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يف  اللبناين  اجلي�ش  تاأ�صي�ش  مع  الثالثة  ال�صعبة  تاأ�ص�صت 

الأول من اآب 1945، وكانت جزًءا من قيادة اجلي�ش العليا 

ويف  اجلي�ش.  وبقائد  القيادة  حرب  اأركان  برئي�ش  وترتبط 

العام 1978، ا�صتبدلت ت�صمية ال�صعبة الثالثة باأركان اجلي�ش 

للعمليات، واأ�صبح رئي�صها نائًبا لرئي�ش الأركان للعمليات.

التاريخ  لبنان  هنا  وامل�صتقبل...  واحلا�صر  املا�صي  هنا 

اجلوية،  وب�صوره  بخرائطه  احلا�صر  ولبنان  بجغرافيته، 

هنا  التحتية.  وبناه  الإعمارية  بتحديثاته  امل�صتقبل  ولبنان 

هيكلية  يف  ا�صتحدثت  التي  اجلغرافية  ال�صوؤون  مديرية 

�صة الع�صكرية مبوجب قانون 6 �صباط 1962. املوؤ�صّ

»لي�ش لقاًء تقليدًيا �صنوًيا فح�صب، بل هو فعل حمبة ووفاء 

ل�صهدائنا الأبرار«... اإّنه احلفل ال�صنوي للجنة تن�صيق ودعم 

ن�صاطات اأبناء �صهداء اجلي�ش اللبناين، الذي اأقيم يف ح�صور 

قائد اجلي�ش العماد قهوجي، اإىل جانب اأع�صاء اللجنة وعدد 

من ال�صخ�صيات الر�صمية والجتماعية والثقافية والفنية.
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ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 4367

وزير 

الدفاع الوطني 

يبحث مع 

قائد اجلي�ش 

�صوؤوًنا اأمنية

قائد  �سمري مقبل،  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء  رئي�ش جمل�ش  نائب  دولة  زار 

والأو�ساع  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  �سوؤون  يف  معه  وبحث  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

الأمنية يف البالد.

كما تطّرق البحث اإىل املهّمات التي تنّفذها قوى اجلي�ش يف مواجهة التنظيمات 

الإرهابية على احلدود ال�سرقية، ومالحقة خالياها  يف الداخل.  

ويف وقت لحق، اجتمع الوزير مقبل مع قائد اجلي�ش الذي زاره يف مكتبه يف الوزارة، 

املتخذة  والتدابري  والداخل  احل��دود  باأمن  تتعّلق  موا�سيع  �سل�سلة  يف  ت��داول  حيث 

يعّكر  ما  دون  واحلوؤول  الأمن،  على  للحفاظ  الأمنية  الأجهزة  باقي  مع  بالتن�سيق 

�سفو الأعياد. كما جرى التداول يف موا�سيع اإدارية تعود للموؤ�س�سة الع�سكرية وتاأمني 

ح�سن �سري العمل فيها.

ال�صفري الربيطاين لدى وزير الدفاع:

م�صاعدة لإن�صاء وجتهيز فوج احلدود الربّية الرابع  

و�صفري فنلندا ملزيد من الدعم

الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء  رئي�ش جمل�ش  نائب  دولة  ا�ستقبل 

الربيطاين  ال�سفري  الوزارة،  �سمري مقبل، يف مكتبه يف  الأ�ستاذ 

ال�سيد  Hugo Shorter الذي اأعلن ر�سمًيا عن دعم بريطاين 

الرّبية  احل��دود  فوج  لإن�ساء  دولر  ماليني  ع�سرة  بقيمة  جديد 

الرابع وجتهيزه. وتندرج هذه امل�ساعدة يف اإطار املرحلة الأخرية 

من برنامج ال�سراكة مع اجلي�ش اللبناين.

اأعلن باأّن بريطانيا �ستدعم  اأن  Hugo: ي�سّرين  وقال ال�سفري 

و�سي�ساهم  الرابع.  الرّبية  احلدود  فوج  لإن�ساء  اللبناين  اجلي�ش 

هذا الأمر يف توفري حماية اأف�سل حلدود لبنان الرّبية املمتدة على 

اأفواج  به  تقوم  الذي  املمتاز  العمل  �سيكّمل  100 كلم، كما 

احلدود الربّية الثالثة الأخرى.

واأ�ساف: �سيتّم جتهيز فوج احلدود الرّبية الرابع باأحدث اأجهزة 

ات املراقبة املتحّركة، واأبراج  الت�سالت، والكامريات، ومن�سّ

على  للم�ساعدة  روف��ر،  راجن  نوع  من  واآليات  احل��دود  مراقبة 

حماية احلدود. ونحن نفتخر بامل�ساعدة التي نقّدمها اإىل جنود 

وجنديات اجلي�ش اللبناين البا�سل الذين يحمون ا�ستقرار لبنان 

خالل هذه الفرة الع�سيبة التي متّر بها املنطقة.

يف  مبا  هائلة  حتّديات  يواجه  زال  ما  لبنان  اإن  اأخ��رًيا،  وقال 

عازمون  ونحن  �سوريا،  يف  الدائر  النزاع  وتبعات  الإرهاب  ذلك 

على البقاء اإىل جانبه يف دفاعه عن �سيادته وا�ستقراره وازدهاره.

كذلك، ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل، يف 

ال�سفري الربيطاين

�سفري فنلندا
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مكتبه يف الوزارة، �سفري فنلندا ال�سيد ماتي ل�سيلال وبحث معه 

يف الأو�ساع والتطّورات الراهنة يف لبنان واملنطقة، بالإ�سافة اىل 

الدور الذي توؤديه قوات الأمم املتحدة املوؤقتة والتي ت�سارك فيها 

القوات الفنلندية ب�سكل فّعال منذ العام 1982.

وقد نقل ال�سفري الفنلندي للوزير مقبل، رغبة كل من وزيري 

من  املزيد  لتقدمي  لبنان،  زيارة  يف  والأ�ستوين  الفنلندي  الدفاع 

الإرهاب،  �سد  معركته  ا يف  اللبناين، خ�سو�سً للجي�ش  الدعم 

اإ�سافة اإىل تفّقد قواتهما امل�ساركة يف ال�»يونيفيل«.

وا�ستقبل الوزير مقبل، رئي�ش كتلة الوفاء للمقاومة النيابية 

عن  امل�سوؤول  �سفا  وفيق  احل��اج  يرافقه  رع��د،  حممد  النائب 

البحث  اللقاء،  الله. جرى خالل  والرتباط يف حزب  التن�سيق 

والأجواء  النتائج  اإىل  اإ�سافة  الراهنة ب�سكل عام،  الأو�ساع  يف 

برج  منطقة  طالت  التي  الآثمة  التفجريات  تركتها  التي 

مثل  تكرار  دون  للحوؤول  املّتخذة  الأمنية  والتدابري  الرباجنة، 

هذه العتداءات.

اآخر  معه  وا�ستعر�ش  حبي�ش  ه��ادي  النائب  ا�ستقبل  كما 

التطّورات.

الإ�سالمية  املقاومة  حركة  من  وف��ًدا  ا�ستقبل  كذلك، 

الزيارة:  قال عقب  الذي  بركة  ال�سيد علي  يتقّدمه  )حما�ش( 

»كانت منا�سبة اأطلعنا فيها الوزير مقبل على الأو�ساع  داخل 

املباركة  القد�ش  انتفا�سة  ا يف ظل  املحتلة، وخ�سو�سً فل�سطني 

الحتالل  مع  مواجهة  الفل�سطيني  ال�سعب  يخو�ش  حيث 

يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  مقّد�ساته  عن  دفاًعا  ال�سهيوين، 

فل�سطني«.

اأّكدنا لدولته حر�ش حركة حما�ش على اأمن  واأ�ساف: لقد 

اأّكدنا  لبنان. كما  ال�سلم الأهلي يف  وا�ستقراره، وعلى  لبنان 

احلر�ش على التعاون مع وزارة الدفاع يف لبنان وقيادة اجلي�ش 

داخل  وال�ستقرار  الأم��ن  على  املحافظة  اأجل  من  اللبناين، 

املخيمات وخارجها، واأّن موقف الف�سائل الفل�سطينية يف لبنان 

موّحد �سد الإرهاب، و�سّد كّل من يعمل على �سرب ال�ستقرار.

بدوره، �سكر الوزير مقبل، ال�سيد بركة على مواقف احلركة 

املخّيمات،  داخل  الأمن  �سبط  يف  دورها  على  مثنًيا  املعلنة، 

والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية للحفاظ على الأمن.

املحكمة  ل��دى  احلكومة  مفّو�ش  مقبل  الوزير  زّوار  وم��ن 

العمل  �سري  على  اأطلعه  الذي  �سقر  �سقر  القا�سي  الع�سكرية 

بالن�سبة للملفات  والتحقيقات اجلارية مع املوقوفني.

النائب حممد رعد يرافقه احلاج وفيق �سفا

وفد من حركة املقاومة الإ�سالمية

النائب هادي حبي�ش

القا�سي �سقر �سقر



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 6367

القائم باأعمال ال�سفارة الربيطانية القائم باأعمال ال�سفارة الأمريكية بالوكالة

ال�سفري اليوناين �سفرية الحتاد الأوروبي

قائد اجلي�ش ي�صتقبل عدًدا من ال�صفراء

ودبلوما�صية ع�صكرية  و�صخ�صيات 

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

ال�سيد  بالوكالة  الأمريكية  ال�سفارة  باأعمال  القائم  الريزة، 

Daniel Hall، وتطّرق البحث اإىل الأو�ساع العامة وعالقات 
ا،  اأي�سً قهوجي  العماد  والتقى  البلدين.  جي�سي  بني  التعاون 

.Christina Lassen سفرية الحتاد الأوروبي ال�سيدة�
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القائم باأعمال ال�سفارة اليمنية

القائم باأعمال �سفارة فنلندا مع وفد مرافق

القائم  من:  كاًل  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

ال�سفري   ،Hugo Shorter ال�سيد  الربيطانية  ال�سفارة  باأعمال 

ال�سفارة  باأعمال  القائم   ،Théodore Passas ال�سيد  اليوناين 

فنلندا  �سفارة  باأعمال  والقائم  الديلمي،  علي  ال�سيد  اليمنية 

املقّدم  الع�سكري  امللحق  يرافقه   Matti Lassila ال�سيد 

�سمن  العاملة  الفنلندية  الوحدة  وقائد   ،Anssi Hatakka
.Kari Kaakinen اإطار قوات الأمم املّتحدة املوؤقتة املقّدم

ال�سفراء  من  وف��ًدا  اجلي�ش  قائد  الع�ماد  ا�ستقبل  كذلك، 

قوات  وق�ائد  لبنان،  يف  املعتمدين  الع�سكري�ني  وامللحقني 

بورتولنو،  لوت��س�يانو  اجلن�رال  لبنان  يف  املوؤق��تة  املّتحدة  الأمم 

 Cigrid واملم�ثل ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم املتحدة ال�سيدة

.Kaag
والتن�سيق  التعاون  تفعيل  اللقاء  خالل  البحث  تناول  وقد 

اجلي�ش  ق��درات  ال�سديقة  ال��دول  ودع��م  الإره��اب،  ملكافحة 

اللبناين وجهوده يف مواجهة التنظيمات واخلالي�ا الإرهابية.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 8367

Pompeo وال�صيناتور الأمريكي ...

 Mike ال�سيد  الأمريكي  ال�سيناتور  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

باأعمال  القائم  ح�سور  يف  مرافق،  وفٍد  راأ�ش  على   Pompeo
البحث  وتناول   ،Richard Jones ال�سيد  الأمريكية  ال�سفارة 

الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.

... وم�صاعدة وزير اخلارجية الأمريكي

الأمريكي  اخلارجية  وزير  م�ساعدة  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

ح�سور  يف  م��راف��ق،  وف��د  مع   Rose Gottemoelle ال�سيدة 

وا�ستعر�ش   ،Jones ال�سيد  الأمريكية  ال�سفارة  باأعمال  القائم 

جي�سي  بني  التعاون  وعالقات  العامة  الأو���س��اع  املجتمعون 

البلدين.

... وقائد القوات اجلوية الأمريكية

ا�ستقبل العماد قهوجي، قائد القوات اجلوية يف القيادة الو�سطى 

الأمريكية اجلرنال Charles Q.Brown الذي زاره على راأ�ش 

Jones، وبحث معه يف العالقات  ال�سفري  وفٍد مرافق يف ح�سور 

ا التعاون يف جمال تدريب  الثنائية بني جي�سي البلدين، خ�سو�سً

القوات اجلوية اللبنانية وت�سليحها.

... وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  قائد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

لبنان اجلرنال لوت�سيانو بورتولنو، وبحث معه يف الأو�ساع على 

احلدود اجلنوبية، والتعاون امل�سرك بني اجلانبني للحفاظ على 

ا�ستقرار هذه املناطق وتنفيذ القرار 1701.





ا�ستقباالت 

القائد

العدد 10367

النائبان الوليد �سكرية وكامل الرفاعي النائب بهية احلريري

النائبان زياد القادري وجمال اجلراح يرافقهما ال�سيد اأحمد احلريري النائب حممد رعد يرافقه احلاج وفيق �سفا

... ونواًبا

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النّواب ال�سادة: بهية احلريري، الوليد �سكرية وكامل الرفاعي، ورئي�ش كتلة 

الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد يرافقه احلاج وفيق �سفا. وقد بحثت يف اللقاءات التطّورات الراهنة يف البالد.

كما ا�ستقبل النائبني زياد القادري وجمال اجلراح يرافقهما ال�سيد اأحمد احلريري.
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وزير الزراعة النائب اأكرم �سهيب وزير العدل اللواء اأ�سرف ريفي

الوزيران ال�سابقان نقول نّحا�ش ووليد الداعوق وزير ال�سباب والريا�سة العميد عبد املّطلب احلّناوي

... ووزراء

عبد  العميد  والريا�سة  ال�سباب  ووزير  �سهيب،  اأكرم  النائب  الزراعة  وزير  ريفي،  اأ�سرف  اللواء  العدل  وزير  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

املّطلب احلّناوي، وبحث معهم يف الأو�ساع العامة والتطّورات الراهنة يف البالد.

كما ا�ستقبل يف وقت لحق الوزيرين ال�سابقني نقول نّحا�ش ووليد الداعوق.



مدير عام الأمن العام اللواء عبا�ش ابراهيم

القا�سي داين الزعّني

وفد من رابطة اأبناء بريوت

مدير عام اجلمارك �سفيق مرعي على راأ�ش وفٍد مرافق

الدكتور جوزيف جربا

وفد من جامعة AUST يتقّدمه الدكتور ريا�ش �سقر

ا�ستقباالت 

القائد
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... وقادة اأجهزة اأمنّية

... ووفوًدا

الأو�ساع  يف  معه  وبحث  ابراهيم،  عبا�ش  اللواء  العام  الأمن  عام  مدير  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

الأمنية يف البالد.

كما ا�ستقبل يف الإطار نف�سه، مدير عام اجلمارك �سفيق مرعي على راأ�ش وفٍد مرافق.

التقى العماد قهوجي، ويف اأوقات خمتلفة، كاًل من: القا�سي داين الزعّني، الدكتور جوزيف 

جربا، وفد من رابطة اأبناء بريوت، ووفد من جامعة AUST يتقّدمه الدكتور ريا�ش �سقر، عر�ش 

معه جمالت التعاون بني اجلي�ش واجلامعة.







ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان
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وفد من املنظمة الأوروبية لالأمن وال�سالم

وفد ع�سكري اأردينوفد ع�سكري اأرميني

القا�سي ريا�ش اأبو غيداالنائب اأنطوان �سعد

رئي�ش الأركان ي�صتقبل عّدة وفود

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

مكتبه يف الريزة، وفًدا من املنظمة الأوروبية لالأمن وال�سالم، 

ومعن  عالمة  �سعيد  واملحاميني  �سعيد  اأبو  هيثم  ال�سفري  �سّم 

املوؤ�س�سة  دعم  و�سبل  العامة  الأو�ساع  البحث  وتناول  الأ�سعد. 

الع�سكرية.

مدير  وهبي  �سربل  ال�سفري  �سلمان  الركن  اللواء  وا�ستقبل 

ال�سوؤون ال�سيا�سية يف وزارة اخلارجية، يرافقه ال�سيد ب�سري عزام، 

وجرى البحث يف �سوؤون تهّم وزارة اخلارجية واملوؤ�س�سة الع�سكرية.

الدفاعية  ال�سيا�سة  ق�سم  رئي�ش  ا  اأي�سً الأركان  رئي�ش  والتقى 

يف وزارة الدفاع الأرمينية ال�سيد ليفون اإيفازيان على راأ�ش وفد 

اجلي�ش  يف  ال�سراتيجي  التخطيط  هيئة  ورئي�ش  ع�سكري، 

ا وفد  اأي�سً الذي رافقه  الرقاد  اللواء املهند�ش نايل حممد  الأردين 

من ال�سباط.

كذلك، ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان، النائب اأنطوان �سعد 

وا�ستقبل يف  امل�ستجدات.  واآخر  العامة  الأو�ساع  يف  معه  وبحث 

الإطار نف�سه، القا�سي ريا�ش اأبو غيدا.



ا�صت�صهد اجلندي علي ب�صام قا�صم زين واأ�صيب اأربعة ع�صكريني بينهم 

�صابط برتبة مقّدم، اإثر تعّر�ش قوة من اجلي�ش لإطالق نار خالل دهم 

مطلوبني يف دار الوا�صعة قرب بعلبك.

ويف التفا�صيل، اأنه يف اأثناء قيام دورية من اجلي�ش )2015/12/28( يف 

منطقة دار الوا�صعة بدهم اأماكن عدد من املطلوبني لتوّرطهم يف جرمية 

 ،2014 العام  خالل  ح�صلت  التي  بتدعي 

تعّر�صت لإطالق نار كثيف من قبل جمموعة 

الع�صكريني  اأحد  ا�صت�صهاد  اإىل  اأّدى  م�صّلحة، ما 

قوى  تابعت  وقد  بجروح.  اآخرين   4 واإ�صابة 

اجلي�ش مالحقة املجموعة امل�صّلحة املوؤلفة من 

8 عنا�صر، حيث متّكنت من حما�صرتهم يف 

اأحد املباين وتوقيفهم جميًعا بعد ا�صت�صالمهم، 

وتبنّي اأن ثالثة منهم �صالعون يف اجلرمية املذكورة وحمالون اأمام املجل�ش 

والذخائــر  الأ�صلحة احلربية  العديل، وقد �صبطت بحوزتهم كمية من 

واملخــدرات.

عمليات  تنفيذ  اجلي�ش  قوى  تابعت  املوقوفني  التحقيق مع  موازاة  ويف 

الدهم لتوقيف باقي املتورطني.

الدهم  عمليات  باأن  التوجيه(  مديرية  )بيانات  اجلي�ش  قيادة  واأفادت 

التي نّفذت يف دار الوا�صعة، بحًثا عن مطلوبني، اأّدت اإىل ك�صف معملني 

كبريين لت�صنيع املخدرات وحبوب الكبتاغون يعودان للمطلوبني ح�صن 

اإىل �صبط كميات من  اأ�صارت  قي�صر جعفر. كما  عجاج جعفر وحممد 

والأمتعة  والذخائر  ال�صاروخية  والقذائف  واملتو�صطة  اخلفيفة  الأ�صلحة 

املختلفة،  الع�صكرية 

�صيارة  اإىل  بالإ�صافة 

وثــالث  م�صروقة 

دون  من  �صيارات 

اأوراق قانونية.

�سهدا�ؤنا

اإعداد: 

نينا عقل خليل
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ال�صهيد ت�صييع اجلندي 

بتاريخ  اأ�سدرته  بيان  يف  القيادة  نعت 

قا�سم  ب�سام  اجلندي علي   ،2015/12/28

زين الذي ا�ست�سهد يف اأثناء تنفيذ مهمة 

دار  منطقة  يف  وا�ستقرار  اأم��ن  حفظ 

مرا�سم  لل�سهيد  اأجريت  وقد  الوا�سعة. 

م�ست�سفى  اأم���ام  ال��الزم��ة  ال��ت��ك��رمي 

وت���ّم  بعلبك،  يف  اجلامعي  الأم��ل  دار 

واجلرح��ى  احل��رب  اأو�سم��ة  تقلي��ده 

الدرج��ة  من  الع�سك��ري  والتقدي��ر 

الربونزي��ة.

اجلندي  والأه����ايل  ال��ق��ي��ادة  و�سّيعت 

ماأمت  يف  �سم�سطار  بلدته  يف  ال�سهيد 

مهيب، وقد �سّجي جثمانه يف ح�سينية 

يف  والأحبة  الأه��ل  وّدع��ه  حيث  البلدة 

اأجواء موؤثرة.

كلمة قيادة اجلي�ش

األقى ممثل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ 

جان  العماد  اجلي�ش  وقائد  مقبل  �سمري 

فريجي  كرم  املهند�ش  العقيد  قهوجي 

لن  »اجلي�ش  اأّن  فيها  اأّك���د  كلمة 

يتهاون اإطالًقا مع املعتدين على حياة 

واخلارجني  بالأمن  واملخّلني  املواطنني 

على القانون«.

واأ�ساف: »اإن م�ساعر احلزن والأمل التي 

فقدان  على  اليوم  �سدورنا  يف  تختلج 

يوازيها  الأ�سداء،  واحد من خرية رجالنا 

التي  ال��ك��ربى  بالت�سحية  اع��ت��زارن��ا 

قّدمها ال�سهيد دفًعا ليد الغدر والإجرام، 

املرّب�سة �سًرا ب�سالمة اأهلنا يف املواطنية 

واع��ت��زازن��ا  ال��ك��رمي،  احل���ّر  وعي�سهم 

التي  الوفية،  الأبّية  بعائلته  كذلك 

اإرادة  على  كنفها  يف  ال�سهيد  ترعرع 

لبنان  حمبة  وع��ل��ى  للجميع،  اخل��ري 

اأّن الإميان به هو جزٌء ل يتجزاأ  واعتبار 

من الإميان بالله«.

من  الوا�سحة  ر�سالتنا  »اإّن  وت��اب��ع: 

خالل �سريبة الدم التي قّدمها رفاقنا يف 

ا�صت�صهاد اجلندي علي زين

خالل عملية دهم مطلوبني

واجلي�ش يقب�ش على متوّرطني



واملجرمني،  القتلة  مواجهة ع�سابة من 

اأفرادها، تكمن  القب�ش على  اإلقاء  ويف 

الإطالق  على  يتهاون  ل  اجلي�ش  اأّن  يف 

املواطنني  ح��ي��اة  على  املعتدين  م��ع 

واخل���ارج���ني على  ب��الأم��ن  وامل��خ��ّل��ني 

بد  ل  الزمن،  طال  مهما  واأّنه  القانون، 

ه��وؤلء،  وج��وه  عن  الأقنعة  ت�سقط  اأن 

وينالوا جزاءهم  العدالة  ليقعوا يف قب�سة 

لن  اجلي�ش  فعيون  ي�ستحقون،  ال��ذي 

الأمن  م�سرية  حماية  عن  اأب��ًدا  تغفل 

عن  تغفل  لن  اأّنها  كما  وال�ستقرار، 

العدّو  خطر  من  الوطن  ح��دود  حماية 

الإ�سرائيلي والإرهاب.

ال�سيخ  البقاع  مفتي  األ��ق��ى  ب���دوره، 

اأن  خليل �سقري كلمة �سدد فيها على 

»اجلي�ش �سياج الوطن ويجب على كل 

من يتعّر�ش له ب�سوء اأن ينال عقابه«.

ال�سهيد،  جثمان  على  ال�سالة  وبعد 

مب�ساركة  الت�سييع  موكب  انطلق 

الع�سكرية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ح�����س��د 

والأمنية وفاعليات املنطقة نحو جّبانة 

البلدة حيث ووري الرثى.
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حي��اة  ع��ن  نب��ذة  يل��ي  م��ا  يف 

ال�سهي��د:

- من مواليد 1989/10/6 يف �سم�سطار، 

 – بعلبك  حمافظة  بعلبك،  ق�ساء 

الهرمل.

التدخل  ف��وج  يف  خدماته  م���ّددت   -

الرابع اعتباًرا من 2011/2/8.

بتاريخ  الفعلية  اخلدمة  اإىل  نقل   -

.2012/12/1

منطقة  خم��اب��رات  ف��رع  ع��داد  من   -

البقاع.

- حائز: 

• و�سام احلرب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.

اأرب��ع  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

- عازب.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2015/12/28.

ال�ست�سهاد،  بعد  اأعلى  لرتبة  رّق��ي   -

وم��ن��ح اأو���س��م��ة: احل����رب، اجل��رح��ى، 

قائ��د  العماد  وتنويه  الع�سكري  التقدير 

اجلي���ش.

ال�صهيد يف �صطور



قيادة  �سّيعت  والع�سكريني،  املواطنني  من  ح�سد  ح�سور  يف 

اجلي�ش واأهايل بلدة حبو�ش- النبطية، املجند املمّددة خدماته 

ف�سل عبا�ش حالل، الذي ا�ست�سهد يف الثالث من �سهر كانون 

جّراء  من  بها  اأ�سيب  قد  كان  بجراح  متاأثًرا  املن�سرم،  الأول 

التفجري الإرهابي الذي ا�ستهدف منطقة برج الرباجنة بتاريخ 

.2015/11/12

الع�سكري  امل�ست�سفى  اأم��ام  من  الت�سييع  موكب  انطلق 

تقليد  ومّت  التكرمي  مرا�سم  اأقيمت  حيث  بدارو،  يف  املركزي 

ال�سهيد اأو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من الدرجة 

الربونزية. جثمان ال�سهيد الذي لّف بالعلم اللبناين، رفع على 

يّتجه  اأن  قبل  ال�سالح،  رف��اق  اأك���ّف 

جاب  حيث  حبو�ش  بلدته  اإىل  املوكب 

وقد  الأكاليل.  يتقّدمه حملة  �سوارعها 

الطاهر يف  ال�سالة على جثمانه  اأقيمت 

ح�سور العقيد ن�سري عليق ممثاًل نائب 

رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني 

ال�ستاذ �سمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد 

ورفاقه  الفقيد  وعائلة  قهوجي،  ج��ان 

وفاعليات.

باملنا�سبة  كلمة  عليق  العقيد  واألقى 

والأخالقية  الع�سكرية  باملزايا  فيها  نّوه 

ووطنه،  ملوؤ�س�سته  وباإخال�سه  لل�سهيد، 

وقال: »يف هذا اليوم احلزين، تزّف املوؤ�س�سة 

الوطن، واحًدا من خرية  اإىل  الع�سكرّية 

رجالها ال�سجعان، عانى ما عاناه من اآلم اجلراح، لريتفع اإىل 

ا بعد اأن امتزجت دماوؤه الطاهرة  عامل املجد واخللود، �سهيًدا بارًّ

مع دماء املواطنني الأبرياء، الذين �سقطوا غدًرا على يد الإرهاب 

املجرم بالأم�ش القريب يف منطقة برج الرباجنة. لكن اللحمة 

وعزم  اجلبان،  الإرهابي  العمل  هذا  اإثر  جتّلت  التي  الوطنية 

اجلي�ش على امل�سي قدًما يف اقتالع اأ�سواك الإرهاب من ج�سم 

املنا�سب على املخّططني املجرمني، وحال  الرّد  الوطن، �سّكال 

دون حتقيق اأهدافهم الهدامة يف اإثارة الفنت والنعرات الطائفية 

واملذهبية البغي�سة«.

واأ�ساف: »اإن اأكرث ما نحتاج اإليه يف هذه املرحلة الدقيقة من 

تاريخ البالد، هو ر�ّش ال�سفوف وتر�سيخ تلك اللحمة، وتعزيز اإرادة 

وحده نحبط  النهج  فبهذا  والتحديات،  امل�ساعب  اأمام  ال�سمود 

خمططات الإرهابيني وجميع الأعداء املرب�سني �سًرا بالوطن. 

يّدخر  لن  باأن اجلي�ش  ثقة  وكونوا على 

اأو ت�سحية يف �سبيل احلفاظ على  جهًدا 

يفّرط  ول��ن  جميًعا،  اللبنانيني  اأم��ن 

من  ت�سقط  واحدة  دم  بقطرة  اأمنلة  قيد 

ع�سكري اأو مواطن يف اأي موقٍع كان«.

يف  الغايل  �سهيدنا  ك��ان  »م��ا  وت��اب��ع: 

مثاًل  اإّل  الع�سكرّية،  خدمته  �سنوات 

الذات،  ونكران  والن�سباط  للمناقبّية 

وكان بالتاأكيد ي�سع ن�سب عينيه قدر 

ال�سهادة يف يوم من الأّيام، وذلك بحكم 

�سته التي تقوم على مبادئ ال�سرف  اإميانه العميق بر�سالة موؤ�سّ

والت�سحية والوفاء، وبحكم تربيته النقّية ال�ساحلة منذ نعومة 

اجلميع  يعرف  اأ�سيلة،  جنوبية  عائلة  اأح�سان  يف  اأظافره، 

باجلي�ش،  وارتباطها  الوطن  حمّبة  يف  له،  امل�سهود  تاريخها 

كها بالقيم الأخالقّية والإن�سانية ال�سمحاء«. ومت�سّ

ويف ما يلي نبذة عن حياة ال�سهيد:

- من مواليد 1993/4/8 يف حبو�ش- النبطية.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2013/11/19.

- من عداد فوج التدخل ال�ساد�ش.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2015/12/3.

- عازب.

احلرب،  اأو�سمة:  ومنح  ال�ست�سهاد،  بعد  اأعلى  لرتبة  رقي   -

اجلرحى، التقدير الع�سكري، وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

�سهدا�ؤنا
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ت�صييع اجلندي ال�صهيد ف�صل حالل







 ،2015 الدرا�سي  العام  انتهاء  مبنا�سبة 

الأ���س��ات��ذة  احلربية  الكّلية  ك��ّرم��ت 

اجلامعة  م��ن  امل��ن��ت��دب��ن  اجل��ام��ع��ي��ن 

واملنتدبن  معها  واملتعاقدين  اللبنانية 

لتدري�س  الفرن�سي  الثقايف  املركز  من 

ع�ساء  حفل  فاأقامت  ال�سباط،  التالمذة 

رئي�س  تراأ�سه  الكّلية،  �سباط  نادي  يف 

�سلمان  وليد  الركن  اللواء  الأرك���ان 

وح�سره نوابه و�سباط من اأجهزة القيادة، 

ف��ادي  ال��رك��ن  العميد  الكّلية  قائد 

غريب و�سباط مالكها.

وقد األقى اللواء الركن �سلمان كلمة، 

نّوه فيها بجهود قيادة الكّلية ومدّربيها 

يف  الفرن�سين  والأ���س��دق��اء  واأ�ساتذتها 

املركز الثقايف الفرن�سي، وقال: عام من 

نطويه  الوفري،  واحل�ساد  الكبري  اجلهد 

�سوًيا لنبداأ عاًما جديًدا بالعزمية والإرادة 

عينها، هنا يف الكّلية احلربّية، م�سنع 

وحداتنا  اأه��م  واإح���دى  اجلي�س  رج��ال 

التعليمّية التي نفتخر بها ونعتز. 

اجلي�س  ق��ي��ادة  اآل���ت  ل��ق��د  واأ����س���اف: 

ال�سرح  بهذا  مت�سي  اأن  نف�سها،  على 

الرقي  من  مزيد  نحو  امل�سرق،  التعليمي 

الربامج  م�ستوى  على  �سواء  وال��ت��ق��ّدم، 

التجهيزات  م�ستوى  على  اأو  التعليمّية، 

الكفيلة مبواكبة  ال�سرورّية،  والو�سائل 

والع�سكري  التكنولوجي  ال��ت��ط��ّور 

احلا�سل يف العامل. ويف املقابل اآليتم على 

اأنف�سكم يف قيادة الكلّية، وكمدّربن 

ع�������س���ك���ري���ن 

جامعين  واأ�ساتذة 

من  وم���دّر����س���ن 

امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف 

اأن  ال��ف��رن�����س��ي، 

عند  دائ��ًم��ا  تبقوا 

قيادة  ظّن  ح�سن 

اجل��ي�����س، اأم��ن��اء 

ر�سالتكم  على 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ّي��ة، 

ج�����اه�����دي�����ن يف 

����س���ب���ي���ل و����س���ع 

بت�سّرف  وخرباتكم  علومكم  ع�سارة 

ل��ي��ك��ون��وا عند  ال�����س��ب��اط،  ت���الم���ذة 

والثقافة  باملعرفة  مت�سّلحن  تخّرجهم 

والأخالقية  الوطنّية  والتن�سئة  العامة 

للقيام  جاهزين  وبالتايل  ال�سحيحة، 

ال��وح��دات  خمتلف  يف  مب�سوؤولياتهم 

وذلك  وج��دارة،  ثقة  بكّل  الع�سكرية 

اإمياًنا منكم باأّن بناء �سابط الغد، هو 

م�ستقبل  كما  اجلي�س  مل�ستقبل  بناء 

الوطن، الذي يرتبط اإىل حّد كبري مبدى 

تنفيذ  يف  الع�سكرّية  �سة  املوؤ�سّ فعالّية 

ا واأّن لبنان مل يكن  مهّماتها، خ�سو�سً

الأخطار  عن  مبناأى  الأي��ام  من  يوم  يف 

والتحّديات.

الكّلية  ا�ستمرار  اإّن  ق��ائ��اًل:  وختم 

يف  التعليمّية،  وحداتنا  و�سائر  احلربّية 

العمل بكّل زخم واندفاع، على الرغم 

واجهتها  التي  الكثرية  امل�ساعب  من 

يف  جي�سنا  وان�سغال  ت���زال،  ول  ال��ب��الد 

الداخل  يف  وقتالّية،  عمالنّية  مهّمات 

ملواجهة  احل��دود  وعلى  الأم���ن،  حلفظ 

خري  لهو  والإره���اب،  الإ�سرائيلي  العدو 

الع�سكرّية  �ستنا  موؤ�سّ اأّن  على  دليل 

على  اللبنانين  رهان  واأّن  خري،  باألف 

دورها الإنقاذي كان و�سيبقى يف مكانه 

ال�سحيح.

الوطني  ب��اإخ��ال���س��ك��م  اأث��ب��ّت��م  ل��ق��د 

حمبتكم  عمق  املهني،  وعطائكم 

فاأ�سبحتم  ب��ه،  وارتباطكم  للجي�س 

الع�سكرّية  عائلته  من  يتجزاأ  ل  جزًءا 

مًعا،  امل�سرية  نتابع  فدعونا  الكربى، 

�سالحنا املعرفة التي تنري درب احلقيقة، 

وال�سعب،  الأر�س  حتمي  التي  احلّق  وقّوة 

وت�سون املقّد�سات والكرامات.

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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الكّلية احلربية تكّرم اأ�ساتذتها

رئي�س الأركان: اأنتم جزء من العائلة الع�سكرية

وفود من كبار �سباط اجلي�س نقلت تهاين قائد اجلي�س وتوجيهاته اإىل الع�سكريني مبنا�سبة الأعياد

مبنا�سبة عيدي امليالد املجيد وراأ�س ال�سنة اجلديدة، قامت وفود 

من كبار �سباط اجلي�س بزيارات اإىل قيادات املناطق والقوات 

والوحدات  والألوية  واملواقع،  واملعاهد  واملدار�س  والبحرية  اجلوية 

التابعة لها، والقطع امل�ستقّلة والقوى املنت�سرة عمالنيًا، حيث 

نقلت اإىل الع�سكرين تهاين قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

اإياهم  املقبلة، ودعوته  الأعياد وتوجيهاته للمرحلة  مبنا�سبة 

اإىل م�ساعفة اجلهود للحفاظ على م�سرية الأمن وال�ستقرار يف 

ظّل الظروف الدقيقة التي ميّر بها الوطن.



الفرن�سي  ال�����س��ف��ري  اأق�����ام 

حفل   Emmanuel Bonne
ال�سنوبر  ق�سر  يف  ا�ستقبال 

ال�سباط  من  لعدد  تكرمًيا  ب��ريوت،  يف 

والأمريكين  والفرن�سين  اللبنانين 

يف  احل��رب  مدر�سة  خريجي  والنم�سوين 

باري�س.

 Bonne ال�سفري  اإىل  الحتفال  ح�سر 

ووفد من ال�سفارة، العميد الركن مروان 

ال�سكر ممثاًل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي وال�سباط املحتفى بهم. 

كلمة  اجلي�س  قائد  ممثل  األقى  وقد 

�سكر فيها ال�سفري الفرن�سي على الدعوة 

الهتمام  ع��ن  ت��ع��رّب  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة 

وت��وؤّك��د  ال��ل��ب��ن��اين،  اجلي�س  ب��اأو���س��اع 

العالقات التاريخية التي جتمع اجلي�سن 

ال�سديقن.

يف  اللبنانين  ال�سباط  تدريب  اإن  وقال: 

يزال جزًءا مميًزا من  ول  �سّكل  فرن�سا، 

ا  خ�سو�سً اجلانبن،  بن  التعاون  م�سرية 

كّلية  يف  منهم  ال�سباط  كبار  تدريب 

جيو�س الدفاع وكّلية احلرب الفرن�سية، 

ما انعك�س ب�سكل فاعل على 

الدفاعية  ملهماته  اجلي�س  اأداء 

وكان  عامة،  ب�سورة  والأمنية 

اجلي�س  الأثر يف متكن  بالغ  له 

خمتلف  يف  لبنان  حماية  م��ن 

املحطات ال�سعبة التي مّر بها.

القريب  التاريخ  اإّن  واأ���س��اف: 

فرن�سا  ل��دول��ة  ي�سهد  وال��ب��ع��ي��د 

ال�سديقة وقوفها الثابت اإىل جانب 

املحافل  يف  املحّقة  ق�ساياه  ودعم  لبنان 

اأو  فر�سة  اإدخار  عدم  جانب  اإىل  الدولّية، 

اللبناين،  اجلي�س  دعم  �سبيل  يف  و�سيلة 

فرن�سا،  اإىل  لبنان  يتطّلع  املقابل  ويف 

على  غيوٍر  كبلد  ا،  وجي�سً و�سعًبا  دول��ًة 

م�ساحله احليوّية، ويحر�س كّل احلر�س 

على �سون وحدته و�سيادته وا�ستقالله.

دعًما  اليوم،  نف�سه  يعيد  التاريخ  هذا 

امل�ساعب  مواجهة  يف  للبنان  فرن�سًيا 

تعرت�سه،  التي  واخل��ارج��ّي��ة  الداخلّية 

ودعًما نوعًيا للجي�س بالتدريب والأ�سلحة 

اإليه  ت�سل  بداأت  التي  املتطّورة  والأعتدة 

القوات  يف  فاعلة  وم�ساركًة  تباًعا، 

الدولية العاملة يف جنوب لبنان.

اللبناين  اجلي�س  اإّن  ق��ائ��اًل:  وخ��ت��م 

راأ�س  الدقيقة،  املرحلة  هذه  يف  ي�سّكل 

واحلفاظ  الوطن  عن  الدفاع  يف  احلربة 

ذلك،  واإزاء  الأهلي،  �سلمه  م�سرية  على 

امل�����س��اع��دات  ا�ستكمال  ع��ل��ى  ن��ع��ّول 

الهبة  اإطار  يف  للجي�س  املقّررة  الفرن�سّية 

جي�شنا
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�سفري فرن�سا يف لبنان يكّرم 

�سباًطا تدّربوا يف كّلياتها

Réunion des officiers brevetés de l’Ecole de guerre
Samedi 12 décembre, son Excellence monsieur l’ambassadeur Emmanuel Bonne a reçu à 

la résidence des Pins les officiers brevetés de l’Ecole de guerre de Paris. Libanais ou Français, 
Américains et Autrichiens, tous ont en partage la langue française et le souvenir d’une scolarité 
enrichissante à l’Ecole militaire.
Cette réunion annuelle rassemble tous les anciens élèves de l’Ecole de guerre, Français ou 

étrangers présents dans leurs différentes missions sur le territoire libanais.
Cette édition a permis de nombreux échanges en particulier sur les différents aspects de la 

coopération militaire et les perspectives du combat moderne dans la lutte commune contre le 
terrorisme.
Comme dans de nombreux domaines, culturels, économiques ou commerciaux, le Liban occupe 

pour la France une place à part. C’est ainsi que depuis 1993, le Liban a confié à l’Ecole de guerre 
la formation de 46 officiers supérieurs, ce qui le place en 10ème position sur 125 pays partenaires 
et illustre bien le lien privilégié qui unit les deux pays et la fraternité d’armes qui en résulte.

LCL Pierre-Henri Aubry



هيئة  رئي�س  يتقّدمه  اأردين  ع�سكري  وف��د  ق��ام 

الأردنية  امل�سّلحة  القوات  يف  ال�سرتاتيجي  التخطيط 

اجلي�س  قيادة  اإىل  بزيارة  الرقاد  نايل  املهند�س  اللواء 

وبع�س املراكز الع�سكرية، بهدف تعزيز اأوا�سر التعاون 

بن الطرفن ودر�س حاجات اجلي�س اللبناين.

اللواء  الأرك��ان  رئي�س  بزيارة  جولته  الوفد  ا�ستهل 

وكان  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  �سلمان  وليد  الركن 

الأركان  رئي�س  نائب  تراأ�سه  الإيجاز  لقاء يف قاعة  له 

الركن  العميد  للتجهيز 

مانويل كرجيان وح�سره 

ع���دد م��ن ال�����س��ب��اط، قد 

اإىل  خالله  الوفد  ا�ستمع 

اجلي�س  اإن�ساء  حول  �سرح 

التدريب  ونظام  اللبناين 

لديه وحاجاته املختلفة.

زار  خمتلفة،  اأوق��ات  ويف 

الأردين  الع�سكري  الوفد 

قيادتي فوج املدفعية الأول 

التدريب  اأ�ساليب  وعلى  مهماتهما  على  اطلع  حيث  الأول،  املدّرعات  وفوج 

املعتمدة لديهما.

وجولت  اجلي�س،  قيادة  اأقامتها  ا�ستقبال  حفالت  ا،  اأي�سً الزيارة  تخللت 

�سياحية.
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ال�سعودّية، التي �ست�سّكل قفزة نوعّية يف 

مبختلف  التحّكم  على  وقدرته  اأدائ��ه 

ونحن  والع�سكرّية.  الأمنّية  التطّورات 

ال�سلطات  ب�����اإرادة  ال��ث��ق��ة  م���لء  ل��دي��ن��ا 

الذي  الدعم،  هذا  ت�سريع  يف  الفرن�سّية 

اجلي�س  م�سلحة  يف  واآخ��ًرا  اأوًل  �سي�سّب 

والوطن وال�ستقرار الإقليمي والدويل.

واآم��ل  لكم،  �سكري  اأك���ّرر  ختاًما، 

ال�سفارة  اأع�ساء  وجلميع  ل�سعادتكم 

الفرن�سية كل التوفيق يف م�سوؤولياتكم 

الدبلوما�سية، ملا فيه خري بلدينا وجي�سينا 

ال�سديقن.

الع�سكري  امللحق  اأ�سدر  كما 

بيار  املقدم  الفرن�سية  ال�سفارة  يف 

هرني اأوبري بياًنا جاء فيه:

ال�سفري  ���س��ع��ادة  »ا���س��ت��ق��ب��ل 

ق�سر  يف  بون  اإميانويل  لبنان  يف  الفرن�سي 

كانون   12 يف  ال�سبت  نهار  ال�سنوبر، 

اللبنانين  ال�سباط  م��ن  ع���ددًا  الأول، 

والنم�سوين،  والأمريكين  والفرن�سين 

الذين  باري�س،   - خّريجي مدر�سة احلرب 

يت�ساركون جميعًا يف الّلغة الفرن�سية ويف 

ا�ستذكار اأيام الدرا�سة املثمرة يف املدر�سة.

ال�����س��ن��وي جميع  ال��ل��ق��اء  ي�����س��ّم ه���ذا 

الطالب القدامى ملدر�سة احلرب الفرن�سية 

اختالف  على  ل��ب��ن��ان،  يف  امل��وج��ودي��ن 

اأو  فرن�سين  ك��ان��وا  ���س��واء  مهماتهم، 

اأجانب.

نظر  وجهات  تبادل  اللقاء  خ��الل  مّت 

التعاون  اأوج���ه  ح��ول  �سّيما  ل  متعددة 

امل�ستقبلية  وال��روؤى  كافة،  الع�سكري 

امل�سرتك  اإطار اجلهد  للقتال احلديث يف 

ملكافحة الإرهاب.

بن  املميزة  العالقات  حال  هي  كما 

الثقافية  امل��ج��الت  يف  وفرن�سا  لبنان 

للبنان  ف��اإن  والتجارية،  والقت�سادية 

اإىل فرن�سا على  مكانة خا�سة بالن�سبة 

العام  فمنذ  الع�سكري،  التعاون  �سعيد 

متفوقًا  �سابطًا   46 لبنان  اأوف��د   ،1993

الأمر  احل��رب،  مدر�سة  يف  دورات  ملتابعة 

الذي ي�سعه يف املرتبة العا�سرة على �سعيد 

الوثيق  الرابط  ويو�سح  �سريكًا،  بلدًا   125

ال�سالح  والأخ��ّوة يف  البلدين  الذي يجمع 

الناجمة عن ذلك«.

وفد ع�سكري 

اأردين 

يف زيارة 

لقيادة اجلي�س 

وبع�س املراكز 

الع�سكرية



اح���ت���ف���ل امل��ع��ه��د 

ريو  للحرب يف  العايل 

دي جانريو - الربازيل، 

بتخريج دورة درا�سات 

ال�سيا�سة  يف  عليا 

وال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

الدولية. الدورة التي حملت ا�سم »م�سري الربازيل« 

العقيد  بينهم  م��ن  اأج��ان��ب  �سباًطا  �سّمت 

وقد  اللبناين.  اجلي�س  من  حيار  البري  الركن 

املتخّرجن،  كلمة  حيار  الركن  العقيد  األقى 

و�سارك قائد املعهد اللواء رافاييل رودريغز باإزاحة 

ال�ستارة عن لوحة تذكارية باملنا�سبة.

جي�شنا
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اجتماع ثالثي يف الناقورة: لبنان يعرت�س على خط الطّفافات

الأمم  قوات  قائد  برئا�سة  الناقورة  يف  ثالثي  اجتماع  عقد 

لوت�سيانو بورتولنو، ويف ح�سور  املوؤقتة يف لبنان اجلرنال  املتحدة 

راأ�سه من�سق احلكومة  اللبناين على  �سباط اجلي�س  وفد من 

جانبيه.  حممد  الركن  العميد  القوات  هذه  لدى  اللبنانية 

القرار  بتطبيق  املتعّلقة  املوا�سيع  الجتماع  يف  نوق�ست 

جنوب  منطقة  يف  الأخرية  الفرتة  يف  احلا�سلة  واحل��وادث   1701

الليطاين.

وقد توّجه اجلانب اللبناين بال�سكر اإىل القوات الدولية على 

اجلهود التي تبذلها للمحافظة على الهدوء يف منطقة جنوب 

الليطاين، ولفت اإىل ارتفاع وترية اخلروقات اجلوية الإ�سرائيلية 

لل�سيادة اللبنانية بالإ�سافة اإىل اخلروقات البحرية �سبه اليومية، 

اللبناين عدم اعرتافه بخط  الوفد  واأّكد  فوًرا.  بوقفها  وطالب 

الطفافات، كون العدو الإ�سرائيلي و�سعه من دون ال�ستناد اإىل 

الإ�سرائيلي  العدو  ا�ستخدام  على  واعرت�س  قانوين،  معطى  اأي 

وطالب  �سبعا،  م��زارع  على  للدللة   Mont Dove ت�سمية 

با�ستخدام امل�سطلحات املعتمدة من قبل الأمم املتحدة.

يلزم   ،1701 القرار  باأن  بورتولنو  اجل��رنال  ذّكر  جهته،  من 

الطلعات  ووقف  الغجر  �سمال  من  الفوري  الن�سحاب  اإ�سرائيل 

التن�سيق  اآلية  ا�ستخدام  �سرورة  على  و�سّدد  لبنان،  فوق  اجلوية 

ل اإىل  والرتباط مع القوات الدولية، و�سّجع اجلانبن على التو�سّ

القرار  تطبيق  يف  عملية  خطوات  لتحقيق  ميدانية  ترتيبات 

1701، وذلك حفاًظا على ال�ستقرار يف منطقة عمليات قوات 

ا  الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان و�سوًل اإىل اخلط الأزرق، خ�سو�سً

يف ظّل الأو�ساع املتوترة التي ت�سهدها املنطقة.

موا�سلة تعليم اخلط الأزرق

التقنية  اللجنة  قامت  الأزرق،  اخلط  تعليم  موا�سلة  اإط��ار  يف 

تابع  طوبوغرايف  فريق  مع  بالتعاون  اللبناين،  للجي�س  التابعة 

لقّوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، بعملية التحقق النهائي من 

ثالث نقاط جديدة تقع يف حميط بلدة كفركال، واأجنزت تثبيت 

املعامل عليها ب�سورة نهائية. وبذلك تكون اللجنة قد اأجنزت منذ 

بدء عملها وحتى تاريخه، التحقق النهائي من 228 نقطة على 

اخلط املذكور.

وقد ح�سر عملية التحقق قائد القوات الدولية اجلرنال لوت�سيانو 

بورتولنو، الذي اأثنى على جهد فريق العمل امل�سرتك، واأّكد اأهمية 

هذه العملية التي من �ساأنها احلّد من الحتكاكات واخلروقات، 

وتاأمن ال�ستقرار على جانبي اخلط الأزرق.

�سابط لبناين

يلقي كلمة دورة 

»م�سري الربازيل«



اللبناين  اجلي�سن  بن  القائم  الع�سكري  للتعاون  تعزيًزا 

بال�سرتاك مع  البحرية  القوات  نّفذت وحدات من  والفرن�سي، 

يف  لبنان  زارت  التي   ،F.S. COURBET الفرن�سية  الفرقاطة 

منت�سف �سهر كانون الأول املن�سرم، متريًنا تكتًيا يف عر�س 

م�سبوهة  �سفينة  دهم  فر�سية  حول  بريوت،  مرفاأ  قبالة  البحر 

وتفتي�سها.

البحرية ومن  القوات  الذي ح�سره �سباط من  التمرين  تخّلل 

طاقم الفرقاطة، تنفيذ عمليات مكافحة حرائق وم�ساعفة 

اأعتدة ونقل عنا�سر من املراكب  اإىل رفع  م�سابن، بالإ�سافة 

بوا�سطة الطوافات الع�سكرية.

البحرية،  القوات  قيادة  زار  كان  الفرقاطة  قائد  اأن  يذكر 

ماجد  البحري  الركن  العميد  قائدها  مع  لقاء  عقد  حيث 

الفرقاطة  منت  على  ع�ساء  حفل  اأقام  كما  و�سباط،  علوان 

ح�سره مدير العمليات العميد الركن زياد احلم�سي و�سباط.
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احلدود مناورتان قتالّيتان فوجي  من  وح��دات  نّفذت 

املدّرعات  وفوج  والثاين  الأول  الربّية 

العامة  املديرية  من  وعنا�سر  الأول، 

لأمن الدولة، بال�سرتاك مع وحدات 

وفوج  والبحرية  اجلوية  القوات  من 

بالذخرية  قتالية  م��ن��اورة  امل��غ��اوي��ر، 

احلية يف منطقة حنو�س – حامات، 

اخلا�سة  ال��ق��وات  مدر�سة  ب��اإ���س��راف 

وبح�سور عدد من ال�سباط.

وحتاكي املناورة مهاجمة جمموعة 

نة يف اأماكن مبنّية،  اإرهابية متح�سّ

والق�ساء عليها. وقد تخّللتها رمايات 

وال��دب��اب��ات  واملدفعية  ب��ال��ط��واف��ات 

واخلفيفة،  املتو�سطة  والأ���س��ل��ح��ة 

نا�سفة  عبوات  تفجري  اإىل  بالإ�سافة 

لفتح ثغرات. كما �سملت عمليات 

دهم من ال�ساطئ بوا�سطة الطوافات 

اإخالء  وعمليات  احلربية،  وال��زوارق 

باإحدى  املعركة  حقل  من  جرحى 

الطوافات. 

م��ن��اورة مماثلة  ن��ّف��ذت  ك��ذل��ك، 

القوات  من  وحدات  فيها  �ساركت 

اجلوية والبحرية ومن لواء امل�ساة الثاين 

ع�سر واأفواج املدّرعات الأّول واملدفعية 

ال��ث��اين واحل�����دود ال���رّبي���ة ال��ث��ال��ث، 

املخابرات  مديرية  من  وجمموعات 

واملديرية العامة لأمن الدولة وذلك يف 

منطقة حنو�س – حامات.

خطة  اإط��ار  يف  تاأتيان  وامل��ن��اورت��ان 

و�سعتها  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي  ال��ت��دري��ب 

جهوزية  من  للتاأّكد  اجلي�س  قيادة 

للتدخل  وا���س��ت��ع��داده��ا  ال��وح��دات، 

ال�سريع والفاعل يف خمتلف الظروف 

القتالية.

FS.COURBET مترين تكتي مع الفرقاطة الفرن�سية



يف الذكرى الثامنة ل�ست�سهاد اللواء الركن فرن�سوا 

وجمعّية  احل��اج  ال�سهيد  موؤ�س�سة  اأقامت  احل��اج، 

ا لراحة نف�سه يف كني�سة الأيقونة  »لوغو�س«، قّدا�سً

القدا�س  ح�سر  الأ�سرفية.  اللعازرية-  العجائبية، 

النائب علي بزي ممثاًل رئي�س جمل�س النواب نبيه 

جمل�س  رئي�س  ممثاًل  اجلراح  جمال  والنائب  بري، 

الوزراء متام �سالم، وعدد من النواب والوزراء احلالين 

الدفاع  ووزي���ر  اجلي�س  قائد  وممثل  وال�سابقن، 

وممّثلون  �سعيد،  عدنان  الركن  العميد  الوطني 

ال�سهيد احلاج  اللواء  ورفاق  الأمنّية،  القيادات  عن 

وعائلته ومواطنون.

اأن��ط��وان  املون�سنيور  الإل��ه��ي��ة  الذبيحة  ت��راأ���س 

كان  ال�سهيد  اأن  عظته  يف  اأّك��د  ال��ذي  ع�ساف، 

ولّبى  ال�سعبة، وكان موؤمًنا  اأ�سحاب اخليارات  من 

اأن  معرفته  رغم  وج��راأة،  باإقدام  الع�سكري  واجبه 

حلظة  حياته  يقّدم  مل  واأ�ساف:  بابه.  يدق  اخلطر 

ا�ست�سهاده، بل كان كّر�سها �سلًفا للوطن يف كل 

موقف ومعركة، وكان النفجار تتويًجا ملا قّدمه يف 

حياته من ت�سحيات.

�سارع  يف  حديقة  اإىل  احل�سور  توّجه  القدا�س،  بعد 

ال�ستقالل اأطلق عليها ا�سم حديقة اللواء الركن 

ال�����س��ه��ي��د ف��رن�����س��وا 

�سّيد  وق���د  احل����اج، 

ن�سب  و���س��ط��ه��ا  يف 

ت���ذك���اري ق��ّدم��ت��ه 

»لوغو�س«،  جمعّية 

من  ك����ّل  واأزاح 

ورئي�س  ب��ّزي  النائب 

زياد  ال�سيد  اجلمعية 

الراحل  وجنل  عب�س 

والعميد  احلاج  اإيلي 

املتقاعد  ال��رك��ن 

ال�ستار  روكز  �سامل 

عن الن�سب.

اإيلي  ال�سيد  واألقى 

قال  كلمة  احل��اج 

جي�سنا  اإن  فيها، 

ه��و ال���ذي ي��وح��دن��ا، 

لدينا  لي�س  ول��ذل��ك 

ننق�سم،  ب��اأن  احل��ق 

ولأّن  ن�سكت،  اأّل  يجب  حًيا  زال  ما  �سمرينا  ولأن 

لدينا اإرادة علينا التحرك. واعترب اأنه مهما ا�ستدت 

�سوتهم  �سيظّل  اللبنانين،  رق��اب  على  احلبال 

�ساكًرا  واأم��ان،  بكرامة  والعي�س  للعدالة  مرتفًعا 

كل من ل يزال وفًيا لل�سهيد فرن�سوا احلاج. 

�سامل  املتقاعد  الركن  العميد  األقى  من جهته، 

رمز  احل��اج  فرن�سوا  اأن  فيها  اعترب  كلمة  روك��ز 

ميكن  ول  والت�سحية  لل�سرف  وك��ت��اب  وطني 

احلاج  فرن�سوا  �سخ�سه،  عن  التعبري  للكلمات 

اأحّب كرامة املوؤ�س�سة الع�سكرية حتى ال�ست�سهاد، 

وكان قائًدا... 

لءات  رفع  لأّنه  احل��اج...  فرن�سوا  »ملاذا  واأ�ساف: 

بوجه امل�ساومات، ونحن اليوم هنا للقول اأننا باقون 

على قيمه ومبادئه، نعدكم ونعد فرن�سوا احلاج اأننا 

باقون للحفاظ على �سيادة الوطن ولبنان...

جي�شنا
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قّدا�س وحديقة ون�سب  يف الذكرى الثامنة ل�ست�سهاد الّلواء الركن فرن�سوا احلاج



ممثاًل  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س  ق��ائ��د  برعاية 

نبيل حممود  ال�سيد  اأقام  الركن عدنان حمّية،  بالعميد 

اإطالق كتاب:  بو درغم اخلليل حفل  بو درغم ورىل  طّي 

 Villa يف  الفنية«  الأعمال  درغم:  بو  طّي  حممود  »اللواء 

مع  بالتزامن  جاء  احلفل  بريوت.   - اجلميزة   Paradiso
الكتاب  عائدات  �ست  خ�سّ وقد  الراحل،  لأعمال  معر�س 

لعائالت �سهداء اجلي�س اللبناين.

حّيا  حمّية  الركن  للعميد  كلمة  الحتفال  تخّلل 

الراحل على  اأفراد عائلة  اجلي�س  قائد  العماد  با�سم  فيها 

اإجنازهم هذا العمل القّيم...

ل  الأبطال،  �ساأن  �ساأنهم  الكبار،  الرجال  »اإّن  وق��ال: 

وجدان  يف  فهم  بالرتاب،  اأج�سادهم  التحفت  واإن  ميوتون 

يف  واإبداعاتهم  واإجنازاتهم  مباآثرهم  خالدون  الأجيال، 

خمتلف ميادين احلياة«.

طّي  حممود  الراحل  الركن  اللواء 

مًعا  اليوم  نت�سّرف  ال��ذي  درغ��م،  بو 

اخلا�س  الكتاب  اإط��الق  حفل  يف 

اأدنى  دون  من  هو  الفنّية،  باأعماله 

طليعة  ويف  ه��وؤلء،  طينة  من  �سّك 

الكبار،  الع�سكرين  رج��الت��ن��ا 

يف  وا�سحة  ب�سماتهم  تركوا  الذين 

اأن  بعد  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  �سجل 

جّلى يف جميع امل�سوؤوليات والوظائف 

القيادية التي �سغلها، فكًرا وعماًل، 

ا  نربا�سً يزال  ل  موؤ�س�ساتًيا  نهًجا  ثّم 

لرفاق ال�سالح، ي�ستنريون به، كّلما 

والتحدّيات  امل�ساعب  اكتنفت 

طريقهم يف م�سرية ال�سرف والت�سحية 

والوفاء.

الراحل  ن�ستذكر  »حن  واأ�ساف: 

بو  طّي  حممود  الركن  اللواء  العزيز 

درغم، ل بّد اأن تتزاحم يف خميالتنا، 

يثريه  وم��ا  ال�ساخمة،  قامته  �سورة 

معاين  م��ن  نفو�سنا،  يف  �سخ�سه 

وال�سهامة،  وال�سجاعة  الفرو�سية 

والنزاهة والأخالق،  كما الع�سامية 

والوطن. فهذه  للموؤ�س�سة  والإخال�س 

اجتمعت  احلميدة،  والف�سائل  املزايا 

منها  لت�سنع  �سخ�سيته،  يف  كّلها 

ما  بكّل  الع�سكري  القائد  هيبة 

قيادة  فمن  معنى.  من  للكلمة 

اإىل  و�سوًل  وقيادته  املغاوير  فوج  تاأ�سي�س  اإىل  التزّلج  مدر�سة 

وظائف  من  املراكز  هذه  بن  وما  اجلي�س،  اأركان  رئا�سة 

لالإخالل  لنف�سه،  اأي عذٍر  الراحل  يدع  �سغلها، مل  عديدة 

ولو بجزٍء ي�سري من معايري الكفاءة املطلوبة يف كلٍّ منها، 

ويكون جديًرا  �سمريه،  ير�سي  اأن  الأ�سا�سي  هّمه  اإذ كان 

باأداء واجبه املهني والع�سكري على اأكمل وجه«.

اإىل  يظهر  مل  وال��ذي  الراحل،  حلياة  الآخ��ر  الوجه  اأن  اإّل 

ال�ساكن  الفّنان  الإن�سان  هو  الكفاية،  فيه  مبا  النور 

دوًما يف �سخ�سيته، اأعني احرتافه فّن الر�سم الذي عرّب عنه 

والإح�سا�س  واجلمال  ال�سحر  باألوان  تنب�س  رائعة  بلوحات 

هذا  دّفتي  بن  �سورها  من  ا  بع�سً اليوم  جند  امل��ره��ف، 

واملعرفة  والرجولة  الوطنية  بن  بجمعه  وكاأّن  الكتاب. 

املجد من  ملتقًطا  العلى،  ذروة  بلغ  قد  اخلال�سة،  واملوهبة 

كّل اأطرافه.
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اللواء حممود طّي بو درغم الفنان يف كتابقّدا�س وحديقة ون�سب  يف الذكرى الثامنة ل�ست�سهاد الّلواء الركن فرن�سوا احلاج



اللبناين وجمعية معهد مار�سال  القائم بن اجلي�س  التعاون  �سياق  يف 

ليغا�سي )Marshal Legacy Institute( التي تدعم الربنامج اللبناين 

 Perry F. ال�سيد  اجلمعية  رئي�س  زار  بالألغام،  املتعّلقة  لالأعمال 

Baltimore وزارة الدفاع الوطني والتقى نائب رئي�س الأركان للعمليات 
العميد الركن حممد جانبيه. كما زار رئي�س املركز اللبناين لالأعمال 

املتعّلقة بالألغام العميد الركن اإيلي نا�سيف يف ح�سور عدد من ال�سباط.

ترّكز البحث خالل الزيارتن، على املوا�سيع املتعّلقة بتدريب الكالب 

كما  للجي�س.  هبة  اجلمعية  قّدمتها  اأن  �سبق  والتي  لالألغام  الكا�سفة 

ال�سيد  خاللها  تفّقد  حمانا،  يف  اخلطيب  �سعيد  ثكنة  اإىل  زيارة  كانت 

اإيواء  مكان  الهند�سة،  فوج  ومن  املركز  من  �سباط  يرافقه   Baltimore
اإىل  وا�ستمع  الكالب، 

�سرٍح حول عمل ف�سيلة 

الألغام  عن  التفتي�س 

ب��وا���س��ط��ة ال��ك��الب، 

واملهمات املوكلة اإليها 

امل��ج��ال، كما  ه��ذا  يف 

تدليلًيا  ا  عر�سً ح�سر 

تدريب  كيفّية  ح��ول 

حلقة  يف  ال���ك���الب 

التدريب.

جي�شنا

العدد 28367

تخريج دورة يف مكافحة القن�س 

اأقيم يف منطقة حامات، احتفال تخريج عنا�سر من خمتلف 

وحدات اجلي�س، بعد اأن تابعوا دورة يف جمال مكافحة القن�س، 

باإ�سراف �سباط من اجلي�س وفريق تدريب اأمريكي متخ�س�س.

الركن  العقيد  القّوات اخلا�سة  ح�سر الحتفال قائد مدر�سة 

وعدد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  خمول  فادي 

من ال�سباط واملدعّوين. وقد األقى العقيد الركن خمول كلمة 

املدّربن،  املتخّرجن وجهود  اأثنى فيها على كفاءة  باملنا�سبة 

موؤكًدا »اأن هذه الدورة الأوىل من نوعها، متّثل دلياًل اإ�سافًيا 

على القرار احلازم للجي�س يف الت�سّدي لأعداء لبنان، كائنة ما 

كانت اأحجامهم وو�سائلهم واأ�ساليبهم الإجرامية«.

وت�سليم  باملنا�سبة  تذكارية  دروع  تقدمي  الحتفال  تخّلل 

تخّللتها  تكتّية  مناورة  نّفذوا  الذين  للمتخّرجن  ال�سهادات 

رمايات بالذخرية احلّية.

متابعة لعمل الكالب

يف ك�سف الألغام



الع�سكرين  توعية  اإطار  يف 

وت���ث���ق���ي���ف���ه���م، األ����ق����ت 

ت��ق��ومي  يف  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ة 

ال��ن��ط��ق الآن�������س���ة اأن���دري���ا 

قاعدة  يف  حما�سرة  الطفيلي 

تناولت  ال��ب��ح��رّي��ة،  ب���ريوت 

ودور  النطق  �سعوبات  فيها 

يف  النطق  تقومي  اخت�سا�سي 

عالجها.

الآن�سة  اأو���س��ح��ت  ب��داي��ًة، 

اأن �سعوبات النطق  الطفيلي 

الأط��ف��ال،  ع��ل��ى  تقت�سر  ل 

ميكن  البالغن  اأن  حيث 

�سحّية  مل�ساكل  يتعر�سوا  اأن 

توؤّدي اإىل م�ساكل يف النطق، 

واأوجزت طرق عالجها.

�سعوبات  اإىل  تطّرقت  ث��م 

ال����ن����ط����ق ل����دى 

م�سرية  الأط��ف��ال، 

اإىل اأن الطفل الذي 

م�سكلة  ي��ع��اين 

�سوف  النطق،  يف 

ي����ع����اين لح���ًق���ا 

م���������س����اك����ل يف 

والكتابة.  القراءة 

من هنا �سرورة ر�سد امل�سكلة 

مبكر  وق��ت  يف  وع��الج��ه��ا 

الطفل  مي��ّك��ن  ذل��ك  لأن 

من مواكبة اأقرانه. كذلك 

م�ساكل  اأب��رز  عن  حتّدثت 

النطق، ومن بينها  �سعوبات 

حرف  اكت�ساب  يف  ال�سعوبة 

يف  ال��ت��اأّخ��ر  لفظه،  اأو  معّن 

النطق، �سعف املخزون اللغوي 

تخزين  يف  ال�سعوبة  نتيجة 

ال�سعوبة  التاأتاأة،  الكلمات، 

يف البلع، وغريها.

الآن�سة  عر�ست  اخلتام  يف 

ال��ط��ف��ي��ل��ي اأب������رز م��ظ��اه��ر 

يجب  التي  النطق  �سعوبات 

يف  اإليها  التنّبه  الأه��ل  على 

ومن  الأوىل،  الطفولة  �سنوات 

بينها عدم قدرة الطفل على 

النطق بكلمة ب�سيطة مثل 

بلوغه  لدى  »بابا«  اأو  »ماما« 

عدم  اأو  �سهًرا،  ع�سر  اخلم�سة 

جملة  ف��ه��م  ع��ل��ى  ق��درت��ه 

الثمانية  ب�سيطة عند بلوغه 

متّكنه  عدم  اأو  �سهًرا،  ع�سر 

يف  م��ًع��ا  كلمتن  رب��ط  م��ن 

جملة  اأو  عمره  من  ال�سنتن 

ب�سيطة يف �سن الثالثة.

اللواء  )من  حمود  حممد  الرقيب  يجد 

ا من  اللوج�ستي – مديرية امل�ساغل( بع�سً

التي تف�سح عن  الوقت ملمار�سة هواياته 

موهبة فنية.

الر�سم من اأبرز هواياته، واأعماله 

بالإكريليك �ساركت يف اأكرث 

من معر�س يف لبنان بن العامن 

»الأرزة«  ل��وح��ت��ه  و2004.   2000

 ،)2002( جونية  �سمبوزيوم  يف  عر�ست 

منا�سبات  يف  اأخ���رى  باأعمال  و���س��ارك 

خمتلفة.

على  ��ا  اأي�����سً ير�سم  ح��م��ود  وال��رق��ي��ب 

جميلة  اأ���س��ك��اًل  ويبتكر  ال��زج��اج، 

واخل�سب  كالفّلن  خمتلفة،  مواد  من 

واجل��ف�����س��ن. وم���ن اأع��م��ال��ه 

��م  جم�����سّ امل���ج���ال  ه����ذا  يف 

من  )وه��ي  املولوية  التكية 

طرابل�س(،  يف  الأثرية  املعامل 

امل�سنوع  الطاحونة  وجم�سم 

بدقة  وامل�سغول  اخل�سب،  من 

كبرية.
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مواهب الرقيب حمود

يف ابتكارات جميلة

حما�سرة حول �سعوبات النطق 





اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

�أجهزة 

�لقيادة
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اأركان اجلي�ش 

للعمليات

تعليم وا�ستعالم 

ومهمات اأخرى

تاأ�س�ست ال�سعبة الثالثة )اأركان اجلي�س للعمليات حالًيا( مع تاأ�سي�س اجلي�س اللبناين يف 

الأول من اآب 1945، ومتركزت يف مبنى قيادة اجلي�س - املتحف )�سابًقا(، وكانت جزًءا من 

قيادة اجلي�س العليا وترتبط برئي�س اأركان حرب القيادة وبقائد اجلي�س. ويف العام 1978، 

الثالثة  ال�سعبة  رئي�س  واأ�سبح  للعمليات،  اجلي�س  باأركان  الثالثة  ال�سعبة  ت�سمية  ا�ستبدلت 

التعليم،  مديرية  الآتية:  واملكاتب  املديريات  له  وتتبع  للعمليات،  الأركان  لرئي�س  نائًبا 

لالأعمال  اللبناين  املركز  الإ�سارة،  مديرية  العمليات،  مديرية  ال�ستعالم،  مديرية 

املتعلقة بالألغام، مديرية التعاون الع�سكري - املدين CIMIC، ومركز التاأليل. 

نائب رئي�س الأركان للعمليات

يرتبط نائب رئي�س الأركان للعمليات 

اأما  مبا�سرة.  اجلي�س  اأرك��ان  برئي�س 

اإعداد القوات  املهمات املنوطة به فهي: 

وتدريبها، و�سع م�ساريع اخلطط الالزمة 

الت�سالت  تنظيم  القوات،  ل�ستعمال 

ال�ستعالم  اأبحاث  تنظيم  الع�سكرية، 

خطط  حت�سري  وتن�سيقها،  الع�سكري 

العمالنية،  والتنقالت  التحركات 

وفق  احلربي  العتاد  نوعية  تطوير  اقرتاح 

احلاجة، وت�سغيل مركز العمليات.

مديرية التعليم

التعليم  م��دي��ري��ة  ���س��الح��ي��ات  م��ن 

توجيهات  حت�سري  وم�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا، 

حت�سري  تنفيذها،  ومتابعة  التعليم 

مناهج التعليم العام للمعاهد واملدار�س 

يف اجلي�س، تنظيم حلقات المتحانات 

جلانها  ت�سكيل  واق���رتاح  وامل��ب��اري��ات 

الدورات  روزنامة  و�سع  نتائجها،  وتلّقي 

اإجراء  وخارجها،  البالد  داخل  الدرا�سية 

توقيت  حتديد  النف�سية،  الختبارات 

تعين  اجلي�س،  �سعيد  على  امل��ن��اورات 

والرماية،  التدريب  م��ن��اورات  وحت�سري 

وتنظيم املكتبة الع�سكرية واإدارتها.

وملزيد من الإي�ساح، ميكن النظر اإىل 

اأق�سامها.  مهمات  خالل  من  املديرية 

املحا�سرات  تن�سط  ال�سباط  ق�سم  ففي 

العمل،  وور�����س  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال�����دورات 

من  العديد  يف  امل�ساركة  اإىل  بالإ�سافة 



لغات  لتعليم  دورات  ومتابعة  املوؤمترات 

اأمل��اين،  فرن�سي،  )اإنكليزي،  اأجنبية 

�سبق،  ما  اإىل  برتغايل(.  رو�سي،  اإيطايل، 

جميع  م��ن  ع�سكرين  ان��ت��داب  مّت 

الرتب يف مهمات خمتلفة )درا�سية وغري 

درا�سية( اإىل عدة بلدان عربية واأجنبية. 

والأفراد،  الرتباء  ق�سم  �سعيد  على  اأما 

اخت�سا�س  دورات  العنا�سر  فيتابع 

وتقنية،  وتدريبية  درا�سية  ومكاتب 

فرق  باإ�سراف  تدريب  لدورات  ويخ�سعون 

اخلا�سة  ال��ق��وات  )اإي��ط��ال��ي��ا،  اأجنبية 

والعمل   2010 العام  ومنذ  الأمريكية(. 

لعنا�سر  الفرنكوفونية  تطوير  جار على 

اجلي�س يف املركز الثقايف الفرن�سي، وعلى 

التدريبية  امل�ستلزمات  خمتلف  حت�سري 

ODAS مع  يف مو�سوع الهبة ال�سعودية 

التعاون  اإىل  هذا  بريطانية.  تدريب  فرق 

الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  مع 

اللبناين،  الأح��م��ر  وال�سليب  ال���دويل 

الأمنية  الأجهزة  من  عنا�سر  وتدريب 

ع�سكرين  تدريب  مت  كما  املختلفة. 

لدورات  خ�سعوا  ال�سودانية  اجلن�سية  من 

يف جمال تن�سئة مغوار، غط�س، جموقل، 

وقتال جبلي.

يرتكز  وال���رم���ي  ال��ري��ا���س��ة  ق�سم  يف 

الهتمام على الرمايات وكل ما يتعلق 

وتطويرها(،  امل�سبهات  )تفعيل  بها 

الع�سكرية  الريا�سية  الن�ساطات  وعلى 

ح�سور  �سّجل  وقد  والأجنبية،  املحلية 

امل��وؤمت��رات  يف  اللبناين  للجي�س  فاعل 

الدولية والعربية على هذا ال�سعيد. 

واملكتبات  والدرا�سات  البحوث  ق�سم 

ور���س  بتنظيم  يهتم 

ع��م��ل، وب��امل�����س��ارك��ة 

حم��ا���س��رات  اإل���ق���اء  يف 

البحوث  والإ�سراف على 

يف وحدات اجلي�س.

امل���راج���ع  ق�����س��م  ويف 

يتّم  التدريب،  ومراقبة 

على  التدريب  تفعيل 

جميع امل�ستويات، ومن 

الق�سم،  هذا  اخت�سا�س 

اإعداد املراجع التدريبية 

وتوثيقها  وتدقيقها 

ون�������س���ره���ا وت���وق���ي���ع 

بروتوكولت مع اجلامعات املحلية.

تنفيذ  فيتوىل  المتحانات،  ق�سم  اأما 

للع�سكرين  النف�سانية  الختبارات 

)م���ت���ط���وع���ن وجم���ّن���دي���ن مم�����ّددة 

بع�س  ملتابعة  واملعّينن  خدماتهم(، 

الدورات )من �سباط ورتباء واأفراد(.

التاأليل،  ق�سم  وه��و  الأخ���ري  الق�سم 

وتغذيته،  الأ�سئلة  بنك  تفعيل  مهمته 

�أجهزة 

�لقيادة
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ون�سف  عام  ملدة  متوقًفا  كان  اأن  بعد 

وتاأليل نتائج المتحانات.

مديرية ال�ستعالم

ال�ستعالم  م��دي��ري��ة  م��ه��م��ات  اأب����رز 

ال���س��ت��ع��الم  تنظيم  و���س��الح��ي��ات��ه��ا: 

ال�ستعالمي  املوقف  تقدير  التكتي، 

املعلومات  ال��ق��ي��ادات  وت��زوي��د  وتتّبعه 

العمليات،  منطقة  حتليل  ال��الزم��ة، 

الطالع على العقيدة القتالية لدى العدو 

وعلى م�ستويات تنظيم قواته بالتن�سيق 

مع مديرية املخابرات.

جميع  رف��ع  ال��ي��وم،  عملها  وي�سمل 

العدو  ب��خ��روق��ات  املتعلقة  امل��را���س��الت 

اإىل   1701 ال��دويل  القرار  وفق  ال�سرائيلي 

ن�ساطات  تعميم  املخت�سة،  امل��راج��ع 

العدو الإ�سرائيلي، تنظيم التقرير الأمني 

املتعلقة  امل�ستندات  معاجلة  ال�سهري، 

وت��دري��ب  ال�����س��ام��ل،  ال��دم��ار  باأ�سلحة 

العمل  على  ووح��دات��ه  اجلي�س  قطع 

ال�ستعالمي.

مديرية العمليات

و�سع  ي��ت��م  ال��ع��م��ل��ي��ات،  م��دي��ري��ة  يف 

الع�سكرية  العمليات  خطط  م�ساريع 

اإع��داد  وتعديلها،  وتطويرها  والأمنية 

الأوام���ر  م�ساريع  و�سياغة  امل��ن��اورات، 

غرفة  يف  ال��ع��م��ل  تنظيم  ال��دائ��م��ة، 



ما   )video conference( وال�����س��ورة 

احل��دود  على  املنت�سرة  ال��وح��دات  ب��ن 

وم���رك���ز ال��ع��م��ل��ي��ات، ر���س��د احل���دود 

بوا�سطة الرادارات واملناطيد املوزعة على 

الدقيقة  املراقبة  الربية،  احل��دود  اأف��واج 

وال�ستطالع املبا�سر من اجلو حيث تدعو 

احلاجة، اإدارة اأكرث من حدث يف الوقت 

اللبنانية،  الأرا�سي  جميع  وعلى  عينه 

احلا�سل  التكنولوجي  التطور  ومواكبة 

.Call Center على جميع ال�سعد

املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة 

بالألغام

لالأعمال  اللبناين  امل��رك��ز  يرتبط 

�سجالت  م�سك  واإدارت����ه،  العمليات 

تنظيم  احلربية،  والعمليات  الوقائع 

التي  الع�سكرية  الحتفالت  ن�ساطات 

تتطلب حتريك القوات، واإعداد م�ساريع 

والعمل  الع�سكرية  الت�سالت  خطط 

على تنفيذها.

وقد �سهدت هذه املديرية تطوًرا ملحوًظا 

بف�سل التجهيزات احلديثة، بحيث بات 

�سا�سات  عرب  احلدث  متابعة  ممكًنا: 

كذلك  العمليات،  مركز  يف  �سخمة 

ا�ستحداث �سبكة ات�سالت متعددة بن 

القتالية  وال��وح��دات  العمليات  مركز 

جميع  يف  الت�سال  ا�ستمرارية  ل�سمان 

بال�سوت  الأح���داث  متابعة  ال��ظ��روف، 
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باأركان  وثيًقا  ارتباًطا  بالألغام  املتعلقة 

تخطيط  يتم  فيه  للعمليات.  اجلي�س 

واإدارة جميع ن�ساطات واأعمال الربنامج 

الوطني لنزع الألغام وفق املعايري العاملية 

وذل���ك م��ن خ���الل: تنفيذ  وال��وط��ن��ي��ة، 

خماطر  من  التوعية  الإزال��ة،  عمليات 

الألغام، م�ساعدة �سحايا الألغام ومتابعة 

اأو�ساعهم.

تطهري  اليوم  لغاية  املركز  اأجن��ز  وقد 

61% من الأرا�سي امللوثة بالألغام والقنابل 

امل�سّنفة  الأرا�سي  من  و%73  العنقودية، 

من  و%46  العنقودية،  بالقنابل  ملوثة 

و%64  بالألغام،  ملّوثة  امل�سّنفة  الأرا�سي 

يف  وذلك  خطرة،  امل�سنفة  الأرا�سي  من 

موازاة تنفيذ اأعمال التوعية من خماطر 

الألغام، وم�ساعدة �سحاياها.

ويعّد املركز حالًيا ملفات اإزالة الألغام 

ال�سرتاتيجية  وو�سع  الأزرق،  اخلط  على 

اخلا�سة باملدر�سة الإقليمية لنزع الألغام 

لأهداف اإن�سانية يف لبنان. 

للمركز: م�سح  املرتقبة  امل�ساريع  ومن 

املكت�سفة  اخلطرة  للبقع  تقني(  )غري 

ال�سعي   ،)Non Technical Survey(

التجهيزات الالزمة للمدر�سة  اإىل تاأمن 

الإقليمية لنزع الألغام لأهداف اإن�سانية 

يف لبنان RSHDL، وال�سعي مع اجلهات 

األغام  لإزال���ة  التمويل  لتاأمن  املانحة 

اخلط الأزرق، ومتديد العمل مبذكرات 

الأجنبية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ع  ال��ت��ف��اه��م 

واملحلية.

مديرية الإ�سارة

على  الإ���س��راف  الإ���س��ارة  مديرية  تتوىل 

م��ا خ�س  اجل��ي�����س يف  ق����درات  ت��ع��زي��ز 

وت��دري��ب  تطويع  خ��الل  م��ن  الإ���س��ارة، 

التطور  مع  يتالءم  مبا  العنا�سر  وتاأهيل 

احلا�سل على �سعيد الت�سالت. وي�ساف 

�سبكة  وتركيب  حتقيق  ذل��ك:  اإىل 

ملختلف   TETRA جزعية  ات�سالت 

وحدات اجلي�س وقطعه، حتقيق �سبكة 



�أجهزة 

�لقيادة
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 ،DATRON حديثة  تكتية  ات�سالت 

الوحدات  بع�س  على  الأج��ه��زة  توزيع 

�سبكة  تلزمي  العمالنية،  احلاجة  وفق 

الأل��وي��ة  ب��ق��ي��ادات  اجلي�س  ق��ي��ادة  رب��ط 

�سبكة  خالل  من  العمالنية  والأف��واج 

.Microwave

مديرية التعاون الع�سكري - املدين 

CIMIC
لكّنها  العهد،  حديثة  املديرية  هذه 

تعزيز  �سعيد  على  فاعل  بدور  ت�سطلع 

وقد  واملجتمع.  اجلي�س  ب��ن  العالقة 

نّفذت م�ساريع يف بع�س املناطق ال�ساخنة 

طرابل�س،  عر�سال،  مثل   Hot Spots
وادي خالد وغريها، علًما اأن تقدمياتها 

وهي  اللبنانية  املناطق  جميع  تغطي 

مانحة  ودول  هيئات  مع  بالتعاون  تتم 

وت�سمل  اللبنانية،  الأرا���س��ي  جميع  يف 

والرتبوية،  والبيئية،  الطبية،  املجالت 

والجتماعية، والإن�سانية.

مركز التاأليل

التاأليل،  مركز  م�سوؤوليات  اأب��رز  من 

ركن  داخ��ل  التاأليل  منظومة  تطوير 

اأجهزة  عدد  حيث  من  اإن  العمليات، 

من  اأو  امل��ت��واف��ر،  واخل���وادم  احلوا�سيب 

املنّف��ذة  والتطبيق��ات  الربام��ج  حي��ث 

وحتدي��ًدا  الرك��ن،  ه��ذا  مل�سلح��ة 

وال��ربام��ج  التطبيقات  م�ستوى  عل��ى 

املكتبية  ب��الأع��م��ال  تتعلق  ال��ت��ي 

املديريات  قبل  من  املم�سوكة  وامللفات 

للعمليات،  اجلي�س  لأرك��ان  التابعة 

احلديثة  والتجهيزات  التحتية  والبنى 

بها.  العمليات  غ��رف  تزويد  مّت  التي 

املذكورة  للمهمات  اإجن��ازه  �سمح  وقد 

خالل  املبا�سر  النقل  تقنية  باعتماد 

وتتّبع  العمالنية،  امل��ه��م��ات  تنفيذ 

وبالتايل  وال��دوري��ات،  الآل��ي��ات  حركة 

اأنظمة  بوا�سطة  اإجراء مطابقة ميدانية 

الرقمية  واخلرائط  اجلغرافية  املعلومات 

وال�سور اجلوية والف�سائية.







اإعداد:

ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري
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مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية

�صورة لبنان 

التاريخية واحلديثة

ور�سة عمل م�ستمّرة 

وحتديث يتنا�سب 

وطبيعة املهمات

هنا املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل... هنا لبنان 

بخرائطه  احلا�سر  ولبنان  بجغرافيته،  التاريخ 

بتحديثاته  امل�ستقبل  ولبنان  اجلوية،  وب�سوره 

ال�سوؤون  مديرية  هنا  التحتية.  وبناه  الإعمارية 

�سة  املوؤ�سّ ا�ستحدثت يف هيكلية  التي  اجلغرافية 

 ،1962 �سباط   6 قانون  مبوجب  الع�سكرية 

املناطق  جلميع  و�سور  بخرائط  حتتفظ  والتي 

حتديثها  وتوا�سل  اخلم�سينيات،  منذ  اللبنانية 

البنى  حيث  من  تطراأ  التي  التغريات  كل  مع 

ومع  اجلغرافية.  واملعلومات  والأبنية  التحتية 

العميد الركن عبد الرحمن نعيم مدير ال�سوؤون 

امل�سالح  خمتلف  يف  بجولة  قمنا  اجلغرافية، 

التابعة لها، فكان هذا التحقيق.

املديرية لي�ست املطبعة!

ال�صوؤون  مديرية  اأن  كثريون  يعتقد 

الع�صكرية،  املطبعة  ه��ي  اجلغرافية 

ولكن يف الواقع املطبعة ال ت�صّكل �صوى 

ا  اأي�صً تتوّل  التي  املديرية  عمل  من   %25

واجليودازية،  اجلغرافية  االأعمال  جميع 

على  اجل��ودزي��ة  النقاط  زرع  واأه��ّم��ه��ا: 

 1500 )ح��وال  اللبنانية  االأرا�صي  كامل 

العامة،  االرت��ف��اع��ات  قيا�س  نقطة(، 

اجلوية  ال�صور  معاجلة  اجل��وي،  الت�صوير 

تنظيم  اخلرائط،  �صنع  يف  ال�صتثمارها 

بقيا�َصي  امل��وح��دة  اخل��ري��ط��ة  وط��ب��اع��ة 

االأرا���ص��ي  جلميع  و1/50.000   1/20.000

اللبنانية، تزويد م�صلحة امل�صاحة يف وزارة 

و1/50.000   1/5000 بقيا�َصي  خرائط  املالية 

للأرا�صي غري املم�صوحة، تنظيم اخلرائط 

مع منا�صب االرتفاع ومبقايي�س خمتلفة 

)م�صاريع  املعنية  ال���وزارات  طلب  وف��ق 

الري والتحريج، الطرق، الكهرباء، فتح 

اأر�صيف ال�صور اجلوية  االأنفاق...(، حفظ 



واالأف����راد  ال�����وزارات  لتموين  واخل��رائ��ط 

م�صلحة  من  تطلب  ال  التي  )اخلرائط 

دورات  وتنظيم  املالية(،  وزارة  يف  امل�صاحة 

تدريبية.

مهمة  ُت�صاف  املهمات  هذه  كل  اإل 

والنماذج  واملطبوعات  املن�صورات  طباعة 

الذي  العتاد  اجلي�س  وتزويد  الع�صكرية، 

ت�صوير  )اآالت  ترقيمها  �صمن  يدخل 

القرطا�صية  اأن��واع  خمتلف  م�صتندات، 

وغريها(.

املهمات  هذه  اإل  قرب  عن  للتعّرف 

مديرية  ت��وؤّل��ف  التي  امل�صالح  وخمتلف 

العميد  ا�صطحبنا  اجلغرافية،  ال�صوؤون 

اأرج��ائ��ه��ا.  يف  ج��ول��ة  يف  نعيم  ال��رك��ن 

التعليم  غرفة  يف  كانت  االأول  املحّطة 

من  الع�صكريني  من  عدد  يتابع  حيث 

تدريبية  دورة  اجلي�س،  قطع  خمتلف 

 ،GIS اجلغرافية  املعلومات  نظم  على 

اخل��رائ��ط  ل��ق��راءة  ح��دي��ث  برنامج  وه��و 

وحتليلها. من بعدها تنّقلنا بني امل�صالح 

التي تتوّل كّل منها مهّمة حمّددة، يف 

اإطار تنظيمي يوّفر ترابطها وتكاملها.

مركز ال�ست�سعار عن بعد

عن  اال�صت�صعار  مركز  رئي�س  ي�صرح 

بعد العقيد املهند�س اأحمد عبد املّطلب 

احلاج اأّن املركز كما يدّل ا�صمه، يقوم 

باإن�صاء قاعدة معلومات جغرافية وطنية، 

املتعّلقة  املعلومات  جمع  خ��لل  من 

وامل��زروع��ات  وامل��ب��اين  التحتّية  بالبنى 

الدولة  وزارات  من  وغريها  وال�صكان 

الحًقا  ال�صتثمارها  وذلك  وموؤ�ص�صاتها، 

التي  امل�صاريع  وحت��دي��ث  التخطيط  يف 

تقوم بها الدولة، وحتديث خرائط مديرية 

ي�صّهل  االأم��ر  ه��ذا  اجلغرافية.  ال�صوؤون 

املعلومات  زّر«،  و»بكب�صة  القطع  تزويد 

مهّمة،  اأي  تنفيذ  خلل  حتتاجها  التي 

عن  ومعلومات  جوية  و�صور  خرائط  من 

املزروعات وال�صكان وتفا�صيل اأخرى.

عن  اال�صت�صعار  مركز  يقوم  كذلك، 

بعد باإ�صقاط مواقع 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

ال�صحية  واملراكز 

وال����دف����اع امل���دين 

واجل�����ام�����ع�����ات 

الر�صمية  واملدار�س 

واخلا�صة وال�صليب 

وغريها،  االأح��م��ر 

ع���ل���ى اخل���رائ���ط 

وال�������ص���ور اجل��وي��ة 

باإحداثيات دقيقة. وي�صاعد البلديات يف 

تنفيذ م�صاريع نظم املعلومات اجلغرافية 

ب��ريوت  مدينَتي   GIS )م�����ص��روع   GIS
عنا�صرها  وتدريب  القرار(  قيد  وجونية 

املركز  يحّقق  كما  النظام.  هذا  على 

�صوًرا ف�صائية ويقوم مبعاجلتها لتحديث 

اخلرائط الطوبوغرافية يف املديرية ويدّرب 

ع�صكرّيي اجلي�س وموظفي اإدارات الدولة 

على نظم املعلومات اجلغرافية.

حالًيا، يتّم العمل على حتديث مركز 

اال�صت�صعار عن بعد وتطويره، حيث عّزز 

ويلفت  حديثة.  مكاتب  د  وُزوِّ عديده 

املركز  اأن هذا  اإل  العقيد احلاج  رئي�صه 

يحتّل يف اجليو�س املتطورة اأهمية كربى 

د  ُزوِّ وقد  يوؤّديه.  الذي  االأ�صا�صي  للدور  نظًرا 

املركز  يف  اجلوية  ال�صور  معاجلة  ف��رع 

 Interactive( وحديثة  جديدة  �صا�صة 

وت�صعى   ،)Touch Screen 57 Inch
و�صل  ي��وؤّم��ن  نظام  تطوير  اإل  املديرية 

املديرية بقيادة اجلي�س.

ق�سم التاأليل

ال�صوؤون  مديرية  يف  التاأليل  ق�صم  رئي�س 

الدب�س،  م��روان  اأول  امل��لزم  اجلغرافية 

يلّبي  الذي  الق�صم  هذا  دور  عن  يحّدثنا 

خرائط  من  اجلي�س  وح��دات  حاجات 

مع  وف�صائية،  جوية  و���ص��ور  وخطائط 

اإمكان اإنزال مراكز انت�صارها على هذه 

اخلرائط لت�صهيل عملها. كذلك، يقوم 

من  واملدنيني  البلديات  حاجات  بتاأمني 

اإل  اإ�صافة  وف�صائية،  و�صور جوية  خرائط 

ت�صتفيد  مركزية  داخلية  �صبكة  اإدارة 

منها االأق�صام وامل�صالح يف املديرية، وحتفظ 

فيها املعلومات اليومية وال�صور الف�صائية 

حتقيق 

ع�سكري
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واجلوية واخلرائط الطوبوغرافية.

م�سلحة الإر�ساد واملعلومات

م�صلحة االإر�صاد واملعلومات تعترب جزًءا 

اجلغرافية  ال�صوؤون  مديرية  من  اأ�صا�صًيا 

رئي�صها  يقول  اإليها،  املدنيني  وب��واب��ة 

ويتابع  العميد الركن جربايل معلوف، 

�صارًحا: تت�صّلم امل�صلحة طلبات الزبائن 

لبنان  خرائط  على  للح�صول  املدنيني 

مبختلف املقايي�س، وعلى ال�صور اجلوية 

األف  ال���40  عددها  يفوق  التي  القدمية 

يعود  الذي  امل�صلحة  اأر�صيف  من  �صورة، 

امل�صلحة  تقوم  كما   .1956 العام  اإل 

العقارات  �صقلت  طلبات  با�صت�صدار 

و�صقلت ارتفاع االأر�س واالأبنية والنقاط 

اجلودزية، وت�صليمها للمدنيني كم�صتند 

)رخ�س  الر�صمية  املعاملت  يف  اأ�صا�صي 

اآبار  حفر  والفرز،  ال�صم  عمليات  البناء، 

وتعترب  جديدة...(.  بلديات  اإن�صاء  املياه، 

مبثابة  امل�صلحة  ت�صدرها  التي  االإف��ادات 

اجلي�س  ق��ي��ادة  ع��ن  ���ص��ادرة  م�صتندات 

وتعتمد كمراجع يف النزاعات الق�صائية 

على  حالًيا  امل�صلحة  وتعمل  والعقارية. 

ب�صكل  واالأر�صيف  القدمية  ال�صور  ن�صخ 

معلومات حلفظها من التلف مع مرور 

الزمن، وت�صعى اإل حتقيق �صا�صة كبرية 

ت�صهيل  بغية  الزبائن  اأمام  ال�صور  لعر�س 

العمل وت�صريعه.

م�سلحة اجليودازيا

ي��و���ص��ح رئ��ي�����س 

العقيد  امل�صلحة 

داين  امل��ه��ن��د���س 

امل�صلحة  اأّن  �صقر 

م�صوؤولة عن تنفيذ 

االأع��م��ال  معظم 

ال��ط��وب��وغ��راف��ي��ة 

مل���������ص����ل����ح����ة 

اجل��ي�����س وت����دّرب 

ال��ع�����ص��ك��ري��ني 

ع��ل��ى اأج��ه��زة ال���

 GPS Handy
االإ�صقاطات  وعلى 

التحديد.  ومعايري 

بو�صع  ا  اأي�صً وتقوم 

التثليث  ن��ق��اط 

)النقاط اجلودزية( 

وب�������ص���ب���ط���ه���ا 

على  و�صيانتها 

ك��ام��ل االأرا���ص��ي 

اإ�صافة  اللبنانية، 

الواقعة  العقارات  �صقلت  تنفيذ  اإل 

ري��اق،  ب��ريوت،  مطارات  ارتفاق  �صمن 

ح��رم  )منطقة  وال��ق��ل��ي��ع��ات  ح��ام��ات 

امل�صلحة بَكيل  املطار(. كذلك، تقوم 

املقالع والك�صارات واملحافر على كامل 

االأرا�صي اللبنانية وباحت�صاب الكميات 

الرخ�س  جتديد  بغية  منها  امل�صتخرجة 

واحت�صاب  البيئة،  وزارة  قبل  من  لها 

امل�صافة ال�صعاعية واإعطاء اإفادة بها.

ذلك  على  امل�صلحة  مهمة  تقت�صر  وال 

ا تعليم اخلط االأزرق  فقط، فهي تتول اأي�صً

االإ�صرائيلي  العدو  خروقات  من  والتحقق 

الطوبوغرافية  اأع��م��ال  تنفيذ  اإل  ل��ه، 

خمتلفة للموؤ�ص�صات العامة والبلديات.

ويف اإطار تطويرها، تعمل امل�صلحة على 

م�صروع علمي ال�صتبدال النقاط اجلودزية 

تغطي  ديجيتال  حمطات  بثماين  ال�1500 

مزيًدا  وتوّفر  اللبنانية،  االأرا�صي  كامل 

من الدقة وال�صرعة يف العمل.

م�سلحة الفوتوغرامرتيا

رئي�س  اجلابي  اأحمد  املهند�س  العقيد 

م�صلحة الفوتوغرامرتيا ي�صرح بالتفا�صيل 

بتنظيم  تقوم  التي  امل�صلحة  مهمة هذه 

�صنع  بهدف  اجل��وي  الت�صوير  مهمات 

اخلرائط الطوبوغرافية وحتديثها، اإ�صافة 

اإل تنظيم خمططات الطريان املتعّلقة 

خلل  من  وتنفيذها  اجل��وي  بالت�صوير 
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تزويد الطائرة االرتفاع وال�صرعة املنا�صَبني 

وامل�صار )trajectoire(. وت�صّحح امل�صلحة 

لت�صبح   )orthophoto( اجلوية  ال�صور 

�صاحلة لر�صم اخلرائط من خلل حتليل 

ومنا�صب  املعلومات  وا�صتخراج  ال�صورة 

االرتفاع منها، اإ�صافة اإل تزويد املواطنني 

بتواريخ  لعقاراتهم  ارت��ف��اع  �صقلت 

ت�صّمه  الذي  االأر�صيف  خلل  من  �صابقة 

العقاري  القا�صي  من  باأمر  امل�صلحة، 

اأو لتجّنب اخللفات  لتبيان املخالفات، 

م�صتندات  املعني  ال�صخ�س  اأبرز  حال  يف 

امللكية.

م�سلحة الر�سم وال�ستن�ساخ

واال�صتن�صاخ  الر�صم  م�صلحة  م  ُتق�صَ

العقيد  يراأ�صها  التي  )كارتوغرافيا( 

املهند�س �صيمون مّيني، اإل ق�صَمني:

- ق�صم الر�صم املكّلف، ب�صورة ح�صرية، 

بتدقيق واإ�صدار اخلرائط املتعّلقة بكامل 

االأرا�صي اللبنانية بجميع اأنواعها، حيث 

ال ت�صمح املديرية بطباعة اأي خريطة اإاّل 

امل�صبقة،  موافقتها  على  احل�صول  بعد 

اأو  خريطة  اأي  حتديث  ميكن  ال  كما 

تطويرها اإاّل عربها.

امني  الر�صّ من  فريق  الق�صم  يف  يعمل 

الكارتوغرافيني، كان ال�صّباق بني الدول 

لبنان مبقيا�س  اإجناز خرائط  يف  العربية 

1/20.000 و1/50.000، وقد ا�صتعانت به اأكرث 

من دولة �صقيقة الإجناز خرائطها. ولكن 

نتيجة االأحداث، توّقفت منذ ال�صتينيات 

ع��م��ل��ي��ة ت��ط��وي��ر وحت���دي���ث اخل��رائ��ط 

خ�صر  الذي  للبنان  االأ�صا�صية  الع�صكرية 

يف  ليعمل  الكارتوغرايف،  فريقه  بالتايل 

االآونة االأخرية على اإعادة هذا الفريق من 

خلل تطويع عنا�صر وتدريبهم.

ا�صتح�صلت  و2008   2005 العاَمني  بني 

املديرية على �صور ف�صائية وجوية جديدة 

من  الق�صم  وا�صتطاع  ا�صتثمارها،  مّت 

خللها اإنتاج خرائط حمّدثة باملقيا�َصني 

جمموعة  اإنتاج  اإل  اإ�صافة  املذكوَرين، 

 12 وعددها   Hypsométrique خرائط 

خريطة تغّطي كامل االأرا�صي اللبنانية 

مبقيا�س 1/50.000.

وم��ن خ��لل اال���ص��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب 

اجل��ي��و���س االأخ����رى وخ��ربات��ه��ا، ب���داأت 

امل�صلحة االعتماد على م�صادر املعلومات 

 open source free املجانية  املفتوحة 

data واأهّمها Google Maps، ال�صتثمار 
املجانية،  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ه��ذه  م�صتدام 

من  املتاحة  امل�صادر  تعّدد  مع  ا  خ�صو�صً

يتّم  والتي    Microsatellite�ال خ��لل 

حتويلها اإل معطيات جغرافية ميكن 

االأعمال  يف  ودّق��ة  بنجاح  ا�صتخدامها 

الع�صكرية واملدنية.

وب���ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة ب�����داأت يف ال��ع��ام 

اجلي�س  اأرك���ان  مع  وبالتن�صيق   2015

�صاملة  حت��دي��ث  عملية  للعمليات، 

 1/20.000 مبقيا�س  االأ�صا�صية  للخرائط 

انطلًقا  اللبنانية  االأرا���ص��ي  لكامل 

مّت تكليف  الدولية، حيث  احلدود  من 

الوحدات املنت�صرة عملنًيا التدقيق االأويل 

وجودها.  بقع  يف  اخلرائط  حمتويات  يف 

يقوم  اخل��رائ��ط،  ه��ذه  اإل  وب��االإ���ص��اف��ة 

للعديد  اأخ��رى  جمموعة  باإنتاج  الق�صم 

واخلا�صة،  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 

وال�صياحية  اجليولوجية  كاخلرائط 

والبلدية وخرائط الغطاء النباتي وغريها.

اال�صتن�صاخ  ق�صم  الثاين،  الق�صم  اأّما   -

املطبعة  اإدارة  ي��ت��وّل  فهو  والطباعة، 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ت��اأم��ني 

والدوائر  وال���وزارات  للجي�س  املطبوعات 

واملوؤ�ص�صات  وال��ب��ل��دي��ات  احلكومية 

العامة، ولل�صركات اخلا�صة. وهي تنّفذ 

بالطباعة  املتعّلقة  االأع��م��ال  كامل 

اإنتاج  اإل   ،)design( الت�صميم  من 

 ،)plates( الطباعية  البلكيتات 

واالأع��م��ال   )printing( فالطباعة 

 )perfect binding( النهائية كالرب�س

اإ�صافة   ،)saddle stitching( وال�صّك 

ومراقبة  الفّني  التجليد  اأع��م��ال  اإل 

 )finishing( النهائي  واالإنتاج  النوعية 

والتو�صيب. 

التي  املطبعة  االأخ��رية عرفت  االآون��ة  يف 

اأمن  تقنيات  يف  ح�صرية  ب�صبه  تتمّتع 

والهولوغرام  ال�صّري  كاحلرب  الوثائق 

اإجراء  خلل  من  كبرًيا  تطوًرا  وغ��ريه، 

عّدة  يف  وذل��ك  ملوقعها،  �صاملة  �صيانة 

هيكلة  اإع�����ادة  اأه��ّم��ه��ا:  خ��ط��وات 

 )restructuring( �صاملة  اإداري�����ة 

ت��اأخ��ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ال��ت��ط��ورات يف 

 corporate( ال�صركات  اإدارة  ع��امل 

جهة،  من  واالأعمال   )management
وامل�صتجدات يف عامل الطباعة من جهة 

جمموعة  ا�صتحداث  اإل  اإ�صافة  اأخ��رى. 

متطلبات  تنا�صب  اإداري����ة  مكاتب 

من  ممّيز  بجهد  وذلك  احلديث  العمل 

اآالت  تاأمني  مّت  كذلك  االأ�صغال.  فوج 

ال�صتبدال   )offset( حديثة  طباعة 

عمرها  جت��اوزت  التي  القدمية  االآالت 

اأكرث من عقد، ولكن  االفرتا�صي منذ 

ا�صتثنائي  بجهد  ا�صتخدامها  ي�صتمر 

على  والقّيمني  عليها  العاملني  م��ن 

املونتاج  عمليات  وا�صُتبِدَلت  �صيانتها. 

باإنتاج  للبلكيتات  اليدوي  واالإن��ت��اج 

 CTP- ماكينة  تاأمني  طريق  عن  اآيل 

يوّفر  الذي  االأمر   ،Computer to Plate
من  البلك  اإجناز  مهلة  ويقّل�س  الوقت 

اليد  اإل توفري يف  اإ�صافة  اإل دقائق،  اأيام 

مكتب  ا�صتحداث  ا  اأي�صً ومّت  العاملة. 

يف  املطبوعات،  وت�صليم  النوعية  ملراقبة 

معايري  تطبيق  نحو  االأول  هي  خطوة 

حتقيق 

ع�سكري
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اأر�صيف  وتنظيم  للجودة،   )ISO( االأي��زو 

وبالدولة  باجلي�س  اخلا�س  املطبوعات 

اللبنانية.

ه���ذا ال��ق�����ص��م م��ن م��دي��ري��ة ال�����ص��وؤون 

من  ذاتها  بحّد  قائمة  ور�صة  اجلغرافية 

ومكانه  العمل  ظ��روف  حت�صني  حيث 

واالأعمال  املهمات  وتنفيذ  واإنتاجيته، 

تعمل  نحٍل  خلية  اإنه  اإليه...  املوكلة 

تطبع  اآالٍت  �صجيج  كلل،  دون  م��ن 

وتكب�س  وتخيط  وتق�ّس  ال��ورق  وتخّرم 

وتغّري وتق�ّس اجللد وتقوم بالطّي والرب�س 

امل�صتند  اأو  الكتاب  ليخرج  واجلمع... 

املطبوع ب�صورته النهائية. 

م�سلحة عتاد اجلغرافيا

خمزن  اجلغرافيا  عتاد  م�صلحة  تعترب 

اجلغرايف  بالعتاد  يتعّلق  ما  يف  اجلي�س 

تتوّل  وه��ي  والقرطا�صية،  واملطبوعات 

وك��ذل��ك  وا���ص��ت��لم��ه  ال��ع��ت��اد  حتقيق 

ترقيم  �صمن  تدخل  التي  القرطا�صية 

 ،A4 اأوراق  الطباعة،  )اأوراق  املديرية 

م�صتندات...(،  ت�صوير  اآالت  قرطا�صية، 

االأعمال  وا�صتلم  بتلزمي  تقوم  كما 

املطبعة  بعمل  املتعلقة  واالأ���ص��غ��ال 

جميع  وم�صاعفة  و�صيانة  الع�صكرية، 

اآالت ت�صوير امل�صتندات و�صحب ال�صتان�صل 

مل�صلحة وحدات اجلي�س.

هذا ما حّققناه

اختتمنا اجلولة يف مكتب مدير ال�صوؤون 

تعمل  املديرية  اأّن  اأّكد  الذي  اجلغرافية 

عتادها  تطوير  على  م�صتمّر  ب�صكٍل 

اإليها.  املوكلة  واملهمات  يتنا�صب  مبا 

طباعة  اآل��ة  تاأمني  مّت  االإط���ار،  ه��ذا  ويف 

خا�صة  م��ت��ط��ورة 

اخلرائط  لطباعة 

تركيبها  ي��ت��م 

يرفع  م��ا  ح��ال��ًي��ا 

االإنتاجية  القدرة 

م������ن خ����رائ����ط 

وم����ط����ب����وع����ات 

ك��ب��رية،  بن�صبة 

اإ�صافة اإل حتقيق 

ت�����ص��وي��ر  اآالت 

خا�صة  م��ت��ط��ورة 

يف  الت�صوير  بق�صم 

باإنتاج  ت�صمح  الكارتوغرافيا،  م�صلحة 

الكتب وغريها ب�صرعة وجودة عاليَتني. 

التوا�صل  تاأمني  على  العمل  يتّم  كما 

يخ�س  ما  يف  اجلي�س  قيادة  مع  الفوري 

كذلك،  واخل��رائ��ط.  املعلومات  تبادل 

التي  القوانني  ال�صت�صدار  املديرية  ت�صعى 

تنظم عملية التعاون بينها وبني وزارات 

الطرفني  تفيد  التي  املجاالت  يف  الدولة 

خا�صة  ج��غ��راف��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  )ن��ظ��م 

امل�صاريع  العامة،  واملوؤ�ص�صات  بالبلديات 

اأع��م��ال  التحتية،  وال��ب��ن��ى  االإمن��ائ��ي��ة 

امل�صاحة واخلرائط العقارية،... الخ(.

وي�صّدد العميد الركن نعيم على ال�صعي 

الإن�صاء  املديرية  به  تقوم  ال��ذي  احلثيث 

قاعدة البيانات اجلغرافية الوطنية حيث 

تعمل على جتميع املعطيات اجلغرافية 

لو�صعها  العامة  املوؤ�ص�صات  لدى  املتوافرة 

م��وح��دة، متّكن  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  يف 

امل�صتفيدين من وزارات واإدارات الدولة من 

ا�صتخدامها يف التخطيط للم�صاريع على 

ال�صعيد الوطني. 

�سعي اإىل مزيد من التطّور

العوائق  بع�س  املديرية  يف  العمل  يواجه 

التي يعود معظمها اإل االأو�صاع ال�صائدة 

ال��لزم��ة  االأم�����وال  ت��اأم��ني  تعيق  ال��ت��ي 

وحاجة  وال��ربجم��ي��ات  العتاد  لتحقيق 

وقرطا�صية  طباعية  م��واد  من  اجلي�س 

ب�صكٍل كاٍف، وارتفاع كلفة الربامج 
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والعتاد و�صرعة تغرّي املعلومات اجلغرافية 

)مت��دد ع��م��راين، �صق ط��رق ج��دي��دة...

على  احل�صول  و�صائل  يف  والتطور  ال��خ(، 

مواكبة  يوجب  ما  ودقتها،  املعلومات 

ذلك  مع  امل�صتحدثة.  للتقنيات  دائمة 

ي�صتمر بذل اجلهود، بت�صهيل ودعم من 

قيادة اجلي�س، �صعًيا اإل مزيد من التطور، 

من خلل عّدة خطوات اأهّمها: 

ثابتة   GPS ر�صد  حمطات  حتقيق   -

االأقل( تغطي كامل  )8 حمطات على 

يف  عالية  دقة  وتوؤمن  اللبنانية  االأرا�صي 

 GPS ال�  جلهاز  اجلغرايف  املوقع  حتديد 

لرتكيب  احل��اج��ة  دون  م��ن  املتحرك 

عند  جودزية  نقطة  على  ثابت  جهاز 

تنفيذ كل مهمة.

الوزراء  جمل�س  رئا�صة  تعميم  تفعيل   -

جميع  اإل  يطلب  ال���ذي   97/20 رق��م 

اعتماد  العامة  واملوؤ�ص�صات  االإدارات 

م��ط��اب��ع اجل��ي�����س – م��دي��ري��ة ال�����ص��وؤون 

من�صوراتها  خمتلف  لطبع  اجلغرافية 

ومطبوعاتها.

- تفعيل فرع معاجلة ال�صور اجلوية يف 

يتم  حيث  بعد،  عن  اال�صت�صعار  مركز 

ومعاجلتها  ف�صائية حديثة  �صور  حتقيق 

لتحديث اخلرائط الطوبوغرافية من دون 

اأي كلفة على اجلي�س.

اآلًيا مما  - ربط املديرية بقيادة اجلي�س 

مي��ّك��ن��ه��ا م��ن 

القيادة فورًيا  تزويد 

اخل��رائ��ط وال�����ص��ور 

احل���دي���ث���ة ع��ن��د 

طلبها.

العتاد  حتقيق   -

وال����ربجم����ي����ات 

احل�������دي�������ث�������ة 

للعمل  ال���لزم���ة 

الفوتوغرامرتي.

تغطي  حديثة  ف�صائية  �صور  تاأمني   -

ودقة  بو�صوح  اللبنانية  املناطق  كامل 

عاليني وذلك ب�صكل دوري.

الفني  التجليد  لق�صم  اآالت  تاأمني   -

ي�صمح  مبا  الكارتوغرافيا  م�صلحة  يف 

املنفذة  االأعمال  معظم  عن  باالإ�صتغناء 

خارج املديرية.

املديرية  يف  الب�صرية  القدرات  تطوير   -

وتطويع  اإليها  ع�صكريني  بت�صكيل 

عنا�صر جدد. 

تتلءم  جديدة  مكاتب  اإ�صتحداث   -

وحتديث  امل�صتعملة،  التكنولوجيا  مع 

مع  ي��ت��لءم  مب��ا  احلوا�صيب  جمموعة 

يف  امل�صتعملة  املعقدة  اجلديدة  الربامج 

معاجلة املعطيات اجلغرافية، اإ�صافة اإل 

حتقيق اآالت طباعة جديدة ومتطورة مبا 

يتنا�صب مع حاجة اجلي�س من خرائط 

ومطبوعات.

الفنية،  ال������دورات  م�����ص��ت��وى  رف���ع   -

ال�صتحداث  االإط��ار  هذا  يف  قائم  وال�صعي 

�صباط  لتدريب  خا�س  ج��غ��رايف  معهد 

خمتل��ف  يف  وع��ام��ل��ني  وع�صك�ريني 

االإدارات العام��ة.

- تطوير بروتوكوالت العمل مع الدول 

لل�صتفادة  ال�صديقة  واالأجنبية  العربية 

يف  تطور  من  اإليه  تو�صلت  ما  كل  من 

جماالت العلوم اجلغرافية.

قائًل:  نعيم  الركن  العميد  ويختم 

اإحدى  ال�صوؤون اجلغرافية هي  اإن مديرية 

عليها  وتقع  اجلي�س،  يف  الفنية  القطع 

كل  اجلي�س  وح���دات  تزويد  م�صوؤولية 

جغرافية  معلومات  م��ن  يلزمها  م��ا 

حديثة ودقيقة، حيث اأن جناح املهمات 

على  كبري  ب�صكل  يعتمد  الع�صكرية 

وموثوقيتها،  املعلومات  هذه  دقة  مدى 

ونحن ناأمل حتقيق كل ما يلزم لتطوير 

فاعلية  اأك��رث  وجعله  املديرية  عمل 

و�صرعة.

حتقيق 

ع�سكري
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يوميات 

اإعداد:�أمنية

نينا عقل خليل

العدد 44367

تتوا�سل احلرب بني اجلي�ش والإرهاب، والتي 

كان من تطوراتها الأخرية ا�ستهدافه جمموعة 

اإرهابية يف وادي حمّيد موقًعا يف �سفوفها ثالثة 

قتلى. كذلك ت�ستمّر عمليات الدهم التي 

اأ�سفرت عن توقيف عّدة اإرهابيني بالإ�سافة 

اإىل مطلوبني بجرائم خمتلفة.

وادي حمّيد وخربة داوود

اإرهابي يفّجر نف�سه

يف اإطار ملحقة االإرهابيني، ا�صتهدفت 

حمّيد  وادي  منطقة  يف  اجلي�س  من  قّوة 

جمموعة   ،)2015/12/17( عر�صال   -

منهم يف اأثناء انتقالهم يف حميط جرود 

املنطقة، حيث اأوقعت يف �صفوفهم ثلثة 

جثثهم  �صحب  على  وعملت  قتلى، 

ونقلها اإل اأحد امل�صت�صفيات يف املنطقة.

راأ���س  ج��رود   – داوود  خربة  منطقة  ويف 

�صاروًخا  اجلي�س  قوى  اأطلقت  بعلبك، 

لداع�س نتج عنه  اآلية  ا�صتهدف  موّجًها 

تدمري االآلية وقتل اأربعة م�صّلحني بينهم 

قائد ميداين.

بتاريخ 2015/12/5، واأثناء قيام قوة من 

حممد  املطلوب  منزل  بدهم  اجلي�س 

 – عمار  دي��ر  حمّلة  يف  حمزة  م�صطفى 

رمانتني  رمي  اإل  االأخ��ري  ب��ادر  ال�صمال، 

يدويتني باجتاه عنا�صر اجلي�س، انفجرت 

�صبعة  اإ�صابة  اإل  اأّدى  م��ا  اإح��داه��م��ا، 

ع�صكريني بينهم �صابطان بجروح غري 

تفجري  على  االإرهابي  اأقدم  وقد  خطرة. 

اإل  اأدى  ما  نا�صف  حزام  بوا�صطة  نف�صه 

مقتله ومقتل مواطنني اإثنني من اأقربائه 

واإ�صابة عدد اآخر بجروح.

عن  �صادر  بيان  )وف��ق  حمزة  واملدعو 

القيادة( مطلوب للعدالة الإقدامه خلل 

باجتاه  ال��ن��ار  اإط���لق  على   2014 ال��ع��ام 

حملة  يف  للجي�س  تابعتني  دوري��ت��ني 

املنكوبني – طرابل�س، وم�صاركته �صمن 

جمموعة م�صّلحة بتاريخ 2014/9/23، يف 

تابعة  مراقبة  نقطة  على  النار  اإط��لق 

للجي�س يف حملة البداوي – طرابل�س، ما 

اأحد  ا�صت�صهاد  اإل  اأّدى 

باالإ�صافة  الع�صكرّيني، 

باجتاه  النار  اإط��لق  اإل 

ت�صبب  م���ا  م��واط��ن��ني 

باإ�صابة اأحدهم.

وقد اأوقفت قوى اجلي�س 

الدهم  عملية  بنتيجة 

ع����دًدا م��ن االأ���ص��خ��ا���س 

وال�صوريني  اللبنانيني 

باالنتحاري  �صلة  على 

ال�صرطة  وتوّلت  القتيل. 

يف  التحقيق  الع�صكرية 

الق�صاء  باإ�صراف  احلادث 

املخت�س.

اإعرتافات خطرية

االإره��اب��ي  املخابرات  مديرية  اأوق��ف��ت 

الرتباطه  الغازي  اأحمد  جهاد  املطلوب 

بوا�صطة  االإره��اب��ي��ة،  بالتنظيمات 

وعدي  ال�صاطم  اأحمد  حممد  املطلوبني 

اأحمد املو�صى واآخرين يتنّقلون بني لبنان 

�صوريا  اإل  دخوله  تاأمني  حاولوا  و�صوريا، 

للقتال اإل جانب التنظيمات االإرهابية.

القيادة  املوقوف )وفق بيان  وقد اعرتف 

تعيني  بعد  ب��اأن��ه   )2015/12/7 بتاريخ 

خالد،  وادي  منطقة  على  اأمرًيا  ال�صاطم 

قامت  �صغرية  جمموعات  ت�صكيل  مّت 

بت�صنيع اأحزمة نا�صف�ة وارتدائها ب�صكٍل 

دائم بعد اإح�ص�ار امل�واد من قلعة احل�صن، 

وذلك بهدف ا�صتهداف اجلي�س، وحت�صري 

داع�س  تنظ�يم  لدخول  املوؤاتي�ة  االأر�صية 

يت�صل  اأمني  مربع  واإن�صاء  لبنان،  اإل 

بخربة داود لل�صيطرة على وادي خالد. وقد 

مّت �صراء االأ�صلحة وجتهيز املغاور لتك�ون 

بينها  ومن  العمليات،  انطلق  نقطة 
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احل�صول على مدفع هاون ال�صتهداف 

ثكنة اجلي�س يف وادي خالد.

كّلف  باأنه  املوقوف  اعرتف  كما 

بتنفيذ عملية انتحارية يف طرابل�س 

اأو بريوت، واأنه حاول مع طارق حممد 

عبيد )الذي اأوقف معه( الدخول اإل 

عر�صال ومنها اإل جرودها لللتحاق 

بداع�س.

كانوا يخططون ل�ستهداف اجلي�ش

مديرية  اأوقفت  ذل��ك،  اإل  اإ�صافة 

املخابرات يف منطقة م�صتى ح�صن، 

املطلوب اأحمد عدنان احلمد )لبناين 

باالإرهابي  ا  اأي�صً الرتباطه  اجلن�صية( 

مع  و�صعيه  ال�صاطم،  اأحمد  حممد 

اإرهابية  باأعمال  للقيام  اآخ��ري��ن 

والتخطيط  خالد،  وادي  منطقة  يف 

معهم ال�صتهداف مراكز اجلي�س يف 

املنطقة املذكورة.

وقد اعرتف املوقوف )وفق بيان �صادر 

 ،)2015/12/12 بتاريخ  القيادة  عن 

على  اأطلعه  ق��د  ال�صاطم  امل��دع��و  ب��اأن 

خالد  وادي  منطقة  يف  داع�س  خمطط 

واإن�صاء خليا  بتجنيد مقاتلني  والقا�صي 

والتح�صري  م�صّلحة  وجمموعات  اأمنية 

ل�صرب مراكز اجلي�س بالتزامن مع تطّور 

االأرا�صي  داخ��ل  الع�صكرية  العمليات 

ال�صورية. وقد ان�صّم املوقوف اإل جمموعة 

كّلفوا  عنا�صر،  خم�صة  م��ن  موؤلفة 

عن  املعلومات  وبجمع  اآخرين  بتجنيد 

بغية  االأمنية  االأج��ه��زة  مع  متعاونني 

ر�صدهم وت�صفيتهم.

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

باإ�صراف الق�صاء املخت�س.

موقوفون بتهم خمتلفة

نّفذتها  التي  االأمنية  التدابري  اأ�صفرت 

الوحدات الع�صكرية عن توقيف العديد 

من املطلوبني، ويف ما يلي البيانات التي 

هذا  يف  تباًعا  التوجيه  مديرية  اأ�صدرتها 

اخل�صو�س:

بتاريخ 2015/12/3، اأوقفت قوى اجلي�س 

�صل�صلة  تنفيذها  خلل 

ع��م��ل��ي��ات ده�����م، 32 

التابعية  م��ن  ا  �صخ�صً

من  و�صخ�صني  ال�صورية 

وذلك  الهندية،  التابعية 

االأرا�صي  داخل  لتجّولهم 

غري  بطريقة  اللبنانية 

�صرعية.

ك��م��ا اأوق��ف��ت ال��ق��وى 

منطقة  يف  الع�صكرية 

 )2015/12/15( ب���ريوت 

التابعية  من  ا  �صخ�صً  53

ال�صورية، بينهم �صخ�صان 

واأوقفت  بهما.  م�صتبه 

التابعية  من  ا  �صخ�صً  18 نف�صه  بالتاريخ 

االأرا���ص��ي  داخ���ل  لتجّولهم  البنغالية 

اللبنانية من دون اأوراق ثبوتية.

اجلي�س  م��ن  ق���وة  ن��ّف��ذت  ك��ذل��ك، 

)2015/12/18( عمليات دهم يف مناطق 

اأوقفت  البقاع،   – وجمدلون  بردى  حو�س 

ال�صورية  التابعية  ا من  خللها 17 �صخ�صً

لتجّولهم بطريقة غري �صرعية، و�صبطت 

ع�صر دّراجات نارية من دون اأوراق قانونية.

اإجراءات مبنا�سبة الأعياد

واالحتفاالت  املجيدة  االأعياد  مبنا�صبة 

والن�صاطات املتنّوعة التي رافقتها، نّفذت 

خمتلف  يف  منا�صبة  اإج��راءات  الوحدات 

املواطنني،  اأم��ن  على  للحفاظ  املناطق 

الدينية.  واالأماكن  التجمعات  وحماية 

واملرافق  الت�صّوق  حركة  اأّمنت  كما 

ال�صياحية والتجارية واالقت�صادية.

ت�صيري  االإج����راءات  ه��ذه  �صملت  وق��د 

ونقاط  ظرفية  حواجز  واإق��ام��ة  دوري���ات 

مراقبة ب�صورة متوا�صلة.



ور�سة عمل

اإعداد:

تريز من�سور
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»نح� الطاقة امل�شتدامة وتر�شيد ا�شتهالك املياه« 

ور�سة عمل يف مديرية 

الهند�سة

خماطر  من  للحّد  العاملي  ال�سعي  اإط��ار  يف 

الحتبا�ش  اإىل  املوؤدية  الغازية  النبعاثات 

يعّد  الأر�ش،  حرارة  درجة  وارتفاع  احلراري 

خطة  الهند�سة،  مديرية   - اللبناين  اجلي�ش 

ا�ستهالك  وتر�سيد  امل�ستدامة  الطاقة  لعتماد 

املياه يف اجلي�ش.

ولهذه الغاية، نّظمت مديرية الهند�سة وعلى 

عنوان  حتت  عمل  ور�سة  اأيام،  خم�سة  مدار 

ا�ستهالك  وتر�سيد  امل�ستدامة  الطاقة  »نحو 

املياه«.

الفتتاح

الهند�صة  مدير  الور�صة  افتتاح  ح�صر 

رئي�س  الق�صي�س،  ف��وؤاد  الركن  العميد 

ق�صم التنمية امل�صتدامة يف بعثة االحتاد 

مدير  موري،  مار�صيللو  لبنان  يف  االأوروبي 

برنامج  يف   CEDRO �صيدرو  م�صروع 

االأمم املتحدة االإمنائي يف لبنان الدكتور 

لبنان  جمل�س  رئي�س  حراجلي،  ح�صان 

خريالله،  ربيع  ال�صيد  اخل�صراء  للأبنية 

وعدد كبري من ال�صباط املهند�صني من 

الع�صكرية يف  والوحدات  القطع  جميع 

جمال  يف  مهتّمني  اإل  اإ�صافة  اجلي�س، 

الطاقة املتجددة.

العقيد  االفتتاحية،  حتّدث يف اجلل�صة 

من  )املكّلف  �صّراف  نبيل  املهند�س 

م�صروع  م��ع  التن�صيق  اجلي�س  ق��ي��ادة 

املحا�صرين،  بال�صيوف  فرّحب  �صيدرو(، 

بق�صية  اجلي�س  قيادة  اهتمام  مو�صًحا 

املوؤ�ص��صة  يف  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�صتدامة 

التي  االإ�صرتاتيجية  واخلطة  الع�صكرية 

واملتعّلق��ة  الهند�صة  مديرية  تعّدها 

جهوزي��ة  اإل  الف��ًت��ا  ال�����ص��اأن،  ب��ه��ذا 

ال�صم�صي��ة  الطاق��ة  ا�صتخ��راج  م�صاري��ع 

للنط��لق.

موري

ثم األقى رئي�س ق�صم التنمية 

االحت��اد  بعثة  يف  امل�صتدامة 

مار�صيللو  لبنان  يف  االأوروب���ي 

موري كلمة اأعرب فيها عن 

�صروره مل�صاركته للمرة الثانية 

يف ور�صة عمل باإ�صراف م�صروع 

منا�صبة  اأنها  معترًبا  �صيدرو، 

ممّيزة جًدا، لي�س فقط الأنها 

االإ�صاءة  فر�صة  اأمامه  اأتاحت 

العمل  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اأو 

املمتاز الذي قامت به املوؤ�ص��صة 

بذلك  م��وّف��رة  الع�صكرية، 

بل  للبنانيني،  نظيفة  بيئة 

االحتاد  دعم  على  للتاأكيد 

الدائم الأهم موؤ�ص��صة  االأوروبي 

يف لبنان.

ملتزم  ل��ب��ن��ان  اإن  وق����ال، 

ال�صادرة  الدولية  االتفاقيات 

االحتبا�س  م��وؤمت��رات  ع��ن 

بتخفي�س  واملتعلقة  احل��راري 

االنبعاثات  من  احل��ّد  ن�صبة 

الغازية، وكان اآخرها املوؤمتر 

احلراري  باالحتبا�س  املتعّلق 

الذي عقد يف فرن�صا يف ت�صرين 

معدل  رفع  اإل  والهادف  املا�صي،  االأول 

يف   10 اإل  املئة  يف   3 من  الطاقة  كفاءة 

اإل  اإ�صافة   ،2030 العام  حلول  يف  املئة 

العمل على احلّد من االنبعاثات الغازية 

االأبنية  يف  الطاقة  وحفظ  امل�صاكن،  يف 

املئة، من خلل  27 يف  اخل�صراء مبعدل 

واأكد  املتجددة.  الطاقة  على  االعتماد 

االإحت��اد م�صتمر  اأن  االإط��ار  موري يف هذا 

اإل  املتحّولة  اللبنانية  امل�صاريع  دعم  يف 

الع�صكرية  �صّيما  وال  املتجددة،  الطاقة 

منها.   

 – اجلي�س  عمل  بفريق  اأخ���رًيا  ون���ّوه 

م�صروع  مع  املتعاون  الهند�صة  مديرية 

االإ�صرتاتيجية  اخلطة  اإع��داد  يف  �صيدرو 

ومتّنى  اجلي�س،  يف  امل�صتدامة  للطاقة 

لور�صة العمل النجاح املثمر.  



حراجلي

بعد ذلك، كانت الكلمة ملدير م�صروع 

�صيدرو يف برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 

حراجلي  ح�صان  ال��دك��ت��ور  لبنان  يف 

�صتبحثها  التي  املوا�صيع  تناول  ال��ذي 

املباين اخل�صراء، كفاءة  واأبرزها:  الور�صة 

 ،ISO 50001 الطاقة، نظام اإدارة الطاقة

امل�صاعد الكهربائية، امل�صخات وكفاءة 

 IEQ( الداخلية  البيئة  جودة  الطاقة، 

 ،)Indoor Environment Quality

اأنظمة ت�صخني املياه وتكريرها وغريها 

من املوا�صيع.

هي  هذه  العمل  ور�صة  اأن  اإل  اأ�صار  واإذ 

اجلي�س  يعّدها  التي  الدرا�صة  من  جزء 

اأنها  اأك��د  املتجّددة،  الطاقة  جمال  يف 

�صت�صع  التي  االأ�صا�س  القاعدة  �صتكون 

اجلي�س  م�صرتيات  ومعايري  موا�صفات 

تر�صيد  ت��وؤّم��ن  التي  وامل��ع��دات  للقطع 

اللبناين،  اجلي�س  �صكر  كما  الطاقة. 

ح�صن  على  الهند�صة  مديرية  ا  وخ�صو�صً

الدائم  لدعمه  االأوروبي  واالحتاد  التعاون، 

يف  �صّيما  وال  جم��االت،  ع��دة  يف  للبنان 

جمال الطاقة امل�صتدامة...

العميد الركن الق�سي�ش

الركن  العميد  الهند�صة  وحتّدث مدير 

انتهاء  »بعد  ق��ال:  ال��ذي  الق�صي�س  ف��وؤاد 

اأوائ��ل  ويف  امل��دّم��رة،  اللبنانية  االأح���داث 

ُو�صعت  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينيات 

تاأهيل  واإع���ادة  اجلي�س  لتجهيز  خّطة 

من�صاآت  بناء  ا�صتوجب  م��ا  م��ع��ّدات��ه، 

القدمية  االأبنية  مكان  لتحّل  جديدة 

ط��راأت  التي  احل��اج��ات  وتلّبي  العهد، 

وعتاده،  اجلي�س  عديد  يف  الزيادة  نتيجة 

الطاقة  م�صروف  يف  ت�صّخم  ذل��ك  وت��ل 

اإدارة  م�صروع  فكان  الكهربائية، 

الذي  وتيوميها،  الكهرباء  ا�صرتاكات 

العقد  اأواخر  يف  الهند�صة  مديرية  اأجنزته 

املذكور«.

بداأ   ،2000 العام  بداية  »م��ع  واأ���ص��اف: 

فاأكرث  اأكرث  احلاجة  ازدي��اد  ا�صت�صعار 

الفاتورة  ارتفعت  اإذ  وامل��ي��اه،  للطاقة 

الكهربائية ال�صنوية للجي�س من �صبعة 

العام  يف  دون  وما  لبنانية  لرية  مليارات 

2008، اإل حوال ع�صرة مليارات يف العام 

امللف  هذا  مقاربة  ا�صتوجب  ما   ،2013

حلول  عن  والبحث  ج��دي��دة،  بطريقة 

الطاقة  ا�صتهلك  لتخفي�س  ناجعة 

فكر  اإدخال  على  العمل  فبو�صر  واملياه. 

يق�صي  الهند�صية،  الدرا�صات  جديد على 

الطاقة  ا�صتهلك  تر�صيد  نحو  باالجتاه 

الطاقات  على  االعتماد  وزي��ادة  واملياه، 

البديلة اأو املتجددة ال�صديقة للبيئة«.

 CEDRO م�صروع  »ن�صاأ  قائًل:  وتابع 

اإع��ادة  بهدف  ب��اري�����س-3،  م��وؤمت��ر  بعد 

اإعمار قطاع الطاقة يف لبنان، باالعتماد 

اأكرث على الطاقة املتجددة التي حتافظ 

املوؤ�ص�صات  ع��رب  وذل���ك  البيئة،  على 

املوؤ�ص��صة  �صمنها  وم��ن  احلكومية، 

اجلي�س  قيادة  اأب��دت  وق��د  الع�صكرية. 

فكّلفت  املو�صوع،  مع  كامًل  جتاوًبا 

مديرية الهند�صة باملتابعة ومتّكنت من 

اإجناز عّدة م�صاريع مل�صلحة بع�س وحدات 

اجلي�س، ما �صاهم يف احلّد من ا�صتهلك 

املحروقات والطاقة الكهربائية املنتجة، 

الإنتاج  ال�صم�صية  الطاقة  باعتماد  وذلك 

خمتلفة،  ال���ص��ت��ع��م��االت  ال��ك��ه��رب��اء 

ا جلهة ت�صخني املياه«. خ�صو�صً

كلفة  اأن  الق�صي�س  العميد  واأو���ص��ح 

مليون  الن�صف  ح��وال  بلغت  امل�صروع 

احلكومة  مّولته  وق��د  اأم��ريك��ي،  دوالر 

ما  توفري  نتائجه  وكانت  االإ�صبانية، 

�صنوًيا،  ال��دي��زل  من  ا  طنًّ ال���45  يقارب 

اأوك�صيد  ثاين  انبعاثات  من  طًنا  و140 

العام  يف  اأنه  اإل  اأ�صار  كما  الكربون. 

ا�صرتاتيجية  اإع��داد  م�صروع  ب��داأ   ،2014

املوؤ�ص��صة  يف  واملياه  امل�صتدامة  للطاقة 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة ب��ت��م��وي��ل م���ن االحت���اد 
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ان  ح�صّ ال��دك��ت��ور  اأّدى  وق��د  االأوروب�����ي، 

ا يف  حراجلي مدير CEDRO، دوًرا حموريًّ

جعل هذا امل�صروع يب�صر النور.

ا�صرتاتيجية  اإع��داد  م�صروع  يت�صمن 

للطاقة امل�صتدامة واملياه يف اجلي�س، درا�صة 

م�صروف  عن  املعلومات  جلمع  ميدانية 

ثم  الع�صكرية،  املباين  يف  واملياه  الطاقة 

احللول  ال�صتنتاج  وحتليلها  درا�صتها 

وبالتايل  اال�صتهلك،  تر�صيد  اإل  االآيلة 

تخفيف العبء املايل واالنبعاثات الغازية 

هذه  العمل  ور�صة  وتاأتي  بالبيئة.  امل�صّرة 

هند�صية  اأفكار  اق��رتاح  �صياق  �صمن 

على  املحافظة  باالعتبار  تاأخذ  جديدة، 

البيئة وتر�صيد ا�صتهلك الطاقة واملياه.

واأمل العميد الركن الق�صي�س اأن تعود 

ور�صة العمل هذه بالفائدة على املوؤمترين 

حدٍّ  على  الع�صكرية  املوؤ�ص��صة  وعلى 

مع  التعاون  من  املزيد  ا  متمنيًّ �صواء، 

جمل�س لبنان للأبنية اخل�صراء، ليكون 

اجلي�س ال�صّباق يف هذا امل�صمار.

جل�سات العمل

عاجلت ور�صة العمل خلل خم�صة اأيام 

عدة موا�صيع متعلقة بالطاقة امل�صتدامة 

وامل��ي��اه يف اجل��ي�����س، ف��ت��ن��اول��ت امل��ب��اين 

اإدارتها  ونظام  الطاقة  وكفاءة  اخل�صراء 

و�صوى ذلك من العناوين.

املباين اخل�صراء:

االأول  اجلل�صة  يف  امل�صاركون  ح��ّدد 

املبنى  يف  ت��واف��ره��ا  ال��واج��ب  ال�����ص��روط 

تتعلق  وهي  اأخ�صر،  مبنى  ي�صّمى  لكي 

فيه،  والطاقة  املياه  وبا�صتخدام  مبوقعه 

ال�صوء  واعتماد  الداخلية  البيئة  وجودة 

ال�صجيج  معدل  وانخفا�س  الطبيعي، 

امل�صرتك  النقل  اإل  الو�صول  واإم��ك��ان 

ب�صورة �صهلة...

بناء  هو  االأخ�صر  املبنى  اأن  واع��ت��ربوا 

توؤخذ  ت�صميمه  عند  للبيئة،  �صديق 

بعني االإعتبار جميع مراحل حياة املواد 

تاأثريها  وكيفية  اإن�صائه،  يف  امل�صتعملة 

تغيري  اإمكان  اإل  اإ�صافة  البيئة،  على 

بهدف  وذل���ك  ا�صتعمالها...  وج��ه��ة 

تدويرها  واإع��ادة  امل��وارد،  على  املحافظة 

الوقاية  اإل  باالإ�صافة  الطاقة،  وا�صتعادة 

من التلوث، وتخفي�س اإنتاج النفايات.

كفاءة الطاقة )الكهرباء واملياه 

واملحروقات(

الثانية  اجلل�صة  يف  املناق�صون  حل��ظ 

من  جمموعة  هي  الطاقة  كفاءة  اأن 

االأنظمة التي ت�صتعمل لي�صبح ا�صتخدام 

املبنى اأكرث راحة، با�صتهلك الكمية 

كفاءة  اأن  علًما  الطاقة.  من  املطلوبة 

الواجب  ال�صروط  �صمن  من  هي  الطاقة 

توافرها يف مفهوم املباين اخل�صراء...

ISO 50001 نظام اإدارة الطاقة

اإدارة  نظام  الثالثة  اجلل�صة  تناولت   

عاملي  نظام  وهو   ،ISO 50001 الطاقة 

و�صع بهدف تاأمني الفائدة املادية جلميع 

ال�صيانة  اإل  اإ�صافة  االإداري��ة،  املوؤ�ص�صات 

اإدارة  طريق  عن  والكبرية(،  )ال�صغرية 

باالإمكان  حيث  اأ�صلم،  ب�صورة  الطاقة 

تاأمني وفر ي�صل اإل 60 يف املئة من الطاقة 

اعتم��اد  ت��ّم  ح��ال  يف  امل�صتهلك��ة 

ه��ذا النظام.

الطاقة  اأن  اإل  هنا  االإ�صارة  من  بّد  وال 

جممل  من  االأ�صا�صية  الكلفة  ت�صّكل 

الكلفة  تكون  وقد  الت�صغيل،  كلفة 

عن  النظر  بغ�س  االإن��ت��اج  يف  االأك���رب 

املنتج.

امل�ساعد الكهربائية

امل�صاعد  على  الرابعة  اجلل�صة  رّكزت 

كمية  ت�صتهلك  التي  الكهربائية، 

تقنية  ثّمة  بينما  الطاقة،  من  كبرية 

من  االإ���ص��ت��ف��ادة  على  ت�صاعد  ج��دي��دة 

احلركة امليكانيكية للم�صعد )اأثناء 

بحمل  �صعوده  اأو  كامل  بحمل  هبوطه 

خفيف(، فهو ينتج يف هذه احلالة طاقة 

ثم  ومن  ركائم،  يف  تعبئتها  ميكن 

امل�صعد  لت�صغيل  اأو  للإنارة  ا�صتخدامها 

عند اإنقطاع التيار االأ�صا�صي.

امل�سخات وكفاءة الطاقة

املحا�صرون  تناول  اخلام�صة  اجلل�صة  يف 

فا�صتعمال  الطاقة.  وكفاءة  امل�صّخات 

البحري  النقل  يف  ج��ًدا  وا�صع  امل�صخات 

وال�صناعات  واالأدوي���ة،  الغذاء  و�صناعة 

تكرير  وحم���ط���ات  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 

توليد  وحمطات  ال��ورق،  وم�صانع  املياه، 

ور�سة عمل
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ال  وبالتايل  اإل��خ...  والتعدين  الكهرباء 

بّد من ابتكار طرق لتوفري الطاقة من 

خللها.

)IEQ( جودة البيئة الداخلية

عنوان  كانت  الداخلية  البيئة  جودة 

اجلل�صة ال�صاد�صة، وهي ت�صمل تاأمني بيئة 

للقاطنني  اأو  للعاملني  �صليمة  �صحية 

والتدفئة،  والتهوئة،  االإ���ص��اءة،  لناحية 

واالإنبعاثات  ال�صجيج  وم�صتوى  والتربيد، 

ورّك��ز  البناء.  يف  امل�صتعملة  امل��واد  من 

امل�صاحة  تاأمني  �صرورة  على  امل�صاركون 

اللزمة واملريحة لل�صاغلني مع التوفري يف 

الطاقة امل�صتخدمة.

الأداء العايل لأجهزة الإنارة

تطّرق املناق�صون يف اجلل�صة ال�صابعة اإل 

حالًيا،  امل�صتعملة  االإن��ارة  اأجهزة  اأنواع 

م�صريين اإل نوع جديد منها وهو الدايود 

اأنه  تبنّي  والذي   )LED( لل�صوء  الباعث 

االأكرث كفاءًة.

الراحة احلرارية

الراحة  عن  كانت  الثامنة  اجلل�صة 

عنه  يعرّب  ال��ذي  ال�صرط  وه��ي  الب�صرية، 

احلرارية.  للبيئة  ارتياحه  عند  العقل 

االأول  بعاملني،  الب�صرية  الراحة  وتتاأثر 

اأما  للهدف،  ن�صبة  وموقعه  ال�صوء  قوة 

ال��ث��اين فهو ان��ت��ظ��ام ت��وزي��ع ال�����ص��وء يف 

نوع  اأن  امل�صاركون  واأو���ص��ح  امل��ك��ان. 

االإنارة وم�صتواها يوؤثران على االإنتاجية، 

وال�صعور بالتعب اأو الراحة، وبالتايل على 

اتخاذ املواقف ال�صليمة.

اأنظمة ت�سخني املياه وكفاءة الطاقة 

اجلل�صة التا�صعة تطّرقت اإل املمار�صات 

الطاقة،  يف  هدر  اإل  توؤدي  التي  ال�صائعة 

حرارة  درج��ات  على  املياه  ت�صخني  مثل 

اال�صتخدام  اأج���ل  م��ن  ج���ًدا  مرتفعة 

كبرية  مياه  �صّخانات  واقتناء  اليومي، 

من دون اأن يكون ثّمة حاجة لذلك، اأو 

ا�صتخدام �صخانات غري كفوءة. 

ال�سو�ساء البيئية 

 Environmental Noise
العا�صرة  اجلل�صة  يف  امل�صاركون  حلظ 

من  جمموعة  هي  البيئية  ال�صو�صاء  اأن 

عن  ال�صادر  اخلارجي  ال�صو�صائي  التلّوث 

البناء،  واأعمال  )النقل(،  املرور  حركة 

واالأعمال الرتفيهية اجلماعية  وامل�صانع 

ال�صو�صاء  تاأثري  اإل  واأ���ص��اروا  اخلارجية، 

على االإن�صان. 

Water treatment تكرير املياه

ع�صرة،  احل��ادي��ة  اجلل�صة  �صت  خ�صّ

الطلب عليها،  يزداد  التي  املياه  ملو�صوع 

حماية  خلل  من  اإدارتها  ينبغي  والتي 

)مياه  تكرير  حمطات  وبناء  م�صادرها 

لل�صناعة(،  مياه  منزلية،  مياه  ال�صفة، 

لتوزيعها،  حتتية  بنى  �صبكة  واإن�صاء 

وت��خ��ف��ي�����س ا���ص��ت��ه��لك��ه��ا، واإع�����ادة 

تدويرها...

 PV system اللواقط ال�سم�سية

)الألواح الفوتوفولطية(

األقت اجلل�صة الثانية ع�صرة ال�صوء على 

االألواح الفوتوفولطية التي ُت�صّنع من مادة 

ل�صوء  تعر�صها  عند  والتي  ال�صيليكون 

ال�صم�س، تولد طاقة كهربائية ذات تيار 

ا�صتخدام هذه  م�صتمر )DC(. وميكن 

وتغذية  والطرقات  ال�صوارع  الإنارة  االألواح 

ا  خ�صو�صً الكهربائية،  بالطاقة  املنازل 

بانخفا�س  تتمّيز  التقنية  ه��ذه  اأن 

التلوث،  وانعدام  الت�صغيلية  الكلفة 

يف  اال�صتثمار  قيمة  وا���ص��رتداد  واالأم���ان، 

اإعادة  واإمكان  �صنوات،  اإل 8   5 غ�صون 

تدوير اخلليا، وتخفي�س ب�صمة الكربون 

وامل�صاهمة يف حماربة االإحتبا�س احلراري، 

خ�صراء  تقنية  وهي  الكهرباء،  وتوفري 

و�صديقة للبيئة.

حمطات الطاقة الكهرومائية

امل�صاركون  االأخرية حتّدث  اجلل�صة  يف 

عن حمطات الطاقة الكهرومائية التي 

للتقنيات  بالن�صبة  قدمية  تقنية  تعترب 

وغ��ازي��ة...(،  نووية  )ح��راري��ة،  االأخ���رى 

)ن�صبًيا(  االأف�صل  وتعترب  موثوقة  لكنها 

كونها  �صاعة،  الكيلووات/  بكلفة 

كفاءة  املتجددة.  الطاقة  على  تعتمد 

وت�صل  مرتفعة  املحطات  من  النوع  هذا 

املئة،  يف  و80  امل��ئ��ة  يف   50 ب��ني  م��ا  اإل 

وت�صغيلها  �صيانتها  كلفة  اأن  كما 

منخف�صة، وه��ي تلئ��م طبيع��ة لبن��ان 

اجلغرافي��ة.
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ا�ستحداث غرفة طوارئ

الع�سكري  امل�ست�سفى  الأطفال يف  فرع 

حّلة  املا�سي  اآذار  منذ  ارت��دى  املركزي 

ا  اأي�سً وهو  بهجة،  اأكرث  جعلته  جديدة 

ع اأماكنه، وخدماته، وتزّود ما يلزمه  و�سّ

لي�سبح م�ساهًيا ملثيالته يف امل�ست�سفيات 

عدد  ارتفع  ذلك،  موازاة  ويف  اجلامعية. 

لها  وي��وّف��ر  ي�ستقبلها  ال��ت��ي  احل���الت 

العناية الالزمة.

الطبيب  الرائد  الفرع  رئي�س  يخربنا 

حّولت  التي  الور�سة  اأّن  ا�سماعيل  علي 

اإىل ما هو عليه حالًيا، بداأت يف  الفرع 

 ،2015 اآذار  يف  وانتهت   2014 الأول  ت�سرين 

من  العديد  بعد  املفّكرة  يف  ثّمة  لكن 

اخلطوات التي يعمل على تنفيذها.

الفرع، غرفة  ا�ستحدث يف  اأبرز ما  من 

التي  احلالت  اإليها  حتّول  التي  الطوارئ 

الأطفال  يتلّقى  حيث  ذل��ك،  تقت�سي 

امل��ر���س��ى ال��ع��الج ال��ف��وري وجت���رى لهم 

الفحو�سات الالزمة، ويظّلون قيد املتابعة 

اإىل اأن ت�ستقر حالتهم فيغادرون. اأما اإذا 

لهم  فُتعطى  �سّيء  ب�سكل  الو�سع  تطّور 

تاأ�سرية لدخول امل�ست�سفى.

عن دوام الطوارئ يف الفرع، يقول الرائد 

الطبيب ا�سماعيل اإنه ميتّد من الثامنة 

خارج  اأما  م�ساًء.  ال�سابعة  اإىل  �سباًحا 

هذه الأوقات، فالعالج الفوري متوافر يف 

طبيب  يوجد  حيث  امل�ست�سفى،  طوارئ 

اأط��ف��ال م��ن��اوب، 

ل���ك���ّن ال��ع��م��ل 

ال��دوام  ج��اٍر جلعل 

املذكور 24/24.

اأه��م��ي��ة وج���ود 

ط����وارئ الأط��ف��ال 

ل  ال�����ف�����رع،  يف 

ت��ق��ت�����س��ر ف��ق��ط 

العالجات  على 

ال���ط���ارئ���ة ال��ت��ي 

بيئة  يف  ي��وّف��ره��ا 

منا�سبة لالأطفال، 

تعطى  ا  اأي�سً ففيه 

اللقاحات، علًما اأّن عدد احلالت التي 

يعاجلها �سهرًيا يزداد با�سطراد.

العيادات والأطباء واملعّدات

الأطفال  فرع  يف  العيادات  عدد  ارتفع 

من 4 اإىل 6، يداوم فيها بالتناوب 3 �سباط 

اإ�سافًة  اأطفال(  طب  )اخت�سا�س  اأطّباء 

)اخت�سا�سات  متعاقًدا  طبيًبا   18 اإىل 

 .)resident( مقيم  وطبيب  متنّوعة(، 

من  وع��دد  ممّر�سني   8 الأطباء  ويعاون 

الفرع  اإىل  اأ�سيفت  كذلك،  املوّظفني. 

بكمبيوتر  جمّهزة  اجتماعات  غرفة 

تلقى  التي  للمحا�سرات   Projectorو

دورًيا.

الفرع  د  ُزوِّ التجهيزات،  خ�ّس  ما  يف 

املوؤ�سرات  لقيا�س  معّدات  من  يلزم  ما 

احل���ي���وي���ة و����س���خ امل�����س��ل وت��خ��ط��ي��ط 

بالأوك�سيج��ني  املري���س  وم�ّد  القلب 

و�سواه��ا...

جاٍر  العمل  اأن  الفرع  رئي�س  ويقول 

بحيث  يقدمها،  التي  اخلدمات  لتطوير 

ي�سبح قادًرا على ا�ستقبال املر�سى الذين 

ا�ست�سفاء،  نهار  ن�سف  اإىل  يحتاجون 

دخ��ول  ق�سم  ا���س��ت��ح��داث  اإىل  اإ���س��اف��ة 

�سحية  اآلية  وتوفري  مر�سى،   10 ي�ستوعب 

حديثة لنقل الأطفال املر�سى.

ن�ساطات  ال��ف��رع  يف  ت��ق��ام  اأخ�����رًيا، 

دورات  بينها  من  خمتلفة،  تعليمية 

يتابعها  وحما�سرات  العاملني،  لتدريب 

الأطباء واملمّر�سون.

اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

تقدميات 

وخدمات
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واإن  م�ستمّر،  اجلي�ش  يف  اخلدماتية  املرافق  تطوير 

كانت الإمكانات املتاحة اأقّل من الطموحات يف معظم 

الأحيان، فاإّن اجلهود ال�سادقة موجودة دائًما...

فرع الأطفال يف امل�ست�سفى الع�سكري املركزي

حّلة جديدة ومزيد من اخلدمات



بعد الن�سيد الوطني اللبناين 

افتتاًحا، رّحب النقيب فادي 

قّدم  ثم  باحل�سور،  بعقليني 

الدين  عالء  الركن  العقيد 

الدرا�سات  ق�سم  رئي�س  ناجي 

التوجيه،  مديرية  يف  والرتاث 

لالأ�س�س  �سرًحا  ت�سّمن  اإيجاًزا 

ال�سابق  التقييم  يف  املّتبعة 

ومقرتحات التقييم اجلديدة. 

قان�سو  علي  العميد  واألقى 

كلمة قائد اجلي�س، التي جاء فيها: 

واإياكم  نلتقي  ع��ام،  ك��ّل  يف  كما 

نتائج  ع��ن  الإع���الن  حفل  يف  ال��ي��وم، 

تقييم التوجيه والإعداد املعنوي لوحدات 

اجلي�س. وقد جاءت هذه النتائج مر�سية 

كثافة  من  الرغم  على  عامة،  ب�سورة 

عاتق  على  امللقاة  والأع��ب��اء  املهّمات 

�سّيما  ل  اجل��ي�����س،  وح����دات  جميع 

يوؤّكد  الذي  الأمر  العمالنية،  الوحدات 

ال�سواء،  على  واملروؤو�سني  الروؤ�ساء  اإي��الء 

املزيد من اجلدّية والهتمام بهذا املجال 

احليوي يف اجلي�س.

البعيدة  التجارب  اأثبتت  لقد  واأ�ساف: 

لي�ست عديًدا  اجليو�س  قّوة  اأن  والقريبة، 

اإىل  اإنها  بل  فح�سب،  و�سالًحا  وعتاًدا 

قتال،  واإرادة  معنويات  ذل��ك،  جانب 

وال��ظ��روف  الأح��ي��ان  معظم  يف  ق���ادرة 

باملفهوم  ال��ق��وى  م��وازي��ن  تعديل  على 

على  ق��ادرة  ورّب��ا  ال�سرف،  الع�سكري 

اإىل  و�سوًل  ممكًنا،  امل�ستحيل  جعل 

حتقيق الن�سر يف املعركة.

لنا يف جتارب  اأّن  قان�سو  العميد  واأّكد 

ه��ذا  يف  ال��ط��وي��ل��ة  جي�سنا 

ال�ساأن، خري دليٍل على ذلك، 

اأن  ال��ع��ادي  ب��الأم��ر  فلي�س 

ره��ان  حم��ّط  ك��ان  اجلي�س 

على  جميًعا  اللبنانيني 

اإن��ق��اذ ال��وط��ن، من احل��روب 

والأحداث الداخلية اخلطرية 

ا  خ�سو�سً لها،  تعّر�س  التي 

ال��ع��ام 1958  اأح���داث  خ��الل 

العادي  بالأمر  ولي�س  و1975، 

خالل  اجلي�س  ي�ستطيع  اأن  ��ا،  اأي�����سً

اأعتى  مواجهة  الأخ��ريي��ن،  العقدين 

لها  تعّر�س  التي  الإرهابية  الهجمات 

يف  ال�سنّية  معركة  من  ب��دًءا  لبنان، 

نهر  بعركة  مروًرا   ،2000 العام  مطلع 

عربا  معركة  اإىل   ،2007 العام  يف  البارد 

يف العام 2013، و�سوًل اإىل معارك عر�سال 

و2015،   2014 العامني  يف  بعلبك  وراأ���س 

وا�سحة  انت�سارات  اجلي�س  حّقق  بحيث 

على التنظيمات الإرهابية باإمكانات 

والعتاد،  العديد  يف  متوا�سعة  ع�سكرية 

تكرمي

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بو مارون
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تكرمي الوحدات امل�سّنفة على �سعيد التوجيه املعنوي

اإرادة القتال قد جتعل امل�ستحيل ممكًنا

مديرية  اجلي�ش-  قيادة  كّرمت 

يف  امل�سّنفة  الوحدات  التوجيه 

اجلي�ش  يف  الأوىل  الثالث  املراتب 

املعنوي  التوجيه  �سعيد  على 

للمنا�سبة  اأقيم  وقد   .2015 للعام 

احتفال يف نادي الرتباء املركزي – 

التوجيه  مدير  ح�سره  الفيا�سية، 

قائد  ممثاًل  قان�سو  علي  العميد 

اجلي�ش، و�سباط املديرية واآخرون 

من خمتلف األوية اجلي�ش وقطعه.



كما متّكن من تفكيك 

التخريبية  خالياها  معظم 

عجزت  حني  يف  الداخل،  يف 

عن  ال��ع��امل  جيو�س  اأع��ظ��م 

على  كامل  انت�سار  حتقيق 

اإرادة  كانت  واإذا  الإره��اب. 

ال��ق��ت��ال ل���دى اجل��ي�����س، هي 

حتقيق  يف  الرئي�س  العامل 

هي  ما  الإرادة  فهذه  الإجن���ازات،  تلك 

اإّل جت�سيد للتزام اأجيال املوؤ�س�سة القيم 

والإميان  الوطنية،  والثوابت  الع�سكرية 

بر�سالة لبنان، ما جعل موؤ�س�ستنا اأكرث 

مواجهة  يف  ومناعة  ومتا�سًكا  ق��وة 

ال�سدائد واملحن.

ال��ذي  اخل��ا���س  الهتمام  على  و���س��ّدد 

خالل  �سّيما  ل  اجلي�س،  قيادة  اأول��ت��ه 

املعنوي،  للتوجيه  الأخ���رية،  ال�سنوات 

يف  والثوابت  القيم  تلك  تر�سيخ  بهدف 

نفو�س الع�سكريني، ورفع م�ستوى الوعي 

العام لديهم، وذلك من خالل تكثيف 

حلقات التعليم، وتنويع و�سائل التوجيه 

واأ�ساليبه، وتعزيز التوا�سل مع املواطنني. 

امل��ج��ال على  وذك��ر يف ه��ذا 

مديرية  قيام  املثال،  �سبيل 

التوجيه باإن�ساء فرع التوا�سل 

خا�س  وح�ساب  الجتماعي، 

باجلي�س على موقع »تويرت« 

بوك«،  »في�س  على  و�سفحة 

التطبيق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

.LAF Shield الإلكرتوين

وختاًما توّجه مدير التوجيه 

قائد  ب��ا���س��م  ال�����س��ب��اط  اىل 

اجلي�س العماد جان قهوجي، 

ما  على  التقدير،  بخال�س 

هذه  ط��وال  جهد  من  بذلوه 

ال�سنة، كما توّجه بالتهنئة 

الفائزة،  ال��وح��دات  ق��ادة  اإىل 

الأخ��رى  للوحدات  متمنًيا 

امل��راح��ل  ال��ف��وز يف  حت��ق��ي��ق 

من  املزيد  وللجميع  املقبلة، 

خدمة  يف  وال��ت��ق��ّدم  ال�سمّو 

والوطن. املوؤ�س�سة 

اأ�سماء  اأعلن العميد قان�سو  بعد ذلك، 

امل�سّنفة  عمالنًيا  املنت�سرة  ال��وح��دات 

لها  وق��ّدم  العام،  لهذا  الأوىل  باملراتب 

الدروع على ال�سكل الآتي:

• يف املرتبة الأوىل: لواء امل�ساة اخلام�س.
الثاين  امل�ساة  لواء  الثانية:  املرتبة  يف   •

ع�سر.

• يف املرتبة الثالثة: لواء امل�ساة الأول.
ثم اأعلن اأ�سماء الوحدات الثابتة التي 

فازت يف اختبار التقييم لهذا العام وقّدم 

لها الدروع، وكان الرتتيب وفق الآتي:

ال�����س��رط��ة  الأوىل:  امل���رت���ب���ة  يف   •
الع�سكري��ة.

• يف املرتبة الثانية: القوات البحرية.

ال��ط��ب��اب��ة  ال��ث��ال��ث��ة:  امل��رت��ب��ة  يف   •
الع�سكرية.

ويف ختام التكرمي، توّجه احل�سور اإىل 

حفل كوكتيل اأقيم للمنا�سبة.
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ال�سنوي  الثقايف  الربنامج  اإطار  �سمن 

األقى رئي�ش  التعليم،  يعّده معهد  الذي 

جلنة التن�سيق الوطنية ملكافحة تبيي�ش 

الأموال والنائب الثالث حلاكم م�سرف 

البعا�سريي  حممد  الدكتور  لبنان 

جونيه   – ال�سباط  نادي  يف  حما�سرة 

وال�ستقرار  امل��ايل  »الأم��ن  بعنوان 

لبنان«.  م�سرف  �سيا�سة  يف  النقدي 

العميد  التعليم  مدير  املحا�سرة  تابع 

الركن دريد زهر الدين، وممثلون عن 

اجلامعات اللبنانية، وعدد من �سباط 

القيادة.

حما�رضة

اإعداد: 

تريز من�سور

العدد 54367

»الأمن املايل 

وال�ستقرار النقدي يف 

�سيا�سة م�سرف لبنان«

حما�سرة للدكتور 

حممد البعا�سريي 

يف نادي ال�سباط - جونيه

ترحيبية كلمة 

األقى  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

الركن  العميد  التعليم  مدير  م�ساعد 

فيها  رّح��ب  كلمة  حرفو�س  ابراهيم 

بالف�سل  لبنان  »يدين  وقال:  باملحا�سر 

والروؤية  احلكيمة  لل�سيا�سة  والمتنان 

لبنان  م�سرف  انتهجها  التي  ال�سليمة 

الوطن  اقت�ساد  والتي حمت  اإن�سائه  منذ 

�سعبة  ظ��روف  ظل  يف  انهياره  ومنعت 

ح��روب  م��ن  لبنان  عا�سه  األ��ي��م  وواق���ع 

كل  على  اأت��ت  واجتياحات،  واأزم��ات 

البقاء  يف  الوطنية  اإرادتنا  ما خال  �سيء، 

عملت  بي�ساء  اأي��اد  تظّللها  والعي�س، 

اأمننا املايل وعملتنا  ب�سمت على �سون 

الوطنية«.

امل��ال��������ي  الأم��������ن  »اأن  واأ���س��������اف، 

دعائم  ي�سّكالن  النقدي  وال�ستق��رار 

والجتماعي،  القت�ساي  بعده  يف  الأمن 

وامل�سرف  امل�سّلحة  ال��ق��وات  اأن  كما 

القوة  اأدوات  اأه��م  م��ن  هما  الوطني، 

الوطنية يف حماية و�سون الأمن القومي 

يف كافة اأبعاده...«.

اأهمية اإقرار القوانني

الدكتور  �سّدد  حما�سرته،  م�ستهّل  يف 

التي  امل�ساعي  على  البعا�سريي  حممد 

تاأخري  اأج��ل  من  لبنان  م�سرف  بذلها 

املوؤّلفة  )امل�سوّدة(  ال�سوداء  الالئحة  اإقرار 

غري  لبنان،  بينها  وم��ن  دول��ة   22 من 

تبيي�س  مكافحة  خ�ّس  ما  يف  املتعاونة 

التي  القوانني  اأهمية  مو�سًحا  الأم��وال، 

اأقّرها جمل�س النواب بعد جهود م�سنية 

يف جل�سة ت�سريع ال�سرورة يف ت�سرين الأول 

هذه  عن  لبنان  باإزالة  واملتعّلقة   2015

بتاأخري  الف�سل  اأن  اإىل  واأ�سار  الالئحة. 

-12-13 اإىل  )امل�����س��ّودة(  الالئحة  اإق���رار 

املركزي  البنك  اإىل حاكم  يعود   ،2015

املتحدة  ال��ولي��ات  واإىل  �سالمة  ري��ا���س 

لكان  الالئحة  اأقّرت  فلو  الأمريكية، 

ل  واقت�سادية  مالية  خماطر  اأمام  لبنان 

حتمد عقباها يف جمال التعاون الدويل.

القوانني  البعا�سريي  الدكتور  وع��ّدد 

التي مّت اإقرارها، والتي تقّدم بها م�سرف 

طريق  عن  النيابي  املجل�س  اإىل  لبنان 

خم�س  نحو  منذ  اللبنانية،  احلكومة 

املايل  لبنان  باأمن  واملتعلقة  �سنوات، 

والقت�سادي عاملًيا، وهي:

املتعلقة  التفاقية  على  املوافقة   -1

ب�����س��ادر مت��وي��ل الإره����اب )وحت��دي��ًدا 

املتحدة،  الأمم  اأ�سدرتها  التي  داع�س( 

املايل ملنطقة  العمل  اأن جمموعة  علًما 

»غايف«  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

كانت  الإرهاب،  بكافحة  واملتعّلقة 

قد انطلقت من لبنان يف العام 2004. 

عرب  الأم��وال  بنقل  متعلق  قانون   -2

الت�سريح عن  احلدود، ين�ّس على �سرورة 

ع�سرة  ال�  قيمته  تفوق  مبلغ  اأي  م�سدر 

اآلف دولر اأمريكي اأو يورو.

ين�ّس  مل  جرائم  واإ�سافة  حتديث   -3
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القانون 318 واملتعلقة بعمليات  عليها 

القانون  يجّرمها  والتي  الأموال،  تبيي�س 

الدويل.

املتعّلق  ال�سريبي«  »التبادل  قانون   -4

بتبادل املعلومات ال�سريبية، والتي تعترب 

ا جرمية عاملية. اأي�سً

لو »مل  اأنه  البعا�سريي  الدكتور  واأو�سح 

 ،2015 الأول  ت�سرين  القوانني يف  تقّر هذه 

اأجنبي  م�سريف  حجر  اأمام  اليوم  لكّنا 

اأي عدم القدرة  على امل�سارف اللبنانية، 

لبنان  من  املالية  التحاويل  اإجناز  على 

وغري  ال�سّيئة  ال�سمعة  اإىل  اإ�سافة  واإليه، 

ذلك...«.

لبنان  م�سرف  �سيا�سة  اأو���س��ح  كما 

تثبيت  اأو  املايل  ال�ستقرار  اإىل  الداعية 

غياب  ب�سبب  ال���ل���رية،  ���س��رف  �سعر 

ال�سيا�سي والأمني. ال�ستقرار 

هند�سات م�سرف لبنان املالية

اإىل  امل��ح��ا���س��ر يف حم��ا���س��رت��ه  ت��ط��ّرق 

واأهمها  املالية،  لبنان  هند�سات م�سرف 

ال��ت��ح��ّك��م ب��ال��ف��وائ��د ع��ل��ى ���س��ن��دات 

امل�سرفية  الدمج  وبعمليات  اخلزينة، 

 1990 العامني  ب��ني  بنجاح  مّت��ت  التي 

خ�سائر  اأي  ت��ك��ّب��د  دون  م��ن  و1995 

امل�سرفية  احل��واف��ز  اإىل  اإ�سافة  مالية، 

و�سملت  �سنوات  عدة  منذ  اأطلقها  التي 

والطاقة  والبيئية،  ال�سكنية،  القرو�س 

�سملت  كما  والتعليمية،  املتجّددة 

للموؤ�س�سات  ك��ف��الت  ق��رو���س  دع��م 

على  والت�سجيع  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

ال�ستثمار يف اقت�ساد املعرفة... 

كذلك ذكر البعا�سريي باأن القطاع 

امل�سريف اللبناين التزم التفاقات الدولية 

ول �سّيما اتفاقية )بازل-3( جلهة املالءة 

والربحية... امل�سرفية 

م�سرف  اإن�ساء  اأن  البعا�سريي  واأعلن 

يف  الج��راءات  من  العديد  اتخذ  لبنان 

املالية  لبنان  �سمعة  على  حر�سه  اإطار، 

مدولر  فاقت�سادنا  العامل،  يف  وامل�سرفية 

القرارات  بجميع  نتاأثر  فنحن  وبالتايل 

عن  يحكى  ب��ا  �سّيما  ول  ال��دول��ي��ة، 

اإىل  الأمريكي  الفيدرايل  البنك  توّجه 

رفع الفائدة على الدولر.

املركزي  البنك  ا�ستقاللية  اأكد  واإذ 

من  كبري  عدد  بني  ومتّيزه  اللبناين، 

امل�����س��ارف امل��رك��زي��ة يف ال��ع��امل، اأب��دى 

من  الرغم  على  الغد،  بلبنان  تفاوؤله 

ت��ه��ّدده، ودع���ا جميع  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر 

ومراكز  واجلامعات  الأمنية  الأجهزة 

وزي���ادة  ال��ت��ك��ات��ف  اإىل  الأب���ح���اث... 

النتاجية للنهو�س بلبنان.

خالله  اأ�ساء  ح��وار  املحا�سرة  اأعقب 

من  هامة  ج��وان��ب  على  البعا�سريي 

امل�ستقبلية  لبنان  م�سرف  �سيا�سة 

امل��ايل.  ال�ستقرار  حماية  اإىل  الهادفة 

العميد  القائد،  ويف اخلتام �سكر ممثل 

البعا�سريي  الدكتور  الدين  الركن زهر 

له  مقدًما  القّيمة،  حما�سرته  على 

لعطائه  عربوًنا  التذكاري  اجلي�س  درع 

وحل�سوره املمّيز.  



الفتتاح

اف����ت����ت����ح احل���ف���ل 

عّبود  وليد  الإعالمي 

هم  »هكذا  ق��ائ��اًل: 

���س��ه��داوؤن��ا، ���س��ه��داء 

اجل��ي�����س، ك��اأن��ه��م 

ول  ي�����س��ت�����س��ه��دون 

كاأنهم  ي�ست�سهدون، 

امل����وت ول  مُي��ي��ت��ون 

كل  فهم  ميوتون... 

وعلى حّد  يوم  وهم كل  وينا�سلون من عل،  يوم يكافحون 

ير�سمون  وباأج�سادهم  لأنهم  جديد،  من  يخلقون  �سيوفهم، 

حدود الوطن...«.

حّولناه  فكيف  النقي،  للبنان  ماتوا  »هم  عّبود:  وي�ساأل 

لبنان النفايات؟ هم يحاربون الإرهاب هنا وهناك وهنالك، 

ا؟«،  بع�سً بع�سنا  �سد  الإره���اب  اأن��واع  كل  منار�س  فلماذا 

الأول،  املوؤ�س�س  املعني،  الدين  فخر  الأمري  وي�سيف: »من عهد 

اإىل  و�سوًل  الثاين،  املوؤ�س�س  �سهاب  فوؤاد  اللواء  الأمري  عهد  اإىل 

وزنة  وزنَتني:  على  اأميًنا  جي�سنا  كان  قهوجي،  جان  العماد 

الذود عن الوطن من اأعداء اخلارج، ووزنة الدفاع عن املواطن 

من يو�سا�سيي الداخل، لذلك فاإّن اجلي�س يف لبنان هو جي�سنا، 

املتنّفذين...  اأو  ال�سلطة  اأو  احلكام  جي�س  ل  ال�سعب،  نحن 

فاإّن جي�سنا يكافح ويقاوم وينا�سل ويقاتل وي�ست�سهد عنا�سره 

وامل�ستقبل  احلا�سر  با�سم  اللبناين،  ال�سعب  با�سم  و�سباطه 

وبا�سم الآتي من التطلعات والأحالم. فهاّل انتف�سنا ك�سعب 

قبل اأن تاأكل النار ما تبّقى، بل قبل اأن ُتنحر تطّلعاتنا، وقبل 

مّرتني  لي�س  ال�سهيد  ي�ست�سهد  اأن  وقبل  اأحالمنا،  ُتغتال  اأن 

فح�سب، بل مئات املرات؟«.

يًدا بيد

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

العدد 56367

جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات اأبناء 

�سهداء اجلي�ش يف حفلها ال�سابع

نذكر �سهداءنا 

ول نن�سى اأبطالنا الأ�سرى

ل�سهدائنا  �سنوًيا فح�سب، بل هو فعل حمبة ووفاء  تقليدًيا  لقاًء  »لي�ش 

الأبرار«... اإّنه احلفل ال�سنوي للجنة تن�سيق ودعم ن�ساطات اأبناء �سهداء 

مدلج.  قهوجي  جوانا  ال�سّيدة  اللجنة  رئي�سة  ت�سفه  كما  اللبناين  اجلي�ش 

هذا احلفل الذي يعود ريعه ككل �سنة لعائالت ال�سهداء، اأقيم يف ن�سخته 

العماد جان  اجلي�ش  قائد  - جونية، يف ح�سور  ال�سباط  نادي  ال�سابعة يف 

الر�سمية  ال�سخ�سيات  من  وعدد  اللجنة  اأع�ساء  جانب  اإىل  قهوجي 

والجتماعية والثقافية والفنية.



وختم بكلمات من القلب:

»لبنان اأر�سك بعد الله اأعبدها

ما همني ر�سي الإميان اأم غ�سبا

لبناننا اأبد يا اأر�س فاعتربي

تفنني اأنت ويبقى الأرز منت�سبا...«.

نذكر ول نن�سى...

بعدها األقت رئي�سة اللجنة ال�سّيدة جوانا مدلج كلمة جاء 

فيها:

اإنه فعل حمبة ووفاء  »لي�س لقاوؤنا تقليًدا �سنوًيا فح�سب، بل 

اإنه  الأب��رار.  ل�سهدائنا 

للتفافنا  ت��اأك��ي��د 

ح������ول امل���وؤ����س�������س���ة 

مدر�سة  الع�سكرية، 

ال�����س��رف وال��ب��ط��ول��ة 

لي�س  وال�������س���ه���ادة. 

تقليًدا  اليوم  لقاوؤنا 

بل  فح�سب،  �سنوًيا 

لوحدتنا  تثبيت  اإن��ه 

حتية  اإن��ه  وت�سامننا، 

اإىل كل جندي و�سابط يف اجلي�س اللبناين يدافع عّنا جميًعا 

ويواجه املخاطر على كل �سرب من اأر�سنا وحدودنا.

اإعالن  اإن��ه  بل  فح�سب،  �سنوًيا  تقليًدا  اليوم  لقاوؤنا  لي�س 

من  وبالرغم  و�سعوباتها  حتّدياتها  بكل  باحلياة،  ك  التم�سّ

وجه  الأف�سل يف  والغد  بالأمل  ك  التم�سّ اإنه  الُفقد فيها،  مرارة 

كل حماولت تيئي�سنا«.

باعتزاز  �سهداءنا  نتذكر  اليوم،  هنا  »نحن  قائلًة:  وتتابع 

وفخر، فهم اأبطال افتدوا بالدهم واأهلهم. نتذكرهم ون�ستاق 

ِبَهديِه  الذي  ال�سراج  اأنهم  اأوؤمن  لكنني  ونفتقدهم،  اإليهم 

ن�سري. فحني يدخل اجلندي اأو ال�سابط اإىل املوؤ�س�سة الع�سكرية 

اأنه م�سروع �سهيد، يجابه اخلطر، يتعّمد بالنار، يدافع  يعرف 

عن كل ما يوؤمن به، ويقّدم حياته ليبقى لبنان. لذا ف�سهداوؤنا 

دوا القول فعاًل يف حب لبنان واملوت من اأجله. هم  هم من ج�سّ

من �سّطروا بدمائهم مالحم البطولة يف وجه الإرهاب ويف وجه 

كل مرتب�س ب�سالم لبنان واأمنه.

اأنتم  فخرنا،  اأنتم  لهم  وقلنا  ال�سوت  رفعنا  اإن  كثرًيا  لي�س 

مثالنا الأعلى، اأنتم �سمانة غدنا، ونحن، وجميع اللبنانيني، 

معكم على العهد«.

وت�سيف: »اإن نذكر �سهداءنا فاإننا ل نن�سى اأبطالنا الأ�سرى، 

وعلى قدر فرحنا بخروج بع�س منهم اإىل احلرية، على قدر ما 

نتمنى ونعمل ون�سلي لتحرير كل اأ�سرانا... قلوبنا معهم ومع 

اأهلهم.

اأّما جنود اجلي�س اللبناين و�سباطه، فماذا ع�ساي اأقول لهم، 

يتحّدون  ل  فهم  يتحملونه؟  ما  اأم��ام  ي�سغر  الكالم  وكل 

العدو  مواجهة  يقفون يف  ول  فقط،  يوم  واملوت يف كل  اخلطر 

الإرهابيني  حم��اولت  كل  ي�سّدون  ل  هم  فقط.  الإ�سرائيلي 

اأن  ذلك  كل  فوق  عليهم  بل  فقط،  البلد  ا�ستقرار  لزعزعة 

موؤ�س�سة  يف  والتدخالت  ال�سيا�سات  بع�س  �سغائر  يتحّملوا 

عنوانها ال�سرف، الت�سحية والوفاء.

وترّفعكم وبطولتكم على  فتحية لكم، حتية لنبلكم 

كل اجلبهات«.

و�سكرت يف اخلتام »كل من يجعلون يف كل �سنة احتفالنا 

اآلينا  فقد  م�ساهماتهم.  اأو  عملهم  اأو  دعمهم  عرب  ممكًنا 

�سهداء  اأبناء  ن�ساطات  ودعم  تن�سيق  جلنة  يف  اأنف�سنا  على 

من  التخفيف  يف  بالقليل،  ولو  ن�ساهم،  اأن  اللبناين  اجلي�س 

حواىل  تدعم  فجمعّيتنا  واأبنائهم،  ال�سهداء  عائالت  معاناة 

من  حًيا  جزًءا  نكون  اأن  اخرتنا  هداء.  ال�سّ اأبناء  من  ولد   500

يف  ُي�سهم  ما  كل  يف  معه  نت�سارك  املدين،  املجتمع  هيئات 

57 العدد 367



اإن�سانية  اأك��رث  عاملنا  جعل 

وتعاطًفا.

ف�سكًرا جمدًدا لكل من ي�ساركنا ويدعمنا. �سكًرا لقيادة 

اجلي�س، و�سكًرا لأ�سحاب الأيادي والقلوب البي�ساء«.

ننحني اأمام هوؤلء 

الأبطال

امل���م���ث���ل���ة ت��ق��ال 

��ت  ����س���م���ع���ون خ�����سّ

احلفل  وه��ذا  اللجنة 

من  عفوية  بكلمة 

فيها  ق��ال��ت  ال��ق��ل��ب 

احل�سارة  اغتيال  اإن 

هدم  خ��الل  من  يتم 

الأم  ب��اإب��ع��اد  الأ���س��رة 

عن العائلة وعن اأداء 

الرموز الفكرية  واإ�سقاط  املعّلم  دورها، ومن خالل هدم �سورة 

والفل�سفية وال�سيا�سية والوطنية، و�سرب هيبة موؤ�س�سة اجلي�س 

هي  العلم  خدمة  اأن  على  ت�سّدد  حني  ويف  الفاعل.  دوره��ا 

الأر�س  حب  على  يرتّبون  واأبطال«  »رجال  �سباًبا  تخّرج  التي 

والوطن ويتحّلون بال�سجاعة للدفاع عن �سيادته، ت�ساأل: »هل 

لغتيال  خمّطط  خانة  يف  لبنان  يف  العلم  خدمة  اإلغاء  ي�سّب 

ح�سارتنا؟«، موؤّكدًة اأنه لول املوؤ�س�سة الع�سكرية ملا بقي لبنان.

وبناء  الب�سر،  بناء  على  العمل  اإىل  امل�سوؤولني  دعت  �سمعون 

والعلم،  وبالثقافة  بالعائلة  ك  املتم�سّ اللبناين  امل��واط��ن 

واحلري�س على هيبة واحرتام القادة الزمنيني والروحيني، و�سون 

نخاف على ح�سارتنا من حرب  نعود  ل  هيبة اجلي�س، حتى 

الإلغاء...

ثم توّجهت اإىل اأطفال �سهداء اجلي�س اللبناين قائلًة: »اأوعا 

حتزنوا اأو تبكوا، بالعك�س لزم تفرحوا لأنو بّياتكم �سهداء 

بكل  بت�سّع  عم  ح�سارتو  ولتبقى  لبنان  ليبقى  ماتوا  اأبطال 

خ�سرا  اأرزت��و  لتبقى  الوطن  ت��راب  بدّمن  رووا  الأر���س،  اأقا�سي 

وباأرزتو  باأر�سو  موؤمن  اللبناين  املواطن  وليبقى  عالية  �ساخمة 

وبح�سارتو. ونحن اليوم مننحني اأمام هوؤلء الأبطال«.

جلنة

لدعم اجلي�ش

املمثل  اأّك���د  ب���دوره 

اأن  �سلهوب  ج���ورج 

اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين 

�سعبه،  كما  يعاين 

دعم  اإىل  بحاجة  وهو 

وت�سليح يف هذا الزمن 

الرديء املليء باحلروب 

والإره����اب. ودع��ا اإىل 

لي�س  جل��ن��ة،  اإق��ام��ة 

فقط لعائالت ال�سهداء، بل للجي�س. فكل �ساب حني ينت�سب 

دعم  فاإن  لذا  �سهيد،  م�سروع  ي�سبح  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإىل 

اجلي�س واجب اأ�سا�سي لأن املوؤ�س�سة الع�سكرية اأثبتت يف كل 

الأزمات التي منّر بها اأنها وحدها بقيت من دون �سائبة اأمام 

ف�سل الباقني يف تاأمني ما يلزم لل�سعب اللبناين.

»ِبنُدر �سوتي...«

العربية  الأغنية  فار�س  اأحياها  فني�ة  فقرة  احلفل  تخّلل 

الذي توّجه بكلمة موؤّثرة، �سّدد فيها  الفنان عا�سي احلالين 

يتعّلق  حني  يلزم  ما  وكل  �سوته  لتقدمي  م�ستعّد  اأنه  على 

الأمر بعائالت �سهداء اجلي�س اللبناين، وغّنى باقة من اأجمل 

اأغانيه.

كما �ساركت يف اإحياء هذا احلفل الفنانة ال�سابة هبة منذر 

وعازف الكمان والناي الفنان مي�سال املّر.

يًدا بيد
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فوج املغاوير

حفل  اأقيم  روميه  يف  املغاوير  ف��وج  يف 

اإيلي م�سعد،  الكوميدي  اأحياه  ترفيهي 

 1500 حلواىل  هدايا  توزيع  خالله  وجرى 

تال  الفوج.  ع�سكريي  اأولد  من  �سخ�س 

ال�سباط  نادي  يف  غداء  ماأدبة  الحتفال 

الفوج  ق��ائ��د  خاللها  األ��ق��ى  امل��ي��داين، 

ممثاًل  القبياتي  مارون  الركن  العقيد 

حّيا  باملنا�سبة  كلمة  اجلي�س،  قائد 

ًكا  فيها اللبنانيني الذين يزدادون مت�سّ

يف  الطليعي  دوره  على  ورهاًنا  بجي�سهم 

تع�سف  التي  الأزم��ات  من  وطننا  اإنقاذ 

تعود  الثقة  هذه  اأّن  معترًبا  باملنطقة... 

ت�سحيات  اإىل  الأرج��ح،  على 

ال��ذي��ن  الأب���ط���ال  �سهدائنا 

الزكية  بدمائهم  اف��ت��دوا 

الوطن  يف  اأه��ل��ه��م  �سالمة 

واملواطنية.

و���س��ك��ر ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن 

الطيبة  اللفتة  القبياتي 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة، وال���ت���ي ت��اأت��ي 

ك��ت��ع��ب��رٍي ع���ن الع���ت���زاز 

ب���ع�������س���ك���ري���ي ال����ف����وج، 

واإجنازاتهم،  وبت�سحياتهم 

وع����ن الم���ت���ن���ان لأف�����راد 

عائالتهم...

وزارة الدفاع

جان  العماد  اجلي�س  ق��ائ��د  برعاية 

قاعة  ا�ست�سافت  وح�����س��وره،  قهوجي 

كبرًيا  ع��دًدا  ال���ريزة،   - جنيم  العماد 

حيث  ال�سرف،  �ساحة  �سهداء  اأولد  من 

ا  اأي�سً ح�سره  كبري  ترفيهي  حفل  اأقيم 

خ�سر  ب�سري  الهرمل  بعلبك-  حمافظ 

الجتماعية  ال�سخ�سيات  من  وع��دد 

وال�سّباط. وقد حّيا العماد جان قهوجي 

العاقوري  موؤ�س�سة  و�سكر  ال�سهداء  اأولد 

الفرحة  لإدخال  املتوا�سل  �سعيها  على 

اإىل قلوب اأُ�سر ال�سهداء. 

ت�سّلمها  التي  الهدايا  واإىل 

احل�سور  ا�ستمتع  الأط��ف��ال، 

منّوعة،  ترفيهية  بن�ساطات 

راغب  الفنان  جنمها  كان 

البهجة  اأدخ��ل  الذي  عالمة 

كباًرا  اجلميع  قلوب  اإىل 

اأغانيه  خالل  من  و�سغاًرا، 

ال��ت��ي ���س��ارك��ه الأط��ف��ال يف 

اأدائها بفرح. 

اجلي�س  قائد  ق��ّدم  بعدها 

درًعا تذكارية لل�سيدة ليا العاقوري، ثم 

اأُخذت ال�سور التذكارية، وتوّجه احل�سور 

اأقيم للمنا�سبة يف  اإىل حفل كوكتيل 

نادي ال�سّباط - الي��رزة. 

وقفة وفاء

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بو مارون

العدد 60367

فرح العيد يتجّول مع موؤ�س�سة 

العاقوري من ثكنة اإىل ثكنة

الفرح،  جعبة  العاقوري  �سبحي  ال�سهيد  املغوار  املقّدم  موؤ�س�سة  حملت 

وجالت يف قطع اجلي�ش وثكناته، موّزعة الهدايا على اأولد الع�سكريني واأولد 

ال�سهداء، نا�سرة اأجواء الأعياد املجيدة حيثما حّلت.
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ثكنة اأبلح

اجلي�س  قائد  وبرعاية  اأبلح  ثكنة  يف 

بالعميد  ممّثاًل  قهوجي  جان  العماد 

موؤ�س�سة  نّظمت  املعلم،  ح�سن  الإداري 

��ا  ال��ع��اق��وري اأي�����سً

ميالدًيا  احتفاًل 

لأولد الع�سكريني 

خالله  ا�ستمتعوا 

م�سرحي  بعر�س 

�سخ�سيات  م���ع 

من الر�سوم املتحّركة.

على  املوؤ�س�سة  القائد  ممّثل  �سكر  وقد 

مبادرتها الكرمية، منّوًها با متتلك 

اإن�سان��ي  و�سع��ور  وان��دف��اع،  اإرادة  من 

ووطن��ي نبيل... 

ويف نهاية احلفل ت�سّلم اأولد ع�سكريي 

قال��ب  وُق��ِط��������ع  ال��ه��داي��������ا  الثكنة 

حل��وى...

الفوج املجوقل

)غو�سطا(  امل��ج��وق��ل  ال��ف��وج  م��ق��ّر  يف 

العاقوري،  ملوؤ�س�سة  حمّطة  ا  اأي�سً كانت 

بح�سور  ميالدي  احتفال  اأقيم  حيث 

نهرا  جان  الركن  العقيد  الفوج  قائد 

ممثاًل قائد اجلي�س، جرى خالله توزيع 

هدايا لأولد ع�سكريي الفوج و�سهدائه.

احلفل  بداية  يف 

األ����ق����ى ال��ع��ق��ي��د 

ال����رك����ن ن��ه��را 

باملنا�سبة  كلمة 

على  فيها  ���س��ّدد 

الأبطال  هوؤلء  اأّن 

�سيبقون  امليامني 

اأحياء فينا، ما دام 

هناك ليل ونهار، وما دام هناك �سريان 

اأرواحهم  تنادينا  قلوبنا.  يف  ينب�س  دم 

لنوا�سل طريق ال�سرف والت�سحية والوفاء. 

ال�سعب  بحّبة  فخورون  اإّننا  واأ�ساف: 

منه  اإمياًنا  حولنا،  والتفافه  اللبناين 

با للجي�س من اأياٍد بي�ساء ودماء قانية 

وبا  ال��وط��ن��ّي��ة،  امل�سرية  ام��ت��داد  على 

الو�سف  تتخطى  معاٍن  من  لل�سهادة 

موؤ�س�سة  هي  وها  العبادة.  من  وتقرتب 

التي  العاقوري،  �سبحي  ال�سهيد  املقّدم 

اختارت تكرمي عائالت �سهداء الفوج 

يف  املثال  تعطينا  ع�سكرييه  وعائالت 

جي�س  مع  والت�سامن  الإن�ساين  العمل 

الوطن...

فوج مغاوير البحر

فوج  العاقوري  موؤ�س�سة  زارت  كذلك 

البحر يف عم�سيت، حيث كان  مغاوير 

يف ال�ستقبال قائد الفوج العقيد الركن 

نويل  بابا  �سارك  الذي  امل�سطفى  حممد 

ع�سكريي  اأولد  على  هدية   500 بتوزيع 

الفوج بنا�سبة الأعياد املجيدة.

مغامرات  ل��الأولد  ك��ان  الهدايا  بعد 

ممار�سة  كان  اأولها  اأخ��رى؛  ومفاجاآت 

يف  اآب��اوؤه��م  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  التمارين 

على  النزول  اجل��دران،  ت�سّلق  الثكنة: 

برحلٍة  ذلك  بعد  لي�ستمتعوا  احلبال... 

بهم  جالت  التي  الفوج  زوارق  يف  بحرية 

�سرخاتهم  حاملًة  عم�سيت  بحر  يف 

و�سحكاتهم اإىل الأفق.





بداأ الحتفال بالن�سيد الوطني اللبناين عزفته فرقة مو�سيقى 

عّريفة  رّحبت  ثم  الأ�سطا،  ن��دمي  النقيب  بقيادة  اجلي�س 

الحتفال باحل�سور منّوهة باملنا�سبة. 

فرحته  عن  الفندق  مدير  عرّب  األقاها،  التي  الكلمة  يف 

اجلي�س،  �سهداء  عائالت  مع  العام  هذا  بالعيد  بالحتفال 

ثّم قّدم درًعا تقديرًيا ملمثل قائد اجلي�س، ودرًعا اآخر للنقيب 

املو�سيقي ندمي الأ�سطا.

قي��ادة  با�س��م  �سك��ر  كت��اب  اأو�سي  العميد  تال  ب��دوره 

الطيب��ة.  لفتته��ا  عل��ى  الفن��دق  لإدارة  تقدي��ًرا  اجلي���س 

ج��اد  ولل�سي��د  الفن��دق  اإدارة  ملجل���س  القيادة  درع��ي  وق��ّدم 

بعقلين��ي الداع��ي لالحتف��ال، ومن ثم مّت قطع قالب حلوى 

امليالد.

لفرقة  وطنية  واأنا�سيد  معزوفات  ت�سّمنت  فنية  فقرة  وبعد 

الأحمر،  بلبا�سه  القاعة  نويل  بابا  دخل  اجلي�س،  مو�سيقى 

�سنة   14( ولًدا   119 الهدايا  حلواىل  ووّزع  الأولد حوله  فتجمهر 

وما دون( يف جّو من الفرح والبهجة.  

للت�سويق  الإقليمي  املكتب  مديرة  اأّك��دت  اخلتام،  ويف 

احتفال  اأّن  دانيال،  لرا  ال�سيدة  الفندق  يف  العامة  والعالقات 

ر�سا  وقد  للفندق،  العامة  الن�ساطات  اإطار  يف  جاء  العام  هذا 

العيد  فرحة  مل�ساركتها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  على  الختيار 

من خالل عائالت �سهدائها الذين قّدموا الغايل والنفي�س يف 

�سبيل بقاء الوطن.

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

وقفة وفاء
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حفل ترفيهي لأبناء 

�سهداء اجلي�ش يف فندق روتانا

مبنا�سبة الأعياد املجيدة، نّظم فندق جيفينور روتانا يف بريوت حفاًل 

األعاب  تخّلله  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  �سهداء  عائالت  من  لعدد  ترفيهًيا 

ون�ساطات متنوعة )تلوين، تزيني حلوى امليالد، رق�ش...( تقدمة �سركة 

»VIVA FIESTA« وتوزيع هدايا على اأبناء ال�سهداء.

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  اأو�سي  هادي  العميد  احلفل  ح�سر 

ال�سيد  املطاعم  مدير   ،FRANK ROYER الفندق  مدير  قهوجي، 

جاد بعقليني، وعائالت �سهداء اجلي�ش واأبناوؤهم.



قيادات املناطق

البقاع  لبنان،  )جبل  املركزية  الرتباء  ن��وادي  يف  اأقيمت 

وتقدمي  ترفيهية  برامج  تخلّلتها  فّنية  حفالت  وال�سمال(، 

م�ساعدات  اإىل  اإ�سافة  ال�سهداء،  الع�سكريني  اأولد  اإىل  هدايا 

�سوؤون  ورعاية  اإدارة  اأق�سام  من  �سباط  باإ�سراف  وذلك  مالية، 

الع�سكريني يف املناطق.

األقوا  الذين  اجلي�س  قائد  العماد  ممثلو  الحتفالت  ح�سر 

كلمات اأ�سادوا فيها باآثر ال�سهداء وت�سحيات عائالتهم.

من وحي 

املنا�سبة
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ويبقى الفرح والأمل

le secret du Noël م�سرحية

دعا فوج التدخل الأول اأبناء ع�سكريي الفوج وذويهم حل�سور 

عر�س من م�سرحية »le secret du Noël«  للكاتبة جيزيل 

ها�سم زرد، وذلك يف ثانوية رو�سة الفيحاء منطقة ال�سم والفرز- 

طرابل�س.

فا�سل  غ�سان  الركن  العميد  الفوج  قائد  امل�سرحية  ح�سر 

الهدايا على  توزيع  واأعقبها  والع�سكريني،  ال�سباط  وعائالت 

ا  الأولد الذين زّينوا املكان ب�سحكاتهم ومرحهم. واأقيم اأي�سً

درًعا  فا�سل  الركن  العميد  قّدم خالله  باملنا�سبة  حفل غداء 

تذكارية للفرقة عربون �سكر وتقدير.

لأّن الأمل عنوان احلياة، ولأّن العطاء عنوان الفرح، كانت الأعياد 

اأياٍد  ن�سرها  يف  �ساهمت  بهجة  ظّللتها  عديدة  لحتفالت  منا�سبة 

خرّية...

قيادة اجلي�ش احتفلت مع عائالت الع�سكريني ال�سهداء، وكذلك 

فعلت جمعيات وموؤ�س�سات.

اإعداد:

نينا عقل خليل
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احتفال يف الأ�سرفية

 One Lebanon جمعية  نّظمت  ا،  اأي�سً الأعياد  ملنا�سبة 

احتفاًل ترفيهًيا يف Christmas Land مقابل كني�سة �سيدة 

)من  ال�سهداء  الع�سكريني  اأبناء  ح�سره  الأ�سرفية،  يف  العطايا 

عمر 3 اإىل 10 �سنوات( الذين توافدوا من خمتلف املناطق.

الأعياد،  وحي  من  واألعاب  ترفيهية  برامج  الحتفال  تخّلل 

واختتم بت�سليم كتاب �سكر ملوؤ�س�سة ورئي�سة اجلمعية ال�سيدة 

تانيا ق�سي�س.

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي ممثاًل بالعميد هادي اأو�سي، اأقامت اجلمعية اخلريية 

للن�ساء امل�سابات بعاهات، ع�ساءها ال�سنوي يف مطعم الأطالل بالزا.

ع�ساء اجلمعية اخلريية 

للن�ساء امل�سابات بعاهات

�سيدة الغ�سالة - القبيات

القبيات،   - الغ�سالة  �سيدة  يف 

ي�سوع  راه��ب��ات  جمعية  نّظمت 

بنا�سبة  احتفاًل  الربوة،   - ومرمي 

عيد امليالد حلواىل مئة ولٍد من اأبناء 

عكار،  منطقة  يف  اجلي�س  �سهداء 

وعائالت  ال�سباط  من  عدد  ح�سره 

ال�سهداء، وتخّلله توزيع هدايا على 

الأطفال الذين غمرهم الفرح.

 Cirque du Liban
�سركة  دعت  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

Cirque du Liban عائالت الع�سكريني )ال�سهداء ومن هم 
يف اخلدمة الفعلية( حل�سور عر�س ترفيهي )�سريك( يف حملة 

الكرنتينا.

�سك��ر  قهوج��ي،  العم��اد  ملمث��ل  الع��ر�س كلم��ة  اأعق��ب 

واهتمامه��م  مبادرته��م  عل��ى  ال�سرك��ة  ممثل��ي  فيه��ا 

ك��الاًّ  �سّل��م  كم��ا  وع�سكريي��ه،  اجلي���س  �سهداء  باأبناء 

كتاب  �ساري  اأبو  وا�سحاق  انطانيو�س  تريي  ال�سّيدين  م��ن 

�سكر.









»ال�ساتان«  وارت��دت  ترّبجت. 

حولها  حتوم  اأن  قبل  الأبي�ض، 

يف  وت�سّجى  الرحيل،  فرا�سات 

مقربة  لتدخل  الذكريات،  نع�ض 

التاريخ.

كانت منجبة يف كنف الإرهاب، 

تقت�سر على هذا  الذّرية مل  اأن  اإّل 

الأط��راف،  املتعدد  الأخطبوط 

اجلنود  عر�سال،  �سملت:  بل 

م�سل�سل  النفايات،  الأ���س��رى، 

ت�سليح  النازحني،  رومية،  �سجن 

الرئا�سي،  ال�ستحقاق  اجلي�ض، 

النوايا،  اإعالن  الوطني،  احلوار 

اليوميات اللبنانية يف لهاي، والكثري الكثري من اأهل الن�سب الذين 

حتّلقوا يف مرا�سم الوداع اجللل... كان املوكب مهيًبا تقّدمه اإكليالن 

العائدين من جرود عر�سال،  الع�سكريني  اأهايل  الأول من  وردّيان، 

كبادرة »وفاء، وامتنان«. والثاين احتفاًء مبا بات يعرف ب�»الت�سوية 

الرئا�سية«، قبل اأن ترّحل اإىل العام املقبل...

من  احلياة  على  القاب�سة  ال�سلبيات  اأ�سرية   2015 �سنة  تكن  مل   

الفن،  بعبق  فّواحة  زاهية،  منها  جوانب  يف  كانت  بل  عنقها، 

احلايك  �سلمى  العاملّية  املمثلة  البعيد  من  اإلينا  حملت  والإبداع، 

)24 ني�سان(، ومعها حتفة من الفن اخلام�ض عن »النبي« جربان، 

واأطلق  الإن�سانّية،  احل�سارة  برج  يف  مداميك  رفع  الذي  الفيل�سوف 

املحبة  عمادها  الب�سرّية،  املجموعات  بني  ما  للعالقات  حتديًثا 

الفوارق  عن  مبعزل  الآخر  وفهم  والت�سامح،  والنفتاح،  واحلوار 

الثقافّية والجتماعّية.

بنى  الذي  الغرتاب،  لبنان  الآخر،  للبنان  ك�سفرية  اإلينا  وفدت 

�سماء.  كّل  وحتت  اأر�ض،  كّل  فوق  �سحاب،  وناطحات  �سواهق 

والقت�سادّية،  ال�سيا�سّية،  امليادين  جميع  يف  الرّواد  من  اأفواج  اأفواج 

ون�سروا  واملعرفة،  للعلم  وق�سوًرا  اأمرباطوريات،  بنوا  والجتماعّية، 

ثقافة  عن  كبديل  الراقّية،  احل�سارية  مبفاهيمها  النفتاح  ثقافة 

ومفاهيمنا  ومنازلنا  و�سا�ساتنا  جمتمعاتنا  تغزو  التي  التوح�ض 

ومعتقداتنا.

بقلم: جورج علم

ح�صاد 

ال�صنة
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مربكة.. متطّلبة...

ا من دون رئي�ض! رحلت عان�سً

عر�سال.. يف البال

ات�شحت  اأن���ه���ا  ق���دره���ا، 

حزًنا  والدت��ه��ا  منذ  بال�شواد 

على وفاة رئي�س الوزراء االأ�شبق 

منت�شف  ك���رام���ي،  ع��م��ر 

ظهرية  ويف  ال�شنة.  راأ���س  ليل 

طائرة  خرجت  النهار،  ذلك 

ع��راق��ّي��ة ع��ن م�����ش��اره��ا يف 

اإث��ر مت��ّزق يف  ب���ريوت،  مطار 

احل��ادث  وانتهى  عجالتها، 

عاد  فيما  اإ�شابات،  دون  من 

»اأب��و  م�شجد  وخطيب  اإم��ام 

طرابل�س  مدينة  يف  االأن���وار« 

ال�شيخ و�شام امل�شري من جرود 

ثالثة:  �شروط  ومعه  عر�شال، 

ال�شوريني  الالجئني  ت��اأم��ني 

الله«،  »اعتداءات حزب  من 

من  منزوعة  منطقة  واإقامة 

وادي  م��ن  مت��ت��د  ال�����ش��الح، 

حميد، مروًرا بجرود الطفيل، 

واإن�شاء  عر�شال،  اإىل  وو���ش��واًل 

اأجل  من  متطّور  م�شت�شفى 

وم�شتودع  امل�شابني،  ع��الج 

ال�شروط  هذه  وجوبهت  اأدوية. 



حول  ر�شمي  ب�����ش��وؤال  يومها 

كان  التي  الو�شاطة  م�شري 

بلدية  رئي�س  نائب  بها  يقوم 

عر�شال!.

فقد  اللبناين  اجلي�س  اأم��ا 

اليوم  ال�شروط يف  رّد على هذه 

االإرهابينّي  با�شتهداف  التايل 

 5 النتيجة  يف اجلرد، وكانت 

قتلى، و9 جرحى يف �شفوفهم.

اإاّل اأن االأنظار انتقلت �شريًعا 

اأق��دم  عندما  طرابل�س،  اإىل 

ك���ّل م��ن ب���الل امل��رع��ي��ان، 

منطقة  م��ن  اخل��ّي��ال  وط���ه 

تفجري  ع��ل��ى  امل��ن��ك��وب��ني 

والدقيقة  )ال�شابعة  نف�شيهما 

30 من م�شاء ال�شبت 10 كانون 

الثاين( يف مقهى »اأبو عمران« 

وكانت  حم�شن،  جبل  يف 

احل�شيلة 9 قتلى و37 جريًحا، 

ت��ب��ّن��ت »ج��ب��ه��ة ال��ن�����ش��رة« 

جرمية التفجري، لكن العني 

الفوالذّية  والقب�شة  ال�شاهرة، 

رّدت����ا ���ش��ري��ًع��ا )ال��ث��الث��اء 13 

كانون الثاين( باإلقاء القب�س 

يف  واح��د  انتحارينّي،   3 على 

عر�شال.  يف  واثنان  طرابل�س، 

�شبط  م��ن  متّكنت  كما 

 22 )اخلمي�س  »كيا«  �شيارة 

الثاين( مفخخة ب�25  كانون 

املتفجرات  من  كيلوغراًما 

بالقرب من حاجز للجي�س يف 

عر�شال.

���ش��اق االإره��اب��ّي��ون ذرًع���ا، 

ا�شتثنائية  ق���وات  فح�شدوا 

)اجلمعة  العر�شايل  اجل��رد  يف 

ت�شدى  ال��ث��اين(،  كانون   23

وخا�س  بب�شالة،  اجلي�س  لها 

حتى  امتدت  �شارية  معارك 

تنظيم  �شد  بعلبك  راأ����س 

الن�شرة«،  و»جبهة  »داع�س« 

اإ�شابات  �شفوفهم  يف  واأوق��ع 

قتياًل،   37 عن  زادت  بليغة 

اأول  امل���الزم  ا�شت�شهد  فيما 

اأح��م��د حم��م��ود ط��ب��ي��خ، و7 

ع�شكرينّي.

ج�شامة  ال��وزراء  جمل�س  قّدر 

اجلدّية  والتحديات  الو�شع، 

االإره����اب،  ي�شّكلها  ال��ت��ي 

كانون   29 )اخلمي�س  فاأقّر 

الثاين( برفع عديد قوى االأمن 

عن�شر.  األف   35 اإىل  الداخلي 

املتوّح�س«  »ال�شرطان  اأن  اإال 

بالقمع  يواجه  ال 

فح�شب،  االأم��ن��ي 

وه���ن���اك ق��ن��وات 

بينها  اأخ�������رى، 

الدبلوما�شي  امل�شار 

ا�شتقبلت  حيث 

بريوت )ال�شبت 31 

ك��ان��ون ال��ث��اين( 

االأوروب���ي  املفّو�س  ي�شّم  وف��ًدا 

للجوار  االأوروب��ّي��ة  لل�شيا�شة 

يوهان�س  ع  التو�شّ ومفاو�شات 

ه����ان، وامل��ف��ّو���س االأوروب�����ي 

االإن�����ش��ان��ّي��ة،  للم�شاعدات 

خري�شتو�س  االأزم���ات،  واإدارة 

�شتيليانيد�س للبحث يف �شبل 

حم��ارب��ة االإره�����اب، وت��اأم��ني 

الدعم للنازحني. 

اإجنازات اأمنّية

خالل  اللبنانيون  عاي�س 

بني  ما  متقّلبة  اأوق��اًت��ا   2015

اال�شتقرار، والهواج�س االأمنية 

املتاأثرة باملناخ العام يف اجلوار 

ال�����ش��وري، وال�����ش��رق االأو���ش��ط، 

التي  االإجن��ازات  وق��ّدروا عالًيا 

يف  االأمنّية  االأجهزة  حققتها 

تفكيك �شبكات االإرهاب، 

االإرهابيني،  فلول  ومالحقة 

العدالة،  وج��ه  من  والفاّرين 

اخلاليا  م��ن  العديد  و�شبط 

من  �شل�شلة  �شمن  النائمة، 

فال  اال�شتباقّية«،  »التدابري 

ميّر يوم اإاّل وهناك تفكيك 

اقتحام  اأو  ن��ا���ش��ف��ة،  ل��ع��ب��وة 

اأو قب�س على  ملكان م�شبوه، 

اإرهابي متوّرط، حتى اأن قائد 

قهوجي  جان  العماد  اجلي�س 

بع�س  حت���وي���ل  م���ن  ح�����ّذر 

خميمات النزوح اإىل مالجىء 

لتفعيل  اأو  االإرهابّيني،  الإيواء 

ن�شاطاتهم التخريبّية.

احلر�س  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

الباهرة  واالإجن��ازات  ال�شديد، 

ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا »ال���ع���ني 

ال�����ش��اه��رة« ف���اإّن خ��رق��ني قد 

حي  يف  وق��ع  االأول  ح�شال، 

ع��ر���ش��ال  ب��ل��دة  يف  ال�شبيل 

الثاين(  ت�شرين   5 )اخلمي�س 

علماء  »جت��ّم��ع  وا�شتهدف 

القلمون« وكانت احل�شيلة 9 

قتلى، واأكرث من 16 جريًحا. 

 12 اخلمي�س  )م�شاء  والثاين 

ت�شرين الثاين( وا�شتهدف برج 

الرباجنة يف �شاعات االزدحام، 

واأودى بحياة 49 �شحّية، ف�شاًل 

عن اأكرث من 239 جريًحا.

ت�سليح اجلي�ض

الوافدة  التحديات  زحمة  يف 

م����ن امل���ح���ي���ط امل��ل��ت��ه��ب، 

مع  املفتوحة  وامل��واج��ه��ات 

االإدارة  ق����ررت  االإره�������اب، 

االمريكّية )االأحد 8 �شباط( 

 72 اللبناين  اجلي�س  ت��زوي��د 

مدفًعا، وعربات هامر، وجرى 

احتفال ر�شمي يف مرفاأ بريوت 

اجلي�س،  قيادة  فيه  متّثلت 

االأم��ريك��ي  ال�شفري  وح�شر 

دايفيد هيل الذي األقى كلمة 

من وحي املنا�شبة.

ح�صاد 

ال�صنة
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ا من  وا�شتخدم اجلي�س بع�شً

 26 )اخلمي�س  االأ�شلحة  هذه 

من  متّكن  حيث  �شباط( 

مرتفعات  على  ي�شيطر  اأن 

جديدة يف راأ�س بعلبك، بينها 

�شدر اجلر�س، وحرف اجلر�س، 

�شّد  عنيفة  م��ع��ارك  ب��ع��د 

االإجناز،  اأهمّية  االإرهابيني. 

الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  دفعت 

مرافقة  اإىل  مقبل،  �شمري 

جان  ال��ع��م��اد  اجلي�س  ق��ائ��د 

قهوجي يف جولة تفّقدية على 

مثنًيا  الع�شكرّية،  امل��واق��ع 

ال�شّباط،  ببطوالت  وم�شيًدا 

ومتّكنت  واالأف��راد.  والرتباء، 

ال�شبت   ( اجلي�س  خمابرات 

القب�س  اإل��ق��اء  م��ن  اآذار(   7

االإرهابينّي،  اأخطر  اأحد  على 

ال�شوري ح�شن غوريل، امللّقب 

�شارك  الذي  االأن�شاري  بحارث 

االع��ت��داء على  يف 

يف  اجلي�س  عنا�شر 

عر�شال.

وم�����ع ات�����ش��اع 

العمليات،  رقعة 

وج�����������ش�����ام�����ة 

التي  امل�شوؤوليات 

ي�����ش��ط��ل��ع ب��ه��ا 

اجل��ي�����س، و���ش��ائ��ر 

حتّركت  االأم��ن��ّي��ة،  ال��ق��وى 

فرن�شا لتفعيل الهبة ال�شعودّية 

متكاملة  خطة،  اإط���ار  يف 

م��ّد  اإىل  ت��ه��دف  ال��ع��ن��ا���ش��ر، 

فرن�شّية  باأ�شلحة  اجلي�س 

االلتبا�س  اأن  اإاّل  م��ت��ط��ورة، 

معظم  راف��ق��ا  ق��د  والغمو�س 

التي  االف��را���ش��ي��ة  امل��واع��ي��د 

اأن  اإىل  ال�شابق...  يف  حددت 

كان يوم ال�شبت )18 ني�شان( 

وزير  ب��ريوت  اإىل  و�شل  حيث 

اإيف  ج��ان  الفرن�شي  الدفاع 

وا�شعة  جولة  واأج��رى  لودريان، 

امل��ح��ادث��ات م��ع كبار  م��ن 

قبل  والفعاليات،  امل�شوؤولني 

اأن يتم ا�شتقبال الدفعة االأوىل 

�شملت  والتي  ال�شالح،  من 

�شواريخ  م��ن  حم���دوًدا  ع���دًدا 

الفرن�شي،  الوزير  »م��ي��الن«. 

كلمته  ن�ّس  خارج  من  قال 

امل���ك���ت���وب���ة... 

»مي���ك���ن���ك���م 

االع������ت������م������اد 

ولكن  علينا«... 

ك���ي���ف؟، وم��ت��ى 

ت�����ش��ل ال��دف��ع��ات 

االأخ������������رى؟!... 

اجل��واب، رمبا، يف 

العام 2016؟!...

ال�ستحقاق 

الرئا�سي

ال�شفحة  كما 

االأم�������ن�������ّي�������ة، 

ال�شفحة  كذلك 

ال�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة، مل 

ت����ك����ن واف�������رة 

حمل  اإذ  االإ�شراق، 

اال����ش���ت���ح���ق���اق 

يوم  ودّون  مفكرته،  الرئا�شي 

الثاين  ك��ان��ون   7 االأرب���ع���اء 

جمل�س  يف   17 الرقم  اجلولة 

النواب.. وكانت النتيجة، ال 

ن�شاب.. وال رئي�س..

م�شوؤوليتها  فرن�شا  حت�ش�شت 

و�شيطها  وم���ّدت  امل��ع��ن��وي��ة، 

ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي امل���ح���رف 

بجرعة  ج��ريو  فرن�شوا  ج��ان 

اإىل  ف��ت��وّج��ه  م��ع��ن��وي��ات، 

ال�شعودّية  العربّية  اململكة 

الثاين(  كانون   14 )االأربعاء 

لعّل وع�شى، والتقى يف الريا�س 

قبل  احلريري  �شعد  بالرئي�س 

الفاتيكان  اإىل  يتوجه  اأن 

الثاين  كانون  و20   19 يومي 

اال�شتحقاق،  ملف  لتحريك 

دوري  داره  »ي���ا  ول���ك���ن.. 

ف��ي��ن��ا«.. وق��ف��ل ع��ائ��ًدا اإىل 

�شباط(   3 )ال��ث��الث��اء  ب��ريوت 

ليلتقي كبار امل�شوؤولني. ومن 

بريوت اإىل الفاتيكان جمدًدا 

حيث  ���ش��ب��اط(   9 )االإث���ن���ني 

التقى يف عا�شمة الكثلكة 

البطريرك ب�شارة الراعي الذي 

كان يف زيارة عمل.

ع������اود جم��ل�����س ال���ن���واب 

الرئي�س  النتخاب  حماوالته 

جولة  يف  �شباط(   18 )االأربعاء 

 ،19 ال��رق��م  حملت  ج��دي��دة 

مل  الد�شتوري  الن�شاب  اأن  اإاّل 

جمل�س  كان  فيما  يتاأمن، 

االأمن الدويل ي�شيق ذرًعا من 

املماطلة يف انتخاب الرئي�س. 

��ا  وق���د اأ����ش���در ب��ي��اًن��ا رئ��ا���ش��يًّ

يح�ّس  اآذار(   19 )اخلمي�س 

»التقّيد  على  اللبنانيني 

امل�شالح  واإع���الء  بالد�شتور، 

رئي�س  انتخاب  بغية  الوطنّية 

للجمهورّية«.

وحتى ال يبقى الفرن�شي جريو 

وح��ده يف م��ي��دان امل��ب��ادرات، 
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االأمريكّية  االإدارة  اأوف���دت 

وزير  نائب  ني�شان(   5 )االأح��د 

بلينكن  ت��وين  اخل��ارج��ي��ة 

متعددة  مهّمة  يف  بريوت  اإىل 

االأغ����را�����س: االن��ت��خ��اب��ات 

ال���رئ���ا����ش���ّي���ة، ال���ن���ازح���ون، 

االإرهاب، الو�شع يف عر�شال... 

ف����اأج����رى م���روح���ة وا���ش��ع��ة 

م��ن امل��ح��ادث��ات وال��ل��ق��اءات 

م��ع امل�����ش��وؤول��ني وال��ق��ي��ادات 

اأياًما،  ا�شتمرت  والفعاليات 

وبقيت يف اإطار الت�شاور وتبادل 

وجهات النظر.

رئي�س  وّج��ه��ه��ا  دع���وة   33

ب��رّي،  نبيه  النيابي  املجل�س 

�شاحة  يف  ج��رت  حماولة  و33 

ال��ن��ج��م��ة، ك����ان اآخ���ره���ا 

االأول،  ك��ان��ون   16 االأرب��ع��اء 

ل��ت��اأم��ني ال��ن�����ش��اب، واإجن����از 

الذين  لكّن  اال�شتحقاق، 

�شواء  االأمور  بزمام  مي�شكون 

يف الداخل، اأو اخلارج مل يعطوا 

اإ�شارة املرور رمبا حل�شابات هي 

اأبعد من كل املتداول، وتت�شل 

مبلفات اأخرى مفتوحة على 

م�شتوى دول املنطقة، قد يتاأثر 

بها لبنان.

عجلة  تتوقف  مل  بالطبع 

واالجتماعات،  امل��ح��اوالت، 

العام  مدى  على  واللقاءات، 

ال�شانحة،  الفر�شة  القتنا�س 

وق��د الح��ت ب��ارق��ة ج��دّي��ة يف 

ت�شرين  �شهر  خ��الل  االأف���ق 

الثاين، حتت عنوان »الت�شوية 

وحتى   – لكن  الرئا�شّية«، 

كتابة هذه االأ�شطر – كانت 

ال��ن��ار،  على  الت�شوية  ه��ذه 

ويخ�شى اأن تتحّول اإىل »طبخة 

بح�س!«...

ملك اإ�سبانيا

الرئا�شي  اال�شتحقاق  ح�شر 

املاأدبة  على  �شهي  كطبق 

ال��ر���ش��م��ّي��ة ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا 

رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة مت��ام 

ال�شيافة  ج��ن��اح  يف  ���ش��الم 

احلكومي  بال�شرايا  اخلا�س 

لبنان  ب��������ش��دي��ق  اح��ت��ف��اء 

ال��ك��ب��ري م��ل��ك اإ���ش��ب��ان��ي��ا، 

ال�����ش��اد���س.  فيليب  امل��ل��ك 

ب��ريوت  اإىل  ج��الل��ت��ه  و���ش��ل 

واأم�شى  ني�شان(،   7 )الثالثاء 

الكتيبة  �شيافة  يف  ليلة 

وعّزى  الناقورة،  يف  االإ�شبانية 

العريف  با�شت�شهاد  اأف��راده��ا 

�شواريا  خافيري  فران�شي�شكو 

الق�شف  يف  ا�شت�شهد  ال���ذي 

جنوب  ع��ل��ى  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

مرا�شم  ل��ه  وك��ان��ت  لبنان، 

تكرمي يف ال�شرايا احلكومي 

ومب�شتوى  مب��ق��ام��ه،  تليق 

بني  م��ا  التاريخّية  العالقة 

البلدين.

النفايات

من نكد االأيام ما يدمي... 

هنا«  اأنا  النجوم  »وطن  ومن 

ما�شي،  اأب���و  اإيليا  لل�شاعر 

اأن��ا  ال��ن��ف��اي��ات  »وط����ن  اإىل 

من  اأتذكر  ح��ّدق،  هنا.... 

اأن��ا؟« حيث دّب اخل��الف يف 

 8 اخلمي�س   ( ال��وزراء  جمل�س 

ملف  ح��ول  الثاين(  كانون 

الرئي�س  واأق����دم  ال��ن��ف��اي��ات، 

تعليق  ع��ل��ى  ���ش��الم  مت���ام 

جل�شات جمل�س الوزراء، فيما 

كانت  الثلجّية  العا�شفة 

لتغطي  االأبي�س  رداءه��ا  تنرث 

موقعة  والكيديات،  العورات 

يف  ا  القتلى خ�شو�شً عدًدا من 

�شفوف النازحني.

ع������اود جم��ل�����س ال�������وزراء 

 12 )اخلمي�س  اجتماعاته 

���ش��ب��اط( ل��ك��ّن امل��ن��اخ ب��داأ 

ا�شتباك  وح�شل  ع��ا���ش��ًف��ا، 

ال��وزراء حول  بني  ما  كالمي 

يفر�س  التي  البلديات  اأموال 

من  االأخ�����رية  مت��ّك��ن  اأن 

يف  مب�شوؤولياتها  اال�شطالع 

معاجلة النفايات.

 2015 مت����وز  ���ش��ه��ر  وي���ط���ّل 

دون  وم��ن  احل��ارق��ة،  ب�شم�شه 

من  اأي  راأ�����س  ف���وق  م��ظ��ّل��ة 

اأزم���ة  فتنفجر  امل�����ش��وؤول��ني، 

وا�شع.  نطاق  على  النفايات 

ان��ت��ه��ى م��ف��ع��ول ال��ع��ق��د مع 

دون  »�شوكلني« من  �شركة 

قد  ال��وزراء  اأن يكون جمل�س 

اأكوام  وراحت  البديل،  اأّمن 

النفايات تتكد�س يف ال�شوارع 

وال�������ش���اح���ات ع��ل��ى ن��ط��اق 

خميف، فيما كرة املعاجلات 

تتقاذفها الكيديات وامل�شالح 

والتنفيعات،  وال�شم�شرات 

احلكومة  رئي�س  اأن  حد  اإىل 

مّت���ام ���ش��الم ق��د خ���رج عن 

�شمته، وحتّدث الأول مّرة عن 

اإىل  اأّدت  �شيا�شّية«  »نفايات 

تراكم النفايات املنزلّية.

و»حركة  متوز  مطلع  منذ 

من دون بركة«، اجتماعات، 

جلان،  وت�شكيل  وات�شاالت، 

عن  وبحث  ودر���س،  وهم�س، 

مطامر تارة يف منطقة »�شرار« 

ح�صاد 

ال�صنة
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ثم  البقاع،  يف  وطوًرا  عكار، 

ال�شل�شلة  �شفوح  اإح��دى  على 

ال�����ش��رق��ّي��ة، ث��م ���ش��رك��ات، 

عرو�س،  وف�ّس  ومناق�شات، 

كل  ة  ح�شّ ح��ول  وخالفات 

طرف من »الكوتا النفعّية«، 

تتكّد�س،  النفايات  فيما 

واجلراثيم  تنت�شر،  واالأمرا�س 

ت���ت���ك���اث���ر، وامل���ع���اجل���ات 

»مكانك راوح«، ويف مطلع 

�شباح كّل يوم اقراح، وعند 

امل�شاء طرح  راأي، وعند  الظهر 

معاك�س...

ال��وب��اء  ه��ذا  تفاقم  واأم����ام 

»ال�شيا�شي«، البيئي، ال�شحي، 

اإن��دف��ع احل��راك امل��دين على 

هيئات  م�شبوق،  غ��ري  نحو 

من  �شبابّية:  وتنظيمات 

اإىل  ري��ح��ت��ك��م«،  »طلعت 

»حّلوا  اإىل  نحا�شب«،  »بدنا 

والنتيجة  اإىل؟!...  ع��ّن��ا«... 

اأن اجلميع قد »فّل«  كانت 

اإىل منزله، اأو مربعه ال�شيا�شي، 

املذهبي، فيما  اأو  الطائفي،  اأو 

ومعها  ال��ن��ف��اي��ات،  بقيت 

ما  واآخ��ر  ال�شيا�شّية،  الطبقة 

اأحتفت املواطن به من اأفكار 

حلول  واق��راح��ات  مبدعة، 

بكلفة  »ترحيلها«  جاذبة 

دوالر  و300   250 بني  ما  ت��راوح 

وقف  م��ع  ال��واح��د...  للطن 

تفاهم على  بانتظار  التنفيذ 

توزيع ح�ش�س العائدات!...

�سجن رومية

اأن  ميكن  ال  االأم���ن  الأّن 

ا  خ�شو�شً بالرا�شي،  يكون 

ال�شجني  ي��ت��ح��ّول  ع��ن��دم��ا 

اإىل  وال�شجن  ���ش��ّج��ان،  اإىل 

بخم�شة  ف���ن���دق 

وزير  اأعطى  جن��وم، 

ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد 

)االإث��ن��ني  امل�شنوق 

الثاين(  كانون   12

اإ�شارة البدء لعملية 

ده��������م ن����ّف����ذت 

واأ�شفرت  باإ�شرافه 

عن نقل امل�شاجني 

»ب«،  املبنى  م��ن 

على  وت��وزي��ع��ه��م 

زن���زان���ات اأخ����رى. 

القوة  فوجئت  وقد 

مبواجهة  املوجلة 

�شر�شة من الداخل، االأمر الذي 

الفهود  فرقة  تدّخل  تطّلب 

الإمتام العملية. 

ح��م��ل ي����وم ال�����ش��ب��ت 20 

موّفقة  غري  مفاجاأة  حزيران 

يف  حتى  وال  توقيتها،  يف  ال 

اعتمدت  عندما  رمزيتها، 

اإح����دى ال�����ش��ا���ش��ات، وحت��ت 

ال�شحفي«  »ال�شبق  �شعار 

ي�شّور  »فيديو«  �شريط  عر�س 

االإ�شالمينّي  املعتقلني  تعّر�س 

ال�شريط  ه��ذا  اأث���ار  لل�شرب. 

ومواجهات  �شيا�شّية،  �شّجة 

وزراء  بني  خ�شو�شا  كالمّية، 

�شيا�شي  ل��ون  وم��ن  معنينّي، 

بدولة  دفع  الذي  االأم��ر  واح��د، 

لو�شع  التدخل  اإىل  اإقليمّية 

االأمور يف ن�شابها.

امللف،  هذا  يطوى  ان  وقبل 

�شجن  من  »اأ«  املبنى  �شهد 

ملوقوفني  »انتفا�شة«  رومية 

باملخدرات،  اإجت��ار  ق�شايا  يف 

منطقة  من  منهم  والغالبية 

اأّيد  يومها  فاجلميع  البقاع، 

وزير الداخلّية ب�شرورة احل�شم.

النازحون

منجبة...  ال����2015  كانت 

والعّداد الب�شري ال يتوقف عن 

االأرق��ام،  ت�شجيل  يف  ال���دوران 

و200  مليون  ن���ازح،  مليون 

وفق  ون�شف،  مليون  األ���ف، 

االأم��ر  الر�شمّية،  التقديرات 

الذي دفع مبجل�س الوزراء اإىل 

االأم��ن  ع��ام  مدير  تكليف 

اإبراهيم  عّبا�س  اللواء  العام 

�شمن  »امل���خ���رج  ب���اإي���ج���اد 

املمكن«، فتوّجه اإىل دم�شق 

الثاين(،  كانون   14 )االأربعاء 

اخلارجّية  وزارة  فيما عّممت 

ح�شول  ����ش���رورة  وامل��غ��رب��ني 

ال�شورّيني على تاأ�شرية.



مكلفة،  اال�شت�شافة  والأّن 

طويل  لزمن  مقيم  وال�شيف 

وتواريخ،  ب�شنوات  حمدد  غري 

لتغطية  امل���ال  م��ن  ب���ّد  ف��ال 

الطائلة.  النفقات  من  جزء 

توجه  الغر�س،  لهذا  و�شعًيا 

�شالم  متام  احلكومة  رئي�س 

راأ�س  على   ) اآذار   31 )الثالثاء 

وفد اإىل الكويت للم�شاركة 

امل��ان��ح��ة  ال�����دول  يف م���وؤمت���ر 

الوقائع  اأن  اإاّل  وع�شى،  لعّل 

االآم���ال  مب�شتوى  تكن  مل 

االأرقام  حتى  والطموحات... 

منها  ي�شل  مل  ر�شدت  التي 

�شوى النذر القليل.

ال��ن��زوح  م��وج��ة  تفاقم  م��ع 

يف  بدت  والتي  اأوروب��ا،  باجتاه 

اأ�شبه  امل��راح��ل  م��ن  مرحلة 

على  م��ن��ف��ل��ت،  ب��اج��ت��ي��اح 

التي  املاآ�شي  هول  من  الرغم 

املوت، حتّرك  قوارب  ت�شّببها 

االحتاد االأوروبي على خمتلف 

م�شتوياته وموؤ�ش�شاته الفاعلة 

الكفيلة  ال�����ش��ب��ل  ل��ب��ح��ث 

»الت�شونامي«  باحلّد من هذه 

من  بقوة  املندفعة  الب�شرّية 

اأّن  وتبنّي  اجلوار.  ودول  �شوريا، 

من جمموع القرارات املتخذة، 

ب�»تثبيت«،  يق�شي  واح���ًدا 

الدول  يف  النازحني  و»توطني« 

مغريات  م��ق��اب��ل  امل�شيفة 

مالّية، وو�شل اإىل بريوت لهذه 

الغاية )اخلمي�س 14 اأيار( وزير 

خارجّية اأملانيا فرانك – فالر 

وزراء  رئي�س  وتبعه  �شتاينماير، 

كامريون  دايفيد  بريطانيا 

اأول  وهو  اأيلول(،   14 )االإثنني 

ي��زور  ب��ري��ط��اين  وزراء  رئي�س 

بريوت منذ اأمد طويل، وكان 

به  يلحق  اأن  املفر�س  من 

فران�شوا  الفرن�شي  الرئي�س 

اأعمال  انتهاء  بعيد  هوالند 

ل��الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعّية 

اأي��ل��ول(،  )نهاية  املتحدة 

بعدما  يفعل  مل  ل��ك��ّن��ه 

تبّلغ مدى حنق اللبنانيني 

وغ�������ش���ب���ه���م م����ن ه���ذه 

املحاوالت االأوروبّية، الهادفة 

اأعباء  لبنان  حتميل  اإىل 

وباأع�داد  النازحني،  اإقامة 

عديد  توازي  تكاد  خيالّية 

ال�شعب اللبناين؟!.

حاول رئي�س احلكومة متام 

�شالم اأن يجد خمرًجا يتوافق 

وم�شلحة لبنان العليا فراأ�س 

اجتماًعا  اي��ار(   19 )الثالثاء 

دعم  جمموعة  دول  ل�شفراء 

االأو�شاع  لهم  و�شرح  لبنان، 

ال�شعبة، والتحديات امل�شريّية، 

اإيجاد  على  العمل  ونا�شدهم 

النزوح،  املوؤاتية الأزمة  املخارج 

وكان التجاوب، لكن على 

قاعدة »كالم.. بكالم؟!«. 

املحكمة الدولّية

الدولّية  ا�شتاأنفت املحكمة 

اخلا�شة بلبنان ن�شاطها على 

انتهجته  عّما  خمتلف  نحو 

اال�شتماع  ق��ررت  اإذ  �شابًقا، 

بارزة  �شخ�شيات  اإف��ادات  اإىل 

الرئي�س  من  مقّربة  كانت 

ال�شهيد رفيق احلريري، اإال اأن 

العدالة مل تعتل قو�شها لغاية 

ال�شاعة كي تلفظ احلكم، 

وتك�شف احلقيقة.

اأقراط متنوعة

مدللة،   2015 ال�  كانت 

ال�شيك«  »االأ�شود  اأن  �شحيح 

كان لبا�شها املف�شل، لكّنها 

التنّوع  على  حري�شة  كانت 

املنا�شبات،  مقت�شيات  وفق 

رفعت  ال�شيوف  اأن  والدليل 

ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  حتّية 

اإىل  يدخل  وه��و  �شالم  مّت��ام 

الريزة  يف  الدفاع  وزارة  مبنى 

)اخلمي�س 11حزيران( متفقًدا 

قائد اجلي�س العماد قهوجي، 

ومثنًيا  االأرك�����ان،  وهيئة 

امل�شّرف  الوطني  »ال��دور  على 

املوؤ�ش�شة  ب��ه  ت�شطلع  ال��ذي 

حم��ارب��ة  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

االإرهاب، والذود عن الوطن«.

ومن االأقراط:

ي�شل  حزيران   30 الثالثاء   -

ب���ريوت  اإىل 

اخلارجّية  وزير  م�شاعد  نائب 

الطاقة  ل�����ش��وؤون  االأم��ريك��ي 

ليحّرك  هول�شتاين،  عامو�س 

م��ع امل�����ش��وؤول��ني م��ل��ف نفط 

لبنان يف املياه االإقليمّية.

وزي���ر  اآب   11 ال��ث��الث��اء   -

االإي����راين حممد  اخل��ارج��ّي��ة 

ب����ريوت،  ج����واد ظ��ري��ف يف 

ومروحة وا�شعة من املحادثات 

الر�شمّية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ع 

وال�شيا�شّية.

عا�شفة  اأيلول،   7 االإثنني   -

رم���ل���ّي���ة ت�����ش��رب ل��ب��ن��ان، 

واحل�شيلة قتيالن، و350 حالة 

اختناق، وتعطيل املدار�س....

 2015 ال�����  ...وان���ق�������ش���ت 

تزال  الغبارّية« ال  و»العوا�شف 

خمتلف  م��ن  لبنان  ت�شرب 

ال�شنوف واالألوان!...

ح�صاد 

ال�صنة

العدد 74367











كذلك فاإن النظام العاملي يعي�س 

فمنذ  ح���اّدة،  بنيوية  اأزم���ة  ال��ي��وم 

انهيار االحتاد ال�شوفياتي )العام 1991( 

يف  املتحدة  الواليات  تفلح حماوالت  مل 

كقطب  العامل  قيادة  يف  اال�شتمرار 

اأوحد، وذلك لعدة اأ�شباب.

�سراع الإرادات 

وخ�سخ�سة احلرب

اإعادة متركز  اأّدى ال�شراع حول 

ال��ق��وة ب��ني ال����دول ال��ك��ربى من 

ثانية،  جهة  من  واالإقليمية  جهة، 

ومتويلها  احل��روب  خ�شخ�شة  واعتماد 

الطريف«  »اال�شطدام  اإىل  اخل��ارج،  من 

و»احلروب  بالوكالة«  »احلروب  واندالع 

بات  مما  البوؤر،  من  عدد  يف  الهجينة« 

ال��دول،  بع�س  وكيانات  �شيادة  يهدد 

االأو�شط  ال�شرق  منطقتي  يف  وبخا�شة 

ال�شراع  هذا  اأ�شهم  كما  اوروبا.  و�شرقي 

عام،  ب�شكل  االره��اب  ظاهرة  ب��روز  يف 

خا�س،  ب�شكل  التكفريي  واالإره���اب 

كنتيجة وكبديل لف�شل بع�س االأنظمة 

دعائم  اإر�شاء  يف  االإقليمية  ال�شيا�شية 

امل�شاواة  على  القائمة  الوطنية  الدولة 

والواجبات.  احلقوق  وم��ب��داأي  والعدالة 

وحتت  كربى،  دواًل  اأن  ذلك  اإىل  ي�شاف 

والتدخل  احلماية«  »م�شوؤولية  �شعار 

ت�شعى  الدميقراطيات،  واإقامة  االإن�شاين 

لبناء  ال��دول  بع�س  �شيادة  تفكيك  اإىل 

اإعداد: د. اأحمد عّلو

عميد متقاعد

درا�صات 

واأبحاث

79 العدد 367

تغيري  »عند  ال�سعبي:  املثل  يقول 

اأن  يبدو  اليوم  راأ�سك«.  اإحفظ  الدول 

ا  العديد من الدول وال�سعوب، خ�سو�سً

من  الكثري  اإىل  حتتاج  منطقتنا  يف 

احلكمة و�سط ت�سارع م�سالح الكبار، 

كياناتها  على  احلفاظ  من  لتتمكن 

وهويتها.

التطورات  اإىل  �سريعة  نظرة  ففي 

العام  �سهدها  التي  املهمة  والأحداث 

�سهده  ملا  امتداًدا  ت�سكل  والتي   ،2015

يتبني  املا�سية،  ال�سنوات  العامل خالل 

وال�سراعات  الأزم��ات  اأن  بو�سوح 

نتيجة  كبري  حد  اإىل  هي  الإقليمية 

الكربى.  القوى  بني  القائم  ال�ستباك 

اأن  اإىل  الدولية ي�سري  العالقات  وتاريخ 

�سعود قوى جديدة ل بد اأن يرتافق مع 

�سراعات واأخطار.

ا�سطراب وت�سابك

حالة  ب��ا���ش��ت��م��رار   2015 ال��ع��ام  مت��ّي��ز 

بني  العالقات  يف  والت�شابك  اال�شطراب 

اأو  تعاونية  عالقات  كانت  �شواء  الدول، 

من  احلالة  ه��ذه  ومتظهرت  �شراعية. 

عدم  )اأو  ال��ك��ربى  ال���دول  عجز  خ��الل 

احلالية  القواعد  تطبيق  عن  رغبتها( 

على  ال���دويل  وال��ق��ان��ون  ال���دويل  للنظام 

باتت  وق��د  قائمة.  ك��ث��رية   �شراعات 

هذه ال�شراعات تهدد با�شتمرارها، وحدة 

االأو�شط  ال�شرق  دول  من  ع��دد  و�شالمة 

�شايك�س  معاهدة  عقب  اأن�شئت  التي 

العاملية  احلرب  ونهاية   )1916( بيكو   –
نهاية  بعيد  قامت  التي  تلك  اأو  االأوىل، 

وتفاهمات  الثانية  العاملية  احل���رب 

وتقا�شم   )1945 )ال��ع��ام  يالطا  معاهدة 

النفوذ يف العامل بني القطبني الكبريين 

املتحدة  الواليات  احلرب:  يف  املنت�شرين 

االأمريكية واالحتاد ال�شوفياتي. 

يف املنطقة والعامل

ع القوة 
�سرا

ياته
جتّل

و



نظام  �شمن  واإتنية  طائفية  كيانات 

عاملي جديد هو قيد الت�شكيل، ولكنه 

غري وا�شح املعامل حتى االآن. 

لذلك ال ميكن ف�شل ما يجري يف عدد 

من دول االإقليم، عن ال�شراع العاملي بني 

القوى الكربى القدمية والدول ال�شاعدة. 

فكل من هذه القوى يعمل على جتميع 

اأو  الظاهرة  اجليو�شراتيجية  القوة  نقاط 

الكامنة لتعزيز قوته ونفوذه.

2015: بداية التحولت الكربى

متيز العام 2015 با�شتمرار ال�شراع الدويل 

يف املنطقة، ومتدد تنظيم داع�س )الدولة 

االإرهابي  وال�شام(  العراق  يف  االإ�شالمية 

لبنان  يف  عملياته  وتو�شع  احل��دود،  عرب 

وال�شعودية  والكويت  وال��ع��راق  و�شوريا 

وتركيا  وليبيا  وتون�س  وم�شر  واليمن 

الرغم  على  املتحدة،  والواليات  وفرن�شا 

من  بق�شفه  ال��دويل  التحالف  قيام  من 

اجلّو منذ اآب 2014. وهذا ما اأدى اإىل تداعي 

الدول الكربى لعقد املوؤمترات وامل�شاورات 

حلول  واجراح  جديدة  حتالفات  الإيجاد 

هذه  على  للق�شاء  وع�شكرية  �شيا�شية 

لي�س  ذل��ك  اأن  يبدو  ولكن  الظاهرة. 

منها  كثرية،  الأ�شباب  قريًبا  اأو  ي�شرًيا 

اختالف روؤية الدولتني الكربيني يف عامل 

املتحدة  والواليات  االحتادية  رو�شيا  اليوم: 

االأمريكية للمو�شوع. 

اأزمة اليمن

بني  م��ا  اليمني  التحالف  جن��اح  اأدى 

علي  ال�شابق  للرئي�س  واملوالني  احلوثيني 

على  و�شيطرتهما  �شالح  ال��ل��ه  عبد 

والو�شول   )2014 )اأيلول  �شنعاء  العا�شمة 

)اآذار  اجلنوب  يف  املندب  وباب  عدن  اإىل 

عبد  اليمني  الرئي�س  جل��وء  اإىل   )2015

اأن ماجرى  اعترب  الذي  ربه من�شور هادي 

اإىل  القائم،  النظام  على  انقالب  هو 

اململكة  ق��ادت  ال�شعودية.  اململكة 

من  عربًيا  ع�شكرًيا  حتالًفا  ال�شعودية 

اإىل  ه���ادي،  الرئي�س  الإع���ادة  دول  ع��دة 

اجلوية  احلملة  ه��ذه  عرفت  ال�شلطة، 

والبحرية والربية با�شم »عا�شفة احلزم«، 

تقريًبا.   2015 ال��ع��ام  ط��وال  وا�شتمرت 

احلوثيني  جترب  اأن  احلملة  ا�شتطاعت 

واالن�شحاب  الراجع  ومن يعاونهم على 

واملناطق  امل���دن  م��ن  وع���دد  ع��دن  م��ن 

اجلنوبية. ومع تغرّي الواقع امليداين على 

اليمن  اإىل  ه��ادي  الرئي�س  ع��اد  االأر����س 

وا�شتقر يف عدن.

ا�شتمر القتال والق�شف بدون اأفق وا�شح 

مّت  حيث  االول  كانون  منت�شف  حتى 

النار، لكّن  االتفاق على وقف الإطالق 

هذا االّتفاق مل ي�شمد، و�شرعان ما جتّدد 

ل االأطراف  القتال. ومن املحتمل ان تتو�شّ

ال�شيا�شي  احلل  اإىل  العودة  اإىل  املتحاربة 

القوى  وبع�س  املتحدة  االأمم  مب�شاٍع من 

اإىل  ا�شتناًدا  الفاعلة،  والدولية  االإقليمية 

 .2216 الرقم  ال��دويل  االأم��ن  جمل�س  قرار 

القوى  ت���وازن  يفر�شه  رمب��ا  احل��ل  وه��ذا 

قد  اأن��ه  علًما  االأر����س،  على  املتحاربة 

م�شركة  تفاهم  اآلية  اإيجاد  اإىل  ي��وؤدي 

للحكم واقت�شام الرثوة والنفوذ وال�شلطة 

وتوازن  اليمن  يف  املتنازعة  االأطراف  بني 

من  للطرفني  الداعمة  القوى  م�شالح 

اليمن  بتق�شيم  ينتهي  قد  اأو  اخل��ارج، 

القوى  لوجود  الع�شكرية  اخلريطة  وفق 

الدولية  امل�شالح  ح���دود  اأو  امل��ت��ح��ارب��ة 

هذه  ا�شتنزفت  اأن  بعد  وذلك  الكربى، 

وو�شلت  املدمرة  احلرب  جراء  من  البالد 

اإىل طريق م�شدود.

امللف النووي الإيراين: اتفاق 

مع جمموعة 1+5

النووي  االتفاق  توقيع   2015 العام  �شهد 

بني اإيران من جهة ودول جمموعة ال�1+5 

اأخرى. وقد  انعك�س االتفاق  من جهة 

ولكنه  العاملي،  امل�شتوى  على  ايجابًيا 

االإقليمية  ال��دول  بع�س  بر�شى  يحَظ  مل 

م�شاحلها  يهدد  خطًرا  فيه  راأت  التي 

�شيا�شًيا  دوًرا  اإي��ران  ومينح  املنطقة  يف 

ونفوًذا اأكرب يف بع�س دول االإقليم. وهذا 

املنطقة  ق�شايا  من  عدد  عمر  يطيل  ما 

واأزماتها ال�شاخنة واملتفجرة، من اليمن 

وفل�شطني،  ولبنان  و�شوريا  ال��ع��راق  اإىل 

الإي��ران  ي�شمح  ذات��ه  الوقت  يف  ولكنه 

باالنخراط يف املجتمع الدويل وامل�شاركة 

يف اإيجاد احللول الأزمات املنطقة. 

�سوريا: تداعيات التدخل الرو�سي 

الع�سكري

رو�شيا  با�شرت  اأيلول،  اآخر  من  اعتباًرا 

اأدى  ما  �شوريا،   يف  داع�س  مواقع  ق�شف 

االأه���داف  م��ن  كبري  ع��دد  تدمري  اإىل 

والنفطية  املالية  وامل���وارد  الع�شكرية 

من  ول��غ��ريه  التنظيم  ل��ه��ذا  ال��ع��ائ��دة 

اأنها  ورو�شيا  �شوريا  ترى  التي  التنظيمات 

اإ�شكالية  التدخل  هذا  خلق  اإرهابية. 

القائم  التحالف  دول  وبع�س  رو�شيا  بني 

وال����ذي ك���ان ق��د با�شر  ���ش��د داع�����س، 

وذلك   ،2014 اآب  منذ  اجلوية  �شرباته 

ب�شبب اخلالف على تو�شيف املنظمات 

التي  االأط��راف  عن  ومتييزها  االإرهابية 

يف  معتدلة  معار�شة  البع�س  يعتربها 

طائرة  باإ�شقاط  تركيا  قامت  �شوريا. 

الثاين  ت�شرين   24 يف  رو���ش��ي��ة  حربية 

معتربة اأن الطائرة اخرقت املجال اجلوي 

درا�صات 

واأبحاث

العدد 80367



الركية.  ال�شيادة  وانتهكت  الركي 

�شديدة  رو�شية  باإدانة  العمل  هذا  قوبل 

مبثابة  بوتني  الرو�شي  الرئي�س  واعتربه 

تركيا  على  وفر�س  الظهر،  يف  طعنة 

عقوبات اقت�شادية قا�شية تقدر خ�شائرها 

منها بع�شرات مليارات الدوالرات. كما 

ال�شخمة  امل�شاريع  من  عدد  بوقف  اأمر 

اأو  تنفيذها  تنوي  رو�شيا  كانت  التي 

ال��رك��ي.  اجل��ان��ب  م��ع  فيها  با�شرت 

بعد هذا احلادث  رو�شيا  قامت  كذلك، 

امل�شادة   400 �س  �شواريخ  بطاريات  بن�شر 

قاعدتها  يف  وال�����ش��واري��خ  ل��ل��ط��ائ��رات 

)قاعدة حميميم،  �شوريا  الع�شكرية يف 

االأهداف  روؤية  لراداراتها  ميكن  والتي 

على بعد 600 كلم واإ�شابة اأهداف على 

بعد 400 كلم تقريًبا(، مما دفع تركيا 

ال�شوري.  ال�شمال  فوق  طريانها  وقف  اإىل 

انت�شار  م�شتوى  رو�شيا  رفعت  كذلك 

اأ�شطولها البحري يف �شرق البحر املتو�شط.

مع التدخل اجلوي الرو�شي الفاعل على 

االأر�س، تغريت موازين القوى يف امليدان، 

مل�شلحة  وا�شحة  اأرج��ح��ي��ة  اأع��ط��ى  م��ا 

مواقف  وعزز  وحلفائه،  ال�شوري  اجلي�س 

الدولية  ال�شورية يف املفاو�شات  احلكومة 

التي جرت يف فيينا.

تداعيات ال�ستباك الرو�سي الرتكي

طائرة  تركيا  اإ���ش��ق��اط  اأن  �شك  ال 

راأ���س  �شوى  لي�س  الرو�شية،  ال�شوخوي 

 - الرو�شية  العالقات  من  جليد  جبل 

الرغم  على  واملتوترة،  املخفية  الركية 

العلن.  اإىل  ابرازها  عدم  حم��اوالت  من 

ف��م��ن اخل���الف ع��ل��ى امل��ل��ف ال�����ش��وري 

عازلة  منطقة  اإقامة  يف  تركيا  ورغبة 

الالجئني  وق�شية  ال�شورية،  احلدود  على 

واتهام  االإره��اب��ي��ة،  املنظمات  وحتديد 

�شوريا،  االإرهاب يف  بدعم  رو�شيا لركيا 

التدخل  اإىل  داع�س،  مع  النفط  وجت��ارة 

غاز  حول  واخل��الف  العراق  يف  الركي 

�شرق املتو�شط والتنقيب عنه، ومّد انابيب 

اإىل  تركيا  عرب  للغاز  الرو�شي  ال�شيل 

تركيا  اإىل  القطري  الغاز  خط  اأو  اوروب��ا، 

ما  اإىل  ي�شاف  �شوريا...  اأو  العراق  عرب 

اآ�شيا  �شبق تدّخل تركيا يف جمهوريات 

االإ�شالمية  احلركات  ودعمها  الو�شطى 

فيها، وكذلك يف القوقاز ويف جمهوريات 

االحتاد الرو�شي االإ�شالمية، ودعم االإخوان 

الدرع  ا�شتقبال  يف  دورها  اإىل  امل�شلمني، 

ال�شاروخي االأطل�شي فوق اأرا�شيها، والذي 

ا  تعتربه رو�شيا موجًها �شدها. وي�شاف اأي�شً

الطموح الركي يف املنطقة وحلم اإعادة 

اإ�شالمية  عثمانية  امرباطورية  اإحياء 

جديدة، متتد من حدود ال�شني الغربية يف 

�شينغ يانغ، وحتى البحر املتو�شط، مروًرا 

مما  اأفريقيا،  و�شمال  االأو�شط  بال�شرق 

وال�شدام  ال�شراع  بوؤر  من  الكثري  خلق 

وبخا�شة  املنطقة،  هذه  دول  وبني  بينها 

قوتها  ن�شر  با�شرت  التي  رو�شيا  حلفاء 

االأورا�شيا،  واأطراف  االإقليمي  امل�شرح  فوق 

ول��ت��وؤك��د  م�شاحلها  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

اأنقا�س االحتاد  نف�شها قوة عظمى على 

ال�شوفياتي ال�شابق.

 - الرو�شية  العالقات  اأن  يبدو  وهكذا 

التاأزم  من  مزيد  اإىل  مر�شحة  الركية 

االأدوار  تناق�س  خلفية  على  وال�شدام 

مل  م��ا  املنطقة،  يف  وال��ن��ف��وذ  وامل��ك��ان��ة 

قوته  بحدود  الطرفني  من  كل  يقتنع 

ومدى تاأثريه يف الواقع االإقليمي والدويل، 

وال�شراع  االأمم،  لعبة  �شمن  وبح�شته 

والعامل،  االإقليم  م�شاحة  على  الدائر 

العاملي  النظام  تركيبة  �شيحدد  وال��ذي 

املنطقة  رحم  يف  يت�شكل  الذي  اجلديد 

وفوق جثث ابنائها وخراب بالدهم. 

فل�سطني: انتفا�سة ال�سكاكني

اأكتوبر  االأول  ت�شرين  �شهر  مطلع  مع 

الغربية  ال�����ش��ف��ة  يف  ان��دل��ع��ت   ،2015

انتفا�شة  املحتلة  فل�شطني  يف  والقد�س 

اال�شرائيليني  امل�شتوطنني  �شد  جديدة 

ب�»انتفا�شة  عرفت  االح��ت��الل  وق��وات 

الع�شرات  فيها  �شقط  ال�شكاكني«. 

مما  الطرفني  لدى  واجلرحى  القتلى  من 

دفع اإىل تدخل الواليات املتحدة لل�شغط 

العنف  ا�شتعمال  لوقف  اإ�شرائيل  على 

للقبول  ودعوتها  الفل�شطينيني  بحق 

بحل الدولتني، ولكن االنتفا�شة ال تزال 

م�شتمرة، وكذلك ا�شتعمال العنف من 

جانب العدو اال�شرائيلي. 

انت�سار داع�ض يف ليبيا 

وا�ستمرار حالة الفو�سى

ال تزال ليبيا تعاين حالة انق�شام حادة 

وال�شيا�شية  االجتماعية  بني مكّوناتها 
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داع�س  ومنظمة  جهة،  من  املختلفة 

من  امل�شلحة  امليلي�شيات  من  وغريها 

مر�شحة  احل��ال��ة  وه���ذه  ث��ان��ي��ة.  ج��ه��ة 

وملزيد  الدموي  ال�شراع  وترية  يف  الرتفاع 

والدويل  االإقليمي  اخلارجي  التدخل  من 

حال  يف  �شتى،  و�شعارات  عناوين  حتت 

حوار  عرب  الليبية  االأط��راف  تتو�شل  مل 

مّل  تعيد  مقبولة  خم��ارج  الإيجاد  ج��دي 

واحدة،  ودولة  واحدة  �شلطة  حول  ال�شمل 

ابو  داع�س  زعيم  انتقال  بعد  وبخا�شة 

بع�س  ورد يف  اإليها كما  البغدادي  بكر 

تدخل  امل��رج��ح  وم��ن  االإع���الم.  و�شائل 

داع�س  اإره��اب  �شد  اأمنها  حلماية  م�شر 

التي حتاربها يف �شيناء، وكذلك يرجح 

مما  الغرب،  يف  جزائري  تدخل  ح�شول 

اجلي�شني  هذين  اإ�شغال  عنه  �شينتج 

ذلك  يكون  وقد  ليبيا.  يف  وانهاكهما 

واأطل�شي،  اأوروب��ي  دويل  بتدخل  م�شحوًبا 

حلفائها  وبع�س  رو�شيا  تكون  لن  رمبا 

ا.  بعيدة عنه اأي�شً

بوؤر ال�سراع وجتارة الأ�سلحة

الدويل  املركز  عن  �شادرة  درا�شة  وفق 

 )SIPRI( الأبحاث ال�شالم يف �شتوكهومل

االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  احتلت 

املركز االأول يف مبيعات االأ�شلحة خالل 

يف  رو�شيا  وحلت   ،2014  –  2010 ال��ف��رة 

املركز الثاين. وذكر املركز اأن الواليات 

ال�شرق  اإىل  مبيعاتها  زادت  املتحدة 

االأو�شط الذي احتل املركز االأول كاأكرب 

املختلفة،  امل�شادر  م�شتورد لالأ�شلحة من 

واأن اململكة العربية ال�شعودية حلت يف 

املركز االأول عاملًيا بن�شبة ال�شراء وتقّدمت 

اخلرباء  بع�س  ويرى  الهند.  على  بذلك 

الع�شكريني اأن احلروب يف ال�شرق االأو�شط 

قد رفعت اإنتاج ال�شالح يف الدول الكربى 

ورفعت اأرقام جتارته، واأنع�شت اقت�شادات 

كبرية.  ارباًحا  حققت  التي  الدول  هذه 

وما تقّدم يدفع اإىل االعتقاد بوجود رابط 

ال�شالح  ت�شنيع  �شركات  بني  ما  متني 

امل�شجعة  اأو  الداعمة  الدولية  وال�شيا�شات 

اأو  وا�شتمرارها،  احل��روب  ان��دالع  على 

للكثري  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  يف  املتباطئة 

منها. وهذا ما يوؤكده عدم التوافق على 

واحد  حتالف  لت�شيكل  الروؤية  توحيد 

حركات  �شد  موحد  تو�شيف  اأو  �شفاف 

االإرهاب يف املنطقة والعامل. 

»�سراع حتّول القّوة«

اإىل  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ت��اري��خ  ي�شري 

من  الب��د  جديدة،  ق��وى  �شعود  عند  اأن��ه 

ان�����دالع ال�����ش��راع��ات 

م���ع ال���ق���وى ال��ق��ائ��م��ة 

يرى  كذلك  بالفعل. 

اأن  التاريخ  بع�س خرباء 

يف  االنتقالية  الفرات 

تكون  ال��دويل  النظام 

على  اخل��ط��ورة  �شديدة 

االأمن الدويل واالإقليمي 

القوى  الأن  وذل��ك  مًعا، 

البقاء  حتاول  املهيمنة 

ال��ذي  ال��ن��ظ��ام  قمة  يف 

اجلديدة  القوى  ت�شعى 

اإىل تغيري ن�شق عالقات 

ال��ق��وة ومت��رك��زه��ا يف 

ت�شكيالته املختلفة. 

ميكن  ه��ن��ا  وم����ن 

بع�س  اأ���ش��ب��اب  ف��ه��م 

بع�س  يف  املنت�شرة  وال�شراعات  االأزم��ات 

باآلية  وارتباطاتها  والعامل  املنطقة  دول 

انتقالها  اأو  ومتركزها  القوة  �شراعات 

فوق  يحدث  فما  اأخ��رى.  اإىل  جهة  من 

جتليات  �شوى  لي�س  االإقليمي  امل�شرح 

االإقليمية  الق��وى  بع���س  ل�ش��راع 

لذل��ك  وم��ا  ولتحالفاته��ا،  ال�شاعدة، 

من ارت��دادات.

ن�شهده  ما  اأن  التاريخ  يعلمنا  كذلك 

اأقاليم  اأك��رث  يف  �شراعات  م��ن  ال��ي��وم 

ال��ع��امل، ه��و ���ش��راع »حت���ّول ال��ق��وة وال 

الفرة  هذه  خما�س  واأن  مركزيتها«، 

�شديد  ال����دويل،  ال��ن��ظ��ام  يف  االنتقالية 

واالإقليمي  ال��دويل  االأم��ن  على  اخلطورة 

مًعا، والأن العامل العربي واالإقليم ب�شكل 

القوة،  نقاط  من  الكثري  يختزن  عام، 

ي�شعى كل طرف للح�شول عليها يف هذا 

ال�شراع الذي �شتح�شم نتائجه ت�شكيلة 

النظام العاملي اجلديد. 

ت�شتعيد  اأن  اليوم  ال�شروري  من  لذلك، 

واأن  االأمنية  فاعليتها  العربية  ال��دول 

تتجاوز  تكاملية  كمنظومة  تتعاون 

وتوحد  والبينية،  الداخلية  �شراعاتها 

التي  للمخاطر  اال�شراتيجية  روؤيتها 

تهدد جوهر هويتها وكينونتها. فتقف 

مًعا بوجه حركات التكفري واالإرهاب 

م�شدره،  ك��ان  اأًي��ا  اخلارجي  والتدخل 

اأو  ج��ذاب��ة  �شعارات  م��ن  حمل  ومهما 

هيكلية  يف  النظر  وتعيد  ك��اذب��ة، 

اأنظمتها ال�شيا�شية القائمة لتعيد البناء 

وامل�شاواة  العدالة  من  �شلبة  اأر�شية  على 

وتكافوؤ  والكفاءة  املواطنة  اأ�شا�س  على 

الفر�س ال�شيا�شية واالقت�شادية، باالإ�شافة 

اإىل تو�شيع قاعدة احلرية واحلوار الفكري 

العرب  والديني. كذلك على  وال�شيا�شي 

اأن يعيدوا قراءة تاريخهم بلغة احلا�شر، 

ال  يريدون،  م�شتقبلهم كما  لت�شكيل 

ي�شّكلهم  املا�شي  التاريخ  يركوا  اأن 

كما يريد.

درا�صات 

واأبحاث
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ق�ضايا 

اإعداد: �إح�ضان مرت�ضى�إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

العدد 84367

ا  ل ميكن �إنكار �أّن حماولت �إ�ضر�ئيل تغيري �لأمر �لو�قع يف �مل�ضجد �لأق�ضى قد �ضّكلت �ضبًبا رئي�ضً

ما  �ضمن  ا،  خ�ضو�ضً و�لقد�س  عموًما،  �لغربية  �ل�ضفة  مدن  يف  �حلالية  �لد�مية  �لأحد�ث  لتفّجر 

ا �لأ�ضباب �لهيكلية  �ضمي ��ضطالًحا بـ»هبة �ل�ضكاكني«. ولكن ل بد من �لأخذ بعني �لعتبار �ي�ضً

�لعميقة �لتي �أ�ضهمت ب�ضورة كبرية يف تاأجيج �لأزمة.

لقد بات و��ضًحا لدى �لغالبية �لعظمى من �لفل�ضطينيني �ضو�ء على �مل�ضتوى �ل�ضعبي �أو �لر�ضمي، 

فل�ضطينية  دولة  �إقامة  يف  حقيقي  �أمل  �أي  هناك  يعد  ومل  �نتهى،  قد  �ل�ضالم  عملية  م�ضار  �أّن 

م�ضتقلة وقابلة للحياة على �لأر��ضي �لفل�ضطينية �ملحتلة يف �لعام 1967. وهذ� ما عّب عنه �لرئي�س 

�لعامة  �ملا�ضي خالل خطابه يف �جلمعية  �يلول  �لفل�ضطيني حممود عبا�س ب�ضكل و��ضح يف �ضهر 

بعد  �ملا�ضي  �أ�ضبحت من  �لإ�ضر�ئيلية   - �لفل�ضطينية  �لتفاقيات  �أّن  �أعلن  �ملتحدة، عندما  لالأمم 

تخّلي �إ�ضر�ئيل عن �لتز�ماتها.

�نتفا�ضة �لقد�س: �لأ�ضباب و�لتد�عيات

�ضيا�ضات �لإذلل و�ل�ضتيطان

خالل  الفل�سطينيني  لدى  تراكم  لقد 

من  وا�سع  خم��زون  املن�سرمة  ال�سنوات 

والقهر  بالظلم  العميق  الإح�����س��ا���س 

وال�ستيطان  الإذلل  �سيا�سات  نتيجة 

يف  اإ�سرائيل  ومتار�سها  مار�ستها  التي 

فخالل  غ��زة.  وق��ط��اع  الغربية  ال�سفة 

يف  ال�ستيطان  ت�ساعف  ال��ف��رة،  تلك 

رد وت�ساعدت  ال�سفة الغربية ب�سكل مطَّ

منًحى  واأخ��ذت  امل�ستوطنني  اع��ت��داءات 

دواب�سة  عائلة  اإح��راق  يف  ل  متثَّ عنيًفا، 

دومة  قرية  يف  باأكملها  الفل�سطينية 

�سعور  زيادة  يف  اأ�سهم  ما  وهو  نابل�س،  يف 

الداخلي،  الأمن  بفقدان  الفل�سطينيني 

ا اأن ال�سلطة الفل�سطينية وقفت  وخ�سو�سً

عاجزة عن حمايتهم؛ حيث يعتقد ثلثا 

الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  الفل�سطينيني 

ل  وهي  لهم.  احلماية  توفري  يف  رة  مق�سّ

العتداءات  على  املتفرج  موقف  تقف 

فح�سب،  الفل�سطينيني  على  املتكررة 

بل اأدى ف�سل م�سروعها ال�سيا�سي وانت�سار 

واملحاباة  واملح�سوبية  والو�ساطة  الف�ساد 

زي��ادة  اإىل  املختلفة،  اأجهزتها  �سمن 

من  كبري  قطاع  لدى  والياأ�س  الإحباط 

ال�ساعد.  ا اجليل  الفل�سطينيني وخ�سو�سً

مع  جميعها،  الظروف  ه��ذه  وتزامنت 

الفل�سطينية  الق�سية  مكانة  تراجع 

الر�سمية  الإقليمية  الأج��ن��دات  �سمن 

الدول  غالبية  تعاين  حيث  وال�سعبية، 

اأهلية،  وحروًبا  داخلية  نزاعات  العربية 

��ا يف تعبري  اأي�����سً وا���س��ًح��ا  ب���دا  وه���و م��ا 

منهم   %80 يعتقد  الذين  الفل�سطينيني 

اأن فل�سطني مل تعد ق�سية العرب الأوىل.

�نتفا�ضة �ل�ضكاكني

هجمات  انطلقت  ال�سياق،  ه��ذا  يف 

الإ�سرائيليني  �سد  ومكثفة  منّظمة 

مدينة  يف  ��ا  وخ�����س��و���سً بال�سكاكني 

الأوىل  النتفا�سة  وب��خ��الف  ال��ق��د���س. 

على  فيها  العتماد  مّت  التي   )1987(

احلجارة ك�سالح رئي�سي يف املواجهات، 

التي رّكزت   )2000( الثانية  النتفا�سة  اأو 

امل�سّلحة،  الع�سكرية  العمليات  على 

بتكثيف  احلالية  الأح���داث  متيزت 

ن�سر  اإىل  اأدى  ما  وهو  الطعن،  عمليات 

حالة من الرعب وزعزعة الأمن الداخلي 

الأ�سابيع  فخالل  الإ�سرائيليني.  ب��ني 

اجلماهريية،  الهبة  من  الأوىل  الثالثة 

 46 تنفيذ  يف  الفل�سطينيون  جن��ح 

و�سل  اأو   29 منها  )جن��ح  طعن  عملية 

اإىل مرحلة متقدمة(؛ وذلك خالل فرة 

الع على اخلارطة  زمنية ق�سرية. وبالطِّ

اجلغرافية التي خرجت منها العمليات، 

اأن مدينتي القد�س )13 عملية(  ُيالَحظ 

ب��وؤرة  �سّكلتا  عملية(   11( واخلليل 

الطعن،  لعمليات  الأ�سا�سية  الرتكاز 

تَلتهما مدينة رام الله )عملية واحدة(، 

واملناطق  واحدة(  )عملية  ومدينة جنني 

اأي  املحتلة يف العام 1948 )3 عمليات(. 

اأ�سا�سي  ب�سكل  تركزت  العمليات  اأن 

الإ�سرائيليني  بني  ما  املختلطة  املدن  يف 

ب�سكل  ت�سهد  والتي  والفل�سطينيني 

م�ستمر عمليات تنغي�س واإذلل م�ستمرة 

وبعك�س  الفل�سطينيني.  �سد  ومتفاقمة 
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النتفا�سة  خالل  الع�سكرية  العمليات 

قطاع  من  ال�سواريخ  اإط��الق  اأو  الثانية 

 ،)2014( الأخ����رية  احل���رب  خ��الل  غ��زة 

مفعول  ذا  بال�سكاكني  الهجوم  يعترب 

فهو  الإ�سرائيليني،  على  عميق  نف�سي 

يظِهر املهاجم يف موقع قوة مقابل حالة 

واملدنيون  اجلنود  يعي�سها  التي  ال�سعف 

املواجهة  من  يفرون  وهم  الإ�سرائيليون 

كان  واإذا  القتل.  اأو  الإ�سابة  لتجنب 

تربير  الإ�سرائيلية  للقيادة  ميكن 

الأخرية  احلرب  يف  قتالها  عدد  ارتفاع 

املثال،  �سبيل  على  غ��زة،  قطاع  على 

اأمام املهاجمني،  فاإن هروب اجلنود من 

التي  ال�سبع  بئر  عملية  يف  ح�سل  كما 

اأحد اجلنود وهربت جمموعة  قتل فيها 

اأخرى )مما حدا باجلي�س الإ�سرائيلي اإىل 

ال�سعور  عزز  احل��ادث(،  يف  حتقيق  فتح 

كما  الإ�سرائيليني،  لدى  الأمن  بفقدان 

الأ�سبوعني  يف  املهاجمني  جن��اح  اأّن 

واإيقاع  اأهدافهم  اإىل  الو�سول  يف  الأول��ني 

من  امل��زي��د  اأغ���رى  اإ�سرائيليني،  قتلى 

ال�سبان مبحاولة تنفيذ عمليات اخرى، 

�سالًحا  تعترب  ال�سكاكني  اأن  ا  خ�سو�سً

وهو  اجلميع.  اأي��دي  متناول  ويف  ب�سيًطا 

مي�سي  اإ�سرائيلي  ك��ل  اأّن  يعني  م��ا 

هدًفا  ي�سبح  قد  يت�سّوق،  اأو  الأر�س  على 

ونتيجة  حلظة.  اأي  يف  للهجوم  حمتماًل 

النف�سية  ال��ع��ي��ادات  �سجلت  ل��ذل��ك، 

من   %100 بن�سبة  ارتفاًعا  اإ�سرائيل  يف 

يفقدون  بداأوا  الذين  الإ�سرائيليني  زوارها 

ال�سخ�سية.  بالطماأنينة  الإح�سا�س 

الرت��ف��اع  على  ا  اأي�سً ذل��ك  وانعك�س 

القيا�سي يف �سراء الأ�سلحة ال�سخ�سية من 

اأثرت  كما  الإ�سرائيليني.  املدنيني  قبل 

القت�ساد  على  مبا�سرة  وب�سورة  الأحداث 

ت اإىل تباطوؤ حركة ال�سراء  الإ�سرائيلي واأدَّ

بالإ�سافة  الإ�سرائيلية.  البور�سة  وتراجع 

والتوتر بني  الرعب  انت�سار  اأدى  اإىل ذلك، 

الإ�سرائيليني، اإىل مقتل اإ�سرائيلي وطالب 

جلوء اإريري على يد اجلي�س وال�سرطة عن 

طريق اخلطاأ للظن باأنهما فل�سطينيني.

و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي

والثانية،  الأوىل  النتفا�ستني  بخالف 

بال�ستخدام  احلالية  »الهّبة«  متيزت 

التوا�سل  لو�سائل  ف  املكثَّ

الجتماعي، مثل: الفي�سبوك 

وب�سبب  واليوتيوب،  والتوير 

الدور الكبري الذي لعبته هذه 

التعبئة  عملية  يف  الو�سائل 

واحل�����س��د، ب��ذل��ت اإ���س��رائ��ي��ل 

لتحييد  م�ساعفة  ج��ه��وًدا 

وقد  وتقييده.  الف�ساء  ه��ذا 

الو�سائل  هذه  ا�ستخدام  جاء 

لتحقيق عدة اهداف هي:

اجل���م���اه���ري  ت���ع���ب���ئ���ة   -

والتجنيد، واحل�سد، والتحري�س 

�سد الحتالل.

- زي���ادة ال��وع��ي ب��الأح��داث 

لي�سم  احلراك  تو�سيع  وحماولة  اجلارية 

�سرائح ومناطق جغرافية جديدة.

اجلمهور  م��ع  ق��وي��ة  رواب����ط  خ��ل��ق   -

اإمكان  وبالتايل  العري�س،  الفل�سطيني 

مبا�سر  ب�سكل  الأح��داث  مع  التفاعل 

و�سريع.

تعبئة  عملية  تكاليف  تقليل   -

وزي��ادة  املعلومات  ون�سر  الحتجاجات 

�سرعة تداولها وانت�سار نطاقها. 

الإعالمي  التعتيم  على  اللتفاف   -

اإ�سرائي��ل  قبل  م��ن  ���س��واء  امل��ف��رو���س، 

وك�س��ر  الفل�سطيني��ة،  ال�سلطة  اأو 

ن�س��ر  حتتك��ر  الت��ي  الأمني��ة  القب�س��ة 

املعلوم��ات.

وامل���ظ���امل  الح���ت���ج���اج���ات  ن��ق��ل   -

اإىل  املحلي  امل�ستوى  من  الفل�سطينية 

ب��اإع��ادة  �سمح  مم��ا  ال����دويل،  امل�ستوى 

الفل�سطينيني  ق�سية  وتاأكيد  اإن��ت��اج 

ومظلوميتهم اأمام الراأي العام الدويل.

�لأق�ضى هو �لهدف

يف العموم ويف خلفية الأحداث، مل يعد 

اأن امل�سجد الأق�سى، قد  يخفى على اأحد 

اأ�سبح هدًفا جلميع مكّونات املجتمع 

ال�سهيوين، بكل اأطيافه وتنوعاته على 

اإذ  املجتمع،  هذا  يف  التباين  من  الرغم 

واإقامة  اأجل تهويده  تت�سافر اجلهود من 

ويتم  الثالث.  الهيكل  اأنه  يزعمون  ما 

ال���دولرات،  مليارات  �سخ  ذل��ك  لأج��ل 

للغاية  وموؤ�س�سات  جمعيات  وتاأ�سي�س 

املركز  اأع���ده  تقرير  ويظهر  نف�سها. 

الإع��الم��ي ل�����س��وؤون ال��ق��د���س والأق�����س��ى 

ال�سهيوين  املجتمع  اأن  »كيوبر�س« 

بامل�سجد  ي��رب�����س  م��رك��ب��ات��ه  ب��ك��ل 

ا�ستهدافه،  يف  دوًرا  وميار�س  �سًرا  الأق�سى 

وتدني�سه،  امليدانية  بالقتحامات  اإم��ا 

على  والدرا�سات  املخططات  بو�سع  اأو 

اأ�سا�س الن�ساط التلمودي التهويدي، اأو من 

واأو�سح  الداعم.  ال�سيا�سي  الن�ساط  خالل 

 - العاديني  ال�سهاينة  الأف��راد  اأن  التقرير 

جماعات وفرادى - هم �سمن اأذرع هذه 

اجلماعات  اإىل  بالإ�سافة  املركبات، 

تعنى  ال��ت��ي  واحل���رك���ات  وامل��ن��ظ��م��ات 

ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  ال�ساأن،  بهذا 

الكني�ست  واأع�ساء  كالوزراء  والدينية 

اأن  اإىل  التقرير  وخل�س  واحل��اخ��ام��ات. 

اأدواًرا ومهمات تتداخل وت�سكل  هناك 

�سهيونًيا  اإج��م��اًع��ا  امل��ط��اف  نهاية  يف 

تتكامل اأدواره وميار�س العتداء اليومي 

الأق�سى،  امل�سجد  على  واملمنهج  املن�سق 

فيه،  يومي  يهودي  وج��ود  فر�س  بهدف 

حتت  للحفر  وال��دوؤوب  الدائم  العمل  مع 

اأركانه و�سوًل اإىل هدمه كلًيا.
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�سارل مالك 

ومي�سال �سيحا

من �أركان �لفكر �لوطني

�لّنا�س،  قَوُة  �ضَ َتطوُل  عندما 

ويتقّنُع �لعامُل بالّظلِم عاًر�، يكوُن 

�لأمانِة  �نتكا�ضَة  هاوِن  �لَتّ ثمُن 

ت  لي�ضَ �لإن�ضاِن  وحياُة  للحياة. 

من  �لّرغِم  على  ُم�ضَتعاًر�،  ثوًبا 

فالّنا�ُس  كثري،  قليُله  فيها  �ل�ضَرّ  �أّن 

�لبع�َس  هم  بع�ضُ َلأَكَل  �لعيُب  لول 

�لآخر.

�أن  حتبُّ  �لتي  �لأيادَي  �أّن  غرَي   

ر،  و�ملَُع�ضَّ �ملُ�ضَت�ضَعِف  عند  تكوَن 

�مِل�ضك،  ِبَفتيِق  �إّل  تعمُل  ل  و�لتي 

و�إع�ضاَر  روِر  �ل�ضّ ذيــوَع  ُد  تُف�ضِ

�حلقِّ  لكالِم  وتفر�ُس  ياطني،  �ل�ضّ

طوَله، و�حلقُّ كالزيِت يطفو على 

و�م. �لَدّ

�أعظم �جناز�ت �لأزمنة

قُة  الثِّ ر،  ُمَفكِّ دبلوما�سيٌّ  مالك  �سارل 

اأَ�سرًيا،  يفكُّ  َكَمن  وِفعُله  حُتَفة،  به 

على  �سلوُكه  َر  َتَوَعّ �سبياًل  الُِك  ال�سّ هو 

َمن كان قبَله، فلرمّبا معه َرَمَق احلقُّ 

مزَجت  اأن  فبعَد  �ُسعوِده.  ِبَنواظِر  الّنا�َس 

الَم عن  ال�سّ زاَل��ت  واأَ بالّدِم  ال��ّدَم  احل��روُب 

اأَ�سَوَد  ف�ساَر  العامِل  ِبَوجِه  ت  وبط�سَ ه،  َمقارِّ

اإىل  َدَع��وا  ن  مِمَّ مالك  كان  فحة،  ال�سّ

الكثرَي  واأَنفقوا  َخليقًة،  امل��وّدةِ  خاِذ  اتِّ

الب�سُر  َح  يت�سبَّ لكي  دهِرهم  اأي��اِم  من 

كان  ومّل��ا  �سم�س.  كلِّ  مع  المِة  بال�سّ

اأن  َلَزَم  ُقرِبوا،  واإن  َيفنى  الّنا�ِس ل  ال�سرُّ يف 

ت  بُق لنداِء املجموعِة التي َن�سَّ يكوَن ال�سَّ

رعِة الدولية، هذه التي ُتوؤمُن باأّن  بنوَد ال�سُّ

يف الأر�ِس جَماًل ل َت�سيُق ِظالُله، وَك�سوًة 

ل َيحاُر معها ُعرٌي، وَعيًنا اأَّمارًة بالّرحمِة 

اإ�ساءة.  كلِّ  عن  ًة  وَمغمو�سَ

من  فئًة  اأّن  حقيقِة  واأم���اَم 

واأخرى  بالَوفرة،  َت�سَعُد  الّنا�ِس 

كانت  باحَل�سرة،  تكَمُد 

الإن�سان،  حلقوِق  العامليِّ  الإعالِن  وثيقُة 

ُفَر�ِس  يف  الأزمنِة  اإجن��ازاِت  اأعظُم  وهي 

اأمََلَّ   وقد  األوف.  يف  عت  تو�سَّ والتي  الم،  ال�سّ

بني  وت��وىّل  الّت�سريعّي  مب�سارِها  مالك 

العمالقِة ديباجَتها وُمراجعَتها، فُدِمَغت 

بفكِره وُخِتَمت بحرِب لبنان.

يف  »اأين�ستاين«  مالك  �سارل  ���س��ارَك 

العمِل لثقافِة احلياة، وكان بني الّرجلني 

اأط��ال احلديَث  فقد  َي��اأِت عفًوا،  َوَل��ٌع مل 

عن الفيزياء كما عن احلقِّ يف احلرّية، 

احلروِب  ب�سلوكّياِت  ُت�ساُن  ل  التي  هذه 

قوُب ال�سوداء،  وا�ستهتاراِت الأقوياِء وهي الثُّ

بل باإِقباِل الّنوايا على َنبِذ الباطل. وثقافُة 

التعّلِق  بثقافِة  تبداأُ  مالك  مع   احلياةِ 

ِك وا�ستعداِء الآخر،  بها خارَج اإطارِ التملُّ

نعمٌة  ه��ي  ح��ي��ُث  م��ن  ب��ل 

نهايُة  كانت  ومّل��ا  وكرامة. 

�ساَر  ا،  زمنيًّ بعيدًة  الّتاريِخ 

اإىل  عُي  ال�سَّ امُلجدي  غرِي  من 

فاحلياُة  دام،  بال�سِّ تقريِبها 

هي اأَ�سَرُف الأَحباب، والقيمُة 

مُلعاداِة  ل  احلياة  لُِن�سرةِ  هي 

من  واحًدا  اأّن  حتى  الأَحياء، 

الَعي�س،  ِع�سِق  يف  فني  املتطرِّ

اإّن  للقول:  الُغُلوُّ  به  بلَغ  قد 

الّدنيا اأحلى من اجلّنة.

اأّما يف الفل�سفِة الجتماعّيِة، 

مالك  ���س��ارل  ت���وّق���َف  ف��ق��د 

�سِة  امُلقَدّ الَفرِد  مكانِة  عند 

وحمايِة حقيقِته كمواِطن، 

ول��ك��ْن ب��ع��ي��ًدا ع��ن خ��ط��اأِ 

��َط��َرةِ الأ���س��خ��ا���س، وال��ذي  اأَ���سْ

اأدُب  والأَ�سَطَرُة  قاعدة.  البع�ُس  �َسه  كَرّ

املدينِة الفا�سدة، ولها اآثاٌر َب�ِسَعة، فكّلما 

العاِقُل  املجتمُع  ينتف�ُس  ُرها  َتَذكُّ مَتَّ 

و�ساعَة  الِقَيم.  دعائِم  لتقوي�ِس  ا  رف�سً

يح�سُل البتعاُد عن منظومِة الِقَيِم تلك 

رقٍم مظلوم،  اإىل جمّرِد  الإن�ساُن  ليتحّوَل 

يف  املَرقوُع  اجَليُب  وهو  النحطاط،  يبداأُ 

رداِء الّزمن. اإّن الفرَد مع مالك هو اأ�سُل 

ولي�َس  الإن�سانّية،  يف  وال��وح��دةِ  الِم  ال�سّ

ة،  َزخَّ اأََق��لِّ  لدى  ُيزاُل  حائٍط  فوَق  اإعالًنا 

وَقَدُرها،  الإجتماِع  فل�سفِة  دارِ  ِعقُر  اإّنه 

نهَجها،  ت�سّكُل  التي  تيباُت  الرَّ وهو 

لذا،  لالختزال.  القاِبِل  جَنُمهاغرُي  وهو 

الفرَد  اأّن  لالإن�سان،  امُلنحاُز  مالك  يرى 

فكريٍّ  ِبَخلٍق  والآخ��َر  ذاَت��ه  ُي��ري  كنٌز 

املوجودِة  احلقيقِة  على  وبالقب�ِس  ح��ّر، 

يف داخ��ِل��ه واإع��النِ��ه��ا، وب��امل�����س��ارك��ِة 

الإن�ساينِّ  الّراِث  مع  املتفاِعلِة  ال�سلمّيِة 

امُلراِكمِة  اخل��اّلق��ِة  وب��امل��ب��ادرةِ  احل��ّي، 

الفرِد  اأماَم  ولي�س  الكويّن.  ِك  امُل�سَرَ مع 

بالعنايِة  وابَت  الثَّ هذه  َم  ُيكرِّ اأن  �سوى 
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بها احراًما وتطبيًقا، لأّنه اإن مل يفعْل، 

فالعنايُة تعرُف كيف تقت�سُّ منه.

يف �لّذ�ِت �للبنانّيِة رئِة �حلرّيات

الفكِر  يف  ر�سالٌة  مالك  ل�سارل  كان 

ُر يف  ُج لبناَن امُلتجذِّ الد�ستوريِّ امُلعا�سر. َفرُبْ

قلِب التاريخ، كما ورَد يف ن�سيِد الإن�ساد، 

لي�س جزًءا م�سلوًخا عن ُمقاطعٍة ولها اأن 

ه، ولي�س م�ساحًة رومن�سيًة نحمُلها  ت�سردَّ

قومّيٌة  اإّن��ه  اإليها،  ون�ستاُق  اأ�سعارِنا  يف 

وجوٌد  لها  اأّمٌة كيانّيٌة جاِمعٌة  اأو  راِبَطٌة 

ولبناُن  بها.  يوؤمُن  َمن  ولها  و�سيادة،  حرٌّ 

اأو  تتقّل�ُس  واِطئًة  وليًة  لي�س  مالك  مع 

ُع بح�سِب مزاجّيِة جاراِتها، بل هو  تتو�سّ

حَمِمّيُة العراِف الّدويل، يرتبُط مواطنوه 

وِبَعقٍد  كياينٍّ  بع�سٍق  ديِتهم،  تعدُّ على 

وطنّيٌة  هوّيٌة  وجتمُعهم  واحٍد،  عالئقيٍّ 

اأك��َر  �سيغًة  مالك  َم  ق��دَّ لقد  واح���دة. 

املواطنيِّ  الّتعاقِد  مفهوِم  لَتن�سيِج  ُن�سًجا 

اأِن  الذي يَتَبلَوُر مب�ساركِة اجلميِع يف ال�سّ

ووعاُء  الدولِة  �سّيُد  هو  فاملجتمُع  العام، 

حيُث  مِج  الدَّ ا�سراتيجّيِة  ورائُد  ال�سلطِة 

ل ُمزاِحٌم للرابطِة الوطنية، وعلى الدولِة 

واوؤِم  للتَّ قاِباًل  اأمنوذًجا  هي  تكوَن  اأن 

مع حاجاِت النا�ِس واأهداِفهم. اإّن َتعزيَز 

الهوّياِت  ح�ساِب  على  اجلاِمعِة  الهوّيِة 

الوطِن  اإىل  النتماِء  مبداأَ   ُ تِّ مُيَ الفرعّيِة 

م�سَكِن الَبَدِن والّروح، وكما اأّن الأحلاَن 

عِر، فالهوّيُة ل َتطيُب اإّل  ل ُتوؤَْن�ُس اإّل بال�سّ

بالولء.

��َف�����ِس مع  مل َي��ك��ن م��ال��ك ب����ارَِد ال��َنّ

الف�سيلَتني:  ح��اَز  ال��ذي  وه��و  احل��داث��ة، 

الأننِي  الوطنّي، ففي ظلِّ  واحِل�سَّ  الثقافَة 

التي  رِق  ال�سّ عيوِب  اأَقَتُل  وهما  ننِي،  والَرّ

اأَلَِفها جمهوُره وما زال، دعا اإىل مواجهِة 

الرجعّيِة بوعٍي َجمعيٍّ للفعِل الّليبريايلِّ 

اأج��ِل  من  الإن�����س��اِن  لكفاِح  احلا�ِسِن 

يف  ال��ت��ق��ّدَم  مالك  ق���ارَب  لقد  ال��رّق��ي. 

اإىل  وانتهى  والإبداعّي،  الفل�سفيِّ  ُبعَديه 

العقل  بَتحجيِب  اإح��راُزه  ميكُن  ل  اأّنه 

واإطالِق  الوجود،  اأماَم  الّده�سِة  بدواِم  بل 

عمِل الفكِر الّراِغِب مبواَكبِة اجلديد. 

ُر  مُّ والتطّوُر لي�س ِبدعًة، فالبدعُة هي الَت�سَ

ذي  ُمعَجٍم  ا�ستحداِث  وع��دُم  املا�سي،  يف 

التخّلِف  اأنقا�ِس  على  ع�سريٍّ  حَمموٍل 

بع�ِس  يف  الذهَن  لأّن  ذلك  كلُّ  بالقوة. 

قاعدِة  على  اعتاَد  املَ�سرقّي،  جمتمِعنا 

لكْن،  ال�ستعمار.  ُم  َت���واأَ الَع�سرنَة  اأّن 

ب��اأّن  مالك  قناعِة  م��ن  ال��ّرغ��ِم  وعلى 

احلداثَة  وباأّن  التقّدم،  اإِْك�سرُي  النفتاَح 

املعرفة،  بنيِة  يف  اإلزاميٌّ  مت�سل�سٌل  ّوٌل  حَتَ

والتنّكَر  الأعمى  القتبا�َس  رف�َس  فقد 

ذلك  ي�سّكَل  اأن  دون  من  للخ�سو�سّية، 

بالّنافع.  والتاأّثَر  الّتالُقَح  مينُع  حاِجًزا 

يرْك  مل  الَقلق،  من  الآت��ي  الّرجُل  هذا 

العلم،  من  دًرا  �سَ َع��رَف  حتى  قريحَته 

على  ُتنِعُم  التي  املعرفِة  ُعقوَد  وا�ستوفى 

العقِل بال�سّحة، فدخَلت اآراوؤُه يف ُمرت�سى 

�سارل مالك  باِبها.  الفكِر لنفراِدها يف 

الم، اأراه ترَك  َعِة وفيل�سوُف ال�سَّ العامليُّ ال�سِّ

الّطيوَر  :اإّن  تقوُل  العامِل  جلبابرةِ  و�سّيًة 

مُل  الَنّ مت��وت،  وعندما  مَل،  النَّ تاأكُل 

ياأكُلها.

�لأ�ضول يف تكوين �لأوطان

يتحّوْل معه  الذي مل  �سيحا  اأّما مي�سال 

َفْتٌح  فهو  ح��ال،  اإىل  ح��اٍل  من  العقُل 

على  فاأّمَن  اأعاجيب،  الفكُر  اأَنطَقه 

بنِي  من  الدنيا  اللُه  به  اأع��زَّ  الذي  لبناَن 

اأم�سارِها. لقد كتَب لبناَن فا�ستعذَب يف 

وخُمتاُر كتاِبه ُيكتفى  تعَبه،  كتابِته 

به عن جملِة غرِيه. اإّن حظَّ لبناَن فيه 

اأر�سطو،  يف  القدميِة  اأثينا  بحظِّ  �سبيٌه 

فّتَق  َم��ن  اأّوَل  ك��ان  منهما  فالواحُد 

اأكماَم الد�ستورِ الذي كان له من الثنني 

نا غر�َس و�سِعه  ن�سيٌب من عناية. فقد َبيَّ

َيطمئنُّ  عقيدٍة  مدمكِة  على  القائَم 

التي تعمُل  الأُُطِر  لها �سعب، وهي موَجُز 

والتي  ال�سوؤون،  الدولُة مبقت�ساها يف كلِّ 

�سيحا  اآثَر  وقد  املجتمع.  ُيداَفُع عن  بها 

يف  ال�سيا�سيِّ  املنعطِف  ب��واق��ِع  الأخ���َذ 

ِت  تق�سَّ اإمتاِم منهجّيٍة  اإىل  َق  وُوفِّ لبنان، 

�سمَن  َرْتها  واأَطَّ اللبنانية«،  »الفكرَة 

والجتماِع  والقت�ساِد  ال�سيا�سِة  ظواهِر 

ت  �سَ فاأ�سّ اخل���ارج،  على  ال��وط��ِن  وط��ّل��ِة 

والغرِب،  ال�سْرِق  على  منفتٍح  لكياٍن 

وُم�ستقلٍّ عنهما.

د�ستوٍر  هيكَل  �سيحا  مي�سال  يقّدْم  مل 

ق��ائ��ٍم م��ن ع���دم، ب��ل ط��رًح��ا »ث��ورًي��ا« 

اإىل  فلى  ال�سُّ النقطِة  من  الّنقلِة  مبعنى 

واب،  ال�سّ كّفِة  لرجيِح  العليا  الّنقطِة 

على  يحافُظ  �سيا�سيٍّ  لنظاٍم  ا  اإنها�سً اأو 

النا�ِس  حياَة  وي�سمُن  واملواَطنِة،  ال�سيادةِ 

مل  وهو  احلرية.  بفائ�ِس  لهم  بال�سماِح 

يتحّفْظ يف طرِح املبادِئ التي ُتنبُئ بهوّيِة 

اأّمة، فالتحّفُظ �سرٌب من  اجلمود. ولي�س 

قوُله »اإّن لبناَن ل ي�سبُه اإّل ذاَته« ي�سّكُل 

ُيعِلُن  ما  يف وجوِده حيثيًة معزولة، بقدرِ 

عن اأمنوذٍج راٍق ُم�ست�ساغ، اأو عن اأ�سدِق 

َحظوٍة ميكُن تعميُمها َحاّل مِلا تتخّبُط 

اأو  اإثنّيٍة  اإ�سكالٍت  من  اجلغرافّياُت  به 

ِعرقيٍة اأو طائفية.

اإّن لبناَن مي�سال �سيحا هو منُط تفكرٍي 

ملفهوِم  مبتَكرٌة  ن�سخٌة  وه��و  نا،  يخ�سُّ

وهو   . َنريِّ عقٍل  باإ�سراِف  رِف  ال�سّ الوطنيِة 

�سلطُة املعرفِة التي فيها من اجلراأةِ حيُث 

يجُب اأن تكوَن اجلراأة، وفيها من الّطرِح 

وفيها  لي�ستمّر،  الوطِن  باِل  يف  ُيحَفُر  ما 

م�ستقيًما  �ِسراًطا  ُينِجُز  ما  الأ�س�ِس  من 

احلرية.  واإنقاِذ  واحلياةِ  بالأر�ِس  لالإمياِن 

يف  الأ�سوَل  �سيحا  يتعّقُب  املعنى،  وبهذا 

اللحظَة  وَيبني  الأوط��ان،  تكويِن  �ِسفِر 

اإىل  العبورِ  ج�سَر  اأو  الفارقَة  التاأ�سي�سيَة 

موؤنِ�سٌة  فل�سفٌة  معه  وتت�سّكُل  التمّدن. 

�سارل مالك ومي�سال �سيحا

من �أركان �لفكر �لوطني
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النظرِة  ���س��م��ويلِّ  ُب��ع��ٍد  ذاُت 

ال�سوابِط  فل�سفُة  للكون، 

بناِء  فل�سفُة  وال��ت��وازن��ات، 

الوطِن على العامليِة التي هي 

مبنزلِة املادةِ الأوىل الهيولنّيِة 

َورِها ال�سريفة. القابلِة ل�سُ

�سيحا  مع  لبناَن  ح�سوَر  اإّن 

وقَعْت  ولو  التاريخ،  يف  ثابٌت 

م��ن��ه اأج�����زاٌء ح��ي��ُث َي�����س��اُء 

لبناَن  �سخ�سيَة  لأّن  الإغفال، 

الوجود،  بحتميِة  ملت�سقٌة 

وكاأّن ل وجوَد من دونِه. وهذا 

لي�س ت�سويًرا كالمًيا لعالقِة 

اأو  رومن�سّي،  ب��وط��ٍن  ُج��ِل  ال��رَّ

فكِره  يف  تخييليًة  ن��زع��ًة 

اأو  ال�سيا�سّي،   - الفل�سفيِّ 

)ِعلًما  �سعريًةعابرًة  خاطرًة 

اأكَر  عَر  ال�سّ اعترَب  �سيحا  مي�سال  ب��اأّن 

قوَة  فيه  لأّن  اإمرباطورية،  اأيِّ  من  خلوًدا 

الروح(، اإّنه خطبٌة مو�سوعيٌة وازنٌة ُي�ساِفُه 

بها دون تكّلٍف اأو َم�سّقة، وَي�سحُّ وقوُعها 

اإثباُت احل�سورِ يف  يف املَقبولّية. مل يكْن 

مع  عقيٍم  عقليٍّ  جهٍد  َد  جم��رَّ التاريِخ 

قائمًة  جدلّيًة  حركًة  كان  بل  �سيحا، 

بها  غ��ادَر  الأدوات،  ِب  ُمرَتّ منهٍج  على 

اجلموَد الذي ميّيُز الأ�سياَء امليتة. فالوطُن 

هو  بل  تعديُله،  ليمكَن  ًتا  موؤقَّ لي�س 

�سعٌب خاّلٌق منفتٌح يف موقٍع اإ�سراتيجيٍّ 

منه  جعَل  ما  احل�����س��ارات،  ملتقى  هو 

ها  َرّ ومَمَ النا�ِس  اهتماِم جماعاِت  حِمطَّ 

وهنا  الزمان،  مِرّ  على  الثابَت  اإلإلزاميَّ 

يكمُن اخلطُر منه واخلطُر عليه.

�لعالقة بني �لوطن و�ملو�طن

بها  منرُّ  التي  التاريخيَة  اللحظَة  اإّن 

برهاناٍت  يتعّرُ  ال�سيا�سيَّ  امل�سهَد  جتعُل 

اإيديولوجيٍة حُتدُث انق�ساًما يف ر�سِم اخلطِّ 

اعترَب  البع�َس  لأّن  للوطن،  الإ�سراتيجيِّ 

لبناُن  عليها  ُخِتَم  التي  الأه���داَف  اأّن 

ويف  التاريخية.  ال�سريورُة  جتاوَزْتها  قد 

غًة  م�سَوّ احلاجُة  تبدو  ال�سياق،  هذا  اإطارِ 

ل�سرجاِع املفاهيِم التي يف وثيقِة �سيحا 

لي�س  وح�����س��ورِه(،  �سخ�سيِته  يف  )لبناُن 

بتطبيِقها،  معها  للت�سالِح  بل  ل�سقِلها 

ال��وط��ِن  م���وِت  دون  حيلولٌة  ذل��ك  ويف 

تفريِغ  دون  وم��ن   ،» »الكال�سيكيِّ

ناِته.  ُمكوِّ ب��ني  والتنا�سِق  الن�سجاِم 

َن�ِسًطا  ج��زًءا  �سيحا  مع  َخ  َتَر�سَّ فالوطُن 

واملواطنون  ال�سعبّي،  الثقايفِّ  الن�سيِج  يف 

ا مت�ساوين يف احلقوق، خارَج  اأ�سبحوا اأنا�سً

وُموؤَهلني  والأقلية،  الأك��ري��ِة  منطِق 

اأتباع.  اأو  رعايا  جُمّرَد  ولي�سوا  للمواطنِة 

حمطًة  ال�سياغُة  ه��ذه  �سّكَلْت  وق��د 

ملفهوِم  اجليو�سيا�سيِّ  الُبعِد  يف  حا�سمًة 

اأهميًة  يقلُّ  ل  وجَت���اُوًزا  والدولة،  الوطِن 

والأمريكيِة  الفرن�سيِة  الثورَتني  اأََثِر  عن 

ا  خ�سو�سً النه�سوي،  الد�ستوريِّ  الفكِر  يف 

واأّن ِعلَم الكياناِت ال�سيا�سيِة مل يكْن 

باِل  يف  ول  املنطقِة  خرائِط  يف  رائًجا  بعُد 

اأهِلها.

اإيديولوجيَة  �سيحا  نقَل  لقد 

واملواطِن  الوطِن  بني  العالقِة 

احل��قِّ  اإىل  الّتكليِف  م��ن 

فبعَد  ت.  امُلَتَفلِّ غرِي  ولكْن 

يعْد  مل  التنويريِة  احلركاِت 

الطاعِة  عن  احلديُث  جائًزا 

امُل��ط��َل��ق��ِة وال��ع��ب��ِد وامل����وىل، 

عن  يبحُث  راَح  فالإن�ساُن 

ويطالُب  حقوِقه  يف  كرامِته 

بها اللَه والطبيعَة والآخر. ويف 

ُع  تربَّ احلقوِق،  ج��دوِل  راأ���ِس 

�سيحا  م��ع  احل��ري��ُةامُل�����س��اَن��ُة 

ملا  ل��وله��ا  وال��ت��ي  بالد�ستور، 

اَع  وَل�سَ قيمة،  للبناَن  كان 

زائِلة. لكّن �سيحا  اآنّياٍت  يف 

واحلرياِت ُحكًما  احلقَّ  ربَط 

عليها  ين�سُّ  كما  امل�سوؤوليِة  مبعادلِة 

القانوُن املدينُّ ل التكليُف امُلتواَرث، والتي 

مفاعيُلهاعلى  وَت�سرَي  َق  ُتطَبّ اأن  ينبغي 

ردَّ  وقد  العدالة.  ملبداأِ  حتقيًقا  اجلميِع 

�سيحا بذلك على الذين انتقدوا الأنظمَة 

الو�سعيَة وف�ساَدها من جهِة تلويِث فطرِة 

القويِّ  و�سيطرةِ  املادية،  باملظاهِر  الإن�ساِن 

على ال�سعيِف يف �سراِع الأمُم، معترِبين 

ل  �سفٌة  هي  النا�ِس  حاجاِت  معرفَة  اأّن 

تتحّقُق اإّل يف اللِه الذي و�سَع التكاليَف 

واأر�سَل َمن اأَْلَزُم الب�سريَة بها فطاَعْته.

بالأمِة  �سيحا  مي�سال  اإمي��اُن  يكفي 

ه الد�ستوريُّ الذي اأَوَجَب على  اللبنانيِة َن�سُّ

دوا  ُيردِّ باأن  امُلنَتَخبني،  اجلمهوريِة  روؤ�ساِء 

وهم ُيق�سمون مينَي الولء: »اأحلُف باللِه 

اأن اأحرَم د�ستوَر الأمِة اللبنانيِة  العظيِم 

الوطِن  ا�ستقالَل  واأح��ف��ُظ  وقوانيَنها، 

اللبناينِّ و�سالمَة اأرا�سيه«. لكّن مي�سال 

ن  �سيحا بقَي عاِتًبا على بع�ِس هوؤلِء مِمَّ

ِمه، رمّبا عن َعْمد، اأنَّ اللَه  اأَغفَل يف َق�سَ

عظيم.

�سارل مالك ومي�سال �سيحا

من �أركان �لفكر �لوطني







نعت قيادة اجلي�س املجّند املمّددة 

خدماته حممد ابراهيم اخلطيب 

الذي تويف بتاريخ 2015/11/29.

يف   1997/4/25 مواليد  م��ن   -

متنني التحتا – بعلبك.

من  اعتباًرا  خدماته  م��ّددت   -

.2015/8/11

- من عداد فوج التدخل الثالث.

- عازب.

يف �ضجل 

�خللود
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ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����س 

ط��ارق  املتقاعد  العميد 

تويف  ال��ذي  جنيم  اليا�س 

بتاريخ 2015/12/1.

ال��ع��ام  م��وال��ي��د  - م��ن 

ق�ساء   – دور����س  يف   1939

بعلب��ك.

اجلي�س  يف  ت���ط���ّوع   -

�سابط  ت��ل��م��ي��ذ  ب�����س��ف��ة 

اعتباًرا من 1959/1/1.

م���الزم  ل��رت��ب��ة  رّق����ي   -

 ،1961/9/15 من  اعتباًرا 

حتى  الّرقية  يف  وت���دّرج 

من  اعتباًرا  عميد  رتبة 

.1989/1/1

- حائز: 

 1961/12/31 و���س��ام   •
التذكاري.

ال���س��ت��ح��ق��اق  و���س��ام   •
ال��ف�����س��ي من  ال��ل��ب��ن��اين 

الثالثة. الدرجة 

ال���س��ت��ح��ق��اق  و���س��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة 

الثانية.

ال���س��ت��ح��ق��اق  و���س��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة 

الأوىل.

• و�سام الأرز الوطني من 

رتبة فار�س.

الوطني  الأرز  و�سام   •
من رتبة �سابط.

ال���وح���دة  و����س���ام   •
الوطنية.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام احلرب.

ال��ت��ق��دي��ر  و����س���ام   •
الدرجة  من  الع�سكري 

الف�سّية.

قائد  ال��ع��م��اد  تنويه   •
اجلي�س اأربع مّرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�س ثماين مّرات.

الكلّية  قائد  تهنئة   •
احلربية.

دورات  ع����ّدة  ت��اب��ع   -

ويف  ال��داخ��ل  درا���س��ي��ة يف 

اخلارج.

ثالثة  ول���ه  م��ت��اأه��ل   -

اأولد.

�لعميد �ملتقاعد طارق �ليا�س جنيم

نعت قيادة اجلي�س الرقيب ربيع اأحمد �لرقيب ربيع �أحمد عثمان

عثمان الذي تويف بتاريخ 2015/11/27.

م�ستى  يف   1986/6/25 مواليد  من   -

حمود – حمافظة عكار.

اع���ت���ب���اًرا من  م�����ّددت خ��دم��ات��ه   -

.2007/2/7

بتاريخ  الفعلّية  اخلدمة  اإىل  نقل   -

.2008/12/27

- من عداد لواء امل�ساة الثاين ع�سر.

- حائز:

• و�سام مكافحة الرهاب.
• و�سام اجلرحى.

• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�س اأربع مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتني.
• تهنئة قائد اللواء اأربع مّرات.

• تهنئة قائد الكتيبة.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

�جلندي 

ذو �لفقار يا�ضني

�ملجّند �ملمّددة خدماته حممد �بر�هيم �خلطيب
الفقار  ذو  اجلندي  اجلي�س  قيادة  نعت 

يا�سني الذي تويف بتاريخ 2015/11/22.

نحله،  يف   1989/2/19 مواليد  من   -

 – بعلبك  حمافظة  بعلبك،  ق�ساء 

الهرمل.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2009/2/18.

بتاريخ  الفعلية  اخل��دم��ة  اإىل  ن��ق��ل   -

.2011/12/24

- من عداد لواء امل�ساة العا�سر – الكتيبة 

.102

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�س.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتني.

- متاأهل بدون اأولد.





اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

نا�س وحقوق
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م�ؤمتر مكافحة الإجتار بالب�سر

دعوة �حلكومات �إىل تقدمي �أطر 

قانونية حلماية �لعمال
�لإقليمي  للهجرة موؤمتر �حلو�ر  �لدولية  �لعدل و�ملنّظمة  عقدت وز�رة 

بالأ�ضخا�س  �لإجتار  ملكافحة  قدًما  �لبتكار  يف  »�مل�ضي  حول  �لثاين 

و��ضتغالل �لعّمال �ملهاجرين يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �أفريقيا«، 

�إطار  و�ضمن  �لإيطالية،  �لد�خلية  ووز�رة  �لأوروبي  �لحتاد  من  �ملمّول 

م�ضروع PAVE. ح�ضر �لفتتاح وزير �لعدل �للو�ء �أ�ضرف ريفي، رئي�س 

جمل�س �لق�ضاء �لأعلى �لقا�ضي جان فهد، و�ضخ�ضيات وفاعليات حملية 

ودولية.

موؤ�ضر�ت مقلقة

تزامن املوؤمتر مع اليوم العاملي لإنهاء الرق، وقد دعت خالله 

املنّظمة الدولية للهجرة وموؤ�س�سة »واك فري« احلكومات اإىل 

يف  العاملني  املهاجرين  العمال  حلماية  فاعلة  تدابري  اتخاذ 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا. 

وك�سفت املعلومات التي مت جمعها من 162 �سحية، موؤ�سرات 

مقلقة مفادها اأن: ن�سبة مئة يف املئة من العمال املهاجرين مت 

حجز جوازات �سفرهم، ون�سبة 87 يف املئة مل ي�سمح لهم باملغادرة 

رواتبهم  حجز  مت  املئة  يف  و76  العمل،  مكان  ح��دود  خ��ارج 

ال�سهرية، و73 يعانون قلًقا نف�سًيا و61 يعانون اأذًى ج�سدًيا.

وانعدام  امل�ستمرة  امل�سّلحة  ال�سراعات  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

البيئة  يوّفران  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  القت�سادي  ال�ستقرار 

والتطرف  التع�سب  ذلك  على  زد  احلديثة.  للعبودية  اخل�سبة 

الإن�ساين  الو�سع  هذا  يخفي  وقد  ال�سّكان.  نزوح  اإىل  الديني، 

العمال  من  املتزايدة  الأعداد  اإىل  املا�سة  احلاجة  وراءه،  والطارئ 

املهاجرين كقوى عاملة. 

واإزاء هذا الواقع دعت املنّظمة الدولية للهجرة وموؤ�س�سة »واك 

الفئة  حلماية  قانونية  اأط��ر  تقدمي  اإىل:  احلكومات  ف��ري« 

املنازل(،  يف  والعاملني  الزراعة  )عمال  العمال  من  ال�سعيفة 

حجز  ظاهرة  على  الركيز  �سرورة  مع  العمل  قوانني  تطبيق 

الوثائق، دعم ال�سحايا وحمايتهم من اأثر التوقيف والحتجاز، 

وحتميل اأ�سحاب العمل م�سوؤولية ارتكاب اأي ا�ستغالل. 

وقالت مديرة ق�سم الأبحاث »فيونا دافيد« يف كلمتها: ياأتي 

احلكومات  ترى  اأن  ال�سروري  ومن  حرج،  وقت  يف  التقرير  هذا 

العمال  من  الفئات  ه��ذه  �سعف  م��دى  الدولية  واملنّظمات 

املهاجرين الذين يتعر�سون لالجتار بالب�سر. 

فقال:  الزيود  فوزي  للهجرة  الدولية  املنّظمة  بعثة  رئي�س  اأما 

�سلم  يف  بالب�سر  الجت���ار  جرمية  مكافحة  و�سع  »علينا 

الفئات  هذه  با�ستغالل  للمتاجرين  ال�سماح  وعدم  الأولويات، 

امل�ست�سعفة يف و�سع يعترب حرًجا ومعقًدا كهذا«.

بدوره، قال رئي�س ق�سم التعاون يف بعثة الحتاد الأوروبي يف لبنان 

الأوروبي  والحتاد   2013 العام  »منذ  لوبر«:  »األيك�س  الدكتور 

يدعم املنّظمة الدولية عرب م�سروع PAVE لدعم احلكومات 

الجتار  ملحاربة  اإقليمية  اأطر  لو�سع  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

بالب�سر وال�ستغالل، ولتوفري حماية اأف�سل ل�سحايا هذه اجلرمية. 

ا اإىل تطوير ردود هذه الدول امل�ستهدفة قدر  ويهدف امل�سروع اأي�سً

الإمكان«.

تهريب �ملهاجرين و�لجتار بالب�ضر

اجلرمية  اأ�سكال  من  �سكل  بالب�سر  الجت��ار  اأن  اإىل  ن�سري 

ال�سرقاق  ومتّثل  الدولرات  مليارات  تدّر  التي  الدولية  املنّظمة 

طريق  عن  الجت��ار  هذا  �سحايا  وُي�ستدرج  احلديث.  الع�سر  يف 

اخلداع اأو الإكراه، وُيتاجر بهم بني البلدان واملناطق، ويحَرمون 

ا�ستقالليتهم وحّريتهم يف التنقل والختيار ويتعّر�سون ملختلف 

اأ�سكال الإ�ساءة اجل�سدية والنف�سية.

هي:  الجتار  رئي�سة  اأن��واع  ثالثة  اإىل  بالب�سر  الجتار  ويق�سم 

والجت��ار  اجلن�سي،  لال�ستغالل  الجت���ار  ال�سخرة،  لأغ��را���س 

بالأع�ساء الب�سرية.

مب�ساألة  وثيًقا  ارتباًطا  املهاجرين  تهريب  م�ساألة  وترتبط 

بون دخول اأ�سخا�س بطريقة غري  الجتار بالب�سر، حيث ُيدّبر املهرِّ

م�سروعة اإىل بلدان لي�سوا من رعاياها ول من املقيمني الدائمني 

فيها، للح�سول على مكا�سب مالية اأو مادية. وب�سكل عام، 

فور  واملهّربني  ال�سرعيني  غري  املهاجرين  بني  العالقة  تنتهي 

ت�سديد املبلغ املطلوب.



اإعداد: ماري �لأ�ضقر

اخت�سا�سية يف علم النف�س

طفولة

ال�سرقة عند الأطفال

حالة عابرة قبل �خلام�ضة

�أما بعدها فال بد من �لعالج

ياأخذ �لأطفال �ل�ضغار �لأ�ضياء، ل�ضبب ب�ضيط جًد�، وهو �أنهم يريدون �أن يلعبو� بها. 

فاإذ� �أخذ طفلك لعبة �ضقيقه، �أو رفيقه �أو �أخذ حمفظتك، فلي�س من �ل�ضروري 

قبل  �خلا�ضة  �مللكية  فكرة  يدرك  ل  فالطفل  �ضرقة،  �أنه  على  ذلك  ري  تف�ضّ �أن 

�خلام�ضة من عمره. قد ياأخذ طفلك �ل�ضغري �ضيارة �ضقيقه مثاًل، فال جتعلي من 

ذلك ق�ضية كبى ف�ضوف يدرك تدريًجا مفهوم �مللكية.

�مللكية �خلا�ضة  يعرفون �حلدود بني  و�لذين  ن�ضبًيا،  �لكبار  �لأطفال  �إىل  بالن�ضبة  �أّما 

وملكية �لآخرين، فاإّن �أخذ ��ضياء �لآخرين يف �لبيت موؤ�ضر �إىل �أن ثمة خطاأ ما يف 

�لذي  �ل�ضرقة خارج �ملنزل، وهي بد�ية �جلنوح  �إىل  �ملو�ضوع، وقد يتطور �لأمر 

�ل�ضلوك  من  �أخرى  �أنو�ع  مع  يرت�فق  ما  وغالًبا  �لأحد�ث،  بني  �أحياًنا  يح�ضل 

�ملخالف للقانون و�ملجتمع.

�لأ�ضباب

ملاذا ي�سرق الطفل؟ هناك عدة اأ�سباب:

الطفل  يدفع  التملك  حب  اإّن  اأوًل، 

وقد  الآخرين،  اأ�سياء  اأخ��ذ  اإىل  اأحياًنا 

بعد  حتى  ع��ادة  لي�سبح  الأم��ر  يتطّور 

ت����خ����ّط����ي����ه 

اخلام�سة.

ث�����ان�����ًي�����ا، 

ا�����س����ط����راب 

�سوء  ب�سبب  والأه��ل  الطفل  بني  الثقة 

واملق�سود  واحلرمان.  الق�سوة  اأو  املعاملة 

هنا احلرمان بوجهيه العاطفي واملادي. 

الطفل  يدفع  قد  العاطفي  فاحلرمان 

كل  اإىل  باحلاجة  ل�سعوره  ال�سرقة  اإىل 

غريه  اأ�سياء  على  ي�ستويل  لذلك  �سيء، 

وحنان،  عطف  من  ينق�سه  ما  ليعّو�س 

احلرمان  اأما  اإليه.  الأنظار  ليجذب  اأو 

اأن  يرى  عندما  الطفل  به  في�سعر  املادي 

لي�س لديه ما لدى غريه.

من  التوجيه  غياب  ثالًثا، 

وبالتايل  الأه���ل،  قبل 

ع�������دم ت���و����س���ي���ح 

التي حتدد  القواعد 

م��ا ه��و ج��ي��د وم��ا 

هو  ما  �سّيىء،  هو 

وم����ا هو  م��ق��ب��ول، 

املثال  غياب  ا  واأي�سً مرفو�س. 

والقدوة احل�سنة.

رابًعا، الطمع، وهو نتيجة الدلل الزائد 

يجعل  ما  الهدايا،  اإغ��داق  يف  واملغالة 

يح�سل على  اأن  اأنه يجب  ي�سعر  الطفل 

ميلكه  الذي  القليل  واأن  �سيء،  كل 

�سواه يجب اأن يكون جزًءا من الكثري 

الذي ميلك��ه هو.

..و�لعالج

اإذ  ال�سهل،  بالأمر  لي�س  ال�سرقة  عالج 

ي�سمح  ما  اإي�ساح  الوالدين  على  يجب 

ل  نحو  على  ي�سمح  ل  وما  املجتمع  به 

يدع جماًل لأي �سك، ل بالقول فقط بل 

بالفعل. ويجب اأن يدرك الأهل واأولدهم 

الغري  ممتلكات  على  ا�ستيالء  اأي  اأن 

جوهره  يف  ه��و  تافهة  ك��ان��ت  مهما 

يجب  ب��ل  الربية  تكفي  ول  �سرقة. 

ي�ستهيه  ما  على  احل�سول  فر�س  توفري 

فاحلرمان  م�����س��روع.  نحو  على  ال��ول��د 

ال�سرقة،  اأ���س��ب��اب  م��ن  رئي�س  �سبب 

ا ذلك الذي ل يجد الولد تف�سرًيا  وخ�سو�سً

بد  الأمر، فال  تفاقم  اإذا  اأما  له.  معقوًل 

من ال�ستعانة بالطب النف�سي.
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مل  للم�سرحية،  الثالثة   الن�سخة  يف 

يتغري �سيء يف ن�ص امل�سرحية اأو اأغانيها. 

اإذ  الإنتاج،  �سخامة  هو  تغريرّ  الذي  اإمنا 

اإنتاجًيا  اأ�سخم   2015 اجلبل«  »بنت  اإنرّ 

فجمهور  والثانية،  الأوىل  الن�سختني  من 

اليوم غري جمهور الأم�ص، اإ�سافة اإىل اأنرّ 

يرى  اأن  ينبغي  الأوىل  العرو�ص  تابع  من 

�سهاًل  لي�ص  اأنه  ويرى حلود  �سيًئا جديًدا. 

»ا�ستغلنا  اجلمهور،  من  فئتني  اإر�ساء 

كتري على الديكور )روميو حلود و�سريج 

�سعاده(  حلود  )بابو  واملالب�ص  برون�ست( 

وناي  جباره  )جورجيت  الرق�ص  وت�سميم 

حلود مرعب(...«.

امل�سرحية  الذي �سجعه على تقدمي  اأما 

العام  الو�سع  الرغم من  من جديد على 

غري امل�سجع، يجيب: »كل عمري حلايل 

اأو  �سبون�سر  نطرت  وما  حدا  باب  بدق  ما 

بنك، ولهاللحظة اأعمايل من اإنتاجي«. 

م�سرحية   13 مت  قدرّ احلرب  »يف  ويتابع: 

الو�سول  يف  كبرية  �سعوبة  نواجه  ا  وكنرّ

د اإهجم...  ينا. معورّ اإىل امل�سرح... وا�ستمررّ

بواجباتهم،  يقوموا  اأن  اللبنانيني  على 

ما فينا نتخبى، لبنان بريوح... من غري 

�سي معظم �سبابنا �سافروا«.

الأم�ص  بني  اجلمهور  تغري  حدرّ  اأي  واإىل 

تغريرّ  »كتري  بحرقة:  يجيب  وال��ي��وم؟ 

اأقرب  كان  الأم�ص  جمهور  امل�ساهد... 

اإىل الثقافة، اأما جمهور اليوم فاأقرب اإىل 

التكنولوجيا...«. 

بناء  اأع���اد  حل��ود  روم��ي��و  اأن  اإىل  ن�سري 

»م�سرح الفنون« يف املعاملتني وترميمه، 

يف  وي��رغ��ب  امل�سرحية،  تعر�ص  حيث 

حتويله اإىل »ح�سن كبري ي�ستقبل الفرق 

اأعماًل  م  تقدرّ اأن  ميكن  التي  اللبنانية 

ا�ستعرا�سية وم�سرحية على م�ستوى عال 

من اجلودة«. 

ويبقى حلم روميو حلود الكبري ا�ستمرار 

اللبناين  اإىل امل�سرح  العز  م�سرحه، وعودة 

مع  ذهبية  فرتة  احلرب  قبل  عا�ص  الذي 

الأعمال ال�سخمة التي كانت ُتقدم على 

م�سرح كازينو لبنان، والتي كانت توازي 

الأعمال العاملية على جميع امل�ستويات.

اجلبل«  »بنت  م�سرحية  اأن  اإىل  اإ�سارة 

انطلقت  قد  كانت  حل��ود،  روائ��ع  من 

م�سرحي  على  و1988   1977 العامني  يف 

الراحلة  مع  لبنان،  وكازينو  الإليزيه 

�سلوى القطريب واأنطوان كرباج وماغي 

وي�سري  وغريهم...  واليا�ص  واليا�ص  بدوي 

تاأديتها  ها يف  اأنرّ اإىل  األني  والد  ناهي حلود 

�ستكون  وال��دت��ه��ا،  لعبته  ال��ذي  ال���دور 

خمتلفة وممهورة ب�سخ�سيتها اخلا�سة. 

املقارنة  ميكنني  فال  اأنا  اأما  وي�سيف: 

ف��ل��ك��لرّ منهما  وزوج��ت��ي  اب��ن��ت��ي  ب��ني 

�سخ�سيتها املحببة على امل�سرح.

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

م�رسح
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»بنت اجلبل« 

لروميو حلود

عودة �مل�سرح �لر�قي

عودة  مع  و�ملمتع  �لر�قي  �مل�سرح  زمن  يعود 

�إمنا  �لثالثة  للمرة  �جلبل«  »بنت  م�سرحية 

دور  �سقر� يف  �أبو  وبديع  �لقطريب،  �سلوى  �لر�حلة  و�لدتها  دور  �ألني حلود يف  ب�سخ�سيات جديدة: 

�أنطو�ن كرباج، وغربيال ميني يف دور �ليا�س �ليا�س، وتوؤدي �ملمثلة ماغي بدوي �لدور نف�سه للمرة 

وماريلني  مرعب  ع�سام  منهم،  نذكر  �ل�سباب  �ملمثلني  من  نخبة  �لعمل  يف  ي�سارك  كما  �لثالثة. 

حكيم وغريهما...

�أهمية م�سرحية »بنت �جلبل« تكمن يف �لر�سالة �لتي حتملها، وكون �لتاريخ يعيد نف�سه، تتحول 

هذه �لق�سة بر�أي حلود �إىل رو�ية �ساحلة لكل زمان ومكان. �أحد�ث »بنت �جلبل« تدور يف حقبة 

ما قبل �مل�سيح عندما �لتقى كاتب كبري بائعة زهور، �أعجب بها، وقّرر �أن يحولها خالل ثالثة �أ�سهر 

�إىل �مر�أة مثقفة... وهنا تبد�أ رحلة من نوع �آخر تعك�س فكرة �ن�سالخ �ملرء عن بيئته.





اإعداد: د. نادر عبد �لعزيز �سايف

حمام بالإ�ستئناف

نحن 

والقانون
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�سالمة الغذاء 

يف القانون 

اللبناين

هيئة تتوىل �ملر�قبة 

ومر�عاة �ملعاهد�ت 

�لدولية ذ�ت �ل�سلة

يعترب حق �لإن�سان يف �حل�سول على �لغذ�ء �لكايف من �حلقوق �ملعرتف بها يف �لقو�نني 

�ملحلية و�لدولية، �إل �أن هذ� �لغذ�ء يجب �أن يكون �آمًنا وخالًيا من �أي تالعب �أو ف�ساد ي�سّر 

يف  �لف�ساد  ملف  فاعور  �أبو  و�ئل  �للبناين  �لعامة  �ل�سحة  وزير  فتح  وقد  �لإن�سان.  ب�سالمة 

�لغذ�ء، وكانت نتائج ك�سوفات وز�رة �ل�سحة قد �أظهرت خمالفات غذ�ئية خطرية وقاتلة، 

�رتكبت بد�فع �جل�سع وحتقيق مكا�سب مالية غري م�سروعة على ح�ساب �سحة �لنا�س.

يف هذ� �لإطار، وبعد طول �نتظار، �سدر قانون �سالمة �لغذ�ء يف لبنان )�لرقم 2015/35 

 48 �لعدد  يف  �لر�سمية  �جلريدة  يف  ن�سره  فور  به  �لعمل  وجرى   ،)2015/11/24 بتاريخ 

�إن�ساء �لهيئة �للبنانية ل�سالمة �لغذ�ء،  �أبرز ما ت�سّمنه �لقانون  )بتاريخ 26/ 11/ 2015(. 

�آلية للتن�سيق بني �لهيئة و�لإد�ر�ت  وح�سر مهمات مر�قبة �لغذ�ء بهذه �لهيئة، مع وجود 

�ملت�سلة  تلك  �سيما  ل  �لغذ�ء،  ل�سالمة  �لدولية  �ملعاهد�ت  ومر�عاة  �ملعنية،  و�لوز�ر�ت 

بتد�بري �ل�سحة و�ل�سحة �لنباتية و�لقيود �لفّنية على �لتجارة.

نطاق تطبيق قانون �سالمة �لغذ�ء 

ي�سمل قانون �سالمة الغذاء:

اأنواع املاأكولت وامل�سروبات  1- جميع 

واأ�سنافها مبا يف  اأنواعها  على اختالف 

ذلك املياه.

يف  ت�ستعمل  ال��ت��ي  امل���واد  جميع   -2

عمليات ت�سنيع الغذاء وحتويله وحت�سريه 

وتعبئته ومعاجلته وت�سويقه.

وتلك  الزراعية  املنتجات  جميع   -3

التي تدخل يف اإعداد الغذاء اأو �سناعته واإن 

كانت ل تعترب غذاء بذاتها.

اأحكام  تطبيق  نطاق  من  وي�ستثنى 

هذا القانون:

يف  امل�ستخدمة  الأولية  واملواد  الأدوي��ة   -1

�سناعة الأدوية ومواد التجميل كما هي 

فة يف قانون مزاولة مهنة ال�سيدلة. معررّ

اختالف  على  والتنباك  التبغ   -2

اأنواعهما واملواد امل�سنعة لهما.

التي  وامل�����س��روب��ات  امل���اأك���ولت   -3

املنازل  يف  وتخزينها  حت�سريها  يجري 

لال�ستهالك ال�سخ�سي.

4- املتممات الغذائية واملواد الأولية التي 

ت�ستخدم يف �سناعتها.

�لقو�عد �لتي ترعى �سالمة �لغذ�ء

اأوجب القانون على كل من املحرتف 

اإط��ار  �سمن  ك��ل  واملوؤ�س�سة،  وامل���زارع 

عمله، اأن يتثبت من اأن الغذاء املنتج اأو 

ف امل�ستهلك،  امل�ستورد الذي ي�سعه بت�سررّ

و�سليم  املعتمدة  للموا�سفات  مطابق 

ينتج  ول  الب�سري،  لال�ستهالك  و�سالح 

اأو  الإن�سان  ب�سحة  يلحق  �سرر  اأي  عنه 

احليوان اأو البيئة اإذا مت هذا ال�ستهالك 

لطبيعة  تبًعا  ومالئم  �سحيح  ب�سكل 

هذا الغذاء.

ك��ان  اإذا  ���س��ل��ي��ًم��ا  ال���غ���ذاء  وي��ع��ت��رب 

ومالئم،  طبيعي  ب�سكل  ا�ستهالكه، 

التي  واحلماية  الأم��ان  �سمانات  م  يقدرّ

مكونات  اإىل:  بال�ستناد  وذلك  عها  توقرّ

والتعليب  التو�سيب  واإج���راءات  الغذاء 

اأو  تقدميه  وطريقة  وال��ن��ق��ل،  واحل��ف��ظ 

عر�سه، واملعلومات التي مت اإدراجها على 



الل�ساقة )بطاقة التعريف(. كما يعترب 

املوا�سفات  توافرت فيه  اإذا  �سليًما  الغذاء 

موا�سفات  وجود  ويف حال عدم  الوطنية. 

يعرتف  دولية  موا�سفات  تعتمد  وطنية، 

املحددة  تلك  �سيما  ل  لبنان،  يف  بها 

يف  الغذائي«  الد�ستور  »هيئة  قبل  من 

 Codex( ال��غ��ذاء«  ق��وان��ني  »جمموعة 

.)Aliment Arius
ا ب�سحة  ويعترب الغذاء غري �سليم اأو م�سرًّ

ل  املثال  �سبيل  على  واحليوان،  الإن�سان 

احل�سر، يف احلالت الآتية:

اأو  اإذا كان يحتوي على مواد �سامة   -1

م�سرة بال�سحة العامة.

املواد  من  اأكرث  اأو  مادة  كانت  اإذا   -2

ل خطًرا على  التي يتكون منها ت�سكرّ

ال�سحة العامة.

3- اإذا مل تتوافر فيه املوا�سفات املعتمدة 

للقوانني  خم��ال��ف  ب�سكل  ��ِن��َع  ���سُ اأو 

والأنظمة.

اأو جزئًيا من  ا كلًيا  اإذا كان معدًّ  -4

حيوانات مري�سة اأو ُذِبَحت يف اأمكنة ل 

تتوافر فيها ال�سروط القانونية.

ة  املرعيرّ والأنظمة  القوانني  وفق  وحتدد 

العتماد  ووكالت  املختربات  الإج��راء، 

امل�سبق،  والفح�ص  املراقبة  ومكاتب 

لبنان  يف  ُيعرتف  التي  والدولية،  املحلية 

واملتعلقة  ت�سدرها  التي  بال�سهادات 

ب�سالمة الغذاء.

موجبات �ملحرتف و�ملوؤ�س�سة

املحرتف )Professional( هو ال�سخ�ص 

الطبيعي اأو املعنوي، من القطاع اخلا�ص 

اأو العام، الذي ي�ستورد الغذاء اأو الأعالف اأو 

املبيدات اأو الأدوية البيطرية اأو الأ�سمدة، اأو 

فها اأو  ي�سنعها اأو يحولها اأو يو�سبها اأو يغلِّ

نها اأو  يعلبها اأو يوزعها اأو ينقلها اأو يخزِّ

مها  دها اأو يحفظها اأو يبيعها اأو ي�سلرّ يربِّ

من  اأي  ت  متَّ �سواء  وذلك  للم�ستهلك، 

هذه الأعمال جماًنا اأم لقاء بدل.

ت�سمل   )Food enterprise( واملوؤ�س�سة 

�سكلها  كان  اأًي��ا  املوؤ�س�سات،  جميع 

وفنادق  وم�سالخ،  م��زارع  من  القانوين، 

للبيع  ومطاعم وم�سانع وحمالت معدة 

مبا�سرة للم�ستهلك، التي تتعاطى كل 

اإنتاج  ذكرها:  الآت��ي  الأعمال  بع�ص  اأو 

اأو  حفظه  اأو  تربيده  اأو  تخزينه  اأو  الغذاء 

للم�ستهلك،  مبا�سرة  ت�سليمه  اأو  بيعه 

���س��واء مت��ت ه��ذه الأع��م��ال جم��اًن��ا اأم 

التعريف  ه��ذا  ي�سمل  كما  ب��دل.  لقاء 

واملبيدات  الأع���الف  اإن��ت��اج  موؤ�س�سات 

والأدوية البيطرية والأ�سمدة. 

اأو  املحرتف  على  القانون  اأوج��ب  وق��د 

املوؤ�س�سة، كل �سمن اإطار عمله ما ياأتي:

1- المتناع عن التداول بغذاء ل يتوافق 

مع املوا�سفات املعتمدة.

تتوافر  اأماكن  يف  ن�ساطه  ممار�سة   -2

فيها �سروط ال�سالمة والنظافة العامة.

3- اتخاذ الحتياطات الالزمة للحوؤول 

اأو  ا���س��ت��رياده  خ��الل  ال��غ��ذاء  تلوث  دون 

تعليبه  اأو  تو�سيبه  اأو  حتويله  اأو  ت�سنيعه 

اأو  اأو تخزينه  نقله  اأو  توزيعه  اأو  اأو تغليفه 

اأو  تقدميه  اأو  حت�سريه  اأو  عر�سه  اأو  بيعه 

ت�سليمه مبا�سرة للم�ستهلك.

و�سليمة، يف  ا�ستعمال مواد مالئمة   -4

تو�سيب الغذاء اأو تغليفه اأو تعليبه، حتول 

دون تلوثه خالل نقله اأو عر�سه اأو تربيده 

اأو حفظه.

تتوافر  اأماكن  يف  الغذاء  تخزين   -5

على  للمحافظة  الالزمة  ال�سروط  فيها 

�سالمته وجودته.

6- عر�ص اأو تقدمي الغذاء اىل امل�ستهلك 

ثه. بطريقة حتول دون تلورّ

املتعلقة  الأ�سا�سية  املعلومات  7- توفري 

الأ�سول  �سمن  ل  املحورّ اأو  ع  امل�سنرّ بالغذاء 

ب�سالمة  قة  املتعلرّ والأنظمة  القانونية 

الغذاء.

8- ال�ستح�سال على الرتاخي�ص الالزمة 

ملمار�سة ن�ساطه، يف حال كانت القوانني 

مثل  على  ال�ستح�سال  توجب  والأنظمة 

هذه الرتاخي�ص.

التزام  واملوؤ�س�سة  املحرتف  على  ويجب 

القيام  عند  اأع��اله  املذكورة  املوجبات 

والأ�سمدة  الأع��الف  يتناول  ن�ساط  ب��اأي 

واملبيدات والأدوية البيطرية.

موجبات �ملز�رع

ال�سخ�ص  ه��و   )Farmer( امل�����زارع 

الطبيعي اأو املعنوي، من القطاع اخلا�ص 

زراعًيا  ن�ساًطا  ميار�ص  ال��ذي  ال��ع��ام،  اأو 

منتًجا يف �سقيه النباتي واحليواين اأو يف اأي 

منهما. وقد اأوجب القانون على املزارع:

1- ا�ستعمال املبيدات اأو الأدوية البيطرية 

ينتج  ل  بطريقة  الأعالف  اأو  الأ�سمدة  اأو 

يلحق  �سرر  اأو  للغذاء  تلوث  اأي  عنها 

اأو  احل��ي��وان  اأو  الإن�����س��ان  وح��ي��اة  ب�سحة 

د ب�سروط ا�ستعمالها. البيئة، واأن يتقيرّ

الإن��ت��اج  �سالمة  على  املحافظة   -2

واتخاذ  وج��ودت��ه،  احل��ي��واين  اأو  النباتي 

دام يف  ثه ما  تلورّ الالزمة ملنع  الإج��راءات 

حيازته.

3- تزويد وزارة الزراعة واملحرتف والهيئة 

بناًء على طلب كل منهم، املعلومات 

والأدوي��ة  واملبيدات  بالأ�سمدة  املتعلقة 

ا�ستعملها  التي  والأع���الف  البيطرية 

خالل ممار�سته ن�ساطه الزراعي.

معه  يتعامل  الذي  املحرتف  اإب��الغ   -4

الزراعة  وزارة  يف  املعنية  والإدارة  والهيئة 

عن  الأك���رث،  على  �ساعة   48 خ��الل 

الأمرا�ص التي اأ�سابت املنتجات الزراعية 

و/اأو احليوانات، والكيفية التي اعتمدت 

يف معاجلتها.

5- ال�ستح�سال على الرتاخي�ص الالزمة 

القوانني  كانت  حال  يف  ن�ساطه  ملزاولة 

مثل  على  ال�ستح�سال  توجب  والأنظمة 

هذه الرتاخي�ص.

نقل �لغذ�ء

��ب ع��ل��ى ك��ل م��ن امل����زارع اأو  ي��ت��وجرّ

ال��غ��ذاء  حماية  املوؤ�س�سة  اأو  امل��ح��رتف 

النقل من  التلوث خالل  والأعالف من 

التي  املوؤ�س�سات  وعلى  اآخر.  اإىل  مكان 

لنقل  ة  امل��ع��درّ الو�سائل  جتهيز  تتعاطى 

غري  مواد  ا�ستعمال  الأع��الف،  اأو  الغذاء 

�سامة و�سهلة التنظيف وال�سيانة. وحتدد 
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وبالتن�سيق  الهيئة،  عن  ت�سدر  بقرارات 

ال�سروط  املعنية  والإدارات  ال��وزارات  مع 

لنقل  ة  املعدرّ الو�سائل  يف  توافرها  الواجب 

و�سناديق  والعربات  والأع���الف  ال��غ��ذاء 

اأو  الفنية  ال�سروط  جلهة  اإن  ال�سحن، 

للمحافظة  وتنظيفها  �سيانتها  جلهة 

على �سالمة الغذاء.

عر�س �لغذ�ء

��ب ع��ل��ى ك��ل م��ن امل��ح��رتف  ي��ت��وجرّ

ب�سروط  د  التقيرّ املوؤ�س�سة،  اأو  امل���زارع  اأو 

عر�ص  ل��دى  العامة  والنظافة  ال�سالمة 

الغذاء بهدف بيعه مبا�سرة للم�ستهلك. 

د ال�سروط اخلا�سة لعر�ص غذاء معني  وحتدرّ

بقرارات ت�سدر عن الهيئة وبالتن�سيق مع 

والإدارات املعنية، ل �سيما على  الوزارات 

املوجبات  جلهة  احل�سر  ل  املثال  �سبيل 

الآتي ذكرها:

املنتجات  م  تقدرّ اأو  تعر�ص  اأن  يجب   -1

اأحكام  وف��ق  للم�ستهلك  الغذائية 

الل�ساقات،  بو�سع  املتعلقة  القوانني 

وتقدميها،  الغذائية  املنتجات  وترويج 

والتغليف  واملظهر  ال�سكل  ذلك  مبا يف 

امل�ستعملة،  التغليف  وم��واد  والتعليب 

ت���وؤدي  ل  اأن  ع��ل��ى  ع��ر���س��ه��ا  وط��ري��ق��ة 

املنتجات  ب��ه��ذه  املتعلقة  املعلومات 

الغذائية اإىل ت�سليل امل�ستهلك.

املالئم  بال�سكل  الل�ساقات  تو�سع   -2

ل�سمان مطابقة عر�ص الغذاء ملحتواه.

تتّبع �لغذ�ء وم�سك �ل�سجالت

ب على املزارع م�سك �سجالت  1- يتوجرّ

والأدوي��ة  واملبيدات  الأ�سمدة  فيها  ن  ي��دورّ

ا�ستعملها  التي  والأع���الف  البيطرية 

ال��زراع��ي،  ن�ساطه  مم��ار���س��ت��ه  خ���الل 

وم�سدرها وتاريخ ا�ستعمالها.

ب على املزارع تزويد املحرتف  2- يتوجرّ

الإدارة  اأو  الهيئة  اأو  معه  يتعامل  ال��ذي 

على  ب��ن��اًء  ال���زراع���ة،  وزارة  يف  املعنية 

يف  املدونة  املعلومات  منهم،  كل  طلب 

ال�سجالت املذكورة اأعاله.

املوؤ�س�سة  اأو  املحرتف  على  ب  يتوجرّ  -3

جميع  فيها  ي���دون  �سجالت  م�سك 

اأو  ا�سترياد  بعمليات  املتعلقة  املعلومات 

الغذاء وم�سدره وحتويله وتو�سيبه  ت�سنيع 

وتغليفه وتعليبه وتوزيعه ونقله وتخزينه 

وحت�سريه  وع��ر���س��ه  وح��ف��ظ��ه  وت���ربي���ده 

وتقدميه اأو بيعه للم�ستهلك، وكذلك 

التي  باملواد  املتعلقة  املعلومات  جميع 

مبا  العمليات  تلك  خالل  ا�ستعملت 

فيها املواد امل�سافة ل �سيما املواد املحافظة 

وامللونة واملح�سنة.

ب على املحرتف تزويد الطرف  4- يتوجرّ

الإدارات  اأو  الهيئة  اأو  معه  تعامل  ال��ذي 

على  بناء  ة،  امُلخت�سَّ ال��وزارات  يف  املعنية 

يف  املدونة  املعلومات  منهم،  كل  طلب 

ال�سجالت املذكورة اأعاله.

امل���زارع  م��ن  ��ب على ك��ل  ي��ت��وجرّ  -5

الأ�سخا�ص  ُيبنيرّ  �سجل  م�سك  واملحرتف: 

معهم  يتعامل  ال��ذي��ن  املوؤ�س�سات  اأو 

العمليات  ح��ول  مف�سلة  ومعلومات 

الدفعة  وتاريخ  رقم  فيها  مبا  التجارية 

الهيئة  واإب��الغ  والكمية.  الإنتاجية 

 48 خ��الل  املعنية  والإدارات  وال���وزارات 

�ساعة على الأكرث، عن اأي تلوث ي�سيب 

احليوانية  اأو  الزراعية  املنتجات  اأو  الغذاء 

ملعاجل��ة  اإتخذه��ا  التي  والإج�����راءات 

ذل��ك.

6- حتدد الهيئة بالتن�سيق مع الوزارات 

وامل�ستندات  ال�سجالت  املعنية  والإدارات 

اأو  امل��زارع  اأو  املحرتف  على  ب  يتوجرّ التي 

املوؤ�س�سة م�سكها، واملعلومات التي يجب 

اأن تت�سمنها ومدة حفظها.

�أحكام �لل�ساقات و�ملعايري و�لتد�بري 

�لحرت�زية 

1- يجب اأن تدرج على ل�ساقات الغذاء 

دها  حتدرّ التي  املعلومات  التو�سيب،  اأو 

الهيئة  مع  بالتن�سيق  ة  امُلخت�سَّ الإدارة 

تبًعا لطبيعة كل غذاء، وخ�سائ�سه ووفق 

القت�ساء،  املعمول بها، وعند  املوا�سفات 

اآثار الغذاء اجلانبية على فئة اأو اأكرث من 

امل�ستهلكني. ول ت�سمل هذه الأحكام 

جتارة  يف  يباع  الذي  ب  املو�سَّ غري  الغذاء 

ان، ما مل حتدد بقرار ي�سدر عن  مال القبَّ

توافرها  يجب  التي  املعلومات  الهيئة، 

للم�ستهلك.

مع  بالتن�سيق  الزراعة  وزارة  حتدد   -2

يف  ت��واف��ره��ا  ال��واج��ب  امل��ع��اي��ري  الهيئة 

الأغذية املعدلة جينًيا.

ت�سدر  ق�����رارات  مب��وج��ب  حت���دد   -3

توافرها  الواجب  ال�سروط  الهيئة  عن 
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وتو�سيبه  لتعبئة  ة  املعدرّ  automatique
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نحن 

والقانون
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وتوزيعه الغذاء ونقله.

ما  وفق  الح��رتازي��ة  التدابري  تتخذ   -4

يلي: 

العلمية  الأ�س�ص  ت��واف��ر  ع��دم  عند   -

لتقييم املخاطر، تتخذ  واملعتمدة  الوافية 

تدابري  احلالت  هذه  يف  املعنية  الإدارات 

املزيد  على  احل�سول  بانتظار  احرتازية، 

لتخاذ  ال�سرورية  العلمية  املعطيات  من 

القرار، مع �سرورة الإعالن عنها يف حال 

التثبت.

الوافية  العلمية  الأ�س�ص  توافر  عند   -

لتقييم  واملعتمدة  املطلوبة  واملعطيات 

وتعلم  ق��راره��ا  الهيئة  ت�سدر  املخاطر، 

املعنية  والإدارات  ة  امُلخت�سَّ ال����وزارات 

بالتدابري املقرتحة ملعاجلة اخلطر مو�سوع 

البحث واتخاذ التدابري املنا�سبة مبا فيها 

الإعالن.

- تطبيًقا ملبداأ ال�سفافية، على الإدارات 

املخاطر  العام على  الراأي  اإطالع  املعنية 

لها  يتعر�ص  اأن  ميكن  التي  املحتملة 

منتًجا  ا�ستهالكه  نتيجة  امل�ستهلك 

هذه  طبيعة  وتبيان  ًنا،  معيرّ غذائًيا 

والتدابري  منها  الوقاية  املخاطر وكيفية 

الواجب اتخاذها.

�لهيئة �للبنانية ل�سالمة �لغذ�ء

نه قانون �سالمة الغذاء الرقم  اأبرز ما ت�سمرّ

با�سم  تعرف  هيئة  اإن�ساء  هو   2015/35

 Food »الهيئة اللبنانية ل�سالمة الغذاء«

 Safety Lebanese Commission -

املعنوية  بال�سخ�سية  تتمتع  وهي   FSLC
وترتبط  والإداري،  امل��ايل  وبال�ستقالل 

ميار�ص  ال���ذي  ال����وزراء  جمل�ص  برئي�ص 

الهيئة  وتخ�سع  عليها.  الو�ساية  �سلطة 

للموؤ�س�سات  ال��ع��ام  النظام  لأح��ك��ام 

 ،1972/4517 رقم  باملر�سوم  ال�سادر  العامة 

املركزي  التفتي�ص  لرقابة  تخ�سع  كما 

ورقابة ديوان املحا�سبة املوؤخرة، ول تخ�سع 

لرقابة جمل�ص اخلدمة املدنية.

الهيئة  يف  التقريرية  ال�سلطة  يتوىل   -1

اأع�ساء  �سبعة  من  موؤلف  اإدارة  جمل�ص 

يعينون مبر�سوم على اأن يكونوا من بني 

الن�ساطات  يف  واخل��ربة  الخت�سا�ص  اأهل 

املتعلقة ب�سالمة الغذاء. 

ل�سالمة  اللبنانية  الهيئة  تتوىل   -2

وم��ن  املهم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��غ��ذاء 

اأبرزه��ا:

الالزمة  الن�سو�ص  اق��رتاح  و/اأو  اإق��رار   -

�سالمة  ق���ان���ون  اأح���ك���ام  ل��ت��ط��ب��ي��ق 

مراقبة  واإج��راءات  �سروط  وحتديد  الغذاء. 

وممار�سة  التطبيقية،  ون�سو�سه  تنفيذه 

ال�سالحيات املن�سو�ص عنها فيه.

ة  امُلخت�سَّ ال����وزارات  ب��ني  التن�سيق   -

هذا  اأحكام  لتنفيذ  املعنية  والإدارات 

القانون ون�سو�سه التطبيقية، وامل�ساركة 

الغذاء  ب�سالمة  قة  املتعلرّ املعايري  و�سع  يف 

وبعد  العلمية  املعلومات  اإىل  بال�ستناد 

عن  تنتج  ق��د  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  تقييم 

ا�ستعمال  اأو  معني  غ���ذاء  ا�ستهالك 

املبيدات اأو الأعالف.

- اإعداد الدرا�سات والأبحاث والإح�ساءات 

املتعلقة ب�سالمة الغذاء.

 )traceability( ع  تتبرّ عملية  تويلرّ   -

مراحلها،  بجميع  ال��غ��ذاء  �سل�سلة 

�سل�سلة  خماطر  حتليل  من  للتمكن 

ال�سالمة الغذائية، بالتن�سيق مع الإدارات 

ة ل�سبط كل خمالفة. امُلخت�سَّ

ملراقبة  �سريع  اإنذار  نظام  واإدارة  اإن�ساء   -

ال�سحة واملخاطر الغذائية، وتاأمني التوا�سل 

بهذه  املعنيني  بني  املطلوب  املعلوماتي 

والإقليمي  الوطني  امل�ستوى  املخاطر على 

والدويل.

- اأخذ العينات النتقائية من املنتجات 

ال��غ��ذائ��ي��ة واإخ�����س��اع��ه��ا ل��الخ��ت��ب��ارات 

والتحاليل املالئمة.

املواطنني  م��ن  ال�����س��ك��اوى  م  ت�سلرّ  -

الإدارات  اإىل  واإحالتها  منها  والتحقق 

املعنية.

- اإن�ساء واإدارة �سبكة ربط عرب مكاتب 

امل��ح��اف��ظ��ات  خمتلف  ب��ني  متثيلية 

واملنظمات والهيئات املحلية والإقليمية 

�سالمة  ميادين  يف  تعمل  التي  والدولية 

والإدارات  ال��وزارات  مع  بالتن�سيق  الغذاء 

املعنية.

وتنظيم  اإع��الم��ي  ب��رن��ام��ج  و���س��ع   -

توعية  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  احل��م��الت 

املواطنني حول �سالمة الغذاء ون�سر ثقافة 

�سالمة الغذاء.

�إد�رة �لأزمات

املخاطر  وت��دارك  حتليل  الهيئة  تتوىل 

اأو  الإن�����س��ان  ب�سحة  تلحق  ق��د  ال��ت��ي 

ا�ستهالك  جراء  من  البيئة  اأو  احليوان 

اأو  مبيدات  اأو  اأعالف  ا�ستعمال  اأو  غذاء 

مياه  ا�ستخدام  اأو  اأ�سمدة  اأو  بيطرية  اأدوية 

الهيئة  وتتمتع  ال��زراع��ي.  الن�ساط  يف 

باأو�سع  املهمات  ه��ذه  ممار�ستها  ل��دى 

يتعلق  م��ا  يف  ا  خ�سو�سً ال�سالحيات، 

بتدارك املخاطر والإنذار ال�سريع.

فهي تتوىل تقييم املخاطر وو�سع خطة 

والإدارات  املواطنني  واإع��الم  ملواجهتها، 

الوقاية  اإج��راءات  وعن  عنها  ة  امُلخت�سَّ

عند  ال�سرية  مبداأ  احرتام  مع  واملراقبة، 

م�سلحة  مع  يتعار�ص  ل  مبا  القت�ساء 

امل�ستهلك ال�سحية واحلياتية.

ح�سول  حول  معلومات  توافر  حال  ويف 

على  ج�سيم  خطر  ح�سول  احتمال  اأو 

املنتجات  اأو  احليوان  اأو  الإن�سان  �سحة 

غذاء  ا�ستهالك  ج��راء  من  ال��زراع��ي��ة، 

مبيدات  اأو  الأع��الف  ا�ستعمال  اأو  معني 

الن�ساط  يف  اأ�سمدة  اأو  بيطرية  اأدوي���ة  اأو 

اإج���راءات  ات��خ��اذ  وي�ستدعي  ال��زراع��ي، 

فورية وم�ستعجلة ملعاجلته، على الهيئة 

والإدارات املعنية، لتخاذ  الوزارات  اإعالم 

على  احل��ف��اظ  اإىل  الآي��ل��ة  الإج�����راءات 

ال�سحة العامة. 

لالإنذار  نظاًما  الهيئة  تن�سئ  كذلك، 

ات�سال  �سبكة  مبثابة  يكون  ال�سريع 

كفيلة بجمع وا�ستالم جميع املعطيات 

اجلهات  واإ�سعار  ال�سرورية  واملعلومات 

امُلحتملة  باملخاطر  املختلفة  املعنية 

عن  تنتج  اأن  ميكن  التي  اأو  الناجتة 

ا�ستهالك غذاء معني، قبل اأو بعد طرحه 

الهيئة  تعلن  اأن  وميكن  الأ�سواق.  يف 



واقعًيا  يثبت  عندما  طارئة  حالة  وجود 

على  ال�سيطرة  ميكن  ل  اأن��ه  وعلمًيا 

املخاطر الناجمة عن وجود منتج غذائي 

معني واحلدرّ من الآثار ال�سلبية عن طريق 

اتخاذ التدابري العادية. 

عمليات �ملر�قبة

املناطة  الرقابية  املهمات  مراعاة  مع 

بجميع الوزارات والإدارات املعنية، تتوىل 

جميع  مراقبة  الهيئة  يف  املراقبة  وحدة 

والتو�سيب  والتحويل  الت�سنيع  مراحل 

والنقل  والتوزيع  والتغليف  والتعليب 

والتقدمي  والتح�سري  والعر�ص  والتخزين 

للتحقق  للم�ستهلك،  مبا�سرة  والبيع 

لل�سروط  وخ�سوعه  ال��غ��ذاء  �سالمة  من 

واملوا�سفات.

ويكون للمراقب الغذائي �سفة ال�سابطة 

ال�سالحيات  باأو�سع  ويتمتع  العدلية 

لإمتام مهمته.

�لتن�سيق مع �لوز�ر�ت و�لإد�ر�ت 

�ملعنية

بعد  الهيئة  عن  ت�سدر  بقرارات  د  حُت��دَّ

التن�سيق مع الوزارات والإدارات املعنية:

باإنتاج  املتعلقة  اخلا�سة  ال�سروط   -1

اأدوي��ة  اأو  مبيدات  اأو  اأغ��ذي��ة  وت�سنيع 

اأو ا�ستريادها  اأو اأ�سمدة  اأو اأعالف  بيطرية 

اأو حتويلها اأو نقلها اأو حفظها اأو تربيدها 

النظافة  �سروط  وكذلك  بها،  الجتار  اأو 

والوقاية.

على  املبنية  الغذاء  �سالمة  اأنظمة   -2

املراقبة  نقاط  و�سبط  الأخ��ط��ار  حتليل 

احلرجة.

وتغليف  وتعليب  تو�سيب  �سروط   -3

اأو  البيطرية  الأدوي��ة  اأو  املبيدات  اأو  الغذاء 

ال�سروط  وكذلك  الأ�سمدة  اأو  الأع��الف 

امل�ستعملة  ب��امل��واد  ت��واف��ره��ا  ال��واج��ب 

للتو�سيب اأو التعليب اأو التغليف.

توافرها  الواجب  العلمية  املوؤهالت   -4

مني على اإدارة املوؤ�س�سة، وال�سروط  لدى القيرّ

اأعمال  من  اأي  ملزاولة  توافرها  الواجب 

الأدوي���ة  اأو  املبيدات  اأو  ال��غ��ذاء  ا�سترياد 

اأو  الأ���س��م��دة،  اأو  الأع���الف  اأو  البيطرية 

اأو  تو�سيبها  اأو  حتويلها  اأو  ت�سنيعها 

تعليبها اأو تغليفها اأو توزيعها اأو نقلها اأو 

تخزينها اأو تربيدها اأو حفظها اأو بيعها اأو 

ت�سليمها مبا�سرة للم�ستهلك.

�مل�سوؤولية �جلز�ئية و�ملدنية

املوؤ�س�سة،  اأو  املزارع  اأو  املحرتف  يتحمل 

لطبيعة  وتبًعا  عمله  اإط��ار  �سمن  كل 

واملدنية  اجل��زائ��ي��ة  امل�سوؤولية  اجل���رم، 

املن�سو�ص عنها يف قانون العقوبات وقانون 

اخلا�سة،  والن�سو�ص  امل�ستهلك  حماية 

عن كل غذاء غري �سليم جرى ا�سترياده 

و/اأو ت�سنيع��ه و/اأو توزيع��ه لال�سته��الك، 

��ب ه��ذا  ت�سبرّ العقوب��ة يف ح��ال  د  وُت�س��دَّ

الغذاء يف وف��اة اأح��د الأ�سخ��ا�ص.
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ق��ال  م�����س��اء اخل����ري.   -

الأر�ص خمافة  اإىل  ونظر 

ل  ب�سحر  اإ���س��اب��ت��ه 

ُرْقَية له.

- م�ساء اخلري. اأنا 

مريا.

ت�سمحني  هل   -

قبل  األًِفا  اأزي��د  باأن 

ميم ا�سمك؟

اأجرا�ص  طنني  واإذا  �سحكت.  عندئٍذ 

يختلط بزقزقة ع�سافري. واإذا بني ال�سفتني 

ان من اللوؤلوؤ النا�سع. تني �سفرّ القرمزيرّ

- اأنا اأنور.

- اأت�سمح باأن اأحمو األِف ا�سمك؟

- يا لك من ذكية!! اأترين اأين اأ�ستحقرّ 

ا�سمي اجلديد؟

ل.  تبت�سم.  وهي  نعم  اأْن  راأ�سها  ت  هزرّ

كانتا  الفتى  عينا  تكذب.  تكن  مل 

ان، ووجهه الأبي�ص امل�ستدير  تربقان، ت�سعرّ

يحيطه �سعره الأ�سود الأمل�ص، بدر ي�سطع يف ظالم الليل.

خم�ص  كربت  باأنها  ت  اأح�سرّ وقد  بيتها  اإىل  مريا  �سعدت 

�سنوات يف دقائق معدودات. لقد تغريرّ فيها �سيء. بل كلرّ �سيء. 

اإىل  وجهها.  اإىل  تنظر  املراآة  اأمام  وقفت   . للتورّ دخلت غرفتها 

ة  ني. اإىل كلرّ تفا�سيل ج�سدها الذي ميور �سحرّ نهديها امل�سرئبَّ

مت اأن خرجت اإىل ال�سرفة. اأ�ساءت امل�سباح.  ون�سارة. ثم ما عترّ

ابت�سم  ته.  اها فحيرّ اإليها. حيرّ ينظر  اأنور  فاإذا  فوق؛  اإىل  نظرت 

لها فابت�سمت له. دخلت غرفتها �سعيدة. رفع راأ�سه اإىل العالء. 

اأغم�ص عينيه. دار يف مكانه مبت�سًما فاحًتا ذراعيه.

يوم  وكلرّ  الثاين،  اليوم  م�ساء  يف  كان  امل�ساء  هذا  يف  كما 

كان  وَلَكم  �سرفة.  اإىل  �سرفة  من  وابت�سامات  ات  حتيرّ بعده: 

اإليهم،  فون  ويتعررّ اأهله،  يزورون  مريا  اأهل  يوم جاء  �سعيًدا  اأنور 

بون بهم! كانت مريا ترتدي ف�ستاًنا اأزرق بلون عينيها،  ويرحرّ

ة الأوىل، وحتمل هاتًفا  وعلى �سفتيها �سباغ اأحمر ت�سعه للمررّ

مبا  م�ستعماًل  جهاًزا  الثاين  اليوم  يف  فابتاع  اأن��ور  راآه  خلوًيا 

يقدر عليه من ثمن. وملا لم�ص قر�ص ال�سم�ص خطرّ الأفق، وهو 

ا، اأطلرّ اأنور على مريا يف �سرفتها  �سً موعد اللقاء الذي اأ�سبح مقدرّ

والقمر بدر، واأظهر لها هاتفه. فهمت الر�سالة. دخلت وعادت 

لها:  كتب   .Facebook يف  �سفحتها  على  دخل  بهاتفها. 

»كلرّ النا�ص ينظرون اإىل فوق ليب�سروا القمر. اأما اأنا فاأنظر اإىل 

اأما  واحد.  قمر  النا�ص  »لكلرّ  له:  ابت�سمت، وكتبت  حتت«. 

اإىل �سرفتي«.  اأقربهما  اأنا فلي قمران اثنان. واأغالهما عندي 

ك  اأعطاها رقم هاتفه؛ فاأعطته رقمها. طلبها، وقال لها: اأحبرّ

يكتبها:

�لعميد �ملتقاعد �إميل منذر

ق�صة ق�صرية
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َمـزار

احلبيب
ر �سطح املبنى،  اأراح �ساعَديه على احلافة الإ�سمنتية التي تزنرّ

ل ال�سم�ص وهي ت�سقط خلف البحر. منظر بديع كان  وراح يتاأمرّ

ة الأوىل من هذا املكان، اإذ مل يكن قد م�سى اأكرث  يراه للمررّ

اأ�سرته اإىل هذا املبنى بعدما  ام ثالثة على انتقاله واأفراد  اأيرّ من 

ماتهما على �سطحه. ا�ستاأجر والده غرفتني ومتمرّ

ة على  الثانية املطلرّ اإىل �سرفة الطبقة  واإذ حانت منه التفاتة 

جزء �سغري من البحر عند الأفق، راأى فتاة بدت له يف اخلام�سة 

ع�سرة من عمرها. م�سرقة الوجه، ذهبية ال�سعر؛ فعجب كيف 

تغيب ال�سم�ص وت�سرق يف الوقت نف�سه.

التفتت  حتى  ة  ال�سبيرّ اإىل  يرنو  ربيًعا  ع�سر  ال�سبعة  ابن  ظلرّ 

اإليه؛ فرفع يده بالتحية من دون �ساعده؛ فما كان منها اإل اأن 

اها م�سبوغان  اأ�سرعت اإىل الدخول وخدرّ رفعت يدها بثقل، ثم 

بدم اخلجل.

ومررّ اأ�سيل بعد اأ�سيل، وال�سابرّ يعود من عمله مع اأبيه لي�ستحمرّ 

ل مالب�سه، ثم يخرج، قبل اأن يتناول طعامه، ليقف عند  ويبدرّ

احلافة، وينظر اإىل �سرفة الطبقة الثانية. حتى اإذا غابت ال�سم�ص 

ة مل تخرج، دخل حزيًنا، وق�سى هزيًعا من  وهبط الظالم وال�سبيرّ

ًرا. حتى كان م�ساء �سادف فيه فتاته  الليل �ساهًرا وحده مفكرّ

عند امل�سعد؛ فخفق قلبه، وعادت اإىل احلياة روحه. كيف ل 

ة  املررّ قلبه! لكن هذه  وا�ستوطنت  روحه  َمن ملكت  راأى  وقد 

درّ لهما  تان ل ُي�سَ راآها عن قرب. الآن هي اأجمل. عيناها اللوزيرّ

اآدم  نا  جدرّ ُطرد  التي  تلك  من  اأ�سهى  يها  خدرّ احتا  وتفرّ �سهم. 

ة. ب�سببها من اجلنرّ



��ك. ما  اأح��برّ  ، ل��ي��ايلرّ ي��ا قمر 

كنُت اأح�سب اأنرّ يوًما �سياأتي 

حاماًل اإيلرّ كلرّ هذه ال�سعادة. لكنرّ مريا مل تقل �سوى: »ت�سبح 

يف  منها  اأكرب  الكتابة  يف  جراأتها  كانت  لقد  خري«.  على 

الكالم.

هكذا اأ�سبحت الدنيا يف عيَني مريا اأجمل. ل ت�سعد يف با�ص 

الثانوية �سباًحا اإل بعد اأن تلقي نظرة على بيت اأنور. ول تعود 

عند  حبيبها  ترى  اأن  اعتادت  حيث  اإىل  عينيها  لرت�سل  اإل 

كلرّ غروب. وجهه تراه يف كلرّ �سفحة من �سفحات كتبها. 

وا�سمه كتبته على كلرّ ورقة من دفاترها. حتى على مريولها 

كتبته.

وهكذا اأ�سبح للحياة يف عيَني اأنور معنى. يف ما م�سى كان 

طليها.  ثم  البنيان  مداميك  رفع  يف  للعمل  اأبيه  مع  يغدو 

حتى اإذا ما انق�سى من النهار معظمه، عاد اإىل البيت، وتناول 

اليوم فقد  اأما  للت�سلية.  الأ�سدقاء  برفقة بع�ص  الطعام، وخرج 

هجر اأ�سدقاءه. مريا اأ�سبحت ال�سديقة واحلبيبة وكلرّ �سيء يف 

حياته. فيا لفراغ احلياة التي تخلو من حبيب!!

جي على اخليمة  تفررّ ا�سعدي  لها:  وقال  بها،  �سل  اترّ يوم  ذات 

التي بنيتها لك.

- يل اأنا!!

- يل ولك.

اإين  الريا�سيات.  ة  م��ادرّ يف  امتحان  غ��ًدا  ل��ديرّ  اأ�ستطيع.  ل   -

خائفة. 

ل طريق النجاح. - اخلوف اأورّ

ها. ة م�ساألة ا�ستع�سى عليرّ حلرّ - ثمرّ

- هاتيها. قد اأ�ستطيع م�ساعدتك فيها.

- اأت�ستطيع!!... اإين �ساعدة.

اأنور كان قد ترك الثانوية الر�سمية العام الفائت بالرغم من 

ال�سواء. يومذاك  والأدبية على  العلمية  املوادرّ  اأنه كان بارًزا يف 

اأبي يكدرّ من  الفقرية.  اأ�سرتنا  اأبناء  اأكرب  »اأنا  نف�سه:  قال يف 

ن ما يقيتنا وي�سرت ُعْرَينا.  بزوغ الفجر حتى مغيب ال�سم�ص ليوؤمرّ

م اأخوتي. واأنا يكفيني من العلم ما  لن اأتركه وحده. ليتعلرّ

لته«. ومنذ ذلك اليوم هجر مدر�سته، والتحق باأبيه. ح�سرّ

وجهها  واإذا  اخليمة.  دخلت  كتابها.  طة  متاأبرّ مريا  و�سلت 

ا«.  ق يف ال�سقف. »جميلة جدًّ اأكرث اإ�سعاًعا من امل�سباح املعلرّ

قالت وهي جتيل الطرف يف جدرانها اخل�سبية. لكن �سرعان 

ة ُيظهر لوح اخل�سب زاوية  ما ا�سرتعى انتباهها ورقة بي�ساء مطويرّ

الرتباك،  اأنور  بدا على  وملرّا  �ساألت: »ما هذه؟«.  منها �سغرية. 

مات  ها ر�سالة غرامية لإحدى املتيرّ قالت ب�سوت ين�سح اأ�سًى: »لعلرّ

اأو منها«.

- اإين اأعتذر منك. قال ولوى راأ�سه فوق �سدره.

- تعتذر!!

- اإفتحيها.

مني بعد اليوم. - ل �ساأن يل بها ول بك. اأنا ذاهبة. ل تكلرّ

ت باخلروج؛ فالتقط اأنور ذراعها: »قلت افتحيها«؛  قالت، وهمرّ

ت يدها ببطء، واأخذت الورقة وفتحتها، ثم رفعت ب�سرها  فمدرّ

يها. اإىل اأنور، وبقيت تنظر اإليه حتى �سالت دمعتان على خدرّ

اأكرث،  اأنور  واقرتبت من  قالت،  تعتذر.  اأن  التي عليها  اأنا   -

واأراحت �ساعديها على كتفيه.

تها.  وكربرّ  ،Facebook يف  �سفحتك  عن  اأم�ص  ن�سختها   -

قها يف �سدر اجلدار لأ�سهر معها واأنت نائمة يف  تي اأن اأعلرّ ويف نيرّ

�سريرك.

- حبيبي.

- اأنت حبيبتي. قال، واأحاط خا�سرتيها بذراعيه، وطبع قبلة 

على راأ�سها. ثم رفع �ساعديها عن كتفيه: »هاتي م�ساألتك 

ركبتيها  على  كتابها  وو�سعت  فجل�ست،  فيها«.  لننظر 

ًثا جعل فيه  العاريتني، وفتحته. فاأخذ اأنور قلًما وورقة، ور�سم مثلرّ

دائرة تالم�ص اأ�سالعه. وبعد تفكري ق�سري، وجد احللرّ ال�سليم، 

واأطلع مريا عليه.

- اآه! لَكم هو ب�سيط!

اأن  اأريدك  بك.  يغدر  الوقت  تدعي  ول  ًدا،  ري جيرّ غًدا فكرّ  -

جتيبي عن كلرّ اأ�سئلة المتحان.

- قد ل اأ�ستطيع.

- واإن ا�ستطعِت اأتعدينني بجائزة؟

- ماذا تريد؟

لك. ك. اأقبرّ - اأن اأراك. اأم�سك يدك. اأ�سمرّ

- هذا كثري.

لك. - ح�سًنا. �ساأكتفي بواحدة فقط: اأقبرّ

عندئٍذ �سحكت، ونه�ست: »�سكًرا على امل�ساعدة«. وم�ست.

به.  �سل  تترّ اأن  غري  من  اخليمة  اإىل  �سعدت  قليلة  ��ام  اأيرّ بعد 

كانت تعرف اأنه فوق. لقد �سمعته يدندن اأغنية وُيعمل املن�سار 

يف بع�ص األواح اخل�سب لتح�سني اخليمة. دخلت مرتدية مريولها. 
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يداها خلف ظهرها، وعيناها تربقان فرًحا.

- ما تخبئني خلف ظهرك؟

- اإحزْر.

- م�سابقة الريا�سيات.

- لقد اأجبت عن كلرّ الأ�سئلة، ونلت عالمة ع�سرين على 

ع�سرين. قالت، وراحت تقفز يف مكانها، وت�سحك. فما كان 

ل �سفتيها. من اأنور اإل اأن احتجز يديها خلف ظهرها، وقبرّ

- ماذا فعلت يا جمنون!!

ي. جائزتي. - اأخذت حقرّ

- اأما خ�سيت اأن يرانا اأحد!!

هم خارج البيت. - ما من اأحد هنا. كلرّ

ها الأي�سر على  قت مريا خا�سرَتي اأنور. واأراحت خدرّ عندئٍذ طورّ

باأ�سابعه.  �سعرها  ط  مي�سرّ وراح  راأ�سها،  ل  فقبرّ الي�سرى؛  كتفه 

مت اأن اأدارت وجهها. وجعلت �سفتيها تالم�سان  لكنها ما عترّ

وعينيه  �سفتيه  بني  قبالتها  ع  توزرّ اأخذت  ثم  لتها.  قبرّ عنقه. 

واأنفه واأذنيه.

- اأتعرف؟ اأ�ستاق اإليك بني القبلة والقبلة.

- اإًذا اجعلي قبلتك متوا�سلة.

اأح�صرّ  وملا  اأنور.  لطلب  مريا  ان�ساعت  مغناطي�سًيا  كالنائم 

كتفيها،  على  يديه  و�سع  دمها،  وغليان  �سفتيها  ب�سخونة 

ودفعها عنه برفق، وا�ستدار يف مكانه: »اذهبي اأرجوك. انزيل 

اإىل بيتك قبل اأن ي�ستيقظ �سيطاين«. فنزلت مريا وهي ت�سرت 

�سفتيها بيديها.

* * *

ة ال�سعادة  ت على العا�سَقني ثالث �سنوات اأم�سياها يف جنرّ مررّ

جاء  حتى  وحماولتهم،  ال�سياطني  لهم�ص  ا�ستجابة  غري  من 

�سال به  فت فيه مريا عن لقاء حبيبها اأو املبادرة اإىل الترّ يوم توقرّ

�سل دائًما وهي املجيبة. وكانت،  عرب الهاتف؛ فاأ�سبح هو املترّ

اأحزنه حتى  اأنور. بل  اأقلق  ل  التحورّ اأطال، تخت�سر. هذا  كلما 

يراجع  راح  �سافًيا.  يلَق جواًبا  ها؛ فلم  ا غريرّ �ساألها عمرّ املوت. 

اأو  اأتاه  م�سيئ   فعل  عن  ا  �سً مفترّ لها  وكالمه  معها  فاته  ت�سررّ

ل اإىل ا�ستنتاج  كلمة جارحة قالها، لكنه مل يجد. اأخرًيا تو�سرّ

ه. ولكن هل حتبرّ غريه؟ هذا العتقاد  وحيد: مريا مل تعد حتبرّ

�سقًرا  بعدما كان  الع�صرّ  يزل يف  وملرّا  ه  اأمرّ ماتت  له ع�سفوًرا  حورّ

يلعب مع الريح. 

�سورتها  اًل  متاأمرّ ع�سفورته  يوم  كلرّ  يبكي  ع�سفوًرا  �سار 

بلون  حمًرا  كانت  دموعه  لكنرّ  اخليمة.  جدار  يف  قة  املعلرّ

قر�ص ال�سم�ص وهو ي�سقط خلف البحر حلظة الغروب. وا�ستمررّ 

ين، حتى كان يوم  على هذه احلال اأ�سبوعني ذاق فيهما الأمررّ

اأقحوان ق�سفت  زهرَة  الباب  ووقفت يف  فيه مريا خيمته،  اأتت 

الريح �ساقها. 

- ملاذا جئِت!! األتب�سري دمعة قلبي وت�سمعي اأنني روحي!

عك. قالت، واغرورقت بالدمع عيناها. - جئت اأودرّ

عينني!! - تودرّ

ي واأبي. ة �سابرّ دخل بيتنا، وطلب يدي من اأمرّ - اأجل. ثمرّ

ك؟ - �ستتزورّجني اإًذا... هل ي�ستحقرّ

عاين على القبول به. با، و�سجرّ ي واأبي رحرّ ا. اأمرّ - اإنه ثريرّ جدًّ

- واأنِت؟ 

- حريى بني عقل يريد وقلب ل يرف�ص.

- يبدو الأمر حم�سوًما... مربوك.

ى عني، وتقول مربوك!! - اأبهذه ال�سهولة تتخلرّ

- ماذا تنتظرين مني غري ذلك! اأنا ل اأ�سلح لك. �سابرّ فقري 

�سوى خيمة حقرية ل ميلك حتى  الدنيا  له من حطام  لي�ص 

يف  اأق��ف  اأن  بي  يجدر  فال  ك  اأحبرّ ا  حقًّ كنُت  اإن  مو�سعها. 

دربك... اذهبي يا مريا. ارحلي يا اأمرية، ول تلتفتي خلفك. 

�سورتك  مع  �ساأ�سهر  ليلة  كلرّ  وحدي.  اأكون  فلن  تقلقي  ل 

و�سمعتي ودمعتي.

- لن مي�سي اأ�سبوع اإل اأكون قد رحلت بعيًدا. وقد ل اأراك بعد 

يها. ذاك ول تراين. قالت وتركت دمعتيها تنزلقان فوق خدرّ

د م�سوار ق�سري  - ل. لن تكون رحلتك بعيدة. �ستكون جمررّ

من عيني اإىل قلبي.

- وداًعا يا... حبيبي.

يه  عيني بقبلة! قال ودنا منها، واأراح كفرّ - األ اأ�ستحقرّ اأن تودرّ

على كتفيها.

- على مهلك. على مهلك.

عيني... بقبلة! ... اأن... تودرّ - األ... اأ�ستحقرّ

- كيف تقول ذلك!

- على مهل كما طلبِت.

ولوته  يديها  بني  راأ�سه  اأخذت  ثم  بال�سحك.  انفجرت  عندئٍذ 

فوق �سدرها، وبكت بكاء يتيمة اأخذوا منها لعبتها اجلميلة.

* * *

بعده  انتقلت  الأ�ساطري،  اأمريات  ملريا عر�ص كاأعرا�ص  كان 

ارة  . الذهب واخلدم وال�سيرّ اإىل بيتها الزوجيرّ اأو ُقْل �سجنها الذهبيرّ

ياأتي  ال�سفر.  زوجها كان كثري  �سعيدة.  اجلديدة مل يجعلها 

ها.  اأ�سبوع وي�سافر �سهرين. هداياه الكثرية كانت يف البدء ت�سررّ

لكن يف ما بعد مل تعد تنتظرها.

ة. - دعني اأ�سافر معك. قالت له مررّ

ني طفلنا يف الأدغال بني الزنوج!! اأجاب �ساحًكا وهو  - وتربرّ
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مي�سح بطنها املنتفخ برفق.

- خري له اأن يربى بني الزنوج 

من اأن يربى بال اأب.

واأعود  هناك،  اأعمايل  ي  اأ�سفرّ غًدا  حبيبتي.  يا  تزعلي  ل   -

لأبقى اإىل جانبك.

ى اأعماله ول الغد املوعود اأتى. مريا اأجنبت  لكن ل الزوج �سفرّ

اها »مها«. له بنًتا وهو غائب. انتظرت �سهًرا حتى عاد و�سمرّ

على ُبعد ب�سعة ع�سر مياًل من هذا املكان كان اأنور يحيا 

حياة بائ�سة. حياته عادت بال معنى لأنها خلت من اأيرّ هدف. 

مل  لكنها  عليه،  لتطمئنرّ  مريا  به  �سل  تترّ اأن  طوياًل  انتظر 

عن  بعيًدا  ي�سبح  العني  عن  البعيد  لعلرّ  �سورتها  ق  مزرّ تفعل. 

ا. لكنه اكت�سف اأن ال�سورة مطبوعة يف ذاكرته،  القلب اأي�سً

بعد  فيها  ر  اأفكرّ »لن  قال:  �سدره.  اأ�سالع  داخل  حمفورة  بل 

اليوم. اإن كانت ما زالت تذكرين، ف�ست�ساأل عني. واإن مل ت�ساأل 

ر  فهذا يعني اأنها ما عادت تذكرين. ويف هذه احلال ملاذا اأفكرّ

ر ن�سيانها. فيها!!«. لكنرّ اأنور كان ين�سى دائًما اأنه قررّ

اأن تن�سى  اأنها ن�سيته. لكن كيف ملريا  ه  ر ن�سيانها لظنرّ قررّ

م قلبها احلبرّ وجناحيها كيف يطريان! ا�سمه  ذاك الذي علرّ

له  ها  حبرّ خيالها.  تربح  مل  و�سورته  بالها.  عن  يوًما  يغب  مل 

�سال به اثني  بها. لكنرّ اأخالقها منعتها من روؤيته اأو الترّ عذرّ

ع�سر عاًما. 

هدية  لها  حاماًل  زوجها  اأتى  الثالثني  ميالدها  عيد  قبيل 

ل يدها: »ع�سى اأن  ا و�سعه يف اإ�سبعها، وقبرّ ثمينة: خامًتا ما�سيًّ

حتمليه مئة عام يا حبيبتي«.

ك تريد اأن يبقى يف اإ�سبعي مدفوًنا يف القرب معي! - لعلرّ

ى اأن حتيي مئة عام واأنت تلب�سينه. - بل اأمتنرّ

- مئة! األ يكفي اثنا ع�سر عاًما من العذاب!

بني وكلرّ ما حتلم  - ما هذا الكالم الذي اأ�سمعه منك! اأتتعذرّ

امراأة به هو يف متناول يديك وحتت قدميك!

ا فقط،  - ل اأريد ق�سًرا ول ذهًبا. اأريد زوجي. اأريد اأن اأكون اأمًّ

ت عامها احلادي ع�سر وتكاد ل تعرف  اأمترّ ابنتنا  واأًبا.  ا  اأمًّ ل 

اأباها.

ى عن م�سدر رزق، بل منجم اأغرف منه  - ل اأ�ستطيع اأن اأتخلرّ

ذهًبا. اأظنرّ بحثنا هذا املو�سوع من قبل.

ل هذه احلياة. ومل اأعد اأريدها. - اأنا مل اأعد اأ�ستطيع اأن اأحتمرّ

- اإًذا؟

تي. يرّ قني. اأعد يل حررّ - طلرّ

- ماذا!! اأنت حم�...

- قلها. اأجل اأنا امراأة حمقاء. حمقاء لأين ظننت املال جالًبا 

لل�سعادة. ولأين تبعت عقلي و�سممت اأذينرّ عن نداء قلبي.

- هل اأفهم اأنرّ لك حبيًبا تركِته لتتزورّجي بي!

- لكنني اأخل�ست لك دائًما.

ا ل اأريد هذه احلياة. هذه  تك. اأنا اأي�سً يرّ - ح�سًنا. �ساأعيد لك حررّ

ة �ساأ�سافر ولن اأعود. �ساأر�سل اإليك اأوراق طالقك من هناك.  املررّ

وي�سلك مني كلرّ �سهر ما يكفيِك ويكفي ابنتنا واأْزَود.

لقلبها. ومل  ة  املررّ ة منقادة هذه  يرّ اإىل احلررّ هكذا عادت مريا 

ه  ام قليلة حتى وجدت نف�سها يف بيت حبيبها تزور اأمرّ مي�ِص اأيرّ

منذ  اإليه  انتقلت  قد  العائلة  كانت  البيت  عنه.هذا  وت�ساأل 

ع�سر �سنوات.

يوم  راأ�سه كلرّ  اأقرع   . الأمرّ قالت  اأجلي.  ب  �سيقررّ هذا  اإبني   -

اجلواب هو هو يف  اأموت. لكن  اأن  قبل  اأحفادي  فاأرى  ج  ليتزورّ

ها بعد. ة التي اأحبرّ ة: مل اأ�سادف ال�سبيرّ كلرّ مررّ

ي«. األله كرمي. - األله كرمي يا »اأمرّ

- اأجل. اإن رحمة الله لعظيمة.

ه  كان بودرّ مريا اأن ترى اأنور. وملا مل يكن يف البيت، �ساألت اأمرّ

تها. قالت اإن طريقها من هناك، وقد  عن مكان عمله؛ فدلرّ

ج على ور�سته لل�سالم عليه. لكنرّ مريا مل تقل احلقيقة.  تعررّ

طريقها طريق اآخر. واملكان مل تطاأه قدماها من قبل. لذلك 

على  رت  ت�سمرّ و�سلت،  وعندما  ت�سل.  اأن  قبل  كثرًيا  �ساألت 

ع�سرة  ب�سع  ُبعد 

اإىل  تنظر  خ��ط��وة 

رج��ل واق��ف على 

ق  معلرّ خ�سبيرّ  لوح 

ير�صرّ  ال��ه��واء،  يف 

ح��ج��ارة امل��دم��اك 

ب��ع�����س��ه��ا  اإىل 

واإذ  ب��الإ���س��م��ن��ت. 

�سحك  اأن��ور،  راآها 

ق��ل��ب��ه. ن���زل عن 

نف�ص  قفًزا.  اللوح 

ثيابه.  عن  الغبار 

وح�������ثرّ اخل��ط��ى 

لت جبينه، ومل تفه بكلمة لأن  قت عنقه، وقبرّ نحوها؛ فطورّ

دموعها اإىل عينيها كانت اأ�سبق من الكلمات اإىل �سفتيها. 

يديه  ي��دع  اأن  غري  من  بذراعيه  كتفيها  فاأحاط  اأن��ور  اأم��ا 

خ ف�ستانها. انها كي ل يتلطرّ مت�سرّ

- كيف حالك؟ ع�ساك بخري. قالت.

- ج�سدي مل ميت بعد كما ترين. اأما روحي فقد ماتت يوم 

رحيلك.

- ها اأنا قد عدت لأكون معك. لك.

- يل!!

- لقد طلبت الطالق من زوجي، و�ساأح�سل عليه. مل اأ�ستطع 

ه لأنني ن�سيت قلبي معك. اأن اأحبرّ

- مريا!!
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- حبيبي!!

يت عنك وكان  اأن ت�ساحميني لأين تخلرّ - هل ت�ستطيعني 

عليرّ اأن اأنا�سل من اأجلك؟

اإر�ساًء  ظلمتك  لأنني  ال�سماح  تطلب  اأن  عليها  التي  اأنا   -

تي. لأنانيرّ

- ل ترتكيني بعد اليوم يا حبيبتي.

- عليرّ اأن اأعود من اأجل ابنتي.

ك. ها لأنني اأحبرّ - اأ�ستطيع اأن اأحبرّ

- �ساأعود يوم اأح�سل على طالقي.

- �ستجدينني اأنتظرك على اأحررّ من اجلمر.

ه ودار بها  ع�سر ذلك اليوم عاد اأنور اإىل البيت �سعيًدا. حمل اأمرّ

ا. كلرّ الدنيا كانت ترق�ص معه. راق�سً

ي. لقد التقيت فتاة اأحالمي. ج يا اأمرّ - �ساأتزورّ

- اأ�سدًقا تقول!!

- اأق�سم بعينيك الغاليتني.

- َمن تكون؟

- غًدا تعرفني.

مريا  قريًبا.  يكن  مل  لناظره  الغد  لكنرّ 

منعت نف�سها من روؤية حبيبها حتى ح�سلت 

على وثيقة طالقها بعد �سهرين. حينئٍذ اأتت 

ة. لكنرّ  الور�سة لتقول لأنور اإنها اأ�سبحت حررّ

اأحد  يعد من  ومل  اأجُنزت،  قد  الور�سة كانت 

هناك. ق�سدت بيته. وما كان اأ�سدرّ �سدمتها 

ه وراأتها ترتدي الأ�سود وم�سحة  حني فتحت اأمرّ

من احلزن العميق تغ�سى وجهها. 

- ادخلي يا ابنتي، ادخلي. قالت الأمرّ واأخذت 

ت الباب خلفها. يد مريا، وردرّ

- ما الأمر!! �ساألت واخلوف يقفز بني قلبها 

وعينيها. 

- اإنه اأنور... ولدي. فلذة كبدي. 

- اأنور!! قالت ب�سوت كاد األ يكون م�سموًعا. وملا وقع ب�سرها 

يدها  و�سعت  اأ�سود،  ب�سريط  حة  مو�سرّ املن�سدة  فوق  �سورته  على 

على �سفتيها، وارمتت على اأقرب مقعد مت�سح دموعها.

اإنه  قلبه،  تغمر  والفرحة  قال يل،  ال�سهرين  يقرب  ما  منذ   -

ها. ومنذ ذلك اليوم راح يعمل  ج لأنه وجد الفتاة التي يحبرّ �سيتزورّ

يجمع  اأن  يريد  كان  اأك��رب.  الأج��ر  حيث  اخلطرة  الور�ص  يف 

مبلًغا ي�سرتي به بيًتا ولو �سغرًيا ياأويه وزوجته. لكن َمن لي�ص له 

يف هذه احلياة ن�سيب من الفرح، فمن اأين ي�سرتيه!! لقد مات 

اأنور. �سقط من علورّ �ساهق، واأخذ روحي اإىل القرب معه. 

مل متكث مريا هناك طوياًل. َمن جاءت من اأجله مات من 

ت قدميها  اأجلها. ب�سببها. نه�ست من مقعدها مهزومة. وجررّ

عتها املراأة قائلة لها: »اأنِت ابنة اأ�سل. ل  خارجة. عند الباب ودرّ

تطيلي غيابك عني يا ابنتي«.

»اأنا ابنة اأ�سل!!«. �ساألت مريا نف�سها وهي تبتعد. »ل. اأنا امراأة 

اثني ع�سر عاًما  وبعد  يوم تركته.  ة  قاتلة. طعنُت حبيبي مررّ

قتلتك«.  اأنا  اأنور.  يا  قتلتك  التي  اأنا  عليه...  لأُجهز  ُعدُت 

يها بيديها. د ب�سوت م�سموع، وت�سرب خدرّ هكذا راحت تردرّ

وعادت اإىل الق�سر. بل اإىل القرب تدفن نف�سها فيه. حبيبها يف 

قرب حتت الرتاب، وهي يف اآخر فوقه. �سترّ �سنوات م�ست مل تخرج 

فيها اإل لل�سرورة وزيارة مثوى احلبيب. اأما لبا�سها فكان ف�ستاًنا 

مة. اأقلرّ �سواًدا من روحها املتفحرّ

فتاة  ربيًعا.  ع�سر  ثمانية  العمر  من  وبلغت  مها.  وكربت 

ها �سحر وجهها. و�ساءت  اأخذت من اأبيها طول قامته، ومن اأمرّ

ف اإىل �سابرّ اأقبلت الدنيا عليه فاأثرى. ومل مي�ِص  الأقدار اأن تتعررّ

ته يف الزواج بها. عام وبع�ص العام حتى اأعرب للفتاة عن نيرّ

ي. قالت ذات يوم بعد  ا قريب لطلب يدي يا اأمرّ - �سياأتي ذووه عمرّ

ها كالفرا�سة. عودتها من الثانوية، وراحت ترق�ص حول اأمرّ

ينه يا بنت؟ - اأحتبرّ

ارته اجلديدة! ثمنها ي�سرتي بيًتا. ه!! اأراأيت �سيرّ - كيف ل اأحبرّ

ا، فهل  - دعيني اأطرح ال�سوؤال ب�سيغة اأخرى. لو مل يكن ثريًّ

كنِت لتقبلي به؟

- بالطبع ل.

ك تعرفني املَثل. ينه لغناه. اأظنرّ - اإًذا حتبرّ

ق اإل بثالثة: املال واملال واملال.  - ال�سعادة يف هذه الدنيا ل تتحقرّ

وَمن يعتقد غري ذلك فهو واهم.

ي يا ابنتي؛ فقد تندمني. - ترورّ

دت واختطفته اإحدى احل�سودات مني. يت وتردرّ - اأندم اإذا ترورّ

- ح�سًنا. ما راأيك يف اأن نقوم مًعا بنزهة ق�سرية؟

- اإىل اأين؟

ا بنا. - هيرّ

ها. وبعد م�سيرّ وقت ق�سري،  ارة اإىل جانب اأمرّ وركبت مها ال�سيرّ

�ساألتها: اإىل اأين نحن ذاهبتان؟ اأجابت: اإىل حيث اأجيء، كلما 

ا�ستبدرّ ال�سوق بي، لأبكي حتى جتفرّ دموعي، ثم اأعود لأحتب�ص 

خلف ق�سبان الذهب. اأ�سمعِت؟ خلف ق�سبان الذهب.

حقل  نحو  ارة  بال�سيرّ مريا  انحرفت  �ساعة،  ن�سف  م�سري  بعد 

والده�سة ملء  ها  اأمرّ اإىل  بالأ�سرحة؛ فنظرت مها  وا�سع مزروع 

ت  عينيها: »اإنها مدافن. اأاإىل هذا املكان اأنِت تاأتني!«. فهزرّ

لت. وم�ست تتبعها ابنتها. حتى اإذا ما  الأمرّ راأ�سها اأن نعم. وترجرّ

له غ�سن �سربينة عتيقة، جل�ست  بلغت �سريًحا متوا�سًعا يظلرّ

ي؟ اأجابت وهي مت�سح  اإزاءه. �ساألتها ابنتها: َمن يرقد هنا يا اأمرّ

الغبار عن رخام ال�سريح بيد ومت�سح دموعها باليد الأخرى: منذ 

اإحدى وع�سرين �سنة جاء اإىل املبنى، الذي كنا ن�سكنه، زوجان 

عم��ره  من  ع�س��رة  ال�سابع��ة  يف  اب��ن  لهما  وكان  فقريان. 

ا�سم��ه اأنور...

111 العدد 367





امل�صابقة 

ال�صنوية

113 العدد 367

�لأ�سئلة

التي  العمالنية  ال��وح��دات 
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كانت جتري عادة 
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ص اللبناين خالل 2015 يف 
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�سار
 -7

ني، ما هما؟
مترينني دولي
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هوليود 
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بريوت  يف 
ها 

فيلم اأطلقت  التي  الأ�سل( 
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ما ا�س
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العام املا�س

ور الرهينة يف 
ي د

ري الأمريك
ل ال�سف

9- مثرّ
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ص اللبنا
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نظرّ ال���ذي  ��وار« 

م��غ م��ع 

يف ال�سوف؟
وجمعية »جبلنا« 

التدريب  مركز  اأن�سئ  تاريخ 
اأي  يف   -11

بلدة  يف  اإيطايل  فريق  عليه  ي�سرف  الذي 

ال�سماعية؟

ص اللبناين 
يف العام 1972 خا�ص اجلي�
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ت اأن  بعد  الرتاجع 

ت املعركة حتديًدا؟
متى ح�سل

�جلو�ئز

• اجلائزة الأوىل: 300.000 ل.ل.

• اجلائزة الثانية: 200.000 ل.ل.
• اجلائزة الثالثة: 100.000 ل.ل.
• اجلائزة الرابعة: 100.000 ل.ل.

• اجلائزة اخلام�سة: 100.000 ل.ل.
• اجلائزة ال�ساد�سة: 100.000 ل.ل.

• اجلائزة ال�سابعة: 100.000 ل.ل.

بوا النتائج يف اإ�سدار ني�سان 2016. ترقرّ

للثقة عنوان...

العدد 359 

ال�سنة الواحدة والثالثون

اأيار 2015

العدد 361 - ال�سنة الواحدة والثالثون - متوز 2015

ا و�ملجتمع �لدويل �أي�ضً

على مدار الزمن

العدد 355 - ال�سنة الواحدة والثالثون - كانون الثاين 2015

العدد 356 - ال�شنة الواحدة والثالثون - �شباط 2015

نهزأأ بالصسعاب ونبتسسم

العدد 358 - ال�سنة الواحدة والثالثون - ني�سان 2015
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العدد 365 - ال�شنة الواحدة والثالثون - ت�شرين الثاين 2015

عطاء وجتّدد

العدد 364 - ال�شنة الواحدة والثالثون - ت�شرين الأول 2015

روؤية وا�ضحة

وحدات النخبة
�صقور مت�أّهبة

العدد 360 - ال�سنة الواحدة والثالثون - حزيران 2015

ك!
ار

ظ
نت

با
ة  

وي
سن

ل�
ز �

�ئ
جلو

و�
  .

..
ب

او
ج

 و
ك 

ّلت
جم

ر�أ 
�إق

يكون  ق��د 

عيٌد  �لقائل:  �ل�سعر  بيت 

باأية حاٍل عدَت يا عيُد... �لأكرث تعبرًي� 

يف  و�إمنا  فقط،  وطننا  يف  لي�س  �مل�ساعر،  عن 

يبقى  ذلك  مع  و�سو�ها.  �ملنطقة  بلد�ن  من  �لكثري 

فما  �خلري،  متاأّملني  فيها  نقف  �لزمن  يف  حمطة  �لعيد 

ب �لعي�س لول ف�سحة �لأمل...
�أ�سع

وتتمنى  �جلديد  �لعام  مبنا�سبة  قّر�ءها  تعايد  »�جلي�س« 

لهم ولعائالتهم، �أياًما فيها من �خلري و�لفرح ما يخفف 

يف  كما  وهي  �لفائتة،  �ل�سنة  يف 
عانوه  ما  وطاأة  من 

�أ�سئلة  �أيديهم  بني  ت�سع  عام  كل  مطلع 

�أعد�د  فاإىل  �ل�سنوية،  م�سابقتها 

�لعام �ل�سابق...



جمتمع 

اجلي�ش
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زواج �صعيد

اأول  اجل���ن���دي  اح��ت��ف��ل 

اإىل  بزفافه  مطر  ح�سام 

الآن�سة دميا العري�سي.

من  ا�ص  ق�سرّ ح�سن  حممد  الركن  املقدم  ن��ال 

الدرا�سات  يف  اإج��ازة  والتن�سيق،  التعاون  مكتب 

ال�سرتاتيجية والدبلوما�سية، من اجلامعة اللبنانية 

الكندية.

ال�سرطة  م��ن  احل��ج��ار  زي���اد  ع��ام��ر  النقيب  ح��از 

الجتماعية،  العلوم  يف  تعليمية  اإجازة  الع�سكرية 

م��ن م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة 

اللبناني��ة.

�إجازة يف 

�لدر��سات

�ل�سرت�تيجية 

و�لدبلوما�سية

للمقدم �لركن 

ا�س حممد ق�سّ

�إجازة  

تعليمّية 

يف �لعلوم 

�لجتماعة 

للنقيب 

عامر �حلجار





جان  ال��ع��م��اد  اجلي�ش  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

العايل  املركز  بقائد  ممّثلاً  قهوجي 

للريا�سة الع�سكرية العميد جورج الهد، 

ال��راث  )جلنة  ب��ادي  ال��غ��ول��دن  نّظمت 

لبنان  بطولة  التقليدية(  والريا�سات 

للعام  التقليدية  الريا�سات  يف  والعرب 

�سعادة،  عني  ال�سال  املون  نادي  يف   ،2015

للريا�سات  ال��ع��رب��ي  االإحت����اد  ب��اإ���س��راف 

رابطة  وبرئا�سة ع�سو  ال�سعبية  التقليدية 

رواد الريا�سة العربية االأ�ستاذ مارون خليل 

ال�سكل  على  النتائج  وكانت  خليل. 

االآتي. 

بطولة لبنان

• رفع اجلرن: 
�سومان  على  الرقيب  الأول:  املركز  يف   -

 70 )حت��ت  ع�سر  الثاين  امل�ساة  ل��واء  من 

املوؤهل حممد خ�سر خليل من  كلغ(، 

كلغ   80 )حت��ت  ال��راب��ع  التدخل  ف��وج 

من  زيتون  غ�سان  اأول  الرقيب  ما�سرز(، 

لواء الدعم )حتت 110 كلغ(. 

كرم  طوين  اجلندي  الثاين:  املركز  يف   -

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  من 

)حتت 70 كلغ(، الرقيب اأحمد قمحية 

 90 )حتت  الثاين  الربية  احلدود  فوج  من 

عبدالله  جيهاد  اأول  امل��ع��اون  كلغ(، 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  من 

)حتت 100 كلغ ما�سرز(. 

- يف املركز الثالث: املجند املمّددة خدماته 

حممد علي يو�سف من لواء امل�ساة احلادي 

ع�سر )حتت 100 كلغ(.

- رفع املحدلة: 

زيتون  غ�سان  الرقيب  الأّول:  املركز  يف   -

كلغ(،   110 )حت��ت  ال��دع��م  ل���واء  م��ن 

امل�ساة  ل��واء  من  حمية  الهادي  اجلندي 

الثاين )حتت 120 كلغ(. 

كاظم  ال��ع��ري��ف  ال��ث��اين:  امل��رك��ز  يف   -

)حتت  اللوج�ستي  اللواء  من  ال�سواحلي 

90 كلغ(، الرقيب حممود نزال من لواء 

كلغ(،   100 )حتت  ع�سر  الثاين  امل�ساة 

العريف م�سطفى دلول من فوج املدفعية 

الثاين )حتت 120 كلغ(. 

�سومان  علي  الرقيب  الثالث:  املركز  يف   -

 70 )حت��ت  ع�سر  الثاين  امل�ساة  ل��واء  من 

ل��واء  م��ن  حنا  ح��امت  الرقيب  ك��ل��غ(، 

اجلندي  70 كلغ(،  الثاين )حتت  امل�ساة 

اأحمد اخل�سر من فوج احلدود الربية االأول 

)حتت 80 كلغ(.

رفع املخل:

كرم  طوين  اجلندي  الأّول:  املركز  يف   -

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  من 

)حتت 70 كلغ(، اجلندي الهادي حمية 

من لواء امل�ساة الثاين )حتت 120 كلغ(، 

فوج  م��ن  خليل  خ�سر  حممد  امل��وؤه��ل 

التدخل الرابع )حتت 80 كلغ املا�سرز(. 

ريا�ضة 
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بطولة لبنان 

والعرب يف 

الريا�ضات التقليدية

للعام 2015

الرماية بامل�ضد�س

حّل مقر عام اجلي�ش يف املركز 

االأّول يف بطولة اجلي�ش يف الرماية 

الت�سنيف  ���س��م��ن  ب��امل�����س��د���ش 

فوج  تله   ،2015 للعام  االإجمايل 

الثاين  املركز  يف  البحر  مغاوير 

ومعهد التعليم يف املركز الثالث.

اأّما يف بطولة اجلي�ش يف الرماية 

�سمن   2015 ل��ل��ع��ام  بامل�سد�ش 

حّل  فقد  االإف����رادي،  الت�سنيف 

النقيب �سربل �سماحة من مغاوير 

البحر يف املركز االأّول، وامللزم اأّول 

الثاين،  امل��رك��ز  يف  مو�سى  علي 

وامللزم اأّول جرج�ش رزق من مقر 

عام اجلي�ش يف املركز الثالث.

اخرتاق ال�ضاحية
�ضباق ماراثون 

احلياة الرابع 

مل�ضافة 5 كلم

 ،2015 الريا�سي  العام  ن�ساطات  اإط��ار  يف 

ال�ساحية  الخ��راق  اجلي�ش  بطولة  اأقيمت 

 - )عم�سيت   2015/11/25 بتاريخ  كلم   12

البرون( وقد حّل �سمن الت�سنيف االإجمايل 

لواء امل�ساة االأّول يف املركز االأّول، ولواء احلر�ش 

امل�ساة  ول��واء  ال��ث��اين،  املركز  يف  اجلمهوري 

اخلام�ش يف املركز الثالث. 

اخراق  ل�سباق  االإف��رادي  الت�سنيف  يف  اأّما 

ح�سني  امل��ع��اون  فحّل  كلم،   12 ال�ساحية 

عوا�سة من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز 

االأّول، والعريف عمر عي�سى من لواء احلر�ش 

املمددة  واملجّند  الثاين،  املركز  اجلمهوري يف 

امل�ساة  ل��واء  من  الدين  زي��ن  زاه��ر  خدماته 

اخلام�ش يف املركز الثالث.

يف  ع�سكريون  ���س��ارك 

���س��ب��اق م���اراث���ون احل��ي��اة 

كلم   5 مل�سافة  ال��راب��ع 

جمعية  نظمته  ال����ذي 

عيد  مبنا�سبة  ال��ه��دى 

العاملي  واليوم  اال�ستقلل 

تاأ�سي�ش  وذك��رى  للطفل 

اجلمعية يف بلدة اأن�سارية، 

اأّول  اجل��ن��دي  ح��ّل  حيث 

اإعداد:

ليال �ضقر الفحل
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حنا  ح��امت  الرقيب  الثاين:  املركز  يف   -

من لواء امل�ساة الثاين )حتت 70 كلغ(، 

من  زيتون  وائل  خدماته  املمددة  املجّند 

كلغ(،   120 )حتت  الثامن  امل�ساة  ل��واء 

العريف م�سطفى دلول من فوج املدفعية 

الثاين )فوق 120 كلغ(. 

كاظم  ال��ع��ري��ف  الثالث:  املركز  يف   -

)حتت  اللوج�ستي  اللواء  من  ال�سواحلي 

90 كلغ(، الرقيب حممود نزال من لواء 

امل�ساة الثاين ع�سر )حتت 100 كلغ(.

بطولة العرب

يف بطولة العرب )الرابعة( اأحرز الفريق 

املركز  يف  فل�سطني  اأعقبه  االأّول  املركز 

اأّم��ا  الثالث.  املركز  يف  وال��ع��راق  الثاين 

ال�سكل  على  فكانت  الفردية  النتائج 

االآتي:

• رفع اجلرن: 
�سومان  علي  الرقيب  الأّول:  املركز  يف   -

 70 )حت��ت  ع�سر  الثاين  امل�ساة  ل��واء  من 

من  زيتون  غ�سان  اأول  الرقيب  كلغ(، 

لواء الدعم )حتت 110 كلغ(.

كرم  طوين  اجلندي  الثاين:  املركز  يف   -

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  من 

خ�سر  حممد  املوؤهل  كلغ(،   70 )حتت 

)حتت  الرابع  التدخل  فوج  من  خليل 

جيهاد  اأول  املعاون  املا�سرز(،  كلغ   80

للريا�سة  العايل  املركز  من  عبدالله 

الع�سكرية )حتت 100 كلغ(.

- يف املركز الثالث: الرقيب اأحمد قمحية 

 90 )حتت  الثاين  الربية  احلدود  فوج  من 

حممد  خدماته  املمددة  املجند  كلغ(، 

علي يو�سف من لواء امل�ساة احلادي ع�سر 

)حتت 100 كلغ(.

• رفع املحدلة:
غ�سان  اأول  الرقيب  الأول:  املركز  يف   -

زيتون من لواء الدعم )حتت 110 كلغ(، 

امل�ساة  ل��واء  من  حمية  الهادي  اجلندي 

الثاين )حتت 120 كلغ(.

يف املركز الثاين: الرقيب حممود نزال من 

لواء امل�ساة الثاين ع�سر )حتت 100 كلغ(، 

العريف م�سطفى دلول من فوج املدفعية 

الثاين )فوق 120 كلغ(.

اخل�سر  اأحمد  اجلندي  الثالث:  املركز  يف 

 80 )حتت  االأّول  الربية  احل��دود  فوج  من 

من  ال�سواحلي  كاظم  العريف  كلغ(، 

اللواء اللوج�ستي )حتت 90 كلغ(.

• رفع املخل:
كرم  طوين  اجلندي  الأول:  املركز  يف   -

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  من 

)حتت 70 كلغ(، اجلندي الهادي حمية 

من لواء امل�ساة الثاين )حتت 120 كلغ(. 

جيهاد  اأول  املعاون  الثاين:  املركز  يف   -

للريا�سة  العايل  املركز  من  عبدالله 

املجند  كلغ(،   80 )ف��وق  الع�سكرية 

لواء  من  زيتون  وائ��ل  خدماته  امل��م��ددة 

امل�ساة الثامن )حتت 120 كلغ(، العريف 

الثاين  املدفعية  فوج  من  دلول  م�سطفى 

)فوق 120 كلغ(.

- يف املركز الثالث: الرقيب حامت حنا من 

لواء امل�ساة الثاين )حتت 70كلغ(، املوؤهل 

التدخل  ف��وج  من  خليل  خ�سر  حممد 

الرابع )حتت 80 كلغ(، العريف كاظم 

ال�سواحلي من اللواء اللوج�ستي )حتت 90 

لواء  من  ن��زال  حممود  الرقيب  كلغ(، 

امل�ساة الثاين ع�سر )حتت 100 كلغ(.

امل�ساة  لواء  من  �سويدان  علي 

ال�سابع يف املركز االأّول )8.45 

خدماته  املمددة  واملجّند  د(، 

امل�ساة  لواء  من  حديد  دروي�ش 

الثاين يف املركز الثاين )8.46 

من  ن�سر  مالك  واملعاون  د(، 

لواء امل�ساة اخلام�ش يف املركز 

الثالث )8.59 د(.



�سارك العب فريق اجلي�ش 

اأول  الرقيب  اجل��ودو  لعبة  يف 

و�سيم عبيد �سمن بعثة منتخب لبنان 

التي  الدولية  قرب�ش  بطولة  يف  للجودو 

حيث   ،2015/11/28 بتاريخ  اأقيمت 

تغّلبه  بعد  وذل��ك  االأّول  املركز  اأح��رز 

امل���ب���اري���ات  يف 

ال���ث���لث ال��ت��ي 

على  خا�سها 

كل من:

كريياكو   -

تي�ش  جيو ن�ا با

 Kyriacou (

قرب�ش  م��ن   )Panagiotis
.)Ipon( بال�سربة القا�سية

 )Kanaan Fanos( كنعان فانو�ش -

.)Ipon( من قرب�ش بال�سربة القا�سية

 Aparian( ف���ارت���ان  اأب����اري����ان   -

Vartan(من قرب�ش باالن�سحاب.

�ساركت الكلية احلربية 

يف ن�ساطات ريا�سية باألعاب 

العربية  بريوت  جامعة  نّظمتها  القوى 

�سمعون  كميل  مدينة  ملعب  على 

الريا�سية ومب�ساركة اجلامعة اللبنانية 

االأمريكية وجاءت النتائج كاالآتي:

والثالث  االأول  باملركزين  ف��ازت   -

بالوثب الطويل.

- فازت باملركز االأول برمي 

الكرة احلديد.

- فازت باملركز الثالث ب�سباق 60 مر.

الثالث،  الثاين،  باملراكز:  ف��ازت   -

وال�سابع  ال�ساد�ش  اخلام�ش،  ال��راب��ع، 

ب�سباق 4 كلم.

ريا�ضة 
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�ضباق ال�ضتقالل الثالث مل�ضافة 18 كلم

الثالث  اال�ستقلل  �سباق  يف  �سارك 

من  ع�����س��ك��ري��ون  ك��ل��م   18 مل�سافة 

وكانت  وال��وح��دات،  القطع  خمتلف 

على  العمرية  الفئات  بح�سب  النتائج 

النحو االآتي: 

الرفاعي  غازي  اجلندي  �ضنة:   24  -19  •
االأول،  املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج  من 

املجّند املمّددة خدماته مهدي زعير من 

الثاين،  املركز  يف  االأول  املدرعات  فوج 

طرادي��ة  عم��اد  ال�ساب��ط  والتلمي��ذ 

املرك��ز  يف  احلربي��ة  الكلي��ة  م��ن 

الث��الث.

من  �سبح  نور  اجلندي  �ضنة:   39  -25  •
االأول،  املركز  يف  االأول  امل��درع��ات  ف��وج 

فوج  من  طالب  حممد  اأحمد  اجلندي 

مغاوير البحر يف املركز الثاين، واجلندي 

اإياد زين الدين من فوج املدرعات االأول 

يف املركز الثالث.

مهدي  اأول  الرقيب  �ضنة:   44  -40  •
املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج  من  �سبلي 

االأول.

لعبة اجلودو

األعاب القوى ن�ضاطات ريا�ضية مبنا�ضبة 

عيد ال�ضتقالل للعام 2015

ن���ّظ���م امل���رك���ز ال���ع���ايل ل��ل��ري��ا���س��ة 

ا يف لعبة امللكمة  الع�سكرية لقاءاً ودياً

الريا�سي  حلود  اإميل  الرئي�ش  جمّمع  يف 

الع�سكري �سارك فيه العبون من فريق 

االأم��ن  من  واآخ���رون  اللبناين  اجلي�ش 

اللعبني  اإىل عدد من  باالإ�سافة  العام، 

املدنيني.

املركز  قائد  الهد  جورج  العميد  �سّلم 

بالوكالة  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

امليداليات للفائزين. وقد حّل كل من 

اجلندي اأول حممد غملو�ش )56 كلغ( 

من لواء امل�ساة ال�ساد�ش، واجلندي ميكال 

العايل  املركز  من  كلغ(   64( بطر�ش 

املمددة  واملجند  الع�سكري،  للريا�سة 

من  كلغ(   75( املقداد  قا�سم  خدماته 

االأّول،  املركز  يف  ال�ساد�ش  التدخل  فوج 

من  كلغ(   91( ط��راف  ربيع  واجلندي 

اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين.



لبنان  بطولة  يف  اجلي�ش  فريق  �سارك 

بلعبة رفع االأثقال للعام 2015 اإىل جانب 

اجلي�ش  فريق  حّل  حيث  اأندية  ثمانية 

ويف  نقطة،   63 بر�سيد  االأّول  املركز  يف 

النتائج: تفا�سيل 

كرم  طوين  اجلندي  �ضنة:   39-21  •
للريا�سة  العايل  املركز  )62 كلغ( من 

 69( حنا  حامت  الرقيب  الع�سكرية، 

العريف  الثاين،  امل�ساة  لواء  من  كلغ( 

من  كلغ(   85( ال�سواحلي  كاظم 

ب�سام  اأول  الرقيب  اللوج�ستي،  اللواء 

الدعم،  لواء  من  كلغ(   105( زيتون 

والعريف م�سطفى دلول )فوق 105 كلغ( 

يف  جميعهم  الثاين،  املدفعية  فوج  من 

املركز االأّول.

من  )77كلغ(  اخل�سر  اأحمد  اجلندي 

فوج احلدود الربية االأّول والرقيب حممود 

الثاين  امل�ساة  لواء  من  كلغ(   94( نزال 

ع�سر يف املركز الثاين.

امل�سري  يو�سف  املقّدم  �ضنة:   49  -45  •
للريا�سة  العايل  املركز  )94 كلغ( من 

الع�سكرية يف املركز االأّول.

خ�سر  حممد  املوؤهل  �ضنة:   44-40  •
التدخل  فوج  من  كلغ(   85( خليل 

الرابع يف املركز الثاين.

املجّند  دون:  وما  �ضنة  الع�ضرين  عن   -

املمددة خدماته وائل زيتون )85 كلغ( 

املرك��ز  يف  الثامن  امل�ساة  لواء  من 

الثان��ي.

الع�سكريني  من  عدد  �سارك 

من خمتلف القطع الع�سكرية 

حّل  حيث   ،2015 للعام  البدنية  القوة  يف  لبنان  بطولة  يف 

للريا�سة  العايل  املركز  من  كلغ(   66( كرم  طوين  اجلندي 

لواء  من  كلغ(   74( ال�سواحلي  حممد  الرقيب  الع�سكرية، 

اللواء  من  كلغ(   83( ال�سواحلي  كاظم  اجلندي  الدعم، 

اللوج�ستي، املقّدم يو�سف امل�سري )93 كلغ( من املركز العايل 

حممود  الرقيب  الع�سكرية،  للريا�سة 

امل�ساة  لواء  نزال )93 كلغ( من 

م�سطفى  والعريف  ع�سر،  الثاين 

االأّول.  املركز  يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كلغ(   120( دلول 

 83( زيتون  وائل  خدماته  املمددة  املجّند  من  كّل  حّل  بينما 

كلغ( من لواء امل�ساة الثامن، املوؤهل حممد خ�سر خليل )83 

ا، حّل  اأخرياً الثاين.  الرابع يف املركز  التدخل  كلغ( من فوج 

الرقيب اأحمد قمحية )83 كلغ( من فوج احلدود الربية الثاين 

يف املركز الثالث.

بطولة  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  نّظم 

وامل�سارعة  الرومانية  امل�سارعة  لعبتي  يف  اال�ستقلل 

احلّرة، وذلك يف جمّمع الرئي�ش اإميل حلود الريا�سي 

ا. وقد جاءت  الع�سكري مب�ساركة 13 ناٍد و60 العباً

االآتي:  النحو  على  الرومانية  امل�سارعة  يف  النتائج 

 66( ال�سامي  �سعيد  اأول  اجلندي  من  كل  حّل 

كلغ( يف لواء امل�ساة الثاين، اجلندي علي نظام )66 

الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز  من  كلغ( 

كلغ(   75( اأحمد  علي  خدماته  املمددة  املجّند 

م�سيك  حممد  خدماته  املمددة  املجّند  البحرية،  القوات  من 

 81( ال�سوري  مي�سال  اجلندي  االأ�سغال،  فوج  من  كلغ(   75(

كلغ( من املركز العايل للريا�سة الع�سكرية، الرقيب اأحمد 

العريف  الثاين،  الربية  احلدود  فوج  من  كلغ(   86( قميحة 

واجلندي  الثاين،  امل�ساة  لواء  من  كلغ(   97( ترحيني  ح�سن 

املركز  يف  الثاين  امل�ساة  لواء  من  كلغ(   125( حمية  الهادي 

االأّول، واجلندي فيليب احلاج )125 كلغ( من املركز العايل 

للريا�سة الع�سكرية يف املركز الثاين.

اأّما يف امل�سارعة احلّرة، فحّل كل من املجّند املمددة خدماته 

واجلندي  العا�سر،  امل�ساة  لواء  من  كلغ(   57( ح�سن  اأحمد 

للريا�سة  العال  املركز  من  كلغ(   61( احلوراين  اليا�ش 

 66( عثمان  جهاد  خدماته  املمددة  املجّند  الع�سكرية، 

وواملجّند املمددة خدماته حممد  الثاين  امل�ساة  لواء  كلغ( من 

ملك )70 كلغ( من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز االأّول. 

اأّما املركز الثاين، فناله كّل من املجّند املمددة خدماته علي 

واجلن��دي  ال�س��اد�ش،  امل�س��اة  ل��واء  )61 كل��غ( من  اإ�سماعيل 

ج��ان بي��ار اإيلي��ا )80 كل��غ( من املرك��ز العال��ي للريا�س��ة 

الع�سكرية. 

119 العدد 367

لعبة امل�ضارعة

بطولة لبنان يف القوة البدنية للعام 2015

بطولة لبنان بلعبة رفع 

الأثقال للعام 2015
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بطولة ال�ضتقالل الرابعة ع�ضر للتجذيف

يف  االأول  املركز  يف  اجلي�ش  فريق  حّل 

االأرغومير  ل�سباقي  النهائي  الت�سنيف 

 99 )بر�سيد  وامل��اء  نقطة(،   60 )بر�سيد 

يف  م�ساركة  اأندية   7 بني  من  نقطة(، 

بطولة لبنان للتجذيف للعام 2015، والتي 

نّظمها االحتاد اللبناين للعبة يف قاعدة 

بريوت البحرية.

للع�سكريني،  الفردي  الت�سنيف  اأّم��ا 

فقد جاء على النحو االآتي:

ويف الت�سنيف النهائي ل�سباقات املاء، حّل فريق اجلي�ش، يف املركز االأول من اأ�سل ثلثة اأندية م�ساركة، بر�سيد 91 نقطة.

�سباق االأرغومير )فردي رجال(:

الت�سنيفالتوقيتالوزن وامل�سافةالقطعةالرتبةاالإ�سم وال�سهرة

ثقيل فوق 23 �سنة املركز العايل للريا�سة الع�سكريةرقيب اأولمارون اخلوري

2000م

االأول7.00.00 د.

الثاين7.05.00 د.لواء امل�ساة الثاينجمند )م.خ(حمزة حمية

ثقيل حتت 23 �سنة املركز العايل للريا�سة الع�سكريةجمند )م.خ(بلل طلي�ش

2000م

االأول6.57.5 د.

الثاين7.11.6 د.املركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديطانيو�ش القزي

الثالث7.26.3 د.الكلّية احلربيةجنديجورجيو بطر�ش

خفيف فوق 23 �سنة فوج املغاويررقيب اأولابراهيم عبود

2000م

االأول7.09.2 د.

الثاين7.31.2 د.لواء امل�ساة الثاين ع�سرجمند )م.خ(�سلح العري�سي

�سباق االأرغومير )فردي �سيدات(:

منت�سبتان اإىل املركز العايل مدنيةجينيفر خوري

للريا�سة الع�سكرية

خفيف حتت 18 �سنة 

500م

االأوىل1.56.4 د.

الثالثة2.01.1 د.مدنيةجوي اخلوري

�سباق املاء )فردي رجال(:

الت�سنيفالتوقيتالوزن وامل�سافةالقطعةالرتبةاالإ�سم وال�سهرة

خفيف فوق 23 �سنة فوج املغاويررقيب اأولابراهيم عبود

2000م

االأول7.37.79 د.

الثاين7.57.86 د.لواء امل�ساة الثامنعريف اأولجورج خمول

خفيف حتت 23 �سنة لواء امل�ساة الثاينجمند )م.خ(حمزة حمية

2000 مر

االأول8.03.15 د.

الثالث8.15.97 د.لواء امل�ساة الثاين ع�سرجمند )م.خ(�سلح العري�سي

مفتوح املركز العايل للريا�سة الع�سكريةرقيب اأولمارون اخلوري

2000م

االأول8.34.61 د.

الثاين8.27.72 د.املركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديطانيو�ش القزي

�سباق املاء )فردي �سيدات(:

منت�سبتان اإىل املركز العايل مدنيةجينيفر خوري

للريا�سة الع�سكرية

خفيف حتت 18 �سنة 

500م

االأوىل2.11.19 د.

الثالثة2.23.51 د.مدنيةجوي اخلوري

بطولة لبنان لالأحزمة امللّونة

علي  خدماته  امل��م��ّددة  املجّند  �سّنف 

الربية  نون )68 كلغ( من فوج احلدود 

االأّول اأّوالاً يف بطولة لبنان للأحزمة امللّونة 

بلعبة التايكواندو، ونال احلزام االأحمر. 

�ضباق 

ال�ضتقالل 

ال�35 

لل�ضباحة

اللوج�ستي  اللواء  من  داغر  لوي�ش  اجلندي  حّل 

ال�35  اال�ستقلل  �سباق  يف  اأّوالاً  دقيقة(   16.10.98(

لل�سباحة مل�سافة 1000 مر، فيما حّل اجلندي حممد 

ا.  ثانياً دقيقة(  ال��دع��م)16.20.60  لواء  من  عجمي 

الع�سكرية  ال�سرطة  من  زي��ادة  وائل  الرقيب  اأّم��ا 

ا. )16.59.86 دقيقة( فحّل ثالثاً
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�سباق املاء )زوجي رجال(:

الت�سنيفالتوقيتالوزن وامل�سافةالقطعةالرتبةاالإ�سم وال�سهرة

خفيف فوق 23 �سنة فوج املغاويررقيب اأولابراهيم عبود

2000م

االأول6.38.12 د.

لواء امل�ساة الثامنعريف اأولجورج خمول

الثاين7.06.49 د.لواء امل�ساة الثاينجمند )م.خ(حمزة حمية

لواء امل�ساة الثاين ع�سرجمند )م.خ(�ضالح العري�ضي

مفتوح املركز العايل للريا�سة الع�سكريةرقيب اأولمارون اخلوري

2000م

االأول6.54.45 د.

لواء امل�ساة االأولجنديطانيو�ش القزي

الثاين7.38.16 داملركز العايل للريا�سة الع�سكريةرقيب اأولحممد خالد

املركز العايل للريا�سة الع�سكريةجمند )م.خ(بلل طلي�ش

�سباق املاء )زوجي �سيدات(:

منت�سبتان اإىل املركز العايل مدنيةجينيفر خوري

للريا�سة الع�سكرية

خفيف حتت 18 �سنة 

500م

االأول1.48.84 د.

مدنيةجوي اخلوري

بطولة لبنان الإفرادية بلعبة �ضيف املبارزة

اخل��وري  �سفيق  اأّول  امل��ع��اون  ح��ّل 

بطولة  يف  اأّوالاً  التا�سع  امل�ساة  لواء  من 

املبارزة.  �سيف  االإفرادية بلعبة  لبنان 

زياد  اأّول  املعاون  من  كّل  حّل  فيما 

الثالث  التدّخل  فوج  من  اجللبوط 

واملعاون اأول بهيج �سرانق من املركز 

العايل للريا�سة الع�سكرية يف املركز 

فا�ستحقه  الثالث  املركز  اأّما  الثاين. 

من  عطالله  طانو�ش  اأول  اجل��ن��دي 

املركز العايل للريا�سة الع�سكرية. 

حّل املوؤهل اأّول حممود علي اأحمد من لواء امل�ساة الثامن اأّوالاً يف بطولة لبنان االإفرادية يف �سيف 

احل�سام التي نّظمها االإحتاد اللبناين للمبارزة، يف جممع الرئي�ش اإميل حلود الريا�سي الع�سكري. 

كما حّل املعاون اأّول �سفيق اخلوري من لواء امل�ساة التا�سع يف املركز الثاين. اأّما يف املركز الثالث 

فقد حّل كّل من املعاون اأول زياد اجللبوط من فوج التدخل الثالث والرقيب اأول ربيع وهبة من 

فوج التدخل اخلام�ش. 

ويف بطولة لبنان للقدامى يف لعبة �سيف احل�سام فحّل املعاون اأول بهيج �سرانق من املركز العايل 

للريا�سة الع�سكرية يف املركز االأّول واملعاون اأول جان �سبيح من لواء الدعم يف املركز الثالث.

بطولة لبنان 

الإفرادية 

يف �ضيف 

احل�ضام
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بطولة كاأ�س لبنان يف لعبة 

3x3 كرة ال�ضلة

للريا�سة  ال���ع���ايل  امل���رك���ز  ن��ّظ��م 

يف  لبنان  كاأ�ش  بطولة  الع�سكرية 

لعبة كرة ال�سلة 3x3 التي �سارك فيها 

ووحداته،  اجلي�ش  قطع  من  ا  فريقاً  16

احلر�ش  ل���واء  ف��ري��ق  نهايتها  يف  ف��از 

اجلمهوري على فريق القوات البحرية.

بطولة 

كاأ�س لبنان 

يف لعبة 

كرة ال�ضّلة

املركز  يف  اجلي�ش  فريق  ح��ّل 

فريق   14 اأ���س��ل  )م���ن  ال��ث��ام��ن 

لبنان  م�سارك( يف بطولة كاأ�ش 

يف لعبة كرة ال�سّلة التي نّظمها 

االإحتاد اللبناين لكرة ال�سّلة.

بطولة لبنان 

بلعبة الرتياتلون 

للعام 2015 

نّظم االإحتاد اللبناين للرياتلون بطولة لبنان يف منطقة امليناء - طرابل�ش وقد فاز 

كّل من اجلندي اأول علي الزعبي من لواء امل�ساة التا�سع يف املركز االأول عن الفئة 

العمرية 24-29 والعريف م�سطفى بدور من فوج احلدود الربية االأول يف املركز الثاين 

جاك  املعاون  حّل  فقد   ،39-30 العمرية  الفئة  عن  اأّما  نف�سها.  العمرية  الفئة  عن 

خمايل من فوج االأ�سغال امل�ستقل اأّوالاً فيما حّل العريف اأحمد �سموا من فوج التدخل 

اأول علي زيعور من  ا. يف ما خ�ّش خ�ّش الفئة العمرّية 40-49، حّل املوؤهل  الثاين ثانياً

ا. اللواء اللوج�ستي ثالثاً
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بطولة لبنان بلعبة املواي 

تاي – تاي بوك�ضينغ

املركز  يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  من  اأوندا�ش  اأحمد  اجلندي  حّل 

االأول عن وزن 63.5 كلغ يف بطولة لبنان )الدرجة االأوىل( بلعبة املواي تاي – تاي 

بوك�سينغ.

مباراة ودية يف كرة الطاولة

�سارك فريق منتخب اجلي�ش يف لعبة كرة 

الطاولة يف مباراة ودية نّظمتها جامعة العلوم 

كل  فاز  وقد  اجلامعة،  طلب  مع  احلديثة 

العايل  اأحمد حرب من املركز  من اجلندي 

عفيف  اللعب  على  الع�سكرية  للريا�سة 

جبيلي بنتيجة 3-�سفر، واملعاون وائل �سيف 

اللعب  على  اجلي�ش  مو�سيقى  من  الدين 

ه�سام الطويل بنتيجة 3-1، واملعاون م�سطفى 

الدقدوقي من مو�سيقى اجلي�ش على اللعب 

مالك العيا�ش بنتيج�ة 3- �سفر.

بطولة 

لبنان 

لكمال 

الأج�ضام

بطولة  البدنّية  والربية  للقوة  اللبناين  االحتاد  نّظم 

لبنان لكمال االأج�سام للعام 2015، يف مدينة كميل 

ح�سنني  االحتاد  رئي�ش  برعاية  الريا�سية،  �سمعون 

الع�سكرية.  للريا�سة  العايل  املركز  من  ووفد  مقّلد 

التوجيه  اأ�سعد من مديرية  اأول عزام  املوؤهل  اأحرز  وقد 

على  الثالثة  للمرة  كلغ   75 وزن  عن  االأول  املركز 

التوايل.
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�ضابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�ض�س 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 اجلي�س  العنوان  • تر�ضل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« 

-  »م�ضابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�ضتطاعة امل�ضرتك ت�ضليم امل�ضابقة 
ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 كانون الثاين  2016.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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1�  ما نتمناه لكم 

جميعا، وطننا احلبيب، 

 حبنا ال�سديد.

2� فريق كرة قدم فرن�سي، جمل �سغري، 

 ق�ساء لبناين، عا�سمة اآ�سيوية.

3� حفر البئر، هررة، يدفعون �سديدا، 

 اآخر ليلة من القمر.

4� يقطع، يبالغ يف اكرامه، نهر 

ا.  اأوروبي، عا�سمة بنني �سابقاً

5� نرجعها، �سمري مت�سل، رئي�ش وزراء 

 هندي راحل، قرع اجلر�ش.

6� مطار يف فرن�سا، حرف جر، حّرك 

 ورّج، نا�سرت وقّوت.

7� نوع من ال�سجر، �سئم، من اأع�ساء 

 اجل�سم.

8� يخ�سني، مركز تاريخي يف ال�سوف، 

 يهدم.

9� جزيرة تابعة لت�سيلي، �ساعر فرن�سي، 

 اطماأّن، مدينة فرن�سية.

10� حمكم وثيق، بحرية اأوروبية، اأحد 

 الوالدين، م�سمار.

11� ماركة �ساعات، الين ويا�سر، 

 جواب، عطفت وثنيت.

12� اأمري بريطاين، روائية اأمريكية 

 راحلة.

13� جزيرة يف املتو�سط، فريق كرة 

 م�سري، مدينة يف جنوب فرن�سا.

14� مادة غرائية، حر الظهرية، كل 

 مكان حممي منيع.

 15� ت�سّوع الطيب، تغيري.

16� اآخر االأباطرة الرومان يف الغرب، 

 ح�سلت العطية.

17� مدينة بريطانية، اأق�سد املكان، 

 عيون املياه.

18� اأمطرت ال�سماء، جمعية دولية 

 اأ�س�سها هرني دونان، عمر.

19� بلدة يف ال�سوف، ي�ستعمل للتدخني، 

 ندموا وطلبوا الغفران.

ها ويفرقها،  20� اأن�سدنا �سعرا، ير�سّ

 الوزن.

21� �سّدة، دولة يف اأمريكا الو�سطى، بلدة 

يف املنت.

اأفقًيا:

عمودًيا:

ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

الفغايل  اأول داين  • املعاون 
فوج احلدود الربية الثالث.

• املعاون ح�ضني م�ضطفى 
لواء امل�ساة العا�سر.

• اجلندي وداد حنا 
منطقة اجلنوب.

• هبة �ضمري من�ضور 
وادي �سحرور العليا.
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لل سس اا بب لل اا شش يي جج لل اا بب يي رر دد تت لل اا

يي نن وو رر يي بب لل اا نن اا نن بب لل تت وو رر يي بب

نن يي بب يي لل يي فف لل اا سس تت يي نن يي رر وو نن تت

دد لل دد يي تت لل رر اا نن وو خخ بب وو يي هه

سس طط وو اا وو رر تت اا نن مم اا

يي جج يي لل مم لل اا دد وو مم حح مم دد بب اا هه دد جج

وو رر غغ زز وو اا يي نن اا تت يي رر وو مم اا
اا شش اا بب لل اا قق يي فف وو تت حح اا يي مم
غغ دد قق اا رر لل اا تت نن زز اا وو كك
نن اا رر دد جج قق رر اا يي بب لل اا رر نن وو
رر فف اا وو نن وو اا تت جج رر وو جج رر

ةة نن نن مم لل اا لل رر وو يي تت وو بب يي جج

سس هه سس مم تت يي وو اا نن شش لل اا لل اا مم كك حح

اا نن اا رر بب يي تت نن زز اا مم مم يي دد اا لل اا

نن حح نن اا زز مم رر هه خخ لل سس لل تت سس اا
تت وو نن اا حح لل اا نن اا حح تت مم اا لل اا يي بب نن

اا كك تت اا وو يي اا دد يي عع اا نن عع نن لل اا

كك يي لل اا مم مم لل اا مم دد اا وو رر دد قق اا
رر اا مم لل اا كك مم هه نن وو ضض تت رر يي اا رر تت بب

وو نن هه يي مم اا رر بب اا رر كك سس يي رر تت اا بب

زز عع مم لل اا دد هه اا جج هه لل لل اا دد بب عع رر

1� بلدة يف ال�سمال، 

بلدة يف ال�سوف، بحار 

 انكليزي اكت�سف غرونلند.

2� من دول الكومنولث، مرفاأ يف الدولة 

 املذكورة اآنفا، برية.

3� عرب، فيلم م�سري من بطولة جنلء 

 فتحي، رفيقة امل�سور، معّلمون.

4� تلي خم�ش، �سّب املاء، مقاعد، نوع 

 من االأفلم االأمريكية.

5� ممثل لبناين راحل، مقيا�ش غربي، 

 للتمني، قطع البلد.

6� �سعل، جزيرة يونانية، خرق يف 

احلائط، ما ي�ساهد ن�سف النهار من 

 ا�ستداد احلر.

7� لب�ست الثوب الأول مرة، 

من احلبوب، ا�ستخّف ب�، 

 خّط باالأجنبية.

8� �سرورهم وان�سراحهم، ينتزعها 

 ويخرجها برفق، تابعنا.

9� مرفاأ يف غرب فرن�سا، اال�سم الثاين 

لرئي�ش اأمريكي راحل، مّد وفتل 

 ال�سوف، حرف عطف.

 10� اأ�سرا�ش، دولة اأوروبية.

11� مغن كويتي ولد 1961، يحتفل بها، 

 اال�سم الثاين ملمثلة لبنانية.

12� هّياأوا ل� ، حكم على، مرتفع، رّد 

 على.

 13� م�سباح، بحر، قرد ذكر، للنهي.

14� حمّله وم�سكنه، جنال�سهم 

 ون�ساورهم، من و�سائل النقل.

15� غري حمرف، من احلبوب، و�سع 

ال�سيء يف يده، تردد �سوته يف �سدره، نوتة 

 مو�سيقية.

16� اآلة طرب، اأديب و�سيا�سي و�سحفي 

 لبناين راحل، ارت�سم.

17� اأ�سل البناء، بلدة يف ال�سوف، 

 �سكب، ي�سرب بها املثل.

18� والية اأمريكية، حبل ال�سفينة، 

يعا�سدين ويكانفني، اأنزل الطعام اىل 

 جوفه.

19� مقاطعة فرن�سية، تتغط��ى، 

 ال�سم��ع.

20� ال�سقي، تلفى االأمر، 

�سّوتت القو�ش، قليل 

الوجود. 
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• غا�ضتون با�ضالرد:
ف��ي��ل�����س��وف ف��رن�����س��ي 

اهتم   .)1962  �  1884(

ب��ف��ل�����س��ف��ة ال��ع��ل��وم 

النف�سي  وال��ت��ح��ل��ي��ل 

اخل����ا�����شّ ب��امل��ع��رف��ة 

العلمية.

• جوزف برتران:
ري����ا�����س����ي ف��رن�����س��ي 

اهتم   .)1900  �  1822(

االحتماالت  بح�ساب 

وال��ت��ك��ام��ل. واب��ن��ه 

علم  �ش  اأ�سّ مار�سيل، 

حت���رك���ات االأر������ش 

الداخلية.

• بول لجنفان:
فيزيائي فرن�سي )1872 

كتبا  و�سع   .)1946  �

والن�سبية،   اجلاذبية  يف 

وم����وج����ات ال�����س��وت 

البعيدة عن ال�سمع.

 انكلرا

 اجناز

 اأوكرانيا

 ايطاليا

 االأرجنتني

 بولونيا

 بريوت

 بطاريات

 بدور

 برلني

 توافق

 جرافات

 جهابذة

 حدث

 حزم

 خدرنق

 خواريف

 دبلن

 ذهب

 رون�سار

 رقيب

 رومانيا

 زق

 �سوبارو

 �سعد

 �سارتر

 �سرفة

 �سك�سبري

 �سوماخر

 �سادية

 �سوفر

 �سيعة

 طريق

 طفل

 على

 ع�سل

 عندليب

 فاتن

 ف�سيلة

 فريق

 قبيلة

 كاريوكا

 كازينو

 كاترين

 كلمات

 م�سقط

 مباراة

 هدف

 وردة

وجاهة

قامو�ش �سغري

احلل بني يديك

�سعبة احلل�سهلة احلل

 اا لل اا رر جج نن تت يي نن قق ةة حح عع سس لل
 فف تت فف سس فف تت لل رر اا نن فف زز ىى لل عع
 دد اا ضض اا اا وو صص يي كك رر رر مم ةة تت قق
 هه مم يي رر تت رر وو بب وو دد شش دد سس اا فف
 اا لل لل تت نن يي فف سس يي خخ رر رر وو فف اا
 وو كك ةة رر مم بب رر كك رر وو شش اا بب اا وو
 كك ضض يي عع ةة بب ثث شش اا رر وو سس اا رر تت
 رر بب رر لل يي نن اا دد كك قق مم نن رر جج وو
 اا قق بب يي لل ةة ذذ رر حح يي اا وو وو نن اا
 نن نن يي رر تت اا كك هه اا بب خخ رر يي تت يي
 يي اا نن جج اا زز اا اا بب ةة رر زز بب اا طط
 اا قق يي رر فف يي طط قق سس مم اا جج يي يي اا
 نن لل فف طط نن بب دد وو رر كك ةة هه لل رر لل
 لل قق زز وو فف يي رر اا وو خخ هه اا دد اا يي
 بب فف لل اا نن كك لل تت رر اا اا بب نن طط اا
 دد وو رر وو مم اا نن يي اا لل جج ذذ عع بب اا
 بب قق يي رر طط ةة يي دد اا شش وو ةة سس عع دد
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإاّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها، على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

ا، ثم حاول  جداً

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

ا،  تدريجاً

حماوالاً اأن  

تخرقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية االأ�سكال 

الثلثية 

االأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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نة فت�سرع الهيئات واملوؤ�س�سات اإىل مراجعة ح�ساباتها يف ما م�سى،  تنق�سي ال�سّ

ا  دروباً اأّن  اأن يجاوره ف�سل، كما  بّد  اآٍت. هناك ربح وخ�سارة، جناح ال  ويف ما هو 

امل�سمون  النجاح  اإىل  ا  �سعياً �سلوكها  واالإعرا�ش عن  االبتعاد عنها  يجب  �سعبة 

ا للخطر. وجتّنباً

احل�سابات،  الع�سكرية، مت�سي يف طريقها كائنةاً ما كانت  املوؤ�س�سة  وحدها 

»واخلطى  فالر�سالة هي هي،  واخت�سر،  �سمر  اأو  زاد احلجم  ت�سحياتها  وت�ستمّر يف 

مكتوب اأن من�سيها« من دون تعديل وال تهاون.

�سنة  ومتطّلبات  كاملة،  �سنة  جهود  ت�ستدعي  قد  هنا،  واحد  يوم  مهّمة  اإّن 

باإجناز  االأيام  باقي  االهتمام يف  لي�ستمّر  واحد،  يوٍم  يتم حتقيقها يف  قد  كاملة 

مهّمات اأخرى، تكون جاهزة حا�سرة هي االأخرى، وت�ستدعي العجلة واحلر�ش، 

ا، والق�سية  واالأخذ على حممل اجلّد امل�سوؤولية واالهتمام، فالت�سحية كبرية دائماً

هي ق�سية ا�ستقرار وطن و�سلمة مواطنني.

ي�سهر النا�ش احتفاءاً با�ستبدال �سنتهم املن�سرمة ب�سنة جديدة تطّل على االآفاق 

املجهولة، لعّلهم بذلك يحتفلون باإجنازات حّققوها، اأو يتنا�سون عرثات تعر�سوا 

ا مللقاة غٍد ال علم لديهم بخريه و�سّره،  لها اأو يبّثون ال�سجاعة يف نفو�سهم، ا�ستعداداً

واجلندي هو االآخر ي�سهر يف نهاية ال�سنة، اإمّنا لي�ش كما ي�سهر االآخرون، م�سرحه 

ا.  ا، ورّواد م�سرحه اأي�ساً خمتلف متاماً

اإّنه ي�سهر يف كّل مكان ي�ستدعي احلفاظ على ال�سلمة العامة، و�سون الراب 

الوطني وتفويت فر�ش العدوان لدى االأعداء عند احلدود، و�سبط االأمن يف الداخل. 

ا، ورمبا تكون ملغاة بالّتمام،  اأّما �سهرته ال�سخ�سّية والعائلّية فهي موؤّجلة كثرياً

ا، وللأهل اأاّل يعتبوا عليه اآنذاك، لقد كانت اللحظات  فقد ي�ست�سهد ومي�سي بعيداً

واعق، وكان النداء اىل  اأمامه كالرياح، وكانت االأخطار داهمة كال�سّ �سريعة 

ا. اإّن العتب مرفوع هنا، وملغى، فالوطن ي�ستحّق كّل ت�سحية  �ساحة الوغى فورياً

ا فوق  ا �ساخماً من جنوده، لتبقى حدوده و�سيادته م�سونتني، ولي�ستمّر علمه خافقاً

كِلّ �سرٍب من ترابه.

العميد علي قان�ضو

مدير التوجيه

جردة احل�ضاب

عبارة
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