وم�صّدرين  اإىل منتجني  للتكنولوجيا،  م�صتخدمني 

بدل  ل�صبابنا  عمل  فر�ص  تاأمني  وبالتايل  العربية،  املنطقة  اإىل 

»ت�صديرهم« اإىل اخلارج، ال �صّيما واأن العاملني يف هذا القطاع 

هم من ذوي الكفاءات العالية.

ونظًرا اإىل اأهمية هذا القطاع وكر حجمه وتنامي ال�صركات 

امل���ت���ع���ّددة االخ��ت�����ص��ا���ص��ات 

باملئات،  وهي  فيه،  العاملة 

اللبنانية  اجلمعية  اإن�صاء  مّت 

 )ALSI( ل�صناعة الرجميات

وزي��ر  وك��ان   ،2002 ال��ع��ام  يف 

الدكتور  االأ�صبق  االقت�صاد 

اأوائ���ل  م��ن  فليحان  با�صل 

كان  الأن��ه  لها،  ال��داع��م��ني 

اللبناين  ب���االإب���داع  ي��وؤم��ن 

وب���ق���درت���ه ع��ل��ى ت�����ص��وي��ق 

ابتكاراته يف العامل. ويف اأوائل 

اجلمعية  عقدت   ،2003 العام 

االأول،  التاأ�صي�صي  موؤمترها 

وبداأ العمل لو�صع ا�صرتاتيجية 

تنّظم القطاع. وقد �صاركت 

 National E العامة  اال�صرتاتيجية  اإع���داد  يف  اجلمعية 

التنمية  وزارة  والتن�صيق مع  بالتعاون  القطاع  لهذا   Strategy
لل�صوؤون االإدارية. لكن هذه اال�صرتاتيجية مل تقّر لغاية اليوم، 

وتطوير  امل�صت�صفيات  اجلامعات،  املدار�ص،  مكننة  ت�صّم  وهي 

القطاعني العام واخلا�ص.

القطاع؟ التي تنّظم عمل هذا  الت�شريعات  • ماذا عن 
زال  اإعداده، لكنه ما  مّت  ثّمة م�صروع قانون  االأ�صف،  - مع 

ينتظر يف جمل�ص النواب منذ ت�صع �صنوات. وغياب الت�صريعات 

املعلومات،  ا�صتخدام  كيفية  لناحية  القطاع،  تنّظم  التي 

واجلرائم املعلوماتية اأو االإلكرتونية Cyber Crime، وحماية 

االأخطر(،  املو�صوع  )وه��و  ال�صخ�صي  الطابع  ذات  املعلومات 

 ،Online واملعامالت والتواقيع االإلكرتونية والبيع االإلكرتوين

�إقت�صاد 

اإعداد:ومال

تريز من�شور

العدد 84377

قطاع تكنولوجيا 

املعلومات يف لبنان

اأداء اإيجابي ومنو �شريع

يف  �شريعة  بوترية  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ينمو 

ال�شعوبات  من  الرغم  فعلى  لبنان،  يف  وكذلك  العامل 

التي يواجهها االقت�شاد اللبناين، بات هذا القطاع ي�شّم 

اأكرث من 800 �شركة، وهو يوؤثر يف الناجت املحلي ب�شكل 

كبري، علًما اأن �شادراته �شّكلت نحو 34.8 يف املئة من 

اإجمايل �شادرات اخلدمات يف العام 2013.

الربجميات  ل�شناعة  اللبنانية  اجلمعية  رئي�س 

)ALSI( ال�شيد فار�س قبي�شي حتّدث ملجلة »اجلي�س« 

التي  التحّديات  لبنان، وعن  الربجميات يف  عن قطاع 

يواجهها.

رئي�س اجلمعية اللبنانية ل�صناعة الربجميات 

)ALSI( ال�صيد فار�س قبي�صي 



وكل ما له عالقة بذلك، من اأبرز التحّديات التي نواجهها.

باالأرقام

بالوقائع وباالأرقام ؟ القطاع  • ما هو حجم هذا 
اأن حجم قطاع  اإيدال، يتبنّي  اأعّدتها موؤ�ص��صة  - وفق درا�صة 

 381 اإىل  و�صل  قد  لبنان  واالت�صاالت يف  املعلومات  تكنولوجيا 

يكون  اأن  املتوقع  ومن   ،2014 العام  يف  اأمريكي  دوالر  مليون 

حجم �صوقه 530 مليون دوالر اأمريكي بحلول العام 2017.

ا مبعدل �صنوي مرّكب قدره 7.9 يف املئة  وقد �صهد ال�صوق منوًّ

خالل الفرتة 2009-2014، ومن املتوقع اأن يحّقق مزيًدا من النمو 

) 7.24 يف املئة للفرتة املمتدة بني 2015 و2018(. وي�صتند هذا االأداء 

االإيجابي للقطاع اإىل اال�صتثمارات الكبرية يف البنى التحتية 

لالت�صاالت، و�صعة احلزمة العري�صة و�صرعتها.

ويو�صح ال�صيد قبي�صي قائاًل: يعود منو هذا القطاع، اإىل ن�صوء 

 U Kو  Beritech �صركات  مثل  احلا�صنات  من  كبري  عدد 

على  ال�صباب  ت�صاعد  التي  وغريها،   Lebanon Teck Hub
 VC �صركات  وتطويرها. وكذلك  اخلا�صة  �صركاتهم  اإن�صاء 

تتمتع  وهي  باال�صتثمار،  اخلا�صة   VENTURE CAPITAL
بقدرات هائلة. 

م�صرف  تعميم  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

كانون   19 يف  ال�صادر   331 ال��رق��م  لبنان 

اأثر كبري يف منو هذه  االأول 2013 كان له 

التعميم  ه��ذا  �صّجع  فقد  ال�صركات. 

القطاع،  هذا  يف  اال�صتثمار  على  امل�صارف 

اليوم يف القطاع امل�صريف نحو 400  وقد بات 

مليون دوالر اأمريكي جاهزة لال�صتثمار يف 

املعلوماتية. ي�صاف اإىل ذلك، دعم متزايد 

حوافز  تقدم  التي  الدولية  املوؤ�ص��صات  من 

طة  واملتو�صّ ال�صغرية  النا�صئة  لل�صركات 

احلجم.

وي�صيف قبي�صي ا�صتناًدا اإىل درا�صة اإيدال: 

املبا�صر  املبا�صر وغري  القطاع  تاأثري هذا  اإن 

يف الناجت املحلي االإجمايل، من املتوقع اأن 

يكون اأكر من 6 مليارات دوالر اأمريكي 

بحلول العام 2017، وقد �صّكلت �صادراته يف 

العام 2013 ن�صبة 34،8 يف املئة من اإجمايل 

 800 حواىل  ي�صّم  وهو  اخلدمات.  �صادرات 

�صغري  حجم  ذات  معظمها  ���ص��رك��ة، 

التي  ال�صركات  هذه  وتوّظف  ومتو�صط، 

الرجميات  منتجات  اإنتاج  على  تعمل 

من   5000 ح��واىل  جمموعه  ما  واخلدمات 

االأفراد املتخ�ص�صني ذوي املهارات العالية.

عقبات وحتديات

• ماهي العقبات التي تواجه قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت؟
فو�صع  تاأ�صي�صه،  منذ  م�صتمر  تطّور  يف  القطاع  هذا  اإن   -

التمويل جيد جًدا، كذلك الو�صع بالن�صبة للقدرات الب�صرية، 

وذلك خالًفا ملا يتعلق بالبنى التحتية والت�صريع.

ال�صابق،  من  اأف�صل  الو�صع  بات  التحتية  البنى  اإىل  بالن�صبة 

وال  تاأهيل،  اإعادة  اإىل  باالأحرى  اأو  تطوير  اإىل  بحاجة  ولكّنها 

�صيما ما يتعلق ب�صرعة االإنرتنت واخلدمات واالأ�صعار... فنحن 

ما زلنا بعيدين كل البعد عن واقع االإنرتنت والتيليكوم يف 

العامل.

ب�صبب عدم  مع�صلة كرى  فثّمة  الت�صريع،  ما خ�ّص  اأما يف 

وجود ت�صريعات تنّظم هذا القطاع.

املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  اأن  قبي�صي  اأخ���رًيا  يوؤكد 

واالت�صاالت هو م�صتقبل لبنان، »اإنه الذهب الذي ي�صّدره لبنان 

اإىل اخلارج«، كما اأنه يوؤّثر على كل القطاعات االقت�صادية 

وعلى مفا�صل احلياة باأجمعها، فال تطور �صناعي، اأو خدماتي 

اأو �صياحي، من دون تكنولوجيا، ومن هنا �صرورة اإقرار القوانني 

والت�صريعات التي حتمي هذا القطاع وت�صاهم يف تطويره.
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�شوق اإقليمي 

مزدهر خلدمات 

تقنية املعلومات

موؤ�ص��صة  اأع��ّدت 

ال��ع��ام  يف  اإي�����دال 

حول  درا���ص��ة   2014

واق��������ع ق���ط���اع 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

امل����ع����ل����وم����ات 

واالت�������ص���االت يف 

االإقليمية  االأ�صواق  القطاع  هذا  دخول  اأن  اإىل  فيها  اأ�صارت  لبنان، 

اإىل  االإنفاق  وقد قارب حجم  ا هامة.  يوّفر فر�صً لبنان  املحيطة عر 

211 مليار دوالر اأمريكي يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت 

اإىل 242.8 مليار يف  اأن ي�صل  املتوّقع  العام 2014. ومن  املنطقة يف  يف 

عام 2018، وهو ما ميّثل 5.6 يف املئة من م�صاريف هذه التكنولوجيا 

�صوق  يف  ال�صريعة  الزيادة  ذلك  اإىل  وي�صاف  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 

االنرتنت يف املنطقة، مع توّقع يف اأن ي�صل عدد م�صتخدمي االإنرتنت 

يف العامل العربي اإىل 197 مليون بحلول عام 2017.



وقفة وفاء

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

العدد 86377

موؤ�ص�صة العاقوري 

اختتمت ن�صاطاتها ال�صيفية 

خميم ترفيهي الأبناء ال�شهداء 

يف لواء امل�شاة االأول

حملوا �شعار اجلي�س على �شدورهم، ورمز موؤ�ش�شة العاقوري على 

ظهورهم، والتقوا يف مقر لواء امل�شاة االأول يف ثكنة ال�شاحلية يف �شيدا 

حيث اأم�شوا اأربعة اأيام. اإنهم نحو 100 من اأبناء الع�شكريني ال�شهداء 

املقدم  موؤ�ش�شة  نظمته  الذي  املخيم  يف  �شاركوا  �شنة(  و18   14 )بني 

املغوار ال�شهيد �شبحي العاقوري قبيل انتهاء عطلة ال�شيف وبدء 

العام الدرا�شي.

ترفيه وت�شلية

ترفيهًيا  يوًما  املخيم  برنامج  ت�صمن 

)�صباحة  الرميلة  هافانا-  منتجع  يف 

تابت،  جورج  ال�صيد  من  بدعوة  وغداء( 

االأن�����ص-  ليايل  منتجع  يف  اآخ��ر  وي��وًم��ا 

خمتار  م��ن  ب��دع��وة  ج��زي��ن،  يف  بتدين 

بكا�صني ال�صيد اأنطوان مّنور.

فكانا  وال��راب��ع  الثالث  اليومان  اأم��ا 

االإ�صبانية  الكتيبتني  لزيارة  خم�ص�صني 
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�صمع-  )يف  واالإيطالية  ال�صقي(  اإبل  )يف 

ا  خا�صً اهتماًما  ال��زّوار  لقي  وقد  �صيدا(. 

من قبل العنا�صر الدولية. فقد اأقيم لهم 

قائد  ح�صور  يف  وممّيز  الف��ت  ا�صتقبال 

الركن  العميد  الليطاين  جنوب  قطاع 

ال�صرقي  القطاع  وقائد  خليل  اأبو  �صربل 

دي  برييث  الفريدو  اجلرنال  اليونيفيل  يف 

اغوادو وقائد اللواء التا�صع العميد الركن 

الدوليني،  ال�صباط  جوزف عون وعدد من 

اإىل رئي�صة املوؤ�ص�صة ليا العاقوري.

فّنية  ا  عرو�صً ال��زي��ارة  برنامج  ت�صمن 

م��ن��ّوع��ة جل��ن��ود م��ن ال��ف��رق 

االأن��دون��ي�����ص��ي��ة وال��ه��ن��دي��ة 

ح�صارة  د  جت�صّ واالإ�صبانية 

كان  كما  وفّنها.  بالدها 

باالأ�صلحة  ع�صكري  عر�ص 

الت�صريفات  ف��رق��ة  ق��ّدم��ت��ه 

خالله  اأظ��ه��ر  االإ���ص��ب��ان��ي��ة 

اجل���ن���ود م���ه���ارة ع��ال��ي��ة يف 

كيفية التعامل مع ال�صالح 

تاله  ف��ول��ك��ل��وري،  ب�صكل 

عرو�ص بهلوانية اأّداها كلب 

بولي�صي مدّرب على اكت�صاف 

وامل��خ��ّدرات.  املتفّجرة  امل���واد 

امل�صاركون  تعّرف  كذلك، 

الع�صكرية  االآل���ي���ات  اإىل 

عنا�صر  ي�صتخدمها  ال��ت��ي 

اأما  دورياتهم.  يف  اليونيفيل 

املحطة االأخرية يف الزيارة فكانت تبادل 

الدروع التذكارية وكتب ال�صكر لكل 

من �صاهم يف اإجناح املخيم، وهدايا من 

اليونيفيل الأبناء ال�صهداء.

ليا  ال�صيدة  ع��ّرت  املخيم،  نهاية  يف 

من  به  ي�صعر  الذي  الفرح  عن  العاقوري 

وقالت:  ال�صهداء  اأبناء  اإ�صعاد  يعمل على 

�صيء  وال  ال�صهداء،  ا�صتعادة  »ال ميكننا 

يعّو�ص عن خ�صارتهم، ولكن ميكننا 

كما  اأبنائهم«.  قلوب  يف  الفرح  زرع 

اأ�صادت بالتعاون بني اليونيفيل واملوؤ�ص�صة، 

على  اجلي�ص  ملوؤ�ص�صة  �صكرها  وجددت 

ثقتها ودعمها.

تد�شني برج هبوط

جان  ال��ع��م��اد  اجلي�ص  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

التدخل  ف��وج  بقائد  مم��ث��اًل  قهوجي 

عي�صى،  مروان  الركن  العميد  ال�صاد�ص 

»الرائد  ا�صم  على  هبوط  برج  تد�صني  مّت 

موؤ�ص�صة  قدمته  �صليبا«  نايف  ال�صهيد 

ح�صور  يف  وذلك  الفوج،  لقيادة  العاقوري 

املدنية  وال�صخ�صيات  ال�صباط  من  عدد 

واأ�صدقاء املوؤ�ص�صة.

كلمة  االح��ت��ف��ال  تخلل 

�صكرت  املوؤ�ص��صة  لرئي�صة 

ال��ف��وج على  ق��ي��ادة  ف��ي��ه��ا 

اح��ت�����ص��ان��ه��ا امل��خ��ي��م��ات 

���ص��ه��داء  الأب���ن���اء  ال�صيفية 

�صنت��ني  م��دى  على  اجلي�ص 

م��ت��ت��ال��ي��ت�����ني، ف��ك��ان�����ت 

الثان��ي  البي��ت  مب��ث��اب��ة 

م�صاحة  و�صّكل�ت  له�م 

واالأم��ل  الفرح  من  م�صي��ئة 

ثم  وم��ن  يومي�اتهم...  يف 

ودرع  ت�صّلمت كتاب �صكر 

ق��ي��ادة اجل��ي�����ص، وخ��ت��اًم��ا، 

اللوحة  ع��ن  ال�صتار  اإزاح���ة 

التذكارية وحفل كوكتيل 

يف نادي �صباط الفوج.



وقفة وفاء
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غرفة عمليات يف فوج التدخل الثاين يف رياق

بدعم من موؤ�ش�شة العاقوري - فرع البقاع

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي ممثاًل بالعميد الركن وليد عبد الغني، افتتحت موؤ�ش�شة املقدم 

املغوار ال�شهيد �شبحي العاقوري - فرع البقاع- غرفة عمليات يف فوج التدخل الثاين يف رياق. ح�شر 

االحتفال رئي�س فرع خمابرات منطقة البقاع العميد الركن علي عواركة، رئي�شة املوؤ�ش�شة ليا العاقوري، 

رئي�شة فرع البقاع كارولني معلوف �شعاده واأع�شاء اللجنة، وعدد من ال�شباط ورجال االأعمال.

الوطني  بالن�صيد  االح��ت��ف��ال  ب���داأ 

ترحيب  ك��ل��م��ة  ث���م  ال��ل��ب��ن��اين، 

فكلمة  نّعوم،  اأبو  طوين  لالإعالمي 

ك��ارول��ني  ال�����ص��ي��دة  ال��ف��رع  رئي�صة 

لقد  ق��ال��ت:  ال��ت��ي  ���ص��ع��ادة  معلوف 

ال�صرف  معنى  اأب���ي  م��ن  تعّلمت 

واأن��ا  وَك���رُت  وال��وف��اء،  والت�صحية 

التي  املحبة...  تلك  دمي  يف  اأحمُل 

دفعتني اإىل التطّوع يف موؤ�ص�صة املقدم 

العاقوري...  �صبحي  ال�صهيد  املغوار 

الذي  العمل  هذا  اأهدي  اليوم  اأنا  وها 

واإىل  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اإىل  اأجنزناه 

زمالئي يف فرع البقاع، واإىل كل من اأ�صهم يف اإجناح هذا 

امل�صروع.

القيادة  درع  اجلي�ص  قائد  ممثل  تقدمي  ذل��ك  اأعقب 

درع  ا  اأي�صً ت�صلمت  التي  �صعادة،  لل�صيدة  �صكر  وكتاب 

بذلتها،  التي  اجلّبارة  للجهود  تقديًرا  العاقوري  موؤ�ص�صة 

يف  اجلي�ص  اأف��واج  الأح��د  عمليات  غرفة  جتهيز  واأثمرت 

غ�صون �صهر.

ثم توّجه اجلميع الإزاحة ال�صتار عن اللوحة التذكارية، 

وكل  التقنيات  باأحدث  املجّهزة  الغرفة  اأرجاء  يف  وجالوا 

عرابي  كازينو  اإىل  ينتقلوا  اأن  قبل  العمل،  م�صتلزمات 

االأعمال  رجل  تكرمي  تخلله  غ��داء،  حفل  اأقيم  حيث 

�صامل عكاري لوقوفه اإىل جانب املوؤ�ص�صة.





العميد الركن املتقاعد

�شلمان احلاج يو�شف

العميد  اجلي�ص  ق��ي��ادة  نعت 

ال���رك���ن امل��ت��ق��اع��د ���ص��ل��م��ان 

بتاريخ  تويّف  الذي  يو�صف  احلاج 

.2016/10/3

يف   1951/3/28 مواليد  من   -

راأ�ص م�صقا ال�صمالية – الكورة.

ب�صفة  اجل��ي�����ص  يف  ت��ط��ّوع   -

من  اع��ت��ب��اًرا  ���ص��اب��ط  تلميذ 

.1972/11/13

- ُرّقي لرتبة مالزم اعتباًرا من 

الرتقية  يف  وت���دّرج   ،1975/8/1

اعتباًرا  ركن  عميد  رتبة  حتى 

من 2004/1/1.

- حائز:

• و�صام احلرب.
• و�صام االأرز الوطني من رتبة فار�ص.

• و�صام الوحدة الوطنية.
• و�صام فجر اجلنوب.

رتبة  من  الوطني  االأرز  و�صام   •
�صابط.

رتبة  من  الوطني  االأرز  •و�صام 
�صابط اأكر.

رتبة  من  الوطني  االأرز  و�صام   •
كومندور.

• و�صام اال�صتحقاق اللبناين من 
الدرجة االأوىل، الثانية والثالثة.

من  الع�صكري  التقدير  و�صام   •
ية. الدرجة الف�صّ

من  الع�صكري  الفخر  و�صام   •
ية.  الدرجة الف�صّ

• و�صام مكافحة االإرهاب.
 5 اجلي�ص  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ص 17 مّرة.
• تهنئة رئي�ص االأركان.

• تهنئة قائد قطعة 5 مّرات.
- تابع عّدة دورات درا�صية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

يف �صجل 

�خللود

العدد 90376

اإدوار  اأّول  املوؤهل  اجلي�ص  قيادة  نعت 

بتاريخ  ت���ويّف  ال���ذي  �صكر  توفيق 

.2016/9/6

مار  يف   1969/6/1 مواليد  من   -

 – ب�صري  ق�صاء  ب�صري،   – يوحنا 

حمافظة ال�صمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ص  يف  ت���ط���ّوع   -

.1986/11/1

 – الع�صكري  املجّمع  - من عداد 

جونيه.

- حائز:

• و�صام احلرب.
• و�صام فجر اجلنوب.

• و�صام الوحدة الوطنّية 

الدرجة  من  للطريان  الن�صر  و�صام   •
الثانية.

• و�صام التقدير الع�صكري.
من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
الدرجة  ومن  ي،  الف�صّ الثالثة  الدرجة 

الرابعة الرونزي.

• و�صام مكافحة االإرهاب.
• امليدالية الع�صكرية.

 8 اجلي�ص  ق��ائ��د  العماد  تنويه   •
مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ص 20 مّرة.

• تهنئة قائد القّوات اجلّوية مّرتني.
• تهنئة قائد القّوات البحرية.

- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

املوؤهل اأّول اإدوار توفيق �شكر
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املعاون اأّول

اليا�س مرتي ابراهيم

الرقيب اأّول

مي�شال �شّلوم من�شور

اجلندي 

ح�شن ح�شني ا�شماعيل

اأّول  املعاون  اجلي�ص  قيادة  نعت 

تويّف  ال��ذي  ابراهيم  مرتي  اليا�ص 

بتاريخ 2016/9/10.

يف   1974/10/8 مواليد  م��ن   -

رماح، حمافظة عكار.

بتاريخ  اجلي�ص  يف  ت��ط��ّوع   -

.1991/10/9

 – ال�صمال  منطقة  عداد  من   -

موقع عندقت.

- حائز:

• و�صام التقدير الع�صكري.
اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
ومن  ي،  الف�صّ الثالثة  الدرجة  من 

الدرجة الرابعة الرونزي.

• و�صام مكافحة االإرهاب.
• امليدالية الع�صكرية.

 6 اجلي�ص  قائد  العماد  تنويه   •
مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ص 22 
مّرة.

 3 االأرك����ان  رئي�ص  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة قائد لواء 22 مّرة.
 4 لواء  اأرك��ان  رئي�ص  تهنئة   •

مّرات.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

اأّول  الرقيب  اجلي�ص  قيادة  نعت 

بتاريخ  تويّف  الذي  من�صور  مي�صال 

.2016/9/18

يف   1971/1/15 مواليد  م��ن   -

بريوت – حمافظة بريوت.

بتاريخ  اجلي�ص  يف  ت��ط��ّوع   -

.1989/7/18

 – - من عداد اللواء اللوج�صتي 

مديرّية امل�صاغل.

- حائز:

• و�صام احلرب مّرتني.
• و�صام الوحدة الوطنية.

• و�صام فجر اجلنوب.
• و�صام مكافحة االإرهاب.

• امليدالية الع�صكرية.
• و�صام التقدير الع�صكري.

• و�صام اال�صتحقاق اللبناين من 
الدرجة الرابعة الرونزي.

 7 اجلي�ص  قائد  العماد  تنويه   •
مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ص 20 
مّرة.

• تهنئة قائد لواء.
• تهنئة مدير امل�صاغل.

- متاأهل وله ولدان.

اجلندي  اجلي�ص  ق��ي��ادة  نعت 

ح�صن ح�صني ا�صماعيل الذي تويّف 

بتاريخ 2016/8/23.

يف   1992/3/13 مواليد  م��ن   -

الغربي،  البقاع  ق�صاء  �صحمر، 

حمافظة البقاع.

- مّددت خدماته يف فوج التدخل 

الرابع اعتباًرا من 2013/11/11.

الفعلية  اخل��دم��ة  اإىل  ُن��ق��ل   -

بتاريخ 2016/6/1.

- من عداد مديرّية املخابرات.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�ص.
• تهنئة مدير املخابرات.

- عازب.





اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

متاحف 

يف بالدي
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عرو�شه  اإىل  واحلنني  ال�شوق  �شدة   

م�شغره، واإىل دندنة اأمه احلنون، اأعادتا 

املهجور  نا�شيف  زكي  بيت  اإىل  الروح 

حماية  ت�شجيع  جمعية  حّولته  الذي 

يف  القدمية  واالأبنية  الطبيعية  املواقع 

لبنان APSAD اإىل »متحف ومركز 

عاد  وهكذا  الثقايف«.  نا�شيف  زكي 

على  جديد  من  ليرتّبع  الكبري  الفنان 

ويتاأمل  امل�شاء،  عند  اخل�شبي  كر�شيه 

قمر م�شغره الذي تغّنت بجماله ال�شيدة 

فريوز.

الفولكلور  �شيخ  بيت  اإىل  الزيارة 

الراحل  الفنان  ي�شبه  الذي  اللبناين 

عابقة  كانت  وتوا�شعه،  بهدوئه 

حنايا  يف  ت�شدح  ال�شاحرة  مبو�شيقاه 

املكان والزمان باعثة احلياة والروح.

اأب�صاد حّولت بيته اإىل متحف

عودة الروح اإىل البيت املهجور

من  االأوىل  ه���ي  خ���ط���وة  يف 

اأب�صاد«  »جمعية  تولت  نوعها، 

اإعادة ترميم منزل  يف العام 2012 

نا�صيف،  زكي  الراحل  الفنان 

تنازلوا  وريًثا   23 يتقا�صمه  ال��ذي 

لي�صبح  ملكيته  عن  جميًعا 

متحًفا، يوؤمه حمبو الفن االأ�صيل 

مع  ترافقت  اخلطوة  هذه  الرائد.  الفنان  هذا  ذك��رى  ويخّلد 

اأخرى للحفاظ على تراثه الفني الذي بات حمفوًظا يف اجلامعة 

االأمريكية.

بالتزامن مع الذكرى املئوية مليالد زكي نا�صيف، ومرور اثني 

ع�صر عاًما على رحيله، ها هو 

يعود اإىل بلدته م�صغره يف املتحف 

وزارتي  برعاية  افتتاحه  مّت  الذي 

الثقافة وال�صياحة، بينما ت�صتمر 

الن�صاطات �صمن برنامج خا�ص 

الإبقاء  االأمريكية،  اجلامعة  يف 

تراث هذا املبدع حًيا يف ذاكرة 

االأجيال.

ومن املعروف اأن زكي نا�صيف هو الذي اأ�ص�ص مبو�صيقاه مدر�صة 

التقليدي  املو�صيقي  النمط  على  فيها  اعتمد  عريقة  فنّية 

القرية  بفولكلور  مبا�صًرا  ارتباًطا  ترتبط  جديدة  بروح  القدمي، 

اللبنانية، والتي ما زالت ت�صكل حتى اليوم عنواًنا لالأطروحات 

زكي نا�شيف على 

كر�شيه متاأماًل قمر م�شغره 

مر�شاًل مو�شيقاه 

اإىل االأجيال



التي تتناول املو�صيقى ال�صرقية.

على كتف الوادي

عندما دخلنا منزل زكي نا�صيف برفقة مديرة جمعية االأب�صاد 

اأمامنا من خالل  اأح�ص�صنا وكاأنه ماثل  ون،  ال�صيدة روىل ح�صّ

مو�صيقاه واأحلانه التي يعبق بها املكان. يتاألف املنزل- املتحف 

النوافذ واالأبواب املطلية  املبني من احلجر ال�صخري االأ�صفر ذي 

باالأزرق من طابقني )وهذه كانت ميزة 

منازل العائالت املي�صورة(، تزّين واجهته 

بالبيوت  تذكرنا  قناطر  اأربع  االأمامية 

االأجداد  بناها  التي  القدمية،  اللبنانية 

تبلغ  ع�صر.  التا�صع  ال��ق��رن  اأواخ���ر  يف 

مرت   600 نحو  االإجمالية  البيت  م�صاحة 

ي�صمونها  وا�صعة  باحة  اإىل  اإ�صافة  مربع، 

اإىل  حتويلها  مّت  وق��د  »ال�صطيحة«، 

مكان تقام فيه احلفالت املو�صيقية يف 

ا. الهواء الطلق وتت�صع لنحو 250 �صخ�صً

ي�صّكل الطابق ال�صفلي ردهة اال�صتقبال 

حيث تعر�ص خرائط املنزل قبل الرتميم 

وبعده، اإىل لوحة كبرية تعّرف »بجمعية 

مع   1960 العام  يف  تاأ�ص�صت  التي  اأب�صاد« 

ودورها  كوكرن  �صر�صق  اإيفون  الليدي 

الرتاثية  االأبنية  احلفاظ على  الريادي يف 

لبنان  تاريخ  من  مهًما  ج��زًءا  د  جت�صّ التي  لبنان،  يف  القدمية 

الداعوق بعد توليها  ريا  ال�صيدة  امل�صرية  واليوم تكمل  وهويته. 

رئا�صة اجلمعية. واإىل جانب قاعة اال�صتقبال كافيرتيا �صغرية 

وا�صرتاحة لزوار املتحف القادمني من بعيد.

اآثار ال�شنني والذكريات

اآثار  الذي يحمل  الطويل  ال�صخري  الدرج  البيت،  من مميزات 

ال�صنني وذكريات كثرية. يوؤدي الدرج اإىل الطابق العلوي حيث 

كانت العائلة تعي�ص، هذا الطابق بات ي�صم كل مقتنيات 

زكي نا�صيف من خمطوطات واأغرا�ص �صخ�صية.

الرتميم  اأثناء  وقد حر�صت اجلمعية يف 

البيت  تفا�صيل  اأدق  على  احلفاظ  على 

القدمية من الداخل واخلارج ليعود اإىل ما 

كان عليه اأيام عا�ص فيه الفنان الراحل 

مع عائلته.

ت�صكل  كبرية  قاعة  يطالعنا  ما  اأول 

على  املطل  للمتحف  املركزي  الق�صم 

الوادي، ومنها تتفرع �صت غرف. نبداأ من 

غرفة �صت البيت املفتوحة على املطبخ 

وقد حتولت اليوم اإىل قاعة موؤمترات تزّين 

للمتحف  قّدمها  فنية  لوحات  جدرانها 

الر�صام حبيب بردويل )ابن �صقيقة زكي 

نا�صيف(، وهي م�صتوحاة من �صورة مرمي 

زوايا  من  زاوي��ة  ويف  الكرمي.  القراآن  يف 

زكي  اأوراق  »من  كتاب  عر�ص  الغرفة 

نا�صيف« الذي اأعدته اجلامعة االأمريكية عن �صريته االإن�صانية 

وهوّيته الفنّية، وهو بخط يده.

ننتقل اإىل حيث كانت غرفتا الطعام واملطبخ وقد اأبقتهما 

املهند�صة املتخ�ص�صة يف علم االآثار الدكتورة يا�صمني معكرون 

على  والت�صميم(  والتاأهيل  الرتميم  عمليات  على  )امل�صرفة 

وفرنه احلجري  بخزاناته اخل�صبية  املطبخ ميثل  الأّن  قدمهما، 

العريق.  اللبناين  الريف  اأ�صالة  عن  منوذًجا  القدمية  واأوانيه 

املو�صيقى  لتعليم  اأب�صاد«  »معهد  اإىل  الغرفة  هذه  حتّولت  وقد 

وت�صجيع املبدعني، تديره املغنية االأوبرالية غادة غامن. وبالفعل، 

مو�صيقيون  اأ�صاتذة  و�صيهتم  الطالب،  اختيار  عملية  ب��داأت 

متاحف 

يف بالدي



اأن  يوؤمل  جديدة  فنية  مواهب  بتن�صئة 

يكون بينها زكي نا�صيف اآخر.

التي  امل���ج���اورة  ال��غ��رف��ة  اإىل  ننتقل 

تعر�ص  وب�صرًيا،  �صمعًيا  مركًزا  اأ�صبحت 

و�صور  املو�صيقية  نا�صيف  موؤلفات  فيه 

حياته،  مراحل  اأه��م  ت��روي  فوتوغرافية 

وثائقية  الأف���الم  ا  عر�صً ن�صاهد  كما 

تفا�صيل  ت��روي  تلفزيونية  وم��ق��اب��الت 

م�صواره الفني واأبرز حمطاته.

يف  ك��ان��ت  اجل��ول��ة  يف  االأب���رز  املحطة 

غرفة نوم زكي نا�صيف. يف هذه الغرفة 

جند: خزانته و�صريره واأغرا�صه ال�صخ�صية 

عليها،  يعزف  كان  التي  البيانو  واآل��ة 

نوتاته  ُيَدوِّن عليها  التي كان  الطاولة 

عرفته  ف��ون��وغ��راف  اأول  املو�صيقية، 

الراديو  ا�صرتاه،  قد  وال��ده  كان  املنطقة 

بري�صة  له  زيتية  لوحة  قبعته،  القدمي، 

الذي  اخل�صبي  وكر�صيه  بردويل،  حبيب 

قمر  ليتاأمل  امل�صاء  يف  عليه  يجل�ص  كان 

م�صغره من �صرفة غرفته.

القاعة  تتو�صط  التي  القدمية  البيانو  اآل��ة  اأم��ا 

رو�صيني.  العاملي  للمو�صيقي  فتعود  الكبرية 

وي�صتطيع زائر املتحف اأن ي�صتمع اإىل اأغاين الفنان 

الراحل ومو�صيقاه طوال فرتة التجّول يف اأرجائه.

م�صاهد  على  يطل  الذي  املنزل  �صطح  اإىل  انتقلنا 

الإقامة  ثقايف  مركز  اإىل  حت��ّول  وق��د  ج��ًدا،  جميلة  طبيعية 

احلفالت اإحياًء ملو�صيقى زكي نا�صيف.

منوذج امنائي

وا�صرتجاع خ�صو�صيته  املنزل  ترميم  اإعادة  مل تكن عملية 

والتفتي�ص عن  والبحث  الكثري من اجلهد  اإذ تطّلب  �صهلة، 

تاريخه. فحالته قبل الرتميم كانت �صّيئة جًدا بفعل عوامل 

الطبيعة وهجرة اأهله له. من جهتها، اأملت مديرة اجلمعّية 



يف  ال��ل��ب��ن��اين  ال��ف��ول��ك��ل��ور  �صيخ  ول���د 

ودر�ص  م�صغرة،  يف   1916 متوز  من  الرابع 

يف  ب��ريوت  يف  االأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  يف 

منذ  الع�صرين.  القرن  من  الثالثينيات 

ال�صعبّية  واملو�صيقى  ال�صعر  طفولته ع�صق 

اأبو  امليجانا،  العتابا،  املعّنى،  )الزجل، 

املو�صيقية  حوا�صه  واأخ��ذت  ال��زل��ف...(. 

عن  الروحانية،  النغمات  مع  تتناغم 

طريق اال�صتماع اإىل تالوة ال�صيخ �صالمة 

واإىل  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  الآي��ات  حجازي 

والبيزنطية.  املارونية  الكن�صية  الرتاتيل 

هذه  تنمية  على  عمل  الحق،  وقت  ويف 

الدبكات  اأحلان  االأحا�صي�ص من خالل 

الفولكلورية والرق�صات ال�صعبية واالأغاين 

الرتاثية.

االأدن��ى  ال�صرق  اإذاع��ة  فريق  اإىل  اإن�صم 

يافا  من   1948 العام  بعد  انتقلت  التي 

لكبار  حا�صًنا  و�صّكلت  لبنان،  اإىل 

االأخوين  مثل  اللبنانيني  املو�صيقيني 

رحباين، وفيلمون وهبه، وتوفيق البا�صا.

زكي  �صارك  اخلم�صينيات،  بداية  يف 

نا�صيف يف تاأليف »ع�صبة اخلم�صة« التي 

وحليم  الرحباين  االأخوين  اإليه:  �صّمت 

وهبه،  وفليمون  البا�صا  وتوفيق  الرومي 

يف  التجديد  اأرك���ان  وه��م 

الغناء ال�صعبي اللبناين.

ُو�صف »ب�صيخ الفولكلور 

على  وتربت  اللبناين«، 

اأجيال،  واأغنياته  اأحلانه 

وم���ن ه���ذه االأغ��ن��ي��ات 

»ط���ل���وا ح��ب��اب��ن��ا، وي��ا 

وراج��ع  ال���ورد،  عا�صقة 

)ال��ت��ي  ل��ب��ن��ان  يتعمر 

ن�صيد(،  اإىل  حت��ول��ت 

مئات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

االأغ��ن��ي��ات االأخ���رى 

ب���اأ����ص���وات اأ���ص��ه��ر 

واملطربات،  املطربني 

ومنهم: فريوز، وديع 

ال�����ص��ايف، ���ص��ب��اح، 

جن������اح ����ص���الم، 

م��اج��دة ال��روم��ي، 

وغريهم.

بعد وفاته يف العام 2004، اأن�صاأت 

االأمريكية يف بريوت »برنامج  اجلامعة 

زكي نا�صيف للمو�صيقى« للحفاظ على 

تراثه املو�صيقي، وتكرمًيا لتلميذها الذي 

�صار من اأعمدة املو�صيقى اللبنانية. ولهذه 

املو�صيقي  اأر�صيفه  العائلة  قّدمت  الغاية، 

مو�صيقية  قطعة   1100 من  امل��وؤل��ف 

يف  و�صعته  التي  اجلامعة  اإىل  و�صعرية 

ن�صخ  تو�صع  اأن  يافت«، على  »مكتبة 

معظم  ت�صمل  م�صغره  متحف  يف  عنها 

االأعمال التي قام بتنفيذها.

متاحف 

يف بالدي

العدد 96377

�شيخ الفولكلور اللبناين

اأن »مي��ّث��ل ه��ذا االإجن����از االإمن��ائ��ي يف 

منطقة البقاع الغربي منوذًجا يحتذى به 

القدمية  االأبنية  اأ�صحاب  التعاون بني  يف 

املرتبطة بكبار املبدعني يف وطننا، وبني 

نقطة  ت�صكيل  القادرين على  اخلرّيين 

والرتبية  الثقايف  احل�ص  اإمن��اء  يف  حت��ّول 

املو�صيقية يف كل املناطق اللبنانية.

من  كل  على  ح�صون  ال�صيدة  ومتّنت 

مع  التوا�صل  نا�صيف،  زكي  مقتنيات  من  قطعة  اأي  ميلك 

اأّن امل�صاعي مل  اجلمعية لي�صار اإىل حفظها يف متحفه. كما 

لتبقى  ال�صياحية،  لبنان  خريطة  على  املتحف  الإدراج  تتوقف 

ذكرى نا�صيف را�صخة يف الذاكرة وتنتقل اإىل اأجيالنا املقبلة.

املتحف �صوف يكون جمهًزا مبمرات ومداخل  اأن  اإىل  ن�صري 

)�صيًفا  االأ�صبوع  اأي��ام  كل  اأبوابه  ويفتح  باملعوقني،  خا�صة 

و�صتاًء(، مقابل ر�صم دخول ت�صجيعي )3000 ل. ل(. اأما بالن�صبة 

اإىل زيارة طالب املدار�ص فتكون بناء على موعد م�صبق.







جي�ش العلم 

والثقافة
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دوميط  لو�سيان  اأّول  املالزم  حاز 

التدخل  ف��وج  ع��داد  من  لي�ساع 

الرابع، اإجازة يف علم النف�س من 

الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كّلية 

يف اجلامعة اللبنانية. 

�إجازة 

يف علم �لنف�س

 للمالزم �أّول 

لو�سيان 

دوميط لي�ساع

اأّول ح�سن عادل  املوؤهل  نال 

جابر من فوج التدخل الثاين، 

الإلكرتونيك  يف  فّنية  اإجازة 

)ف�����رع الإت�������س���الت( من 

للتعليم  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة 

املهني والتقني.

�إجازة فّنية يف �لإلكرتونيك للموؤهل �أّول ح�سن جابر

�إد�رة �ملوؤ�س�سات  �لتكنولوجيا يف  �سهادة 

للرقيب ح�سن حمزة

حاز الرقيب ح�سن جمال حمزة �سهادة 

من  املوؤ�س�سات،  اإدارة  يف  التكنولوجيا 

جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 

اللبنانية الفرن�سية.





اإعداد:

د.�سادية عالء �لدين

ح�ضارات 

قدمية

�لعلوم و�لآد�ب 

يف �حل�سارة 

�مل�سرية �لقدمية

�أحرز �مل�سريون �لقدماء و�لبابليون قدًر� مهًما من �ملعارف 

يف حقول �لفلك و�لهند�سة و�لريا�سيات و�لطّب، وبع�س ما 

لو� �إليه ما ز�ل معتمًد� يف يومنا هذ�. تو�سّ

و�جلر�حة،  �لهند�سية،  �لأعمال  يف  �مل�سريون  �أبدع  وقد 

ر�ئًعا،  علمًيا  �إجناًز�  يعترب  �لذي  �ل�سم�سي  �لتقومي  و�أن�ساأو� 

�لعامل  �لقدمية  م�سر  به  �أم��ّدت  ح�ساري  �إرث  و�أف�سل 

�ملتمدن.

�لفلك و�لتقومي

الأدنى  ال�سرق  يف  عا�ست  التي  املجتمعات  بذلت 

جمهوًدا  ا(  خ�سو�سً الرافدين  وب��الد  )م�سر  القدمي 

�سليم  توقيت  نظام  اإىل  التو�سل  �سبيل  يف  كبرًيا 

يتيح تنظيم ال�سوؤون القت�سادية وال�سيا�سية.

يق�سمون  البابليون  ك��ان  قدمية  ع�سور  ومنذ 

الأ�سبوع اإىل �سبعة اأيام، والفلك اإىل دائرة اأبراج )حزام 

والقمر  ال�سم�س  م�سالك  ي�سمل  ال�سماء  يف  وهمي 

والنجوم(. وكانت دائرة الأبراج باإ�ساراتها الإثنتي ع�سرة 

لر�سد  اأداة  مبثابة  درجة،   30 اإىل  منها  كل  مة  واملق�سّ

حركة ال�سم�س والقمر والكواكب.

راقب البابليون الأجرام ال�سماوية ومتكنوا من معرفة 

�سري النجوم والكواكب، وكان اأف�سل ما اكت�سفوه يف 

وتعترب  بدقة.  وترّقبه  القمر  �سبط خ�سوف  احلقل،  هذا 

الأر�ساد البابلية من اأقدم الأر�ساد العلمية التي دّونتها 

ال�سعوب، وا�ستفادت منها اوروبا يف ما بعد.

اأهل  فعله  ما  الأمر  بادئ  يف  القدماء  امل�سريون  واّتبع 

اأق�سام،  اإىل  ال�سنة  لتق�سيم  القمر  با�ستخدامهم  بابل 

الأمام عندما  اإىل  ثانية  امل�سريني خطوا خطوة  اأن  غري 

الفي�سان  ف�سل  وهي:  ف�سول  ثالثة  اإىل  ال�سنة  موا  ق�سّ

الثاين(،  ت�سرين  منت�سف  حتى  متوز  منت�سف  )من 

ت�سرين  منت�سف  )من  والنبثاق  والإنبات  الزرع  وف�سل 

واجلفاف  ثم ف�سل احل�ساد  اآذار(،  الثاين حتى منت�سف 

مّدة  اآذار حتى منت�سف متوز(. وكانت  )من منت�سف 

كل ف�سل اأربعة اأ�سهر. وقد جعلوا كل �سهر من هذه 

اأيام يف  واأ�سافوا خم�سة  الأ�سهر موؤلًفا من ثالثني يوًما، 

نهاية ال�سنة، اعتربوها فرتة عطلة واأعياد وذلك لكي 

مواقع  ومع  النيل  في�سان  مع  ال�سنة  ح�ساب  يتطابق 

الكواكب  مواقع  امل�سريون  الكهنة  وتتّبع  ال�سم�س. 

من  ومتكنوا  متتالية،  قروًنا  مالحظاتهم  و�سّجلوا 

اإن�ساء التقومي ال�سنوي يف ع�سور ما قبل التاريخ، وحتديًدا 

يف املرحلة الأخرية من هذه الع�سور.

اأف�سل  بعد  ما  يف  اأ�سبح  الرائع  العلمي  الإجن��از  هذا 

للعامل  القدمية  م�سر  اأورثته  ما  واأعظم  ح�ساري،  اإرث 
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ح�ضارات 

قدمية

يعتربون  الكهنة  وكان  املتمّدن. 

اأن درا�ساتهم الفلكية التي اأجروها يجب اأن تظل من 

العلوم ال�سرية. وقد لحظ امل�سريون ظهور بع�س الأجرام 

يف �سمائهم يف الفرتة التي ترتفع فيها مياه النيل وتفي�س 

ب�»جنم  املعروف  النجم  لظهور  وك��ان  جوانبه.  على 

بني  ربطوا  اإذ  عندهم،  خا�س  �ساأن  اليمانية«  ال�سعرى 

النيل يف �سيف كل عام، وظهور  ظاهرة قرب في�سان 

هذا النجم يف الأفق ال�سرقي قبل طلوع ال�سم�س يف يوم 

معنّي من ال�سنة، فكان بزوغ النجم يدل عندهم على 

وبتكرار مالحظاتهم متّكنوا من  الفي�سان.  جميء 

النحو  هذا  على  ظهوره  ي�ستغرقها  التي  الفرتة  ح�ساب 

فوجدوا اأنها 365 يوًما. وهكذا اخرتع امل�سريون القدماء 

لل�سم�س.  الكاملة  الدورة  اأ�سا�س  ال�سنوي على  التقومي 

ون�ساأ يف م�سر اأف�سل تقومي قدمي، يرتكز على �سيء من 

جمال  يف  ا  خ�سو�سً مّلحة،  حلاجات  وي�ستجيب  العلم 

الزراعة.

�سنة 2000 ق.م. تقريًبا، كانت مدة ال�سنة لدى امل�سريني 

القدماء 365 يوًما بدًل من 365 يوًما وربع اليوم )الزمن 

الفعلي لل�سنة ال�سم�سية(. وبذلك كان التقومي امل�سري 

)�ست  يوم  بربع  التقدير احلقيقي  يختلف عن  القدمي 

اأربع  كل  كاماًل  يوًما  الفارق  هذا  وي�سبح  �ساعات( 

يتفق ظهور جنم  اأن  اإىل  �سنة،   120 و�سهًرا كل  �سنوات 

كل  يحدث  وذلك  ال�سنة،  بداية  مع  اليمانية  ال�سعرى 

ال�سنوي  التقومي  قي�سر  يوليو�س  اأدخ��ل  وقد  �سنة.   1460

فاأ�سلحه  اخلطاأ،  هذا  بت�سحيح  واأمر  روما  اإىل  امل�سري 

ق.م.   46 العام  يف  اليونانيون  الإ�سكندرية  فلكيو 

�سنة  نه  وَح�سّ ع�سر  الثالث  غريغوريو�س  البابا  عّدله  ثم 

العامل  زال  وم��ا  1582م، 

ال���غ���رب���ي ي��ع��ت��م��د ه��ذا 

التقومي يف يومنا هذا.

الفلكية  امل�ساهمة 

ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ق��ّدم��ه��ا 

امل�سريون القدماء، كانت 

اإىل  والليل  النهار  تق�سيم 

على  ق�سًما  ع�سر  اإث��ن��ي 

منوال الإثني ع�سر �سهًرا. 

موا اليوم اإىل: ليل  فقد ق�سّ

ومدته اإثنتا ع�سرة �ساعة، 

ع�سرة  اإثنتا  ومدته  ونهار 

التق�سيم  وه���و  ���س��اع��ة، 

ال����ذي م�����ازال م��ع��ت��م��ًدا 

ك��ذل��ك،  الآن.  ح��ت��ى 

من  جمموعة  ابتكروا 

لتحديد  املختلفة  الآلت 

ال�ساعات الزمنية.

�لتنجيم

للنجوم  القدمية  الدن��ى  ال�سرق  �سعوب  مراقبة  اأدت 

والكواكب وتتبع مواقعها اإىل ن�ساأة التنجيم )معرفة 

يف  �سيجري  مبا  يتكهنون  املنّجمون  وكان  الغيب(. 

م�ستقبل الن�سان وما كتب له، ويّدعون باأنهم يعرفون 

تفّح�س  اأو  اأبراج  خريطة  ر�سم  بوا�سطة  له  مقّدر  هو  ما 

واإ�سارات  اإمارات  اأو مبراقبة  والطيور،  اأح�ساء احليوانات 

اأخرى. ويف لغتنا اليوم بع�س امل�سطلحات التي تذكرنا 

الطالع  »�سّيئ  ومنها  القدمية  والع�سور  التنجيم  بعهد 

)النجم(« و»ح�سن الطالع«، و»الأيام ال�سعيدة« و»الأيام 

املنحو�سة«، ولفظة »التاأثري« امل�ستقة من الأثري وكان 

يظن اأنه �سائل غازي ل ُيرى، ينبثق عن النجوم »ويوؤثر« 

يف اأقدار النا�س واأعمالهم.

وكذلك لفظة Lunatic، ومعناها جمنون اأو مهوو�س، 
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كانوا  لأنهم   ،Luna القمر  لفظة  من  م�ستقة  وهي 

يعزون اأعرا�س اجلنون وما ي�سبهها اإىل تاأثري القمر.

�لريا�سّيات و�لهند�سة

الف�سل الأكرب على  كان للح�سارة امل�سرية القدمية 

البحر  �سرقي  �سعوب  اأن�ساأتها  التي  احل�سارات  جميع 

القدمية،  م�سر  علماء  و�سع  وق��د  املتو�سط.  الأبي�س 

وم����ع����ظ����م����ه����م م���ن 

العلوم  اأ�س�س  الكهنة، 

ع��ن��د امل�����س��ري��ني ال��ذي��ن 

متقّدمة  م��رات��ب  بلغوا 

والريا�سيات  الهند�سة  يف 

بناء  م��ن  يت�سح  كما 

تطّلب  التي  الأه��رام��ات 

وت�سييدها  ت�سميمها 

هذين  يف  وا�سعة  معرفة 

العلمني.

اإن الأهرامات التي يبلغ 

وع�سرين  اإثنني  عددها 

ه����رًم����ا مت���ّث���ل اأق�����دم 

باحلجر،  مبنّية  اأن�سبة 

وال��ه��ي��اك��ل ال��ع��دي��دة، 

وامل�����س��اّلت وال��ب��ّواب��ات 

ال��ف��خ��م��ة، والأع���م���دة 

العالية التي تبدو ب�سكل 

ال��ربدى،  ق�سب  من  ح��زم 

وال���ق���ب���ور امل���ح���ف���ورة يف 

والت�ساوير  ال�سنع،  البديعة  املنحوتة  والتماثيل  ال�سخر، 

م�سر  خّلفته  خالًدا  ح�سارًيا  اإرًثا  تعترب  الألوان،  الرائعة 

امل�سريني  بلوغ  يوؤكد  الإرث  وه��ذا  للعامل.  القدمية 

القدماء مرتبة متقدمة يف الهند�سة والريا�سيات.

مياه  من�سوب  ارتفاع  بت�سجيل  القدماء  امل�سريون  بداأ 

وكان  دقيًقا،  ح�ساًبا  وح�سابهما  وانخفا�سها  النيل 

حدودها،  معامل  الفي�سان  حما  التي  الأرا�سي،  قيا�س 

من�ساأ فن الهند�سة.

ا  وخ�سو�سً القدمية  ال�سعوب  كانت  امل��ق��اب��ل،  يف 

ال�سومريون وامل�سريون القدماء، تعتمد العّد على اأ�سابع 

الريا�سي  الأ�سا�س  اليدين،  اأ�سابع  عدد  واأ�سبح  اليد، 

للنظام الع�سري، كما اأ�سبح قاعدة للتدوين احل�سابي 

عند امل�سريني. واأ�سبح العدد �ستون، وهو مركب الع�سرة، 

والعدد، اإثنا ع�سر، وهو اأحد الأرقام التي ينق�سم عليها 

اأ�سا�سني لنظامني ح�سابيني: الأول النظام  العدد �ستون، 

�سائعي  وكانا  ع�سري،  الإثنا  النظام  والثاين  ال�ستيني، 

زال  وما  وا�سع.  نطاق  على  بابل  بالد  يف  ال�ستعمال 

النظام ال�ستيني م�ستعماًل يف تق�سيم ال�ساعة اإىل �ستني 

دقيقة، والدقيقة اإىل �ستني ثانية...

والق�سمة،  والطرح  اجلمع  القدماء  امل�سريون  وعرف 

عن  ال�سيء  بع�س  تختلف  بطرق  ا�ستعملوها  اأنهم  اإّل 

الع�سرة،  حتى  الأع��داد  ا  اأي�سً وعرفوا  احلالية.  اأ�ساليبنا 

ير�سمون عالمة  وكانوا  املليون.  م�ساعفتها حتى  ثم 

دللة  يديه  يرفع  اإن�سان  هيئة  �سكل  على  »املليون« 

ا الك�سور و�سربها  على الده�سة من الكرثة. وعرفوا اأي�سً

واملثّلث،  وامل�ستطيل  املرّبع  م�ساحة  وحتديد  وق�سمتها، 

وكانت لديهم وحدات للقيا�س والوزن والكيل.

�لطب

ن�ساأ الطب لدى املجتمعات القدمية يف منطقة ال�سرق 

مع  تطور  ثم  بدائية  �سعبية  معتقدات  على  الأدن��ى 

الوقت.

عند  امل�ستقبل  ومعرفة  بالغيب  التكّهن  وك��ان 
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ح�ضارات 

قدمية

اأح�ساء  درا�سة  على  يعتمد  البابليني 

بع�س  لهم  وّف��ر  مما  الكبد(،  �سيما  )ل  احليوانات 

الب�سري. هذه  البدائية عن تركيب اجل�سم  املعلومات 

يف  اجلراحة  لظهور  ال�سبيل  مّهدت  الأولية  املعلومات 

كل  باملوت  تعاقب  حمورابي  �سريعة  وكانت  الطب. 

قانوين، كذلك تقطع  اأنه طبيب  يّدعي  دّجال  جّراح 

عني  يف  خّراًجا  فتح  هو  اإذا  اجل��ّراح  الطبيب  اأ�سابع 

مري�س و�سبب له العمى.

اهتم امل�سريون باجلراحة وتفوقوا فيها على زمالئهم 

الن�سان  ج�سم  ب�سق  املوتى  حتنيط  فعادة  البابليني. 

اأع�ساء  معرفة  يف  �ساعدتهم  منه،  الأح�ساء  واإخ��راج 

والرئة  والإم��ع��اء  واملعدة  كالقلب  الداخلية،  اجل�سم 

زالت  ما  مبواد  موتاهم  حّنطوا  وقد  وغريها.  والكبد 

اإىل اليوم مو�سع بحث واإعجاب. وتعّلموا من ممار�سة 

ج�سم  حفظ  يف  وال�سمغ  امللح  ية  خا�سّ ا  اأي�سً التحنيط 

امليت.

م�سر  يف  الأطباء  اأن  الأثرية  املكت�سفات  بّينت  وقد 

دقيقة مثل  يجرون عمليات جراحية  القدمية كانوا 

التقدم يف جراحة  بع�س  اإىل  اإ�سافة  اجلمجمة«  »ثقب 

الأ�سنان.

ل  تو�سّ ع��ن  معلومات  ال��ربدّي��ات  اإح���دى  وت�سمنت 

النب�س  وعالقة  الدموية  ال��دورة  معرفة  اإىل  امل�سريني 

بالقلب، وات�سال القلب باأوعية تتوزع يف جميع اأجزاء 

تعالج  طبية  ا  ن�سو�سً الربدّيات  ت�سمنت  كما  اجل�سم. 

كاخلّراجات  الطب  يف  اجلراحية  النواحي  بع�س 

واجلروح،  والدمامل،  والبثور،  اجللد،  حتت  )اأكيا�س( 

والك�سور، وبع�س احلالت املر�سّية عند الن�ساء.

نظاًما  امل�سريون  و�سّن 

يق�سي  املعاجلة  يف  اأدبًيا 

باإعالن الطبيب ب�سراحة 

مقدرته  م��دى  للمري�س 

بعد  امل��ر���س  معاجلة  يف 

ت�سخي�سه، اإذ كان عليه 

اأن ي�سّرح باإحدى العبارات 

الآت��ي��ة: »ه���ذا امل��ر���س ل 

اأو  معاجلته«،  اأ�ستطيع 

»هذا املر�س من املحتمل 

معاجلته«، اأو »هذا املر�س 

معاجلته«.  اأ���س��ت��ط��ي��ع 

وك����ان م���ن امل�����س��ري��ني 

يف  اإخت�سا�سّيون  القدماء 

الن�ساء  اأمرا�س  التوليد ويف 

واآخ��رون  للعيون  واأط��ب��اء 

ملعاجلة ا�سطرابات املعدة 

وغريهم.

وت����رك ل��ن��ا امل�����س��ري��ون 

يف  مهًما  موؤّلًفا  القدماء 

يدل  وهو  �سحيح،  علمي  اأ�سا�س  على  و�سعوه  اجلراحة 

اإىل اأن اجلّراحني امل�سريني �سّخ�سوا كثرًيا من احلالت 

وكانوا  عالجها.  طريقة  وعرفوا  �سحيًحا،  ا  ت�سخي�سً

رون معظم العقاقري الطبية من النباتات، حيث  يح�سّ

الأم��ور  من  جيدة،  معرفة  النباتات  معرفة  كانت 

من  اأك���رثوا  كما  م�سري،  طبيب  لكل  الأ�سا�سية 

من  ق�سم  انتقل  وقد  والأع�ساب.  الفواكه  ا�ستعمال 

الرومان  اإىل  ومنها  اليونان  اإىل  امل�سرية  الطبية  املعارف 

ومن ثم اإىل �سعوب اأخرى.

�لآد�ب

بني  ما  بالد  يف  واملعرفة  العلم  حماة  الكهنة  كان 

لأبناء  والأدب  العلوم  مبادئ  لّقنوا  وقد  وم�سر،  النهرين 
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وكان  للهياكل.  تابعة  تعليم  دور  يف  الغنية  الأ�سر 

يدفعون  ل  و�سلطان،  مكانة  ذوي  م�سر  يف  الكهنة 

اأعمال  ي���وؤّدون  ول  ال�سعب،  على  املفرو�سة  ال�سرائب 

ال�سخرة واخلدمة الع�سكرية.

وتوىّل رئي�س الإ�سطبل امللكي العظيم املن�سب املعروف 

تلك  يف  املّدر�س  عمل  وكان  الرتبية،  وزير  باإ�سم  اليوم 

الدولة  باأعمال  للقيام  الكتبة  بتخريج  يق�سي  الأيام 

النظام  وللمحافظة على 

مهّمات  ومن  والقانون. 

كان  الكتبة اإح�ساء ال�سّ

ال��دول��ة  م���وارد  وت�سجيل 

والإ���س��راف  وم�ساريفها 

النيل  مقايي�س  ع��ل��ى 

ملعرفة ما �سيكون عليه 

وكذلك  احل�ساد،  مو�سم 

الإ����س���راف ع��ل��ى ���س��وؤون 

ال�سناعة والتجارة.

امل�ستعمل  الورق  وكان 

للكتابة من اأهم ال�سلع 

وما  امل�سرية،  التجارة  يف 

ال��ورق  ه��ذا  على  كتب 

منذ  خم��ط��وط��ات  م���ن 

ما  �سنة،  اآلف  خم�سة 

زال حتى الآن متما�سًكا 

و�سنع  ال���ق���راءة.  �سهل 

امل�����س��ري��ون ح����رًبا اأ���س��ود 

القلم  اأم���ا  يتال�سى،  ل 

يعالج  الق�سب  اأو  اخل�سب  من  ب�سيطة  قطعة  فكان 

ام. طرفها ليكون كقلم الر�سّ

بحروف  الكتابة  ا�ستنبط  من  اأول  امل�سريون  يعترب 

على  الأم��ر  ب��ادئ  يف  كتابتهم  وا�ستملت  هجائية، 

كاملة.  مقاطع  ميثل  منها  كثري  عالمة  �ستمائة 

ثم طّوروا كتاباتهم فاأ�سبحت لديهم حروف هجائية 

عدد  وبلغ  ق.م.،   3000 �سنة  قبل  وذل��ك  حقيقية، 

باحلروف  و�سميت  حرًفا  وع�سرين  اأربعة  احلروف  هذه 

الهريوغليفية، اأي احلروف املقّد�سة، وهي اأقدم احلروف 

الهجائية التي عرفها الب�سر. وقد طّور الفينيقيون، بعد 

امل�سريني، اأبجدية خا�سة بهم )22 حرًفا(، وما لبثت اأن 

انت�سرت يف اأرجاء العامل.

بلغ الن�ساط الإبداعي امل�سري يف حقلي الأدب والفنون 

واجلودة.  الكمية  حيث  من  رفيًعا  م�ستًوى  اجلميلة 

وهم  الق�س�سي،  والفن  احلكمي  الأدب  امل�سريون  وطّور 

اأول �سعب حاول اأن ي�سع الق�سة ال�سعبية ال�سائعة على 

األ�سنة النا�س، يف قالب اأدبي يك�سبها ال�ستمرار واخللود.

احل�سارات  اأعظم  من  واحدة  امل�سرية  احل�سارة  تعترب 

كانت  التي  الرفاهية  اإىل  ذل��ك  ويرجع  التاريخ،  يف 

تتمتع بها واإىل اخلريات التي كانت تفي�س بها اأر�سها 

دوًرا  ال�سغرية،  امل�ساحة  ذات  م�سر  اأدت  وقد  اخل�سبة. 

م�ساحات  ذات  اأمم  ه  توؤدِّ مل  احل�سارة  تاريخ  يف  �ساأن  ذا 

�سا�سعة.

�ملر�جع:

ال�سرق  تاريخ  �سنة من  اآلف  فيليب حتي، خم�سة   -

الأدنى، الدار املتحدة للن�سر، بريوت 1975.

دار  القدمي،  الدن��ى  ال�سرق  تاريخ  املبي�س،  ح�سن   -

ومكتبة اجلامعة اللبنانية، طرابل�س 1991.

- ر�سيد النا�سوري، جنوب غربي اآ�سيا و�سمال افريقيا، 

دار مكتبة اجلامعة العربية، بريوت.

- هرني فرانكفورت، فجر احل�سارة يف ال�سرق الدنى، 

دار مكتبة احلياة، بريوت 1965.
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ا �َسمَع �سرير  هذه الليلة اأي�سً

ينفتح على  نومه  باب غرفة 

خوًفا.  قلبه  فانخلع  مهل؛ 

خلفها  الباب  ت��رّد  راآه��ا  واإذ 

بطيئة  �سريره  م��ن  وت��ق��رتب 

مّرة،  كّل  يف  كما  اخلطوة، 

وحب�س  ف��را���س��ه،  يف  ت��ك��ّوم 

الغطاء  رفع  وح��اول  اأنفا�سه، 

مل  يديه  لكّن  راأ���س��ه،  ف��وق 

تطيعاه.

اإن��ه��ا ه��ي: »ح��ي��اة«، ابنة 

ربيًعا.  والع�سرين  الثانية 

�سبّية حلوة، حنطية الب�سرة، 

ملَحها  ال�سعر.  ك�ستنائية 

امل�ست�سفى  يف  م��ّرة  »ه���ادي« 

ال�سرير؛ فبدت له  نائمة على 

بعينيها املغم�ستني واأهدابها 

ال��ه��ادئ  ووج��ه��ه��ا  الطويلة 

ال�سبيح، مالًكا ل ينق�سه اإل 

اجلناحان.

جمالها!  ه��و  اأي���ن  لكن 

كّل ليلة كانت تت�سّلل اإىل 

طويل  اأبي�س  بف�ستان  غرفته 

باٍل ي�سبه الكفن. اأما ال�سعر 

يعرف  مل  ك��اأن��ه  ف��اأ���س��ع��ث 

الوجه  واأما  زمن.  منذ  امل�سط 

فرتابّي اللون ل ُتقَراأ عليه اأّي 

اأو  احلزن  اأو  الأمل  تعابري  من 

الغ�سب.

كانت يف كّل ليلة تاأتيه، 

لكنها  �سريره.  اأمام  وتت�سّمر 

مل ت��ق��ل ل���ه ك��ل��م��ة ق���ّط. 

كانت فقط حتّدق يف عينيه، 

دخلت،  مثلما  ت��خ��رج  ث��م 

وترتكه فري�سة الذعر ل يجروؤ 

واإطفاء  عينيه  اإغما�س  على 

ال�سباح.  يدركه  حتى  النور 

الظالم،  حلول  يكره  فبات 

ويرتقبه بخوف مثلما يرتقب 

مع  موعده  باملوت  املحكوم 

حبل امل�سنقة.

ت��اأِت  مل  امل��ّرة  ه��ذه  اأنها  اإل 

بيد  مت�سك  كانت  وحدها. 

بهّي  اجل�سم،  نحيل  �سبّي 

ال�سعر،  اأ���س��ه��ب  ال��ط��ل��ع��ة، 

هذا  النظرات.  حزين  لكن 

عيني  اإىل  ب�سره  رفع  ال�سبّي 

ح��ي��اة، وق����ال ل��ه��ا: »ق��ويل 

وخطت  ي��ده،  فاأفلتت  ل��ه«؛ 

فما  ال�سرير.  نحو  خطوتني 

كان من هادي اإل اأن �سرخ، 

وا�ستقام  مذعوًرا،  وا�ستيقظ 

ا يف �سريره مي�سح العرق  جال�سً

وملا  الذي يغ�سل وجهه بيديه. 

الدموع  اأخ��ذت  روع��ه،  ه��داأ 

ملاذا ل  »اآه!  تفور من عينيه: 

ترتكينني اأنام!«.

* * *

اخلم�سني  يف  رج���ل  ه���ادي 

من عمره. كّد و�سهر فاأثرى. 

اأح��ًدا،  النا�س  من  يظلم  مل 

اأحد.  على  ي�سفق  مل  لكنه 

اأعطته  التي  احلياة  اأن  غري 

�سّحته.  من  اأخ��ذت  نعمها، 

الأخ��رية  الأ�سهر  يف  اأن��ه  ذلك 

واإع��ي��اء.  ب��وه��ن  ي�سعر  ب���داأ 

ف��اأج��رى  الطبيب؛  ا�ست�سار 

عديدة،  �سعاعية  ���س��َوًرا  ل��ه 

متنّوعة  خمربية  وفحو�سات 

يعاين  اأن��ه  بنتيجتها  تبنّي 

التهاًبا يف الكبد من الدرجة 

الثالثة.

- ماذا تقول يا دكتور!؟

بكّل  احل��ق��ي��ق��ة  اإن��ه��ا   -

تعاقر  كنَت  هل  اأ���س��ف... 

اخلمرة با�ستمرار؟

كاأ�سني  من  اأكرث  لي�س   -

اأو ثالث يف الليلة الواحدة... 

عليه  تكون  ما  تعرف  اأنت 

ب�سحبة  ال�����س��ه��رات  اأج����واء 

الرفاق والأ�سدقاء.

الطبيب  ي��ع��ّل��ق  مل  ومل���ا 

اإليه،  ه��ادي  نظر  بكلمة، 

هل  وامل��زاح:  اجلّد  بني  و�ساأله 

�ساأموت قريًبا؟

- ل اإن وجدَت مترّبًعا.

- ماذا؟ األهذه الدرجة حايل 

�سّيئة!!

الداء  اأغالب  اأن  اأ�ستطيع   -

لكن  ح��ني.  اإىل  بالعقاقري 

على  نفًعا  جت��دي  ل��ن  ه��ذه 

املدى الطويل.

- ي��ا دك��ت��ور الإن�����س��ان قد 

لكنه  وع��ق��اره،  ماله  يهب 

�سيًئا  اإفعْل  كبده.  يهب  ل 

لله-  واحلمد  فاأنا-  اأرج��وك؛ 

ينفعني  لن  الذي  املال  اأملك 

ب�سيء اإذا ذهبت �سّحتي.

امل��ال  لفظة  وقعت  عندما 

الطبيب  رف��ع  م�سمعه،  يف 

خطر  وق��د  حمّدثه  اإىل  ب�سره 

له خاطر: »اإ�سمْع. ثّمة بارقة 

اأمل«.

ت���ق���ول!! ه���اِت  ���ا  اأح���قًّ  -

جبينك لأقّبله.

- لكن ثّمة م�سكلة.

رزم���ة من  - ه��ل حت��ّل��ه��ا 

الأوراق النقدية؟

تفّر�س الطبيب يف وجه هادي 

مفّكًرا، ثم قال: »ُقْم معي«. 

فقام وتبعه اإىل اآِخر الُرواق، ثم 

ت�سطجع  غرفة  باب  يف  وقفا 

الوحيد  ال�سرير  على  »حياة« 

فيها.

ا. - هي. قال الطبيب هم�سً

ه��ادي  هم�س  اأف��ه��م،  مل   -

بدوره.

جّماًنا 

�أخذمت

يكتبها: �لعميد �لركن �ملتقاعد �إميل منذر

ق�ضة 

ق�ضرية
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ق�ضة 

ق�ضرية

- تعال.

جانب  اإىل  ه���ادي  وم�����س��ى 

الأخري  َيِلَج  اأن  قبل  الطبيب 

مكتبه خلف مري�سه ويغلق 

الباب.

دك��ت��ور.  ي��ا  اأف��ه��م  مل   -

ع�ساها  وك��ي��ف  ه��ي؟  َم��ن 

ت�ساعدين؟ 

ب��ال��داء  م�����س��اب��ة  اإن���ه���ا   -

املوت  اخلبيث. لن تنجو من 

بالتاأكيد. لكن متى يحني 

اأَجُلها؟ ل اأحد يعلم. الأعمار 

بيد الله.

- تابْع يا دكتور اأرجوك.

اأن  قبل  طّيبة.  فتاة  هي   -

وّقعت  امل��ر���س،  بهذا  ُتبَتلى 

ت�سريًحا  امل�ست�سفى  ه��ذا  يف 

اأع�سائها،  وهب  يف  برغبتها 

حمتاجيها  اإىل  وفاتها،  بعد 

من النا�س.

هادي  قال  وفاتها!!  بعد   -

اأم��وت  قد  راأ���س��ه...  يهّز  وه��و 

قبلها.

اأنا  - َمن ي��دري؟ رمّب��ا ُم��تُّ 

اأمل ت�سمع  اأنَت وهي.  وجنوَت 

قول ال�ساعر:

جتاوَزُه  قد  مري�ٍس  من  كم 

طبيُبُه  وم���اَت  فنجا  ال���َردى 

ُد. والُعوَّ

على  وافقوا  هل  وذووه��ا؟   -

واإعطاء  اإرًبا  ابنتهم  تقطيع 

كّل �ساحب ن�سيب ن�سيًبا؟

- مل يعرت�سوا ما دامت هذه 

رغبة ابنتهم الوحيدة.

يف  �سليمة  الكبد  اأتبقى   -

ج�سم ياأكله الداء اخلبيث؟

م�ساب،  غري  الدم  دام  ما   -

مو�سع  يف  حم�سور  فال�سرر 

الداء.

كّل  عن  اأت�ساءل  يل  ما   -

قال  ُت��رَزق!  حّية  والفتاة  هذا 

ابت�سامة  �سفتيه  وعلى  هادي 

�ساخرة.

امل�سكلة  هي  هذه  نعم.   -

تعرت�سنا...  التي  ال��وح��ي��دة 

باأن  �ساأو�سي  ح��ال  اأّي  على 

اإن  ُيجروا لك حتليل دم لأرى 

مطابقة  دم��ك  فئة  كانت 

ق��ال،  ه��ك��ذا  دم��ه��ا.  لفئة 

كلمات  ب�سع  كتب  ث��م 

دفع  ورقة  الأطّباء على  بخّط 

على  »نبقى  الرجل:  اإىل  بها 

توا�سل«.

- ب���اإذن ال��ل��ه، ق��ال ه��ادي، 

اإىل  وم�سى  ال��ورق��ة،  وت��ن��اول 

املخترب حيث �سحبت املمّر�سة 

يف  وو�سعته  دم��ه،  من  قلياًل 

اإىل  فم�سى  هادي  اأما  اأنبوب. 

بيته مفّكًرا بقلق وحرية.

�سنة  ك��اأن��ه��م��ا  ي���وم���ان 

ي�سرب  بيته  يف  اأم�ساهما 

يخرج  ب��اأ���س��دا���س.  ��ا  اأخ��م��ا���سً

ال�سدر  ���س��ّي��ق  ال�����س��رف��ة  اإىل 

ن�سمة  يطلب  كمخنوق 

ي��دخ��ل كهارب  ث��م  ه���واء، 

من املوت الذي بدا له منتظًرا 

الباب. يجل�س، ينه�س،  اأمام 

ويت�ساءل:  يتوّقف،  مي�سي، 

م��ن اأي���ن ج���اءين ه��ذا ال��داء 

اأن����ا؟ كيف  ال��ل��ع��ني؟ مل���اذا 

امل��وت؟  من  للنجاة  ال�سبيل 

�سيحزن  َم��ن  �ساأموت؟  متى 

دّلني  ملاذا  �سيفرح؟  وَمن  علّي 

الفتاة  تلك  على  الطبيب 

يفعل  اأن  ي�ستطيع  ل  وه��و 

هي  ول  �سيًئا،  اأج��ل��ي  م��ن 

من  اأم��ا  األله،  يا  ت�ستطيع؟ 

نهاية لهذا العذاب؟

ج��واب.  ول  كثرية  اأ�سئلة 

احلياة  هذه  من  النتقام  قّرر 

قام  منها.  بال�سخرية  الغادرة 

زجاجة  تناول  مقعده.  من 

من النبيذ. م�سح الغبار عنها 

وابت�سم.  التاريخ  ق��راأ  بيده. 

�سياأتي  اأن��ه  يف  فّكر  قهقه. 

عليها وعلى اأخوات لها قبل 

اأّيام  من  له  بقي  ما  ياأتي  اأن 

قليلة عليه. فتحها. ا�ستدار 

نحو املراآة. نظر اإىل وجهه فراأى 

اأنه كرب يف يوم واحد ع�سرين 

الزجاجة  فوهة  و�سع  �سنة. 

اأيتها  لِك  ا  »تبًّ �سفتيه:  بني 

كاأ�س  مقدار  جرع  احلياة«. 

ك���ب���رية ج���رع���ة واح�����دة. 

راأ�سه.  طاأطاأ  �سفتيه.  م�سح 

فّكر  النافذة.  فتح  بكى. 

الزجاجة  رم��ى  ثم  للحظة، 

اأموت.  لن  اإىل احلديقة: »ل. 

�ساأقهرك اأيها املوت اللعني«.

رّن  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  �سبيحة 

اأ�سرع  النّقال.  هاتفه  جر�س 

اإليه. �سغط الزّر الأخ�سر، وراح 

قلبه يخفق ب�سّدة.

- األو.

- األ تريد اأن تعرف النتيجة؟

- َمن؟ ح�سرة الدكتور؟

- اأجل.

- انتظْرين. اأنا اآٍت يف احلال.

و�سل يف دقائق قليلة، ودخل 

ملهوًفا.

- ها اأنذا يا دكتور.

- اأما من حتية �سباحية يا 

رُجل!

- �سباح اخلري. ل توؤاخذين، 

اأرجوك. قال، وبقي واقًفا اإزاء 

املكتب العري�س.

ل باجللو�س. - تف�سّ

يا  خرًيا  جل�ست.  اإين  ها   -

دكتور.

- فئة دمك متطابقة متاًما 

وفئة دمها.

- وما النفع من ذلك! �ساأل 

واأ�ساح بنظره عاقًدا حاجبيه.

واإن  الفتاة،  موت  حال  يف   -

ينتظر  َم��ن  ث��ّم��ة  يكن  مل 

قبلك، فالكبد لك.

- هناك عقبتان اإًذا.

يف  اأ�ساعدك  اأن  اأ�ستطيع   -

اجتياز الثانية.

- والأوىل؟

- الأوىل؟ ما ع�سانا ن�ستطيع 

ت�ساءل  حيالها!  نفعل  اأن 

ظّل  �سفتيه  وعلى  الطبيب 

ابت�سامة.

- اأمل تُقل اإن الفتاة �ستموت!

لكن  �سنموت.  كّلنا   -

هل لأحد اأن يعرف متى!

ب���ال���داء  م��ري�����س��ة  ه���ي   -

اخلبيث، ول اأمل يف �سفائها.

- اإلَم تلّمح يا �سديقي؟ ُقل 

تريدين...  ه��ل...  ب�سراحة. 

اأن اأقتلها؟

من  مبوتها  ت��رت��اح  األ   -

عذابها!

اأن���ا من  ُي��ري��ح��ن��ي  - وَم���ن 

ع��ذاب ���س��م��ريي!.... ل، ل. 

طبيب  اأنا  يقف.  وهو  اأ�ساف 

ل قاتل.

- اأرجوك يا دكتور. ل اأريد 

اأن اأموت.

اأقتل  اأن  اأ�ستطيع  ل  واأن��ا   -

اإنها متوت ولكن  الفتاة.... 

ببطء. علينا اأن ننتظر.

مبلغ  ي�����س��اع��دك  ه��ل   -

اإق��ن��اع  يف  امل���ال  م��ن  كبري 

املوت بال�ستعجال؟ 

- هل تر�سوين؟
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اإىل  ي��ده  ه��ادي  م��ّد  حينئٍذ 

ج��ي��ب ���س��رتت��ه ال��داخ��ل��ّي، 

ثم  �سيكات،  دف��رت  و�سحب 

دفع به ناحية الطبيب.

- ما هذا؟

يا  تريد  ال��ذي  الرقم  �سع   -

دكتور.

اأري����د!! قال  ال��ذي  ال��رق��م   -

وبلع ريقه.

ا له. - اأّي رقم تراين م�ستعدًّ

وجمدت  الطبيب،  اإرتبك 

الدفرت،  على  حلظات  عيناه 

منه  ورقة  نزع  اإىل  �سارع  ثم 

ها يف جيبه:  بيد مرجتفة، ود�سّ

الآن.  غادر  ح�سًنا.  »ح�سًنا، 

اأن  باإمكاين  ما  اأرى  ودعني 

اأفعل. هّيا. اخرج ب�سرعة«.

ال�سيكات  اأعاد هادي دفرت 

وراح  وم�����س��ى،  ج��ي��ب��ه،  اإىل 

وما  بال�سفاء.  النف�س  يعّلل 

انق�سى النهار ثم الليل وطلع 

ال�سباح، حتى طلبه الطبيب 

على هاتفه النّقال.

- نعم دكتور.

احل��اج��ات  بع�س  ��ْب  و���سّ  -

وتعال.  حقيبة،  يف  ال�سرورية 

�ستدخل امل�ست�سفى يف احلال.

- حا�سر.

ج���اء ه����ادي ع��ل��ى ج��ن��اح 

امل�ست�سفى،  واأُدخ��ل  ال�سرعة، 

�سريانه.  اإىل  امل�سل  وُو���س��ل 

يف  ال��ط��ب��ي��ب  زاره  وع��ن��دم��ا 

من  ال�سيك  �سحب  غرفته، 

ينظر  ه  مري�سَ وجعل  جيبه 

مينة  يتلّفت  وهو  الرقم  اإىل 

وي�����س��رة؛ ف��ه��ّز ه���ادي راأ���س��ه 

باملوافقة.

بيتي  ي��خ��رب  األ  اأرج����و   -

ب�سوت  الطبيب  قال  وبيتك، 

عيادته.  اإىل  م�سى  ثم  َتِعب، 

�سباح  ويطلع  ي��وم  مي��ّر  ومل 

ذوو  ا�سُتدعي  حتى  ال��ث��اين، 

وملا  عجل.  على  فاأتوا  حياة؛ 

ووجدوا  ابنتهم  غرفة  دخلوا 

باردة،  وحيدتهم جّثة هامدة 

�سّمت  الأّم  ُن��واح��ه��م.  ع��ال 

وانتحبت:  �سدرها  اإىل  ابنتها 

ذاهبة مبثل  اإنِك  تقويل  »مل 

حبيبتي.  ي��ا  ال�سرعة  ه��ذه 

يا  توّدعيني  ومل  رحلِت  لقد 

الأب  اأم��ا  قلبي«.  ُح�سا�سة 

الوقوف.  على  قادًرا  يُعد  فلم 

ال�سرير،  حافة  على  جل�س 

ابنته  ي��َدي  فوق  راأ�سه  وحنى 

النحيلَتني.

يف غرفته كان هادي ي�سمع 

واأقفل  نه�س  والرثاء.  البكاء 

ي�سمع  بقي  لكنه  ال��ب��اب. 

فكاأمنا ال�سوت كان ي�سعد 

ا�ستدار  اأذنيه.  اإىل  جوفه  من 

فوق  الغطاء  رف��ع  �سريره.  يف 

بكّفيه.  اأذن��ي��ه  �سّد  راأ���س��ه. 

لكنه بقي ي�سمع.

غرفة  اإىل  الطبيب  ح�سر 

اإىل  ت��ع��ازي��ه  وق����ّدم  ح��ي��اة، 

الوالدين. قال: لريحمها الله، 

جّناته.  ف�سيح  وُي�سكنها 

�ساحلة  ف��ت��اة  ك��ان��ت  ل��ق��د 

كيف  اخل��ري.  لعمل  حمّبة 

ل وقد اأو�ست بوهب اأع�سائها 

ملحتاجيها! فما اأ�سماه عماًل 

يخدم الإن�سانية وُير�سي الله!

لن  ي���ا دك���ت���ور.  اأج����ل   -

حمتاج  اأّي  على  ب�سيء  ن�سّن 

م���ا دام����ت ه���ذه رغ��ب��ت��ه��ا، 

م�سيل  َغُزَر  وقد  الوالدة  قالت 

دموعها.

اإىل  يحتاج  اأح��ًدا  اأتعرف   -

�ساأل  دكتور؟  يا  م�ساعدة  اأّي 

الوالد والن�سيج يخنق �سوته.

ال��غ��رف��ة  يف  رج���ل  ث��ّم��ة   -

زرع  اإىل  ي��ح��ت��اج  امل���ج���اورة 

بي�ساء  يد  �ساحب  اإنه  كبد. 

اخل��ري.  وعمل  الإح�����س��ان  يف 

على  يقف  امل��وت  م�سكني. 

قاب قو�َسني منه وهو ما يزال 

ث��رّي،  هو  العمر.  ُمْقَتَبل  يف 

ملَن  ثمن  اأّي  لدفع  وم�ستعّد 

ي�ساعده يف ا�ستعادة �سّحته.

قالت  ل.  دك��ت��ور،  ي��ا  ل   -

غري  اأن��ن��ا  �سحيح  ال���وال���دة. 

خبزنا  ون��اأك��ل  مي�سوَرين 

كفاف يومنا. لكن ل نريد 

اإل تنفيذ و�سّية ابنتنا. اإلهنا- 

�سبحانه- قال: جّماًنا اأخذمت، 

جّماًنا اأعطوا.

يا  مب��ع��رف��ت��ك  ت�����س��ّرْف   -

دكتور، قال الوالد، وْليقّدْرَك 

الله على كّل عمل خري.

ال��ل��ه،  ل��ي��ب��ارك��ك��م��ا   -

زنبقة  ابنتكما  روح  ويجعل 

بي�ساء يف مروج ال�سماء.

ه���ك���ذا ق�����ال ال��ط��ب��ي��ب 

عليه  ما  ُيعّد  وراح  وان�سرف. 

وبعد  الكبد.  لنقل  اإع���داده 

اأقّل من ن�سف �ساعة كانت 

املمّر  يف  تدفعان  ممّر�ستان 

غ��رف��ة  اإىل  م��غ��ّط��اة  ع��رب��ة 

والدان  ويتبعهما  العمليات، 

باكيني.  اأقدامهما  يجّران 

ع��ادت  �ساعات  ب�سع  وبعد 

العربة لتخرج، لكن بحمولة 

اأقّل، ويّتجه بها اأحد املمّر�سني 

اأما هادي  اإىل بّراد امل�ست�سفى. 

اإىل  اجل��دي��دة  بكبده  فُنقل 

حيث  املرّكزة  العناية  غرفة 

ُيعاد  اأن  قبل  يومني  مكث 

اإىل غرفته ذات النافذة املطّلة 

على البحر.

ي���وم ا���س��ُت��ب��دل��ت ك��ب��ده، 

م��ا ع��اد ه���ادي ي��ع��رف طعم 

ا�ست�سلم  فكلما  ال��راح��ة. 

للنوم، كان يرى حياة واقفة 

وجهه؛  يف  حتّدق  �سريره  اأمام 

اإنها  ق��ال  مرتعًبا.  فينه�س 

لكّن  وت��ن��ق�����س��ي.  م��رح��ل��ة 

�سائًبا.  يكن  مل  اعتقاده 

البيت  اإىل  به  حلقت  فحياة 

ثالثة  بعد  اإل��ي��ه  ع��اد  ال���ذي 

كّل  يراها  ك��ان  اأ�سابيع. 

ج�سمه،  ك���اد  ح��ت��ى  ليلة 

من  يتلف  اأن  �سهرين،  بعد 

وما  واخلوف.  وال�سهر  الإرهاق 

اأ�سبحت،  الفتاة  اأن  حرّيه هو 

تاأتيه  الأخ����رية،  الليايل  يف 

برفقة ال�سبّي احلزين.

العّرافات؛  اإح��دى  ا�ست�سار 

تعويذة  له  و�سنعت  له،  فرَقت 

راح  عّلقها يف عنقه. لكنه 

اأُن�سوطة حبل ت�سّد  ي�سعر بها 

له  يُعد  مل  وملا  ِخناقه.  على 

وعلى  ق���درة  ل  التحمُّ على 

امل�ست�سفى  ق�سد  طاقة،  ال�سرب 

الطبيب �سديقه  اإىل  لي�سكو 

ما به.

الباب،  طرق  ثم  املمّر،  عرَب 

ف��ل��م ُي��ف��ت��ح ل���ه. ���س��األ عن 

غري  اإن��ه  له  فقيل  الطبيب؛ 

هاتفه  على  طلبه  م��وج��ود. 

مقَفل.  ه��و  ف����اإذا  اجل�����ّوال؛ 

وفيما  اأدراج���ه.  ع��اد  عندئٍذ 

يف  ملَح  الغرف،  بني  يجتاز  هو 
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ق�ضة 

ق�ضرية

العقد  اأوائل  يف  طفاًل  اإحداها 

م�سطجًعا  العمر  من  الثاين 

اآه!! اإنه هو  على اأحد الأ�سّرة. 

وجهه.  و�سكل  �سعره،  بلون 

يكون  اأن  مي��ك��ن  ل  ل، 

من  اأك��رث  راآه  لقد  خمطًئا. 

حياة.  ب�سحبة  مّرة  ع�سرين 

ينظر  ك��ان  م���ّرة  ك��ّل  ويف 

اإليها بعينني حزينتني ويقول 

لها: قويل له.

�ساأل  تقول؟  اأن  يريدها  ماذا 

الباب.  يف  يقف  وه��و  نف�سه 

التي  ال�سبّي  اأّم  ا�ستدارت  وملا 

حافة  على  جال�سة  كانت 

باأ�سابعها  �سعره  ت�سّرح  �سريره 

بالقول:  بادرها  الرجل،  وراأت 

�سباح اخلري.

- �سباح اخلري.

- ليُمنَّ الله عليه بال�سفاء.

وفارت  قالت،  ُب��ْورِْك��َت،   -

الدموع من عينيها.

اأّي  ل  حتمُّ اأ�ستطيع  ق��د   -

�سرير  يف  طفل  روؤي��ة  اإل  �سيء 

املر�س.

- ليحفظ الله اأولدك.

- ل اأولد يل يا اأختي، اأجاب، 

وخطا اإىل الداخل؛ فجاءت له 

املراأة بكر�سّي جل�س عليه.

- ما ي�سكو؟ �ساأل.

اإج���راء  اإىل  بحاجة  اإن���ه   -

ُمكلفة  جراحية  عملية 

ق���درة...  ال��ب��الد، ول  خ���ارج 

لأن  ال��ك��الم  ع��ن  وتوّقفت 

الدموع خنقت �سوتها.

- كم كلفتها يا اأختي؟

- ثمانون األف دولر.

- كم لديِك منها؟

- خم�سة ع�سر األًفا. ليبارك 

الله املح�سنني وَفَعَلة اخلري.

راأ�سه  ه��ادي  ط��اأط��اأ  عندئٍذ 

واأغم�س عينيه. اآه!! الآن هو 

منه،  ال�سبّي  يريده  ما  يعرف 

اأجل  من  حياة  تريده  ما  بل 

تريد  هي  تكن  مل  ال�سبّي. 

الولد  لهذا  بل  لنف�سها،  �سيًئا 

ب�ساعَدين  املوت  ي�سارع  الذي 

طريني.

- ���س��ّي��دي. ه��ل ه��ن��اك ما 

ي�سوءك؟ �ساألت املراأة.

من  الآن  ��ف��ي��ُت  ���سُ ل��ق��د   -

ال�ساعة  ه��ذه  قبل  ع��ّل��ت��ي. 

فقد  الآن  اأما  ا.  مري�سً كنت 

�ُسفيت.

- مل اأفهم.

- اأتقبلني باأن اأدفع كلفة 

العملية لبنك يا اأختي؟

- ماذا!!! كّلها!!

- اأجل.

- ل يا �سّيدي، ل. هذا مبلغ 

ا. كبري جدًّ

غري  م��ن  يكفي  ل  اإن��ه   -

خطاياي  مغفرة  ل�سراء  �سّك 

الكثرية.

ومن غري اأن ي�سيف كلمة، 

اأخرج هادي دفرت ال�سيكات، 

وناول املراأة ورقة منه مكتوًبا 

دولر.  األ��ف  ثمانون  عليها 

ت�سّدق  مل  الرقم،  قراأت  فلّما 

لكن  ق��ال��ت:  ث��م  عينيها، 

بحوزتي خم�سة ع�سر األًفا.

ملرافقة  �ستحتاجينها   -

ابنك ومالزمته ريثما يتماثل 

لل�سفاء.

على  امل��راأة  اأكّبت  عندئٍذ 

تقبيلها.  ت��ري��د  ال��رج��ل  ي��د 

على  ارمت��ت  �سحبها،  فلما 

ق��دم��ي��ه.  اأم����ام  ركبتيها 

فجل�ست  اأنه�سها؛  لكنه 

وانفجرت بالبكاء. ثم كان 

لبنها  متمّنًيا  وّدع��ه��ا  اأن��ه 

وت��رك  عّلته،  م��ن  الإب���الل 

لها رقم هاتفه على ق�سا�سة 

من ورق: »اإذا احتجِت �سيًئا، 

بي«.  الّت�سال  يف  ترتّددي  فال 

الإدارة.  ثم خرج، وق�سد ق�سم 

يعلن  ت�سريًحا  وّق��ع  وهناك 

اأع�سائه  وهب  يف  رغبته  فيه 

�سّيارته  ثم ركب  موته.  بعد 

�ساحية  يف  امل��داف��ن  وق�سد 

ركبتيه  على  وجثا  املدينة، 

وو�سع  ح��ي��اة،  �سريح  اأم���ام 

وردة  البي�ساء  الرخامة  على 

بلونها: »�ساحميني يا ابنتي. 

اغفري يل يا �سغريتي. كنِت 

ت�ستحّقني احلياة واأنا اأ�ستحّق 

املوت  اأ�ستحّق  الذي  اأنا  املوت. 

اأن���ِت«.  اأن���ِت، ل  اأن���ِت، ل  ل 

رخام  �سارًبا  يرّدد  راح  هكذا 

ال�سريح بقب�سته، ويبكي.

خمفر  ق�سد  ه���داأ،  بعدما 

بفعلته؛  واع��رتف  ال�سرطة، 

فاأُودع ال�سجن وهو ل يعلم اأن 

اإىل  زنزانة  يف  يقبع  الطبيب 

للتحقيق.  ويخ�سع  ج���واره، 

الذي  اليوم  �سباح  اأن��ه  ذل��ك 

اإحدى  راأته  حياة،  فيه  ماتت 

يخرج  املناوبات  املمّر�سات 

مبغوًتا.  امل��غ��دورة  غرفة  من 

كان  ما  اإذا  و�ساألته  ارتابت 

ف��اأج��اب  ���س��يء؛  اإىل  يحتاج 

وملا  م�ستعجاًل.  وم�سى  ل،  اأن 

دخلت، وجدت الفتاة ميتة.

ترّددت املمّر�سة كثرًيا قبل 

ترّدد  وهذا  رئي�سها.  تخرب  اأن 

املمّر�سة  �سهادة  يروي  اأن  قبل 

و�سبيحة  امل�ست�سفى.  ملدير 

رج��الن  ح�سر  ال��ث��اين  ال��ي��وم 

واقت��ادا  الأم��������ن  ق��وى  م��ن 

الطبي��ب.

اأح�����سّ  ال�سّيق  �سجنه  يف 

م��ّرة منذ  لأّول  اأن��ه حّر  ه��ادي 

فيما  �سهرين.  م��ن  اأك���رث 

بقيود  مكّباًل  كان  م�سى 

اخلطيئة. اأما الآن فهو طليق 

كان  ال�سجن.  يف  كان  واإن 

يف حرب ل تهداأ مع ذاته. اأما 

اليوم فال�سالم ي�سكن روحه.

هذه الليلة نام ملء اأجفانه 

ا�ستوىل  ومل��ا  خ��وف.  غري  من 

حياة  راأى  ال��َك��رى،  عليه 

بف�ستان  ل��ك��ن  اأم���ام���ه، 

�ساعة  العرو�س  كاأنها  اأبي�س 

يكن  مل  وجهها  زف��اف��ه��ا. 

ن�سًرا  لكن  ال���رتاب،  بلون 

و�سعرها  ني�سان.  وردة  بلون 

على  من�سدًل  م�سّرًحا  كان 

راآه  كما  الرخامّي  جيدها 

مّرة يف امل�ست�سفى.

تاأِت  مل  ا  اأي�سً الليلة  وه��ذه 

كان  ال�سبّي  وحدها.  حياة 

مل  بيدها.  مم�سًكا  معها 

يبت�سم  لكن  حزيًنا،  يكن 

املّرة  هذه  وامتنان.  فرح  من 

عيناه  له.  قويل  لها:  يُقل  مل 

كانت  وحياة  �سكًرا.  قالتا: 

�ساحمته  لقد  تبت�سم.  ا  اأي�سً

عندما �ساعد ال�سبّي. ومثلما 

دخ���ال، خ��رج��ا. ل��ك��ن ل. 

بيَديهما،  له  لّوحا  امل��ّرة  هذه 

ث��م غ����ادرا. اأم���ا ه���ادي فلم 

بعدما  اإل  نومه  من  ي�ستيقظ 

اأ�سّعتها  اإليه  ال�سم�س  اأر�سلت 

عرب ق�سبان احلديد.

حتّيَة  م��ه��داة  ة  الق�سّ ه��ذه 

ال�سجعان  ك��ّل  اإىل  اإك��ب��ار 

ال��ذي��ن اأو����س���وا و���س��ي��و���س��ون 

بوهب اأع�سائهم بعد موتهم 

ملحتاجيها من النا�س.
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يّت�سل بها ليخربها �أنه �سيتاأخر يف �لعمل، وهو يف �لو�قع ي�سهر يف مقهى 

�أنها  للمنزل، و�حلقيقة  �أغر��س  ل�سر�ء  �ملال  �سحاب. تطلب منه  �لأ مع 

تريده ل�سر�ء ثوب جديد.

هذ� ما ي�سمى بالكذب �لأبي�س، �لذي يتقنه عدد كبري من �ملتزوجني. 

�لوقت نف�سه ل يوجع �سمري  �ل�سريك، ويف  �أنه ل يوؤذي  �أبرز ميز�ته  من 

�لكاذب، �أما �لهدف منه فهو ت�سهيل قبول و�قع ما، �أو تلطيف �حلقائق 

من خالل �إ�سافة بع�س »�مللح و�لتو�بل«. فهل ترّبر �لغاية �لو�سيلة؟

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

هو وهي
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الكذب اأنواع لكّنه 

لي�ض باأبي�ض اأو اأ�سود...

فحذ�ر تدمري �لثقة بكذبة

حبل �لكذب ق�سري

اأ�سارت اإحداهن اإىل  يف حوار مع بع�س ال�سيدات اللبنانّيات، 

الدخول  تفادي  اأرادت  كّلما  البي�ساء  الكذبة  اإىل  تلجاأ  اأنها 

الأولد  اأمور  مناق�سة  �سيما عند  ل  زوجها،  يف جدٍل عقيم مع 

ومطالبهم التي ل تنتهي. وقد اأكدت اأنها تخفي عن زوجها 

امل�ساريف التي تطلبها ابنتاها املراهقتان للخروج مع الرفاق، 

وتثري  راحته  تقلق  اإ�سافية  بهموٍم  باله  ي�سغل  ل  كي  وذلك 

نقمته.

خمتلف  على  الكذب  اأن  اأخ��رى  �سّيدة  اأك��دت  املقابل،  يف 

األوانه يزعزع الثقة بني الزوجني ويوؤدي اإىل النفور. واأخربت عن 

جتربتها يف هذا املو�سوع م�سريًة اإىل اأنها فاجاأت زوجها يوًما وهو 

يتحّدث على الهاتف مرتبًكا، وحني �ساألته مع من يتحدث 

اأجاب اأنه �سديق قدمي، اإل اأنها �سّكت يف �سدق كالمه ب�سبب 

على  املتحّدث  اأن  اخلا�س  باأ�سلوبها  واكت�سفت  ارتباكه، 

الرغم من  وعلى  ولي�ست �سديًقا.  الآخر كان �سديقة  الطرف 

اأنه اأثبت لها اأن عالقته بتلك املراأة بريئة ول عيب فيها، واأنه 

ا�سطر اإىل الكذب كي ل يثري غريتها، اإّل اإنها مل تعد قادرة 

على الوثوق به ثقة تامة ب�سبب كذبته البي�ساء!

�سّيدة ثالثة اأ�سارت اإىل اأن الكذبة البي�ساء ت�ساعدها يف تاليف 

مواقف حمرجة لكّنها ت�سطر اأحياًنا اإىل اإخفاء كذبة باأخرى، 

في�سبح الو�سع معّقًدا ومربًكا.

ل �ألو�ن للكذب

نبيل  الدكتور  العيادي  النف�س  علم  يف  الخت�سا�سي  يوؤكد 

فالكذب  �سوداء،  واأخرى  بي�ساء  لي�س هناك كذبة  اأنه  خوري 

املرّبر،  وغري  امل��وؤذي  اأن��واع منها  واإمنا هو على  األ��وان،  له  لي�س 

وبع�سها  ال��خ...  وال�سيا�سي،  والحتيايل  النفاقي  كالكذب 

يه البع�س الكذبة البي�ساء،  �سباب معّينة، وهو ما ي�سِمّ مرّبر لأ

املواربة، حتريف احلقيقة،  ويتجّلى يف عّدة مظاهر من بينها 

النوع  وهذا  ال��خ...  ما،  اأمر  جهل  وادع��اء  املعلومات،  اإخفاء 

الغاية  تكون  ما  وغالًبا  الو�سيلة،  ترّبر  الغاية  مبداأ  على  يقوم 

نبيلة، كعدم جرح م�ساعر ال�سريك، مثاًل: »هل يليق بي هذا 

الف�ستان؟«، »بالطبع حبيبتي«! )حتى ولو كان الف�ستان رديء 

املظهر(. واأحياًنا يكون الكذب مرّبًرا لأ�سباب عائلّية ولكّنه 

ا، كالكذب لتفادي تدمري الزواج، واملثل على  غري مرّبر اأخالقيًّ

ذلك املواربة لإخفاء عالقة جانبّية قام بها اأحد الطرفني خارج 

الزواج.

�ل�سدق يف �لتعامل �ليومي

ركن  ال�سدق  اأن  خ��وري  الدكتور  يوؤكد  اأخ��رى،  جهة  من 

جميع  تفادي  الزوجني  على  لذلك  ال���زواج،  لنجاح  اأ�سا�سي 

من  بدًءا  اأنواعه،  مبختلف  الكذب  على  حتّفز  التي  املواقف 

عالقاته  عن  التحّري  اإىل  و�سوًل  ال�سريك  ما�سي  نب�س  حماولة 

ي�سري  وهو  الدائمة.  واملالحقة  املتكّررة  الأ�سئلة  عرب  اليومية 

اأو  به  التدخل  لأحد  يحق  ول  له  ملك  هو  املرء  ما�سي  اأن  اإىل 

ال�سوؤال عنه. فاملحا�سبة تبداأ �ساعة الدخول يف القف�س الذهبي. 

وي�سيف اأن العالقة بني الزوجني يجب اأن تبنى على ال�سدق يف 

على  الثقة  بنيت  ومتى  الأوىل،  اللحظة  منذ  اليومي  التعامل 

يعود هناك من �سرورة للكذب. كذلك،  �سليمة، لن  اأ�س�س 

لن يعود هناك من �سرورة لجتياح خ�سو�سيات الآخر والتدخل 

اأ�سا�سي  عامل  اإلغاء  يتم  وبذلك  حياته،  يف  وواردة  �ساردة  بكل 

من العوامل املحّفزة على الكذب. وهو ي�سيف اأن الو�سع بني 

الزوجني ميكن اأن يقوم على حالٍة دائمة من الثقة والتفاهم 

طاملا اأّن اأحًدا منهما مل يخن ثقة �سريكه. 

ماذ� عن �لكذب �لذي يلجاأ �إليه �أحد �لزوجني ل�سالح �لأولد؟ 

احلوار  اإىل  اللجوء  امل�ستح�سن  من  اأنه  خوري  الدكتور  يوؤّكد 

حل  يف  الأوىل  املحاولة  تنجح  مل  واإذا  الأولد،  �سوؤون  معاجلة  يف 

حني  اإىل  وثالثة  ثانية  م��ّرة  املحاولة  معاودة  يجب  امل�سكلة، 

التو�سل اإىل نتائج اإيجابية. 

ملح  الكذب  اأن  ُيحكى  قائاًل:  خ��وري  الدكتور  ويختم 

الرجال، وهذا غري �سحيح، فامللح يوؤّدي اإىل ارتفاع يف ال�سغط، 

ماأكولته  بع�س  تطعيم  اإىل  حاجة  يف  املرء  كان  اإذا  ولكن 

اأ�سهل، فال  ب�سيء من النكهة، لأنه يرى اأن ابتالعها ي�سبح 

باأ�س من كذبة غري موؤذية، ولكن تنّبهوا اأن ل لون للكذب!



رحلة يف 

اإعداد:الإن�ضان

دعم الأ�سدقاء �سروري غري�س فرح

ملواجهة تعقيدات 

احلياة وحتّدياتها

فلنحافظ على 

»�ل�سديق ليوم 

�ل�سيق«

وباقي �لأيام

ملا  ملّحة  �سرورة  �جلميع  بر�أي  فهي  و�ملثقفني.  �لفال�سفة  باهتمام  �لِقَدم  منذ  �ل�سد�قة  حظيت 

توفره من بهجة و�سعور بالر�حة و�لطمئنان. مع ذلك، بقيت مبناأى عن �لتحليل �لعلمي، �إىل �أن 

تها �لدر��سات �حلديثة بالتفاتة خا�سة، ودعمت معطياتها بحجج علمّية مدرو�سة. خ�سّ

ما هي �ل�سد�قة بنظر �لعلم، وما هو �لدور �لذي توؤديه يف حياتنا؟

نظرة �أولّية 

ال�سوؤال  ه��ذا  عن  املطروحة  الأج��وب��ة 

غاية  ويف  الأوىل  للوهلة  بديهّية  تبدو 

ال�سداقة  ّكون  توؤكد  فهي  الب�ساطة. 

اإجتماعّية  دواف��ع  من  م�ستمّدة  طاقة 

احل�ساري.  التعاي�س  حّتمها  وبيولوجّية 

وا�سع  نطاق  على  موجودة  اأنها  والدليل 

على  ال��ب�����س��رّي��ة  امل��ج��م��وع��ات  ي�سمل 

اختالف ثقافاتها.

هذه  اإىل  بعمق  نظرنا  ما  اإذا  ولكن، 

يف  موجودة  اأنها  نرى  العالئقية،  امليزة 

اأنها  يعني  ما  اأخ��رى.  خملوقات  حياة 

تتخطى الب�سر اإىل احليوانات، وخري دليل 

ر�سدتها  التي  احلّية  امل�ساهد  ذلك  على 

الدرا�سات بني جمموعات من احليوانات 

القردة. وهي م�ساهد تظهر  ويف مّقدمها 

بو�سوح الراحة التي ي�سفيها التاآلف بني 

ول  اجلن�س  اأوا�سر  جتمعها  ل  حيوانات 

العائلة، وفق العامل النف�ساين الأمريكي 

�سداقات  وجود  اأكد  الذي  برندت،  لوري 

ال��ب�����س��ري.  امل��ج��ت��م��ع  خ����ارج  حميمة 

قاعدة  وج���ود  على  دل��ي��ل  ب��راأي��ه  وه���ذا 

الب�سرّية  النزعة  عليها  ترتكز  جينية 

العالقة  هذه  وجود  لتوؤمن  واحليوانّية، 

ال�سرورّية للحياة. 

يف  ت�سهر  ف��ري��دة  ع��الق��ة  فال�سداقة 

الإلفة،  جتمعهم  غرباء  اأف��راًدا  بوتقتها 

وتلّفهم ال�سعادة والراحة النف�سّية. وعلى 

احلرمان  اأن  برندت  يوؤكد  الأ�سا�س  هذا 

النف�سّية  ال�سّحة  ي���وؤذي  ال�سداقة  م��ن 

تثبت  برباهني  قوله  ويدعم  واجل�سدّية، 

بالأ�سدقاء،  واملحاطني  الجتماعيني  اأن 

ي�ستمتعون بحياة اأطول واأكرث عطاء.

ما �سبق يعني اأّن لل�سداقة جذوًرا وراثية 

الباحث  بنظر  يجعلها  وه��ذا  تطّورية، 

�سيثارث،  روبريت  الأمريكي  النف�ساين 

نزعة فطرّية حتّتمها احلاجة اإىل احلياة 

جمّرد  لي�ست  اإذن  فهي  الجتماعية، 

حاجة  بل  اجتماعي،  ت��رف  اأو  ت�سلية 

طبيعّية ق�سرّية.

كيف ت�سّنف �لعالقات؟

التاآلف  درا�سة  اإىل  الباحثون  يتطّرق  مل 

فرتة  منذ  اإلَّ  ال��ع��ائ��الت  نطاق  خ��ارج 

و�سع  ال�سعب  من  ك��ان  لقد  وج��ي��زة. 

حجج وبراهني تثبت وجود اأ�س�س جينّية 

تطّورية لعالقات ال�سداقة. وعندما بداأت 

باملعنى  الفردّية  العالقات  حول  الدرا�سة 

العلمي، متحورت بداية حول العالقات 

العائلية. ولكن عندما بداأ الأمر يّتجه 

اإىل حتليل التاآلف بني غرباء ل ينتمون 

جتمعهم  ول  واح��د،  عائلي  حميط  اإىل 

عالقات جن�سّية، اأ�سبح الأمر خمتلًفا، 

ال�سداقة. هل  ومن هنا �سعوبة ت�سنيف 

من�سي  �سخ�س  مع  بالراحة  �سعور  هي 

جتمع  حالة  اأم  ال��ف��راغ،  اأوق���ات  معه 

�سبح  وتبعد  والإلفة،  والتعاون  التفاعل 

الوحدة وال�سعور بالنق�س؟

اأو  �سخ�سني  بني  تفاعل  الواقع  يف  اإنها 

الذات  تاأكيد  خاللها  من  يتّم  اأكرث، 

وروؤي��ة  والت�سّدي،  امل�ساركة  مبداأ  من 

وال�ستقرار  ال��ت��وازن  منظور  من  احلياة 

ال�سداقة هي حالة  اأن  والأهم  العالئقي. 

ثابتة وطويلة الأمد. ما يعني اأن ال�سديق 

�سخ�س نبقي على عالقتنا به مدى العمر 

من  مينع  ل  وهذا  الأحيان،  معظم  يف 
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بناء عالقات وطيدة مع اأ�سدقاء جدد.

�ل�سد�قة 

يف عامل �حليو�ن

اأجريت  التي  الأبحاث  فاإّن  املقابل  يف 

الأهم  الأث��ر  لها  كان  احليوانات  على 

العالقات  عليه  ترتكز  ال��ذي  املبداأ  يف 

التطورية.  الأ���س��ول  ذات  الجتماعية 

تف�سري  ���س��ع��وب��ة  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 

الإن�سان  عاملي  يف  ورّية  التطَّ النظرّيات 

ع��ّدة جت��ارب كانت  اأن  اإلَّ  واحل��ي��وان، 

هذه  اخ��ت��ب��ار  اأج���ل  م��ن  ّممت  �سُ ق��د 

جمموعات  على  فقط  لي�س  النّظريات، 

متحدرة  اأجيال  على  ا  اأي�سً بل  معّينة، 

احليوان  حياة  اأن  ومع  �ساللتها.  من 

ب�سكل  الإن�سان  حياة  من  اأق�سر  هي 

عام، الَّ اأن املقارنة بينهما ت�سبح اأكرث 

�سهولة يف حال قيا�س الفوارق من خالل 

حتليل  ي�سّهل  ما  املتالحقة،  الأجيال 

املعطيات بال�ستناد اإىل توافر مقّوماتها. 

اإن  القول  ميكن  الأ�سا�س،  هذا  وعلى 

من  �سداها  ي��رتدد  التي  النتائج  اأ�سداء 

عالقات  اأن  تثبت  ج��ي��ل،  اإىل  جيل 

ال�سداقة تعود اإىل اأ�سول بيولوجّية اأكرث 

منها ح�سارّية.

اخليول  امل��ث��ال،  �سبيل  على  لناأخذ 

اأن��واع��ه��ا،  بجميع  وال���ق���رود  وال��ف��ي��ل��ة 

اإن  اإذ  وال��دلف��ني،  احليتان  اإىل  اإ�سافة 

م��راق��ب��ة ه��ذه احل��ي��وان��ات ع��ن كثب 

مدى  بو�سوح  يظهر  انفعالتها،  وتدوين 

عالقات  واإقامة  التوا�سل  اإىل  حاجتها 

م�ساعر  اأن  ثبت  ذلك،  اإىل  ثابتة.  ودّية 

�سمن  احليوانات  تربط هذه  التي  الإلفة 

دائرة اأجنا�سها، توؤثر مبا�سرة على جناح 

عملّية التنا�سل ال�سرورّية لبقائها.

..وماذ� عن �لب�سر؟

نظرّية  ف��اإن  الب�سر،  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 

اأثارت  الإجتماعي،  البيولوجي  التّطور 

ن�سوء  اإىل  واأدت  الباحثني  ب��ني  ا  نقا�سً

الدماغ  نظرّية  وكانت  نظريات.  عّدة 

الباحث  و�سعها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي 

الأ�سا�س  املحور  بونبار،  روبني  الأمريكي 

رية  الذي متركزت حوله الأفكار التطّوّ

احلديثة.

ووفق هذا الباحث، فاإن حاجة الإن�سان 

البدائي اإىل جمموعات متنحه احلماية، 

ليحاكي  دماغه  حجم  تطّور  اإىل  اأدت 

احلياة  تعقيدات  مواجهة  اإىل  حاجته 

الجتماعية، والتي تتطلب الكثري من 

النتباه والتوا�سل والتعاون.

وقد اأكدت مالحظة حياة القردة هذه 

معروف،  هو  كما  فالقردة  النظرية، 

بالن�سبة  احلجم  كبرية  اأدمغة  متلك 

اإىل  ذل��ك  يعود  ورمب��ا  اأج�سامها،  اإىل 

اإجتماعي  توا�سل  اإقامة  على  مقدرتها 

ويف  احليوانات.  من  �سواها  من  اأك��رث 

الإ���س��ارة  م��ن  ب��د  ل  الأح�����وال،  جميع 

املنتجة  البيولوجّية  اجلذور  اأن  اإىل  هنا 

الثابتة  ال�سداقات  اأو  احلميم  للتوا�سل 

اأكرث من حاجة  تلبي  الأمد،  والطويلة 

كونها  عن  فعدا  حيوانية،  اأو  ب�سرّية 

اأحد اأهم الأ�س�س التطّورية، تعرّب القاعدة 

مقّدمها  ويف  امل�ساعر  اإليها  ت�ستند  التي 

ي�ستدعي  ال���ذي  اخل���وف  ه��ذا  اخل���وف. 

املخاطر  يبعد  عالئقي  بر�سيد  �سك  التمَّ

غري املتوّقعة.

�ل�سد�قة من �ملقلب �ملعاك�س

اأما الطريقة الثانية للتفتي�س عن تاأثري 

واحليواين،  الب�سري  التطّور  يف  ال�سداقة 

اأو  املعاك�س،  املقلب  من  روؤيتها  فهي 

وجودها.  عَدم  �سلبيات  عن  التفتي�س 

وك����ان ال��ب��اح��ث الأم���ريك���ي ج��ون 

اأول  �سيكاغو،  جامعة  من  كا�سيوبو 

علمّية  بدّقة  الناحية  هذه  تناول  من 

نق�س  يلحقه  الذي  ال�سرر  موؤكًدا  بالغة 

دّية والنف�سّية. حة اجل�سَّ العالقات بال�سّ

فالإن�سان كما �سبق واأ�سرنا يحتاج اإىل 

دعم اجتماعي يبعد عنه القلق واخلوف، 

�سلبّية،  تاأثريات  من  عنهما  ينجم  وما 

وعلى هذا الأ�سا�س عمل كا�سيوبو على 

�سرب اأعماق الدماغ.

�سياغة  مهمته  ع�����س��و  ف��ال��دم��اغ 

الأو�ساع العالئقية وتقييمها ومراقبتها 

وت�سحيحها، بالإ�سافة اإىل تنظيم رّدات 

حة  بال�سّ امل��وؤث��رة  الفيزيولوجية  الفعل 

الروؤية،  هذه  من  وانطالًقا  العمر.  وطول 

ال�سعور بالوحدة ي�سعرنا باخلطر  اأن  وجد 

وعدم الطمئنان، مما يوؤدي اإىل التعا�سة 

وي��ه��دد ال��ب��ق��اء. وق��د ت��اأك��د ذل��ك من 

الرنني  فيها  ا�ستخدم  فحو�سات  خالل 

بع�س  فعل  ردات  لقيا�س  املغناطي�سي 

وتبني  خمتلفة،  اأو���س��اع  يف  املتطّوعني 

الوحدة  م��ن  اخلائفني  اأن  بنتيجتها 

اأن�سطة  يعانون  الدعم،  اإىل  واملحتاجني 

دماغّية توؤثر �سلًبا يف حياتهم وبقائهم، 

على عك�س املحاطني بدعم حميطهم 

��ا الأ���س��دق��اء  الج��ت��م��اع��ي، وخ�����س��و���سً

املقّربني.

ال�سداقة اإًذا لي�ست جمّرد عالقة نتغّنى 

تقييمنا  من  بكثري  اأعمق  فهي  بها، 

باحلماية  ال�سمني  وال�سعور  خل�سائ�سها. 

الذي توؤّمنه ال�سداقة يف الاّلوعي، ل يوؤمن 

ال�سعور بالفرح فح�سب، بل ي�سمن بقاء 

الأجنا�س عرب الأجيال.
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احلماية �ضرورية

ت�أثريات  من  الكثري  جتّنب  ميكن 

ب�حلم�ية  العيون  على  ال�شم�س  اأ�شّعة 

البنف�شجية،  فوق  الأ�شعة  من  اجليدة 

ال�شم�شية  النظ�رات  ب��شتعم�ل  وذللك 

 UV( ال�شعة  ه��ذه  من  حم�ية  امل���زّودة 

الإ�ش�رة  من  بد  ل  protection(. لكن 
الب�هظة  ال�شم�شية  النظ�رات  اأن  اإىل 

بت�أمني  كفيلة  ب�ل�شرورة  لي�شت  الثمن 

هذه احلم�ية، ف�لنظ�رات التي توّفر اأف�شل 

.UV4000 حم�ية يجب اأن حتمل اإ�ش�رة

اأجرته�  التي  الأب��ح���ث  لت  تو�شّ لقد 

الرابطة الأمريكية لقي��س النظر ،اإىل اأن 

البنف�شجية  فوق  للأ�شعة  التعّر�س  زي�دة 

ال���ش��ط��راب���ت  ال��ع��دي��د م��ن  اإىل  ي���وؤدي 

العني. وهي ت�شمل تكّون  وامل�ش�كل يف 

والتلف  العني،  عد�شة  يف  الأبي�س  امل���ء 

غري  والنمو  القرنّية،  غلف  يط�ل  الذي 

العني،  �شطح  على  للأن�شجة  الطبيعي 

وحتى ح�شول حروق فيه�. وهذه احل�لت 

�شف�ء  ت�شوي�س  مثل:  م�ش�كل  اإىل  توؤدي 

العني،  اأن�شجة  تهييج  ال��روؤي��ة،  وح��دة 

الحمرار، زي�دة اإفراز الدمع، فقدان الب�شر 

الأمر  موؤقًت�، ويف بع�س الأحي�ن قد ي�شل 

اإىل الإ�ش�بة ب�لعمى.

وي���وؤّك���د ال��ب���ح��ث��ون اأه��م��ي��ة ارت���داء 

النظ�رات  واملراهقني  ال�شغ�ر  الأط��ف���ل 

ال�ش�رة،  الأ�شعة  من  الواقية  ال�شم�شية 

اأ�شّعة  اأوق�ًت� طويلة حتت  فهوؤلء يق�شون 

ال�شم�س، م� يتطل��ب حم�ي��ة عيونه��م 

م��ن خم�ط��ر اأ�شراره�.

عوامل ترفع احتمال ال�ضرر

ت�شري الدرا�ش�ت اإىل عّدة عوامل ميكن 

يف  ال�شرر  ح�شول  احتم�ل  من  ترفع  اأن 

العينني ب�شبب التعّر�س لأ�شّعة ال�شم�س. 

ومن هذه العوامل، البيئة، ف�لأ�شعة فوق 

بكمية  العني  اإىل  ت�شل  البنف�شجية 

اأكرب حني يكون الإن�ش�ن اأم�م الثلوج اأو 

امل�شطح�ت امل�ئية اأو الرملية اأو الأر�شي�ت 

املك�شوة ب�لبلط. والرتف�ع عن �شطح 

فوق  الأ�شّعة  فكمية   ،� اأي�شً يوؤثر  البحر 

املرتفعة،  املن�طق  يف  تزداد  البنف�شجية 

ك�جلب�ل.

ب�لن�شبة  املوقع  املوؤّثرة،  العوامل  ومن 

فوق  الأ�شّعة  فن�شبة  ال�شتواء،  خط  اإىل 

القريبة  املن�طق  يف  اأعلى  البنف�شجية 

من هذا اخلط، وهي تقّل كلم� ابتعدن� 

عنه. 

الب�شرة  ذوي  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

اأكرث  امللّونة  والعيون  الف�حتة 

اأكرب  كمي�ت  لتلقي  ُعر�شة 

البنف�شجية،  ف��وق  الأ���ش��ّع��ة  م��ن 

ُعر�شة  هم  الغ�مقة  الب�شرة  ذوي  ف���إن 

ب�أذى  للت�شبب  الأ�شعة مب� يكفي  لهذه 

التعّر�س  مّدة  ط�لت  وكلم�  عيونهم. 

الع��شرة  بني   � وخ�شو�شً ال�شم�س،  لأ�شّعة 

زاد  كلم�  الظهر،  بعد  والرابعة  �شب�ًح� 

الأ�شّعة.  من  النوعّية  لتلك  التعّر�س 

الأ�شعة  اأّن  من  الرغم  على  ذل��ك،  اإىل 

فوق البنف�شجية اأعلى يف ف�شلي ال�شيف 

ال�����ش��روري حم�ية  ف����إن م��ن  وال��رب��ي��ع، 

العيون منه� يف ف�شلي ال�شت�ء واخلريف، 

فوق  الأ�شّعة  من  كبرية  ن�شبة  اأن  اإذ 

ت�شتطيع  الكمية(  )ثلث�  البنف�شجية 

اخرتاق الغيوم وال�شب�ب وطبق�ت الغب�ر.

ال�شم�س،  ك�����ش��وف  خ���لل  اأخ�����رًيا، 

جًدا  ع�لية  لكمي�ت  العني  تتعر�س 

من الأ�شعة احلرارية، ولي�س الأ�شّعة فوق 

قر�س  اإىل  النظر  ح�ل  ويف  البنف�شجية، 

ا�شتخدام  يجب  املك�شوف  ال�شم�س 

نظ�رات خ��شة، ف�لنّظ�رات ال�شم�شية ل 

توّمن احلم�ية.

 

انتقاء النظارة ال�ضم�ضية

هن�ك عدة عن��شر مهمة، مبعرفته� 

والبحث عنه�، يتمكن اأحدن� من انتق�ء 

الأف�شل  احلم�ية  حُتقق  �شم�شية  نظ�رة 

لعينية، وُتعطي للوجه مزيدا من الأن�قة 

غلف  ت�شمل  العن��شر  وهذه  واجلم�ل. 

البنف�شجية،  فوق  الأ�شعة  من  احلم�ية 

وغلف املراآة للطبقة اخل�رجية للعد�شة، 

ونوع لون العد�شة ودرجة الغمق يف اللون، 

والقدرة  العد�شة،  يف  ال�شتقط�ب  وم��دى 

على حجب الأ�شعة الزرق�ء، وتدرج اللون 

وقاية

اإعداد:

املوؤهل فادي عنرب

العدد 116377

الأ�سعة فوق البنف�سجية 

وم�سارها على الب�سر

ي�ضل  الذي  ال�ضوئي  الطيف  من  جزء  هي  البنف�ضجية  فوق  الأ�ضعة 

اإىل الأر�ض من ال�ضم�ض. وت�ضري بع�ض الدرا�ضات اإىل اأنها واحدة من 

اأ�ضباب تدهور قّوة النظر مع تقّدم ال�ضن )ال�ضمور البقعي(. 

للعيون،  اأخرى  م�ضاكل  طويلة  ولفرتات  لل�ضم�ض  التعّر�ض  ي�ضّبب  وقد 

خم�ض  كل  من  واحدة  حالة  تعود  اإذ  الزرقاء(،  )املاء  العني  عد�ضة  اإعتام  منها 

حالت اإ�ضابة بهذا املر�ض اإىل التلف النا�ضئ عن ال�ضم�ض. 

اإحموا عيونكم 

حتى يف ال�ضتاء



على طول العد�شة، 

وق��درة زي���دة غمق 

ال��ل��ون م��ع ط��ول 

لأ�شعة  ال��ت��ع��ر���س 

وغريه�  ال�شم�س، 

التي  العوامل  من 

عنه�  ي��ت��ح��دث 

���ش���ن��ع ال��ن��ظ���رة 

مع  ال�����ش��م�����ش��ي��ة 

احل�شول  ي��ود  م��ْن 

على نوعية جيدة 

م��ن��ه���. وب���داي���ة، 

ُي��ف�����ش��ل ان��ت��ق���ء 

ذات  ال���ن���ظ����رات 

الإط�����ر ال��وا���ش��ع، 

ل����ك����ي ُت���ب���ع���د 

اأك������رب ك��م��ي��ة 

م��ن الأ���ش��ع��ة عن 

حوله�.  وم�  العني 

احل���ل،  وبطبيعة 

لون  ���ش���أن  ي��رج��ع 

اإىل  واملوديل  الإط�ر 

ذوق ال�شخ�س و�شكل الوجه ولون الب�شرة.

حماية اأعني الأطفال من اأ�ضعة 

ال�ضم�ض 

الأمريكية،  العيون  طب  رابطة  تقول 

اإّن اأعني الأطف�ل الر�شع والأطف�ل عموًم� 

به  تت�شبب  ال��ذي  للتلف  ُعر�شة  اأك��رث 

عد�شة  لأّن  البنف�شجية،  ف��وق  الأ�شعة 

وب�لت�يل  ���ش��ف���ًء،  اأك��رث  لديهم  العني 

تتمّكن تلك الأ�شعة ال�ش�رة من الو�شول 

وترجو  اأكرب.  بكمية  العني  داخل  اإىل 

اتب�ع  والأمه�ت  الآب���ء  عموم  الرابطة 

الأطف�ل  يوجد  حينم�  الت�لية  اخلطوات 

يف خ�رج املنزل:

مطلًق�  ينظر  ل  اأن  طفلك  عّلم   •
اأن  اأو  ال�شم�س،  اإىل قر�س  ب�شكل مب��شر 

ُيحّدق فيه�.

• للم�ش�عدة على �شم�ن ارتداء الطفل 
الفر�شة  اأع��ط��ه  ال�شم�شية،  ال��ن��ظ���رة 

الذي ُيحبه. وكثري  املوديل  لكي ينتقي 

الأطف�ل  نظ�رات  اإنت�ج  �شرك�ت  من 

ال�شم�شية ُتوفر اإط�رات مزينة ب�شخ�شي�ت 

اأفلم الك�رتون اأو ذات األوان متعددة.

النظ�رة  ارتداء  طفلك  يتقبل  مل  اإذا   •
ت�أكد  معه،  ُيح�شره�  مل  اأو  ال�شم�شية، 

مظل��ة  ذات  قبع��ة  ي�ش��ع  اأّن���ه  م��ن 

وا�شع��ة.

القبعة  ارتداء  ب�شرورة  الأطف�ل  ذّكر   •
التي  الأي���م  يف  حتى  ال�شم�شية  والنظ�رة 

اأي�م  يف  اأو  ب�لغيوم  فيه�  ال�شم�ء  تتلبد 

فوق  الأ�شعة  ُثلثي  من  ف�أكرث  ال�شت�ء، 

البنف�شجية ق�درة على اخرتاق الغيوم.

التعر�س  الأط��ف���ل  بتجنيب  اهتّم   •
الع��شرة  الفرتة م� بني  ال�شم�س يف  لأ�شعة 

�شب�ًح� والرابعة من بعد الظهر. وال�شبب 

اأن الأ�شعة فوق البنف�شجية يف هذه الفرتة 

تكون اأعلى ب�ملق�رنة مع بقية �ش�ع�ت 

النه�ر.

�شتة  �شن  دون  م�  الأط��ف���ل  احفظ   •
لأ�شعة  املب��شر  التعر�س  عن  بعيًدا  اأ�شهر 

الظل،  اأم���ك��ن  لهم  واخ��رت  ال�شم�س، 

واقية،  مظّلة  له�  التي  العرب�ت  واأن��واع 

اأثن�ء  الأطف�ل عموم� مظلة �شغرية  وزّود 

امل�شي حتت اأ�شعة ال�شم�س.

النظ�رة  ارت���داء  على  اأن��ت  اح��ر���س   •
يراك  حينم�  الطفل  لأن  ال�شم�شية، 

كذلك �شيحر�س على ارتدائه� والإقتداء 

بك.

هل تعلم؟

ال�شم�شية  النظ�رات  ا�شتعم�ل  مل���ذا 

املزيفة ي�شبب �شرًرا على العني اأكرث من 

عدم ا�شتعم�له�؟

للإج�بة على هذا ال�شوؤال يجب تو�شيح 

املزيفة  ال�شم�شية  النظ�رات  اإّن  ي�أتي:  م� 

وغري  فقط  ملّون  زج�ج  عن  عب�رة  هي 

فوق  الأ�شعة  من  احلم�ية  طبقة  م��زود 

 ،)UV Protection( البنف�شجية 

اإىل  مب��شرة  الأ�شعة  دخول  اىل  ي��وؤّدي  م� 

الق�مت  اللون  اأّن  ذلك  اإىل  اأ�شف  العني؛ 

العني  حدقة  يف  ًع�  تو�شّ ي�شبب  للزج�ج 

احلدقة  ان  املعروف  )من   )Mydriase(

تتو�شع يف الظلمة وتتقل�س اثن�ء التعر�س 

لل�شوء( م� يوؤدي اىل دخول كمية اأكرب 

من ال�شوء ومن الأ�شعة فوق البنف�شجية، 

من هن� ن�شتنتج اأّن ا�شتخدام النظ�رات 

للعني  �شرًرا  ي�شّبب  املزّيفة  ال�شم�شية 

اأكرث من عدم ا�شتعم�له�.
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حرية اللعب

يف  الت�شّدد  ع��دم  هي  الأوىل  الق�عدة 

امل�شتح�شن  ومن  النظ�م،  قواعد  فر�س 

اأن ترتكي لطفلك حرّية اللعب وتغيري 

فهو  غرفته،  يف  الأ�شي�ء  بع�س  اأمكنة 

من خلل ذلك يعرّب عن اأمور يف داخله: 

ينبغي  ول  ت�شورات...  م�ش�عر،  اأفك�ر، 

عنه�  التعبري  من  حرم�نه 

يف�شله�،  ال��ت��ي  ب�لطريقة 

خطًرا  ت�شكل  ل  اأنه�  ط�مل� 

احلر�س  يف  ف�ملب�لغة  عليه، 

له�  �شيكون  النظ�م  على 

على  �شلبية  انعك��ش�ت 

احرتام  اإط�ر  يف  �شخ�شيته. 

نرتك  اأن  ينبغي   ،� اأي�شً الطفل  حرية 

يريده�  التي  اللعبة  اختي�ر  جم���ل  له 

عندم� ن�شرتي له الألع�ب. ل تتحكمي 

�شمن  هو  يريده  م�  اأّن  ط�مل�  بخي�راته 

امليزانية التي ر�شدته�.

بكل  ال��ل��ع��ب؟  تك�شري  ع��ن  م����ذا 

به�  لي�شتمتع  وجدت  الألع�ب  ب�ش�طة، 

يفيد  ل  ح�له�  على  وبق�وؤه�  الطفل، 

�شمن  فيقع  تك�شريه�  اأم�  الأهل،  اإل 

الفوائد التي ينبغي اأن توّفره�...

النموذج

ب�لعودة اإىل م� يتعلق ب�لنظ�م والفو�شى 

لطفلك  خ�ش�شي  اللعب،  اأوق����ت  يف 

ولو  حتى  فيه،  يلعب  من��شًب�  مك�ًن� 

من  �شغرًيا  ج��زًءا  املك�ن  ه��ذا  ك���ن 

كم�  اللعب  حرية  له  اأتركي  الغرفة. 

ي�ش�ء على اأن يعيد الأ�شي�ء اإىل مك�نه� 

مت�ًم�،  ينجح  ل  ق��د  ينتهي،  عندم� 

اإىل  النظ�م  �شيعود  الأق��ّل  على  لكن 

�شيتعّلم  الوقت  ومع  جزئًي�،  ولو  الغرفة 

ب�شكل  اأغرا�شه  يرّتب  كيف  طفلك 

جيد.

األع�به  وي��رتك  لطلبك  ميتثل  ل  قد 

بد  ل  هن�  امل��ن��زل،  اأن��ح���ء  خمتلف  يف 

اأن��ِت  تقومني  هل  نف�شك،  ت�ش�أيل  اأن 

ب�إع�دة ترتيب الأ�شي�ء بعد النته�ء من 

ا�شتعم�له�؟

ال��ت��وج��ي��ه���ت ال��ل��ف��ظ��ي��ة ل��ن ت���وؤدي 

النموذج  الرتبية  يف  وحده�،  املطلوب 

على  طفلك  تلومني  وعبًث�  الأهم.  هو 

الفو�شى  ك�نت  اإن  الفو�شى،  اإحداثه 

اأ�شًل م�شت�شرية يف املنزل.

ل حتّويل البيت اإىل �ضجن

اللعب  اأن  تدركي  اأن  يجب  اأخ���رًيا 

الطفل،  ذك�ء  تطوير  و�ش�ئل  اأهم  من 

اخل��شة،  بطريقته  يلعب  دعيه  لذلك 

وطريقة  الوقت  اختي�ر  يف  تتدخلي  ل 

اللعب، املهم اأن تكون الألع�ب من��شبة 

ل�شنه، واإذا ك�ن يلعب يف اخل�رج، املهم 

اأن يكون املحيط اأمًن�... اأم� يف م� عدا 

للتدخل،  اأو  للقلق  داع��ي  فل  ذل��ك، 

الفو�شى  من  قليًل  اأح��دث  واإن  حتى 

ف�لبيت  الأل��وان.  ببقع  الأر���س  لّطخ  اأو 

امل���ث����يل ال��رتت��ي��ب، 

البيت  ب�ل�شرورة  لي�س 

امللئم لنمو الأطف�ل، 

وق���د ي��ك��ون اأ���ش��ب��ه 

ب�شجن جميل...

اإعداد: ماري الأ�ضقر

اخت�سا�سية يف علم النف�س

تربية 

وطفولة
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اللعب حاجة اأ�سا�سية للطفل

ول باأ�ض اإن اأحدث قليلاً من الفو�ضى!

ا  جمهوداً منك  تتطّلب  الرتتيب  واإعادة  طفلك،  يلعب  حيث  الغرفة  يف  الفو�ضى  وجود  يتعبك 

ا. مع ذلك، يجب اأن تدعيه يلعب، فمن خلل اللعب يتعّلم الكثري من املهارات، ويكت�ضب  ووقتاً

خربات جديدة، ويكت�ضف ما حوله، وكل ذلك �ضروري لنمّوه النف�ضي واحلركي والإجتماعي.

لكن هل من قواعد ينبغي مراعاتها يف هذا املجال؟ وما هي هذه القواعد؟



ريا�ضة 

اإعداد: روجينا خليل ال�ضختورة

العدد 120377

اجلي�ض يت�ضّدر بطولة لبنان للنخبة يف الريا�ضات التقليدية ال�ضعبية

فوج  من  وعن��شر  الري��شية  اجلي�س  فرق  من  عن��شر  �ش�رك   

�شملت  والتي   ،2016 للع�م  للنخبة  لبن�ن  بطولة  يف  املغ�وير 

احلبل.  و�شّد  التحّمل  قوة  الع�ر�شة،  املعدة،  ال�شواعد  ري��ش�ت، 

الغولدن   – التقليدية  والري��ش�ت  الرتاث  البطولة جلنة  نّظمت 

ب�دي – الدكوانة، ب�إ�شراف الحت�د العربي للري��ش�ت التقليدية 

التقليدية،  للري��ش�ت  اجلبل  جلنة  مع  وب�لتع�ون  ال�شعبية، 

واملخدرات«،  الري��شية  املن�شط�ت  �شّد  »مًع�  �شع�ر  حتت  وذلك 

وقد اأقيمت يف دار كني�شة م�ر جرج�س – بريح )ال�شوف(.

على  ع�شكرييه  نت�ئج  وج�ءت  البطولة  اجلي�س  ت�شّدر  وقد 

النحو الآتي:

ال�ضواعد، املعدة والعار�ضة

الت�شنيفالوزنالفئة العمريةالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

الأولحتت 100 كلغفوق 20 �شنةلواء امل�ش�ة الث�منجمند )م.خ (وائل زيتون

الأولحتت 80 كلغفوق 22 �شنةاملركز الع�يل للري��شة الع�شكريةجنديطوين كرم

الث�يناملركز الع�يل للري��شة الع�شكريةجنديعلي نظ�م

الأولحتت 100 كلغفوق 22 �شنةالقوات البحريةعريفطلل العري�شي

الأولحتت 80 كلغفوق 24 �شنةلواء امل�ش�ة الث�ين ع�شرجندي�شلح العري�شي

الث�ينفوق 100 كلغفوق 24 �شنةفوج املدفعية الث�ينعريفم�شطفى دلول

الأولحتت 80 كلغفوق 26 �شنةفوج املدرع�ت الأولرقيب اأولت�مر عبيد

الأولحتت 80 كلغفوق 29 �شنةفوج املغ�ويرعريفح�شن طح�ن

الث�لثلواء امل�ش�ة الث�ينرقيب اأولح�مت حن�

الأولحتت 100 كلغفوق 29 �شنةاللواء اللوج�شتيعريفك�ظم ال�شواحلي

الث�ينفوج احلدود الربية الأولجندياأحمد اخل�شر

الأولفوق 100 كلغفوق 29 �شنةالقوات اجلويةنقيب طي�ريو�شف البيط�ر

الأولحتت 80 كلغفوق 32 �شنةلواء الدعمرقيب اأولحممد ال�شواحلي

الث�يناملركز الع�يل للري��شة الع�شكريةمع�ونكم�ل اخلطيب

الأولحتت 100 كلغفوق 32 �شنةلواء امل�ش�ة الث�ين ع�شررقيبحممود نزال

الأولفوق 100 كلغفوق 32 �شنةلواء امل�ش�ة الث�منرقيب اأولب�ش�ر اأبو قلفوين

الأولحتت 80 كلغفوق 35 �شنةمنطقة بريوت - فرع املخ�براتموؤهل اأولعب��س طح�ن

الث�يناملركز الع�يل للري��شة الع�شكريةموؤهلاأحمد ال�شب�عي

الأولحتت 80 كلغم��شرتزاملركز الع�يل للري��شة الع�شكريةموؤهلحممد خ�شر خليل

الأولحتت 100 كلغم��شرتزاملركز الع�يل للري��شة الع�شكريةمع�ون اأولاأحمد اخل�لد

الأولفوق 100كلغم��شرتزاملركز الع�يل للري��شة الع�شكريةمع�ون اأولجه�د عبد الله

قوة التحمل العامة على العار�ضة

ملحظ�تالت�شنيفالتوقيتالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

رقم قي��شي جديد على ال�شعيد اللبن�ينالأول20.00.28 دفوج املغ�ويرجنديحممود عم�ر

الرقم ال�ش�بق 13.55.00 د

الث�ين19.00.38 دفوج املغ�ويرجنديحممد علي العلي

الث�لث18.00.00 دلواء امل�ش�ة الث�ين ع�شرجندي�شلح العري�شي
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�ضد احلبل

ملحظ�تالت�شنيفالفئة والوزنالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

لواء الدعمرقيب اأولحممد ال�شواحلي

فئة

الأولحتت 80 كلغ

جمموع الوزن 

الأق�شى

560 كلغ

املركز الع�يل للري��شة الع�شكريةمع�ونكم�ل اخلطيب

املركز الع�يل للري��شة الع�شكريةموؤهلحممد خ�شر خليل

املركز الع�يل للري��شة الع�شكريةعريف�شعيد ال�ش�مي

املركز الع�يل للري��شة الع�شكريةموؤهلاأحمد ال�شب�عي

فوج املغ�ويرعريفح�شن طح�ن

لواء امل�ش�ة الث�ينرقيب اأولح�مت حن�

القوات البحريةجنديعلي اأحمد

منطقة بريوت - فرع املخ�براتموؤهل اأولعب��س طح�ن

اللواء اللوج�شتيعريفك�ظم ال�شواحلي

فئة

حتت 100 كلغ

الأول

جمموع الوزن 

الأق�شى

700 كلغ

فوج احلدود الربية الأولجندياأحمد اخل�شر

لواء امل�ش�ة الث�ين ع�شررقيبحممود نزال

فوج املغ�ويررقيب اأولاإبراهيم اخلطيب

لواء امل�ش�ة الث�ينعريفح�شن ترحيني

لواء امل�ش�ة الث�منجمند )م.خ (وائل زيتون

لواء امل�ش�ة احل�دي ع�شرجمند )م.خ (حممد يو�شف

فوج الأ�شغ�ل امل�شتقلجنديحممد م�شيك

فوج املدفعية الث�ينعريفم�شطفى دلول

ل حتديد للوزنالأولوزن مفتوح

يف هذه الفئة

لواء امل�ش�ة الأولعريفعمر الذوقي

القوات البحريةرقيبم�شعب القنط�ر

لواء امل�ش�ة الث�ينجندياله�دي حمية

لواء امل�ش�ة احل�دي ع�شرعريفح�شن حمية

لواء احلر�س اجلمهوريرقيب اأولحممد دي�ب احلركة

لواء امل�ش�ة الث�ينعريفخ�لد دقو

لواء احلر�س اجلمهوريجنديحممد احلج�ر
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اللبن�ين  ب�إ�شراف الحت�د  الدكوانة  بلدية  نّظمت 

الرم�ية  الث�نية يف  الدكوانة  وال�شيد بطولة  للرم�ية 

اأقيمت يف  والتي   ،2016 للع�م  9 ملم  ب�مل�شد�س عي�ر 

البطولة  هذه  يف  اجلي�س  �ش�رك  بيللو.  �شيللو  ن�دي 

وحّل كّل من امللزم اأول اأيوب زغيب من مع�شكر 

الركن  والعميد  الأول،  املركز  يف  للتدريب  عرم�ن 

الي��س حن� من كلية فوؤاد �شه�ب للقي�دة والأرك�ن 

الكرمي  عبد  الركن  والعميد  الث�ين،  املركز  يف 

ه��شم من املفت�شية الع�مة يف املركز الث�لث.

بطولة الدكوانة الثانية يف الرماية بامل�سد�س            �ضباط اجلي�ض يتاألقون

اجلي�ض اأولاً يف بطولة �ضهداء 

اجلي�ض اللبناين لل�ضطرجن ال�ضريع

�ش�رك فريق اجلي�س لل�شطرجن يف بطولة �شهداء اجلي�س 

نّظمه�  والتي  للع�م 2016  ال�شريع  ال�شطرجن  اللبن�ين يف 

ال�شوفي�تي  الحت���د  ومع�هد  ج�مع�ت  خريجي  ن���دي 

ب�إ�شراف الحت�د اللبن�ين للعبة، وذلك يف مركز الن�دي 

يف الأوني�شكو، حيث حّل فريق اجلي�س يف املركز الأول 

بر�شيد 10 نق�ط من بني 7 فرق م�ش�ركة.

... ويف كرة القدم امل�ضّغرة

وفوجي  ع�شر،  والث�ين  الع��شر  امل�ش�ة  لواءي  من  كّل  �ش�رك   

التدخل الأول ومغ�وير البحر يف دورة �شهداء اجلي�س اللبن�ين يف 

ال�شم�ل الفرعي لكرة  التي نّظمه� احت�د  القدم امل�شغرة  كرة 

القدم. وقد اأجريت املب�راة النه�ئية على ملعب بلدية كفري� 

بفوز  وانتهت  املري،  و�شب�ب  ع�شر  الث�ين  امل�ش�ة  لواء  فريقي  بني 

ودرًع�،  البطولة  ك�أ�س  اللواء  ون�ل   ،2-4 بنتيجة  اللواء  فريق 

ب�لإ�ش�فة اإىل درع اأف�شل مدرب للعقيد ه�رون �شيور، ودرع اأف�شل 

لعب يف الدورة للموؤهل ب��شم اأحمد.
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بطولة كاأ�ض العماد قائد اجلي�ض للألعاب الع�ضكرية

اإميل  العم�د  الرئي�س  جممع  يف  اأقيم   

اختت�م  حفل  الع�شكري  الري��شي  حلود 

اجلي�س  ق���ئ��د  ال��ع��م���د  ك���أ���س  بطولة 

ويف   .2016 للع�م  الع�شكرية  للألع�ب 

الت�شنيف النه�ئي، حّل اللواء اللوج�شتي 

يف  البحر  مغ�وير  فوج  الأول،  املركز  يف 

املركز الث�ين، ولواء احلر�س اجلمهوري يف 

املركز الث�لث.

فقد  للألع�ب،  الإف���رادي  الرتتيب  اأّم��� 

ج�ء على النحو الآتي:

• رماية بالبندقية: املع�ون اأول علي �شبيتي 
الأول،  املركز  يف  اللوج�شتي  اللواء  من 

احلر�س  لواء  من  ح�شن  وليد  اأول  املع�ون 

اجلمهوري يف املركز الث�ين، والرقيب اأول 

البحر يف  فوج مغ�وير  �شبحة من  حممد 

املركز الث�لث.

�ضلودية:  رم��ان��ات  ق��ذف   •
اأحمد احل�شن  اأولن  املع�ون�ن 

اجلمهوري  احلر�س  لواء  من  ح�شن  ووليد 

يف املركزين الأول والث�ين، واملع�ون م�جد 

املركز  يف  اخل�م�س  اللواء  من  طليع 

الث�لث.

ح�شني  املع�ون  كلم:   8 مل�ضافة  رك�ض   •
يف  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  من  عوا�شة 

حمد  اأب��و  عمر  اجلندي  الأول،  املركز 

من فوج مغ�وير البحر يف املركز الث�ين، 

وال��ع��ري��ف حم��م��د ع��ب������س م��ن ال��ل��واء 

اخل�م�س يف املركز الث�لث.

م�شري  ح�شن  املوؤهل  بالبو�ضلة:  توّجه   •
الأول،  املركز  يف  اللوج�شتي  اللواء  من 

احلر�س  لواء  من  الغ�شني  �ش�مر  اجلندي 

واملوؤهل  ال��ث���ين،  املركز  يف  اجلمهوري 

يف  اللوج�شتي  اللواء  من  ابراهيم  و�شيم 

املركز الث�لث.

املق�تل،  جلولة  الإجم�يل  الرتتيب  ويف 

الأول،  املركز  يف  اللوج�شتي  اللواء  حّل 

وفوج مغ�وير البحر يف املركز الث�ين، ولواء 

امل�ش�ة الت��شع يف املركز الث�لث.

لواء  ال�شب�حة 4×50 مرًتا حرة، حّل  ويف 

احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول، اللواء 

اللوج�شتي يف املركز الث�ين، وفوج مغ�وير 

البحر يف املركز الث�لث.

�شب�ق بطولة اجلي�ض يف �ضباق الن�ضف ماراثون يف  اجلي�س  بطولة  كفرذبي�ن  يف  وردة  �ش�حة  يف  اأقيمت   

كلم   10.5 مل�ش�فة  بدل  م�ش�بقتي  ت�شمنت  والتي  م�راثون  الن�شف 

والعودة، واإفرادية مل�ش�فة 21 كلم.

ووحداته،  اجلي�س  قطع  خمتلف  من  عن��شر  البطولة  يف  �ش�رك   

فحّل يف الت�شنيف الإفرادي كّل من املوؤهل نقول مرت� من مديرية 

احل�ج ح�شن من  اأول ح�شني  والعريف  الأول،  املركز  املخ�برات يف 

اللواء  من  عب��س  حممد  والعريف  الث�ين،  املركز  يف  الت��شع  اللواء 

اخل�م�س يف املركز الث�لث.

 ويف �شب�ق البدل، حّل لواء امل�ش�ة الأول يف املركز الأول، تله لواء امل�ش�ة 

اخل�م�س يف املركز الث�ين، فلواء امل�ش�ة ال�ش�بع يف املركز الث�لث.

بطولة اخلما�ضي الع�ضكري لفوج مغاوير البحر

حّل فريق فوج مغ�وير البحر يف املركز الأول يف بطولة اجلي�س يف اخلم��شي 

الع�شكري للع�م 2016، تله فوج املغ�وير يف املركز الث�ين، واللواء اللوج�شتي 

يف املركز الث�لث.

 اأّم� على ال�شعيد الإفرادي، فقد ف�ز املع�ون اأول وليد ح�شن من لواء احلر�س 

اجلمهوري يف املركز الأول، الرقيب حممد دروي�س يف املركز الث�ين، واملع�ون 

اأول مو�شى �شبحة يف املركز الث�لث )كلهم� من فوج مغ�وير البحر(.

وقد ت�شمنت البطولة: رم�ية ب�لبندقية م16-اأ1 يف حقل رم�ية �شهر البيدر، 

جولة مق�تل يف ثكنة ميلد النداف – عم�شيت، �شب�حة 50 مرًتا يف م�شبح اجل�معة اللبن�نية – احلدث، قذف رم�ن�ت �شلودية يف 

املركز الع�يل للري��شة الع�شكرية، و�شب�ق ال�ش�حية مل�ش�فة 8 كلم يف عم�شيت – البرتون.
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بطولة اجلي�ض يف 

ال�ضطرجن اخلاطف للري��شة  الع�يل  املركز  نّظم   

يف  اجلي�س  بطولة  الع�شكرية 

ال�شطرجن اخل�طف للع�م 2016 يف جممع الرئي�س العم�د اإميل 

ال�ش�مية  جم�ل  النقيب  حّل  حيث  الع�شكري  الري��شي  حلود 

من اللواء الث�ين ع�شر يف املركز الأول، املوؤهل مروان �شربل من 

مو�شيقى اجلي�س يف املركز الث�ين، واملع�ون اأول كريكور اأوكن�ي�ن من الطب�بة الع�شكرية يف املركز الث�لث.

الحتاد اللبناين للم�ضارعة واجلي�ض اللبناين يكّرمان البطل الراحل الرقيب اأول اأحمد قمحية

جممع  يف  نهي�ن  اآل  �شلط�ن  بن  زايد  ال�شيخ  ق�عة  �شهدت   

الرئي�س العم�د اإميل حلود الري��شي الع�شكري مب�ري�ت بطولة 

لبن�ن يف امل�ش�رعة )احلرة والروم�نية( للع�م 2016 للدرجة الأوىل، 

مب�ش�ركة ثم�نية اأندية هي: الفتوة، الري��شي، العرين، املعني، 

البيئة، الب�ش�رة، التع��شد واجلي�س اللبن�ين.

جرت املب�ري�ت يف ح�شور اأع�ش�ء الحت�د ورئي�س فريق اجلي�س 

اأول  الرقيب  وتخلله� تكرمي  الكبي  ف�دي  املقدم  للم�ش�رعة 

يتعلق  م�  ويف  امل�ش�رعة.  لبن�ن يف  اأحمد قمحية بطل  الراحل 

م�ش�بقتي  يف  الأول  املركز  يف  اجلي�س  فريق  حّل  ب�لنت�ئج، 

امل�ش�رعة، الروم�نية واحلرة.

بطولة �ضيف املبارزة  نّظم املركز الع�يل للري��شة الع�شكرية 

»بطولة  اإ�شم  حتت  املب�رزة  �شيف  بطولة 

الحت�د  �شمن  املن�شوية  الأندية  مب�ش�ركة  �شيقلي«  مي�ش�ل 

اجلي�س  حقق  وقد  املركز.  فريق  بينه�  ومن  للعبة  اللبن�ين 

اللواء  من  اخلوري  �شفيق  اأول  املع�ون  حّل  بحيث  جيدة  نت�ئج 

الت��شع يف املركز الأول، واملع�ون اأول رائد 

يف  الرابع  التدخل  فوج  من  كروم  بو 

املركز الث�ين، وكلٌّ من املع�ون اأول زي�د اجللبوط من املركز 

ربيع وهبه من فوج  اأول  والرقيب  الع�شكرية،  للري��شة  الع�يل 

التدخل اخل�م�س يف املركز الث�لث.

فريق اجلي�ض للكرة الطائرة

يف بطولة العامل الع�ضكرية ال�35

بطولة  يف  الط�ئرة  للكرة  اجلي�س  فريق  �ش�رك   

الع�مل الع�شكرية ال�35 والتي اأقيمت يف اجلمهورية 

البعثة  رئي�س  ب�إ�شراف  وذلك  الإيرانية،  الإ�شلمية 

املقدم بول �شليب� ورئي�س الفريق الرائد �ش�رل رزق، وقد 

امل�ش�ركة  الفرق  بني  انطب�ًع� جيًدا  الفريق  اأعطى 

واللجنة املنّظمة للبطولة.



مع  �ضيدا:  يف  ا  مرتاً  850 مل�ضافة  �ضباحة   •
املجل�س  نّظم  ال�شيف،  مو�شم  انته�ء 

مع  ب�لتع�ون  الإدم�ن  ملك�فحة  الأهلي 

املخدرات  من  للوق�ية  الوطني  الربن�مج 

وجمعية  الجتم�عية  ال�شوؤون  وزارة  يف 

وبرع�ية  �شيدا  و�ش�طئ  الزيرة  اأ�شدق�ء 

حممد  املهند�س  �شيدا  بلدية  رئي�س 

 850 مل�ش�فة  �شب�حة  �شب�ق  ال�شعودي، 

�ش�طئ  اإىل  اإدم����ن  ب��ل  »ن�شبح  م���رًتا: 

التوعية  برن�مج  �شمن  وذلك  الأم�ن«، 

حول خم�طر الإدم�ن على املخدرات.

�شيدا  جزيرة  من  املت�ش�بقون  انطلق 

وح��ّق��ق  ال��ق��م��ل��ة،  ���ش���ط��ئ  اإىل  و���ش��وًل 

حّل  فقد  الأوىل،  املراكز  الع�شكريون 

اجلندي  من  كّل  �شنة   26-18 فئة  عن 

حممد عجمي من لواء الدعم يف املركز 

الأول، والعريف علي عز الدين من اللواء 

فئة  وع��ن  الث�ين.  املركز  يف  اخل�م�س 

الي��س  الرقيب  حّل  ف��وق،  وم�  �شنة   27

املركز  الأول يف  التدخل  فوج  كرتا من 

اللواء  من  داغ��ر  لوي�س  واجلندي  الأول، 

اللوج�شتي يف املركز الث�ين.

نّظمت  ترياثلون:  ال��ب��رتون  �ضباق   •
البرتون  �شب�ق  ليب�نون  ت��راي  جمعية 

انطلًق�  وذل��ك   2016 للع�م  تري�ثلون 

البرتون،   – �شتيف�نو  �ش�ن  منتجع  من 

الربب�رة،  املدفون،  عبيدا،  بكفر  مروًرا 

يف  اجلي�س  ���ش���رك  وال��ع��ودة.  املن�شف، 

الزعبي  علي  اأول  اجلندي  وحّل  ال�شب�ق 

يف  ال��ث���ين  امل��رك��ز  يف  ال�ش�بع(  )ال��ل��واء 

الحت�دية،  امل�ش�فة  م�ش�بقة 

وحّل يف املركز نف�شه العريف 

التدخل  )ف��وج  �شموا  اأحمد 

امل�ش�فة  م�ش�بقة  يف  الث�ين( 

)ال�شرطة  زي�دة  وائل  والرقيب  الأوملبية، 

خم�يل  ج���ك  وامل��ع���ون  الع�شكرية(، 

عمر  واجلندي  امل�شتقل(،  الأ�شغ�ل  )فوج 

�شب�ق  يف  البحر(  مغ�وير  )فوج  حمد  اأبو 

الرتي�ثلون – بدل.

الق�ع  بلدية  نّظمت  القاع:  �ضباق   •
الثق�يف  والتن�شيط  املط�لعة  وم��رك��ز 

 OTI جمعية  مع  ب�لتع�ون  البلدة  يف 

ك�ن  وال��ذي  الث�لث  ال�شنوي  �شب�قه� 

ب�لق�ع«  لل�شلم  نرك�س  »تعوا  بعنوان 

اجل��ي�����س يف ه��ذا  ���ش���رك  )8 ك��ل��م(. 

اأول  ال��رق��ي��ب  وح��ل  ال�شب�ق 

املركز  يف  كركلي  ح�شن 

ع�شمت  اأول  اجلندي  الأول، 

ال��ث���ين  امل��رك��ز  غ��ري��زي يف 

يف  املو�شوي  اأح��م��د  واجل��ن��دي 

جميعهم  الث�لث؛  امل��رك��ز 

للري��شة  الع�يل  املركز  من 

الع�شكرية.

�ضباقات

�ضباقات

مربوك اأول  املع�ون  اإبنة  ف�طمة  �ش�ركت   •
م�شطفى الدقدوقي من مو�شيقى اجلي�س 

للري��شة  الع�يل  املركز  اإىل  )مف�شول 

الع�شكرية( يف بطولة لبن�ن الر�شمية يف 

كرة الط�ولة للع�م 2016 والتي اأقيمت يف 

ن�دي املون ل �ش�ل، وحّلت يف املركز الأول 

ك�أ�س  وت�شلمت  الربعم�ت،  فئة  عن 

البطولة وامليدالية الذهبية.

• �ش�رك الرقيب اأول ح�شني عوا�شة من 
مديرية الهند�شة يف بطولة لبن�ن لكم�ل 

املركز  يف  وحّل   2016 للع�م  الأج�ش�م 

الث�ين يف ال�Fitness، يف املركز الث�لث يف 

.Man’s Physique

لواء  �شوم�ن من  الرقيب علي  • �ش�رك 
املركز  اإىل  )مف�شول  ع�شر  الث�ين  امل�ش�ة 

بطولة  يف  الع�شكرية(  للري��شة  الع�يل 

التي  الك�زاكورا�س  لعبة  يف  الع�مل 

اأقيمت يف ال�شني، وحّل يف املركز الث�لث 

من بني 35 دولة م�ش�ركة ون�ل امليدالية 

اللجنة  من  تقدير  و�شه�دة  الربونزية، 

املنّظمة للبطولة.
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اجل�ئزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�ضابقة 

»اجلي�ض« لقرائها وتخ�ض�ض للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�ضطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�ضتبعد كل م�ضابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات 

وتر�ضل ال�ضفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة  العنوان  • تر�ضل احللول اىل 
اجلي�ض - الريزة - مديرية التوجيه - جملة 

»اجلي�ض« - »م�ضابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�ضتطاعة امل�ضرتك ت�ضليم امل�ضابقة 
ثكن اجلي�ض يف جميع املناطق.

الثاين. • اآخر موعد لقبول احللول 25 ت�ضرين 
2016. تعلن النتائج يف العدد املقبل. ة
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القي�دة،  اأجهزة  اأح��د   �1

العمل بن�ش�ط.

بلدة  ال��ب��ع��ري،  ه���دَر  وا���ش��ح،  �شبيل   �2

لبن�نية.

مدينة  ي�ب�ين،  مرف�أ  �ع،  قطَّ �شيف   �3

�شورية.

4� يدّلونه�، رئي�س جنوب افريقي� �ش�بق�.

5� قليل الوجود، مط�ر دويل يف جيبوتي.

6� نهر اأوروبي، متَّ وكرَث ال�شيء.

الق�رات، ممثلة  اإحدى   ، 7� خَدع وغ�سَّ

لبن�نية.

8� دمية اأطف�ل، �شئَم، فرار، �شّنور.

اإيط�لية،  جزيرة  احلنطة،  يف  ال��زوؤان   �9

من الأمرا�س.

10� مت�ش�به�ن، ع��شمة اأوروبية، اأح�شن 

الثن�ء على، جم�يل.

اف��ري��ق��ي��ة، م��ن���زل، خ��رق يف  دول���ة   �11

احل�ئط.

12� حرف ن�شب، عرَف ب�لطريق، مدينة 

فرن�شية.

قدمي  اإ�شم  لبن�نية،  مدينة  للنهي،   �13

لبعلبك.

14� للإ�شتدراك، حرف ن�شب.

15� ثلث رتب ع�شكرية، ع�ئلة.

مدينة   ، األحَّ افريقية،  ع��شمة   ، �شرَّ  �16

خليجية.

موؤلف  القت�ل،  يف  �شج�عته  اأمل�س،   �17

فرن�شي. مو�شيقي 

18� اأمري النحل وذكره�، حج�رة �شلبة 

رئي�س  مرتفعة،  اأر�س  ب�ل�شّوان،  ُتعرف 

افريقي.

فك�هي  ممثل  �شكينة،  �شقيقة   �19

م�شري راحل، تعرب.

20� مدينة هولندية، �َشّك، ُحَجج.

مي�شوري،  يرويه�  اأمريكية  ولي��ة   �21

طويلة.

ا: اأفقياً

ا: عمودياً

ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

اأول علي زريق • املعاون 
لواء امل�ش�ة ال�ش�د�س.

• الرقيب راغب �ضريتح
مديرية الهند�شة.

• العريف اأول ابراهيم ابراهيم
فوج التدخل الأول.

• �ضونا كريكور ارزومليان
بريوت.

ع��رب��ي��ة،  ع������ش��م��ة   �1

ال��زوج،  عربية،  ع��شمة 

يرغب.

لبن�ين  حكومة  رئي�س  ال�شيء،  اأّكَد   �2

راحل.

3� ق�نع� ب�، �شبيه، ُطرق.

افريقية،  دول��ة  ال��ك��واك��ب،  اأح��د   �4

حرف عطف.

رُت. ، عمَّ 5� ان�ش�ن، ذئب، �شعَف ورقَّ

ة. 6� �شقَّ ال�شيء، دولة كربى، تل، عطيَّ

7� من املق�يي�س، بحر، للتف�شري، مغنية 

م�شرية �ش�عدة.

خطوط  وراأين�،  �ش�دفن�   �8

ُولد  من  واجلبهة،  الكف 

معك.

�شفن كبرية  ور�شَخ،  ثبَت  �شحبوهم،   �9

للقت�ل.

معروفة  عملة  اآ�شيوية،  ع��شمة   �10

ع�ملي�، فزعة القلب، طرّي.

مر�س  جم�عة،  خمل�س،  ع�شل،   �11

�شدري.

12� اأمط�ر، اأعط�ه ب�ليد، اتب�ع.

13� داوى، ي�شيطر، قوامه، وّدي.

غ��رب  يف  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى،  ع��ت��َب   �14

روم�ني�، ع�ئ�س، حيوان معروف، مدينة 

�شوداني��ة.

ب��ح��رية  ���ش��خ�����س،  ك���ل  ي��ح��م��ل��ه   �15

ومغنية  فن�نة  ف��شل،  ال�����ش��ودان،  يف 

اأمريكية.

ي�أتي  احل���ل،  �شوء  َم،  تكلَّ كثري،   �16

بعدهم.

17� ت�شري يف اأثرهم، ال�شم الث�ين لفن�نة 

اأع�ش�ء  من  مت�ش�به�ن،  راحلة،  م�شرية 

اجل�شم.

بقر  من  قطيع  هندية،  �شحيفة   �18

ملغنية  الأول  ال���ش��م  وق���ور،  ال��وح�����س، 

اأمريكية توفيت 2012.

، مط�ر يف تركي�، نوع من  19� اأوثَق و�شدَّ

ال�شواريخ.

وحلمته  ���ش��داه  ث���وب   �20

تويف  م�شري  ممثل  حرير، 

2007، نوع من الأي�ئل.

لل سس اا وو بب لل اا نن مم اا ثث لل اا ءء اا وو لل لل اا

زز اا حح نن نن يي اا هه اا لل قق بب ءء زز لل اا لل

تت دد وو كك رر رر تت بب يي تت اا سس اا فف

نن وو تت سس اا لل وو اا يي حح مم هه هه فف جج رر

اا عع وو لل لل سس رر اا اا يي يي رر دد

دد كك اا رر جج فف كك مم جج رر غغ بب نن

ىى رر نن لل لل حح اا وو

ةة دد اا مم حح يي رر بب صص دد اا رر طط لل يي سس اا بب

لل اا لل اا جج نن اا رر كك سس لل مم اا سس لل

يي لل اا سس رر اا مم هه اا نن بب رر اا حح سس يي نن

مم مم رر كك بب حح لل لل نن اا تت اا وو كك

اا ضض مم اا وو دد رر اا يي اا حح لل مم اا

رر يي دد بب دد يي سس لل اا هه يي لل اا عع سس نن

اا بب نن وو لل دد سس مم دد مم زز عع وو

لل يي قق لل اا يي نن

بب اا تت وو نن يي صص لل اا كك رر اا مم نن اا دد لل اا

رر تت دد دد نن هه يي رر اا دد تت اا لل

تت اا فف يي وو شش لل اا جج وو رر نن نن يي بب اا عع ثث

غغ يي رر غغ دد رر اا وو دد اا بب وو بب حح عع رر تت اا

اا طط نن طط ةة فف يي هه رر لل اا بب اا دد هه اا نن

لل وو دد سس مم ىى هه نن دد ءء اا رر رر مم دد تت يي
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جون�ضون: اإيفند 

 �1900( ���ش��وي��دي  روائ���ي 

1976(. من اأدب�ء طبقة 

العّم�ل.  له : مدينة يف 

ج�ئزة  ن�ل  الظلم�ت. 

نوبل 1974.

 هان�ض فالدا:

 �1893( اأمل�����ين  روائ����ي 

بو�شف  اإ�شتهر   .)1947

الع�ديني.  الن��س  حي�ة 

له رواية: م� العمل الآن 

اأيه� الرجل ال�شعيف؟.

فرانك نوري�ض:

 �1870( اأمريكي  روائي 

ممثلي  اأب����رز   .)1902

ال����رواي����ة ال��واق��ع��ي��ة 

والإج���ت���م����ع���ي���ة يف 

رواي�ته:  من  اأمريك�. 

الخطبوط.

اإحرتام

الريزة

اإطلع

اأنغول

البحرين

ب��شتور

بريو

بعلبك

بط�ق�ت

ب�رم�

ثوب

ثعب�ن

جمل

جمهورية

حقول

درة

دين�مو

ذئ�ب

رقم

رفيق

زرافة

�ش�عة

�شوران

�شوفي�

�شفح

�ش�فيت�

طوكيو

طنبوريت

طهران

عيرتون

فوكلند

فولغ�

قمر

ق�س

ك�زينو

ك�مريون

مربوك

مرطب�ت

م�جدة

م�ش�مري

مونت�ن�

مريوب�

مو�شكو

نقد

هولندا

هواوين

وجه

و�شيم

ي�وندي

يخت 

ق�مو�س �شغري

احلل بني يديك

�شعبة احلل�شهلة احلل

 نن لل مم طط كك وو رر بب مم هه وو لل نن دد اا

 يي وو اا هه نن وو بب ثث طط نن بب وو رر يي تت

 وو قق جج رر اا كك اا وو اا عع بب عع لل بب كك

 اا حح دد اا رر سس ءء بب اا قق شش صص رر ثث وو

 وو مم ةة نن وو وو ذذ لل هه جج وو فف فف عع مم

 هه لل يي ةة شش مم طط رر قق مم اا حح يي بب اا

 نن قق دد رر فف اا صص وو فف يي اا مم قق اا نن

 سس اا عع ةة وو اا مم رر طط بب اا تت رر نن يي

 طط وو كك يي وو بب رر اا نن غغ وو لل اا اا دد

 كك اا زز يي نن وو اا زز صص اا فف يي تت اا بب

 مم فف ةة اا نن اا تت نن وو مم لل رر يي خخ تت

 اا وو يي نن بب ةة مم قق صص مم يي بب يي رر وو

 رر كك رر وو اا زز يي مم جج مم فف وو لل غغ اا

 تت لل وو رر سس رر سس رر اا يي اا وو نن دد يي

 حح اا هه تت تت يي وو سس ةة بب طط اا قق اا تت

 اا نن مم يي وو لل مم رر اا لل بب حح رر يي نن

 نن دد جج عع رر اا دد كك اا مم يي رر وو نن يي
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ع
�أب

هل تريد اأن 

تكت�شف م� 

هو خمّب�أ يف 

داخل ال�شورة؟

م� عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�شطه�، على 

اأن تكون  

امل�ش�فة قريبة 

جًدا، ثم ح�ول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�شورة 

تدريًج�، 

حم�وًل اأن  

تخرتقه� 

بنظرك حتى 

تتو�شل اىل 

روؤية الأ�شك�ل 

الثلثية 

الأبع�د التي 

�شتظهر 

اأم�مك. 

129 العدد 377



العدد 188377

يكت�شي عيد ال�شتقلل هذا الع�م حّلًة جديدة مع انتخ�ب رئي�س للجمهورية 

ق�دته�  واأحد  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  ابن  وهو  عون،  مي�ش�ل  العم�د   – اللبن�نية 

واإر�ش�ء  وتطّوره�،  نهو�شه�  م�شرية  يف  وا�شحة  ب�شم�ت  ترك  الذي  ال�ش�بقني، 

مك�نته� الوطنية خلل مرحلة مف�شلّية من ت�ريخ لبن�ن احلديث.

رئ��شة  مقّدمه�  ويف  الد�شتورية  املوؤ�ش�ش�ت  ع�دت  احلدث،  النتخ�ب  هذا  ومع 

ودولًي�،  حملًي�  البلد،  �شوؤون  اإدارة  يف  الطبيعي  دوره�  مم�ر�شة  اإىل  اجلمهورية 

ع�د  كم�  �شعيد،  كّل  على  واع��ٍد  مب�شتقبل  ال�شعداء  اللبن�نيون  وتنّف�س 

غي�ب  بعد  اجلي�س،  ينّظمه  والذي  بريوت،  و�شط  يف  ب�لعيد  املركزي  الحتف�ل 

هذا الحتف�ل عن امل�شهد الوطني ل�شنتني متت�ليتني ب�شبب ال�شغور الرئ��شي. 

للجي�س يف وجدان املواطنني دائًم� ح�شٌة وازنة من هذا العيد، كيف ل، وهو 

على  و�شي�دته  ال�شعب  لوحدة  رمًزا  اجل�ش�م  وت�شحي�ته  ودوره  ببنيته  ميّثل  الذي 

اأر�شه، والعني التي ل تن�م دف�ًع� عن كّل �شرب من تراب الوطن، وحف�ًظ� على 

كرامة اأبن�ئه التي كفله� الد�شتور والق�نون.

احلني  بني  �شبيله  تعرت�س  التي  امل�ش�عب  ي�شكو  اأن  اللبن�ين  للمواطن  بّد  ل 

واأّن  ق�ئمة،  وطنه  دع�ئم  اأّن  اإىل  يطمئّن  ب�ت  نف�شه  الوقت  يف  لكّنه  والآخر، 

قوّي  وجي�ٍس  الد�شتورية،  موؤ�ش�ش�ته�  عقد  اكتمل  دولة  ظّل  يف  م�شون  غده 

يح�فظ على الأمن يف داخل البلد وعند حدوده� وي�شرب بيٍد من حديد اأوك�ر 

الإره�بيني، جم�ع�ٍت واأفراًدا. الراأي الع�م يف الع�مل يعلن ذلك ويوؤّكده، ل بل 

الذي يتهّدد  الإره�ب  امل�ش�ركني يف احلرب على  لبن�ن هو يف طليعة  اأّن  يعترب 

بحيث  اأكرث من مك�ن،  بينه� يف  م�  ترتبط خلي�ه يف  والذي  ب�أ�شره،  الع�مل 

ولو مّت ك�شف جمرميه يف   ،� اأي�شً اآخر  لو مّت �شربه يف مك�ن، اهتّز يف مك�ن 

األي�شت بلدن� يف املوقع املمّيز  اأزيحت الأقنعة عنه يف اأكرث من جهة؛  جهة، 

من الكرة الأر�شّية، ت�ريخًي� وجغرافًي� وح�ش�رًة وتطّلع�ت؟

العميد علي قان�ضو

مدير التوجيه

ال�ضتقلل بحّلة جديدة

عبارة

العدد 130377
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