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توؤّثر  اأن  ميكن  ل  لبنان،  على  بظاللها  وترخي  املنطقة 

اإطالًقا على قرار اجلي�ش احلازم يف حماية الوحدة الوطنية 

جاهز  »اجلي�ش  اأن  اإىل  واأ�صار  ال�صتقرار«.  على  واحلفاظ 
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ا�ستقباالت 

الوزير
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وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش

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

اجلي�ش  قائد  مقبل،  �سمري  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  زار 

على  منه  واطلع  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي  جان  العماد 

الأو�ساع امليدانّية على خمتلف املحاور، حيث تنت�سر الوحدات 

الع�سكرية �سواء على احلدود اأو يف الداخل. كما تطّرق البحث 

اإىل عّدة موا�سيع تتعّلق بعمل املوؤ�س�سة الع�سكرية.

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

�سمري مقبل القائم بالأعمال )بالإنابة( لدى ال�سفارة الربيطانية 

زيارة  يف  الع�سكري  امللحق  يرافقه   Hugo Shurter ال�سفري 

بروتوكولية. وقد جرى البحث يف العالقات بني البلدين على 

ال�سعيد الع�سكري و�سبل تعزيزها.

افتخارنا  التعبري عن  اأوّد  الربيطاين:  ال�سفري  قال  اللقاء  وبعد 

والربيطاين  اللبناين  اجلي�سني  بني  القائمة  املتينة  بال�سراكة 

الوزير مقبل ي�ستقبل �سفراء 

ويبحث يف �سبل التعاون

القائم بالأعمال لدى ال�سفارة الربيطانية

رئي�س املحكمة الع�سكرية�سفري فرن�سا

جناًحا  اأحرز  الذي  البا�سل،  اللبناين  للجي�ش  الدعم  وبتقدمي 

نحن  واأ�ساف:  لبنان.  يف  الأميين  حماية  �سعيد  على  كبرًيا 

اأننا نتابع امل�ساريع الرئي�سة التي نقوم بها على احلدود  نوؤكد 

اللبناين  اجلي�ش  مع  نعمل  كما  للبالد،  وال�سرقية  ال�سمالية 

يف جمالت اأخرى، منها التدريب يف لبنان وبريطانيا على حٍد 

�سواء، وننوي امل�سي قدًما يف هذا التعاون.

 Emmanuel Bon وا�ستقبل الوزير مقبل �سفري فرن�سا ال�سيد

العالقات  حول  البحث  وترّكز  الع�سكري.  امللحق  يرافقه 

البلدين، ل �سّيما املتعّلقة باجلوانب الع�سكرية  الثنائية بني 

وت�سليحه من خالل  اجلي�ش  ودعم  وتعزيزها،  تطويرها  و�سبل 

الهبة ال�سعودية.

التي  اخلطوات  يف  بحثنا  اللقاء:  عقب   Bon ال�سفري  وقييال 

ميكن اتخاذها لدعم اجلي�ش اللبناين نظًرا اإىل اأهمّية دوره يف 

�سمان الأمن وال�ستقرار. واأ�ساف: من املهم جًدا بذل املزيد من 

الأرا�سي  اأو حماية  الإرهاب  �سواء يف جمال مكافحة  اجلهود، 

للبنان  ميكن  ول  ال�سوريني،  بالالجئني  والهتمام  اللبنانية 

اأن يواجه هذه التحديات مبفرده.

رئي�ش  الييوزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل  الوزير  ا�ستقبل  كذلك، 

ومدير  ابراهيم،  الركن خليل  العميد  الع�سكرية  املحكمة 

املخابرات العميد الركن اإدمون فا�سل.
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�سفري الوليات املّتحدة الأمريكية

القائم بالأعمال لدى ال�سفارة الربيطانية

ال�سفري امل�سري �سفري دولة �ساحل العاج

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

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

 David ال�سيد  الأمريكية  املّتحدة  الوليات  �سفري  الييريزة،  يف 

Hale، وجرى البحث يف الأو�ساع العامة وعالقات التعاون بني 
جي�سي البلدين. كما ا�ستقبله يف وقت لحق، يف زيارة وداعّية 

مبنا�سبة انتهاء مهّمته يف لبنان.

وا�ستقبل قائد اجلي�ش القائم بالأعمال )بالإنابة( لدى ال�سفارة 

مّت  تعارف،  زيييارة  يف   ،Hugo Shorter ال�سفري  الربيطانية 

خاللها ا�ستعرا�ش العالقات الثنائّية والأو�ساع العامة يف لبنان 

واملنطقة.

Gilbert Doh- ال�سيد العاج  التقى �سفري دولة �ساحل  كما 

الدين  بدر  حممد  الدكتور  امل�سري  وال�سفري   ،Djanhoundy
م�سطفى زايد. وقد جرى البحث يف الأو�ساع الراهنة.

... وقائد قّوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

ا�ستقبل العماد قهوجي يف مكتبه قائد قّوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة اجلرنال لوت�سيانو بورتولنو، وتناول البحث الأو�ساع على 

احلدود اجلنوبّية، والتعاون امل�سرتك بني اجلانبني للحفاظ على 

ا�ستقرار هذه املناطق وتنفيذ القرار 1701.

... وملحق الدفاع الأمريكي

العقيد  الأمييريكييي  الييدفيياع  ملحق  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

التعاون  عييالقييات  يف  معه  وبحث   ،Richard J. Quirk
الع�سكري بني جي�سي البلدين.

ا�ستقباالت 

القائد



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 8365

النائب اأغوب بقرادونيانالنائب هادي حبي�س

النائب �سامي اجلمّيل واملحامي �سا�سني �سا�سني النائب اأنطوان �سعد

... ونواًبا

هادي  مكاري،  فريد  ال�سادة:  النّواب  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

اإىل  البحث  وتطّرق  �سعد،  واأنطوان  بقرادونيان،  اأغوب  حبي�ش، 

الأو�ساع يف البالد والتطّورات الراهنة.

رئي�ش حزب  نف�سه،  الإطار  العماد قهوجي يف  ا�ستقبل  كما 

املحامي  يرافقه  اجلمّيل  �سامي  النائب  اللبنانية  الكتائب 

�سا�سني �سا�سني.

نائب رئي�س جمل�س النواب فريد مكاري
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وفد من الهيئة الطّلبية يف حزب الوطنيني الأحرار

ال�سيد هرني �سفري

وفد من نقابة خمرجي ال�سحافة وم�سّممي الغرافيك

... ووزير ال�سحة العامة

ال�سحة  وزير  وباأوقات خمتلفة،  قائد اجلي�ش،  العماد  ا�ستقبل 

العامة النائب وائل اأبو فاعور، وعر�ش معه الأو�ساع الراهنة.

... ومدير عام اأمن الدولة

ا�ستقبل العماد جان قهوجي مدير عام اأمن الدولة اللواء جورج 

قرعة، وبحث معه يف التعاون الأمني امل�سرتك بني املوؤ�س�ستني.

... ووفوًدا

هرني  ال�سيد  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

�سفري، ووفًدا من نقابة خمرجي ال�سحافة 

النقيب  برئا�سة  الغرافيك  وم�سّممي 

الهيئة  ميين  واآخييير  نيياكييوري،  بيياتييريييك 

الطاّلبية يف حزب الوطنيني الأحرار.



ن�ساطات 

القيادة

العدد 10365

قائد اجلي�ش: حازمون يف 

حماية وحدة لبنان وا�ستقراره

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  اأّكد 

والأحداث  »الأزمات  اأن  قهوجي 

وترخي  املنطقة  جتتاح  اّلتي 

ا�ستمرار  بظاللها على لبنان، كما 

والتجاذبات  الرئا�سي  الفراغ 

والإرب��اك  القائمة،  ال�سيا�سّية 

احلا�سل يف اأداء موؤ�س�سات الدولة، 

ف�ساًل عن الحتجاجات ال�سعبّية، 

ل ميكن اأن توؤّثر اإطالًقا على قرار اجلي�ش احلازم يف حماية الوحدة الوطنية واحلفاظ على ال�ستقرار«. واأ�سار 

اإىل اأن »اجلي�ش جاهز للتدّخل عند احلاجة ملوؤازرة القوى الأمنّية اأو لدى ح�سول خطر جّدي على موؤ�س�سات 

الدولة، وعلى اأرواح املواطنني وممتلكاتهم«.

اجلي�ش  قائد  العماد  كالم 

الييريزة،  يف  لقائه  جيياء خييالل 

متتالية،  دفيييعيييات  وعييلييى 

اأركان القيادة وقادة الوحدات 

حيث  و�سّباطها،  الييكييربى 

املوؤ�س�سة  �سوؤون  معهم  عر�ش 

والإقليمّية  الدولّية  والأو�ساع 

واملحلّية، واأعطى التوجيهات 

يتعّليق  مييا  فيييييي  الييياّلزمييية 

مبهّمات الوحدات يف املرحلة 

الدفاع  مقّدمها  ويف  املقبلة، 

التهديدات  �سّد  الوطن  عن 

ومكافحة  الإ�ييسييرائيييييلييييية، 

على  واحليييفييياظ  الإرهيييييياب 

م�سرية الأمن وال�ستقرار.

قائد اجلي�ش على  اأثنى  وقد 

الع�سكرية  الوحدات  »جهود 

على  للحفاظ  وت�سحياتها 

م�سرية ال�سلم الأهلي، وحماية 

التنظيمات  مييين  احليييييدود 

الإرهييييابييييّييييية، وتييفييكيييييك 

ال�سبكات واخلاليا الإرهابّية 

هذا  يف  لفييًتييا  الييداخييل«،  يف 

»التعزيزات  اأن  اإىل  الإطيييار 

والإجراءات امليدانية املكّثفة 

اجلي�ش  قييوى  اّتخذتها  التي 

قد  ال�سرقّية،  احليييدود  على 

اإىل  وا�ييسييح،  ب�سكل  اأّدت 

امل�سّلحني  حتّركات  تقلي�ش 

املبادرة  على  قدرتهم  و�سّل 

والعييييتييييداء عييلييى مييراكييز 

اجلييييي�ييش واأهيييييايل الييبييلييدات 

املتاخمة لهذه املناطق«.

اإىل  قهوجي  العماد  واأ�ييسييار 

الع�سكريني  »قيي�ييسييّييية  اأن 

الّتنظيمات  لدى  املخطوفني 

الإرهيييابيييّيييية ل تيييزال تيييراوح 

التزام  مكانها، نتيجة عدم 

احلييلييول  الّتنظيمات  هيييذه 

املقرتحة«، موؤكًدا باأن »هذه 

طليعة  يف  �ستبقى  الق�سّية 

اجلي�ش  قيييييادة  اهييتييمييامييات 

هوؤلء  حترير  اإىل  ت�سعى  التي 

ال�سبل  بكل  الع�سكريني 

العماد  واأ�ييسيياف  املييتيياحيية«. 

هو  »اجلييييي�ييش  بييياأن  قهوجي 

اأكرث  وقوي  متما�سك  اليوم، 

وقدراته  م�سى،  وقت  اأي  من 

الع�سكرية يف ازدياد م�ستمّر، 

ل �سّيما مع ت�سّلمه كمّيات 

كبرية من الأ�سلحة والذخائر 

الدول  من  النوعّية  والأعتدة 

الهبة  جانب  اإىل  ال�سديقة، 

التي  ال�سعودية،  الع�سكرية 

حتقيقها  على  العمل  يجري 

يف اأ�سرع وقت ممكن، وور�سة 

الداخل  يف  القائمة  التدريب 

واخلارج«. واعترب اأّن »ت�سارع 

اإىل  املقّدمة  امل�ساعدات  وترية 

املجتمع  يوؤكد ثقة  اجلي�ش، 

يف  الأ�سا�سي  وبدوره  به،  الدويل 

حماية لبنان«.

الييو�ييسييع  يييخيي�ييشّ  ميييا  ويف 

اليييداخيييليييي، اأّكيييييد الييعييميياد 

»الأزميييييييات  اأّن  قييهييوجييي 

والأحييييييييداث اليييتيييي جتييتيياح 

بظاللها  وتييرخييي  املنطقة 

ا�ستمرار  كما  لبنان،  على 

والتجاذبات  الرئا�سي  الفراغ 

والإرباك  القائمة،  ال�سيا�سية 

موؤ�س�سات  اأداء  يف  احلا�سل 

الدولة، ف�ساًل عن التظاهرات 

ل  ال�سعبية،  والحتجاجات 

ميكن اأن توؤّثر اإطالًقا على 

قرار اجلي�ش احلازم يف حماية 

الوحدة الوطنية واحلفاظ على 

ال�ستقرار«. وقال »اإّن اجلي�ش 

احلاجة  عند  للتدخل  جاهز 

لدى  اأو  المنّية،  القوى  ملييوؤازرة 

حيي�ييسييول خييطيير جييييّدي على 

اأرواح  وعلى  الدولة،  موؤ�س�سات 

وممتلكاتهم«،  املواطنني 

على  الطييار  هييذا  يف  م�سدًدا 

»حفظ معنويات الع�سكريني 

يييوؤدون  كونهم  الييداخييل،  يف 

احلييدود،  على  دقيقة  مهمة 

والت�سّدي  الرهاب  حماربة  يف 

للعدو ال�سرائيلي«.

اأّن  قهوجي،  العماد  واأ�ساف 

»اجلي�ش يعمل يف �سبيل كل 

لبنان وم�سلحة اأبنائه جميًعا 

اخلالف  موقع  يف  لي�ش  وهييو 

تكمن  وقّوته  جهة،  اأي  مع 

ال�سيا�سة  بعيًدا عن  بقائه  يف 

من  واحييييدة  م�سافة  وعييلييى 

اجلميع«.

اإىل  ال�سباط  داعييًيييا  وختم 

ك  والتم�سّ فوف،  ال�سّ »ر�ييشّ 

املناقبية  درجيييات  باأق�سى 

الدائم  وال�ستعداد  والن�سباط، 

املحدقة  الأخييطييار  ملواجهة 

بالوطن«.





ن�رشة 

توجيهية
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 عّممت قيادة اجلي�ش- مديرية 

التوجيه، ن�سرة توجيهّية على 

الع�سكريني بعنوان: »تاأّخر دفع 

الع�سكريني ل�سهر ت�سرين  رواتب 

الثاين«.

يف ما يلي ن�ش الن�سرة. 

الثاين عن موعده  ت�سرين  الع�سكريني ل�سهر  تاأّخر دفع رواتب  »نتيجة 

املعتاد، قامت قيادة اجلي�ش باإجراء الت�سالت الالزمة مع اجلهات املعنية 

يف الدولة، وقد اأثمرت هذه الت�سالت عن اإيجاد حّل فوري لهذه امل�ساألة«.

اإّن ما ح�سل وعلى اأهميته، ل ميكن اأن يوؤثر على معنويات الع�سكريني، 

من  ي�سعف  اأو  بالدولة  ثقتهم  يزعزع  اأو 

مهماتهم  مييوا�ييسييليية  عييلييى  عييزميييتييهييم 

ا واأّن اللبنانيني جميًعا،  وواجباتهم، خ�سو�سً

ي�سعون كامل ثقتهم باجلي�ش، ويراهنون 

من  الوطن  حماية  يف  الإنقاذي  دوره  على 

يتعّر�ش  التي  اجل�سام،  والتحديات  الأخطار 

تاريخه. من  امل�سريية  املرحلة  هذه  يف   لها 

حلجم  منها  واإدراًكيييا  اجلي�ش،  قيادة  اإن 

الع�سكريون  يبذلها  التي  الت�سحيات 

وامل�ساعب احلياتية التي يواجهونها، توؤّكد 

املادية،  وحقوقهم  بكرامتهم  مت�سكها 

وامل�ساعدات  الرواتب  دفع  خالل  من  �سواء 

املحددة،  الأوقييات  يف  وغريها  الجتماعية 

اأو ميين خيييالل حييفييظ هيييذه احلييقييوق يف 

املقرتحة،  والرواتب  الرتب  �سل�سلة  م�سروع 

اأفراد  ولقمة عي�ش  الع�سكريني  فمعنويات 

ولن  القيادة،  اأولويات  من  هي  عائالتهم، 

ت�سمح بالتفريط بها حتت اأي ظرٍف من الظروف.

اإذ تقّدر قيادة اجلي�ش عالًيا، التزام الع�سكريني املثابرة على اأداء املهمات 

املوكلة اإليهم، بكّل م�سوؤولية واندفاع، على الرغم من الظروف املادية 

القا�سية التي عاناها اأفراد عائالتهم، تاأمل اأّل تتكّرر هذه ال�سابقة، من 

خالل قيام املعنيني با�ستدراكها قبل ح�سولها، وعدم اإقحام اجلي�ش يف 

هذه  اأبناء  باأن  ثقة  على  وهي  ال�سيقة،  ال�سيا�سية  واخلالفات  النزاعات 

املوؤ�س�سة لن يقفوا عند م�سكلة طارئة من هنا اأو هناك، و�سيتجاوزون ما 

ح�سل بروح املناقبية واللتزام«.

الريزة يف 2015/11/2

العماد قهوجي قائد اجلي�ش

قيادة اجلي�س 

 حول تاأّخر الرواتب

الع�سكريون 

�سيتجاوزون

ما ح�سل بروح 

املناقبّية واللتزام

وناأمل عدم تكراره
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ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

وزير ال�سحة العامة النائب وائل اأبو فاعور

النائب قا�سم عبد العزيز وزير الزراعة النائب اأكرم �سهّيب

وفد من الربنامج الوطني

للوقاية من الإدمان 

امللحق 

الع�سكري الهندي 

رئي�ش الأركان ي�ستقبل وزراء ونواًبا ووفوًدا

يف  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأركيييان  رئي�ش  ا�ستقبل 

فاعور  اأبو  وائل  النائب  العامة  ال�سحة  وزير  الريزة،  يف  مكتبه 

ووزير الزراعة النائب اأكرم �سهّيب وبحث معهما �سوؤوًنا عامة. 

كما ا�ستقبل يف الإطار نف�سه، النائب قا�سم عبد العزيز.

الهندي  الع�سكري  امللحق  �سلمان،  الركن  اللواء  وا�ستقبل 

بني  التعاون  �سبل  يف  معه  وبحث   ،Vikas slathia العقيد 

اجلي�سني اللبناين والهندي.

كذلك، التقى مديرة الربنامج الوطني للوقاية من الإدمان يف 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية ال�سيدة اأمرية نا�سر الدين، يرافقها وفد 

الإدمان يف �سيدا ومن جمعّية  الأهلي ملكافحة  من املجل�ش 

اأ�سدقاء زيرة و�ساطىء �سيدا ومن بلديتها. وبحث املجتمعون يف 
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مدير مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف لبنان ال�سيد فوزي الزيود

رئي�س بلدية املريجة ال�سيد �سمري اأبو خليلوفد من رابطة قدماء القوى امل�سّلحة

الفنان 

نهاد طربيه

منّظم مهرجانات راأ�س املنت

النّحات ال�سيخ �سلح نبا

امل�ساريع والربامج التي و�سعتها اجلمعّيات املذكورة ملكافحة 

الإدمان و�سبل التعاون مع املوؤ�س�سة الع�سكرية يف هذا املجال.

الدولية  املنظمة  مكتب  مدير  الأركييان،  رئي�ش  وا�ستقبل 

للهجرة يف لبنان ال�سيد فوزي الزيود، وبحث معه يف �سبل التعاون 

بني اجلي�ش واملنظمة.

ا وفًدا من رابطة قدماء القوى امل�سّلحة، ورئي�ش  كما التقى اأي�سً

مركز البحوث والدرا�سات ال�سرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين مع 

عدد من �سباطه.

ا، رئي�ش بلدية املريجة ال�سيد �سمري اأبو خليل،  ومن زّواره اأي�سً

والفنان نهاد طربيه ترافقه �سقيقته الإعالمية اأندريه طربيه، 

ومنّظم مهرجانات راأ�ش املنت النّحات ال�سيخ �سالح نبا. 



ن�ساطات 

رئي�س االأركان
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مباٍن جديدة ملديرّية التعاون الع�سكري – املدين

اللواء الركن وليد �سلمان يتفّقد اللواء اللوج�ستي ومديرّية التاأليل

�سلمان ممثاًل  وليد  الركن  اللواء  الأركان  رئي�ش  يف ح�سور 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وال�سفرية الهولندية يف لبنان 

الحتاد  من  كّل  عن  وممّثلني   ،Hester Somsen ال�سيدة 

من  عدد  جانب  اإىل  لبنان،  يف  الأمريكية  وال�سفارة  الأوروبييي 

ال�سباط، اأقيم يف ثكنة �سكري غامن - الفيا�سية حفل افتتاح 

 ،)Cimic( املدين   – الع�سكري  التعيياون  ملديرية  عائدة  مباٍن 

بعييد اأن تيّم تاأهيلها بتمويل من ال�سلطات الهولندية.

ال�سفرية  اإىل  �سكر  كتاب  �سلمان  الركن  اللواء  �سّلم  وقد 

تقديًرا  التذكاري،  اجلي�ش  درع  لها  قييّدم  كما   ،Somsen
جلهود ال�سلطات الهولندّية يف دعم اجلي�ش اللبناين.

تفّقد رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �سلمان مقّري اللواء 

قائد  التقى  حيث  كفر�سيما،  يف  التاأليل  ومديرّية  اللوج�ستي 

والعتاد.  والتاأليل  والقوامة  الهند�سة  ومدراء  اللوج�ستي  اللواء 

الآليات  العمل يف م�ساغل  �سري  اّطلع خالل جولته على  وقد 

احلا�سل  والتطور  املعلوماتية  نظم  وعلى  والأعتدة،  والأ�سلحة 

يف عمل املكننة والتاأليل.

الأركييان  رئي�ش  نّوه  والع�سكريني،  ال�سباط  مع  لقائه  ويف 

الييوحييدات  عمل  تكامل  �ييسييرورة  على  و�ييسييّدد  بجهودهم، 

املهّمات  لإجناز  املقاتلة،  الوحدات  مع  والإدارّية  اللوج�ستية 

مع  �سّيما  ل  احلييدود،  على  والدفاعّية  الداخل  يف  الأمنّية 

والأعتييدة  الأ�سلحيية  من  كمّيييات  تباًعييا  اجلييي�ش  ت�سّلييم 

احلديثيية.







 �إلهام ن�صر تابت

من القلب
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ي������ا ب���ه���ًي���ا 

ك��ال�����س��ب��ح، ي�����س��اب��ق 

ال�سبح، وال يتاأخر يوًما.

يا كتوًما كعتم الليل،

يف  ���س��ام��ًدا،  �سامًتا،  ي��ا 

ك�سخر،  مقيًما،  مبادئه 

كجبل.

لل�سهادة  ك��ان  ما  وط��ن،  يا 

الليل  علب  يف  ت�ستدعيك  اأن 

واملوبقات والو�سخ والب�ساعة.

ر�سدت  االأرز  ول�سموخ  خطواتك،  ر�سمت  للعلى  وطن،  يا 

�سبابك، وتعبك ودمك.

يا بهًيا كال�سبح، ي�سابق ال�سبح:

اأين منه ظلمات ما  اإرهاب  يف اجلرود، ي�سرق مبدًدا ظلمات 

قبل التاريخ.

على احلدود، يقف �سياًجا من عزم ودّم.

يف ال�ساحات وال�سوارع، ي�سّرع �سدره رحًبا كي ال ي�سّد الغ�سب 

اآخر منافذ احللول.

ي��ق��ارع  االأوك������ار،  ويف 

الذي  واملخّدرات  االإج��رام  خطر 

يفتك ب�سبابنا.

يا وطن، اآخ، واآخ...

االأب���ن���اء  ي���رث  ب���ادن���ا  يف 

ومنا�سبهم  اآبائهم  ث��روات 

واملراكز. وقدرك اأن تكون 

ترثها،  التي  الرثوة  ال�سهادة 

واملن�سب الذي ترتقي اإليه، واأن 

تكون �ساحات الواجب مركزك 

الدائم.

يا وطن،

كانت اأمك تنتظر عودتك يف امل�ساء. على االأرجح كانت 

تفكر بوجبة الع�ساء التي �ستعّدها لك. �سعرت باخلجل حني 

خرجت ومل ترتك لها م�سروف اليوم. طّيبت خاطرك وقالت: 

»بتفرج ان�ساالله«.

يا وطن، من يطّيب خاطرها اليوم؟

ال جواب لديك؟ مفهوم... الله معك يا وطن.



�شهدا�ؤنا

اإعداد:

نينا عقل خليل
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ي�ستمر  جيل  �إىل  جيل  من 

�إرث �لعطاء و�لت�سحية، ليبقى 

�لوطن م�ساًنا. و�لد ي�سّلم بزته 

تزّف  و�أم  لولده،  و�لبندقية 

�حلفيد  لتزّف  �سهيًد�،  �لإبن 

�سهيًد�  �سنو�ت  ب�سعة  بعد 

زوجها  �لزوجة  تودع  �آخر. 

وبعد  بعلم،  ملفوًفا  فيعود 

�بنها  توّدع  �سنو�ت،  ب�سعة 

ا ملفوًفا بعلم. ليعود �أي�سً

�لعطاء  �إرث  بحق  �إن���ه 

�لنقية  �ل�سهادة  �إرث  �ملتجّدد، 

و�لتلّون  �لتلّوث  زم��ن  يف 

و�مل�سالح و�حل�سابات...

�شهيدان للجي�ش 

يف عملية دهم 

مطلوبني

�إنه بحق 

�إرث �لعطاء 

�ملتجّدد

عكار تدفع �ل�سريبة جمدًد�

ت��دف��ع عكار  اأخ����رى  م���رة 

وهذه  الباهظة،  ال��دم  �ضريبة 

وجرودها  لي�س يف عر�ضال  املرة 

اأو يف ال�ضمال خلل الت�ضدي للإرهابيني، 

– جونية خلل  املعاملتني  بل يف حملة 

ملحقة جمرمني مطلوبني للعدالة.

�ضهيدان من خرية الرجال: الرقيب اأول 

الرحباوي  مي�ضال  واجلندي  خوري  مارون 

)اإبن الرقيب اأول ال�ضهيد زكي الرحباوي 

الذي ا�ضت�ضهد خلل معارك خميم نهر 

البارد العام 2007(، اأّكدا با�ضت�ضهادهما 

اأ�ضواك  انتزاع  ق��رار  عن  تراجع  ال  اأن 

املجرمني واالإرهابيني اخلبيثة من ج�ضم 

الوطن.

اأ�ضدرته، �ضرحت قيادة  الذي  البيان  ويف 

اجلي�س – مديرية التوجيه )2015/11/2(، 

ملديرية  تابعة  دوري��ة  قيام  اأثناء  يف  اأن��ه 

املخّلني  بع�س  عن  ي  بالتق�ضّ املخابرات، 

باالأمن يف اأحد امللهي الليلية يف حملة 

املطلوب  ب���ادر  جونية،   – املعاملتني 

مهدي ح�ضن زعيرت ومرافقوه اإىل اإطلق 

النار باجتاه الدورية، ما اأدى اإىل ا�ضت�ضهاد 

ع�ضكريني اإثنني. وقد رّد عنا�ضر الدورية 

اال�ضتباك  عن  فنتج  باملثل،  النار  على 

مقتل املدعو زعيرت واملطلوب اأحمد علي 

برفقتهما.  كانوا  مواطنني  و4  عمار، 

 11 بحقهما  امل���ذك���وران،  وامل��ط��ل��وب��ان 

توقيف،  و6 مذكرات  بلغ بحث وحتّر 

الرتكابهما جرائم منّظمة خمتلفة يف 

اأوقات �ضابقة.

التحقيق يف  الع�ضكرّية  ال�ضرطة  توّلت 

احلادث باإ�ضراف الق�ضاء املخت�ّس.

ت�سييع �ل�سهيدين

والوطن  اجلي�س  وّدعهما  ال�ضهيدان 

عكار  يف  حممد  وال�ضيخ  بقرزال  وبلدتا 

القيادة  و�ضّيعتهما  واإج���لل،  باإكبار 

وال��رف��اق  االأه���ايل  م��ن  ح�ضد  ح�ضور  يف 

و�ضخ�ضيات ر�ضمية ووطنية.

مرا�ضم  ب��اإق��ام��ة  الت�ضييع،  ا�ضتهل 

مارون  ال�ضهيد  اأول  للرقيب  التكرمي 

طرابل�س  م�ضت�ضفى  اأم����ام  اخل����وري 

مي�ضال  ال�ضهيد  وللجندي  احلكومي، 

الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  اأم��ام  الرحباوي 

ثّلة من  اأّدت  ب��دارو،  حيث  املركزي يف 

اجلي�س  ومو�ضيقى  الع�ضكرية  ال�ضرطة 

وقّلدهما  اللزمة،  والت�ضريفات  التحية 

اأو�ضمة  اجلي�س  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ممثل 

احلرب واجلرحى والتقدير الع�ضكري من 

الدرجة الربومزية. ثم مّت نقل اجلثمانني 

اإىل بلدتيهما.

بقرزل

ر�ضمي  ح�ضور  ويف  مهيب  مب��وك��ب 

ال��ق��رى  خمتلف  م��ن  ح��ا���ض��د  و�ضعبي 

و���ض��ل جثمان  ال��ع��ك��اري��ة،  وال��ب��ل��دات 

م�ضقط  اإىل  خ��وري  م��ارون  اأول  الرقيب 

راأ�ضه بقرزال، وذلك بعد عّدة وقفات على 

برقايل  بلدة  املمتّدة من مفرتق  الطريق 

بلدته،  مدخل  اإىل  و�ضوالاً  احل�ضنية  اإىل 

بكوا  ال��ذي��ن  االأه���ايل  احت�ضد  حيث 

ت�ضتعد  عائلته  كانت  بطلاً  ا  �ضهيداً

للحتفال بعر�ضه.

حمل النع�س على االأكف من مدخل 

القدي�ضة  كني�ضة  اإىل  و���ض��والاً  البلدة 

االأكاليل  حملة  املوكب  وتقدم  مورا، 

واالأو�ضمة، ثم كانت ال�ضلة لراحة نف�ضه 

يف ح�ضور ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد 

اجلي�س العقيد الركن وليد ال�ضيد ونواب 

واأمنية  و�ضخ�ضيات ع�ضكرية  وفعاليات 

وروؤ�ضاء بلديات ومواطنني.

جودة  بو  جورج  املطران  ال�ضلة  تراأ�س 

قّدم فيها  االإجنيل عظة  بعد  األقى  الذي 

وذوي  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اإىل  التعازي 

ال�ضيد  الركن  العقيد  األقى  ال�ضهيد. ثم 

كلمة نّوه فيها مبزايا ال�ضهيد وقال:

د الق�ضم الكبري الذي طاملا ترّدد  »جت�ضّ

على ل�ضان رفيقنا العزيز مارون، ونب�س يف 

قلبه و�ضمريه، �ضهادة حمراء تفوق كل 



�ضهادة  عطاء.  كل  وتتخطى  ت�ضحية 

ا  ا ن�ضب عينيه، اإمياناً كان ي�ضعها دائماً

ت�ضمو  التي  اجلندية،  ر�ضالة  بقد�ضية 

الوطن  ي�ضمو  ومعها  ال�ضهداء،  بدماء 

ويبقى وي�ضتمر«.

وموؤملة،  كبرية  خ�ضارتنا  »اإن  واأ�ضاف: 

النا�ضعة  ماآثرك  يف  يبقى  عزاءنا  لكّن 

وذك�����راك ال��ط��ي��ب��ة، ك��م��ا يف اأف���راد 

نهلت  التي  ال�ضابرة،  االأبية  عائلتك 

منها اأ�ضالة القيم وح�ضن الرتبية وحمبة 

اإليها  ت�ضيف  اأن  قبل  والوطن،  اجلي�س 

التي تلقيتها  الوطنية اخلال�ضة  التن�ضئة 

يف مدر�ضة ال�ضرف والت�ضحية والوفاء، حتى 

يف  ح��ذوه  يحتذى  مثاالاً  بحق،  اأ�ضبحت 

يف  الذات  ونكران  وال�ضجاعة  االإخل�س 

�ضبيل االآخرين«.

�لرقيب �أول �ل�سهيد

مارون �نطانيو�س خوري

- من مواليد 1980/8/5 

حمافظة   – ب���ق���رزال  يف 

عكار.

اجلي�س  يف  ت���ط���ّوع   -

بتاريخ 2000/8/5.

- من عداد منطقة جبل 

لبنان – فرع املخابرات.

- حائز:

• و�ضام احلرب.
• و�ضام التقدير الع�ضكري.

• و�ضام مكافحة االإرهاب.
خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

�ضت  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة رئي�س فرع خمابرات منطقة 
جبل لبنان ثلث مّرات.

- ا�ضت�ضهد بتاريخ 2015/11/2.

- عازب.

اال�ضت�ضهاد  بعد  اأعلى  لرتبة  رّق��ي   -

التقدير  اجلرحى،  احلرب،  اأو�ضمة:  ومنح 

الع�ضكري، وتنويه العماد قائد اجلي�س.

�ل�سيخ حممد

جثمان  ا�ضتقبلت  حممد  ال�ضيخ  بلدة 

ا  اجلندي ال�ضهيد مي�ضال الرحباوي ملفوفاً

ا�ضتقبال  له  وك��ان  اللبناين،  بالعلم 

حا�ضد عند مدخلها وقد زّينت �ضوارعها 

بال�ضرائط البي�س وب�ضور له ولوالده ال�ضهيد 

زكي الرحباوي الذي ا�ضت�ضهد يف معارك 

نهر البارد.

ح��م��ل ال��ن��ع�����س ع��ل��ى اأك����ف رف��اق 

و�ضط  ال�ضهيد  بعائلة  ا  حماطاً ال�ضلح، 

العميق  وال��ت��اأث��ر  البالغ  احل��زن  اأج���واء 

كني�ضة  مدخل  واأم��ام  واالأرز.  الورد  ونرث 

االرثوذك�س  للروم  جاورجيو�س  القدي�س 

التحية  ال�ضلح  رف��اق  من  ثلة  قدمت 

ال�ضلة لراحة نف�ضه،  الع�ضكرية، لتقام 

يف ح�ضور ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد 

اجلي�س العقيد توفيق يزبك ونواب وعدد 

كبري من القيادات الع�ضكرية واالأمنية 

وال�ضباط واالأفراد واملواطنني.

االأ�ضقف  ال�ضلة  وت��راأ���س 

ممثلاً  �ضربك  دميرتيو�س 

م���ط���ران ع���ك���ار ل��ل��روم 

با�ضيليو�س  االأرث��وذك�����س 

اأكد  عظة  واألقى  من�ضور، 

اال�ضت�ضهاد،  عظمة  فيها 

اإىل  ال���ت���ع���ازي  ���ا  م���ق���دماً

واملوؤ�ض�ضة  ال�ضهيد  عائلة 

الع�ضكرية.

قال  يزبك كلمة  العقيد  األقى  بعدها 

التي  الق�ضوى  الت�ضحية  يف  »اإن  فيها: 

مي�ضال  ال�ضهيد  اأول  الرقيب  قدمها 

ت�ضحيات  يف  كما  الوطن،  مذبح  على 

اجلي�س  يثبت  االأبطال،  �ضهدائنا  �ضائر 

اأن��ه حامي ال��وط��ن واحل��ار���س  ك��ل ي��وم 

اأ�ضحاب  مواجهة  يف  ل�ضعبه،  االأم���ني 

املجرمة،  واالأي���ادي  الظلمية  االأفكار 

اإرهابيني وعابثني باالأمن وخارجني  من 

على القانون، يجمعهم هدف واحد، وهو 

الوطني وهدم هيكله  تقوي�س الكيان 

فوق روؤو�س اجلميع«. 

�ضيبقى  اجلي�س  »اإن   : ق��ائ��لاً واأ���ض��اف 

ولن  املجرمني،  القتلة  لهوؤالء  باملر�ضاد 

يف  و�ضيلة،  اأو  ت�ضحية  اأو  ا  جهداً يدخر 

من  اخلبيثة  اأ�ضواكهم  انتزاع  �ضبيل 

النهائي  ق��راره  هو  ذلك  الوطن.  ج�ضم 

على  فاحلفاظ  عنه،  ت��راج��ع  ال  ال��ذي 

حق  كما  الوطنية،  وال�ضيادة  االأر����س 

واأمان، هما  العي�س بكرامة  املواطن يف 

من املقد�ضات، التي ال يفّرط بها اجلي�س 

حتت اأي ظرف من الظروف«.

�جلندي �ل�سهيد

مي�سال زكي �لرحباوي

 1994/4/21 مواليد  من   -

ال�ضيخ حممد، حمافظة  يف 

عكار.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 

.2011/12/13

- من عداد منطقة جبل لبنان – فرع 

املخابرات.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�س.
جبل  املخابرات  فرع  رئي�س  تهنئة   •

لبنان.

- عازب.

- ا�ضت�ضهد بتاريخ 2015/11/2.

اال�ضت�ضهاد  بعد  اأعلى  لرتبة  رّق��ي   -

التقدير  اجلرحى،  احلرب،  اأو�ضمة:  ومنح 

الع�ضكري، وتنويه العماد قائد اجلي�س.
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القوات  قائد  اجلبيلي  نزيه  البحري  الركن  العميد  يف ح�ضور 

البحرية وعدد من ال�ضباط، وقائد القوات البحرية يف قوات الأمم 

 Flavio Macedo Brasil الربازيلي  الأمييرال  املوؤقتة  املتحدة 

واأع�ضاء من ال�ضفارة الأملانية، اأقيم يف النادي الع�ضكري املركزي 

ق امل�ضاعدات الع�ضكرية  – بروت، حفل غداء تكرميي ملن�ضّ
انتهاء  مبنا�ضبة   CDR. Bjorn Baggesen املقدم  الأمليياين 

مهماته يف لبنان.

تخّلل الحتفال ت�ضليم ال�ضابط املكّرم درًعا تقديرًيا.

عقد  الييذي  الثالثي  الجتماع  اأن  اجلي�ش  قيادة  اأعلنت 

يف  املوؤّقتة  املّتحدة  الأمم  قوات  قائد  برئا�ضة  الناقورة،  راأ�ش  يف 

�ضباط  من  وفد  وح�ضور  بورتولنو،  لوت�ضيانو  اجلييرال  لبنان 

ق احلكومة اللبنانية لدى هذه  اجلي�ش اللبناين برئا�ضة من�ضّ

اخلرق  على  رّكز  جانبيه،  حممد  الركن  العميد  القوات 

�ش الذي مّت اكت�ضافه  الإ�ضرائيلي الأخر املتمّثل بجهاز التج�ضّ

)2015/9/30( يف بلدة بني حّيان.

العدو  اأّن  يثبت  اخلييرق  هذا  اأن  اللبناين  الوفد  اعترب  وقد 

ا  م�ضتعر�ضً لبنان،  �ضّد  العدوانّية  اأعماله  يوا�ضل  الإ�ضرائيلي 

اخلروقات الأخرى التي قام بها العدو.

ا�ضتخدام  �ضيرورة  على  بورتولنييو،  اجلرال  �ضّدد  جهته،  من 

املوؤّقتيية  املّتحيدة  الأمم  قييّوات  مييع  والرتبيياط  التن�ضيق  اآلّيية 

اإىل  التو�ضيّيل  علييى  اجلانبييان  �ضّجييع  كمييا  لبنان،  يف 

تطبيييق  لتحقيييق خطييوات عملّييية يف  ميدانّييية  ترتيبييات 

القييرار 1701...

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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اجلانب اللبناين ي�ستعر�ض خروقات العدو 

�ض ويرّكز على مو�سوع التج�سّ

كمّيات من الذخائر النوعّية

�سمن الهبة الع�سكرية ال�سعودية الطارئة

اإجتماع الناقورة

النوعّية،  الذخائر  من  كمّيات  اللبناين  اجلي�ش  ت�ضّلم 

ت�ضّمنت �ضواريخ حديثة، وقذائف مدفعية ذكّية من عيار 155 

ملم، وذلك يف ح�ضور ال�ضفر الأمركي ونائب رئي�ش الأركان 

للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان و�ضباط من القيادة.

الأمركية  امل�ضاعدات  برنامج  اإطييار  يف  الدفعة  هذه  وتاأتي 

الع�ضكرية  الهبة  �ضمن  وميين  اللبناين،  للجي�ش  املييقييّررة 

ال�ضعودية الطارئة.

ق امل�ساعدات  تكرمي من�سّ

الع�سكرية الأملانية املغادر لبنان



يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ورئي�ش الأركان 

والدكتور  الأمنية  الأجهزة  وقادة  �ضلمان،  وليد  الركن  اللواء 

جانب  اإىل  اللبنانية،  اجلامعة  رئي�ش  ممثاًل  حبيب  كميل 

عمداء كّليات اجلامعة، وعدد من الأ�ضاتذة اجلامعيني وكبار 

اأكادميي  اأقيم يف الكّلية احلربية، احتفال  �ضباط اجلي�ش، 

ملنا�ضبة افتتاح ال�ضنة الدرا�ضية لتالمذة �ضباط ال�ضنتني الثانية 

والثالثة.

بعد مرا�ضم الحتفال، األقى العماد قهوجي كلمة باملنا�ضبة، 

نّوه فيها »بجهود قيادة الكّلية ومدّربيها واأ�ضاتذتها، لإعداد 

ال�ضروط  وفييق  ا،  وثقافيًّ وعلمًيا  ع�ضكرًيا  ال�ضباط  تالمذة 

واملعاير املعمول بها يف اأرقى كّليات العامل املماثلة«، موؤكًدا 

اأهمّية هذا ال�ضرح التعليمي الذي يرفد اجلي�ش بنخبة الرجال. 

الدرا�ضّية  �ضنتكم  »تبداأ  قائاًل:  ال�ضباط  تالمذة  خاطب  ثم 

ووطننا يواجه حتّديات م�ضرية. فالفراغ يف رئا�ضة اجلمهورية 

ميينييذ اأكيييير من 

�ضهًرا،  ع�ضر  �ضّتة 

�ضلاًل  انييعييكيي�ييش 

عيييليييى الييكييثيير 

مييييين مييفييا�ييضييل 

اليييدولييية. وهيييا هو 

يتحّمل  اجلييييي�ييش 

فيبقي  م�ضوؤولّياته 

م�ضبوًطا  الأمييين 

قائًما.  وال�ضتقرار 

حول  اللبنانيني  بالتفاف  ن  نتح�ضّ حولنا،  من  احلرائق  وو�ضط 

كلِّ  على  احلفاظ  من  لنتمّكن  الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة 

ا يف مواجهة الإرهاب«. الجنازات التي حّققناها، خ�ضو�ضً

واأ�ضاف: »اإن املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية التي اإليها تنتمون، قّدمت 

اليوم  منت�ضرون  وجنودها  الوطن.  عن  دفاًعا  ال�ضهداء  اآلف 

والعدو الإ�ضرائيلي من  على احلدود ي�ضّدون الإرهاب من جهة 

جهٍة ثانية. واللبنانيون ينظرون اإليها كح�ضٍن و�ضند، وهي لن 

تخّيب اآمالهم مهما غلت الت�ضحيات. لقد حتّملنا ونتحّمل 

الوطن  م�ضلحة  اأمييام  تهون  ال�ضعاب  كّل  لكَنّ  الكثر، 

والنا�ش«.

كلمة  األقى  قد  غرّيب  فادي  العميد  الكّلية  قائد  وكان 

املقّررة  واخلطة  الكّلية،  اإجنيييازات  فيها  عر�ش  باملنا�ضبة 

لتطويرها على ال�ضعيدين العمالين والأكادميي، بالتعاون مع 

اجليو�ش ال�ضديقة والوزارات واجلامعات الوطنّية.

جي�شنا

العدد 24365

احتفال اأكادميي ملنا�سبة 

افتتاح ال�سنة الدرا�سية لتالمذة �سباط ال�سنتني الثانية والثالثة
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�سّباط اخت�سا�سّيون 

اأنهوا فرتة التن�سئة الع�سكرّية

الفيا�ضية   – احلييربييّييية  الكّلية  يف  اأقيييييم 

ل�ضباط  ع�ضكرية  تن�ضئة  دورة  تخريج  احتفال 

بالوكالة  الكلية  قائد  ح�ضره  اخت�ضا�ضيني، 

العميد فادي غرّيب ممثاًل قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي، وعدد من كبار ال�ضباط والأ�ضاتذة 

اجلامعيني اإىل جانب ذوي املتخّرجني.

وت�ضليم  النتائج  تييالوة  الحييتييفييال  ت�ضّمن 

األقى  ثّم  املتخّرجني،  ال�ضباط  اإىل  ال�ضهادات 

قاله  ومّمييا  باملنا�ضبة،  كلمة  غرّيب  العميد 

دورة  تنهوا  اأن  وبعد  القريب،  الغد  »يف  فيها: 

اخت�ضا�ضه،  جمييال  يف  كييّل  ثييانييييية،  تييدريييب 

هذه  وحدتكم،  يف  خمتلفة  وظائف  �ضتتولون 

الكثر  العون،  ال�ضابط  من  تتطّلب  الوظائف 

من اجلهد والندفاع واحلما�ش، والتحّلي باأق�ضى 

درجات الن�ضباط واجلدّية اإىل جانب النكباب 

واعلموا  والثقافية.  املعرفية  على تطوير قدراته 

واملييبييادئ  ال�ضفات  هييذه  التزامكم  بقدر  اأنييه 

والقيم، اإّنا ت�ضعون املداميك ال�ضلبة يف بنيان 

اليوم  تزرعونه  فما  الع�ضكري،  م�ضتقبلكم 

والتعب، �ضتجنون ثماره لحًقا،  بالعرق واجلهد 

كرامة وعّزة لكم ومكانة ت�ضتحقونها، وقوًة 

للجي�ش يف تنفيذ مهّماته املختلفة«.

واأ�يييضييياف: »كييونييوا عييلييى قيييدر امليي�ييضييوؤوليييييات 

واملناقبية  باملعرفة  اأكفياء  �ضباًطا  والتحديات، 

والقيم،  والثوابت  للمبادئ  ا  حرا�ضً والأخييالق، 

الأبرار،  �ضهدائنا  قوافل  �ضبيلها  يف  م�ضت  التي 

املواطنني  تقدير  حمييّط  اجلي�ش  من  وجعلت 

كّل  عند  باخلال�ش  اآمالهم  ومعقد  جميًعا، 

منعطف خطر«.

وختم قائاًل: »اأتوّجه اإليكم با�ضم العماد قائد 

اجلي�ش بالتهنئة والتقدير، ملنا�ضبة هذا التخّرج، 

ناجحة،  ع�ضكرية  بحياة  الأمنيات  واأخل�ش 

والعطاء  الت�ضحية  اأغرا�ش  جنباتها  يف  تزرعون 

والإميان بلبنان، فيح�ضد اجلي�ش والوطن غالل 

اخلر والكرامة والعنفوان«.



اخلا�ضة  القوات  مدر�ضة  قائد  تراأ�ش 

ممثاًل  خمول  فادي  الركن  العقيد 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

ويف ح�ضور عدد من ال�ضباط واملدعّوين، احتفاًل اأقيم يف منطقة 

حنو�ش - حامات، مبنا�ضبة تخريج عنا�ضر من اجلي�ش ومن 

املديرية العامة لأمن الدولة واملديرية العامة لالأمن العام، تابعوا 

اجلي�ش  �ضباط من  باإ�ضراف  ورماة مهرة«  »دهم  دورتي  بنجاح 

�ش. ومن فريق التدريب الأمركي املتخ�ضّ

خمول  الركن  العقيد  األقى  وقد 

»على  فيها  اأثنى  باملنا�ضبة  كلمة 

كفاءة املتخّرجني وجهود املدّربني«، 

القتالية  القدرات  تعزيز  يف  الدورتني  »اأهمّية  على  م�ضدًدا 

وتقدمي  للمتخّرجني،  ال�ضهادات  ت�ضليم  جرى  ثم  للعنا�ضر«، 

متريًنا  املتخّرجون  نّفذ  اخلتام  ويف  باملنا�ضبة.  تذكارية  دروع 

تكتًيا، تخّللته عملية اإنزال من الطوافات ورمايات بالذخرة 

احلّية وتفجر عبوات نا�ضفة.

جي�شنا
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احتفال تخريج دورة 

تن�سئة مغوار ال�ساد�سة واخلم�سني

احتفال  حامات،   - اخلا�ضة  القوات  مدر�ضة  قيادة  يف  اأقيم 

»الرقيب  با�ضم  واخلم�ضني،  ال�ضاد�ضة  تن�ضئة مغوار  دورة  تخريج 

املغوار ال�ضهيد ب�ضام اأيوب«، ح�ضره قائد املدر�ضة العقيد الركن 

العماد جان قهوجي، وح�ضد  فادي خمول ممثاًل قائد اجلي�ش 

من ال�ضباط واملدعوين وذوي املتخرجني.

فيها  نّوه  باملنا�ضبة،  كلمة  خمول  الركن  العقيد  األقى  وقد 

عوا  تر�ضّ »اأْن  قاله:  ومّمييا  املييدربييني،  وجهود  اليييدورة  مب�ضتوى 

م�ضوؤوليات  عليكم  يرّتب  فهذا  املغاوير،  ب�ضعار  �ضدوركم 

اأنكم  اأمام اجلميع وعلى املالأ،  كبرة، ويجعلكم تعلنون 

حتى  للت�ضحية  وم�ضتعدون  الأخييطييار،  لقتحام  جيياهييزون 

واأمنه  �ضعبكم  وكرامة  الوطن  تراب  عن  دفاعًا  ال�ضهادة، 

وا�ضتقراره«.

الدورة  درع  وتقدمي  للمتخرجني،  ال�ضهادات  ت�ضليم  ثم جرى 

عر�ضًا  املتخرجة  الييوحييدات  نّفذت  كما  ال�ضهيد،  لعائلة 

ع�ضكريًا ومتارين قتالية.

تخريج دورتي »دهم ورماة مهرة«
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اتفاقية تعاون 

بني قيادة اجلي�ض 

واجلامعة 

الأنطونية - بعبدا

واجلامعة  اجلي�ش  قيييييادة  وّقييعييت 

تعاون  اتفاقية  بعبدا   _ الأنطونية 

وتبادل  التوا�ضل  اآليات  بتعزيز  تق�ضي 

اخلربات واملعرفة يف خمتلف املجالت 

العلمّية ذات الهتمام امل�ضرتك.

اجلي�ش  قيادة  عن  التفاقية  وّقع 

للعمليات  الأركيييان  رئي�ش  نائب 

جانبيه،  حممد  الييركيين  العميد 

وعن اجلامعة الأنطونية الأمني العام 

وذلك يف ح�ضور: اأبو جودة،   الأب جو 

دريد  الركن  العميد  التعليم  مدير 

زهييير الييدييين و�ييضييبيياط ميين اأجييهييزة 

القيادة، عميد كّلية الرتبية البدنية 

زينا  الدكتورة  املذكورة  اجلامعة  يف 

لّلياقة  الأوروبييي  الدبلوم  ومدير  مينا 

البدنية ال�ضيد جورج ع�ضاف. 

تخريج الدفعة الثانية من دورة �سابط توجيه
توجيه«  �ضابط  »دورة  التوجيه  مديرية  نّظمت 

فييوؤاد  كّلية  يف   2015 للعام  الثانية(  )الييدفييعيية 

�ضهاب للقيادة والأركان، �ضارك فيها 24 �ضابًطا 

وت�ضّمنت  ووحييداتييه،  اجلي�ش  قطع  خمتلف  من 

والإعالمّية  النف�ضّية  العلوم  خمتلف  يف  ا  درو�ضً

موؤ�ضي�ضات  اإىل  زيارات  تخّللتها  كما  والثقاقّية، 

اللبنانية،  الإذاعيية  لبنان،  )تلفزيون  اإعالمية 

اجلي�ش،  جملة  لييالإعييالم،  الوطنية  الييوكيياليية 

اأقيم  اليييدورة،  ختام  ويف  الع�ضكرية(.  املطبعة 

اخلّريجني،  على  ال�ضهادت  خالله  وّزعت  احتفال 

كييمييا األييقييى مييديييرهييا الييعييقيييييد الييركيين عييالء 

اإعجابه  عن  فيها  اأعييرب  كلمة  ناجي  الدين 

الطاّلب. بها  متّتع  التي  واجلدّية   بالن�ضباطّية 



بيياإ�ييضييراف مييدر�ييضيية الييقييوات 

برنامج  و�ييضييميين  اخلييا�ييضيية، 

بالتعاون  املفتتح  التدريب 

وبريطاين،  اأمركي  تدريب  فريقي  مع 

الثانية،  ال�ضنة  يف  الرتباء  تالمذة  نّفذ 

القوات  ميين  وحيييدات  مييع  بييال�ييضييرتاك 

اجلييّوييية والييبييحييرييية وفييوجييي املييدّرعييات 

قتالية  مناورة  الثاين،  واملدفعية  الأول 

 – حنو�ش  منطقة  يف  احلّية  بالذخرة 

على  الق�ضاء  فر�ضّية  حييول  حييامييات، 

داخييل  نة  متح�ضّ اإرهييابييييية  جمموعة 

اأماكن مبنّية.

ا�ضتخدمت خالل املناورة التي ح�ضرها 

القيادة  اأجييهييزة  من  �ضباط 

ومييين الييقييطييع واليييوحيييدات 

واأع�ضاء  مدنّيون  ومييدعييوون 

باملدفعية  رمييايييات  امليييدّربييية،  الييفييرق 

واليييدبيييابيييات واليييطيييوافيييات والأ�ييضييلييحيية 

�ضملت  كما  واخلفيفة،  املتو�ضطة 

بوا�ضطة  ال�ضاطئ  من  دعييم  عمليات 

زوارق حربّية، وتفتي�ش �ضفينة م�ضبوهة.

يف ح�ضور عدد من �ضباط اأجهزة قيادة اجلي�ش والوحدات 

الكربى والألوية والأفواج امل�ضتقلة، نّفذ فوج التدخل الثاين 

بال�ضرتاك مع القوات اجلوية، مناورة قتالية يف منطقة عني 

ال�ضواعر – جمدل تر�ضي�ش، حتاكي مهاجمة جمموعات 

يف  ا�ضتخدمت  وقييد  وعييرة.  حييدودييية  اأميياكيين  يف  اإرهابية 

الثقيلة  بالأ�ضلحة  ورمايات  اأر�ش،   – جو  �ضواريخ  املناورة، 

وتخّللها  نا�ضفة،  عبوات  تفجر  اإىل  بالإ�ضافة  واملتو�ضطة 

م�ضابني  واإخالء  الطوافات  بوا�ضطة  اإنزال  عمليات  تنفيذ 

من حقل املعركة.

التي  النوعي  التدريب  خطة  اإطييار  يف  املناورة  هذه  وتاأتي 

و�ضعتها قيادة اجلي�ش للتاأكد من جهوزية الوحدات، وا�ضتعدادها للتدخل ال�ضريع والفاعل يف خمتلف الظروف القتالية.

جي�شنا
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مناورة قتالية حتاكي مهاجمة جمموعات اإرهابية يف اأماكن حدودية وعرة

... واأخرى بالذخرية احلّية يف اأماكن مبنّية



يف اإطار التعاون الع�ضكري بني اجلي�ضني 

وحييدات  نييّفييذت  والفرن�ضي،  اللبناين 

مع  بييال�ييضييرتاك  البحرية  الييقييوات  ميين 

 ،MONTCALM الفرن�ضية  الفرقاطة 

البحيير  عيير�ش  يف  تكتًيييا  متريًنييا 

فر�ضّييية  حييول  بيييروت،  مرفيياأ  قباليية 

وتفتي�ضهييا،  م�ضبوهيية  �ضفينيية  دهييم 

حرائييق  مكافحيية  عمليييات  وتنفيييذ 

وم�ضاعفيية م�ضابني، وم�ضاعفة مراكب 

مت�ضررة.

كييذلييك، نييّفييذت وحيييدات اأخيييرى اإىل 

جييانييب وحيييدات ميين الييقييوات اجلييوّييية 

ال�ضفينة احلربّية  متارين م�ضرتكة مع 

التابعة   ،BRS BAROSSO الربازيلّية 

القّوات  �ضمن  العامليية  البحرّييية  للقّوة 

مين  املمتّدة  البقعة  يف  وذلييك  الدولّية، 

حتيى  �ييضييميياًل  احلجير  وجيييييه  منطقة 

عم�ضييت جنوًبا.
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MONTCALM مترينان تكتيان مع الفرقاطة الفرن�سّية

BRS BAROSSO وال�سفينة احلربّية الربازيلّية

اآلت ت�سوير �سوتّية وح�س�ض غذائّية 

CIMIC وقرطا�سّية من

 ،CIMIC املدين   – الع�ضكري  التعياون  برناميج  اإطيار  يف 

من  وحييدات  قامت  الأمركية،  الدفاع  وزارة  من  املدعوم 

الت�ضوير  اآلت  من  عدد  بتوزيع  خمتلفة،  وبتواريخ  اجلي�ش، 

�ضركة  قبل  ميين  مييقييّدميية   ،)Ultra Sound( ال�ضوتّية 

ال�ضوؤون  وزارة  مييراكييز  ميين  عييدد  على  وذلييك   ،Medicap
غزييير،  املنييية،  القلمييون،  مناطييق:  يف  الجتماعييية 

�ضيييدا  حييارة  املزرعيية،  ال�ضييياح،  البو�ضرييية،  �ضييد  عانييوت، 

وراأ�ش بعلبييك.

ة غذائّية  كذلك، قامت وحدات اأخرى بتوزيع نحو األف ح�ضّ

لبنان،  وجبل  بروت  حمافظتي  يف  املواطنني  من  عدد  على 

ونحو 20000 حقيبة مدر�ضّية بداخلها كمّيات من القرطا�ضية 

على تالمذة املدار�ش الر�ضمّية يف خمتلف املحافظات.



الأمم  مركز  مع  بالتعاون 

بييروت  يف  لييالإعييالم  املتحدة 

جمعية  نّظمت   ،UNIC
ا  فنيًّ ا  معر�ضً ورلد  اآرت  بروت 

الأثييرييية  الييقيياعيية  يف  ا  ثقافيًّ

بكني�ضة  اخلا�ضة   crypte
الييقييدييي�ييش يييو�ييضييف لييالآبيياء 

الييييي�ييضييوعيييييني يف 

 - مييونييو  منطقة 

الأ�ضرفية.

افتتح املعر�ش يف 

حفل ا�ضتقبال، يف 

ح�ضور ممثل قائد 

العميد  اجلييييي�ييش 

كميل  الييطييّيييار 

ورئي�ضة  في�ضل، 

يف  العامة  الييعييالقييات  دائيييرة 

املهند�ضة  بييروت  حمافظة 

مهى ملكي ممّثلة املحافظ 

وعدد  �ضبيب،  زييياد  القا�ضي 

ومتذّوقي  الفنانني  من  كبر 

الفّن.

وكييييييان مبيييثيييابييية واحيييية 

حيييي�ييييضييييارييييية عييكيي�ييضييت 

ثييقييافيية اليييفيييّن واجلييميييييال 

النفايات  زميين  يف  وال�ضالم، 

ال�ضيا�ضية.  والنييقيي�ييضييامييات 

لوحة   12 نحو  املعر�ش  �ضّم 

زيييتييّييية، و�ييضييارك فيييييه عييدد 

كبر من الفنانني اللبنانيني 

دول  خمتلف  من  والعامليني 

العامل.

جي�شنا
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معر�ض يف قاعة 

 CRYPTE
يف مونو الأ�سرفية

جي�ض العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة    جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة    جي�ش العلم والثقافة

ماج�ستري يف اإدارة الأعمال 

للمقدم علي �سمي�ساين

بكالوريو�ض يف العلوم

للمجّند املمّددة خدماته فرا�ض ال�سوقي

اإجازة فّنية يف العلوم املخربية الطبّية

للمجّند املمّددة خدماته وليد فوعاين

حاز املقدم علي حيدر �ضمي�ضاين درجة 

بتقدير  الأعييمييال،  اإدارة  يف  املاج�ضتر 

ممتاز من اجلامعة العربية املفتوحة.

فرا�ش  خدماته  املييمييّددة  املجّند  نييال 

العلوم  يف  بكالوريو�ش  ال�ضوقي  �ضامي 

من  والت�ضالت(  املعلومات  )هند�ضة 

جامعة الآداب والعلوم التكنولوجيا يف 

.AUL لبنان

وليد  خدماته  املييمييّددة  املجّند  حيياز 

احلربية،  الكّلية  من  فوعاين  �ضبحي 

الطبية  املخربية  العلوم  يف  فّنية  اإجازة 

املهني  للتعليم  العامة  املديرية  من 

والتقني.





البقاع

بدهم  اجلي�ش  من  قوة  قيام  اأثر  على 

يف  ال�سوريني  النازحني  خمّيمات  اأح��د 

م�سبوهني  عن  بحًثا  عر�سال  منطقة 

نار  لإط���اق  تعّر�ست   ،)2015/9/18(

رّد  املخيم.  داخل  يف  م�سّلحني  قبل  من 

عنا�سر القوة على النار باملثل، ما اأّدى اإىل 

اإ�سابة ال�سوري �سادي مو�سى مو�سى بجروح 

غري خطرة، وقد اعرتف لحًقا بانتمائه 

اإىل اأحد التنظيمات الإرهابية، و�سروعه 

باأحد  لتفجريه  نا�سف  ح��زام  ب��اإع��داد 

مراكز اجلي�ش.

من  ق��وة  دهمت   ،2015/9/29 بتاريخ 

دير  منطقة  يف  مطلوبني  منازل  اجلي�ش 

الأحمر، حيث اأوقفت املدعو خالد اأكرم 

اأمهز املطلوب بجرم اإطاق النار باجتاه 

وقد  �سابق،  وقت  للجي�ش يف  تابعة  دورية 

اأ�سلحة  الأماكن  هذه  داخ��ل  �سبطت 

اأعتدة  اإىل  بالإ�سافة  ي��دوي��ة،  ورم��ان��ات 

ع�سكرية متنّوعة واأجهزة ات�سال واأوراًقا 

ثبوتية مزورة.

ملديرية  تابعة  دوري��ة  اأوقفت  كذلك، 

وادي  ع��ر���س��ال-  منطقة  يف  امل��خ��اب��رات 

يو�سف  امل��دع��و   ،)2015/10/5( حميد 

ب�سيارة  انتقاله  اأثناء  يف  عودة  الله  عبد 

اجلرود  من  له  عائدة  اأب«  »بيك  نوع 

بعاقته  لا�ستباه  وذلك  البلدة،  باجتاه 

التحقيق  وبعد  الإرهابية.  باملجموعات 

مع  وبالتن�سيق  اأقدم،  اأنه  اعرتف  معه، 

ال�»بيك  �سيارة  جتهيز  على  اآخ��ري��ن، 

اأب« بغية تهريب الأ�سلحة مل�سلحة اأحد 

داخل  عرث  وقد  الإرهابية.  التنظيمات 

منظومة  على  املذكورة  ال�سيارة  خمباأ 

�ساروخني،  مع  ت��او  ن��وع  للدروع  م�ساد 

نا�سفة  عبوات  ثاث  يدوية،  رمانة   84

�سواعق  كلغ،   3 ح��واىل  ال��واح��دة  زن��ة 

اأق��ّر  كما  متنوعة.  وذخ��ائ��ر  للتفجري 

دولر   4100 مبلغ  بتقا�سيه  امل��وق��وف 

العملية.  هذه  تنفيذه  مقابل  اأمريكي 

الازمة  التحقيقات  املديرية  توا�سل 

باملو�سوع، لك�سف املتوّرطني وتوقيفهم 

باإ�سراف الق�ساء املخت�ش.

مركز  تعر�ش   ،2015/10/7 بتاريخ 

راأ�ش  اجلر�ش-  للجي�ش يف منطقة حرف 

بعلبك، ل�سقوط عدد من قذائف الهاون 

امل�سّلحة  الإرهابية  م�سدرها املجموعات 

اإ�سابة  اإىل  اأدى  م��ا  املنطقة،  ج��رود  يف 

وقامت  ب��ج��روح.  ع�سكريني  خم�سة 

النريان  م�سادر  على  ب��ال��رد  ال��وح��دات 

بالأ�سلحة املنا�سبة.

واملتابعة،  التق�سي  عمليات  ونتيجة 

اأوقفت قوى اجلي�ش )بتاريخ 2015/10/8( 

يف منطقة وادي حميد- عر�سال، املواطن 

لا�ستباه  احل��ج��ريي،  حم��م��د  ح�سن 

بانتمائه اإىل جمموعات اإرهابية، وكان 

دون  نوع »جيب كيا« من  �سيارة  يقود 

)بتاريخ  اأوق��ف��ت  كما  ثبوتية.  اأوراق 

2015/10/3( يف منطقة امل�سنع احلدودية، 

ال�سورية،  التابعية  من  ا�سخا�ش  �ستة 

الأرا�سي  اإىل  الدخول  ملحاولتهم  وذل��ك 

اللبنانية بطريقة غري �سرعية.

وبتاريخ 2015/10/20 اأقدم املدعو ح�سني 

ال�ساقة  بالأ�سغال  املحكوم  �سّوان،  علي 

واملطلوب  الأ�سخا�ش،  اأح��د  قتل  بجرم 

يوميات 

اإعداد:�أمنية

نينا عقل خليل
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�سهر  نتيجة  الأمنّية  التوقيفات  من  �سل�سلة  الأخرية  الأيام  �سهدت 

واملجموعات  اخلاليا  مالحقة  على  وعزمها  الع�سكرية  الوحدات 

املوقوفني  من  العديد  اإحالة  حلظت  كما  عليها،  والق�ساء  الإرهابية 

اخلطرين على الق�ساء املخت�ص.

اإىل ذلك، وا�سلت الوحدات الع�سكرية تنفيذ التدابري الأمنية يف خمتلف 

العديد  توقيف  عن  اأ�سفرت  دهم  عمليات  ونّفذت  اللبنانية،  املناطق 

اإجراءاتها،  تنفيذ  اإرهابّية. وخالل  اإىل تنظيمات  بانتمائهم  امل�ستبه  من 

مّما  م�سّلحني،  قبل  من  نار  اإطالق  اإىل  للجي�ص  تابعة  دوريات  تّعر�ست 

ا�سطرها اإىل الرّد ومالحقة امل�ستبه بهم وتوقيف العديد منهم.

موقوفون واإرهابّيون يف قب�سة اجلي�ص

�ص اإ�سرائيلي يف بني حيان وجهاز جت�سّ



توقيف،  مذكرات  بعّدة 

�سيارة  يقود  ك��ان  وال��ذي 

�سيفروليه  ن���وع  ج��ي��ب 

ظريف  حاجز  جتاوز  على  لوحات،  بدون 

تابع للجي�ش يف حمّلة الطيبة – بعلبك 

وحماولة �سدم اأحد الع�سكريني، من دون 

المتثال لإنذارات عنا�سر احلاجز الذين 

املذكورة،  ال�سيارة  باجتاه  النار  اأطلقوا 

بجروح،  �سّوان  املدعو  اإ�سابة  اإىل  اأّدى  ما 

م�ست�سفيات  اأحد  اإىل  اأثرها  على  نقل 

وقد  احلياة.  فارق  اأن  لبث  وما  املنطقة، 

حربية  بندقية  ال�سيارة  داخل  �سبطت 

نوع كا�سنكوف وكمّية من الذخائر 

امل�سبوطات  ت�سليم  مّت  لها.  العائدة 

ال�سرطة  وت��وّل��ت  املخت�ش،  امل��رج��ع  اإىل 

الع�سكرية التحقيق يف احلادث.

اجلنوب

املخابرات  ملديرية  تابعة  دورية  اأوقفت 

املواطن  �سبعا،  بلدة  يف   )2015/9/22(

�سيارة  يقود  كان  الذي  احلجريي  حممد 

�سوريني،  ت�سعة  متنها  على  اأب  بيك 

حماوًل تهريبهم من منطقة عر�سال اإىل 

�سبطت  وقد  احلدودية.  �سبعا  بلدة  جرود 

بحوزتهم اأجهزة ات�سال.

من  ق��وة  متّكنت   ،2015/9/30 يف 

اجلي�ش يف حملة بني حيان- مرجعيون، 

اإ�سرائيلي مّموه  ت  تن�سّ من �سبط جهاز 

اإىل  وم��و���س��ول  ال�سخور،  اإح���دى  داخ���ل 

اخلبري  عمل  وقد  كهربائية.  ركيمة 

الع�سكري على تفكيكه، فيما بو�سر 

التحقيق باملو�سوع.

الأم��ن  اإط���ار احل��ف��اظ على  ��ا يف  اأي�����سً

وم��اح��ق��ة م��ط��ل��وب��ني، اأوق��ف��ت دوري���ة 

منطقة  يف  امل��خ��اب��رات  مل��دي��ري��ة  تابعة 

�سيدا- اجلنوب )2015/10/8( كًا من 

حنقري  �سعيد  اأحمد  حممد  اللبنانيني 

لإقدامهما  �سليم،  خليل  واب��راه��ي��م 

تابعة  دوري��ة  باجتاه  النار  اإط��اق  على 

اأوقفت  حني  يف  الداخلي.  الأم��ن  لقوى 

و2015/9/29   27 بتواريخ  اجلي�ش،  قوى 

عبد  فرا�ش  املدعوين  و2015/10/13،  و8 

اللطيف حكواتي، ح�سني عمر ح�سني 

ابراهيم  وال�سوري  وحممود حممد ح�سني 

ح�سن  والفل�سطينيني  العامر،  خليل 

حممد  ال��ق��دو���ش  وع��ب��د  م�سعل  اأح��م��د 

يف  امل�ساركة  بجرم  لتوّرطهم  �سمندر، 

القتال �سد اجلي�ش خال اأحداث عربا يف 

العام 2013 وباأعمال خمّلة بالقوانني.

ال�سمال

تابعة  دورية  اأوقفت   2015/9/23 بتاريخ 

طرابل�ش،  مدينة  يف  املخابرات  ملديرية 

كندا  ال�سورية  الفل�سطينية  من  كًا 

ع��وي�����ش وال��ل��ب��ن��اين 

اللذين  �سبح  ول��ي��د 

ي���������س����ك����ان م��ع 

ال�����س��وري ال��ف��ار ط��ارق 

وق�����اف�����ري، ���س��ب��ك��ة 

بع�سابة  ترتبط  دعارة 

خ��ط��ف، ك��ان��ت قد 

اإب��ن  خطف  ح��اول��ت 

الع�سكريني  اأح����د 

م��ط��اردت��ه عند  ب��ع��د 

البح�سا�ش،  اأوتو�سرتاد 

يف  تنجح  اأن  دون  من 

ذلك. 

نف�سه،  ال�سياق  ويف 

ح�������س���ل ب���ت���اري���خ 

يف  مواطنني  بني  اإ�سكال   2015/9/28

حملة القلمون، نتيجة خافات مادية، 

احلربية  بالأ�سلحة  نار  اإطاق  اإىل  تطّور 

مواطنني  اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  اخلفيفة، 

بجروح، وعلى الفور تدّخلت قوى اجلي�ش 

اأماكن  ودهمت  املنطقة،  يف  املنت�سرة 

منزل  ده��م��ت  ك��م��ا  ال��ن��ار.  مطلقي 

و�سبطت  الكورة،  ددة-  بلدة  اأحدهم يف 

يف داخله خمزًنا يحتوي على كمّية من 

والذخائر  بي جي«  وال�»اأر  الهاون  قذائف 

املتو�سطة واخلفيفة، بالإ�سافة اإىل اأمتعة 

ع�سكرية متنّوعة.

املنطقة،  يف  اجل��ي�����ش  ق���وى  واأوق���ف���ت 

و2015/10/3  و2015/9/30   26 بتاريخي 

اأحمد  وال�سوري غازي  اإثني ع�سر مواطًنا، 

جمموعات  اإىل  لنتمائهم  عثمان 

اإرهابية وم�ساركتهم يف القتال معه.

بريوت

بتاريخ 2015/9/17، اأوقفت دورية تابعة 

ملديرية املخابرات، ع�سابة �سرقة يف حملة 

اأ�سخا�ش، هم:  اأربعة  النبعة، موؤلفة من 

�سليم اخلوري، اإيلي ال�سويري، ربيع متى، 

املوقوفون  اع��رتف  وق��د  ب�سعان،  �سامي 

باإقدامهم على �سرقة م�ساغ واأموال من 

قيمتها  ق��ّدرت  احل��دت،  يف  املنازل  اأحد 

بحواىل مئة الف دولر اأمريكي، وب�سرقة 
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يف  واأخ��رى  الفيل  �سن  ميني ماركت يف 

منطقة احلدت.

كما اأوقفت دورية اأخرى بالتاريخ نف�سه 

ق�سي�ش  وعبدو  زعيرت  مدين  اللبنانيني 

على  لإقدامهم  حمود  احمد  وال�سوري 

بحوزتهم  �سبطت  وقد  املخدرات،  ترويج 

بتاريخ  اأوق��ف��ت  كما  منها.  كمّية 

علي  املدعو  �سربا،  حملة  يف   2015/9/22

اأحمد عيا�ش من التابعية الفل�سطينية، 

اإطاق  على   2013 العام  خال  لإقدامه 

اجلي�ش  مواطنني وجمند يف  واإ�سابة  النار 

بجروح، كما اأوقفت ال�سوري اأدهم خالد 

اأبو �سايف الذي كان برفقة عيا�ش.

توقيفات وم�سبوطات

الوحدات  تنّفذها  التي  التدابري  نتيجة 

يف خمتلف املناطق للحفاظ على الأمن 

وفق  الوحدات،  هذه  اأوقفت  وال�ستقرار، 

بتاريخ  التوجيه  مديرية  اأ�سدرته  بيان 

من  ا  �سخ�سً  1366 نحو   ،2015/10/3

يف  بع�سهم  لتوّرط  خمتلفة،  جن�سيات 

جرائم اإرهابية واإطاق نار واعتداء على 

والقيام  باملخدرات  والجت��ار  مواطنني، 

اأ�سلحة  وحيازة  وتهريب  �سرقة  باأعمال 

الآخر  بع�سهم  وارتكاب  وممنوعات، 

التجوال داخل  ت�سمل  خمالفات عديدة، 

اإق��ام��ات  دون  م��ن  اللبنانية  الأرا���س��ي 

نارية  ودراجات  �سيارات  وقيادة  �سرعية، 

من دون اأوراق قانونية.

امل�سبوطات 115 �سيارة و4  كما �سملت 

�ساحنات و3 زوارق �سيد و120 دراجة نارية 

الأ�سلحة  من  وكميات  زراعًيا،  وجراًرا 

واملتو�سطة  اخلفيفة  والذخائر  الفردية 

اإىل  بالإ�سافة  الع�سكرية،  والأع��ت��دة 

ك��م��ي��ات م��ن امل���خ���درات والأج���ه���زة 

الإلكرتونية.

موقوفون يف قب�سة العدالة

التوجيه  م��دي��ري��ة  اأ���س��درت��ه  ب��ي��ان  يف 

»اأن  اأع��ل��ن��ت   2015/9/22 ب�����ت��اري��خ 

الق�ساء  على  اأحالت  املخ�ابرات  مديرية 

الفل�سطيني�ة  املوق�وفت�ني،  املخت��ش 

»قمر«  امللقبة  الكياجي  حممد  ليال 

اليمن،  �سميح  اإن�س�اف  واللب�ناني�ة 

لّدعائهم�ا باأنهما خال توقيفهما قد 

قب�ل  من  جن��سي�ة  لعتداءات  تعّر�ستا 

املحققني«.

وكانت املدعوة الكياجي، قد اأوقفت 

�سيدا،  يف   2013/9/17 بتاريخ  �سابًقا 

مواقع  عرب  حمادثات  باإجراء  لقيامها 

للموؤ�س�سة  ت�سيىء  الجتماعي  التوا�سل 

ال�سيا�سيني، وتثري  الع�سكرية ولعدد من 

النعرات الطائفية، ولقيامها بال�سرتاك 

م��ع اآخ��ري��ن مب��ح��اول��ة ا���س��ت��دراج اأح��د 

الأ�سخا�ش للنيل منه، ثم اأطلق �سراحها 

لحًقا.

املدعوة  اإدع��ت   ،2015/8/19 وبتاريخ 

الإعاميني،  من  اثنني  اأمام  الكياجي 

فرتة  خال  لاغت�ساب  تعّر�ست  باأنها 

العام 2013، وقد مّت ن�سر هذا  توقيفها يف 

الّدعاء على مواقع التوا�سل الجتماعي.

اإىل  الكياجي  امل��دع��وة  وبا�ستدعاء 

باأنها  اع��رتف��ت  امل��خ��اب��رات،  م��دي��ري��ة 

اختلقت تلك الرواية لك�سب العطف، 

وتاأمني فر�سة عمل.

اإن�ساف  اأقرت املدعوة  اأخرى،  من جهة 

 2015/9/17 بتاريخ  توقيفها  بعد  اليمن 

اعتداء  لأي  تتعر�ش  مل  باأنها  �سيدا،  يف 

امل�ست�سفيات  اإح��دى  يف  وجودها  خال 

املدنية، واإنها اّدعت تعّر�سها لاغت�ساب 

لك�سب تاأييد املحيطني بها.

عن  ال�����س��ادر  البيان  ووف���ق  ك��ذل��ك، 

اأح��ال��ت   2015/9/26 ب��ت��اري��خ  ال��ق��ي��ادة 

املخت�ش  الق�ساء  على  املخابرات  مديرية 

كًا  الازمة،  التحقيقات  اإج��راء  بعد 

زكريا  الرحمن  عبد  امل��وق��وف��ني:  م��ن 

و)ن.ح(  و)اأ.ح(  و)م.ح(  و)ي.ح(  احلن 

لنتماء  وذل��ك  لبنانيون،  وجميعهم 

الإرهابية  التنظيمات  اأح��د  اإىل  الأول 

يدوية  وقنابل  متفجرة  م���واد  وح��ي��ازة 

حرّبية،  واأ�سلحة  كهربائية  و�سواعق 

بهدف ت�سنيع متفّجرات وعبوات نا�سفة 

والنيل  ع�سكرّية  مراكز  ل�ستهداف 

الإي��ق��اع  وملحاولته  ع�سكريني،  م��ن 

على  وح��ّث��ه��م  اآخ��ري��ن  بع�سكريني 

مل�سلحة  والعمل  اجلي�ش  عن  الن�سقاق 

على  وت�سجيعهم  اإرهابية،  منظمات 

ع�سكرية،  م��ع��دات  على  ال�ستياء 

امل���خ���درات  ح��ي��ازت��ه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وتعاطيها.

خلفية  على  اأوقفوا  فقد  الآخ��رون  اأما 

كانت  التي  املتفجرات  بنقل  قيامهم 

بحوزة احل�سن واإخفائها بعد توقيفه من 

قبل املديرية.







الوقائع واحل�ضور

املنارة،   – املركزي  الع�سكري  النادي  يف  االحتفال  اأقيم 

ومدير  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء  االأرك��ان  رئي�س  وح�سره 

ال�سخ�سيات  من  كبري  وعدد  قان�سو،  علي  العميد  التوجيه 

الع�سكرية واالإعالمية واالأكادميية.

الدفاع  جملة  عن  وثائقي  عر�س  قّدم  الوطني،  الن�سيد  بعد 

حترير  رئي�س  كلمة  كانت  ثم  البحثية،  الف�سلية  الوطني 

املجلة الدكتور مي�سال نعمة، فكلمة مدير التوجيه العميد 

علي قان�سو، وكلمة رئي�س االأركان اللواء الركن �سلمان.

وقبل اأن ي�سارك احل�سور يف حفل الكوكتيل، جرى عر�س 

ومهماتها،  املختلفة  باأق�سامها  التوجيه  مديرية  عن  وثائقي 

واأع�ساء  حتريرها  لرئي�س  املجلة  جم�سم  تقدمي  مّت  كما 

الهيئة اال�ست�سارية فيها، وعدد من ال�سخ�سيات.

كلمة قيادة اجلي�ش

باالإعالميني  �سلمان كلمته مرحًبا  الركن  اللواء  ا�ستهل 

و�سائر احل�سور، فقال:

ي  الف�سّ اليوبيل  لقاء  يف  بكم  واأرّحب  جميًعا،  »اأحييكم 

ا  ملجلة الدفاع الوطني، اأ�سدقاء للموؤ�س�سة الع�سكرية، وحرا�سً

وحيويته  بثقافته  اللبناين  لل�سعب  ومنرًبا  احلّرة،  للكلمة 

جعلت  طاملا  التي  الفّذة،  احل�سارية  بر�سالته  كما  واإبداعه، 

االإن�سانية،  ال�سغري بحجمه، كبرًيا بقيمه  الوطن  لبنان  من 

ومكانته الرائدة بني �سائر بلدان العامل«.

واأ�ساف:

كالم  اأّول��ه��ا  احل��رب  كانت  اإذا  الكرمي  احل�سور  »اأيها 

�سيىء كما يقال، فالكالم الطّيب يف املقابل، هو مفتاح اأي 

ال�سادقة  اإن الكلمة احلّرة حتيي، والكلمة  ا�ستقرار و�سالم. 

ت�سيء، والكلمة امل�سوؤولة تبني االأوطان.

�سواء  تاأ�سي�سه،  اأن تكون كلمته منذ  اأراد اجلي�س  هكذا 

�سائر  اأو  الوطني«  و»ال��دف��اع  »اجلي�س«  جملتي  خ��الل  من 

والثقافة  للفكر  م�ساحة  عنه،  ال�سادرة  والتعاميم  املن�سورات 

عن  يعرّب  ثابًتا،  وموقًفا  واأهله،  اجلي�س  بني  التوا�سل  وتعزيز 

واحل��وار،  واالإنفتاح  التنوع  بثقافة  اللبناين  ال�سعب  اإمي��ان 

وهكذا  م�ستقل.  ح��ّر  �سيد  وط��ن  بناء  يف  ال��واح��دة  واإرادت���ه 

منا�سبة
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كلمتنا جامعة 

توّحد وتدّل اإىل 

مكامن اخلطر

قيادة اجلي�ش 

يف اليوبيل 

الف�ضي 

لـ»الدفاع الوطني«

اأّكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، اأّن اجلي�ش 

ومنذ تاأ�ضي�ضه، اأراد اأن تكون كلمته، كلمة جامعة 

الوطنية  وامل�ضّلمات  الثوابت  من  تنبع  موّحدة، 

هذا  جاء  وقد  اللبنانيني.  بني  امل�ضرتك  والعي�ش 

الكالم خالل احتفال اأقامته قيادة اجلي�ش مبنا�ضبة 

اليوبيل الف�ضي لإ�ضدار جملة الدفاع الوطني.



زمن  يف  اليوم،  نحن  نريدها 

ال��ت��ح��ّوالت واالن��ق�����س��ام��ات 

الكربى، وال�سراعات التي تع�سف باملنطقة، وت�ساعد موجات 

جامعة  كلمة  تكون  اأن  م�سبوق،  غري  ب�سكل  االإره��اب 

الوطنية  وامل�سلمات  الثوابت  من  تنبع  كلمة  م��وح��دة، 

اختالف  على  اللبنانيني  بني  امل�سرتك  والعي�س 

البو�سلة  اجت��اه  ت�سّكل  كلمة  مكّوناتهم، 

االإ�سرائيلي  العدو  حيث  اخلطر،  مكامن  نحو 

�سالمة  تهديد  اإىل  ي�سعى  من  وك��ّل  واالإره���اب، 

الوطن وتخريب م�سرية �سلمه االأهلي.

اأيها احل�سور الكرمي

بفعل  لبنان،  بها  ميّر  التي  احلرجة  االأو�ساع  اإّن 

اأداء  يف  احلا�سل  واالإرباك  الرئا�سي  ال�سغور  ا�ستمرار 

التي  واالحتجاجات  والتظاهرات  الدولة،  موؤ�س�سات 

االأحداث اخلطرية  البالد، معطوفة على  ت�سهدها 

كلبنانيني،  مّنا  تتطلب  املنطقة،  يف  اجلارية 

لبنان،  ح�سارة  وجوه  اأبرز  ميّثل  اإعالمي  وكج�سم 

املحلي  العام  ال��راأي  يف  وا�سع  تاأثري  من  له  ما  وله 

م�سلحة  ت�سع  ا�ستثنائية،  وطنية  وقفة  وال��دويل، 

يف  فال�سيا�سة  اعتبار،  كل  ف��وق  العليا  الوطن 

ناأتي  وجميعنا  وات�ساع،  و�سمور  واإياب  ذهاب  حال 

وهو ملك  يبقى،  الذي  فوحده  الوطن  اأما  ومن�سي، 

كانت  ا  اأيًّ مب�سريه  التالعب  يجوز  فال  االأجيال، 

الظروف.

مهمة  بها  منوط  ع�سكرية  كموؤ�س�سة  اإننا 

الدفاع عن الوطن، واحلفاظ على وحدته و�سيادته 

ودميومة  االأمني  اال�ستقرار  اأن  نوؤمن  وا�ستقالله، 

عمل موؤ�س�سات الدولة، ي�سّكالن ال�سمان االأكيد 

انتاج  الإع��ادة  كما  من�سود،  ا�سالح  باأي  لل�سروع 

فال  اجلميع،  اإليه  يتطلع  الذي  ال�سيا�سي  التوافق 

واإمنائًيا،  ازدهار اقت�سادًيا  حرية وال دميقراطية وال 

يف ظّل الفو�سى املدّمرة التي حترق بنارها كّل �سيء. 

من هنا، وبقرار ثابت من قائد اجلي�س العماد جان 

يف  حازم  اجلي�س  باأّن  اأخرى   مّرة  نوؤّكد  قهوجي، 

احلفاظ على هذا اال�ستقرار، و�سي�ستمّر يف مواجهة 

لكّل  باملر�ساد  و�سيبقى  حديد،  من  بيد  االإرهاب 

والتعدي  ال�سلم االأهلي،  من يحاول العبث مب�سرية 

ن�سمح  ولن  واخلا�سة،  العامة  املمتلكات  على 

موؤ�س�سات  هيبة  كما  املواطن،  اأمن  يكون  باأن 

حقل  اأو  والتخريب،  لالنتهاك  عر�سة  ال��دول��ة، 

املوؤ�س�سات  فهذه  والب�سرية.  الب�سر  لفاقدي  جتارب 

ت�سّكل  وهي  باأ�سره،  اللبناين  ال�سعب  ملك  هي 

الوطن  انهار  انهارت،  ما  ف��اإذا  الوطني،  البنيان  مداميك 

تامة  ثقة  على  ونحن  اجلميع.  روؤو�س  فوق  الهيكل  و�سقط 

والثقافية،  الفكرية  ونخبه  �سعبنا  وبوعي  هذه،  باإرادتنا  اّنه 

�سنتمّكن  وامل�سوؤول،  احلّر  اللبناين  االإع��الم  يتقدمها  التي 

مهما  لبنان  واإنقاذ  الوطنية،  مكت�سباتنا  على  احلفاظ  من 
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ا�ستدت االأخطار والتحديات«.

واأخرًيا قال:

الدفاع  جملة  اأ�سرة  اإىل  بالتقدير  اأتوّجه  »ختاًما، 

الذين  والباحثني  املفكرين  وجميع  الوطني، 

دّفتيها،  بني  وخرباتهم  علومهم  ع�سارة  و�سعوا 

لبنان،  اإع��الم��ي��ي  اإىل  بال�سكر  اأت��وج��ه  كما 

يبخلوا  مل  الذين  وامل�سيئة،  احلّرة  االأقالم  اأ�سحاب 

املحّطات  خمتلف  يف  اجلي�س  مع  تعاون  اأو  بجهد 

بالكلمة  ن�سمو  امل�سرية،  �سنكمل  فمًعا  ال�سعبة. 

التي تبني، والبندقية التي حتمي، ونتقا�سم باعتزاز 

�سرف خدمة لبنان«.

التوجيه كلمة مديرية 

بدوره األقى مدير التوجيه كلمة ا�ستهّلها قائاًل:

باليوبيل  اليوم مًعا  واعتزاز، نحتفل  »بكّل فخر 

العطاء  الوطني. م�ساحة من  الدفاع  ي ملجلة  الف�سّ

خم�س  امتداد  على  والثقايف،  والعلمي  الفكري 

االأ�ساتذة  نخبة  من  اأ�سرة  رّواده��ا  �سنة،  وع�سرين 

خمتلف  يف  االإخت�سا�سيني  والباحثني  اجلامعني 

�سوؤون احلياة، زادهم �سالح املعرفة وثقتهم باجلي�س 

واإميانهم بلبنان: وخلف هوؤالء املخل�سني جميًعا، 

والعطاء،  االإب���داع  على  حتّفز  حكيمة  ق��ي��ادة 

اجلي�س  بني  التوا�سل  ج�سور  من  املزيد  بناء  وعلى 

بو�سلة  تكون  اأن  على  وحتر�س  املدين،  واملجتمع 

وانتاجه  اجلي�س  من�سورات  �سائر  املجلة كما  هذه 

يخدم  الذي  ال�سحيح  االإجتاه  يف  دائًما  االإعالمي، 

والوطن«. املوؤ�س�سة 

وقال:

»اأيها احل�سور الكرمي، لقد اآلينا على اأنف�سنا يف 

ال�سنوات ال�سابقة وبتوجيهات م�ستمرة من ح�سرة 

متقّدمة  خطوات  نحّقق  اأن  اجلي�س،  قائد  العماد 

جلهة  ا  خ�سو�سً التوجيه،  مديرية  تطوير  م�سرية  يف 

والتكنولوجيا  االت�ساالت  تكنولوجيا  مواكبة 

فعملنا  املعا�سر،  عاملنا  جتتاح  التي  الرقمية 

باجتاهني، االإجتاه االأول: تعزيز العالقة بني اجلي�س 

والتعاون  التن�سيق  م�ستوى  ورفع  اللبناين  واالإعالم 

لتغطية االأحداث واإزالة االإلتبا�سات، مبا ال ي�سّكل 

خطًرا على مهّمات اجلي�س اأو على االإعالميني اأنف�سهم. اأما 

االإجتاه الثاين فهو ذو طابع تقني، متّثل باالآتي:

عرب  االإن��رتن��ت،  على  االإل��ك��رتوين  اجلي�س  موقع  جتديد   -

الت�سفح  �سهولة  للزائرين  تكفل  حديثة،  تقنيات  ا�ستخدام 

النقل  وم�ساهدة  واخل��ل��وي،   IPAD�ال اأجهزة  جميع  على 

املبا�سر الحتفاالت املنا�سبات الوطنية، و�سماع البث االإذاعي، 

واالّطالع على خمتلف الن�ساطات ب�سهولة.

عرب  العمليات  م�سرح  من  لالأحداث  املبا�سر  النقل  توفري   -

عدة و�سائل.

- ا�ستخدام تقنية ال�FTP الإر�سال االأخبار امل�سورة.
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- ا�ستحداث ح�ساب للجي�س 

و�سفحة  ت��وي��رت  م��وق��ع  على 

لتمكني   ،LAF Shield وتطبيق  الفاي�سبوك،  موقع  على 

واالّطالع على  اأي حوادث طارئة،  االإبالغ عن  املواطنني من 

االأخبار عرب عدة و�سائل بال�سرعة الق�سوى.

وا�ستيعابها  التقنيات  هذه  ملواكبة  الب�سري  العن�سر  اإعداد   -

وا�ستخدامها بحرفية عالية. 

- اال�ستمرار يف تنظيم م�سابقات لطالب جامعاتنا الوطنية، 

اجلي�س،  عيد  مبنا�سبة  اإع��الين  مل�سق  اأف�سل  اإع��داد  حول 

واالأكادمييني يف  الباحثني  �سريحة من  اأو�سع  اإ�سراك  كذلك 

ن�سر مقاالتهم وبحوثهم يف جملتي الدفاع الوطني واجلي�س.

االإذاعات  خمتلف  اأثري  عرب  وبّثه  اجلندي،  برنامج  تطوير   -

اللبنانية.

على  املواظبة  الوطني،  الدفاع  جملة  الأ�سرة  ال�سكر  ختاًما، 

عملها ب�سمت اجلندي املجهول، وال�سكر لالإعالميني االأعزاء 

مع  الدائم  وتعاونهم  اللقاء،  هذا  اإىل  الدعوة  تلبيتهم  على 

املديرية بروح املحبة وامل�سوؤولية الوطنية. وال�سكر اخلا�س لقيادة 

اجلي�س التي ن�ستمّد منها كّل الت�سجيع والدعم لالرتقاء باأداء 

املديرية نحو االأف�سل واالأكمل«.

كلمة املجلة

رئي�س حترير الدفاع الوطني توّجه اإىل احلا�سرين بالقول:

واأهله. �سيوف اجلي�س،  البيت  واأنتم �سيوف  »نرحب بكم، 

ق����ي����ادة وم���دي���ري���ة 

ت��وج��ي��ه، و���س��ب��اًط��ا 

وع�������س���ك���ري���ني، 

بيتنا  البيت،  واأه��ل 

ال�����واح�����د، ج��ي�����س 

وع��م��اده«.  وطننا، 

واأ�ساف:

»م���ن���ذ خ��م�����س��ة 

وع�����س��رون ع��اًم��ا، 

����س���ق���ت م���دي���ري���ة 

ال��ت��وج��ي��ه ط��ري��ًق��ا 

من  يتعمق  جديًدا 

خ��الل��ه ال��ت��وا���س��ل 

الفكري بني اجلي�س 

واملجتمع متمثاًل ب�سكل خا�س بنخبة من االقالم يف جمال 

البحث االكادميي، فا�سدرت جملة الدفاع الوطني التي نحتفل 

اليوم باليوبيل الف�سي لتاأ�سي�سها. لقد �سهد العقدان االأخريان 

وال  ا�سهمت  والتي  البحثية  املن�سورات  من  كبري  كّم  ظهور 

�سك، يف القاء ال�سوء على كثري من االأزمات والق�سايا املعا�سرة، 

وع��رب��ًي��ا  لبنانًيا 

لكن  وع���امل���ًي���ا. 

ث���م���ة م����ا مي��ي��ز 

جم���ل���ة ال���دف���اع 

ع�����ن ال���ك���ث���ري 

م���ن امل��ن�����س��ورات 

البحثية.

جم��رد  اإّن  اواًل، 

املجلة  هذه  وج��ود 

ي�����س��ّك��ل ح��اف��ًزا 

لل�سباط:  مزدوًجا 

جهة  م���ن  ف��ه��و 

على  ��ه��م  ي��ح�����سّ

ال���ت���ف���اع���ل م��ع 

املطروحة  الق�سايا 

ثقافتهم  ويعّمق 

جهة  من  وهو  العامل،  ي�سهده  مبا  االإحاطة  على  وقدرتهم 

اأخرى يحّثهم على بذل اجلهود يف املجال البحثي وعلى تو�سيع 

معارفهم.

ثانًيا، لطاملا كان التفاعل االإيجابي بني اجلي�س وجمتمعه، 

التفاعل  وهذا  الوطن.  يف  والوحدة  التما�سك  عوامل  اأهم  من 

ت�سطلع جملة الدفاع الوطني بدور مهم فيه.

ثالًثا، يف حني تخ�سع اجلهود البحثية والتحليلية يف احيان 

ك���ث���رية، وه����ذا ال 

اأح��د،  على  يخفى 

ل�����س��روط امل��م��ول��ني 

وامل�سرفني و�سواهم... 

الدفاع  التزام  ف��اإن 

هو  الوحيد،  الوطني 

لبنان  وح��دة  ال��ت��زام 

ونه�سته، لذلك فهي 

�سفحاتها  ت�����س��ّرع 

جل��م��ي��ع االب��ح��اث 

املنهجية  العلمية 

واالك�����ادمي�����ي�����ة 

على  احلفاظ  �سرط 

الثوابت الوطنية.

اأخرًيا، و�سط البحر الهائج واالأمواج العاتية، لن تكتب لوطننا 

الفكرية  جهودنا  توحيد  على  جدًيا  عملنا  اإذا  اإال  النجاة، 

والعملية، وهذا ما تطمح اأن ت�ساهم فيه جملتنا.

فاأهاًل بكم جمدًدا، �سيوًفا لنا واأهل وم�ساهمني يف جهودنا 

من اأجل الوطن«.
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�أي جي�ش نريد؟

احلتي  م��ارون  الركن  العميد  يعّرف 

اأركان اجلي�ش للتخطيط بالركن الذي 

وطنية  ع�سكرية  ا�سرتاتيجية  ير�سم 

وطنية  ال�سرتاتيجية  ا�ستجابة  تكون 

ا�سرتاتيجية  من  بدورها  تنبع  دفاعية، 

وطنية للأمن والدفاع ينّظمها املجل�ش 

�سيا�سة  من  تاأتي  التي  للدفاع،  االأعلى 

ينّظمها جمل�ش  والدفاع  للأمن  وطنية 

الوزراء.

ي�سمل التخطيط جميع موؤ�س�سات وزارة 

الدفاع الوطني ويندرج حتت عدة عناوين: 

بكامل  الدفاع  وزارة  تنظيم  كيفية 

اأركانها، اإن على �سعيد مكتب القائد 

اجلي�ش  يف  قطعة  كل  �سعيد  على  اأو 

وو�سع  والكتائب...(،  واالأفواج  )االألوية 

خطة ا�سرتاتيجية اأو ت�سّور روؤية متو�سطة 

اللبنانية  امل�سلحة  للقوات  املدى  وبعيدة 

)ولي�ش فقط على �سعيد اجلي�ش(. على 

اأن ت�سب هذه اخلطة يف حتقيق الهدف 

البعيد املدى، والذي يتم حتديده يف اأركان 

اجلي�ش للتخطيط بناء على توجيهات 

قائد اجلي�ش.

مفهوم �لأمن و�لدفاع

اأن  احل��ت��ي  ال��رك��ن  العميد  ي��و���س��ح 

العري�سة  اخلطوط  و�سع  املوجلة  اجلهة 

اأوالاً  هي  للدولة  والدفاع  االأم��ن  ملفهوم 

رئي�ش  برئا�سة  ا  جمتمعاً ال��وزراء  جمل�ش 

اجلمهورية. فهذا املجل�ش يحدد يف بيانه 

ال�سديق.  هو  وَمْن  العدو،  هو  َمْن  الوزاري 

وبالتايل يحدد من هو العدو الذي نحاربه. 

هو  من  نحاربه.  ال  الذي  العدو  هو  ومن 

هو  وم��ن  معه.  نتحالف  ال��ذي  ال�سديق 

هذه  معه.  نتحالف  ال  ال��ذي  ال�سديق 

الدولة  تريده  الذي  االجتاه  ال�سيا�سة حتّدد 

القريبة  ال��دول  مع  تعاطيها  طريقة  يف 

والبعيدة.

اأما اجلهة الثانية، فهي املجل�ش االأعلى 

ا�سرتاتيجية  تنظيم  ومهمته  للدفاع، 

يوؤدي  وعندما  وال��دف��اع.  للأمن  وطنية 

ال��وزارات.  عمل  يبداأ  دوره،  املجل�ش  هذا 

الداخلية  وزارة  تنّظم  ان  يجب  كيف؟ 

تنّظم  بينما  اأمنية،  وطنية  ا�سرتاتيجية 

ا�سرتاتيجية وطنية دفاعية  الدفاع  وزارة 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وت�سم  �ساملة  ت��ك��ون 

االقت�سادي،  الدفاع  احلدود:  عن  الدفاع 

الدبلوما�سي،  العمل  االإعلمية،  احلرب 

واملحافظة  اللبناين...  االغرتاب  قدرات 

م��وؤازرة  الداخلي،  االأم��ن  عنواين:  على 

يف  االأجهزة  وباقي  الداخلي  االأم��ن  قوى 

احلفاظ على االأمن واال�ستقرار.

للتخطيط  اجلي�ش  اأرك����ان  مهمة 

ا�سرتاتيجية  و�سع  اللبناين  اجلي�ش  يف 

الدفاع  حتت:  تندرج  ع�سكرية  وطنية 

االأم��ن  وامل��ح��اف��ظ��ة على  ع��ن احل���دود 

ال��داخ��ل��ي. ه��ن��ا ي��ب��داأ ع��م��ل اأرك���ان 

هذه  ينّظم  ال��ذي  للتخطيط  اجلي�ش 

يطرحها  كثرية  اأ�سئلة  اال�سرتاتيجية. 

اأي خطوة:  هذا الركن على نف�سه قبل 

نريد  م�سلحة  ق��وات  اأي  اأو  جي�ش،  اأي 

على  وللمحافظة  لبنان  عن  للدفاع 

االأمن واال�ستقرار؟ من هي هذه القوى؟ ما 

هي احلاجة؟ من هي املجموعة املقاتلة 

قوى  هي  من  اخلطة؟  هذه  �ستنفذ  التي 

هي  ما  لها؟  وامل�ساندة  املنا�سبة  الدعم 

املنظومة القيادية؟... كل هذه االأ�سئلة 

الذي  التخطيط  ت�سب يف خانة  والعوامل 

�أجهزة 

اإعداد:�لقيادة

جان د�رك �أبي ياغي
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اأركان اجلي�ش 

للتخطيط

�جلهود 

يف مرحلة 

�لذروة

�جلي�ش:  موؤ�س�سة  لبناء  تتكامل  �أربعة  �أرك��ان 

�لعديد، �لتجهيز، �لعمليات، و�لتخطيط. وهي تتبع 

�لعامة«.  »بالأركان  لتعرف  مبا�سرة  �جلي�ش  لقائد 

وير�أ�ش كل ركن �سابط ي�سمى نائب رئي�ش �لأركان.

ير�سم  �ل��ذي  �لركن  ز�رت  »�جلي�ش«  جملة 

�أركان  �إّنه  م�ستويات،  عدة  على  �جلي�ش  �سيا�سات 

�لركن  �لعميد  ير�أ�سه  �لذي  للتخطيط،  �جلي�ش 

ي�سمح  مبا  عدنا  هناك  ومن  �حلتي.  م��ارون 

ل  يخّطط  فمن  معلومات،  من  عنه  بالإفر�ج 

يك�سف خططه...



وعملين  م��ي��داين  تنظيمي  عمل  ه��و 

ا كما يعتقد البع�ش.  ولي�ش نظريًّ

: وي�سيف قائلاً

ا، يحتاج املخطط ل�سمان جناح خطته  اإذاً

اإىل حد اأدنى من اال�ستقرار ال�سيا�سي وهو 

هذه  يف  ويت�ساءل:  لبنان.  يف  متوافر  غري 

اأبني؟ اجلواب: »اأمامي  احلال على ماذا 

خياران: عدم القيام باأي خطوة بانتظار 

جلء ال�سورة ال�سيا�سية، اأو االنطلق من 

اجلهد  فاإن  هنا،  من  تتغري«.  ال  ثوابت 

ذروة،  ب�ساعات  ا  اأحياناً مير  التخطيطي 

عادية.  عمل  ب�ساعات  اأخ��رى  ا  واأحياناً

مرحلة  يف  فهو  فخر،  وبكل  اليوم،  اأما 

الذروة.

تعزيز قدر�ت �جلي�ش

العميد  يتطرق  احل��دي��ث،  �سياق  يف 

الركن احلتي اإىل التعاون القائم ما بني 

االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  اجلي�ش 

واإىل خطة »املراجعة  العام 2008(،  )منذ 

اأوالها  التي  امل�سرتكة«،  اال�سرتاتيجية 

العماد قهوجي االهتمام اللزم، والهدف 

لقد  ويقول:  اجلي�ش.  قدرات  تعزيز  منها 

ثقة  تر�سيخ  اإىل  اخلطة  هذه  جناح  اأّدى 

زي��ادة  واإىل  باجلي�ش،  املتحدة  ال��والي��ات 

دعمها املادي له ب�سورة ملفتة.

اال�سرتاتيجية  املراجعة  وقد مّهد جناح 

باحلوار  �سمي  ما  تنظيم  اإىل  امل�سرتكة 

املتحدة  االأمم  ق��وات  مع  اال�سرتاتيجي 

حّث  منه  وال��ه��دف  لبنان،  يف  املوؤقتة 

االأمم املتحدة على اال�ستثمار يف اجلي�ش 

التابعة لها،  الوحدات  اللبناين بدالاً من 

ا ما، و�سوف  وهي قوات موؤقتة �سرتحل يوماً

املولج  اللبناين  اجلي�ش  مكانها  يحّل 

وتطبيق  وحدودها،  االأر���ش  هذه  حماية 

جناح  اأّدى  لقد   .1701 االأمن  جمل�ش  قرار 

اخلطة  تنظيم  من  االنتقال  اإىل  احلوار 

ا  اإىل تنفيذها، وذلك على 6 مراحل )بدءاً

لغاية  منها  ُنّفذ   )2012 العام  اأواخ��ر  من 

اليوم املرحلتان االأوىل والثانية.

من �لنظري �إىل �لعملي

التخطيط  ب��داأ  اخلطتني  هاتني  بعد 

لتطوير قدرات اجلي�ش من خلل درا�سة 

قائد  كّلف  وقد  القدرات،  هذه  ماهية 

عر�ش  بعد  الغاية.  لهذه  جلنة  اجلي�ش 

طلبت  احلكومة  على  الدرا�سة  نتيجة 

هذه االأخرية من اجلي�ش حتديد التقدير 

اجل��ه��ود  ك��ل  فان�سّبت  ل��ه��ا،  امل����ادي 

ال�سعوبات.  من  الرغم  على  لبلورتها 

تقدير  ال�سعب  من  املثال،  �سبيل  على 

يعتمد  اإذ  االت�ساالت،  منظومة  كلفة 

والتقنية  الفنية  املوا�سفات  على  ذلك 

لهذه املنظومة وهي �سعبة التحديد.

اإىل  اللجنة  لت  تو�سّ بعد،  ما  يف  لكن 

تقدير الكلفة االجمالية لتطوير قدرات 

احلكومة  طلبت  ذلك  عند  اجلي�ش. 

اأن  على  مليار،   1.6 �سقف  حتت  العمل 

لكن  خم�سية،  خطة  مبوجب  تدفع 

لغاية تاريخه مل يتّم تنفيذ هذه اخلطة. 

 : قائلاً احلتي  الركن  العميد  واأ�ساف 

املانحة  ال��دول  من  ا�ستجداءاً  »كفانا 

على  ق��ادرة  وهي  بالواجب  اأْوىل  فدولتنا 

زالت  ما  لكّنها  املطلوب،  املبلغ  دفع 

ا�ست�سدار  على  ق��ادرة  غري  اليوم  حتى 

قانون يجيز اال�ستثمار بالدفاع مبوجب 

املحلي  الناجت  من  �سنوية  مئوية  ن�سبة 

التخطيط  عمّلية  ي�سّهل  ما  االإجمايل، 

اأو تطوير  يلزم من عتاد وخلق  و�سراء ما 

قدرات«.

ق���درات  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة  تنظيم  ب��ع��د 

على  املانحة  الدول  حّفزت  التي  اجلي�ش 

ا،  جزئياً ولو  اخلطة،  هذه  تنفيذ  متويل 

عمدت اأركان اجلي�ش للتخطيط على 

لتحديد  جديد  تخطيطي  مب�سار  البدء 

اللبنانيون  يريده  ال��ذي  اجلي�ش  هو  ما 

اخلطة:  هذه  ت�سمية  ومت  امل�ستقبل،  يف 

جي�ش 2025. اأّدت هذه اجلهود اإىل ظهور 

ن��واي��ا دع��م م��ن ع��دة دول يف جم��االت 

خمتلفة، مثل م�سروع برنامج دعم اأفواج 

بريطانيا،  دول��ة  قبل  من  الربية  احل��دود 

من  الع�سكري  املدين  التعاون  وم�سروع 

قبل هولندا واالحتاد االأوروبي، اإ�سافة اإىل 

التعاون  حول  التفاهم  مذكرات  زي��ادة 

اأرمينيا،  مثل  عديدة  دول  مع  الثنائي 

قرب�ش، النم�سا، تركيا، اليونان، اأملانيا، 

هذه  جميع  ي�سكر  واجلي�ش  اإيطاليا... 

لتطوير  �سبيلاً  وتوّفر  تدعمه  التي  الدول 

ا يف هذه املرحلة. قدراته، خ�سو�ساً

يف اخلتام، ي�سّدد العميد احلتي على اأن 

ا، من عمل  ما ذكر هو جزء �سغري جداً

فاالإف�ساح  للتخطيط،  اجلي�ش  اأرك��ان 

عن اخلطط يهّدد جناحها. اإمنا يف هذه 

هي  ال�سر  كلمة  حيث  ال�سعبة  االأي��ام 

الوظيفة  التخطيط  يبقى  ال�سفوف،  ر�ّش 

العامة  االأرك��ان  وظائف  من  االأ�سا�سية 

العام  اال�سرتاتيجي  االجت��اه  حتدد  والتي 

ق  وتن�سّ والتجهيز،  والعديد  للعمليات 

قائد  العماد  توجيهات  ظل  يف  بينها 

اجلي�ش.

43 العدد 365





اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

حتقيق 

ع�سكري
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املركز اللبناين 

للأعمال 

املتعّلقة 

بالألغام

جنود الوطن 

والإن�سانية

اأجل  من  عمله  لكن   ،»2015 لل�سالم  اأوىل  لبنانية  »موؤ�س�سة  هو 

ال�سالم والإن�سان بداأ منذ تاأ�سي�سه. اإّنه املركز اللبناين لالأعمال املتعّلقة 

فهو  كثرية،  جبهات  وعلى  ال�ساعة  مدار  على  يعمل  الذي  بالألغام 

ق جهود العاملني يف حقل نزع الألغام، وي�ستجيب  ين�سر التوعية وين�سّ

لنداءات املواطنني املت�سررين متابًعا م�سري من ت�سّرر منهم.

ماري  الإداري  والعقيد  املركز  رئي�ض  نا�سيف  اإيلي  الركن  العميد  مع 

عبد امل�سيح رئي�سة ق�سم الإعالم والتوعية فيه، ن�ستعيد اأبرز املحطات 

وامل�ساريع و�سوًل اإىل ت�سميته موؤ�س�سة ال�سالم...

ن�ساأته وتاريخه

يف العام 1998 اأ�صدر جمل�س الوزراء قراًرا 

لنزع  الوطني  املكتب  باإن�صاء  يق�صي 

اأركان   – اجلي�س  لقيادة  )يتبع  الألغام 

اجلي�س للعمليات(. القرار كان نتيجة 

اأّن اجلهود اجلّبارة  القائم، حيث  الواقع 

كافية  تكن  مل  اجلي�س،  بذلها  التي 

والذخائر  الأل��غ��ام  خطر  على  للق�صاء 

ب�صبب  اللبنانية  الأرا���ص��ي  يف  امل��زروع��ة 

ويف  الإ�صرائيلية.  والع��ت��داءات  احل��رب 

العام 2007، ا�صتبدلت الت�صمية فاأ�صبحت 

املتعّلقة  للأعمال  اللبناين  »امل��رك��ز 

 LMAC: Lebanon Mine( بالألغام« 

Action Center( متا�صًيا مع امل�صطلح 
املعتمد يف املعايري الدولية.

املهمات والقدرات 

للأعمال  اللبناين  املركز  روؤية  تتمّثل 

حترير  اإىل  ل  التو�صّ يف  بالألغام  املتعّلقة 

خطر  م��ن  اللبنانية  الأرا����ص���ي  ك��ل 

بح�صب  احل���روب  وخم��ّل��ف��ات  الأل��غ��ام 

ميار�س  وهو  نا�صيف.  الركن  العميد 

الأولويات  وفق  املجال  هذا  يف  مهماته 

اإدارة  يف  وي�صاهم  ال�صرتاتيجية،  الوطنية 

اللوج�صتي  الدعم  وتاأمني  الن�صاطات 

ة  املخت�صّ الإن�صانية  للمنّظمات  والإداري 

ق جهودها ويحدد  العاملة يف لبنان، وين�صّ

الألغام؛  خماطر  من  التوعية  اأول��وي��ات 

كما ُيعنى بتدريب وتن�صئة ع�صكريني 

جمال  يف  واأج��ان��ب،  لبنانيني  ومدنيني 

العقيد الإداري ماري عبد امل�صيحالعميد الركن اإيلي نا�صيف



حتقيق 

ع�سكري

العدد 46365

موؤ�س�سة 

ال�سالم
يف 21 اأيلول ُيحتفل باليوم العاملي لل�صلم 

الثالثة على  )ولل�صنة  نّظم  لبنان  العامل، يف  اأنحاء  يف خمتلف 

ة كبرية  التوايل( احتفال باملنا�صبة، وكان للجي�س اللبناين ح�صّ

مة  اأعلنت �صركة »Bee Events & PR« )منظِّ منه... فقد 

هذا احلدث( ت�صمية املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام 

»كموؤ�ص�صة لبنانية اأوىل لل�صلم 2015«، وذلك تكرمًيا جلهوده 

وعطاءاته يف حماية الوطن واملواطنني من خطر الألغام. 

جرى الحتفال يف مطعم »One Biel« يف بريوت بح�صور نائب 

حممد  الركن  العميد  بالوكالة  للعمليات  الأرك��ان  رئي�س 

من  وعدد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثًل  جانبيه 

�صفراء الدول، ورئي�س جمل�س اإدارة »بنك لبنان واملهجر« ومديره 

وطراد«  »�صعد  �صركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  اأزهري،  �صعد  العام 

نبيل  املنّظمة  ال�صركة  ومدير  ط��راد،  مي�صال  العام  ومديرها 

تابت، اإىل �صخ�صّيات ر�صمّية واجتماعية وعدد من ال�صّباط.

واألقى العميد الركن جانبيه كلمة باملنا�صبة �صكر خللها 

اأ�صحاب الدعوة على بادرتهم الطّيبة جتاه املوؤ�ص�صة الع�صكرية، 

كلمات  احلفل  منّظمو  األقى  كما  بها؛  الغالية  وثقتهم 

للأعمال  اللبناين  املركز  مب�صرية  فيها  اأ���ص��ادوا  للمنا�صبة 

لوحدة  ال�صامنة  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  ودور  بالألغام...  املتعّلقة 

الوطن واأمنه وا�صتقراره.

ون�صاطاته،  املركز  عن  وثائقي  فيلم  احلفل  خلل  وعر�س 

واآخر عن الدبكة اللبنانية �صّور ونّفذ يف اأر�س منزوعة الألغام 

يف اجلنوب. كما اأقيم على هام�س الحتفال معر�س �صور عن 

نزع الألغام وال�صحايا، ومل�صقات توعية توجيهية. 

ومبا اأن احتفال هذا العام رّكز على اأهمية ال�صلم بالن�صبة 

اإىل لبنان الذي يتفاعل مع خمتلف الثقافات واحل�صارات، فقد 

ت�صّمن الربنامج فقرات فنّية من خمتلف اأنحاء العامل، واختتم 

بالدبكة اللبنانية.

بالألغام  املتعلقة  الأع��م��ال 

وينّظم  اإن�صانية،  لأه���داف 

املعايري الوطنّية لتتما�صى مع 

املعايري الدولية.

اأم���ا ف��ري��ق ع��م��ل امل��رك��ز 

وعنا�صر  �صّباط  من  فيتاأّلف 

وهو  اللبناين،  اجلي�س  م��ن 

برنامج  م��ن  ال��دع��م  يتلّقى 

الإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 

منذ  يوؤّمن  ال��ذي   )UNDP(

التقنية  امل�صاعدة   ،2001 العام 

اإدارة  نظام  برنامج  لتطوير 

الو�صائل  وت��زوي��ده  املعلومات 

اللوج�صتية واملالية، بالإ�صافة 

تاأمني موّظفني متمّر�صني  اإىل 

امل��دن��ي��ني  ب��ني  م��ن  الإدارة  جم���ال  يف 

اإقليمي يف  اأن�صئ مركٌز  وقد  اللبنانيني. 

النبطية من اأجل التخطيط للعمليات 

والإ���ص��راف  واإدارت��ه��ا  بالألغام  املتعّلقة 

عليها يف جنوب لبنان. 

يدير املركز جميع الأن�صطة الإن�صانية 

بالألغام  اخلا�صة 

من  والتوعية  الأل��غ��ام  )اإزال���ة  لبنان  يف 

�صحاياها...(،  وم�صاعدة  خماطرها 

الأل��غ��ام،  اإزال����ة  ف��رق  مهمات  وي��ح��ّدد 

عمله��ا  ج��ودة  و�صمان  مراقبة  ويتوىّل 

ونوعيت��ه؛ كم��ا اأّنه يت����راأّ�س الّلجنت��ني 

خماط��ر  م��ن  للتوعي��ة  الوطنّيت��ني 

الألغام وم�صاع��دة �صحاياه�ا.

التاأليل واإدارة املعلومات

والتوعية من خماطر  الإعلم  التاأليل، 

�صحايا  م�صاعدة  العمليات،  الأل��غ��ام، 

الإدارة  النوعية،  و�صمان  مراقبة  الألغام، 

املركز  اأق�صام  ت�صّكل  واللوج�صتية، 

وتناغم  بتن�صيق  تعمل  التي  ال�صتة، 

لتحقيق الأهداف املرجوة. 



يوّفر  املعلومات،  واإدارة  التاأليل  ق�صم 

الوطني  قاعدة بيانات خا�صة بالربنامج 

اأّنه  كما  بالألغام،  املتعلقة  للأعمال 

املنّظمات غري  قدرات  لبناء  الدعم  يوّفر 

عرب  جم��ال��ه،  يف  العاملة  احلكومية 

املعلومات  نظم  ا�صتخدام  على  تدريبها 

من  اجلديد  واجليل   ،GIS اجلغرافية 

بعملها،  اخلا�س  املعلومات  اإدارة  نظام 

.NAVICATو ACCESS وبرناجمي

الألغام  لنزع  الوطني  املكتب  اأن  ومبا 

للمعلومات  الوحيد  الر�صمي  امل�صدر  هو 

مّت  فقد  لبنان،  يف  ب��الأل��غ��ام  املتعّلقة 

ال��لزم��ني  وال��ع��ت��اد  ب��الأج��ه��زة  جتهيزه 

 »IMSMA« التاأليل  نظام  لت�صغيل 

املتحدة  الأمم  منّظمة  له  قدمته  ال��ذي 

املعنيني  بني  التاأليل  لغ�ة  توحيد  بهدف 

احلكومية.  غري  واملنّظمات  الدول  من 

حجم  ب�اإظهار  املذكور  النظام  وي�صمح 

وو�صع  العمل،  اأولويات  امل�صكلة وحتديد 

نزع  برنامج  لتنفيذ  ا�صرتاتيجية  خطة 

اخلطة  تيومي  واإع��ادة  تقييم  اأو  الألغام 

املو�صوعة.

الإعالم والتوعية

ي�صرف  التوعية  باأعمال  يخت�ّس  ما  يف 

امل��رك��ز ع��ل��ى اخل��ط��ط امل��و���ص��وع��ة يف 

املنّظمات  ت�صعها  والتي  امل��ج��ال،  ه��ذا 

مع  بالتن�صيق  امل��دن��ّي��ة  واجل��م��ع��ّي��ات 

تت�صّمن  وهي  للتوعية،  الوطنّية  اللجنة 

فنية،  تربوية،  ريا�صية،  ن�صاطات  اإقامة 

اجتماعية، وثقافية. 

خلل �صهر ني�صان 2015، اأطلق املركز 

بالألغام  املتعلقة  للأعمال  اللبناين 

من  للتوعية  تذكريية  وطنية  حملة 

العنقودية  والقنابل  الأل��غ��ام  خم��اط��ر 

مع  بالتعاون  املنفجرة  غري  والذخائر 

ة يف هذا املجال،  اللجنة الوطنية املخت�صّ

ريا�صي  يوم  احلملة:  ن�صاطات هذه  ومن 

و�صط بريوت الهوائية يف  الدراجات  على 

 Run Beirut By Bike، �صباق ماراثون 
وّدية يف  for Fun يف مدينة �صور، مباراة 
كرة القدم يف النبطية، اإلقاء حما�صرات 

مواد  لإنتاج  وطنية  وم�صابقة  توعية، 

والقنابل  الأل��غ��ام  خماطر  م��ن  توعية 

العنقودية. 

العمليات

امل�صح  اأعمال  العمليات  ق�صم  ينجز 

الألغام  ويزيل  التقني(  وغ��ري  )التقني 

وي�صرف على مرحلة  وخملفات احلروب 

ما بعد التنظيف، وهو مزّود و�صائل يدوية 

اإىل  بالإ�صافة  ميكانيكية  واأخ���رى 

الكلب الكا�صفة للألغام.

ومن امللفت يف هذا ال�صياق، امل�صاركة 

الفاعلة للمراأة يف عمليات اإزالة الألغام 

علًما  املركز،  ي�صجعها  والتي  لبنان  يف 

التابعة  ال�صريعة  الإ�صتجابة  ف��رق  اأن 

للجي�س اللبناين تعمل 24 �صاعة يف اليوم 

مبا�صرًة  فت�صتجيب  ال�صنة،  م��دار  على 

الأحيان،  بع�س  ويف  املواطنني؛  لطلبات 

غري  املنّظمات  اإح���دى  تكليف  يتّم 

املنطقة  من  الإن��ذار  اأتى  اإذا  احلكومية 

اجلغرافية التي تعمل فيها.

م�ساعدة ال�سحايا

ال�صحة  منّظمة  تعريف  اإىل  بال�صتناد 

من  »هم  الألغام  �صحايا  فاإن  العاملية، 

اإ�صابات  جماعات،  اأو  ك��اأف��راد  عانوا 

وتكّبدوا  اأو اجتماعية  نف�صية  ج�صدية، 

ا  ملمو�صً وان��ت��ه��اًك��ا  م��ادي��ة  خ�صائر 

وعليه  الأل���غ���ام«.  ب�صبب  حلقوقهم 

ثلث  اإىل  ال�صحايا  تق�صيم  ميكن 

اأو  ج�صدًيا  مبا�صرة  امل�صابون  ف��ئ��ات، 

ني  املتوِفّ ال�صحايا  واأفراد عائلت  نف�صًيا، 

املتاأثرين  املجتمع  واأف��راد  امل�صابني،  اأو 

بتواجد الألغام.

ومتابعة  معه�م  التوا�صل  يت��ّم  ه��وؤلء 

الفورية  امل��ع��اجل��ة  ل��ت��اأم��ني  اأو���ص��اع��ه��م 

احلياة  مدى  ونف�صًيا  ج�صدًيا  والدائمة، 

وامل��ادي��ة  الطبية  امل�����ص��اع��دات  وت��اأم��ني 

تاأهيله�م  واإع��������ادة  ل��ه��م،  وامل��ع��ن��وي��ة 

واجتماعًيا  نف�صًيا  باملجتمع  ودجمهم 

الإنت�اجية،  امل�صاريع  على  وتدريبهم 

ذوي  �����ا،  اأي�����صً امل�صاع�دة  ت�صمل  كما 

ال�صحايا املتوفني.
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مراقبة العمل و�سمان اجلودة

اجل��ودة  و�صمان  مراقبة  ق�صم  ي�صرف 

املعنية  املنّظمات  عمل  على  والنوعية 

اللبنانية  الأرا���ص��ي  من  الأل��غ��ام  ب��اإزال��ة 

والآلت،  امل��ع��دات  مكتبي،  )تقييم 

�صات  الكلب الكا�صفة للألغام، متح�صّ

الألغام...( ومينحها الرتاخي�س ال�صنوية 

املطلوبة،  ال�صروط  فيها  تتوافر  ح��ني 

للتاأّكد  دائمة  ميدانية  بزيارات  ويقوم 

املعايري  وف��ق  جت��ري  العمليات  اأّن  من 

الوطنية والدولية. ف�صمان النوعية )قبل 

ومراقبة  وخللها(  التنظيف  عملية 

اجلودة )بعد عملية التنظيف(، يوؤّمنان 

ال�صمانة للمواطن الذي ميكنه اأن يعاود 

ا�صتعمال اأر�صه والعتناء بها.

الإدارة واللوج�ستّية

واللوج�صتّي��ة  الإدارة  ق�ص��م  ُيعنى 

باملوّظف��ني  املتعّلق��ة  ب��ال�����ص�����وؤون 

ويهت��ّم  املالّي��ة،  وامل��وارد  واللوج�صتّي��ة 

اخلا�ص��ة  امل��ع��ل��وم��������ات  بتحدي��ث 

للأعم��ال  اللبنان��ي  ب��ال��ربن��ام��������ج 

ي�ص��رف  اأنه  كم��ا  بالألغ��ام،  املتعلق��ة 

ع��ل��ى ك��م��ّي��������ة امل��ت��ف��ّج��������رات ال��ت��ي 

واملنظّ�مات  ال�ص��رك��ات  ت�صتخدمه��ا 

غ��ري احل��ك��وم��ّي��ة، وي��ت��������وىّل زي��������ارة 

للتاأّك��د  دوري  ب�صك��ل  خمازنه��ا 

منه��ا.

تزوي��د  على  اأي�صً�ا  الق�صم  ويعمل 

غري  املنّظمات  وم��وّظ��ف��ي  ال�صركات 

احل��ك��وم��ّي��ة )امل��ح��ل��ي��ني والأج���ان���ب( 

الأوراق الإدارّية اللزمة ملمار�صة عملهم 

الإق��ام��ة،  واإذن  ال��دخ��ول،  )كتاأ�صرية 

الهوّية،  وبطاقات  الأم��ن��ي،  والت�صريح 

وا�صتعمال  املتفّجرات  لنقل  والرخ�س 

ت�صهيل  مع  الل�صلكّية(،  ال�صبكات 

با�صترياد  ة  اخلا�صّ الإدارّي���ة  املعاملت 

وت�����ص��دي��ر اأن�����واع الأج���ه���زة اخل��ا���ص��ة 

بال�صركات واملنّظمات غري احلكومّية.

م�سوؤوليات دولية

يف ني�ص��ان املا�صي وّق��ع املرك��ز ممثًل 

تفاهم  مذكرة  الوطني  ال��دف��اع  وزارة 

الألغام  لنزع  الدويل  مع مرك��ز جنيف 

لأهداف اإن�صانية.

املركز  باإعداد  التفاقي��ة  تق�صي ه��ذه 

التوا�صل  برنامج  اإدارة  م�صوؤولي��ة  لتويّل 

املتعلقة  ل��لأع��م��ال  العربية  باللغ�ة 

بالأل��غ����ام اعتب�����اًرا من نهاي��ة الع����ام 

الأول  ت�ص����رين  ذل��ك )يف  اأعق��ب   .2017

الراب����ع  امل��وؤت�م��ر  اإقام��ة  املا�ص����ي(، 

للأعم��ال  الع��رب����ي  للربن��ام��ج 

�صينّظم��ه  وال��ذي  بالألغام،  املتعّلق��ة 

اإبتداء  بريوت  يف  ثابت  ب�صكل  املركز 

حتقيق 
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م��دراء  ح�صره  وق��د  املقبل؛  ال��ع��ام  م��ن 

م�صر،  الآتية:  العربية  الدول  يف  الربامج 

ليبيا،  اجلزائر،  ت�صاد،  العراق،  الأردن، 

ال�صودان،  فل�صطني،  اليمن،  تون�س، 

مدير  اإىل  بالإ�صافة  وال�صومال،  موريتانيا 

املتّعلقة  الدويل للأعمال  مركز جنيف 

بالألغام.

العمل م�ستمّر

ج��راء  م��ن  الإ���ص��اب��ات  ع��دد  انخف�س 

نتيجة  ملحوظ  ب�صكل  الألغام  انفجار 

ب�صكل  ذ  تنَفّ التي  التوعية  حملت 

ف على جميع الأرا�صي اللبنانية،  مكَثّ

والبقاع  اجلنوب  مناطق  يف  ا  وخ�صو�صً

الغربي ورا�صيا، وبالتعاون مع اجلمعيات 

احلكومية  غري  واملنّظمات  الأهلية 

اأن  يعني  ال��ذي  الأم��ر  والدولية.  املحلية 

لن�صاطات التوعية والتحذير من خماطر 

اأهمية  امل�صبوهة،  والأج�����ص��ام  الأل��غ��ام 

نزع  عمليات  عن  �صاأًنا  تقّل  ل  كبرية 

الألغام.

التوعية  العام بحملت  وقد متّيز هذا 

ال��ت��ي ط��ال��ت ال��ن��ازح��ني ال�����ص��وري��ني يف 

امللّوث��ة  الأرا�ص��ي  م��ن  القريبة  املناطق 

وامل�صبوه��ة.

الألغام،  نزع  اأعمال  �صعيد  على  اأما 

التي  املناطق  جميع  يف  م�صتمّرة  فهي 

تعمل  حيث  امل��رك��ز  عليها  ي�صرف 

 MAG ،NPA( اأجنبية  �صركات  اأربع 

»اأجيال  املحلّية  واملنّظمة   )DCA ،HI
الهند�صة.  فوج  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلم«، 

حتى اليوم مّت تنظيف حواىل 95 مليون 

ا  مرٍتً مليون   157 اأ�صل  من  مرّبًعا  م��رًتا 

اأن  يتوّقع  التي  الأعمال  وت�صتمّر  مرّبًعا، 

ت�صمل قريًبا املناطق احلدودية على طول 

اخلط الأزرق.

ويف الإطار نف�صه كانت الفرتة املا�صية 

عمل  جم��الت  يف  بالن�صاطات  حافلة 

العمل  ور����س  م��ن  اإن��ط��لًق��ا  امل��رك��ز، 

والزيارات  بالجتماعات  مروًرا  والدورات 

املركز  اأق��ام  فقد  املوؤمترات.  اإىل  و�صول 

 Geo Spatial �صركة  مع  عمل  ور�صة 

Minds حول كيفية ا�صتعمال و�صيانة 
جهاز Trimble GPS، و�صارك يف اأخرى 

لإزال��ة  ال���دويل  جنيف  مركز  نّظمها 

 ،GICHD الإن�صانية  للأغرا�س  الألغام 

للأعمال  الدولية  املعايري  »تطبيق  حول 

املتعّلقة بالألغام باللغة العربية«. كما 

�صارك يف ور�صة عمل اإقليمية حول اإدارة 

ويف  م�صر(  )يف  والتطهري  وامل�صح  الذخرية 

وجتهيزات  معدات  تقييم  حول  اأخ��رى 

)يف   D-BOX م�صروع  يف  م�صتخدمة 

بولندا(.

املن�صرمان  ال��ع��ام��ان  ح��ِف��ل  ك��ذل��ك 

قدرات  لدعم  اإحداها  تدريبية،  بدورات 

كوادر املركز اللبناين للأعمال املتعلقة 

نظام  على  واأخ��رى  �صوي�صرا،  يف  بالألغام 

 IMSMA« بالألغام  املتعلقة  الأعمال 

يف   »MIQ Administrator Level 1
�صوي�صرا، وثالثة حول التوعية من خماطر 

يف  رابعة  اإىل  طاجك�صتان،  يف  الألغام 

يف  التقني  غري  امل�صح  عمليات  جم��ال 

اأملانيا.

مهمة  اإجتماعات  عدة  املركز  و�صهد 

الإئتماين  النقد  ال�صندوق  من  وفد  مع 

وال�صركة   ITF الإن�صاين  الأمان  لتعزيز 

العاملية لت�صدير البرتول OPEC، �صندوق 

من  وفد  ومع   ،OFED الدولية  التنمية 

لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات 

UNIFIL، ونائب رئي�س الربملان الأوروبي 
بعثة  يف  ال�صيا�صية  ال�����ص��وؤون  وم�صوؤولة 

الإحتاد الأوروبي...

ويف اإطار التدريبات قام املركز بتدريب 

ع��دة  يف  خمتلفة،  دول  م��ن  عنا�صر 

خماطر  م��ن  التوعية  منها  جم���الت، 
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واجلودة  املعلومات،  اإدارة  ونظام  الألغام، 

والنوعية، واإدارة وعمل برنامج العمليات 

بالألغام.  املتعلقة  للأعمال  الإن�صانية 

ويف اإطار عمل املركز على بناء القدرات 

وعنا�ص��ره،  �صباط��ه  تاب��ع  الذاتي��ة، 

لبن��ان  داخ��ل  ال��������دورات  م��ن  العديد 

وخارج��ه.

املدر�سة الإقليمية 

على  للتدريب  الإقليمية  امل��در���ص��ة 

الأل��غ��ام،  لنزع  الإن�صانية  العمليات 

اجلي�س  ي��دع��م��ه  م�����ص��روع 

وهو  ال��در���س،  قي��د  ك��ان  الفرن���صي 

قري��ب.  وق���ت  يف  واق��ًع�����ا  �صي�صبح 

و�صتكون املدر�صة مماثلة ملدر�ص��ة بينني 

العربية(،  باللغة  )الدرو�س  الف�رن�صّي��ة 

التي  اخلربة  املركز  ي�ص�ع  خللها  ومن 

بت�ّرف  املن�صرمة  ال�صنوات  اكت�ص�بها يف 

الدول املت�ص�ّررة من الألغ�ام، ومن املرتقب 

العام  منت�صف  يف  الف��ت��ت��اح  يت�م  اأن 

املقبل. 

اأن الأعمال التدريبية  واجلدير بالذكر 

جتري على قدم و�صاق حيث مّت يف العامني 

املا�صيني اإعداد الكادر التعليمي. وجتري 

)مبنى  موؤقت  مركز  يف  حالًيا  ال��دورات 

تابع ملركز فوج الهند�صة(، وذلك حلني 

اإن�صاء املدر�صة.

امل�صاعدات،  ا�صتقطاب  �صعيد  وعلى 

لفت رئي�س املركز اإىل اأّنه يتم التن�صيق 

حملية  مانحة  وجهات  �صفارات  مع 

الدعم  تقدمي  على  حلّثها  واأجنبية 

املتعلقة  للأعمال  اللبناين  للربنامج 

واجلمعيات  وللمنّظمات  ب��الأل��غ��ام 

اإ���ص��راف  حت��ت  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملة 

املركز.

هو ر�صم بي�صاوي ال�صكل ذو اإطار اأ�صفر اللون، 

على خلفية �صوداء حتمل ا�صمه، ويف داخلها خريطة للبنان ملّونة باألوان العلم اللبناين، 

للدللة على اأن �صلحيته ت�صمل الأرا�صي اللبنانية كافة، بالإ�صافة اإىل نّقاب بو�صعية الركوع يعمل على �صرب الألغام 

وك�صفها وهي من �صلب ن�صاطات املركز. ويف اأ�صفل ال�صعار خلفية خ�صراء ت�صري اإىل هدفه: تاأهيل الأر�س واإعادة طبيعة لبنان 

اخل�صراء، اأما املثّلث التحذيري الأحمر مع ال�صياج ال�صائك فيمّثلن مهمات املركز. 

�سعار املركز







اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

تخريج
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برعاية قائد �جلي�ش �لعماد جان قهوجي ممثلاً بقائد فوج مغاوير �لبحر �لعقيد �لركن �ملغو�ر �لبحري 

حممد �مل�سطفى، �أقيم �حتفال تخريج �لع�سكريني �لذين تابعو� دور�ت: »مدّرب مغو�ر بحر«، »مغو�ر 

بحر« )�لدفعتان 11 و12(، و»��ستطلع«، وذلك يف ثكنة ميلد �لند�ف يف عم�سيت.

�لألوية  قادة  من  كبري  عدد  �لحتفال  ح�سر 

و�لوحد�ت و�لأجهزة �لأمنية، �مللحق �لع�سكري 

�لتدريب  فريق  و�أع�ساء  رئي�ش  �لأمريكي، 

�سميت  �لذين  �ل�سهد�ء  عائلت  �لأمريكي، 

�لدور�ت باأ�سمائهم، و�أهايل �ملتخّرجني.

تخريج دورات ل�صالح فوج مغاوير البحر

جر�أة ��ستثنائية تخّطت جميع �حلو�جز

يف �ساحة �ل�سرف

بداأ االحـتفال بالنــ�شيد الوطــني اللبناين، 

اإكليلاً من  و�شــع ممثل قائد اجلي�ش  ثم 

وقع  الفــوج على  �شهـداء  ن�شب  الزهر على 

حلن التعــظيم الذي اأّدتــه ثّلة من مو�شيقى 

اجلي�ش.

امل�شطفى  الركن  العقيد  �شّلم  بعدها، 

املتخرجني  اإىل  ال�شهادات 

الـ118 الذين حملت دوراتهم 

يف  �شقطوا  �ــشــهــداء  اأ�ــشــمــاء 

عن  ــا  دفــاعاً ال�شرف  �شاحة 

وكــرامــة  �شعبهم  �ــشــلمــة 

جي�شهم يف مواجهة االإرهاب 

املجرم، وهم: املعاون ال�شهيد 

والــرقــيــب  فـــاخـــوري،  داوود 

احلاج،  جــوزف  ال�شهيد  اأول 

خمايل  ال�شهيد  والــرقــيــب 

ال�شهيد  والرقيب  خــزامــي، 

�شب�شبي. خالد 

�لقيادة كلمة 

اجلي�ش  قائد  ممثل  األقى 

كلمة  قــهــوجــي  ــاد  ــم ــع ال

ــم من  ــعــزائ قـــال فــيــهــا: »ب

اأمــواج  وهــدر  ال�شخر  �شلبة 

الزمن  مع  �شباق  ويف  البحر، 

اليوم  تتخّرجون  يكّل،  ال 

دورات  ــهــيــتــم  اأن اأن  ــعــد  ب

تدريبية خا�شة، حر�ش فيها 

تزويدكم  على  مدّربوكم 

باأف�شل  ال�شرورية  املعلومات 

املمكنة.  واالأ�شاليب  الطرق 

اأق�شى  اأبديتم  املقابل،  ويف 

واالهتمام،  اجلدية  درجــات 

�شلبة،  ـــــاإرادة  ب وحتــّلــيــتــم 
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ال�شعاب  حتّمل  على  مده�شة  وقــدرة 

تخّطت  ا�شتثنائية  ــراأة  وج وامل�شّقات، 

�شيزيد  ــذي  ال االأمـــر  احلــواجــز،  جميع 

الواجبات  تنفيذ  على  قدرتكم  من 

املوكلة اإليكم، وبالتايل االرتقاء باأداء 

عمله  طبيعة  مع  يتنا�شب  مبا  الفوج 

مهّماته«.  وخ�شو�شية 

: وتابع قائلاً

والذي  له،  خ�شعتم  الذي  التدريب  »اإن 

اإىل  اخلا�ش،  القتال  اأنواع  معظم  �شمل 

التقنيات  ا�شتخدام  كيفية  جانب 

و�شيلة  يعترب  عالية،  مبهارة  احلديثة 

تهديدات  على  الرد  و�شائل  من  مهمة 

الوطن،  على  خطورة  االأكــر  ــداء  االأع

ميتلك  الذي  االإ�شرائيلي  العدو  �شيما  ال 

اأ�شلحة وتكنولوجيا متطورة، واالإرهاب 

ــي  ــرام االإج عمله  يف  ي�شتخدم  الـــذي 

لكّن  تقليدية،  غري  وو�شائل  اأ�شاليب 

ــه، ال  ــت ــى اأهــمــي ــل ــب وع ــدري ــت ـــذا ال ه

واملثابرة،  اإال مبزيد من اجلهد  يكتمل 

جمال  يف  تــطــّور  كــل  مــن  واال�شتفادة 

اخت�شا�شكم«. 

بالعنفوان  مفعمة  ثابتة  وبخطوات 

ا  ا�شتعرا�شاً املتخّرجون  قــّدم  والرجولة، 

ا قبل االنتقال اإىل املناورة.  رمزياً



خا�شة  باأجهزة  وقتال  غط�ش  البحري، 

املناورة  وانتهت  مائية.  عوائق  وتفجري 

بوا�شطة  الطوافة  من  اإنـــزال  بعملية 

ال�شريع. احلبل 

دروع تقديرية

فوج  قائد  قــّدم  االحتفال،  نهاية  يف 

مغاوير البحر درع الفوج اإىل قادة االألوية 

معارك  يف  �شاركوا  الذين  والــوحــدات 

كما  وتقدير،  احــرام  عربون  ال�شمال 

امل�شّكلني  ال�شباط  كــّرم 

اأفــــواج  اإىل  ـــفـــوج  ال مـــن 

اأخــرى بــدروع، وقــّدم اأخرى 

ال�شهداء  لعائلت  مماثلة 

ــــدورات  ال �شميت  ــن  ــذي ال

باأ�شمائهم.

دورة  كــل  اأن  اإىل  ــارة  اإ�ــش

من  اأ�ــشــهــر   3 ا�شتغرقت 

ريا�شة،  وت�شّمنت:  التدريب 

طويلة،  مل�شافات  �شباحة 

ــــزال  عــمــلــيــات دهــــم، اإن

بــحــري، ا�ــشــتــطــلع بــري 

تفخيخ  غط�ش،  وبــحــري، 

وحتليل  وجــمــع  ــق،  ــوائ ع

املعلومات.

�ملناورة

من على املن�شة البحرية، 

ــاورة  ــن ــور م ــش ــ� ــاهــد احل �ــش

عرو�ش   7 من  موؤلفة  حّية 

للدرو�ش  ترجمةاً  متتالية، 

املتخّرجون  تابعها  التي 

وت�شّمنت:  الدورات،  خلل 

جوالت  ريا�شية،  حركات 

يف  دهم  ا�شتطلع،  الثقة، 

بالطوافات،  ــزال  اإن البحر، 

ــش مــع الــنــار وقــتــال  متــا�

وحبل  بكرة  لوجه،  ا  وجهاً

احليز  ا�شتطلع  الــثــقــة، 
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الإناث يف دورة 

مداهمة ثانية

القادمات من املكاتب: 

»اأخوات الرجال«

ن�شارك  ب��اأن  »نحلم 

عمالنية،  مهمات  يف 

القدرة  منلك  فنحن 

واالن��دف��اع،  واالإرادة 

الكت�شاب  وم�شتعدات 

امل���ه���ارات ال��الزم��ة 

التدريبات  ومتابعة 

هذا  لتحقيق  ال�شرورية 

الكالم  ال���ه���دف...«، 

االإن��اث  للع�شكريات 

اختيارًيا  تطّوعَن  اللواتي 

ملتابعة دورة مداهمة.

التي  ال����دورة  ه���ذه 

ج�شدية  قدرات  تتطّلب 

مل  ع��ال��ي��ة،  ونف�شية 

من  فتاة   19 على  تع�َص 

اجلي�ص،  قطع  خمتلف 

ودّقة  باملهارة  اأده�شَن 

التي  وال�شجاعة  التنفيذ 

حتّلنَي بها، اجلميع، من 

املناورة  القيادة يف  ممّثلي 

امل�شرف  اإىل  اخلتامية، 

ومديرها  ال��دورة  على 

واملدّربني.

دورة تطبيقّية بامتياز

رتباء  الإناث  الع�سكرّيني  تدريب  توّل 

بفوج  اخل��ا���ص  التدريبي  ال��ك��ادر  م��ن 

الفوج يف  قيادة  وذلك يف  الثاين،  التدخل 

قاعدة رياق اجلوية.

اأن���ه���ت ال��ف��ت��ي��ات ال������دورة ب��ن��ج��اح 

على  ال�سوء  اإل��ق��اء  وا�ستحققَن  مبهر، 

وال�سعوبات  والتدريبات  هذه  جتربتهنَّ 

ا  واأي�سً كمتدّربات  واجهَنها،  التي 

ك��م�����س��اع��دات ل��ل��م��دّرب��ني )ب��ع�����ص 

ال�سابقة(.  ال���دورة  يف  �ساركَن   اللواتي 

م�ساعد  كمال  كمال  الركن  املقّدم 

فيه،  الثالث  الفرع  ورئي�ص  الفوج  قائد 

والذي اأ�سرف على هذه الدورة، يثني على 

الإرادة التي حتّلت بها املتدّربات.

بدوره ي�سّدد مدير الدورة، اآمر �سرية القيادة 

جودة،  اأبو  اإيلي  الرائد  الفوج  يف  واخلدمة 

التي خ�سعت لها  التدريبات  على جدية 

التدريب  فتقنيات  وق�سوتها،  الفتيات، 

هي نف�سها �سواء كان املتدّربون ذكوًرا اأو 

اإناًثا. وهو يقول: »على الرغم من مراعاة 

البدنية، فقد خ�سعت  العتبارات  بع�ص 

املتدّربات لتمارين �سعبة تتطلب م�ستوى 

واجلهوزية  البدنية  اللياقة  من  عالًيا 

النف�سية، ومتكنَّ من حتّدي رهاناتنا، 

الح��راف  م��ن  متقّدمة  درج��ة  وب��ل��وغ 

والدّقة واللتزام«.

املقدم  يقول  تف�سياًل،  اأكرث  �سرح  ويف 

ال���دورة هي  اإن ه��ذه  ال��رك��ن ك��م��ال، 

الثانية من نوعها يف ما يتعّلق بتدريب 

ولكن  املداهمة،  تقنيات  على  فتيات 

ميكن اعتبارها الأول من حيث عدد 

واملعارف  التدريب  وم�ستوى  املتطّوعات 

ال��دورة  تابعت  ح��ني  ففي  والتقنيات. 

اإل  العدد  ارتفع  فتيات  ثماين  الأول 

التدريب  ناحية  من  اأم��ا  الثانية.  يف   19

مبرحلٍة  اأ�سبه  الأول  الدورة  كانت  فقد 

التي  الثانية  للدورة  وتاأ�سي�سّيٍة  جتريبّيٍة 

ت�سّمنت كل تطبيقات قتال املداهمة، 

ومعرفة  بدنية  لياقة  من  يتطّلبه  وم��ا 

وتقنية ومهارات. 

اأوجه االختالف بني الدورَتني؟ • ما هي 
من  الكثري  الثانية  ال��دورة  ت�سّمنت   -

يف  الفتيات  تختربها  مل  التي  التقنيات 

بالطوافة،  النتقال  منها:  الأول،  الدورة 

و�سعيات  يف  احل��ب��ال  بوا�سطة  الهبوط 

و�سع  ال���س��ت��ب��اك،  حلقة  خمتلفة، 



املاللة...  من  القفز  املاللة،  حتت  عبوة 

وق��د ت��زام��ن��ت ال��ت��دري��ب��ات، م��ع حلول 

لبنان  �سربت  التي  الرملية  العا�سفة 

لتزيد الأمور �سعوبًة. لكن وعلى الرغم 

يف  التدريبية  الن�ساطات  ت��وّق��ف  م��ن 

ال��دورة  املتدربات  وا�سلت  القطع،  كل 

ال�سرورية. احلماية  تدابري  اتخاذ   مع 

ال��دورت��ني  ب��ني  امل�سركة  الأم����ور  اأّم����ا 

احلية،  بالذخرية  الرمايات  فكانت: 

متارين ال�سري، تقنيات املداهمة والريا�سة 

ال�سباحية.

اإليكم القادمات من خلف املكاتب

ملتابعة  وتاأّهلهنَّ  الفتيات  قبول  يتّم  كيف   •
هذه الدورة؟

�ص  ُتخ�سَّ ومل  اختيارّية،  ال��دورة  هذه   -

لها حتى الآن اختبارات دخول )تقنية، 

نف�سية وريا�سية(. رفعت مديرية التعليم 

اأ�سماء الع�سكرّيني الإناث اللواتي عرّبَن 

عن رغبتهنَّ يف متابعتها، فبلغ عددهنَّ 

19 فتاة، خ�سعَن لختبارات يف اليوم الأول 

�سمن برنامج الدورة، ملعرفة مدى قدرتهنَّ 

يف  قلياًل  عليهنَّ  ق�سونا  التحّمل.  على 

متارين ال�سري والرك�ص، وكلهنَّ اجتزَن 

اأنهنَّ  حتى  بنجاح،  الختبارات  ه��ذه 

تخّطنَي كل التوقعات وبرهنَّ عن قدرة 

ال�سغوط  نزيد هذه  فرحنا  حتّمل عالية، 

�سيًئا ف�سيًئا مع تقّدم مراحل الدورة.

• ما هو برنامج التدريب الذي تابعَنه؟
اأ�سبوَعني  م��دى  على  ال��دورة  امتّدت   -

ال��ت��دري��ب��ات  ع��ل��ى  خاللهما  رّك��زن��ا 

نظرية،  مراحل:  ثالث  وفق  الأ�سا�سية 

تطبيقية، وتنفيذ مناورة يف نهاية الدورة. 

�ص  املخ�سّ الوقت  �سيق  من  الرغم  وعلى 

املراحل  التزمنا  اأننا  اإّل  ال���دورة،  لهذه 

ب�سكل  ول��ك��ن  امل��ح��ّددة،  الأ�سا�سية 

من  القليل  فيها  ف��ك��ان  مقت�سب، 

التمارين  من  والكثري  النظرية  الدرو�ص 

التطبيقية. 

بعلم  ال��ت��ع��ري��ف  ال��ربن��ام��ج  ت�سّمن 

مبادئ  الأ�سلحة، 

ال���رم���ي واأوام������ره 

تدابري  واأو���س��اع��ه، 

والأم��ان،  احليطة 

مداهمة  تقنيات 

الأبنية، والرمايات 

علم  املختلفة، 

امل��ق��ات��ل ال��ف��ردي، 

الثنائي،  ال��ق��ت��ال 

العمليات،  اأوام��ر 

الإ�����س����ع����اف����ات 

متارين  الأول��ي��ة، 

ال�����س��ري، ال��ت��ع��ّرف 

ع��ل��ى ال��ط��واف��ات 

بها،  والن���ت���ق���ال 

الهبوط.  ومتارين 

واخ����ت����ت����م����ت 

ال������دورة مب���ن���اورة 

اخللبية  بالذخرية 

مب���������س����ارك����ة 

نّفذتها  طوافات، 

بدًءا  تامة،  وثقة  ومهارة  بدّقة  الفتيات 

من اإعطاء الأوامر على ن�سيخة عمليات 

و�سندوق رمل من قبل كل اآمر جمموعة 

)7 جمموعات(، و�سوًل اإل تاأليف القوى 

وحتديد نوع املهّمة وفكرة التنفيذ. 

خاللها  برزت  التي  املواقف  اأكرث  هي  ما   •
قدرة الفتيات على التحّمل؟

كمال  الركن  امل��ق��ّدم  ج��واب  اأت��ى   -

�سريًعا وواثًقا: راهّنا مثاًل على ا�ست�سالم 

حلقة  من  �ساعة  ربع  اأول  يف  الفتيات 

ال�ستباك كحدٍّ اأق�سى، نظًرا ال �سعوبة 

هذا التدريب. دخلَن احللقة مبت�سمات 

اإل  ف�سعينا  لنا،  حت��دٍّ  ذل��ك  يف  وك��ان 

ال�ساعة،  ربع  مّر   . معنوّياتهنَّ اإحباط 

لي�سمدَن  �ساعة،  ن�سف  بعدها  وم��ن 

حوال �ساعَتني قبل اأن يعيقهنَّ الإرهاق. 

املطلوب  امل�ستوى  الفتيات  تخّطت  لقد 

ياأتنَي  واأنهنَّ  ا  خ�سو�سً  ، منهنَّ واملتوّقع 

خمتلفة  مكتبية  اخت�سا�سات  م��ن 

والتدريبات  املهمات  يوًما  يختربَن  ومل 

الع�سكرية، وبالتايل ل �سّك اأن قدرتهنَّ 

اإثبات  يف  والإرادة  الرغبة  من  تنبع  هذه 

الذات.

مناورة من دون خطاأ

كذلك داهمت املتدّربات بقعة كبرية 

مرّبعة )300 م2 ( موؤّلفة من خم�ص مباٍن 

واأطمات وبرَجني يف تل عمارة، وقد متّيزَن 

الدعم  وتبادل  املداهمة  تقنيات  باتقان 

املهمة  لتنفيذ  والتن�سيق  الإفادة  وطريقة 

مناورة  ا  اأي�سً ون��ّف��ذَن  مبنى.  اآخ��ر  حتى 

 )paintball( امللّونة  بالذخرية  جتريبّية 

خاللها  اأظهرَن  حية،  ذخرية  وكاأنها 

وعًيا ا�ستثنائًيا يف ا�ستخدام ال�سالح، فلم 

يوقعَن اأي اإ�سابة �سديقة وحّققَن اإ�سابات 

دقيقة يف مثيل العدو.

جمال  من  هل  املعطيات،  هذه  على  • بناًء 
لالإناث،  واأخرى  للرجال  دورة  بني  للمقارنة 

وهل ميكن اأن ن�شهد مناورة م�شرتكة بينهما؟

الفتيات  نّفذت  نعم...  ما  حدٍّ  اإل   -

من  ون��زل��َن  مده�سة،  ب��دّق��ة  ال��رم��اي��ات 

احلبال  على  اإن��زالت  ونّفذَن  الطوافات 

يف ثكناتنا
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وب�سجاعة  ت���رّدد،  اأو  خ��وف  اأي  دون  من 

مطلقة... باخت�سار، �ساركَن بنجاح يف 

تدريبات قا�سية هي نف�سها التي يخ�سع 

لها الرجال. و�ساعفت هذه الدورة ثقتهنَّ 

م�ستعدات  اأنهنَّ  برهنَّ  لقد  بالنف�ص. 

لبلوغ اأق�سى احلدود �سمن اإمكاناتهنَّ 

ممّيزة،  نف�سّي��ة  وبجهوزي��ة  اجل�سدي��ة 

املوؤ�س�س��ة  �سف��وف  يف  انخرط��َن  فه��ّن 

ويع�سق��َن  يع�سقَنه��ا  التي  الع�سكري��ة 

احلي��اة فيه��ا، وهنَّ م�ستع��ّدات لأداء دور 

عمالن��يٍّ فاع��ٍل فيها.

اأّن  ننكر  اأن  ميكن  ل  املقابل،  يف 

املتقّدمة  ال����دورات  ه��ذه  مثل  متابعة 

والتقني  اجل�سدي  الإع���داد  اإل  حتتاج 

واملعنوي.  الع�سكرية(  )العلوم  العلمي 

هذه  على  الفتيات  تاأهيل  خالل  ومن 

قادرات  بالتاأكيد  ي�سبحَن  امل�ستويات، 

على التنفيذ بحرفية اأعلى، كالذكور 

املثابرة  �سرط  جانبهم،  اإل  ورمبا  متاًما 

واملتابعة.

يف  واجهتموه��ا  التي  ال�شعوبات  هي  ما   •

هذه الدورة؟

باإ�سارة  اأبو جودة جوابه  الرائد  - ا�ستهّل 

مل  اختالفها  على  ال�سعوبات  اأن  اإل 

اأف�سل  وحتقيقهنَّ  الفتيات  جناح  ُتِعق 

ياأتنَي  كونهنَّ  مع  باملقارنة  النتائج، 

من وظائف خمتلفة واأعمال مكتبية، 

بدنًيا  جاهزات  يكنَّ  مل  هنَّ  وبالتايل 

طبيعة  اخ��ت��الف  ب�سبب  ال���دورة  لهذه 

. واأ�ساف:  التدريبات عن طبيعة عملهنَّ

ال�سعوبة الأول كانت �سيق الوقت ن�سبًة 

ال املواد املقّررة، ما اقت�سى و�سع الربنامج 

بال�سكل املنا�سب لالإحاطة بكل العلوم 

الالزمة، و�سوًل اإل تقنيات املداهمة التي 

حت�سريية  دورات  �سل�سلة  عادًة  ت�سبقها 

حول مبادئ القتال.

لوج�ستية  ع��وائ��ق  واجهنا  ك��ذل��ك، 

واتخاذ  للفتيات  خا�ص  مبًنى  )جتهيز 

ل�ستقبالهنَّ  ال���الزم���ة  الإج�������راءات 

الف��وج  اإمكان��ات  �سم��ن  من  وذل��ك 

ووفرن��ا  تخّطيناها  لكننا  املتوا�سعة( 

ك��ل ما يل��زم.

بني املهارات والثقافة...

واأهمّيتها  بتطّلعاتها  الدورة  ت�سل هذه 

لفت  وقد  الآنية،  الأه��داف  اأبعد من  اإل 

املقّدم كمال يف هذا املجال اإل اأن الإناث 

ي�ستطعَن الو�سول اإل نتائج متقّدمة جًدا 

الع�سكرية، ولكن  التدريبات  يف جمال 

اللبنانية  الثقافة  يف  تبقى  امل�سكلة 

الذكورية التي ل تتحّمل ال�سعور بالذنب 

حيال اإ�سابة فتاة يف معركة اأو اأ�سرها اأو 

ا�ست�سهادها. اأما اأبرز الأهداف، فهي:

الأ�س�ص  الع�سكريات  الفتيات  تزويد   -

وتقنًيا  نف�سًيا  جهوزّيتهنَّ  توؤّمن  التي 

تدعو  حني  مهمات  لتنفيذ  وتدريبًيا، 

ا�ستخدامهنَّ  ميكن  كما  احلاجة، 

يف مهمات متقّدمة ولكن على متا�ص 

غري مبا�سر يف اأر�ص املعركة.

على  فقط  لي�ص  امل���راأة،  دور  اإظ��ه��ار   -

ا على امل�ستوى  امل�ستوى اللوج�ستي بل اأي�سً

العمالين. 

- رفع قدرات الإناث يف اجلي�ص اللبناين 

. و�سقل مهاراتهنَّ



�شهادة املدّربني 

اأكفاء  مدّربون  الفتيات  تدريب  توّل 

متّيزوا مبناقبّيتهم واأخالقهم العالية.

اأحد املدّربني،  املوؤهل حممود خلف هو 

على  الفتيات  ق���درة  على  اأث��ن��ى  وق��د 

ما  كل  وتطبيق  ال�سريع  ال�ستيعاب 

مرحلة  اإل  اأو�سلهنَّ  ما   ، منهنَّ ُيطلب 

متقّدمة يف التدريب. كما اأ�سار اإل الدور 

املهّم الذي قامت به م�ساعدات املدّربني، 

وهنَّ فتيات تابعَن الدورة الأول، فكنَّ 

�سلة و�سل لهم مع املتدّربات، ويف الوقت 

نف�سه نّفذَن تدريبات مل يخ�سعَن لها يف 

املاللة  حتت  كالنزول  ال�سابقة،  ال��دورة 

وال�سعود بالطوافة وغريها.

�سمعان  اإيلي  اأول  املعاون  حتّدث  بدوره 

لها  خ�سعت  التي  التدريبات  اأب��رز  عن 

الفتيات، مثل رماية اجلهد بعد رك�ص 

مل�سافة 1200 م، حلقة ال�ستباك، الهبوط 

من  وهي  الأمامية،  بالو�سعية  باحلبال 

وقد  املجال...  هذا  يف  التقنيات  اأ�سعب 

نّفذتها الفتيات ب�سكٍل ممتاز من دون 

خوف ول ترّدد. 

كجك  بيار  الرقيب  اأ�ساف  كذلك، 

اأن ا�ستمرارية التدريب هي العامل وال�سرط 

الأ�سا�ص للحفاظ على اللياقة واملهارات، 

العلوم  فكل  للمدّربني.  بالن�سبة  حتى 

ما  دائَمني  وتغرّي  تطّور  يف  الع�سكرية 

بوحدة  واأ���س��اد  الدائمة.  املتابعة  يحّتم 

، اإ�سافًة اإل  الفتيات وتعاونهنَّ

مناقبّيتهنَّ واجلدّية يف التدّرب 

كل  خ��و���ص  على  والإ����س���رار 

ب��اإرادة  وتطبيقها  التدريبات 

واندفاع.

ال �شيء يثنينا عن املتابعة...

مب��ن��اورة  ال�����دورة  اختتمت 

ح�سرها  اخللبّية  بالذخرية 

الركن  العميد  التعليم  مدير 

من  و�سباط  الدين  زه��ر  دري��د 

وُمتقن،  دقيق  تنفيذ  القيادة. 

و�سجاعة  ان��دف��اع 

مناورة  واإ���س��رار... 

م���ت���ك���ام���ل���ة 

برهنت قدرة هوؤلء 

على  ال��ف��ت��ي��ات 

دورات  م��ت��اب��ع��ة 

ت��ن��ّف��ذه��ا ع����ادًة 

الوحدات اخلا�سة، 

والإ������س�����ط�����الع 

اأمنية  مبهمات 

اأ�سا�سية اإل جانب 

القوى العمالنية.

���ّذت امل��ن��اورة  ُن���فِّ

ول���ك���ن غ��اب��ت 

ع��ن��ه��ا ����س���ايل... 

�سايل  اإنها اجلندي 

ح���اك���م���ة م��ن 

اجلي�ص  اأرك����ان 

ل��ل��ع��م��ل��ي��ات - 

التعليم،  مديرية 

ت���ل���ك ال���ف���ت���اة 

وتخاطر  جي�سها  تع�سق  التي  املندفعة 

اأو  ت�ست�سلم  اأّل  �سرط  ب�سّحتها  حتى 

اندفاع  بكل  ال��دورة  خا�ست  تن�سحب. 

م�سكلة  معاناتها  م��ن  ال��رغ��م  على 

التدريبات  مع  تفاقمت  )رب��و(  �سحية 

ُتِعق  مل  ولكنها  وال��غ��ب��ار،  القا�سية 

تنفيذها كل التمارين. كانت تذهب 

اإل  وتعود  للعالج،  امل�ست�سفى  اإل  لياًل 

فكنَّ  رفيقاتها،  جانب  اإل  التدريب 

جميعهّن يًدا واحدة وقلًبا واحًدا.

ال�ستباك  حلقة  من  اخل��روج  رف�ست 

وقعت  حيث  ال�سحي،  لو�سعها  مراعاًة 

عّدة مرات واأ�سيبت بجروح خالل رماية 

يدها  فيما  تابعت  ولكنها  اجل��ه��د، 

تنزف، حتّملت اأوجاعها ورَمت باإتقان. 

اخلتامية  املناورة  تبلغ  مل  �سايل  لالأ�سف 

الذي  الأم��ر  كوعها،  يف  اأ�سيَبت  فقد 

يف  جراحية  لعملية  خ�سوعها  تطّلب 

والتخريج.  املناورة  تنفيذ  يوم 

رف��ي��ق��ات��ه��ا ن���ّف���ذَن ب��اإت��ق��ان 

ت�سّلمَن  احل�سور،  واأده�����س��َن 

�سهادة  اأخ��ذَن  ثم  �سهاداتهنَّ 

اإل  جميًعا  وت��وّج��ه��َن  �سايل 

امل�ست�سفى...

»ولو عم تطلع روحكن...«

الفتيات  م��ع  جتل�ص  ح��ني 

ال���دورة،  ه��ذه  تابعَن  اللواتي 

تتاأّثر  اأن  �سوى  ميكنك  ل 

ب���ان���دف���اع���ه���نَّ ورف�����س��ه��نَّ 

يف ثكناتنا
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انت�ساره  ج��ان��ب  اإل 

العمالنية  وامل��ه��م��ات 

الكادر التدريبي

التي ينّفذها، يويل فوج التدخل الثاين اأهمّية 

ونظًرا  وجدّيته.  التدريب  ل�ستمرارية  كبرية 

اخلا�ص  املمتاز  التدريبي  الكادر  كفاءة  اإل 

اإليه تدريب دورات خمتلفة. كما  به، يوَكل 

�ص للفريق الأمريكي  اأن مبنى التدريب املخ�سّ

يف  املنت�سرة  ال��وح��دات  خمتلف  ي��دّرب  وال��ذي 

منطقة البقاع، هو داخل موقع الفوج.
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الفتيات  ي�سع  ال��ذي  ال�سائد  الت�سنيف 

باإحلاقهنَّ  يطالنَب  ال�سعف،  خانة  يف 

الأر�ص،  على  واملنت�سرة  املقاتلة  بالقطع 

دورة  اأي  ملتابعة  ا�ستعدادهنَّ  وي��وؤّك��دَن 

يتطّلبها تنفيذ املهمات العمالنية.

م��ت��زّوج��ات...  اإن���اث  معنا  �ساركت 

من  ك�سم  بو  را�سيل  اجلندي  اأو�سحت 

اأركان اجلي�ص للتخطيط، التي كانت 

ت��رك��َن  واأ���س��اف��ت:  م����دّرب.  م�ساعد 

الدورة،  عائالتهنَّ وتطّوعَن ملتابعة هذه 

وما زال هناك من يقارن بني ذكر واأنثى 

التي  را�سيل  اجلي�ص!؟  يف  امل�سوؤوليات  يف 

اأن  اإل  اأ���س��ارت  املا�سية،  ال��دورة  تابعت 

املدّربني يف الدورة الثانية رّكزوا على ال�سّق 

للمتدربات،  البدين  والتخ�سني  النف�سي 

فهنَّ مل يكنَّ يرحتَن لدقائق قليلة حتى 

وياأمرهنَّ  اجتماع  اإل  املدرب  يدعوهنَّ 

بال�سري مل�سافة 10 كلم والنزول بعد ذلك 

مبا�سرًة على احلبال، من دون اأي رحمة. 

الهدف من هذه ال�سغوط، و�سع الفتيات 

وظروفها  واملداهمات،  املعارك  اأجواء  يف 

التي تتطّلب ن�سبة عالية من اجلهوزية 

َعم  لو  ال�ست�سالم  »ممنوع  والرّقب... 

تطلع روحكن!«. اأّما التدريب الأ�سا�ص 

والأ�سعب بح�سب را�سيل، فكان و�سعية 

الوقوف وحمل ال�سالح بال�سكل املنا�سب 

حل��م��اي��ة ال�����س��دي��ق، وال��ت��ح��رك خ��الل 

املداهمة اأو الرماية.

اإمنحونا فر�شة

عبد  نان�سي  الرقيب  ال���دورة  طليعة 

اجلي�ص  تع�سق  مندفعة  فتاة  الكرمي، 

بالأعمال  امل���راأة  ح�سر  فكرة  وترف�ص 

كان  ال���دورة  ه��ذه  اجتياز  املكتبية. 

لقدرتهنَّ  واإثباًتا  عظيًما  اإجن��اًزا  براأيها 

وعن  الرجل.  يتحّمله  ما  حتّمل  على 

فجاأًة  انتقلنا  قالت:  للتدريبات  نظرتها 

الرك�ص  اإل  مكتب  يف  اجللو�ص  من 

كلغ(،   30( كامل  عتاد  مع  والتدّرب 

دورة  يف  ولي�ص  حرب  يف  اأنف�سنا  فاعتربنا 

اأو ال�ست�سالم،  تدريبية: ممنوع التلّكوؤ 

نعرف  ول  ع�سكرّيون،  بالنهاية  فنحن 

مثل  يف  تواجدنا  الظروف  ت�ستدعي  متى 

البّزة  ه��ذه  ارتدينا  لقد  امل��واق��ف.  ه��ذه 

اختيارًيا، وهي التي جعلتنا نخترب وحدة 

نعي�ص  لنا  ورف���اق  رفيقات  م��ع  امل�سري 

معهم يومًيا اأكرث من عائالتنا. 

ا  واأ�سافت: اإن مثل هذه الدورات، وخ�سو�سً

الع�سكريني  بني  م�سركة  كانت  اإذا 

الذكور والإناث، تزيد من ن�سبة التحّدي 

و�سعي كل من الطرَفني اإل اإظهار اأف�سل 

ما عنده... كذلك ل ميكننا اأن نن�سى 

كاأخوة  عاملونا  الذين  املدّربني،  ف�سل 

اأي  دون  من  ولكن  احرام،  بكل  لهم 

تهاون، بل على العك�ص، �سغطوا علينا 

لنعطي اأف�سل النتائج.

قبول  �سرورة  على  الفتيات  واأجمعت 

الدورة  فهذه  املجالت،  خمتلف  يف  املراأة 

على  اجلي�ص  يف  الفتيات  ق��درة  اأثبتت 

وعزمية  قوية  ب���اإرادة  امل�ساعب  حتّمل 

لبنان  ب���اأّن  التفكري  جم��ّرد  ُت��ه��َزم.  ل 

مهّدد، يجعلنا نرغب بتقدمي اأف�س�ل ما 

لدين��ا... 







وقفة وفاء

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي
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 غرفة تاأليل يف لو�ء �مل�شاة �لثالث

بدعم من موؤ�ش�شة �لعاقوري

... وقاعة 

ريا�شة يف فوج 

مغاوير �لبحر

لواء  بقائد  العماد جان قهوجي ممثلاً  اجلي�ش  قائد  برعاية 

امل�ساة الثالث العميد الركن �سوقي رم�سان، افتتحت موؤ�س�سة 

املقدم املغوار ال�سهيد �سبحي العاقوري غرفة تاأليل مع كامل 

الغربي،  البقاع   - جنني  جب  يف  اللواء  قيادة  يف  جتهيزاتها 

اإىل جانب  واملدعوين  ال�سباط  وذلك يف ح�سور عدد كبري من 

رئي�سة املوؤ�س�سة واأع�سائها.

�سكر  كتاب  رم�سان  الركن  العميد  تل  االحتفال  خلل 

بادرتها  على  العاقوري  موؤ�س�سة  اإىل  اجلي�ش  قائد  العماد  با�سم 

الطيبة وقّدم لرئي�ستها ال�سيدة ليا العاقوري درع القيادة عربون 

ا اآخر من قيادة اللواء و�سباطه. �سكر ووفاء، ودرعاً

من  كل  اإىل  تقديرية  ا  دروعاً املوؤ�س�سة  رئي�سة  قّدمت  بدورها 

ال�سادة: عارف طالب، بيار اجللخ، جهاد حداد، والنحات زاهر 

حممود الذين �ساهموا يف جتهيز الغرفة.

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثلاً بقائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن 

البحري حممد امل�سطفى، افتتحت موؤ�س�سة املقدم املغوار ال�سهيد �سبحي العاقوري قاعة ريا�سة 

الفنانني راغب علمة  وذلك يف ح�سور  الريا�سية،  االآالت  اأنواع  الفوج جمّهزة مبختلف  يف 

وطوين كيوان وعدد كبري من ال�سباط، اإىل رئي�سة املوؤ�س�سة واأع�سائها.

العاقوري  اللوحة التذكارية، �سكر ممثل العماد قهوجي موؤ�س�سة  ال�ستار عن  اإزاحة  بعد 

على بادرتها الكرمية التي �ست�سهم يف تعزيز القدرات البدنية للع�سكريني. ثم قّدم لرئي�سة 

خذت  املوؤ�س�سة درعي القيادة والفوج عربون �سكر وتقدير، وجال احل�سور يف اأرجاء القاعة ّثم اأُ

ال�سور التذكارية.







اجلي�ش  ق��ي��ادة  اأح��ي��ت 

ابراهيم  املقدم  وعائلة 

يف  ا  قدا�سً للمنا�سبة  واأقامت  الأوىل،  ال�سنوية  ذكراه  جّبور 

الركن  العميد  – عندقت، يف ح�سور  كني�سة مار مارون 

رائف �سعد ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وفد 

الأمنّية  الأجهزة  قادة  عن  ممّثلني  القيادة،  �سباط  من 

ورفاق  املجاورة،  القرى  من  العديد  وخماتري  بلديات  وروؤ�ساء 

ال�سهيد واأهايل البلدة.

بال�سكر  فيها  توّجه  كلمة  اجلي�ش  قائد  ممثل  واألقى 

اإحياء  يف  �سارك  من  وكّل  الأجالء،  والآباء  البلدة  لأبناء 

م�ساعر  وباأخل�ش  له،  الوفاء  عن  والتعبري  الفقيد  ذكرى 

الت�سامن اإىل اأفراد عائلته ورفاقه. ومّما قال: »لقد كان 

م�سروع  اأن��ه  دائًما  عينيه  ن�سب  ي�سع  العزيز،  الفقيد 

على  م�سوا  الذين  برفاقه  اإ�سوة  لبنان،  �سبيل  يف  �سهيد 

موؤمنني  ال�سهادة،  درب 

يحيا  ال�سهداء  بدماء  اأنه 

وي�ستمر.  وي�سان  الوطن 

واجبه  اأداء  يف  متفانًيا  اليومي  عمله  يف  كان  املقابل  ويف 

وهذا  والأ�سمل،  الأف�سل  اإىل  عي  ال�سّ دائم  احلدود،  اأبعد  اإىل 

خدمته  �سنوات  مدى  على  ومروؤو�سوه  روؤ�ساوؤه  به  �سهد  ما 

من  بالكثري  حفلت  التي  ال�سنوات  تلك  الع�سكرية، 

وامل�سّرفة،  النا�سعة  امل�سرية  اإن يف هذه  والأخطار.  امل�ساعب 

ال�سفات  اإىل  ت�سري  فهي  واملعاين،  ال��دللت  من  الكثري 

ال�سالح  يف  رفيقنا  بها  حتّلى  التي  املمّيزة  ال�سخ�سّية 

ابراهيم، كما ت�سري اإىل الروح الوطنّية ال�سائدة لدى اأفراد 

كذلك  ال�سغر،  منذ  كنفها  يف  ترع��رع  التي  عائلته 

منطق��ة  وعم��وم  عندق��ت،  بلدت��ه  مكان��ة  اإىل  ت�سري 

عك��ار يف خارط��ة الوط��ن. فعك��ار كان��ت و�ستبق��ى، 

ومقل��ع  وال�س��ّراء،  ال�س��ّراء  يف  الدائم��ة  اجلي�����ش  رفيق��ة 

الأ�س��داء«. رجال��ه 

اإعداد:

نينا عقل خليل
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عائلة الرائد ال�شهيد 

مي�شال مفلح ت�شكر قيادة اجلي�ش

ذكراهم 

خالدة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، عقيلة الرائد 

وذلك  ولديها،  مع  نينا  ال�سيدة  مفلح  مي�سال  ال�سهيد 

مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ل�ست�سهاده.

»مارك  وولديه  ال�سهيد  لزوجة  قهوجي  العماد  اأّكد  وقد 

املتفاين  املقدام،  لل�سابط  مثاًل  كان  والدهما  اأن  واإيليو« 

من اأجل وطنه، وقّدم لكّل منهما �سيًفا عربون وفاء.

من جهتها، �سكرت ال�سيدة مفلح العماد قهوجي على 

عن  واأعربت  ال�سهداء،  الع�سكريني  بعائالت  اهتمامه 

الرائد  »دورة  با�سم  الأخرية  ال�سباط  دورة  لت�سمية  تقديرها 

ال�سهيد مي�سال مفلح«.

قّدا�ش يف ذكرى املقدم ابراهيم جّبور



ال�سنوية  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 

عبدو  املقدم  ل�ست�سهاد  اخلام�سة 

قيادة  اأق��ام��ت  جا�سر،  روك�����ش 

ا  قدا�سً ال�سهيد  وعائلة  اجلي�ش 

بلدة  مار جرج�ش يف  يف كني�سة 

الغربي، ح�سره  البقاع   – �سغبني 

العميد الركن عدنان اأبو يا�سني 

العماد  اجل��ي�����ش  ق��ائ��د  مم��ث��اًل 

وروؤ�ساء  و�سخ�سيات  قهوجي  جان 

ورفاقه  ال�سهيد  واأه��ل  بلديات 

وح�سد من الأهايل.

اجلي�ش  ق��ائ��د  مم��ث��ل  واأل���ق���ى 

م�سيت  »لقد  فيها:  قال  كلمة 

الراأ�ش  �سامخ  م�سيت،  حيث  اإىل 

التزام  ح�سبك  اجل��ب��ني،  ع��ايل 

ائتمنك  ال��ذي  املقّد�ش  الواجب 

كما  ال��وط��ن،  اجلي�ش  عليه 

وحريًة  اأمًنا  ل�سعبك،  النت�سار 

قد  بذلك  فكاأنك  وك��رام��ًة، 

بال�ست�سهاد  تتّوج  اأن  اإّل  اأبيت 

م�����س��ريت��ك امل�������س���ه���ود ل��ه��ا، 

والإخال�ش  والتجّرد  بالع�سامية 

والعمل ب�سمت اجلندي املجهول، 

الأبّية �سغبني،  وبلدتك  وعائلتك  موؤ�س�ستك  ع �سدر  لرت�سّ

باأو�سمة العّزة والعنفوان والفخر«.

واأ�ساف: »عهدنا لل�سهيد ولعائلته الوفية ال�سابرة، ولكم 

جميًعا، اأن يبقى اجلي�ش اأميًنا على ت�سحيات اأبطاله ودماء 

امل�سلول يف  واأن يبقى درع لبنان و�سياجه، و�سيفه  �سهدائه، 

و�سيادته  وحدته  على  معتٍد  واأي  والإره��اب،  ال�سّر  قوى  وجه 

اأعّب  العماد جان قهوجي،  وا�ستقالله. با�سم قائد اجلي�ش 

عن اأعمق م�ساعر الت�سامن مع اأفراد عائلة ال�سهيد وعموم 

اأبناء البلدة، كما اأتوّجه بال�سكر اإىل الآباء الأجاّلء وكّل 

من �سارك يف اإحياء هذه الذكرى الطيبة«.

ذكراهم 

خالدة

العدد 68365

�شغبني احتفلت 

بذكرى املقدم ال�شهيد 

عبدو جا�شر
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ن�شب تذكاري ودورة ريا�شّية

تكرمًيا للمالزم اأول ال�شهيد ندمي �شمعان

الكورة،   - كونكتنغ  جمعّية  كّرمت 

يف  �سمعان،  جورج  ندمي  ال�سهيد  اأول  املالزم 

ال�سهيد(،  )بلدة  كفتون  يف  اأقيم  احتفال 

رعاه احتاد بلديات الكورة و�سارك فيه نادي 

الطالئع الريا�سي )كفتون( ونادي بتعبورة.

ح�سر الحتفال العقيد الركن نعيم ن�سور 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

بلديات  رئي�ش احتاد  اإىل  ال�سباط،  وعدد من 

الكورة ال�سيد كرمي بو كرمي، رئي�سة نادي 

الطالئع ال�سيدة �سعاد �ساهني، عائلة ال�سهيد 

وفاعليات املنطقة واأهاليها.

اللبناين  الوطني  بالن�سيد  احلفل  ا�ستهل 

مو�سيقى  من  ثلة  اأدتهما  اجلي�ش  ون�سيد 

ن�سب  ع��ن  ال�ستارة  اأزي��ح��ت  ث��م  اجلي�ش، 

البلدة  يف  م�ستحدًثا  �سارًعا  تو�سط  تذكاري 

عليه  وو�سعت  ال�سهيد،  ا�سم  عليه  اأطلق 

�سامل  ال�سيدة  املنّظمة  اجلمعية  رئي�سة 

اإكلياًل من الزهر.

واألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة حّيا فيها 

اأهايل البلدة الوفّية، منّوًها مبناقبية املالزم 

اأول ال�سهيد �سمعان.

كذلك، األقى رئي�ش احتاد بلديات الكورة 

ال�سيد بو كرمي كلمة �سكر فيها اجلمعية 

كل  ت��اله  ال��ك��رمي��ة.  اللفتة  ه��ذه  على 

�سر  واأمني  �ساهني  ال�سيدة  النادي  رئي�سة  من 

اللذين  �سا�سني،  ال�سيد  كوكنتنغ  جمعية 

اعتبا اأن كل من ارتدى ثياب اجلندية هو 

�سهيدنا  �سهيد كما  وم�سروع  بطل  م�سروع 

الغايل املالزم اأول �سمعان.

وبعد ق�سائد �سعرية من ال�ساعر غ�سان �سديد 

والد  األقى  و�سهدائه،  اجلي�ش  بطولت  عن 

فيها  �سكر  كلمة  �سمعان  جورج  ال�سهيد 

ثم  احلفل،  هذا  اجن��اح  يف  �ساهم  من  كل 

اأعلن ممثل قائد اجلي�ش بدء الدورة الريا�سية 

فريقي  جمعت  وال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  يف 

وانتهت  )كفتون(  الطالئع  ونادي  اجلي�ش 

بفوز الفريق الأول الذي ت�سّلم كاأ�ش الدورة.

املنّظمة  اجلمعية  رئي�سة  قّدمت  وختاًما، 

من  لكل  تقديرية  دروًع��ا  �سامل  كري�ستال 

ممثل قائد اجلي�ش واأهل ال�سهيد.



يف بلدة القبّيات، اأقيم قدا�ش يف ذكرى ا�ست�سهاد اجلندي 

جمال جان الها�سم، ح�سره العميد اأنطوان اأنطون ممثاًل 

ال�سيد  البلدية  رئي�ش  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

عبدو عبدو والأهايل وفوج الك�ساف من اأ�سدقاء ال�سهيد.

اأنطون  العميد  اجلي�ش  قائد  ممثل  األقى  القدا�ش،  بعد 

اجلندي  ال�سالح  لرفيق  الوفاء  يوم  »يف  فيها:  قال  كلمة 

به  متّيز  ما  واإج��الل  باإكبار  ن�ستذكر  جمال،  ال�سهيد 

ر�سالة  والتزامه  حميدة،  اأخالقية  ف�سائل  من  ال�سهيد 

الن�سباط  يف  رف��اق��ه  ب��ني  ق���دوة  عرفناه  لقد  اجل��ن��دي��ة. 

احلدود،  اأق�سى  اإىل  املهمات  تنفيذ  يف  يندفع  واملناقبية، 

اجلهد  ويبذل  �سدر،  برحابة  وامل�سقات  ال�سعاب  ويتحّمل 

يثنيه  اخلطر  ك��ان  وم��ا  واإب���اء،  ب�سمت  والعرق  والتعب 

بوحدته،  لاللتحاق  الإ�سراع  اأو  بواجبه  القيام  عن  حلظة 

و�سجاعته،  عزميته  من  لتنال  الغدر  ر�سا�سات  كانت  وما 

حتى لو اأدى به ذلك اإىل ال�ست�سهاد، كما ح�سل معه على 

عليه  ن�ساأ  ما  هذا  املجرمة.  الإرهابية  الع�سابات  تلك  يد 

العائلة،  مدر�سة  يف  ذلك  وقبل  اجلي�ش،  مدر�سة  يف  ال�سهيد 

بهم  نفتخر  الذين  اأبطاله  مقالع  اأحد  القبيات،  بلدته  ويف 

ونعتز«.

كما كانت لرئي�ش البلدية و�سقيق ال�سهيد وال�ساعر �سايد 

اللبناين ومزايا  خمايل، كلمات نّوهت بت�سحيات اجلي�ش 

الن�سب  عن  ال�ستارة  اأنطون  العميد  بعدها  اأزاح  ال�سهيد، 

وبدعم  الأ�سدقاء  للراحل مببادرة من  اأقيم  الذي  التذكاري 

اأهل  ت�سّلم  كما  ل��ذك��راه.  تخليًدا  وذل��ك  البلدية،  من 

ال�سهيد درًعا تكرميّية من قيادة اجلي�ش.

ذكراهم 

خالدة

العدد 70365

ذكرى اجلندي ال�شهيد 

جمال الها�شم يف القبّيات

لواء امل�شاة 

ال�شاد�ش 

يكّرم �شهداءه 

باحتفال 

يف غابة اأرز 

اللقلوق

ال�ساد�ش  امل�����س��اة  ل���واء  ق��ائ��د  اأق���ام 

داود  فادي  الركن  العميد  بالوكالة 

مّت  اللقلوق،  اأرز  غابة  يف  احتفاًل 

كل  با�سم  اأرز  �سجرة  زرع  خالله 

�سقطوا منذ  الذين  اللواء  �سهداء  من 

اأحداث خميم نهر البارد وحتى اليوم.

قائد  جانب  اإىل  الحتفال  ح�سر 

ال���ل���واء وع����دد م���ن ���س��ب��اط��ه، ذوو 

قطع  وق��ادة  ال�سهداء  الع�سكريني 

الأرز  اأغ��را���ش  زرع  وبعد  وم��دع��وون. 

اللواء،  �سهداء  اأ�سماء  حملت  التي 

�سّلمت دروع تذكارية لالأهايل حفر 

على كل منها �سعار اللواء، وعبارة: 

اأج�سامنا  منّد  اأن  البطولة  »تقت�سي 

ج�سًرا، فقل لرفاقنا اأن يعبوا«.





يف �سجل 

اخللود

العدد 72365

 العميد الركن الطّيار املتقاعد

خليل مطر

الركن  العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

توفيّ  الذي  مطر  خليل  املتقاعد  ار  الطييّ

بتاريخ 2015/10/2.

 – الناعمة  - من مواليد 1945/3/14 ف 

ال�شوف.

ع ف اجلي�ش ب�شفة تلميذ �شابط  - تطويّ

ار بتاريخ 1967/11/9. طييّ

من  اعتباًرا  ار  طييّ مللازم  لرتبة  للي  رقيّ  -

ج ف الرتقية حتى رتبة  1971/3/1، وتدريّ

ار اعتباًرا من 1995/1/1. عميد طييّ

- حائز:

• و�شام اال�شتحقاق اللبناين من الدرجة 
الثالثة.

• و�شام اال�شتحقاق اللبناين من الدرجة 
الثانية.

• و�شام االأرز الوطني من رتبة فار�ش.

• و�شام الوحدة الوطنية.
• و�شام فجر اجلنوب.

الدرجة  مللن  للطريان  الن�شر  و�للشللام   •
ة. باالأقدمييّ املمتازة 

الدرجة  من  الع�شكري  التقدير  و�شام   •
ية. الف�شيّ

ات. • تنويه العماد قائد اجلي�ش �شت مريّ
�شت  اجلي�ش  قللائللد  الللعللمللاد  تهنئة   •

ات. مريّ

تني. • تهنئة قائد القوات اجلوية مريّ
• تهنئة قائد قاعدة رياق اجلوية.

ة دورات درا�شية ف الداخل وف  - تابع عديّ

اخلارج.

- متاأهل وله ثاثة اأوالد.

 العميد الطّيار املتقاعد

ار فهيم احلاج الطييّ العميد  اجلي�ش  قلليللادة  نعت 

بتاريخ  توفيّ  الذي  احلاج  فهيم  املتقاعد 

.2015/10/12

 – املللروج  ف   1935/8/10 مواليد  من   -

املنت.

ع ف اجلي�ش ب�شفة تلميذ �شابط  - تطويّ

ار اعتباًرا من 1954/10/1. طييّ

اعتباًرا  ار  طييّ مللازم  رتبة  اإىل  للي  رقيّ  -

الرتقية  ف  ج  وتلللدريّ  ،1957/9/20 من 

من  اعتباًرا  ار  طييّ عميد  رتبة  حتى 

.1984/1/1

- حائز:

• و�شام 1961/12/31 التذكاري.
ي للقوات اجلوية  • ميدالية اليوبيل الف�شيّ

حدة. من قبل اجلمهورية العربية املتيّ

الدرجة  مللن  للطريان  الن�شر  و�للشللام   •
االأوىل.

ي. • و�شام اال�شتحقاق اللبناين الف�شيّ
الدرجة  مللن  للطريان  الن�شر  و�للشللام   •

املمتازة.

• و�شام االأرز من رتبة فار�ش.
• و�شام اال�شتحقاق اللبناين من الدرجة 

الثانية.

• و�شام اال�شتحقاق اللبناين من الدرجة 
االأوىل.

• و�شام االأرز الوطني من رتبة �شابط.
• و�شام االأرز الوطني من رتبة كومندور.

ة. • و�شام الوحدة الوطنييّ
تني. • تنويه العماد قائد اجلي�ش مريّ

ات. • تهنئة العماد قائد اجلي�ش اأربع مريّ
- متاأهل بدون اأوالد.



وداع املقدم

و�سيم منذر اخلطيب

عت قيادة اجلي�ش  �شييّ

�شحيم  بلدة  واأهلللايل 

وحملة الروي�ش املقدم و�شيم منذر اخلطيب الذي توفيّ بتاريخ 

املقدم  جثمان  وكان  ع�شال.  مر�ش  نتيجة   2015/10/26

املركزي  الع�شكري  امل�شت�شفى  من  نقل  قد  اخلطيب 

الروي�ش، ف موكب  ذويه ف حملة  منزل  اجتاه  ف  بدارو  ف 

مه اإخوته وعائلته واأقرباوؤه ورفاق ال�شاح وف طليعتهم  تقديّ

ممثًا  عمر  جهاد  الركن  العميد  برئا�شة  ع�شكري  وفد 

االأجهزة  من  و�شباط  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

االأمنية، وعدد كبري من االأهايل.

قائد  األقى ممثل  املقدم اخلطيب،  روح  ال�شاة على  بعد 

اجلي�ش كلمة قال فيها:

رفيًقا عزيًزا  ع  نوديّ واأ�شى،  »بكل مرارة 

الباد  علم  خفق  ال�شاح،  رفللاق  من 

اأمللام  يخفق  اأن  قبل  قلبه  ف  بللاكللًرا 

الوطن  حمبة  عروقه  ف  و�شرت  ناظريه، 

ح�شن  من  نهله  ما  اإليها  اأ�شاف  التي 

اأبللويللن  ف�شائل  ومللن  اأ�شيلة،  عائلة 

�شافية  وطنية  بيئة  ومللن  �للشللاحلللني، 

زت بها بلدته �شحيم، رفيقة اجلي�ش  متييّ

م وجهه  اء، فكان اأن مييّ اء وال�شريّ ف ال�شريّ

وال�شياج،  واحل�شن  املاذ  وهي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  �شطر 

والعنفوان،  العزم  بروح  ي�شجيّ  تلميًذا  يتها  كليّ اإىل  منت�شًبا 

�ش  ويكريّ ي،  وي�شحيّ يبذل  الواجب،  �شاحات  ف  �شابًطا  ثم 

اته على  اإجناز مهميّ �شبيل  ووقته ف  كليّ تفكريه وجهده 

اأكمل وجه«.

الع�شكرية  ب�شع �شفات من احلياة  واأ�شاف: »تلك هي 

لفقيدنا الغايل املقدم و�شيم، الذي كان ي�شع ن�شب عينيه 

دائًما، اأنه م�شروع �شهيد ف �شبيل لبنان، لكنيّ يد الق�شاء 

والقدر �شاءت اأن ي�شلك طريق االآالم واملعاناة، بفعل مر�ش 

حتى  ورجاٍء  و�شرٍب  �شجاعٍة  بكليّ  ف�شارعه  به،  اأمليّ  ع�شال 

الرمق االأخري.

على  وهو  كابدها  التي  للم�شاعب  الفقيد  ي�شت�شلم  مل 

توؤديّ به هذه  الزمن، ومل  فرا�ش املر�ش طوال فرتة مديدة من 

الظروف القا�شية اإىل االن�شراف عن �شوؤون موؤ�ش�شته ووحدته، 

فكان على توا�شل دائم مع روؤ�شائه ورفاقه، يتابع اأو�شاعهم 

عن كثب، ويطمئنيّ منهم اإىل ح�شن �شري العمل وتنفيذ 

مبنزلة  بالتاأكيد  وهذا  املختلفة،  والن�شاطات  املهمات 

ه الع�شكري النا�شع«. �شهادة اأخرى، ت�شاف اإىل �شجليّ

د باأن  وختم قائًا: »اإننا ف يوم الوداع للفقيد العزيز، نوؤكيّ

اأعناق  ف  اأمانة  عائلته  و�شتبقى  فينا،  ة  �شتبقى حييّ ماآثره 

اأبناءه  يبادل  اأن  ومبادئه،  قيمته  �شلب  من  الذي  اجلي�ش، 

العطاء بالعطاء، والوفاء بالوفاء«.

حملة  ف  العائلة  مللدافللن  اإىل  اجلثمان  نقل  بعدها، 

ة،  ة من مو�شيقى اجلي�ش التحييّ ت له ثليّ املطريات بعدما اأديّ

ليوارى ف الرثى.

املقدم  حلليللاة  عللن  نللبللذة  يلي  مللا  وف 

اخلطيب:

 - �شحيم  ف   1968/9/4 مواليد  من   •
ق�شاء ال�شوف.

ع ف اجلي�ش ب�شفة تلميذ �شابط  • تطويّ
اعتباًرا من 1993/1/4.

لللرتللبللة ملللازم اعللتللبللاًرا من  لللي  • رقيّ
رتبة  حتى  الرتقية  ف  ج  وتدريّ  ،1995/8/1

مقدم اعتباًرا من 2013/7/1.

حائز:

• و�شام االأرز الوطني من رتبة فار�ش.
• و�شام اال�شتحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�شام اال�شتحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.
ة. • و�شام التقدير الع�شكري من الدرجة الف�شييّ

• و�شام مكافحة االإرهاب.
ات. • تنويه العماد قائد اجلي�ش �شت مريّ

ة. • تهنئة العماد قائد اجلي�ش �شبع ع�شرة مريّ
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تهنئة نائب رئي�ش اأركان.
ات. • تهنئة قائد مع�شكر �شت مريّ

ات. • تهنئة قائد لواء خم�ش مريّ
• تهنئة قائد فوج.

ة دورات درا�شية ف الداخل واخلارج. - تابع عديّ

ل وله ولدان. - متاأهيّ
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�شليمان  الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ  تلللوفيّ  اللللذي  اللللديلللراين  اأحللمللد 

.2015/9/20

ق�شرنبا،  ف   1982/11/14 مواليد  من   -

بعلبك-  حمافظة  بعلبك،  ق�شاء 

الهرمل.

من  اعلللتلللبلللاًرا  خللدمللاتلله  دت  ملللللديّ  -

ة  2005/5/23، ونقل اإىل اخلدمة الفعلييّ

بتاريخ 2006/9/4.

- مللن علللداد للللواء امللل�للشللاة الللثللالللث – 

الكتيبة 34.

- حائز:

• و�شام مكافحة االإرهاب.
ات. • تنويه العماد قائد اجلي�ش اأربع مريّ
اأربللع  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •

ات. مريّ

- عازب. 

حممد  الرقيب  اجلي�ش  قلليللادة  نعت 

�شعان نزها الذي توفيّ بتاريخ 2015/10/1.

- من مواليد 1979/9/14 ف نبحا، ق�شاء 

بعلبك، حمافظة بعلبك - الهرمل.

من  اعلللتلللبلللاًرا  خللدمللاتلله  دت  ملللللديّ  -

ة  2005/6/27، ونقل اإىل اخلدمة الفعلييّ

بتاريخ 2007/8/10.

- من عداد لواء امل�شاة التا�شع – الكتيبة 

.91

- حائز:

• و�شام مكافحة االإرهاب.
• و�شام التقدير الع�شكري.

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
خم�ش  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

ات. مريّ

ثاث  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ات. مريّ

ات. • تهنئة قائد اللواء اأربع مريّ
• تهنئة قائد الكتيبة.

- متاأهل وله ولد واحد.

 الرقيب حممد �سعالن نزها

الرقيب �سليمان اأحمد الديراين

اجلندي مهدي

ابراهيم جمعه

املجّند املمّددة 

خدماته علي

عبد العزيز زود

نعت قيادة اجلي�ش 

اجلللللنللللدي مللهللدي 

جمعه  ابلللراهللليلللم 

بتاريخ  تلللوفيّ  اللللذي 

.2015/9/6

ملللوالللليلللد  ملللللن   -

فللي   1995/10/27

ة. ة الفوقا، حمافظة النبطييّ النبطييّ

اإىل  دت خدماته اعتباًرا من 2013/12/4، ونقل  - مديّ

ة بتاريخ 2015/6/20. اخلدمة الفعلييّ

- من عداد فوج التدخل اخلام�ش.

- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش 

دة  لللد امللللملللديّ امللللجلللنيّ

عبد  علي  خدماته 

توفيّ  الذي  زود  العزيز 

بتاريخ 2015/9/15.

ملللوالللليلللد  ملللللن   -

1996/8/8 ف تكريت، عكار.

دت خدماته اعتباًرا من 2014/11/20. - مديّ

- من عداد لواء امل�شاة احلادي ع�شر – الكتيبة 112.

- عازب.

يف �سجل 

اخللود
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ك�نت الإرادة الوطنّية مت�أّهبة عند املنعطف امل�شريي. احتالل يتال�شى مع اأمرباطورّية هرمة، 

وانتداب يرتّجل من موكب احللف�ء بعد النت�ش�ر الذي حتقق يف نه�ية احلرب الع�ملّية، ومع�ن�ة 

اجتم�عّية - اقت�ش�دّية �شرقت طحينه� من اإهراءات القحط، وعجنته يف مع�جن اجلوع، وخبزته 

الزم�ن  ذلك  خريات  ذهبت  لقد  والف�قة.  العوز  تّنور  يف 

جثًث�،  امتالأت  بعدم�  الطيبة  الأر�ض  رحيق  مع 

وارتوت من دموع الثك�ىل.

تفّتحت  املتالطم  اخل�شم  هذا  و�شط 

والعديد  لبن�ن،  يف  ال�شتقالل  براعم 

من دول املنطقة، بعد قرون مديدة 

الربيع  اإنه  والظالمّية.  الظلم  من 

فجوات  من  فجره  ينبلج  ال��ذي 

فوق  اله�مدة  اخلر�ش�ء  امل�أ�ش�ة 

ين�شر  والدم�ر،  اخل��راب  اأ�شالء 

اأنواره رويًدا رويًدا يف اأفي�ء املنطقة 

دولّية  ت��ط��ّورات  وق��ع  على 

ربيع ال�شتقالل.. وربيع ال�شتغاللواإقليمّية خمتلفة.

ربيع ذلك الزم�ن

املا�ضي،  القرن  من  الأربعينيات  ربيع 

كان  اخل��ا���ض��ة.  نكهته  ل��ه  ك��ان��ت 

واحًدا،  الوطني  ال�ضعبي  اللبناين  ال�ضوت 

امل��وج...  فق�ش  حتى  اجلبال،  قمم  من 

ويلّلي  ال��ل��ه...  ي��ق��ّدر  م��ا  على  »اإم�����ِش 

وطنّية  نخوة  ي�ضري؟!«.  رب��ك  م��ق��ّدروا 

الكرامة  جرح  من  وب��وح  ا�ضتقاللّية، 

اأجواء  مع  للتكّيف  التواقة  امل�ضرئبة، 

النت�ضار  بفرح  املنت�ضية  احلقبة  تلك 

وال�ضتعباد،  وال�ضتبداد،  الظلم،  على 

وال�ضخرة، واملهانة.

والفئوية  واملذهبّية  الطائفّية  كانت 

لكّنها  الزمان،  ذلك  ربيع  يف  ماثلة 

وتاأدب،  خجل  على  حمت�ضمة،  كانت 

املواطنّية،  �ضوت  على  �ضوتها  يعلو  ل 

ل  بالأ�ضل  العتزاز  كان  و»اللبنانّية«. 

للخ�ضو�ضّية  وكان  والبدع،  بالهوام�ش 

مقولة  اأن  والدليل  ونكهتها،  حرمتها، 

»الدين لله، والوطن للجميع«، قد نبعت 

ذلك  اإمي��ان  وفعل  قناعة،  �ضميم  من 

ال�ضعارات،  زيف  من  متعففة  الزمن، 

وم��ك��ر امل����زاي����دات، خ��الًف��ا ل��ل��واق��ع 

الطني  مداميك  على  القائم  ال�ضادم 

ال�ضّوان؟!...  املرتاخي، بدياًل من مقالع 

زمن  يف  كثرية  ن�ضال  رت  تك�ضّ رمب��ا 

لكن  با�ضا«،  و»اأم���رك  »اأف���ن���دم«... 

وجه  يف  منت�ضبة  الوطنّية  الإرادة  بقيت 

اإنها  اآن��ذاك،  املرتامية  الزاحفة  العتمة 

الأبطال  بدماء  ب  املخ�ضّ البقاء،  اإرادة 

ال�ضهداء، امل�ضقول باأنني ال�ضيوخ، و�ضراخ 

ومن  الأم���ه���ات...  ونحيب  الأط��ف��ال، 

ال�ضطهاد،  �ضنوات  يختزل  اأن  ي�ضتطيع 

يكون  عندما  املعاناة،  م�ضافة  ويخت�ضر 

اخليار �ضّيًقا حم�ضوًما بني موت.. وموت، 

اأو موت.. وحياة؟!.

كت�ب ال�شتقالل

بوا  ن�ضّ ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ه��م  ك��ث��ريون 

املرحلة،  تلك  على  اأ�ضاتذة  اأنف�ضهم 

قراأت  التي  بينهم هي  قّلة من  لكن 

ومتّعن.  بتمّهل  ال�ضتقالل  كتاب 

الآخر  البع�ش  م�ضطًحا،  ق��راأه  البع�ش 

ب��ال��ط��ول وال��ع��ر���ش، ب��ح��ًث��ا عن 

فاته  ال�����ض��ح��رّي��ة«.  »الكلمة 

ق�ضيدة  لي�ش  ال�ضتقالل  اأن 

اإىل  اأدوني�ش  من  مهداة  حّب 

باقة  ول  ع�ضرتوت،  حبيبته 

�ضبّية  بر�ضم  غزل،  من  �ضعر 

عند  قدميها  تغ�ضل  مغناج 

اأبجدية  اإنه  امل��وج؟!...  فق�ش 

وطن، وملحمة اأبطال كتبت 

مبداد من الهمم والقيم وال�ضيم.

ال�ضتقالل  يكن  مل  بالتاأكيد 

الباب  �ضلطان  م��ن  ف��رم��ان  جم���ّرد 

ممالك  على  منزًل  كتاًبا  ول  العايل، 

الطوائف واملذاهب، اإنه – ويف كثري من 

اللبناين  البيت  حوا�ضر  من   - جوانبه 

احلياة  لقيم  املتعط�ش  ال���ويف  الأب���ي، 

العزيزة احلّرة الكرمية.

اإنه األف باء الوطن، واأبجديته، ومواويل 

»الأجنحة  ونكهة  و�ضتائه،  �ضيفه 

و»ال�����ض��خ��روب«  جل���ران،  رة«  املتك�ضّ

يو�ضف  لتوفيق  و»الرغيف«  لنعيمة، 

ع�����ّواد، و»���ض��خ��رة ط��ان��ي��و���ش« لأم��ري 

الأكادميّية الفرن�ضية، اأمني املعلوف... 

هذا  من  كبار  دّونها  �ضعب  �ضرية  اإن��ه 

اجلبل الأ�ضم بدماء الت�ضحية واملعاناة.

متغرّيات دولّية

ك��ت��اب  ي��ق��راأ  اأن  للبع�ش  ي��ح�����ل��و 

ت��اري��خ��ّي��ة،  خلفّية  م��ن  ال���ض��ت��ق��الل 

ومتغريات  واعتبارات،  ظروف،  فر�ضتها 

كقوة  العاملية  احلرب  منها:  كثرية، 

ت��غ��ي��ريّي��ة ف��ر���ض��ت م��ع��ادلت اأم��ن��ّي��ة، 

واجتماعّية  واقت�ضادّية،  و�ضيا�ضّية، 
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ربيع االسستقالل               وربيع االسستغالل

لل�ضرق  وك��ان  وال�ضعوب،  ال��دول  على 

حتّول  اإذ  منها،  الوافر  الن�ضيب  الأو�ضط 

»جبنة«  اإىل  العثمانّية  »الرتكة«  من 

 – �ضايك�ش  اتفاقية  ث��م  الن��ت��داب. 

كثمرة  برزت  والتي   ،1916 العام  بيكو 

واململكة  فرن�ضا  ب��ني  ���ض��ّري  تفاهم 

الرو�ضّية  الأمراطورّية  املتحدة، مب�ضادقة 

على اقت�ضام الهالل اخل�ضيب بني فرن�ضا 

وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ يف غرب 

اآ�ضيا، بعد تهاوي الأمراطورّية العثمانّية. 

وقد مّت الو�ضول اإىل هذه التفاقية ما بني 

ت�ضرين الثاين من العام 1915، واأيار 1916، 

وفرن�ضا،  بريطانيا  خارجية  وزي��ري  بني 

مارك �ضايك�ش، وفرن�ضوا جورج بيكو، 

اجلبنة  �ضمن  من  لبنان  ن�ضيب  وكان 

انطالق  اآخًرا،  ولي�ش  واأخرًيا،  الفرن�ضّية. 

ربيع ال�ضتقالل يف لبنان، بالتزامن مع 

ثم يف م�ضر،  �ضوريا،  بداأ يف  الذي  احلراك 

وبع�ش دول املنطقة.

التاريخّية  اخللفّية  تكن  مل  بالطبع 

�ضندوقة  �ضمن  ب  مو�ضّ اأ���ض��رار  معجم 

ما  يف  ك��ذل��ك  ك��ان��ت  واإن  ف��ولذّي��ة، 

الآن،  ت�ضّح  ل  الفر�ضّية  فاإن هذه  م�ضى، 

يف زم���ن »ال��وي��ك��ي��ل��ي��ك�����ش«، وث���ورة 

التكنولوجيا، وهناك من يوؤكد اليوم، 

الكونّية  احل��رب  ب��اأن  ج��ازم،  وب�ضكل 

اأو  خاطئة،  ح�ضابات  نتيجة  تبداأ  مل 

مبثابة  كانت  بل  جموحة،  طموحات 

كانت  لأنها  منه«  ب��ّد  ل  ال��ذي  »ال�ضّر 

واملرامي  الأه���داف  من  ب�ضالل  مقرونة 

التي اأعدتها �ضبكات املخابرات الدولّية 

بعد  اأنه  والدليل  ومتقن.  وا�ضح  ب�ضكل 

املعارك،  وهمدت  املدافع،  �ضكتت  اأن 

وهداأت اجلبهات، جاء النتداب حاماًل 

بلفور  وع��د  ال��وع��ود.  م��ن  اأط��ب��اًق��ا  معه 

ووع��د  فل�ضطني،  بتق�ضيم  ال��ري��ط��اين 

الكبري  بلبنان  الفرن�ضي  غورو  اجلرنال 

النتداب  بعد فرتة من  م�ضتقاًل، لكن 

يحكم  اأن  على  ال�ضعب  »ل��ت��دري��ب 

نف�ض��ه بنف�ضه؟!«.

ال�شروال والقمب�ز

الإخ��الل  الريطاين  العر�ش  ح��اول  ملا 

التنفيذ،  ع��ن  والم��ت��ن��اع  ب��ال��وع��د، 

حتت  الأمريكّية،  املخابرات  �ضغطت 

لندن مهددة  اليهودي على  اللوبي  تاأثري 

الوطنّية،  العملة  ا�ضتقرار  بزعزعة 

يف  العظمى«  »بريطانيا  اقت�ضاد  و�ضرب 

متّثلت  فقد  لبنان  يف  اأما  ال�ضميم؟!... 

»النتفا�ضة ال�ضعبّية« بتكاتف ما بني 

ال�ضروال والقمباز، واأهل اجلبل، و�ضّكان 

الواحد  ال�ضوت  ب�ضداح  ا  واأي�ضً ال�ضاحل، 

ال�ضلبة:  الوطنّية  الإرادة  من  النابع 

»كّلنا  عن  بديال  للوطن«،  »كّلنا 

عالوطن« كما هو احلال الآن؟!... 

ربيع  حكمت  اأرب��ع  حقائق  هناك 

ذلك الزمن.

اللبناين  الربيع  اإن  الأوىل:  احلقيقة   -

اأربابها  ح�ضارّية  فكرّية  ث��ورة  قادته 

وكّتاب،  ومفكرون،  و�ضعراء،  اأدب��اء، 

و�ضحافيون لهم ح�ضورهم، ومكانتهم 

يف لغة ال�ضاد، واحرتامهم يف اأو�ضاط الراأي 

وطنّية،  ق�ضّية  هناك  كانت  العام. 

لت�ضويقها،  وتعب  جهد  كّل  ت�ضتحق 

راق  مبتكر  باأ�ضلوب  عنها  وال��دف��اع 

وال�ضدق،  وال�ضفافّية،  احلجة،  يعتمد 

اليوم،  الهدف.  لبلوغ  الفكرة  �ضرح  يف 

و�ضغلت  امل�ضاحات،  التقنيات  احتلت 

الإعالمّية،  الفراغات  كل  الف�ضائيات 

و�ضيا�ضية  م��ال��ّي��ة  �ضبكات  ب�����اإدارة 

ميكن  التي  اأهدافها  لها  وخمابراتية 

اأن تكون متعار�ضة مع الهدف الأ�ضا�ضي 

والرئي�ش.

مل يعد الهدف الوطني فوق اأي اعتبار، 

ومعنوية،  م��ادّي��ة،  اأه��داًف��ا  هناك  لأّن 

الرتويج  اإىل  ي�ضار  وم�ضلحّية  و�ضيا�ضّية، 

لها من خالل ال�ضّجة العالمّية املثارة 

زمن  ك��ان  امل�ضريّية.  الق�ضايا  ح��ول 

و�ضمخة  وعلو،  هّمة،  على  ال�ضتقالل 

الفو�ضى  زم��ن  يف  اإل��ي��ه��ا  نفتقر  راأ����ش 

والت�ضّيب.

ال�ضتقالل  ي��ري��د  »ال�ضعب  ي��وم��ه��ا: 

اليوم  الوطنية«،  وال��ك��رام��ة  واحل��رّي��ة 

اإ�ضقاط  يريد  »ال�ضعب  خمتلف:  الطرح 

الأن���ظ���م���ة«، وق���د ���ض��ق��ط��ت ف��ع��اًل يف 

بالأف�ضل  ي��اأت  مل  لكن  ال��دول،  بع�ش 

من  ال�ضعب  يتمكن  ومل  الآن.  لغاية 

ال�ضبكات  لأن  البديل،  على  التفاهم 

الأم��ور  دف��ع  على  ق��ادرة  العنكبوتية 

قبل  م�ضاحلها،  يخدم  ال��ذي  ب��الجت��اه 

اإىل فو�ضى  اأدى  ال�ضعب، وهذا ما  م�ضالح 

وكيانات،  اأوطاًنا،  ا�ضتباحت  م�ضّلحة 

و�ضيادات... ربيع املا�ضي اأزهر ا�ضتقالًل، 

وخراًبا  �ضافرة  عبثية  اأزه��ر  اليوم  ربيع 

ودماًرا... 

الثقايف  الإرث  اإن  الث�نية:  احلقيقة   -

يف  ح��ا���ض��ًرا  ك��ان  امل��ت��ن��ّوع  احل�ض��اري 

ودعة،  ح�ضمة،  وعلى  ال�ضتقالل،  زمن 

للطاقات  وح�ض�د  وت��ع��اون،  وت��رّف��ع، 

الوطنّية  الأه�داف  لبلوغ  والإمكانات 

الإرث  ه��ذا  ي��زال  ل  اليوم،  ال�ض�امية. 

مكّونات��ه  مبجم�وع  وي�ضّكل  قائًم��ا، 

اللبنانية،  الوطنّية  الف�ضيف�ضاء  لوحة 

فيها  اإعالمية  »بهرجة«  مع  لكن 

اإىل  امل�����ض��دودة  الع�ضبية  م��ن  الكثري 

يف  ت�ضاهم  خارجّية  اأو  خا�ضة،  م�ضالح 

ت�ضميم الأجواء اأكرث مما ت�ضاعد على 

حت�ضينها وحت�ضينها.

من  ك��ان��ت  احل��زب��ّي��ة  احل��ي��اة  حتى 

هيبة  وعلى  لبنان،  ولكل  لبنان،  كّل 

ا،  ا لبنانيًّ ا وطنيًّ و»�ضياكة«، تكت�ضي زيًّ

بتجمعات  اأ�ضبه  ال��ي��وم  اأن��ه��ا  ح��ني  يف 

عائلّية، اأو مذهبّية، اأو مناطقّية، يكاد 

اأم��ام  الوطني  احل�����شّ  فيها  ينعدم  اأن 

العائلي،  اأو  املذهبي،  اأو  الطائفي،  الغلّو 

تغرّي  لقد  ت��غ��رّي؟.  م��اذا  املناطقي...  اأو 

اأمنية  ال�ضتقالل  كان  رمبا  الكثري، 

وملا  مقّد�ضة،  جامعة،  واح���دة،  وطنية 

حتّول  واقية،  خيمة  اإىل  وحت��ّول  حتقق 

كما  كثرية،  مبنازل  بيت  اإىل  الوطن 

هي احلال الآن؟!.

�ش�لت احلرير

- احلقيقة الث�لثة: وهي اقت�ضادية �ضرف��ة. 

اجلب��ل  احل��ري��ر  مو�ض��م  رب��������ط  ل��ق��د 
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طريق  خارطة  مًعا  و�ضكال  بال�ض�احل، 

الريفّية  الأقبية  كانت  ا�ضتقاللّية. 

كل  مع  موعد  على  القناطر  املعقودة 

دود  من  الألوف  ع�ضرات  ل�ضتقبال  ربيع 

تربيتها  الريفّية  العائالت  وتتوىّل  القز، 

تنمو،  ك��ي  ال��ت��وت  ب���اأوراق  م�ضتعينة 

النوع  ومن  الكبرية،  ال�ضرانق  وحتيك 

التجاري اجليد، وي�ضار يف الوقت املنا�ضب 

من  اأكيا�ش  يف  وو�ضعها  جمعها  اإىل 

اخلي�ش، و�ضحنه��ا اإىل امل�ضان��ع اخلا�ض��ة 

و�ضوق  وب����ريوت،  كفر�ضيما،  يف  بها 

وا�ضتخال�ش  لتحليلها،  القدمي  جوني�ة 

اإىل  وحتويل��ه  منه��ا،  احلري��ر  خيط 

حت��ى  واخلياط��ة،  احلياك��ة  م�ضان��ع 

ب�ض��الت  وال�ضباي��ا  ال�ضب��اب  يتغ��اوى 

احلري��ر.

اجلرد  بني  ما  القت�ضادية  »ال��دورة  هذه 

يف  بعيد  حّد  اإىل  اأ�ضهمت  وال�ضاحل«، 

منعة البيت ال�ضتقاليل اللبناين. اإنها ل 

تزال اإىل اليوم... لكن انتهى زمن »القز 

والعز«، وغابت تلك الزراعة – ال�ضناعة 

لتحّل  وقرانا،  اأريافنا  من  الكثري  عن 

احلديثة  البديلة  ال�ضناعات  مكانها 

بال�ضروال،  نتباهى  كّنا  امل��ت��ط��ورة.. 

واللّبادة، اأ�ضبحت �ضناعتنا اليوم بربطة 

عنق من ماركات عاملّية؟!.

الري�دة اللبن�نّية

- احلقيقة الرابعة: لقد خّط لبنان بقلمه 

ميثاق جامعة الدول العربّية. كان من 

باإبداعه،  ح�ضر  املوؤ�ض�ضني،  الطليعينّي 

وخ��ّط  وت��ن��ّوع��ه،  وثقافته،  وانفتاحه، 

اأم��ام  واأّك���د  ال�ضيا�ضي،  احلياد  وثيقة 

امللوك والروؤ�ضاء والأمراء العرب باأنه »مع 

يجمعون... عندما  العربي،  الإجماع 

لقد  يختلفون؟!«.  عندما  احلياد  ومع 

من  وح��م��اه��ا  ال��ل��غ��ة،  للعروبة  حفظ 

وال�ضعر،  الأدب،  لها  ق��ّدم  »الترتيك«، 

وال�ضيا�ضة  والخ�����رتاع،  والفل�ضفة، 

العرب،  حا�ضنة  كان  والدبلوما�ضّية... 

وم�ضيفهم،  وم�ضت�ضفاهم،  وجامعتهم، 

و�ضحيفتهم،  وفندقهم،  وم�ضتاهم، 

ومقهاهم. ول يزال يف مرتبة متقدمة يف 

احلفاظ على هذا الإرث املعنوي ال�ضخم 

اليوم  املاثلة  احلقائق  لكن  والفخم، 

اإذ  وفادحة،  فا�ضحة  الواقع  اأر���ش  على 

هذا  ك��ل  يتحمل  اأن  بالقليل  لي�ش 

العبء من اللجوء نتيجة تفاعل الق�ضّية 

الكثري  عنها  تخّلى  التي  الفل�ضطينّية 

من الأ�ضقاء والأ�ضدقاء؟!.. ولي�ش بالقليل 

اأن يتحمل نزوًحا منهًكا نتيجة الربيع 

البلد  هذا  يتحول  اأن  �ضوريا.  يف  العربي 

الآخ��ري��ن،  مل�ضاكل  م�ضتوعب،  اإىل 

واأزماتهم، وق�ضاياهم، فهذا ظلم كبري، 

وحتت وطاأة هذا الظلم فاإن لبنان يعاين 

ا  واأي�ضً والتداعيات،  الرتاكمات،  نتيجة 

حّدة التجاذبات، و�ضعف الإمكانات؟!.

حيت�ن امل�ش�لح.. والطعم

وفك��ره  وقلب��ه  بقلم��ه  لبن��ان  خ��ّط 

الأم��م  يف  الإن�ض��ان  حق��وق  �ضرعة 

ومطال��ع  انطالقته��ا،  عند  املتح��دة، 

ما  ب��ه،  ج��اد  وم��ا  تاأ�ضي�ضها،  بواكي��ر 

ه��و  م��ا  اأو  في��ه،  مم��ا  بع�ش  اإّل  ه��و 

واإمكان��ات.  مكان��ة  م��ن  علي��ه 

لكن لعبة الأمم مل ترحم��ه، وقدمًي��ا 

امل�ضالح  حيتان  حت��ّط  »عندم��ا  قي��ل: 

ت�ضاأل  ف��ال  الأزم������ات،  حم��ي��ط��ات  يف 

الأ�ضم��اك  اإنه��ا  ال��ط��ع��������م...  ع��ن 

ولي�ضت  و�ضغريه��ا...؟!«.  بكبريه��ا 

على  مقت�ضرة  اأو  حم�����ض��ورة،  امل�����ض��األ��ة 

املا�ضي،  حمكمة  اأمام  احلا�ضر  م�ضاءلة 

م��ط��روح،  غ��ري  امل��ع��ادل��ة  ه��ذه  مثل  اإن 

العتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا  ا  خ�ضو�ضً

يف  ي�ضّح  وما  اأحكامها،  للظروف  باأن 

قطًعا.  اليوم  ي�ضّح  ل  ال�ضتقالل،  ربيع 

املنتديات  يف  امل��ت��داول��ة  وال��ف��ر���ض��ي��ات 

حول  والإقليمّية،  الدولية  ال�ضيا�ضّية 

ت��زال  ل  وم�ضتقبلها  املنطقة  حا�ضر 

حم��ا���ض��رة ب��ال��ك��ث��ري م���ن ع��الم��ات 

املتداولة تقراأ  الر�ضائل  اأن  اإّل  ال�ضتفهام. 

من عناوينها، والعناوين وا�ضحة، كان 

املعروفة  كياناتها  ال��دول  من  للعديد 

با�ضتقاللها،  وم�ضاحاتها،  بحدودها 

اليوم  اأ�ضحت  واأنظمتها، وقد  و�ضيادتها، 

وم�ضاحات  م�ضتباحة،  بحدود  كيانات 

فئوية  وا�ضتقاللت  مقتطعة،  مقّطعة 

و�ضيادات  ع�ضوائية،  طائفّية  مذهبّية 

مبعرثة بني حملة ال�ضالح، واأنظمة »مل 

حتا�ضرها  بعد«  اجلال�ش  على  تركب 

الكثري من عالمات التغيري، والغ�ضب، 

املب�ضع  بانتظار  ال��ع��ارم��ة...  والفو�ضى 

ي�ضاويهم  ورًقا  »يق�ضق�ش  الذي  اخلارجي 

نا�ش... ويق�ضق�ش دوًل ي�ضاويها كيانات 

مبعرثة؟!«...



ما هي احلرب الهجينة؟

جديد  م�صطلح  الهجينة  احل���رب 

يف ع��امل احل���روب احل��دي��ث��ة، وه��ي وفق 

»ا�صرتاتيجيا  الأجنبية،  املراجع  بع�ض 

مفاهيم  ب���ن:  م��ا  مت���زج  ع�صكرية 

احل��رب  مفاهيم  التقليدية،  احل���رب 

الإلكرتونية«.  واحلرب  النظامية،  غري 

تت�صمن  اأن  ميكن  الهجينة  واحل��رب 

والكيميائية  النووية  بالأ�صلحة  الهجوم 

 )RBCN( والإ�صعاعية  والبيولوجية 

رة  واملح�صّ املرجتلة  املتفجرات  وو�صائط 

حملًيا، بالإ�صافة اإىل حرب املعلومات.

مريكي بيل  كان املقدم يف اجلي�ض الأ

نيميث، اأول من و�صف هذه احلرب باأنها 

حيث  الع�صابات  حلرب  ع�صري  »منوذج 

احلديثة  التكنولوجيا  الثوار  ي�صتخدم 

املعنوي  الدعم  حل�صد  متطورة  وو�صائل 

وال�صعبي«.

اأما الباحث الأمريكي نايثان فراير من 

»مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية الدولية« 

اأننا  فيه  اعترب  اآخر  تعريًفا  و�صع  فقد 

»عندما  الهجينة  احلرب  اأم��ام  نكون 

و اأكرث  ت�صتخدم جمموعة م�صّلحة اثنن اأ

الآتي  ربع  الأ الهجومية  �صاليب  الأ من 

حرب  ذك���ره���ا: 

حرب  تقليدية، 

نظامية،  غري 

كوارثي،  اإرهاب 

والتكنولوجيا، 

وذل����ك مل��واج��ه��ة 

الع�صكري  التفوق 

املعادي«.

ب�������دوره، و���ص��ف 

العقيد املتقاعد يف 

مريكي  اجلي�ض الأ

ماكي���وون  جاك 

الهجينة  احلرب 

التي  »تلك  باأنها 

ت�صّن يف وقت واحد 

داخل  حماور:  اأو  جبهات  ثالث  على 

ال�صراع،  منطقة  يف  ال�صكاين  التجمع 

وعلى  الإقليمية،  النزاع  منطقة  داخل 

م�صتوى املجتمع الدويل«.

�صاحب  كلكيولن  داف��ي��د  وي��ق��ول 

العر�صية«  الع�صابات  »ح��رب  كتاب 

ال�صادر   )The Accidental Guerilla(

الهجينة  احل��رب  »اإن   :2009 ال��ع��ام  يف 

للنزاعات  وتف�صري  تعبري  اأف�صل  ه��ي 

على  ي�صدد  ولكنه  واملعا�صرة«،  احلديثة 

غري  احلرب  من  مزيًجا  »تت�صمن  اأنها 

النظامية واحلرب الأهلية واأعمال التمّرد 

والإرهاب«.

ال�صادر  هوفمان«  »فرانك  كتاب  يف 

يف  »ال��ن��زاع��ات  بعنوان،   2005 ال��ع��ام  يف 

احلروب  �صعود  والع�صرين:  الواحد  القرن 

الهجينة  يرد تعريف احلرب  الهجينة«، 

على اأنها »املزج ما بن تكتيك حرب 

درا�سات 

اإعداد: د. اأحمد علوواأبحاث

عميد متقاعد

العدد 80365

)HYBRID WARFARE( احلرب الهجينة 

قتال باأرواح الآخرين وباأموالهم

و�سفت هيئة الأركان العامة للقوات امل�سّلحة الرو�سية احلروَب الهجينة 

بالنوع الرئي�س للنزاعات الدولية، يف القرن احلادي والع�سرين، واتهمت 

الوليات املتحدة الأمريكية بخو�س مثل هذه احلرب �سد رو�سيا )ت�سرين 

الناتو  الأمريكية ومعها  املتحدة  الوليات  املقابل رّدت  الأول 2014(. يف 

)اآذار  والقرم  اأوكرانيا  يف  هجينة  حرب  بخو�س  رو�سيا  مّتهمة  باملثل، 

.)2015



واجلماعات  الع�صابات 

الإره���اب���ي���ة وام���ت���الك 

واأ�صلحة  تقليدية  ق��درات 

ت�������ص���ب���ه ت���ل���ك ال���ت���ي 

للجيو�ض  ح�صًرا  كانت 

ه��ذا  ويف  ال��ن��ظ��ام��ي��ة«. 

»ا�صتخدام  يتّم  ال�صياق 

من  املختلفة  الأمن����اط 

ذل��ك  احل�����رب، مب���ا يف 

ال���ق���درات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 

غري  وال��ت��ك��ت��ي��ك��ات 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، والأف���ع���ال 

الإره���اب���ي���ة، ب��الإ���ص��اف��ة 

على  ت�صاعد  ال��ت��ي  الفو�صى  ن�صر  اإىل 

الدول  فاإن  راأي��ه  ووفق  اجلرمية«.  تف�صي 

ال����دول، ت�صعى  واجل��م��اع��ات م��ن غ��ري 

)تكنولوجية  جديدة  ق��درات  لتطوير 

اأجل  من  متوّقعة(  غري  وتكتيكات 

وجت��ّن��ب  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ي��زة  حتقيق 

املتفّوق  اخل�صم  مع  املبا�صرة  املواجهة 

ع�صكرًيا.

بويفيلد  فان  داميان  الربوفي�صور  ويرى 

الوطنية  الأمنية  الدرا�صات  معهد  مدير 

يف جامعة البا�صو- تك�صا�ض يف الوليات 

جملة  يف  من�صورة  درا���ص��ة  )يف  املتحدة 

الناتو - 2015(: »اإّن كل تهديد ميكن 

حمدود  غري  اأنه  طاملا  هجيًنا  يكون  اأن 

اأنواع  من  واحٍد  ببعٍد  اأو  واحد،  ب�صكل 

احلرب واأبعادها«.

بني احلروب الهجينة واحلروب املرّكبة

حرب  من  القتال  �صاليب  اأ مزج  اإن 

تقليدية وحرب غري نظامية لي�ض جديًدا، 

العقيدة  هذه  دول  عدة  ا�صتخدمت  فقد 

الدفاعية،  �صيا�صتها  �صمن  الع�صكرية 

وهذه  املرّكبة«  ب�»احلرب  عرف  ما  يف 

الغربيون  الكّتاب  اعتمدها  الت�صمية 

ملقارنة  تالفًيا  اأمريكا(،  يف  ا  )وخ�صو�صً

ال�����دول ال��ت��ي خ��ا���ص��ت ه���ذه احل���روب 

بحركات حترر خا�صت حروًبا هجينة. 

حرب  احل��روب،  هذه  على  الأمثلة  ومن 

عندما  بريطانيا  �صد  الأمريكية  الثورة 

اأمريكية  نظامية  ف��رق  ت�صيكل  مّت 

حملية  ميلي�صيات  من  مدعومة 

من  وطرده  الربيطاين  اجلي�ض  ملهاجمة 

مريكية التي كانت  الوليات املتحدة الأ

اململكة  عن  ا�صتقاللها  اأعلنت  قد 

امليلي�صيات  ا�صتخدمت  فقد  املتحدة. 

الأمريكية يف ذلك الوقت تكتيكات 

تكتيكات  بعيد  حد  اإىل  ت�صبه 

وحتررية  ثورية  حركات  ا�صتخدمتها 

بع�ض  ويرى  اإرهابية.  اليوم  تعترب  اأخرى 

املرّكبة  احلرب  اأّن  الغربين  الباحثن 

احلرب  ّن  اأ حن  يف  ال���دول،  تعتمده����ا 

الهجينة ي�صتخدمها لعبون غري الدول، 

الدولة  لنظام  تخ�صع  ل  منظمات  اأي 

ومفهومها ح�صب تعريف القانون الدويل.

ك���ذل���ك، ي��رى 

الدفاع  اأن  البع�ض 

احلايل  ال�صوي�صري 

ي��ع��ت��رب من���وذًج���ا 

ال�صيا�صات  ع��ن 

ال�����دف�����اع�����ي�����ة 

التي  ال��ن��اج��ح��ة، 

اأ�صاليب  تعتمد 

القتال.  يف  منّوعة 

ف���������اإىل ج���ان���ب 

النظامي  اجلي�ض 

جي�ض  ي����وج����د 

ويتّم  �صعبي، 

اجلي�صن  ا�صتنفار 

وتعبئتهما ب�صرعة 

اأي تهديد  ملواجهة 

�صمن  خارجي، 

وق��واع��د  اأنظمة 

تكفل  حمددة 

الأداء.  ت��ن��ا���ص��ق 

وهكذا تكون القوى امل�صّلحة ال�صوي�صرية 

جاهزة للقتال باأ�صلوب احلرب التقليدية 

مًعا،  اآن  يف  الع�صابات  حرب  وباأ�صلوب 

ول للحرب. ومنذ اليوم الأ

ال��رو���ض  الأن�����ص��ار  لعب  فقد  ك��ذل��ك 

الأحمر  اجلي�ض  جانب  اإىل  كبرًيا  دوًرا 

القوات  دحر  يف  النظامي  ال�صوفياتي 

احلرب  خالل  وطردها  املحتلة  النازية 

العاملية الثانية. وميكن اعتبار ال�صيا�صة 
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قريبة  نوعها(  يف  متمّيزة  كانت  )واإن 

من احلرب املرّكبة، على الرغم من اأن 

ت�صليح ميلي�صيات احلر�ض الثوري الإيراين 

يجعلها اأقرب اإىل اجلي�ض النظامي منها 

اإىل ميلي�صيات تعتمد حرب الع�صابات. 

باتت  »البا�صيج«  ميلي�صيا  اأن  كما 

ت�صتخدم حلماية النظام من التهديدات 

�صّد  ت�صتخدم  مم��ا  اأكرث  الداخلية 

نرى  اأن  وميكن  اخلارجية.  الأخ��ط��ار 

والعراق  �صوريا  جلوء  يف  دللة  ذات  اأمثلة 

اعتماد  اإىل  الأخ���رية  الآون���ة  يف  واليمن 

والهجينة  املرّكبة  احلروب  من  اأمناط 

ت�صرتك فيها القوى النظامية اإىل جانب 

يف  للوقوف  ال�صعبية  والقوى  امليلي�صيات 

وجه املخاطر التي تهّدد الوطن.

حروب العقدين الأخريين

التي  احل���روب  اأّن  فيه  �صك  ل  مم��ا 

فوق  الأخريين  العقدين  خالل  اندلعت 

منطقة  يف  وبخا�صة  متعددة،  م�صارح 

ال�صرق الأو�صط و�صرق اأوروبا، تدّل على اأن 

الفاعلن من الدول اأو من غري الدول، اإمنا 

»احلرب  واأ�صاليب  مبفهوم  يخو�صونها 

وتتمازج  فيها  تتداخل  التي  الهجينة« 

اأ���ص��ن��اف وط���رق واأمن����اط م��ت��ع��ددة من 

التقليدية  احلرب  و�صائل  فمن  احلروب. 

امل��ع��روف��ة )دب��اب��ات و���ص��واري��خ وم��داف��ع 

ة  يَّ وطائرات( اإىل و�صائل وطرق حروب الِغرِّ

واأعمال  الع�صابات  وقتال   )guerillas(

باأب�صع  ال��رع��ب  ون�صر  الإره���اب  ح��رب 

�صوره. كما ت�صتخدم الأطراف املتحاربة 

احلديثة،  احل��رب  عنا�صر  مبعظمها، 

الإعالم  لو�صائل  املمنهج  كال�صتغالل 

الإلكرتونية  واحلرب  النف�صية  واحلرب 

توازًنا  نرى  نكاد  اأننا  حتى  وال�صيبريية، 

الدول  من  املتحاربن  بن  ما  ع�صكرًيا 

اأمد احلرب ويرفع  الدول، ما يطيل  وغري 

دون  ويحول  والب�صرية،  املادية  اأكالفها 

ح�صمها مل�صلحة اأي طرف ب�صكل �صريع 

وناجز. وهذا يقودنا اإىل ا�صتنتاج مفاده اأن 

بع�ض هذه احلروب »الهجينة« اإمنا هي 

تخو�صها  و»مرّكَبة«،  بديلة«  »حروب 

اأ�صغر،  لع��ب��ن  بوا�صطة  ك��ربى  ق��وى 

وتاأجيجها  التناق�صات  ا�صتغالل  بعد 

وتخ�صيب الختالفات الفكرية والدينية 

املكونات  داخ��ل  والإت��ن��ي��ة  واملذهبية 

املتعددة يف جمتمع ما اأو دولة ما، للو�صول 

اإىل اأهداف ا�صرتاتيجية وحتقيق م�صالح 

احلروب.  وجتار  الكربى  ال��دول  وغايات 

حتى  وت�صتمر  احل��روب  ه��ذه  تطول  وق��د 

وتق�صيم  ال���دول  بع�ض  جيو�ض  ت��دم��ري 

جمتمعاتها وتغيري اأنظمتها ال�صيا�صية اأو 

خرائطها اجلغرافية اأو حتى التو�صل اإىل 

على  جيو�صرتاتيجية  واتفاقات  ت�صويات 

م�صتوى الإقليم والعامل. لذلك، ميكن 

بالن�صبة  الهجينة هي،  اأّن احلرب  القول 

عن  بديل  ال��ك��ربى،  ال���دول  بع�ض  اىل 

احلروب التقليدية التي ُتخا�ض بالو�صائل 

اأكالفها  لأّن  ال��ذات��ي��ة،  الع�صكرية 

عليها  كارثية  �صتكون  ونتائجها 

وعلى م�صاحلها يف حال خا�صتها ب�صورة 

علنية ومبا�صرة. اإنها باخت�صار »ا�صتثمار 

بكلفة  والأم���ن  باحلرب  ا�صرتاتيجي 

ب��اأرواح  القتال  من خالل  وذل��ك  اأق��ل«، 

من  كانوا  �صواء  واأم��وال��ه��م،  الآخ��ري��ن 

اأبناء البلد اأو من املرتزقة اأو من متعاقدي 

العابرة  اخلا�صة  الأم��ن��ي��ة  ال�صركات 

املنّظمات  بع�ض  من  حتى  اأو  للحدود، 

امل�صّنفة عاملًيا على اأنها اإرهابية.
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الهدف من القوانني العن�صرية

ب�شكل  الت�شريعات  ه��ذه  ت�شتهدف 

العرب  املواطنني  حقوق  هتك  اأ�شا�شي 

على  لي�س  اإ�شرائيل،  داخ��ل  واإذالل��ه��م 

التعبري  وحرّية  والكرامة  امل�شاواة  �شعيد 

ا على �شعيد املحافظة  اي�شً فح�شب، بل 

والقومّية  التاريخّية  �ِشماتهم  على 

اأن  يعرفون  فقط  والقالئل  والثقافّية. 

مبوجب  جن�شيتها  متنح  اإ���ش��رائ��ي��ل 

واق��ع  وف��ق  وذل���ك  خمتلفني،  قانونني 

اأو غري يهودي(.  املعني )يهودي  ال�شخ�س 

فجميع املهاجرين اليهود، لهم احلق يف 

احل�شول تلقائًيا على اجلن�شية مبوجب 

فل�شطينيو  اأم��ا  ال��ع��ودة«،  »ح��ق  قانون 

1948، فهم يخ�شعون ل� »قانون املواطنة«. 

التي  بالذات  املت�شعبة هي  املواطنة  وهذه 

مواطني  حرمان  املمكن  من  جعلت 

اإ�شرائيل الفل�شطينيني من حق احل�شول 

االإقامة،  حق  حتى  اأو  اجلن�شية،  على 

لزوجة اأو زوج من خالل التجني�س.

الوالء مقابل اجلن�صية

»الدولة  عبارة  غابت  لقد 

ال��ي��ه��ودي��ة« ع���ن امل�����ش��رح 

قبل  طوياًل  ال��دويل  ال�شيا�شي 

القليلة  االأع��وام  يف  تعود  اأن 

امل��ا���ش��ي��ة. وك����ان رئ��ي�����س 

االأ�شبق  االإ�شرائيلي  ال���وزراء 

اأع��اد  من  اأّول  اأومل���رت  ايهود 

ع�شية   ،2007 العام  يف  العبارة  هذه  لفظ 

اجلانبني  بني  املباحثات  انطالق  اإع��ادة 

اأنابولي�س.  يف  واالإ�شرائيلي  الفل�شطيني 

الفاعل  ال�شهيوين  اللوبي  وا�شتطاع 

ي�شغط  اأن  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  �شمن 

الدولة  بيهودية  االع��راف  طلب  باجتاه 

املفاو�شات،  ا�شتئناف  فكرة  مقابل 

اجلديدة  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  وك��ان��ت 

برئا�شة باراك اأوباما قد و�شعت على راأ�س 

اأولوياتها اإعادة احياء م�شار التفاو�س بني 

ان  بعد  واالإ�شرائيليني،  الفل�شطينيني 

وين�س  عديدة.  ل�شنوات  توّقفت  كانت 

م�شروع قانون املواطنة على تغيري تعريف 

اإ�شرائيل من دولة »يهودية ودميقراطية« 

لل�شعب  ال��ق��وم��ي��ة  »ال���دول���ة  لت�شبح 

م الوالء  اليهودي« وبالتايل هو يفر�س َق�شَ

يرغب يف احل�شول على  �شخ�س  اأي  على 

ا�شت�شدار بطاقة  اأو  االإ�شرائيلية  اجلن�شية 

هوية خا�شة حتت �شعار »ال مواطنة بال 

مريي  الكني�شت  ع�شو  وطرحت  والء«. 

احلاكم،  الليكود  حزب  من  ريغيف 

م�شروع قانون جديد من �شاأنه اأن يوؤجج 

العرب منهم  الكني�شت  اأع�شاء  غ�شب 

على  ين�س  فهو  اخل�شو�س.  وج��ه  على 

اإرغام اأع�شاء الكني�شت اجلدد على اأداء 

م الوالء الإ�شرائيل كدولة يهودية قبل  َق�شَ

اأن يتمّكنوا من مزاولة عملهم يف اأروقة 

ذاته  ال�شياق  ويف  االإ�شرائيلي.  الربملان 

نقلت وكالة »�شفا« عن النائب العربي 

قوله،  برهوم  اإبراهيم  الكني�شت  يف 

ق�شم  ب��اأداء  يطالب  املقرح  التعديل  اإن 

على  باحل�شول  الراغبني  جلميع  ال��والء 

اليهود  غري  من  االإ�شرائيلية  اجلن�شية 

اإ�شرائيل  وملواطني  التجّن�س،  م�شار  عرب 

بطاقة  على  للح�شول  يتقدمون  الذين 

لكل  اإل��زام��ي  اأم��ر  )وه��و  االأوىل  الهوية 

مواطن يبلغ من العمر 16 عاًما(. وتابع 

م هذا هو الوالء  برهوم قائاًل : »اأداء الَق�شَ

لدولة اإ�شرائيل ك�دولة يهودية �شهيونية 

وقيمها  ال��دول��ة  ول��رم��وز  ودمي��ق��راط��ي��ة، 

االأ�شكال  من  �شكل  ب��اأي  وخدمتها 

من خالل اخلدمة الع�شكرية اأو خدمة 

بديلة كما يعّرفها القانون«. والت�شريع 

واأولئك  اإ�شرائيل  اجلديد يطالب مواطني 

م الوالء  الذين مل يولدوا فيها باأن يوؤدوا َق�شَ

ويف  املواطنة.  حقوق  على  للح�شول  لها 

حال امتنعوا عن ذلك يحرمون الكثري 

الهوية،  وثيقة  مثل  املدنية  احلقوق  من 

على  ال��ق��درة  تعطيل  عملًيا  يعني  ما 

احلياتية  باملقت�شيات  القيام 

فتح  قبيل  م��ن  ال��ي��وم��ي��ة، 

احل�شول  اأو  م�شريف  ح�شاب 

على رخ�شة قيادة �شيارة...

املقرح  ال��ق��ان��ون  وي��ف��ر���س 

م��ن��ه،  اآخ�������ر  ج����ان����ب  يف 

واج���ب اخل��دم��ة االج��ب��ارب��ة 

االجتماعية  اأو  الع�شكرية 

للمواطنة،  املر�شحني  على 

ق�ضايا 

اإعداد: اإح�صان مرت�صى�إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

العدد 84365

العن�صرية والتخبط ال�صيا�صي يف اإ�صرائيل

يطرح اأفيغدور ليربمان وحزبه العن�صري »اإ�صرائيل بيتنا« اأفكاًرا مثرية للجدل داخل كيان العدو. 

»قانون  م�صروع  عرب  االإ�صرائيلية،  الدولة  و�صهيونية  يهودية  تكري�س  اإىل  ت�صعى  االأفكار  وهذه 

املواطنة« وهو واحد من �صل�صلة قوانني عن�صرية )اأكرث من ع�صرين ت�صريًعا( منها، القانون الذي 

يفر�س عقوبة ال�صجن على كل من يُْحِيي ذكرى النكبة الفل�صطينية )1948(.

ين�س م�صروع قانون املواطنة على تغيري تعريف 

اإ�صرائيل من دولة »يهودية ودميقراطية« لت�صبح 

»الدولة القومية لل�صعب اليهودي«، وهو يفر�س 

م الوالء على اأي �صخ�س يرغب يف احل�صول  َق�صَ

بطاقة  ا�صت�صدار  اأو  االإ�صرائيلية  اجلن�صية  على 

هوية خا�صة حتت �صعار »ال مواطنة بال والء«. 



فاإن  اأحدهم  رف�س  حال  ويف 

الداخلية  وزير  يخّول  القانون 

اجلن�شية  �شحب  �شالحية 

املحللني  بع�س  وي��رى  منه. 

ي��ري��دون  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  اأن 

ال��ق��ان��ون اجل��دي��د خف�س  م��ن خ���الل 

اأو %6،   5 اإىل  اليوم  العرب من %20  ن�شبة 

الدميوغرايف  التوازن  من  يخ�شون  الأّنهم 

ويخافون اأن ي�شبح العرب 40% واأن ت�شبح 

اخلبري  ويقول  القومية.  ثنائية  الدولة 

اجلامعة  يف  االأ�شتاذ  اآفون  دان  الربوف�شور 

يعرّب عن مدى  القانون  اإن »هذا  العربية 

من  وخوفهم  اال�شرائيليني  اليهود  قلق 

التي  الغرباء، ويعرّب عن عمق امل�شكلة 

علينا مواجهتها«.

العرب �صحية قانون املواطنة

امل��وج��ودون داخ��ل  ال��ع��رب  لقد اع��ت��رب 

اخلط االأخ�شر اأنف�شهم �شحية اأوىل لهذا 

القانون، كونه يجربهم على الوالء لدولة 

حقوقهم.  واغت�شبت  اأر�شهم  احتّلت 

كانت  لدولة  احلقيقي  الوجه  هو  وهذا 

الدولة  اأمام العامل مّدعية باأنها  تتباهى 

الدميقراطية الوحيدة يف ال�شرق االأو�شط. 

وه���ذه ال��دمي��ق��راط��ي��ة اأظ��ه��رت اأخ���رًيا 

تريد  فهي  احلقيقي،  العن�شري  وجهها 

الفل�شطيني  العربي  املواطن  جتعل  اأن 

داخل اإ�شرائيل، اإن�شاًنا من دون اأي هوية، 

وحا�شره  ما�شيه  على  تق�شي  اأن  وتريد 

وم�شتقبله.

�صاهد من اأهله...

انتقدت  ال�شياق،  ه��ذا  يف 

التعديل  »هاآرت�س«  �شحيفة 

القانوين، فراأت يف افتتاحيتها 

ل��ه،  وال ح��اج��ة  م�����ش��ّر  اأن����ه 

ما  يعرف  ال  اأح��ًدا  اإن  وقالت 

واإن  ال��ي��ه��ودي��ة،  ال��دول��ة  ه��ي 

اأن ت�شطدم  �شاأنها  حماولة متييزها من 

مبعار�شة من مواطنني كثريين، مبن 

فيهم اليهود. وراأت ال�شحيفة يف التعديل 

لل�شقاق،  م��ث��رًيا  ك��ي��دًي��ا،  »م�شروًعا 

ًزا، بل ورمبا غري د�شتوري«، وا�شافت:  مميِّ

»اإن الغالبية اليهودية يف اإ�شرائيل لي�شت 

ثالثة  ثمة  ولكن  االأب��د،  اإىل  م�شمونة 

املدى  ت�شمنها على  اأن  عنا�شر ميكن 

فل�شطينية،  دول��ة  اإقامة  وه��ي:  املنظور 

ال��ع��ودة لالجئني  وال��ت��خ��ل��ي ع��ن ح��ق 

اإ�شرائيل،  ن��ط��اق  اإىل  الفل�شطينيني 

يهودي  لكل  ي�شمح  الذي  العودة  وقانون 

�شيالح  عوفر  الكاتب  اأما  باملواطنة«. 

يقول:  »معاريف«  �شحيفة  يف  فكتب 

»اإن املقلق يف التعديل لي�س م�شمونه وال 

بل  ب�شببه،  العامل  يف  �شورتنا  وال  توقيته 

اخلوف  تغّلب  على  اآخر  برهاًنا  كونه 

علينا«.

الرئي�س  ان��ت��ق��د  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 

بريي�س  �شمعون  ال�شابق  االإ�شرائيلي 

قائاًل  اليهودية  القومية  الدولة  م�شروع 

وثيقة  ال�شتغالل  حماولة  »ي�شكل  اإنه 

مكا�شب  جني  اأج��ل  من  اال�شتقالل 

مرا�شم  خالل  واأ�شاف  موؤقتة«.  �شيا�شية 

اإحياء ذكرى موؤ�ش�س اإ�شرائيل 

»اإن  غ���وري���ون،  ب��ن  دي��ف��ي��د 

اإىل  ي��وؤدي  قد  القومية  قانون 

االإ�شرائيلي  املجتمع  �شع�شعة 

اإ�شرائيل  مكانة  من  واحل��ّد 

داخلًيا  دميوقراطية  كدولة 

الدكتورة  اأم��ا  وخ��ارج��ًي��ا«. 

فكتبت  ك��ام��ري  اأوري�����ت 

ت���ق���ول: »ل��ي�����س ث��ّم��ة دول���ة 

من  الوالء  تطلب  العامل  يف  دميقراطّية 

املّتحدة  ال��والي��ات  ففي  مواطنيها... 

ال��دول  ك��ّل  ويف  وفرن�شا،  االأم��ريك��ّي��ة 

التفكري  للمواطن  يحّق  الدميقراطّية، 

واالعتقاد كما يحلو له، وال تطلب منه 

ا�شتمرار  ت�شرط  وال  ال��والء،  م  َق�شَ دولته 

جميع  كهذا.  م  َق�شَ ب���اأداء  مواَطنته 

حتّظر   - اإ�شرائيل  بينها  ومن   - ال��دول 

واالّت�شال  �س  التج�شّ مثل  اخليانة  اأعمال 

بالعدّو، وحتّظر اأعمال العنف والتحري�س، 

لكن  ال�شرائب.  ت�شديد  من  والتهّرب 

اأفكار  عن  ال  اأفعاٍل  عن  يدور  احلديث 

انتهاك  فاإن  وبالتايل،  ونوايا  ومعتقدات 

هو  واملعتَقد  وال�شمري  التعبري  ح��ّرّي��ة 

النظام  بركائز  وخطري  اأ�شا�شي  م�شا�س 

من  كل  �شيعار�س  ل��ذا  الدميقراطي، 

االنتهاكات  هذه  بالدميقراطّية  يوؤمن 

و�شيحاربها ما نب�س قلبه باحلياة«.

وي�شتخل�س بع�س املحللني االإ�شرائيليني 

م��ن خ��الل ه��ذا اجل��دل ال��داخ��ل��ي، اأن��ه 

اليهودّية  الغالبية  عّجلت  كّلما 

التي  احلقيقة  اإدراك  يف  وم��ن��دوب��وه��ا 

الدميقراطية  واج��ب  من  اأّن  ُمفادها 

يف  العربية  لالأقّل�ية  امل��ج��ال  اإت��اح��ة 

املحافظة على هويتها واإرثها 

تنازلت  وكّلما  وثقافتها؛ 

عن  وممّثلوها  الغالبية  هذه 

بحياة  التحكم  يف  الرغبة 

واإرغ��ام��ه  العربي،  اجلمهور 

ال  غريبة  قيم  تبّني  على 

فيها،  �شريك  ب��اأن��ه  ي�شعر 

كلما اأمكن حت�شني الثقة 

بني الدولة واملواطنني العرب.
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اخلط  داخ��ل  امل��وج��ودون  العرب  اعترب  لقد 

القانون،  لهذا  اأوىل  �صحية  اأنف�صهم  االأخ�صر 

كونه يجربهم على الوالء لدولة احتّلت اأر�صهم 

احلقيقي  الوجه  هو  وهذا  حقوقهم.  واغت�صبت 

باأنها  مّدعية  العامل  اأمام  تتباهى  كانت  لدولة 

الدولة الدميقراطية الوحيدة يف ال�صرق االأو�صط.

انتقد الرئي�س االإ�صرائيلي ال�صابق �صمعون بريي�س 

م�صروع الدولة القومية اليهودية قائاًل اإنه »ي�صكل 

اأجل  من  اال�صتقالل  وثيقة  ال�صتغالل  حماولة 

جني مكا�صب �صيا�صية موؤقتة، وهو قد يوؤدي اإىل 

مكانة  من  واحلّد  االإ�صرائيلي  املجتمع  �صع�صعة 

اإ�صرائيل كدولة دميوقراطية داخلًيا وخارجًيا«.



حتت 

اإعداد:ال�ضوء

ندين البلعة خريالله
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�شيكولوجية التظاهرات والتحركات ال�شعبية

هي  وما  ما؟  جمتمع  يف  امل��دين  احل��راك  ين�شاأ  كيف 

فيه؟  الأفراد  ب�شلوك  تتحّكم  التي  والديناميات  الآليات 

للجماهري،  جاذًبا  وجتعلها  حتّفزه  التي  العوامل  هي  وما 

على  ذلك  كل  اأثر  وما  الف�شل؟  اإىل  تقوده  العك�س  على  اأو 

املجتمعات؟

النف�س  علم  يف  الدكتورة  جتيب  الأ�شئلة  هذه  عن 

�شحر  اللبنانية  اجلامعة  يف  امل�شاعد  والأ�شتاذ  الجتماعي 

حجازي، �شارحًة �شيكولوجية احلراك املدين.

يف التعريف

اأنه ال تعريف  اإىل  بدايًة تلفت حجازي 

تختلف  اإذ  امل���دين،  ل��ل��ح��راك  م��وّح��د 

ومن  اآخ���ر  اإىل  ب��اح��ث  م��ن  تعريفاته 

الكل  ُيجِمع  ولكن  اآخر،  اإىل  جمتمع 

ع��ل��ى اأن���ه ع��ب��ارة ع��ن جم��م��وع��ة من 

جهودهم  تنظيم  ي��ق��ّررون  االأ�شخا�ص، 

لتحقيق هدف معّي. وغالًبا ما يكون 

هذا الهدف حت�شي الواقع وحتقيق نوع 

مواجهة  اأو  االجتماعية،  امل�شاواة  من 

ظاهرة قد تكون م�شيئة للمجتمع.

العوامل املحّركة

ين�شاأ  ال  احلراك  اأّن  حجازي  د.  ت�شرح 

جمتمع  �شمن  يتحّرك  بل  الفراغ،  يف 

نف�ص-  جمال  هو  املجتمع  هذا  معّي. 

هي  معّينة  بدينامّية  يتمّيز  اجتماعي 

املكّوني  النا�ص  �شلوكيات  نتيجة 

هدفهم  يكون  ما  غالًبا  وال��ذي��ن  ل��ه، 

البيئة  متطّلبات  مع  التكّيف  اإّم��ا 

معّينة  حاجة  تلبية  اأو  حت�شينها،  اأو 

اجتماعية  اأو  بيولوجّية  ت��ك��ون  ق��د 

اأ�شباب  ع��ّدة  ثّمة  لذلك  اإن�شانية...  اأو 

نف�ص- اجتماعية حتّفز احلراك.

املحفزات الجتماعية

ت�����وؤّدي ال���ظ���روف االج��ت��م��اع��ي��ة غري 

االجتماعي  القلق  وح��االت  امل�شتقّرة 

فحي  م��دين.  ح��راك  اإث��ارة  اإىل  اأحياًنا 

يكون املجتمع يف حالة غليان، تغيب 

باأن  النا�ص  في�شعر  ال��واح��دة،  املرجعية 

والقواني  القائمة  االجتماعية  التدابري 

االإجراء يف جمتمعهم  املرعية  واالأنظمة 

ال قيمة لها وال ت�شاعد يف تغيري الو�شع، 

ويوؤّدي  �شلبّية  دينامّية  الذي يحّرك  االأمر 

ملناه�شة  للحراك  �شريع  انطالق  اإىل 

الالم�شاواة والالعدالة وتغيري الظروف.

واملعايري  القيم  تغرّي  ي�شّكل  كذلك 

اجلمعيات  لبع�ص  داف��ًع��ا  ال��وق��ت،  مع 

النطاق  ن�شاطات خارج  للتحرك �شمن 

ت��ظ��اه��رات،  اإىل  ت��ت��ط��ّور  ق��د  الر�شمي 

ال����واق����ع احل���ايل  ��ا يف ظ���ل  خ�����ش��و���شً

للمجتمعات حيث مل يعد االإن�شان قادًرا 

والتطّور  املادية  املتطّلبات  جماراة  على 

العامل  ه��ذا  وي��دع��م  ال�شريع.  التقني 

االجتماعية،  الو�شعيات  جتان�ص  ا  اأي�شً

من  باحلراك  القائمون  كان  فكلما 

متجان�شة  اجتماعية  طبقة 

مت�شابهة  جمعيات  من  اأو 

من حيث الو�شع االجتماعي اأو الق�شايا 

املثارة، كلما �شاعد هذا االأمر يف تو�شيع 

احلراك وتعزيزه وزيادة العدوى االنفعالية 

ين�شاأ  وبالتايل  خالله،  من  تن�شاأ  التي 

ق�شية  يف  التغيري  ���ش��رورة  ح��ول  ت��واف��ق 

ما  معّي،  مو�شوع  معاجلة  اأو  معينة، 

عه. يزيد من ثبات احلراك وتو�شّ

العوامل النف�شية

تدخل  االجتماعية،  امل��ح��ّف��زات  اإىل 

امل��دين  احل���راك  تفّعل  نف�شّية  ع��وام��ل 

العدوى  واأهّمها  ن�شاأته  على  حتّفز  اأو 

االجتماعية. فهناك نوع من الالوعي 

ميكن  جمتمع  ك��ل  يف  اجل��م��اع��ي 

للتاأّثر  م�شرتك  ا�شتعداد  اأّنه  على  و�شفه 

بالعقل  ال��ت��اأث��ر  م��ن  اأك���ر  بالعاطفة 

التي  الق�شية  كانت  وكلما  واملنطق. 

تتبّناها اجلمعيات امل�شاركة يف احلراك 

عاطفية،  اأب��ع��اد  ولها  اإن�شانية  اأك��ر 

وحّدة  االأف��راد  م�شاعر  تاأّججت  كلما 

ما هي الآليات 

التي حتكم �شلوك امل�شاركني فيها؟



الفردية  انفعاالتهم 

ُيعَرف  ما  اأم��ام  وبتنا 

بالعدوى االجتماعية.

ل��ن��ف��رت���ص م��ث��اًل، 

معّينة  جمعية  اأّن 

الفقر،  ���ش��ّد  تنا�شل 

لرجل  �شورة  �شاهدت 

م�����ش��ّن ي��ب��ح��ث عن 

النفايات،  يف  الطعام 

اأف����راد ه��ذه  ل���دى  ال�����ش��ورة تخلق  ه���ذه 

واحل���زن،  ال��ت��اأث��ر  م��ن  ح��ال��ة  اجلمعية 

اإىل  فرٍد  من  التاأّثر  ويزيد  فيتناقلونها، 

التي  االجتماعية  ال��ع��دوى  اإنها  اآخ��ر، 

واال�شتعداد  الهيجان  من  حالة  تخلق 

لتغيري الواقع، فن�شبح اأمام وحدة نف�شية 

النف�شية  النزعات  ت�شريف  ت�شاعد على 

الفردية الكامنة لدى كل اإن�شان، االأمر 

قد  ت�شّرفات  على  اأحياًنا  ي�شّجع  الذي 

تعترب �شغًبا.

الذي  االإيحاء  عامل  ذلك،  اإىل  ُي�شاف 

نعني به القبول املبدئي لالن�شياع لفكرة 

تهّيوؤ  حالة  يف  الفرد  فيكون  معّينة، 

فكرة  تاأييد  اأو  لرف�ص  و�شلوكي  ذهني 

يجعله  تاأييده  احل���راك.  يف  مطروحة 

ال�شخ�ص  يقوله  ما  لكل  قاباًل 

احل��راك،  يف   )leader( القائد 

في�شّفق له ويتبعه، ما يزيد القائد 

قدرًة على االإيحاء والتاأثري بالنا�ص 

دليل  اإىل  يحتاجون  ال  ال��ذي��ن 

بل  ما  ا  �شخ�شً ليوؤّيدوا  منطقي 

الذي  العاطفي  باالإيحاء  يتاأّثرون 

ميّثله.

وم��ع ال��ع��دوى واالإي���ح���اء، جند 

رغبة  اأي  ب��ال��ت��م��اث��ل،  ال��رغ��ب��ة 

االإن�شان يف اأن يكون مثل غريه، 

�شعًيا اإىل التكّيف مع من حوله 

لكي  اجلماعة  م��ع  والتماثل 

النف�ص  علم  اأثبت  وقد  ُينَبذ.  ال 

حي  ال�شخ�ص  �شلوك  اأن  االجتماعي 

يكون  عّما  يختلف  مبفرده  يكون 

حيث  تظاهرة،  يف  يكون  حي  عليه 

والرغبة  االإيحاء  ويهيمن  املنطق  يغيب 

ويعّزز  الفرد.  معتقدات  على  بالتماثل 

هذا العامل، ت�شارك امل�شوؤولية، اإذ تغيب 

املبا�شرة  الفردية  امل�شوؤولية  احل��راك  يف 

عّما يح�شل، وتظهر امل�شوؤولية اجلماعية 

ما  فيه،  ي�شارك  من  كل  على  املوّزعة 

يجعله اأكر انت�شاًرا وجناًحا.

والتوا�شل  االإع��الم  لو�شائل  اأّن  كما 

املجال.  هذا  يف  ا  مهمًّ دوًرا  االجتماعي 

اأك��ر  يف  وت��ك��راره��ا  االأخ��ب��ار  فتناقل 

يجعل  خمتلفة،  وو�شيلة  م��وق��ع  م��ن 

النا�ص ي�شّدقونها وكاأنها حقيقة ثابتة 

تكن  مل  واإن  مناق�شتها  ميكن  ال 

كذلك. 

اأ�شباب اأخرى

يف  امل�شّنفة  ال�شابقة  االأ���ش��ب��اب  اإىل 

والنف�شّية  املحّفزات االجتماعية  خانَتي 

اإ�شافية  اأخ��رى  اأ�شباب  تاأتي  للحراك، 

املقّوية  العوامل  من  ا  اأي�شً هي  لتكون 

للحراكات املدنية ومن بينها:

امل�شلحة  وحتقيق  اخل��ري  التما�ص   -

ترنو  التي  احل��راك  اأه��داف  اأي  العامة، 

تغيري  ع��رب  واملجتمع  النا�ص  خ��ري  اإىل 

الواقع الب�شع لبع�ص الفئات املهمومة اأو 

املهّم�شة اجتماعًيا اأو املعّنفة. هذا النوع 

ي�شاعد  ال�شعارات  من 

االإي��ح��اء  عملية  يف 

املنا�شرين  عدد  وزيادة 

وتو�شيع احلراك.

اأ���ش��خ��ا���ص  ت��واف��ر   -

 )leader( حمّركي 

ي���ك���ون���ون مب��ث��اب��ة 

حولها  يتجمَهر  ن��واة 

اجل����م����ي����ع، ف��ع��ل��م 

نزعة  ي��وؤّك��د  النف�ص 

االإن�شان ليكون دائًما 

حتت �شلطة قائد ما. 

هذا  املنّظمون  يختار 

اأن يتمّيز بالكاريزما  الذي يجب  القائد 

كيف  تعرف  التي  اجلاذبة  وال�شخ�شية 

العقل،  ال  والعاطفة  امل�شاعر  تخاطب 

عن  االنفعالية  العدوى  اإطار  يف  فيبتعد 

املنطق وي�شتثري �شفقة النا�ص وحما�شتهم 

اأك���ر مّم���ا ي��ط��رح احل��ل��ول واخل��ط��ط 

واال�شرتاتيجيات. وحي تتحرك امل�شاعر 

فيتّم  احل��راك  ويت�شّعد  العقل  يتخّدر 

ا�شتغالله من قبل و�شائل االإعالم ب�شرعة 

قيا�شية في�شري كالنار يف اله�شيم.

امل�شاهري:  ووج��ود  امل�شاركي  ثقافة   -

يحاول منّظمو اأي حراك ا�شتغالل بع�ص 

يكونون  والذين  املثّقفي  اأو  امل�شاهري 

يوّفر  حيث  ثقافًيا،  م��وؤّث��رة  م��واق��ع  يف 

للحراك  وا�شتمرارية  دعًما  وج��وده��م 
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متاهًيا  امل�شاركة  على  النا�ص  وي�شّجع 

بهوؤالء امل�شاهري.

التن�شئة  ت��دخ��ل  اأخ����رى،  جهة  م��ن 

ب�شكٍل  ال��ف��رد  وب��ي��ئ��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 

عدمها  اأو  م�شاركته  حتديد  يف  اأ�شا�شي 

مثاًل  واملي�شورون  فاالأغنياء  احلراك.  يف 

اأو  اأي حراك  امل�شاركة يف  يرف�شون عادًة 

تظاهرة الأي �شبب كان، حتى لو كانوا 

معنوًيا.  لها  وداعمي  بالق�شية  موؤمني 

والعوز  الفقر  يعانون  الذين  االآخ��رون  اأّما 

با�شتثارتهم  كفيلة  واح��دة  فكلمة 

اأي  يف  للم�شاركة  ال�شارع  اإىل  واإنزالهم 

حراك حتى لو حتّول اإىل �شغب.

اإيجابيات و�شلبيات

ح��راك  لكل  اأن  ح��ج��ازي  د.  ت�شرح 

كل  ول��ك��ن  و�شلبياته،  اإي��ج��اب��ي��ات��ه 

توؤّثر  معّينة  بخ�شو�شية  يتمّيز  جمتمع 

ذلك،  ومع  واأهدافه.  احلراك  طبيعة  يف 

االإي��ج��اب��ي��ات  بع�ص  حت��دي��د  ميكننا 

اأي حراك مدين  ت�شمل  التي  وال�شلبيات 

ب�شكٍل عام. 

احل��راك  يعترب  االإي��ج��اب��ي،  ت��اأث��ريه  يف 

و�شيلة الإلقاء ال�شوء على ظاهرة معّينة، 

للطبقة  ال�شعبية  القاعدة  من  اإن��ذاًرا  اأو 

املجتمع  و�شع  ت���اأّزم  ح��ول  احلاكمة 

ورغبة ال�شعب يف حماربة الظاهرة امل�شيئة 

وبالتايل  يتفّكك،  ال  حتى  ملجتمعه 

يكون احلراك اإنذاًرا باالأ�شواأ اإذا مل تّتخذ 

اخلطوات الالزمة لت�شويب الو�شع. كما 

قد يكون لفًتا النتباه قادة املجتمع اإىل 

من  ى  تتف�شّ خطرية  اجتماعية  ظاهرة 

دون درايتهم، وذلك بهدف و�شع خطط 

حولها  والتوعية  الظاهرة  هذه  ملواجهة 

كي ال تت�شّبب بانهيار املجتمع. ويف هذا 

الوحدة  من  نوًعا  احلراك  يخلق  االإطار 

من  ملجموعة  واح��دة  بوتقة  يف  وال�شهر 

تختلف  قد  التي  االجتماعية  الفئات 

اأو  االنتماءات  اأو  ال�شيا�شية  بالقناعات 

تكون من مناطق خمتلفة.

عن  نغفل  اأن  ميكن  ال  املقابل،  يف 

يخلق  قد  الذي  املدين  احلراك  �شلبيات 

اإرباًكا يف املجتمع ويزيده عدم ا�شتقرار. 

وتتحرك  تتظاهر  التي  فاملجتمعات 

توؤّمن  والتي  املي�شورة  تلك  لي�شت  هي 

هي  واإمن���ا  ك��رمًي��ا،  ا  عي�شً للمواطن 

التي  وال��ف��ق��رية  اجل��ائ��ع��ة  املجتمعات 

فور  احل��راك  اإىل  الدعوة  وتلّبي  تنتف�ص 

ال�شعوب قد  ا�شتقرار هذه  تلّقيها، وعدم 

اأعمال  اإىل  �شلمي  ح��راك  من  يتحّول 

�شغب اإذا ما تكّررت وت�شّعدت، قد ت�شل 

الثورة،  ي�شبه  ما  اأو  الثورة  من  حالة  اإىل 

ومتويله.  احلراك  تنظيم  ن�شبة  بح�شب 

ا�شتمراره  ولكن  عفوًيا،  يبداأ  فاحلراك 

وت�شويًق��ا  متوي��اًل  يتطّلب  عه  وتو�شّ

وق��ادة.

ما الذي يوؤّدي اإىل نهاية احلراك؟

اإن  حجازي:  تقول  النقطة  هذه  حول 

نهاية  اإىل  امل��وؤّدي��ة  العوامل  من  ج��زًءا 

فقدت  فاإذا  مب�شّبباته.  يرتبط  احلراك 

الق�شية اأو ال�شعار وهجهما، واإذا مل يَطل 

فهو  النا�ص  االأكرب من  الن�شبة  احلراك 

على  وكمثال  الف�شل.  اإىل  حتًما  اآي��ل 

ملا  اللبناين  ال�شعب  اأن  نالحظ  ذل��ك، 

كان اجتمع حول ق�شية معّينة واأظهر 

دعمه مبختلف الطرق، لو مل تطرق هذه 

واحد  باب كل  النفايات  وهي  الق�شية، 

ن�شهد  مل  الذي  االأمر  �شّحته،  وتهّدد  مّنا 

له مثياًل من قبل.

و�شائل  ا�شتغالل  يتّم  مل  اإذا  كذلك 

االإعالم والتوا�شل االجتماعي بال�شكل 

من  احل���راك  يتمّكن  ل��ن  ال�شحيح، 

النجاح وحتقيق اأهدافه. فالفرد يتفاعل 

ر يف هذه الو�شائل  مع التعليقات التي ُتن�شَ

وي�شتعل غ�شًبا ويتحّم�ص للم�شاركة.

حجازي  �شحر  د.  حت��ّذر  اخلال�شة،  يف 

عرفها  ال��ت��ي  ال�شلبية  ال��ت��ج��ارب  م��ن 

التي  املدنية  للحراكات  العربي  العامل 

اإىل  واأّدت  دراماتيكي،  ب�شكل  تطّورت 

من  زاد  ما  خارجي  وتدخل  ودماٍر  عنٍف 

حالة عدم اال�شتقرار فيها. وبالتايل فاإّن 

احلراك املدين حالة دينامية �شمن املجال 

النف�ص- اجتماعي الذي يعي�ص فيه الفرد، 

وال�شتمرار هذه الدينامية ب�شكٍل اإيجابي 

يجب اأن تكون اأهدافها �شامية ومت�ّص 

االأفراد  م�شاعر  من  ممكن  قدر  اأكرب 

واهتماماتهم، وعلى املنّظمي والقّيمي 

عليها اأن يدر�شوا ق�شّيتهم وحتّركاتهم 

باإمعان، واأن يوّزعوا مهّماتهم بال�شكل 

ال�شحيح، لُيكتب حلراكهم النجاح. 

اأهمية  يعوا  اأن  اإىل  النا�ص  تدعو  كما 

امل�شاركة يف احلراك، لكنها حتّذرهم 

ين، ففي حي قد  من كونه �شيًفا ذا حدَّ

ح�شن  اإذا  املجتمع  لتطوير  اأداًة  يكون 

هدم  اإىل  املقابل  يف  ي��وؤّدي  قد  تنظيمه، 

املجتمع اإذا مل يكن له مرجعية موّحدة، 

ملاآرب  ا�شتغالله  ي�شّهل  املرجعية  فغياب 

تفّكك املجتمع!

حتت 

ال�ضوء

العدد 88365





�شلوق: »�شرطان لتاليف االنهيار« 

واإدارة  العلوم االقت�صادية  عميد كلية 

اللبنانية الدكتور  االأعمال يف اجلامعة 

»جمموعة  اأن  اأو���ص��ح  �صلوق  غ�صان 

م��وؤ���ص��رات ت��راك��م م��ن��ذ ب��داي��ة ه��ذه 

الو�صع  عن  �صلبية  �صورة  لتعطي  ال�صنة 

املثال،  �صبيل  على  ومنها  االقت�صادي، 

العجز الكبري يف ميزان املدفوعات الذي 

ال�صنة  ه��ذه  من  االأول  الن�صف  يف  بلغ 

املوؤ�صر  وتراجع  دوالر،  مليون   1320 نحو 

م�صرف  ي��ع��ّده  ال��ذي  ال��ع��ام  االقت�صادي 

املئة  يف  اخلم�صة  تقارب  بن�صبة  لبنان، 

ال�صنة.  هذه  من  االأول  الن�صف  خالل 

كبرية  جمموعة  �صبق،  ما  اإىل  ي�صاف 

املكّملة،  الب�صيطة  ال��ع��وام��ل  م��ن 

والتجارة  البناء  حركة  تراجع  منها، 

ال���واردات  قيمة  انخفا�ض  اخلارجية، 

ال�����ص��ادرات  وقيمة  املئة  يف   11 بن�صبة 

الن�صف  يف  ا  اأي�صً املئة  يف  خم�صة  بن�صبة 

وت��راج��ع يف  اجل���اري،  ال��ع��ام  م��ن  االأول 

بها  ي��وؤخ��ذ  ال��ت��ي  املختلفة  امل��وؤ���ص��رات 

لقيا�ض احلركة االإقت�صادية«. 

»باخت�صار  �صلوق:  الدكتور  واأ�صاف 

كل هذه العوامل توؤكد ما هو معروف 

الن�صاط  يف  امل��ل��ح��وظ  ب��االن��ك��م��ا���ض 

االأخ��رية.  ال�صنوات  خ��الل  االقت�صادي 

وهذا االأمر ال بّد اأن ينظر اإليه مع النظر 

العام  الدين  ارتفاع  اإىل  الوقت عينه  يف 

الذي يبلغ يف �صيغته ال�صافية 

دقيقة(،  غري  �صيغة  )وه��ي 

نحو ال� 60 مليار دوالر.

اإىل  ال��ن��ظ��ر  ينبغي  ك��م��ا 

املوؤ�صرات  بع�ض  حّدة  ا�صتداد 

�صّيما  ال  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

الفقر،  دائرة  ات�صاع  الهجرة، 

املعي�صة،  م�صتوى  ت��راج��ع 

ول��ك��ن على  وال��ب��ط��ال��ة... 

الذين  من  فاأنا  ذلك،  كل  من  الرغم 

امل��وؤ���ص��رات،  ه��ذه  ك��ل  ب���اأّن  يعتقدون 

حلظة  ويف  ب�صرعة  تنقلب  اأن  ميكن 

ا على عقب، اإذا حتقق اأمران  واحدة راأ�صً

جديد  رئي�ض  انتخاب  هما:  واج��ب��ان 

اقت�صادي  م�صروع  و�صياغة  للجمهورية، 

انقاذي ولو حمدود، يوؤدي اإىل دعم عملية 

�إقت�صاد 

اإعداد:ومال

تريز من�شور

العدد 90365

االقت�صاد اللبناين 

 واالأرقام املخيفة

اال�شتقرار النقدي يخرق 

وحيًدا جدار ال�شعوبات

اال�شتقالل.  منذ  تاريخه  يف  االأدّق  هي  مبرحلة  اللبناين  االقت�شاد  مّير 

مل  اإذا  كبري،  بانهيار  لتوؤذن  مبجملها،  ترتاجع  االقت�شادية  املوؤ�شرات 

العقــاري  القطاع  يف  الكبيــر  الرتاجــع  فمن  االأمــور.  تدارك  يتّم 

والزراعيــة  ال�شناعيــة  ال�شــادرات  ويف  النمــو،  يف  الرتاجــع  اإىل 

والت�شليفــات...

عجز  يكن  مل  املا�شي،  القرن  من  وال�شتينيات  اال�شتقالل  مطلع  بني 

الكهرباء  يبيع  لبنان  كان  وبينما  املئة...  يف  الـ3  يتخطى  العامة  املوازنة 

اأمام  اليوم  بتنا  اأرباًحا،  حتّقق  لبنان  كهرباء  موؤ�شـ�شة  وكانت  ل�شوريا، 

لي�شّكل  يزحف  وهو  دوالر،  ملياري  اإىل  ي�شل  الكهرباء  يف  �شنوي  عجز 

نحو 50 يف املئة من عجز املوازنة.    

منها  يطّل  نوافذ  من  وهل  باالأرقام،  اللبناين  االقت�شاد  واقع  هو  ما 

االأمل؟ اإثنان من اأهل االخت�شا�ش يعر�شان  لـ»اجلي�ش« روؤيتهما للواقع 

ال�شعب.
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اخلروج من هذا النفق. واإذا كان ذلك 

االآخر  اخليار  فاإن  اإيّل،  بالن�صبة  ا  حتميًّ

هو اأن ي�صتمر الو�صع على ما هو عليه، 

بعيد،  غري  وقت  يف  نتجه  اأننا  يعني  ما 

نهاية  )رمبا  قليلة  �صهور  خالل  ورمبا 

العام( اإىل ما ي�صبه االنهيار ال�صامل«.

من  هو  الدين  تنامي  »اإن  واأ���ص��اف: 

االقت�صاد  ت��واج��ه  التي  االأم���ور  اأخ��ط��ر 

ال��ل��ب��ن��اين ال��ي��وم، وع��ل��ى ال��رغ��م من 

ومعاجلته  له  الت�صّدي  ميكن  خطورته 

بع�ض  توافر  �صرط   الي�صر،  من  ب�صيء 

يقا�ض  ال  الدين  اأن  ا  خ�صو�صً العنا�صر، 

خدمته.  بثقل  اإمن��ا  فقط،   بحجمه 

ال��دي��ن،  اإدارة  ح�صن  ه��ي:  والعنا�صر 

ومعاجلة كلفته، اأي معاجلة م�صتويات 

االقت�صادي  الو�صع  ومعاجلة  الفوائد، 

الدين  معطيات  اإىل  ا�صتناًدا  ال��ع��ام، 

وم�صتويات تطوره.

واإنني اأراهن على عودة اللبنانيني اإىل 

ذواتهم، والتقرير بعيًدا عن االعتبارات 

ببلدهم.  لينه�صوا  ال�صّيقة،  ال�صغرية 

ال�صعود  عملية  ف��اإن  احلالة،  هذه  ويف 

الوعي  توافر  �صرط  �صعبة،  تكون  لن 

والرجال«.

اإىل  �صلوق  ي�صري  ويف اخلتام 

اقت�صاد  اأن 

لبنان بني مطلع اال�صتقالل و�صتينيات 

بو�صوح  متقّدًما  كان  املا�صي،  القرن 

القومي  فالناجت  اأوروبية.  دول  عّدة  على 

كان لديه يومها، اأف�صل مّما هو عليه 

يف  اإيطاليا  وحتى  واإ�صبانيا  اليونان  يف 

ال�صنوات.  بع�ض 

احلاج: اال�شتقرار النقدي يخرق 

جدار ال�شعوبات املالية

جريدة  يف  االقت�صادي  التحرير  مدير 

»ال�����ص��ف��ري« ع��دن��ان احل����اج )رئ��ي�����ض 

االإع��الم��ي��ني  جمعية 

اأن  يعترب  االقت�صاديني( 

اله�ّض  االأم��ن��ي  الو�صع 

العربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

ال��داخ��ل  يف  وك��ذل��ك 

ال��ل��ب��ن��اين، اأّث����را ج��ًدا 

ن�صاطات  ع���ّدة  ع��ل��ى 

لبنان.  يف  اقت�صادية 

م���ا ج��ع��ل ال��رك��ائ��ز 

التي  الرئي�صة  الثالث 

تراجع  يف  اللبناين،  االقت�صاد  حتّفز 

العجز  بو�صوح  تظهر  واأرقامها  م�صتمر 

يف االقت�صاد:

1- اال�صتثمارات والر�صاميل الواردة، وقد 

االأوىل  االأ�صهر  الثمانية  خالل  تراجعت 

مليارات   3 من  اأكرث   2015 العام   من 

يف   33 مب��ع��دل  اأي  دوالر، 

ويعود  املئة. 

اإىل  ذل���ك 

ان��خ��ف��ا���ض 

ت  يال لتحو ا

اخل��ارج��ي��ة، 

غياب  ب�صبب 

اال���ص��ت��ث��م��ارات 

اخل�����ارج�����ي�����ة 

�صّيما  وال  والعربية 

منها.  اخلليجية 

يف ما خ�ّض حتويالت 

العاملني  اللبنانيني 

بلغت  فقد  اخلارج،  يف 

دوالر،  مليارات   6 نحو 

يف  دوالر  مليارات   8.4 كانت  اأن  بعد 

الفرة نف�صها من العام املا�صي. وال�صبب 

ع��ائ��الت  معظم  م��غ��ادرة  اإىل  ع��ائ��د 

برب  لاللتحاق  اخل���ارج  يف  العاملني 

االأ�صرة.

كما اأّن من ميلك م�صروًعا يف لبنان، 

ناهيك  الظروف،  ب�صبب  ن�صاطه  قّل�ض 

العقارات  ���ص��راء  عملية  ت��راج��ع  ع��ن 

قد  والتي  اللبنايني،  املغربني  قبل  من 

الركود  يف  االأ�صا�صي�ة  النقطة  تكون 

االقت�صادي.

ال�صيا�صي،  الو�صع   -2

وقد تراجع ومعه تراجع 

العرب  ال��زائ��ري��ن  ع��دد 

اخلليجيني  �صّيما  وال 

منهم. 

ال�صادرات  حركة   -3

وال�صناعية،  الزراعية 

اأف�صل  لي�ض  وح��ال��ه��ا 

الركيزتني  ح��ال  م��ن 

فال�صادرات  ال�صابقتني، 

الزراعية �صّجلت تراجًعا من 200 مليون 

دوالر اإىل 160 مليون دوالر. اأما ال�صادرات 

 10 بن�صبة  تراجعت  فقد  ال�صناعية 

اآب  ح��ت��ى  ك��ان��ت  بحيث  امل��ئ��ة،   يف 

املا�صي 3.4 مليارات دوالر واأ�صبحت اليوم 

2.7 مليارات دوالر. و�صبب هذا الراجع، 

اإقفال املعابر يف بع�ض االأحيان وال �صّيما 

اللبنانية ال�صورية، وبالتايل زيادة كلفة 

الت�صدير.

تاأّثر  العقاري  »ال�صوق  احلاج:  واأ�صاف 

ال�صيا�صي  اال�صتقرار  انعدام  ب�صبب  ا،  اأي�صً

اأركان  اأحد  واالأمني، وهو الذي ي�صّكل 

فاملبيعات  لبنان،  االقت�صادي يف  الن�صاط 

من  اآب  بداية  حتى  تراجعت  العقارية 

 14.5 اأي  دوالر  العام احلايل حواىل مليار 

يف املئة«.

كان  القطاع  هذا  اأن  احلاج  واعترب 

وهو  املئة،  يف   22 بن�صب��ة  �صن�وًيا  ينمو 

ال�صكنية  القرو�ض  على  قائم  اليوم 

بحيث  امل���ح���دود،  ال��دخ��ل  الأ���ص��ح��اب 

احلوافز  من  املئة  يف   54 ن�صبة  �صّكلت 



�إقت�صاد 

ومال
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لالإقرا�ض  لبنان  م�صرف  قّدمها  التي 

امل�صتثمرين  بع�ض  اأن  علًما  ال�صكني. 

يبيع  ب��داأ  العرب  العقاري  القطاع  يف 

عقاراته. 

العامة املالية 

يف ما خ�ّض املالية العامة، اأو�صح احلاج، 

موازنة  توجد  ال   2006 ال��ع��ام  منذ  اّن��ه 

النفقات  اأن  لبنان، مّما يعني  عامة يف 

التقديرات ويف  اإال وفق  واالإيرادات ال تتّم 

غياب احل�صابات الدقيقة، وعلى الرغم 

العام  يف  املوازنة  عجز  ف��اإن  ذل��ك،  من 

 5،5( اأي  لرية  مليار   7700 ب�  يقّدر   ،2015

من  ميّول  وهو  دوالر(،  مليار 

الداخلية  اخلزينة،  �صندات 

واخلارجية. 

ال���دي���ن ال���ع���ام ال��داخ��ل��ي 

 65( دوالر  مليار   42.5 يبلغ 

لبنانية(،  ل��رية  مليار  األ��ف 

7 يف  م��ن  اأك��رث  ب��زي��ادة  اأي 

بالن�صبة  اأم��ا  �صنوًيا.  املئة 

يف  فهو  اخلارجي،  الدين  اىل 

ويزداد  دوالر،  مليار   27 حدود 

امل��ئ��ة.  يف   3.2 ن��ح��و  ���ص��ن��وًي��ا 

الدين  اإجمايل  فاإن  وبالتايل 

العام يناهز ال�70 مليار دوالر، 

 5.5 م��ن  اأك���رث  ب��زي��ادة  اأي 

تراجع،  مل  فالنفقات  �صنوًيا،  املئة  يف 

يف   4.4 بن�صبة  تراجع  االإي��رادات  بينما 

املئة. ون�صبة الدين العام االإجمايل تفوق 

الذي  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   127 ال� 

يبلغ 50 مليار دوالر.

ي�صّكل  ال��ذي  املدفوعات  ميزان  اأم��ا 

لبنان  اإىل  الداخلة  االأم��وال  بني  الفارق 

قيمته  عجًزا  ف�صّجل  منه،  واخلارجة 

مليون   131 مقابل  دوالر،  مليون   1317

دوالر للفرة نف�صها من العام 2014. 

واأما الت�صليفات امل�صرفية للقطاعات، 

ب�صبب  املئة  يف   42 حواىل  تراجعت  فقد 

وال�صيا�صية. االأو�صاع االأمنية 

الكهرباء

قد  الكهرباء  اإنتاج  اأن  احلاج  يوؤكد 

مقارنة  املئة  يف   2 حواىل  بن�صبة  تراجع 

تقنيًنا  �صهد  ال��ذي  املا�صي  ال��ع��ام  م��ع 

مّما  اأف�صل  كان  الو�صع  لكن  قا�صًيا، 

هو عليه هذا العام. 

 3000 اإىل  لبنان  يحتاج  باملبداأ  ويقول: 

�صنوًيا،  الطاقة  من  ميغاواط/�صاعة 

ميغاواط/  1500 حالًيا  منها  ي��وؤّم��ن 

فيها  مبا  الكمية  ن�صف  اأي  �صاعة، 

االأخرية  هذه  رفعت  وقد  البواخر.  اإنتاج 

طاقة اإنتاجها من 280 ميغاواط/�صاعة 

يعني  مّم��ا  ميغاواط/�صاعة،   380 اإىل 

اأنها حتّولت من عن�صر م�صاعد يف اإنتاج 

الطاقة اإىل عن�صر اأ�صا�صي يف اإنتاج الثلث 

 23 من  اأكرث  فاإن  لة  املح�صّ ويف  منها. 

موؤ�صًرا من اأ�صل 34 موؤ�صًرا اقت�صادًيا، هي 

يف حال تراجع يف النمو مقارنة مع العام 

املا�صي.

املرحلة االأدّق منذ اال�شتقالل

اأخرًيا، يرى احلاج اأن االقت�صاد اللبناين 

منذ  تاريخه  يف  االأدّق  هي  مبرحلة  ميّر 

عجز  يكن  مل  بحيث  اال���ص��ت��ق��الل، 

اإىل اأكرث من 2-3 يف املئة  املوازنة ي�صل 

ذلك  بعد   .1975 العام  يف  احل��رب  قبل 

موارد  الدولة  فقدان  نتيجة  يرتفع  بداأ 

وامل��راف��ئ.  العامة  امل��راف��ق  يف  اإي��رادات��ه��ا 

لبنان  كان   ،1978 العام  حتى  لكن 

وكانت  ���ص��وري��ا،  اإىل  كهرباء  يبيع 

فيما  اأرب��اًح��ا،  حتّقق  لبنان  كهرباء 

ملياري  اإىل  اليوم  ي�صل  ال�صنوي  عجزها 

 50 نحو  لي�صّكل  يزحف  وه��و  دوالر، 

وكلفة  امل���وازن���ة،  عجز  م��ن  امل��ئ��ة  يف 

لبنان  لكهرباء  الراكمية  العجوزات 

تفوق )من دون فوائد( 7.23 مليار دوالر 

املئة  يف   50 نحو  لت�صّكل  تزحف  وهي 

من الدين العام.

اأن  اإىل  االإ����ص���ارة  م��ن  ب��ّد  ال  ول��ك��ن 

تغرّيت،  قد  اليوم  االقت�صادية  املعطيات 

وحجم االقت�صاد كرب، بحيث اأن الناجت 

املحلي يف ال�صبعينيات كان 3 مليارات 

دوالر، بينما هو اليوم 50 مليار دوالر.

لة فاإن القطاعات االقت�صادية  وباملح�صّ

اليوم  تعاين  البالد  يف  العامة  واملرافق 

التطوير،  يف  و�صعوبات  مالية،  �صعوبات 

واالأمنية  ال�صيا�صية  ال��ظ��روف  ظ��ّل  يف 

العربية.  واملنطقة  لبنان  يف  القائمة 

اال�صتقرار  عن�صر  ال�صعوبات  هذه  ويخرق 

اإىل  اأّدت  النقدي الذي يقوم على �صيا�صة 

تكوين احتياطي كبري من العمالت 

االأجنبية يتخطى ال� 45 مليار دوالر، مع 

لبنان  وم�صرف  امل�صريف  القطاع  ا�صتمرار 

طريق  عن  الدولة  احتياجات  متويل  يف 

و�صهادات  اخلزينة  ب�صندات  االكتتاب 

االإيداع.





ال�شروط القانونية حلق الدفاع 

امل�شروع

لي�صبح  ���ص��روط  ثالثة  القانون  يحدد 

ب��الإم��ك��ان اع��ت��ب��ار ف��ع��ل م��ا دف��اًع��ا 

م�صروًعا، وهي وفق الآتي:

• ال�شرط الأول، وجود تعّر�ض حالٍّ غري حمق 
ول مثار:

العتداء: ومعناه  خطر  اأو  التعّر�ض  • وجود 
اأن ي�صدر عن املعتدي تعّر�ض باخلطر يهدد 

ملح  اإذا  اأما  ماله.  اأو  عليه  املعتدى  نف�ض 

�صخ�ض خ�صمه قادًما من دون اأن يكون 

قد �صدر منه جتاهه اأي فعل ينذر بخطر، 

فال جمال للتذرع بالدفاع ما مل تكن 

اأ�صباب  اأخرى مبنية على  هناك ظروف 

معقولة تفيد بتوافر اخلطر. ول ي�صرتط يف 

التعّر�ض املهدد باخلطر اأن يكون عماًل 

المتناع  مبجرد  يكون  بل  اإيجابًيا، 

على  الأم  كاإكراه  للقانون،  املخالف 

للدفاع  ول حمل  وليدها...  اإر�صاع  عدم 

اإذا انتهى اخلطر قبل ح�صول ال�صرر. فال 

يجوز مثاًل للمعتدى عليه، اأن ي�صتعمل 

انتهاء  بعد  املعتدي  من  املنزوع  ال�صالح 

انتقام  جمرد  ي�صبح  عمله  لأن  اخلطر، 

يعاقب عليه القانون.

ال�صرر  اإذا انتهى اخلطر بعد ح�صول  اأّما 

عليه  للمعتدى  فيجوز  اجلرمية،  وامتام 

اللجوء اإىل ا�صتعمال العنف �صد املعتدي، 

الذي ينتهي فيه  الوقت  اأن حتديد  علًما 

اخلطر يختلف باختالف اجلرائم وظروف 

ارتكابها. فاإذا كنا اأمام جرمية �صرب 

عليه،  املعتدى  باإ�صابة  وانتهت  ح�صلت 

فاإن هذا الأخري ل ي�صتطيع ممار�صة حق 

م�صتمر.  غري  العتداء  كان  اإذا  الدفاع 

امل�صتمرة  اأو  املتمادية  اجلرمية  يف  اأّم��ا 

يبيح  مم��ا  م�صتمًرا،  اخل��ط��ر  فيعترب 

ال�صتمرار. يف  تنتهي حالة  الدفاع حتى 

للمخطوف  يجوز  مثاًل  اخلطف  جرمية 

اأن يدافع عن نف�صه �صد خاطفيه يف اأي 

وقت اأثناء اخلطف. 

تعّر�ض خلطر حاّل: التعر�ض املربر  • وجود 
اأن تق�صي به �صرورة حالية،  للدفاع، هو 

ويكون يف اإحدى �صورتني:

- اخلطر الو�شيك: وهو يفرت�ض اأن العتداء 

مل يبداأ بعد، لكنه يف مرحلة التنفيذ اأو 

على الأقل يف مرحلة املحاولة. فالقانون 

ابتداء  ينتظر  اأن  باخلطر  املهّدد  يلزم  ل 

العتداء عليه حتى يربر له الدفاع، واإمنا 

يجيز له الدفاع مبجرد اأن يتهدده اخلطر 

وياأخذ  م�صد�صه  يخرج  فمن  ال��داه��م. 

اخلطر  يكون  بالر�صا�صات،  بتجهيزه 

ال�صادر عنه و�صيًكا ويجيز الدفاع، ولو مل 

اخلطر  كان  اإذا  اأما  النار،  باإطالق  يبداأ 

حمتماًل يف امل�صتقبل، فال يو�صف الفعل 

الدفاع. ول يكفي  يباح  ول  باأنه تعّر�ض 

اإ�صهار ال�صالح اأو التهديد به اأو و�صع اليد 

على مكان يف و�صط اجل�صم لقيام حق 

اخلطر  حلول  فتقدير  امل�صروع.  الدفاع 

يجب اأن ي�صتند اإىل اعتبارات مو�صوعية 

باخلطر  يختلط  اأن  يجوز  ول  واقعية، 

املنزل  �صاحب  يتوهم  ك��اأن  الوهمي. 

وجود �صخ�ض يرغب بال�صرقة لياًل فيطلق 

واإذ  بالهرب  يهّم  عندما  الر�صا�ض  عليه 

�صخ�ض  يهّدد  اأن  اأو  للخادمة،  �صديق  به 

على  يده  ي�صع  اأو  مّزيف  مب�صد�ض  اآخ��ر 

و�صط اجل�صم حيث يكون امل�صد�ض عادة، 

ويتبني بعد الدفاع عدم وجود �صالح. 

- اخلطر امل�شتمر: اأي الذي ما يزال قائًما 

املعتدي  يطلق  ك���اأن  ب��ع��د،  ينته  ومل 

وي�صتعد  عليه  املجني  على  ر�صا�صة 

يطعنه  اأو  الأخ��رى،  الر�صا�صات  لإط��الق 

الأخ��رى،  للطعنات  ويتهياأ  بال�صكني 

فالدفاع هنا جائز لتفادي اخلطر الداهم. 

اإذا كان اخلطر قد مّت وانتهى، فاإن  اأّما 

نوًعا من  تعترب  املعتدي  �صد  فعل  ردة  اأي 

لذلك  دفاع.  حالة  ت�صكل  ول  النتقام 

يف  حا�صلة  الفعل  ردة  تكون  اأن  يجب 

الذي يكون فيه العتداء يف طور  الوقت 

على  التغلب  ممكن  وغ��ري  التنفيذ، 

مرتوك  الأمر  وهذا  عنه،  الناجم  اخلطر 

لتقدير القا�صي. 

• اأن يكون التعّر�ض غري حمق:
القانون.  يحميه  حًقا  يهدد  اأن  اأي 

كان  ول��و  حمق  غري  التعّر�ض  ويكون 

كاملجنون  جزائًيا،  م�صوؤول  غري  املعتدي 

اأو القا�صر دون ال�صابعة، اإًذا يجوز للمعتدى 

تعّر�صهما  لأن  �صدهما  يدافع  اأن  عليه 

غري حمق. واإذا ا�صتخدم املعتدي احليوان 

عليه  للمعتدى  اأمكن  لالعتداء،  اأداة 

نحن والقانون

اإعداد: د. نادر عبد العزيز �شايف

حمام بالإ�شتئناف

العدد 94365

�شروطه و�شوره 

ومفاعيله

حق الدفاع 

امل�صروع عن 

النف�ض اأو املال

كّر�ض امل�شرتع اللبناين حق الدفاع امل�شروع يف املادة 184 من قانون العقوبات التي ن�شت على 

على  مثار  ول  حمّق  غري  تعّر�ض  لدفع  حالية  �شرورة  به  ق�شت  فعل  كل  حق  ممار�شة  يعّد  اأنه: 

النف�ض اأو امللك اأو نف�ض الغري اأو ملكه، وي�شتوي يف احلماية ال�شخ�ض الطبيعي وال�شخ�ض املعنوي... 

ارتكاب اجلرمية  يبيح لهم  الأفراد،  امل�شروع حًقا مو�شوعًيا مطلًقا مقّرًرا جلميع  الدفاع  ويعترب 

ا�شتثناًء على الأ�شل العام الذي مينعها، وذلك لدرء الأخطار التي تهّددهم عند ا�شتحالة اللجوء اإىل 

الأجهزة املخت�شة ل�شتيفاء احلق اأو ملنع وقوع ال�شرر، وذلك تغليًبا مل�شلحة املعتدى عليه على 

م�شلحة املعتدي الذي اأهدر حماية القانون وانتهك قواعده.
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احليوان،  بقتل  نف�صه  عن  يدافع  اأن 

اإذا  اأم��ا  حم��ق.  غ��ري  �صاحبه  فعل  لأّن 

تلقاء  من  احليوان  من  الع��ت��داء  �صدر 

باأنه  التعّر�ض  و�صف  ي�صتحيل  فاإنه  ذاته، 

واإمنا  �صده.  الدفاع  يجوز  ول  غري حمق، 

ميكن الحتجاج عندئذ بحالة ال�صرورة 

عقوبات،   229 للمادة  �صنًدا  اخلطر  ل��رّد 

�صرط اأن يكون الفعل متنا�صًبا واخلطر. 

ال��دف��اع  ا�صتعمال  ال��ول��د  على  ومي��ن��ع 

حقه  ميار�ض  ال��ذي  الأ�صتاذ  اأو  الأب  �صد 

�صد  الدفاع  يجوز  ل  كما  التاأديب،  يف 

حالة  يف  باجلاين  مي�صك  ال��ذي  املواطن 

ت�صليمه  ب��ه��دف  امل�����ص��ه��ودة  اجل��رمي��ة 

وواجب  للمواطن  لأن هذا حق  للعدالة، 

ا �صد من تتوافر  عليه. ومينع الدفاع اأي�صً

لديه حالة الدفاع امل�صروع فال دفاع �صد 

دفاع حمق. كما ل يحق لل�صجني الذي 

يفّر اأن يحتج بالدفاع امل�صروع اإذا اعتدى 

على احلار�ض الذي يقوم بواجبه ويتعقبه 

للقب�ض عليه. 

م��ث��ار: غ��ري  ال��ت��ع��ر���ض  ي��ك��ون  اأن   •�
وهذا يعني اأن ل يكون املدافع هو م�صدر 

اخلطر الذي ا�صّطر اإىل رده، فال دفاع اإذا 

باإثارة من  الذي ت�صبب  املدافع هو  كان 

ي�صدر عنه التعّر�ض. 

اأو  للنف�ض  التعر�ض  تهديد  الثاين،  ال�شرط   •
املال:

لدرء  ال��دف��اع  يجوز  للنف�ض:  التعّر�ض   •
الإن�صان  حياة  على  الع��ت��داء  ج��رائ��م 

والإجها�ض  والإي��ذاء  كالقتل  و�صالمته، 

وت�صييب الولد اأو العاجز وغريها، وجرائم 

كالغت�صاب  العر�ض،  على  الع��ت��داء 

والفح�صاء، واجلرائم الواقعة على احلرية، 

واإف�صاء  املنزل  حرمة  وخرق  كاخلطف 

بال�صرف كالّذم  ة  املا�صّ واجلرائم  الأ�صرار، 

والقدح. ويجوز ملن ي�صاهد اأحد الأ�صخا�ض 

مينعه  اأن  العام،  الطريق  يف  اإمراأة  يغازل 

من ال�صرت�صال بالغزل الذي يعد �صتيمة. 

املنايف  والفعل  الب�صيط  الإي��ذاء  اأن  كما 

الدفاع  يبيح  �صوره،  اأب�صط  يف  للح�صمة 

�صواء  الدفاع  يجوز  وكذلك،  امل�صروع. 

غريه  على  اأو  امل��داف��ع  نف�ض  على  وق��ع 

بهدف الدفاع عنه. 

• التعّر�ض للمال: يجوز الدفاع �صد جرائم 
وا�صتعمال  وال�صرقة...  والتخريب  احلريق 

واإ�صاءة  اأ�صياء الغري بدون حق، والحتيال 

الأم��ان��ة والخ��ت��ال���ض، وغ��ري ذل��ك من 

ي�صتطيع  اإذ  املال،  على  العتداء  جرائم 

ا  �صخ�صً بالقوة  ومينع  يدافع  اأن  الن�صان 

يعتدي على ماله اأو مال البلدية اأو الدولة 

اأو مال غريه... 

لزًما  الدفاع  يكون  اأن  الثالث،  ال�شرط   •
ومتنا�شًبا مع اخلطر:

اأو العتداء،  عند حتقق �صروط التعر�ض 

الدفاع  يف  احلق  للمعتدى عليه  يكون 

نف�ض  عن  اأو  ماله  اأو  نف�صه  عن  امل�صروع 

الغري اأو ماله. فيجوز له اللجوء اإىل جميع 

واملحدق  احل��اّل  اخلطر  ل��رّد  الدفاع  �صور 

اأو  قتله،  يريد  املحدق، كقتل من  وغري 

تك�صري  اأو  �صالحه،  حتطيم  اأو  اإيذائه، 

واإذا  املخطوف.  به  املحتجز  املكان  باب 

امل�صروع  للدفاع  الغالبة  ال�صورة  كانت 

املمكن  فمن  اإيجابي،  ب�صلوك  تتم 

�صلبي، كامتناع  ب�صلوك  ا  اأي�صً تتم  اأن 

يريد  �صيارة  اإ�صالح  عن  امليكانيكي 

�صائقها التوجه بها لرتكاب جرمية. 

كيفية الدفاع وتنا�شبه

اإطالق ممار�صة  يعني  اإّن كل ذلك ل 

حق الدفاع امل�صروع من دون قيد اأو �صرط، 

فيجب اأن يتوافر يف فعل الدفاع �صرطان 

وتنا�صبه  الدفاع،  �صرورة  هما:  اأ�صا�صيان، 

مع اخلطر، اأي اأن يكون املدافع م�صّطًرا 

لزًما  الفعل  يكون  واأن  الفعل،  لإتيان 

لدفع اخلطر. واأن يكون الدفاع موجًها 

مع  ومتنا�صًبا  اخلطر،  ذلك  م�صدر  اإىل 

التعر�ض اأو العتداء، من دون جتاوز. 

• لزوم الدفاع )كيفية الدفاع(:
كان  اإذا  اإل  امل�صروع  الدفاع  يباح  ل 

درء اخلطر  قادٍر على  املعتدى عليه غري 

واإذا  عليها.  اأق���دم  التي  باجلرمية  اإل 

اأخرى  بو�صيلة  اخلطر  رّد  و�صعه  يف  كان 

باجلرمية  ال��دف��اع  ف��اإن  جرمية،  غ��ري 

اإذا �صهر طفل  يكون غري �صروري. مثاًل 

�صّد  الدفاع  يقبل  ل  اآخر،  على  ا  م�صد�صً

هذا الطفل، لأنه ميكن انتزاع امل�صد�ض 

من يده ب�صهولة. واإذا كان من املمكن 

ال�صرقة  عن  الل�ّض  يوقف  اأن  للحار�ض 

يحق  ل  الهواء،  يف  النار  اإط��الق  مبجرد 

الدفاع.  بحجة  مبا�صرة  النار  اإط��الق  له 

بو�صع  اإذا كان  الدفاع  يباح  ل  كذلك 

العامة  ال�صلطات  اإىل  الإلتجاء  املدافع 

واإذا  يفعل.  مل  لكنه  املنا�صب  الوقت  يف 

ينجو  اأن  عليه  املعتدى  و�صع  يف  ك��ان 

الدفاع،  ل  وف�صّ يفعل  فلم  اخلطر  من 

كان له ذلك، لأن القانون ل ميكن اأن 

يطالب الإن�صان بالهرب عند تخوفه من 

العتداء عليه، ملا يف ذلك من اجلنب الذي 

ل تقره الكرامة الإن�صانية. اإل اأن بع�ض 

ينتفي  ال��دف��اع  اأن  تعترب  الجتهادات 

معنى  ول  ممكًنا.  ال��ه��رب  ك��ان  اإذا 

لالحتجاج بالدفاع امل�صروع اإذا اجته اإىل 

م�صدر غري اخلطر. فمن يهاجمه �صخ�ض 

ل يجوز له توجيه فعله نحو غريه بحجة 

يجوز  ل  كلب  يهاجمه  ومن  الدفاع. 

له اأن يرتكه ويوّجه دفاعه �صد �صاحب 

الكلب. 

• تنا�شب الدفاع )كمية الدفاع(:
يفرت�ض اأن يكون الدفاع متنا�صًبا مع 

اخلطر بغري جتاوز، كما لو حاول �صخ�ض 

نف�صها  عن  فدافعت  اإم���راأة  اغت�صاب 

بقتله، وكما لو حاول �صخ�ض اختطاف 

اإمراأة فقتلته. اإن التنا�صب يتوافر كلما 

هي  للدفاع  امل�صتعملة  الو�صيلة  كانت 

املتاحة اأو كانت ظروف العتداء هي التي 

�صالًحا  املدافع  ي�صتخدم  كاأن  فر�صته. 

بقوته  له  م�صهود  م�صّلح  غري  معتد  �صد 

وبقدرته على اإزهاق الروح ب�صربة واحدة، 

اأو اأن يح�صل العتداء يف مكان مهجور اأو 

لياًل اأو على اإمراأة، فيباح للمعتدى عليه 

قدر من العنف يزيد عن ذلك القدر املباح 

لل�صخ�ض املت�صاوي يف القوة، اأو احلا�صل يف 

رجل...  على  اأو  نهاًرا  اأو  ماأهول  مكان 

للدفاع  املتاحة  الو�صائل  كانت  واإذا 

اأو  اأهونها  فقط  للمدافع  يباح  عديدة، 

املتنا�صب منها مع اخلطر ولي�ض ال�صديد. 
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اأن  له  يباح  ل  �صغري  مع  يت�صاجر  فمن 

تلحقه  وم��ن  �صده،  ال�صالح  ي�صتعمل 

اإهانة ل يباح له الرد عليها باإطالق النار، 

ومن ي�صفع ب�صربة على وجهه ل يجوز له 

الرد بال�صالح. واإذا كان العتداء قد اأثار 

املعتدى عليه وجعله يف ثورة انفعال �صديد 

جعله  مما  التوازن،  على  القدرة  اأفقده 

يفرط يف الدفاع، فاإن القانون يعفيه من 

اجلرمية  وجود  على  الإبقاء  مع  العقاب 

)املادة 2/228 عقوبات(. 

لتقدير  م��رتوك  التنا�صب  مقيا�ض  اإن 

القا�صي على �صوء و�صع املدافع ال�صخ�صي 

وما كان يعتقده يف الظروف املحيطة به، 

قدرته  ومدى  واجل�صدية  النف�صية  وحالته 

على اتخاذ قرار معني اأمام اخلطر املحيط 

به، وما لديه من و�صائل متاحة، بالإ�صافة 

والذي  يتهدده  ال��ذي  اخلطر  ج�صامة  اإىل 

للمعتدي  البدنية  القوة  تقديره  يف  يراعى 

والباعث على العتداء وظروفه. 

بح�صول  والتوازن،  التنا�صب  اختل  واإذا 

التربير  ينتفي  وال�صرر،  الدفاع  بني  جتاوز 

ويعترب الفعل جرمية، اإمنا يتوقف حتديد 

اجلرمي.  الق�صد  توافر  و�صفها على مدى 

فاإذا كان التجاوز مق�صوًدا، كان املدافع 

مق�صودة،  جرمية  ارتكاب  عن  م�صوؤوًل 

تقدير  عن  ناجًتا  التجاوز  كان  اإذا  اأما 

املدافع  فيكون  مق�صود،  غري  خاطىء 

م�����ص��وؤوًل ع��ن ارت��ك��اب ج��رمي��ة غري 

مق�صودة...

ال�شور اخلا�شة للدفاع امل�شروع

563 من  املادة  يف  اللبناين  امل�صرتع  اأورد 

قانون العقوبات �صورتني للدفاع امل�صروع 

تبيحان ا�صتعماله ولو بالقتل، وهما:

• الدفاع بالقوة �شد ال�شارق بعنف:
عن  يدافع  من  الدفاع  قبيل  من  يعّد 

الغري  نف�ض  عن  اأو  اأمواله  عن  اأو  نف�صه 

با�صتعمال  يقدم  اأمواله جتاه من  اأو عن 

كاأن  النهب،  اأو  ال�صرقة  على  العنف 

يفاجاأ �صاحب املال بل�ض يحمل �صالًحا 

ال�صرقة، فيقدم �صاحب  ال�صروع يف  اأثناء 

املال على الدفاع عن طريق قتل ال�صارق 

تبيح  ل  الأ�صل  يف  فال�صرقة  اإي��ذائ��ه.  اأو 

ال�صارق  ا�صتعمال  خ�صية  لكن  القتل، 

اأخطار  من  عليه  يرتتب  وم��ا  للعنف 

يرتكب  اأن  املال  ل�صاحب  اأبيح  �صديدة، 

القتل دفاًعا عن ماله. 

الآهلة  املنازل  �شرقة  �شد  بالقوة  الدفاع   •
لياًل:

النف�ض  ع��ن  ال��دف��اع  قبيل  م��ن  يعّد 

اأو  دخ��ل  �صخ�ض  �صد  ال��ق��وة  ا�صتعمال 

اإىل  اأو  اآهل  منزل  اإىل  لياًل  الدخول  حاول 

ملحقاته املال�صقة، بت�صلق ال�صياجات اأو 

اجلدران اأو املداخل، اأو ثقبها اأو ك�صرها 

اأدوات  اأو  مقلدة  مفاتيح  با�صتعمال  اأو 

خا�صة. فدخول املنزل نهاًرا ل يربر الدفاع 

بالقوة اإذا مل يرافقه عنف، لكن املدافع 

هنا ي�صتفيد من عذر خمفف. وتفرت�ض 

املنزل  �صاحب  م�صاهدة  ال�����ص��ورة  ه��ذه 

اإىل منزله  لياًل  الدخول  نهاًرا من يحاول 

طريق  عن  ملحقاته،  اأحد  اأو  امل�صكون 

و�صائل غري عادية للدخول مما يثري لديه 

اخلوف من خطر �صديد يتهّدده. 

اأو  امل��ن��زل  اإىل  ال��دخ��ول  ح�صل  اإذا  اأم��ا 

ملحقاته بطريقة عادية، كوجود فجوة 

املعتدي،  منها  دخل  الب�صتان  �صياج  يف 

امل�صروع  بالدفاع  لالحتجاج  حمل  فال 

�صروط  تتوافر  مل  ما  ال��ق��ّوة،  ل�صتعمال 

القانونية العامة املذكورة �صابًقا. 

مفاعيل الدفاع امل�شروع

اإذا توافرت �صروط الدفاع امل�صروع والتزم 

املدافع قيوده، كانت الأفعال التي اأقدم 

ول  م�صروعة  واع��ت��ربت  م���رّبرة،  عليها 

ترتتب عليها اآي م�صوؤولية، ل جزائية ول 

امل�صروع  الدفاع  مفاعيل  ومتتد  مدنية. 

اإىل الأفعال املرتبطة به، فال ي�صاأل املدافع 

عن اإطالق النار من م�صد�ض مرخ�ض، ول 

عن  م�صوؤولية  حتميله  اأو  م�صادرته  جتوز 

اإطالق النار. كما متتد مفاعيل الدفاع 

مع  امل�صاركني  جميع  اإىل  امل�����ص��روع 

املدافع، �صواء علموا اأم مل يعلموا بتوافر 

حالة الدفاع امل�صروع. وقد يعرتف املدعى 

عليه مبا اأ�صند اإليه ويدفع باأنه كان يف 

حالة دفاع م�صروع، ول ي�صرتط للتم�صك 

وعندئذ  لفظه،  ب�صريح  يرد  اأن  بالدفع 

عنا�صره  تبني  اأن  املحكمة  على  يجب 

اإجراء  من  التمييز  ملحكمة  متكيًنا 

القانون.  تطبيق  ح�صن  على  رقابتها 

والتذرع بحق الدفاع امل�صروع من الدفوع 

اجلوهرية التي يتعني على املحكمة الّرد 

عليها يف احلكم حتت طائلة اعتباره 

م�صوًبا بالق�صور يف التعليل. كما يتوجب 

اأن  لها  تبني  اإذا  بحثه  املحكمة  على 

م�صروع  دف��اع  حالة  يف  ك��ان  املتهم 

الأ�صا�ض  هذا  على  تعامله  واأن  بالفعل، 

يجهل  كان  ولو  �صروطه،  توافرت  متى 

قيام الدفاع امل�صروع اأو كان له م�صلحة 

باإنكار ارتكاب اجلرمية اأ�صاًل. 

املراجع:

- القا�صي د. �صمري عاليه: حالة الدفاع 

امل�صروع يف القانون اللبناين. 

تاريخ   ،70/114 ق��رار  جزائي،  متييز   -

 .1970/5/25

 ،95/19 رقم  قرار  غ7  جزائي،  متييز   -

الإلكرتوين  واملرجع   ،1995/1/17 تاريخ 

حمورابي، رقم 29331. 

قانون  ح�صني،  جنيب  حممود  د.   -

العقوبات، الق�صم العام. 

- د. اأحمد فتحي �صرور، قانون العقوبات، 

الق�صم العام. 

- ن��ق�����ض ج��ن��ائ��ي م�����ص��ري، ت��اري��خ 

1983/12/26، جمموعة القواعد، ج4.

 ،96/684 رقم  لبنان،  جبل  جنايات   -

ال�صنوي  امل�صنف   ،1996/1/18 ت��اري��خ 

اجلزائي للقا�صي د. عفيف �صم�ض الدين، 

1996، واملرجع الإلكرتوين حمورابي، رقم 

 .35733

 ،53/218 رق��م  ق��رار  ج��زائ��ي،  متييز   -

تاريخ  ورقم 53/353،  تاريخ 1953/7/22، 

 .1953/12/20

- متييز جزائي، قرار رقم 59/250، تاريخ 

.1959/9/10
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العالج االن�شغايل

 ق�شم م�شتحدث يف الطبابة الع�شكرّية

خدمات لتاأهيل

املر�صى ج�صديًّا ونف�صيًّا واجتماعيًّا

العالجات  من  واحًدا  االن�صغايل  العالج  بات  تقريًبا،  �صنة  نحو  منذ 

املعتمدة يف امل�صت�صفى الع�صكري املركزي. لكن ما هو هذا العالج؟ وهل 

الذين ي�صتفيدون منه؟ الفيزيائي؟ ومن هم   من �صلة بينه وبني العالج 

حاج  فتية  ال�صيدة  األقتها  حما�صرة  عنها  اأجابت  و�صواها  االأ�صئلة  هذه 

املركزي،  الع�صكري  امل�صت�صفى  يف  االن�صغايل(  العالج  يف  )اخت�صا�صية 

وتابعها عدد من ال�صباط االأطباء وموظفي الطبابة الع�صكرّية.

كيف  ح��اج  ال�سيدة  �سرحت  ب��داي��ًة، 

العالج  اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  اأدرج����ت 

االن�����س��غ��ايل ���س��م��ن االخ��ت�����س��ا���س��ات 

امل�ستحدثة يف كلية ال�سحة تلبيًة حلاجة 

كثريين اإىل التاأهيل اجل�سدي والنف�سي، 

اخلا�سة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ا  خ�سو�سً

واالأطفال وامل�سنني الذين يواجهون العديد 

وقد  اليومية.  حياتهم  يف  امل�ساعب  من 

املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى  اعتمد 

هذا النوع من العالجات ملنح هوؤالء دوًرا 

منذ  وذلك  املجتمع،  يف  واإيجابًيا  فاعاًل 

�سنة تقريًبا.

الطب  �سمن حقل  العالج  يندرج هذا 

باإعاقات  بامل�سابني  يعنى  الذي  احلليف 

ج�����س��دّي��ة، ف��ك��ري��ة، واج��ت��م��اع��ي��ة، 

وحمايتهم  ه���وؤالء  برعاية  يعنى  وه��و 

خمتلفة  بن�ساطات  للقيام  وتاأهيلهم 

مراكز  اإىل  باالإ�سافة  والعمل،  املنزل  يف 

اأّن  ح��اج  ال�سيدة  واأو�سحت  التعليم. 

العالج  عن  يختلف  االن�سغايل  العالج 

فالثاين  االأه��داف.  حيث  من  الفيزيائي 

يهدف  حني  يف  املري�ض،  باأطراف  يتعّلق 

قدراته  واحرتام  امل�ساب  تاأهيل  اإىل  االأّول 

من خالل التقومي النف�سي واالجتماعي.

العالج االن�سغايل يف  افتتاح مركز  اإّن 

يزيد من م�سوؤولية  الع�سكري  امل�ست�سفى 

وذوي  االأط��ف��ال  حيال  الطبي  الطاقم 

فهو  ح��اج،  وفق  اخلا�سة  االحتياجات 

يف  كانت  التي  االأب��واب  اأمامهم  يفتح 

فر�ض  اإتاحة  خالل  من  مغلقة،  االأم�ض 

التعّلم واالنفتاح على االآخرين.

ي�سملها  التي  وال�سعوبات  االأمرا�ض  اإّن 

ه��ذا ال��ع��الج هي 

االأطفال،  اأمرا�ض 

النمو  يف  التاأخر  الدماغي،  كال�سلل 

احلركية  االإعاقة  واجل�سدي،  الفكري 

واحل�����س��ّي��ة، ال��ت��وّح��د، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

املفا�سل  واأمرا�ض  التعّلمّية  ال�سعوبات 

الع�سبّية  واالأمرا�ض  والك�سور،  والعظام 

والعامود  الدماغ  واإ�سابات  والنف�سّية 

املختلفة  امل�سّنني  واأم��را���ض  ال��ف��ق��ري، 

)ب��ارك��ن�����س��ون، األ���زه���امي���ر( واأخ����رًيا 

ال�سرطان.

يقّدم املركز خدمات العالج االن�سغايل 

اليومي  ال��واق��ع  حت�سني  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

تدريبية  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  للمر�سى 

ومتابعة نف�سّية يف االأ�سرة واملجتمع، و�سواًل 

اإىل حتقيق الدمج االجتماعي للمري�ض. 

ويهتّم الق�سم باختيار االأدوات والتقنيات 

وبتدريب  العجز،  تعوي�ض  على  امل�ساعدة 

هذه  ا�ستخدام  على  اأ�سرته  واأفراد  املري�ض 

جلو�سه  و�سعيات  وتقييم  التقنيات، 

ا�ست�سارية  وتقدمي خدمات  وت�سحيحها، 

يف جمال تاأهيله ج�سدًيا.

العالج  يرّكز  بامل�سنني،  يتعّلق  ما  يف 

مهاراتهم  تقييم  ع��ل��ى  االن�����س��غ��ايل 

وتاأثريها  اإ�ساباتهم  بح�سب  وقدراتهم 

بالتايل  ويعّد  اليومي،  ن�ساطهم  على 

خ��ط��وات  ي�سمل  ع��الج��ًي��ا  ب��رن��اجًم��ا 

بكل  خا�سة  اأدوات  وابتكار  تدريبّية 

حالة لتح�سني و�سعهم يف بيئتهم.

العالج  من  النوع  هذا  اهتمام  يتوّجه 

اال�سطرابات  ذوي  االأوالد  نحو  ��ا،  اأي�����سً

التعليمية، فيقيم املعالج تقييًما �ساماًل 

لقدرات الطفل حمّدًدا نقاط �سعفه التي 

احل�سّية،  القدرات  يف  �سعوبة  له  ت�سّبب 

كما  والفكرّية.  النف�سّية  االإدراكية، 

يحّدد نقاط القوة ال�سرورّية امل�ساعدة على 

ال�سيدة  وبح�سب  التعّلم.  وظيفة  اإمتام 

وي�سّمم  احل��ال��ة  ت�سخي�ض  يتّم  ح��اج، 

برنامج عالجي منا�سب ومتكامل لها. 

ا،  اأي�سً االن�سغايل  العالج  اأه��داف  ومن 

امل�ساكل  تزايد  من  الوقاية  على  العمل 

الناجتة عن ت�سّرر اجلهاز احلركي عند 

التقّرحات  املفا�سل،  )ال��ت��واء  االأط��ف��ال 

بو�سعّية  اجللو�ض  عن  الناجتة  اجللدية 

التاأهيل  عرب  طويلة...(،  لفرتات  واحدة 

تعّلم  يف  املري�ض  ي�ساعد  ال��ذي  اجل�سدي 

اأ�سا�سية،  حركية  وظيفية  م��ه��ارات 

واجللو�ض  باجل�سد  التحّكم  اإىل:  ت��وؤدي 

بو�سعية �سليمة، والتكّيف مع الو�سائل 

اليومّية )كر�سي،  احلياة  امل�ستخدمة يف 

حّمام، �سرير...(، والتدّرب على االأن�سطة 

االأكل،  التنّقل،  )النظافة،  االأ�سا�سية 

يكت�سب  وبذلك  اخلارجي...(.  املظهر 

املري�ض مهارات اال�ستقاللية الذاتية التي 

وبالتايل  ومدر�سًيا  مهنًيا  دجم��ه  تتيح 

اجتماعًيا. 

بني  الفرق  اأو�سحت  اأن  وبعد  اأخ���رًيا، 

العالج الوظيفي والعالج الفيزيائي الذي 

يهتّم فقط بتنمية املهارات احلركية، 

على  القّيمون  يعي  اأن  ح��اج  اأم��ل��ت 

عموًما،  امل�ست�سفيات  يف  الطبي  اجل�سم 

�سرورة هذا االخت�سا�ض وفعاليته.



�صحة 

اإعداد:ووقاية

روجينا خليل ال�شختورة

العدد 100365

درهم 

الوقاية من 

�سرطان 

عنق الرحم.. 

بات موؤمًنا

»عتاد«

جديد 

يف الطبابة 

الع�شكرية

الطبابة  يف  ج��دي��د  »ع���ت���اد« 

الذي  اللقاح  اإّن��ه  الع�شكرية!؟... 

لفريو�شات  عالية  بفعالية  يت�شّدى 

عنق  ل�شرطان  امل�شّببة   H.P.V�ال

الرحم، لكّن ارتفاع كلفته يحول دون 

ا�شتفادة الكثريات منه.

وعن  املر�ض  عن  املزيد  ملعرفة 

الطّب  ق�شم  اإىل  توّجهنا  اللقاح، 

حيث  الع�شكرية،  الطبابة  يف  الن�شائي 

ونبيل  طرادية  �شلمى  الطبيبني  التقينا 

�شو.

الداء وامل�شّبب

اأّن  اإىل  طرادية  الدكتورة  ت�شري  بدايًة، 

خبيث،  مر�ض  هو  الرحم  عنق  �شرطان 

ينتج عن تغرّيات غري طبيعية يف خاليا 

وتت�شاعف  تنمو  ال��ت��ي  ال��رح��م،  عنق 

اإىل  ي���وؤدي  م��ا  طبيعي،  غ��ري  ب�شكل 

 Cervical« ي�شّمى  ن�شيجي  خ��ل��ل 

 .»Intraepithelial Neoplasia
ف��ريو���ش��ات   )%90 )ب��ن�����ش��ب��ة  وال�����ش��ب��ب 

 H.P.V. Human Papilloma Virus
الب�شري من  اأو ما يعرف بالورم احلليمي 

من  اأربعة  وهي  و38،   ،32  ،18  ،16 اأنواع 

تنتقل عن  اأكرث من مئة فريو�ض،  بني 

غري  وتبقى  اجلن�شية،  العالقة  طريق 

ن�شطة لعّدة �شنوات قبل اأن تبداأ بالتاأثري 

على خاليا عنق الرحم.

الك�شف املبكر

ي��ع��ت��ر ���ش��رط��ان ع��ن��ق ال���رح���م من 

للطب  ميكن  التي  الن�شائية  الأمرا�ض 

اكت�شافها باكًرا، وذلك بوا�شطة فح�ض 

خمري يعرف با�شم اختبار عنق الرحم 

اأو »امل�شحة املهبلية«، وهو جزء هام من 

يجب  التي  الروتينية  ال�شحية  الرعاية 

ات�شال  اأّول  بعد  ام��راأة  كّل  تتلقاها  اأن 

جن�شي لها، اأقّله مّرة كّل 3 �شنوات.

اإجراء  الدكتورة طرادية، عند  وت�شيف 

اكت�شاف  يتّم  املخري،  الفح�ض  ه��ذا 

الطبيعية يف خاليا عنق  التغرّيات غري 

الرحم والتي عادًة ما ت�شتغرق عّدة �شنوات 

وقٍت  يف  اكت�شافها  مّت  واإذا  لتتطّور، 

مبكر من العمر اأمكن عالجها فوًرا، 

ولكن يف حال تاأّخر الك�شف عنها، قد 

تتحّول اإىل خاليا �شرطانية تنت�شر وت�شل 

هذا  فاإّن  وبالتايل  املجاورة،  الأع�شاء  اإىل 

حًظا  للمراأة  يعطي  الروتيني  الك�شف 

وقائًيا، على عك�ض ما هي احلال عليه 

يف باقي الأمرا�ض ال�شرطانية.

عوار�ض املر�ض

معتادة  غري  ب��اآلم  امل��راأة  ت�شعر  عندما 

خالل العالقة اجلن�شية، اأو ت�شاب بنزيف 

متوقع  غري  بنزيف  اأو  بعدها،  مهبلي 

اأو حتى  ال�شهرية(،  الدورة  )يف غري موعد 

عندما ت�شاهد اأي اإفرازات غري ماألوفة... 

تكون  اأن  ميكن  العوار�ض  هذه  ف��اإّن 

 ،H.P.V.�ال باإ�شابتها بفريو�ض  مرتبطة 

دائًما كذلك. فكثري  لي�شت  ولكّنها 

هذه  مثل  ت�شّبب  قد  الن�شاء  اأمرا�ض  من 

الأح��وال يجب  الأع��را���ض... يف جميع 

ا�شت�شارة طبيب خمت�ّض.

اأّم����ا ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��ه��ّي��ىء امل����راأة 

تو�شح  الفريو�ض،  هذا  بعدوى  لالإ�شابة 

العالقات  تعّدد  الدكتورة طرادية، فهي 

د. �سلمى طرادية



مع  ���ش��ّي��م��ا  )ل  اجل��ن�����ش��ي��ة 

متع�ّددي  بدوره��م  اأ�شخا�ض 

واأي  التدخي��ن،  العالقات(، 

�شع��ف  ي�شّب��ب  ق��د  م��ر�ض 

يف جه��از املناع��ة.

الت�شخي�ض والعالج

ح�شب الدكتور �شو، يف حال ت�شخي�ض 

يقوم  ال��رح��م،  عنق  يف  ن�شيجي  خلل 

101 العدد 365

تبداأ  متابعة  خ��ّط��ة  بو�شع  الطبيب 

الن�شائية ملدة  بالتحاميل  باإعطاء عالج 

امل�شحة  اختبار  اإع��ادة  ثّم  ومن  ي��وم،   15

وجود  تبنّي  اإذا  اأ�شهر(،   6 )بعد  املهبلّية 

القيام  الطبيب  يطلب  جم��ّدًدا،  اخللل 

الداخلي  بتنظري مهبلي )لفح�ض اجلزء 

خزعة  واأخ���ذ  ال��رح��م(  وعنق  للمهبل 

اللتهاب  كان  حال  يف  لتحليلها... 

�شغرية(  �شّن  يف  )عادًة  الأوىل  درجاته  يف 

اأو  امل�شابة  القطعة  ا�شتئ�شال  يكفي 

عالجها بالكّي مع ال�شتئ�شال. اأّما يف 

فيقت�شي  ومنت�شًرا،  متطّوًرا  كان  حال 

وعنقه  الرحم  منطقة  ا�شتئ�شال  ذلك 

بالكامل )عادًة ما يكون ذلك يف �شّن 

متقّدم(.

H.P.V. �لقاح فريو�ض ال

تطوير  مّت  �شنوات،  الع�شر  حواىل  منذ 

الوقاية  يتيح   )Gardasil( جديد  لقاح 

نوعي   H.P.V.�ال بفريو�ض  الإ�شابة  من 

 Condyloma للثاآليل  )امل�شببة  و11   6

يف منطقتي املهبل وعنق الرحم( ونوعي 

16 و18 )امل�شببة ب�شكل اأ�شا�شي ل�شرطان 

يقول  ال��ل��ق��اح،  وه���ذا  ال��رح��م(.  عنق 

الدكتور �شو، ذو فعالّية عالية يف الوقاية 

اأن  ويجب  الأن���واع،  بهذه  الإ�شابة  من 

ال�26  وحتى  التا�شعة  )من  للفتاة  يعطى 

اأي  بالفريو�ض  الإ�شابة  قبل  من عمرها( 

ا  قبل اأّول ات�شال جن�شّي لها. وهناك اأي�شً

يغطي  لكّنه   )Cervarix( اآخ��ر  لقاح 

فقط نوعي .H.P.V 16 و18.

اختيارًيا  زال  ما  بنوعيه،  اللقاح  هذا 

اللقاحات  ج���دول  على  م���درج  وغ��ري 

اللبنانية،  ال�شحة  وزارة  يف  الإجبارية 

احل�شول  الفئات  جلميع  ميكن  ول 

عليه نظًرا اىل �شعره العايل ن�شبًيا، غري 

�شنوات يف  ال���4  م��وؤّم��ٌن منذ ح��واىل  اأّن��ه 

�شيدليات ال�شراء يف الطبابة الع�شكرية 

ب�شعر مقبول.

وت�شري املالزم اأول ندى ال�شوا، رئي�شة ق�شم 

الع�شكرية،  الطبابة  يف  الن�شائي  الطب 

يزداد  اللقاح  هذا  على  الإقبال  اأّن  اإىل 

عاًما بعد عام مع زيادة الوعي لأهمّيته 

حتى  الوحيد  اللقاح  كونه  الوقائّية 

يومنا، الذي يقي بن�شبة 90% من �شرطان 

�شببه فريو�ض.

الأطفال  لطبيب  ميكن  ذل��ك،  اإىل 

هذا  يعطي  اأن  الن�شائي  للطبيب  كما 

اللقاح وفق 3 جرعات على مدى 6 اأ�شهر: 

اأوىل، وجرعة ثانية بعد �شهرين،  جرعة 

وبعد 4 اأ�شهر جرعة ثالثة واأخرية.

املالزم اأول ندى ال�سواد. نبيل �سو

�شّن  يف  )عادًة  الأوىل  درجاته  يف  اللتهاب  كان  حال  يف 

بالكّي  عالجها  اأو  امل�شابة  القطعة  ا�شتئ�شال  يكفي  �شغرية( 

اأّما يف حال كان متطّوًرا ومنت�شًرا، فيقت�شي ذلك  ال�شتئ�شال.  مع 

ا�شتئ�شال منطقة الرحم وعنقه بالكامل





قريبات  �إح��دى  وفاة  يوم  ذ�ت  �إيّل  ُنِعَي 

�شمال  و�شط  قرى  من  قرية  يف  يل  ن�شيٍب 

�لتعزية.  و�ج��ب  لأد�ء  فذهبُت  لبنان؛ 

باملعّزين  �لو��شعة  �ل�شالة  �شاقت  وعندما 

يتقاطرون  ي��ز�ل��ون  م��ا  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن 

زر�فات ووحد�نا، �شاألُت ن�شيبي: كم َتُعّد 

قريتكم على وجه �لتحديد؟

- حو�ىل �ألف وخم�شماية بارودة. �أجاب 

.� جادًّ

�شاألُت  ب����ارودة!؟  وخم�شماية  �أل��ف   -

بني  م��ن  �شحكة  تفلت  �أن  وك���ادت 

�شفتّي.

يقولون:  منطقتكم  يف  تعجب.  ل   -

�ألف ن�شمة �أو �ألف ناخب. �أما يف منطقتنا 

ميلك  ل  كان  وَمن  �لبو�ريد.  فيعّدون 

و�حدة �أو غري قادر على حملها، فال ُيَعّد.

- �أ�شدًقا تقول!؟

- وحياة �ل�شيخ جو�د.

- �ل�شيخ جو�د!

�آخر نختلف فيه عنكم.  �أمر  - وهذ� 

بنور  ب����الأولد،  بالله،  ُتق�شمون  �أن��ت��م 

فيحلفون  عندنا  �لنا�س  �أم��ا  �لعينني. 

كلٌّ بزعيمه.

�لنا�س  �أوفر  هو  �ل�شيخ  �أن  يف  �شّك  ل   -

ل�شاًنا  و�أف�شحهم  ثر�ًء  و�أكرثهم  ِعلًما 

حتى �أ�شبح زعيمهم وَقْيدومهم.

- من جهة �لرث�ء، �أجل. �أما من جهة 

ُيح�شن  ل  فال�شيخ  و�لف�شاحة،  �لعلم 

هذه  يف  �لِعلم  ����ش��م��ه...  �أح���رف  ر�شم 

ول  ُترجى  غاية  لي�س  �أخ��ي،  يا  �لأر���س، 

و�شيلة ُيرَتزق منها. �إنه ل �شيء، و�شنو�ت 

�شائع.  وق��ت  جم��ّرد  �لقليلة،  �لدر��شة 

لذلك لن جتد �إل ِقّلة قد تخّطو� �ل�شهادة 

�لتكميلية. �ل�شهاد�ت لي�شت ما ُيزّين 

�جلدر�ن يف �ملنازل. ما يزّينها هو �ل�شيوف 

ما  �لبو�ريد  و�أثمن  و�لبو�ريد.  و�خلناجر 

�أو  با�شا،  �بر�هيم  �أّي��ام  �إىل  بالِقَدم  عاد 

و�لفرن�شيني  �لأملان  خمّلفات  من  كان 

و�لإنكليز.

ا. - �إن �أمركم لعجيب حقًّ

�أن �ل�شّت »َنهال« �شتح�شر بعد  �أظّن   -

�ملنا�شبة  تفّوت مثل هذه  ل  قليل؛ فهي 

�لدعائية، لأن �لنتخابات �أ�شبحت على 

�لأبو�ب.

- �ألي�شت �بنَة...

�أبيها  ع��ن  ورث��ت  لقد  ب��ك.  �أ�شعد   -

�ملرحوم زعامته وحمازبيه. وكما يعرف 

�لر�عي قطيعه، هي تعرف َمن معها ِمن 

هوؤلء وَمن �شّدها.

معدود�ت  دقائق  ذلك  بعد  م�شى  وما 

�شود�ء  �شّيارٌة  �ل�شاحَة  »�قتحمت«  حتى 

�لنا�س  فهرع  ط��ر�ز؛  �أح��دث  من  طويلة 

�ل�شّت  لترتّجل  �أبو�بها  وفتحو�  نحوها، 

نهال ومر�فقوها. وما كادت قدم �ل�شّت 

تطاأ �لأر�س حتى نتاأت �أفو�ه �لبنادق من 

كّل  وم��ن  �ل�شرفات،  من  �ل�شّيار�ت، 

�ل�شماء بالر�شا�س  مكان، ليتمّزق �شدر 

�جلّو  ويعبق  ر�شقات،  ر�شقات  ينطلق 

لقريبي  فقلُت  و�لدخان.  �لبارود  بر�ئحة 

وقد رفعُت �شوتي �إىل حّد �ل�شر�خ لي�شمع: 

�لر�شا�شات!؟  تقع  �أي��ن  ه��وؤلء  »�أيعرف 

�إن كانو� ل يعرفون«.  وتقتل  توؤذي  �إنها 

تخرج  �أن  »�ملهّم  وقال:  قريبي،  ف�شحك 

من �أفو�ه �لبنادق. �أما �أين ت�شقط، فهذ� 

مّما ل يح�شبون له ح�شاًبا«.

�أبناء  بني  ووقفت  نهال،  �ل�شّت  دخلت 

وكان  مثلهم.  �لتعازي  تتقّبل  �لفقيدة 

و�ح���ًد�.  و�ح���ًد�  �أمامها  مي���ّرون  �لنا�س 

و...  و�إجالًل  حتّيًة  لها  ر�أ�شه  يحني  هذ� 

وطول  بال�شّحة  لها  يدعو  وذ�ك  مبايعة. 

َمن  �لنا�س  بني  �أّن  لحظُت  و�إذ  �لعمر. 

�أو  �إليها  ينظر  �أن  دون  من  مي��ّر  ك��ان 

قريبي  �أذن  يف  هم�شُت  نحوها،  يده  ميّد 

جماعة  من  »ه��وؤلء  فقال:  م�شتف�شًر�؛ 

�ل�شيخ جو�د«.

ويحنون  ي��ده��ا  ي��ل��ث��م��ون  و�ل���ذي���ن   -

جباههم �إليها؟

هذ�  منها.  �شيًئا  يبغون  بالتاأكيد   -

وظيفة لبنه، وتيك تو�شية بابنتها. هم 

يكذبون عليها، وهي َتِعُدهم وتكذب 

عليهم.

و�شطه  يف  ي�شّك  �ل���ذي  ذ�ك  �أت���رى   -

ا »على عينك يا تاجر!!!«. م�شّد�شً

- هذ� �شديقي »�شايد« �أجاب مبت�شًما، 

م�شحكة.  حكاية  له  »�إن  و�أ���ش��اف: 

�أترغب يف �شماعها؟«.

- بكّل �شرور.

بيت  يف  م�شاء  ذ�ت  »�شايد«  �لتقيُت   -

ُيدعى  �لقرية  �أبناء  من  م�شرَتك  �شديق 

�إىل �جلرد  ن�شعد  �أن  »ِفر��س«؛ فاقرتحُت 

لتناُول �لع�شاء.

- فكرة ممتازة. هّيا بنا، قال ِفر��س. 

يف  �إل  �شيًفا  تطيب  ل  و�لله،  �للقمة، 

�جلبال.

يكتبها:

�لعميد �لركن �إميل منذر

ق�صة ق�صرية

زينة

�لرجال
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ق�صة ق�صرية

- هّيا �إًذ�. قلُت، ونه�شت.

قلياًل  �إنتظر�ين  �شايد.  قال  مهاًل،   -

ريثما �أذهب �إىل �لبيت و�أعود.

�أحمل  �إين  قلت.  �شايد،  ي��ا  عيب   -

�أنتما  من �ملال ما يكفي لع�شاء ثالثة. 

�لليلة �شيفاي.

لكن  �إح�شاره.  �أري��د  ما  �مل��ال  لي�س   -

�مل�شّد�س... ع�شر دقائق و�أعود.

رُج��ل!  ي��ا  بامل�شّد�س  حاجتنا  م��ا   -

�أَوذ�هبون نحن �إىل �جلبهة!

- ل. ل ي�شّح �أن نخرج من �لقرية ولي�س 

بحوزتنا قطعة �شالح.

فال  بندقّيتي؛  �آخ��ذ  �أن  �أ�شتطيع   -

تذهب. قال ِفر��س.

- �إفهماين �أرجوكما. م�شّد�شي قطعة 

مني. ل �أ�شتطيع �أن �أذهب �إىل �أّي مكان 

من دونه.

تتاأّخر،  ول  �إذه��ب  �أخ��ي.  يا  ح�شًنا   -

قلت.

وعاد  �شيء.  على  يلوي  ل  �شايد  وخ��رج 

�شّيارة  فركبنا  و�شطه؛  �إىل  وم�شّد�شه 

�شلكنا  ثم  �شعوًد�.  و�نطلقنا  ِفر��س، 

لأن  �لقمر  غري  ي�شيئه  ل  ا  فرعيًّ طريًقا 

يف  كما  ك��ان-  �لكهربائّي  �ل��ت��ّي��ار 

معظم �لليايل و�حلمد لله- حمجوًبا عن 

م�شابيح �لأعمدة. وفيما نحن ن�شّعد يف 

ا نائًما  �جلبل، ملحُت ما ي�شبه حيو�ًنا بّريًّ

�أْن  بفر��س  ف�شرخُت  �لطريق؛  بجانب 

ورجع  فتوّقف  �ل��ور�ء؛  �إىل  و�رج��ْع  توّقْف 

بال�شّيارة؛ فاإذ� ما ر�أيته غز�ل جنح، على 

�لأرجح، يف �لفالت من �ملحمّية.

عطَف  حم��روم��ون  �إنكم  وتقولون   -

وز�رة  ه��ي  ه��ا  ق��ل��ُت.  وحنانها،  �ل��دول��ة 

فيها  حممّية  لكم  �أقامت  قد  �لبيئة 

من �حليو�ن حتى �لغزلن.

- لي�شت وز�رة �لبيئة َمن �أقام �ملحمّية، 

�ل�شيخ جو�د؛ فهو يف هذه �لبقعة  لكن 

و�لزر�عة  �لبيئة  وز�رة  ممّثل  �لوطن  من 

وكّل �حلكومة. �أو ُقل �إنه يقوم مقامها. 

وتابع قريبي يقول: »عندما �شّوب فر��س 

م�شابيح �ل�شّيارة نحو �لغز�ل، نه�س يريد 

�لفر�ر. قلت: هّيا يا �شايد. ها هو ع�شاوؤنا 

يقف يف طريقنا؛ فاأين م�شّد�شك؟ فانت�شل 

لكّن  بتلقيمه.  وَهمَّ  م�شّد�شه  �شاحبنا 

وثالثة  ثانيًة  جّرب  يطاوعه.  مل  �مل�شّد�س 

�شحكُت  عندئٍذ  ينجح.  ومل  ور�ب��ع��ة، 

ا، و�أخذنا ن�شخر من �شايد. وفر��شً

�حلّق  �ل�شبب...  هو  �ل�شد�أ  �أن  يبدو   -

طويلة،  مّدة  منذ  �أتعّهده  مل  فاأنا  علّي؛ 

خجاًل؛  جبيُنه  َن���ِدَي  وق��د  �شايد،  ق��ال 

فطاأطاأ ر�أ�شه، وقطع �أنفا�شه.

هذ�  �ل�شد�أ.  هو  �ل�شبب  �أن  �أعتقد  ل   -

ل  �ل��ذي  �لعاطل  �لنوع  من  هو  �مل�شّد�س 

�أحد يقتنيه يف بيته، قال ِفر��س، ولكزين 

خفيًة لأ�شانده.

�أما  �شاألت.  �شايد؟  يا  ��شرتيته  بكم   -

�أن تدفع »لريتني« بعد  كان يجدر بك 

وت�شرتي �أف�شل منه!؟

ِفر��س  قال  فيه،  و�لله  وك  غ�شّ لقد   -

جاهًد� يف منع نف�شه من �ل�شحك.

ل  مغفَّ على  تعرث  �أن  �لأف�شل  من   -

ا ل  تبيعه �إّياه، ثم تتدّبر لنف�شك م�شّد�شً

يخذلك �أمام �لنا�س. ثم �أ�شفُت: »لكن 

برفقتك  �أكن  مل  �إن  ت�شرتي  �أن  �إّي��اك 

لأُ�شديك ن�شحي«.

وفّك  �شايد،  �أرجوكما، �شاح  - كفى 

�ل�شّيارة  �شّباك  وفتح  �لعلوّي،  قمي�شه  زّر 

بلغنا  وعندما  يختنق.  باأنه  لإح�شا�شه 

�ملطعم، جل�شُت �إىل �ملائدة قبالة ِفر��س، 

وجل�س �شايد �إىل جانبي �شاكًتا ل ُيبدي 

ول ُيعيد.

ت�شنح  ل  �لفر�شة  غ��ز�ل!  من  له  يا   -

د�ئًما. كم وددُت لو كان بحوزتنا ع�شا! 

قلُت، ونقرُت حذ�ء ِفر��س بحذ�ئي.

- �آه لو كان م�شّد�شي معي! قال ِفر��س.

�حلديث  هذ�  تقطعا  �أن  تريد�ن  �أل   -

�شايد  قال  نف�شي!  �أقتل  �أن  قبل  �لليلة 

حانًقا، ووقف.

ِفر��س...  �أخي... كفى يا  �أجل�ْس يا   -

�ملهّم �أل يعلم �أحد من رفاقنا مبا حدث.

ب��ك��ل��م��ة،  ن��ط��ق��ت��م��ا  ل���و  و�ل���ل���ه   -

�شايد  قال  �حلياة،  مدى  خلا�شمتكما 

كَمن يتهّياأ للبكاء.

لأن  وِفر��س،  فتناولُته  �لطعام؛  وح�شر 

بالرغم من  فيه  لقمة يف  ي�شع  �شايد مل 

فًما  نفتح  ب��األ  ووع��دن��اه  رج��ون��اه،  �أننا 

عائدين.  �ل�شّيارة  ركبنا  ثم  بكلمة. 

بعد  من��ازح��ه  �أن  �أحببنا  �لطريق  ويف 

ونزيد يف طينه ِبّلة. قلُت: »�أتعرفان �أيها 

َمن  ن�شادف  مل  �أننا  ح�شٌن  �ل�شديقان؟ 

�لطريق  يف  كلمة  �أو  بحركة  ي�شتفّزنا 

قبل �أن ن�شادف ذ�ك �لغز�ل �ملحظوظ«.

هذ�  مثل  نخ�شى  حتى  نحن  �أجبناء   -

�لأمر!؟ قال فر��س.

- ل�شنا بجبناء. لكّن �ل�شجاعة �لَعْزىل 

لو  و�لله  قلُت.  �ل�شالح،  وجه  تنفع يف  ل 

ح�شل �أن ت�شاجرنا مع بع�شهم، لقتلونا 

جميًعا.

- �أبهذه �لب�شاطة يقتلوننا! قال ِفر��س.

- بالتاأكيد يفعلون، لأنهم ما كانو� 

�أن  قبل  علينا  �لنار  �إط��الق  يف  ليرتّددو� 

ي�شهر �شايد م�شّد�شه �لذي ل يعمل، كما 

�شالح،  بحوزتنا  يكن  مل  لو  �أما  ر�أي��ت. 

و�لت�شاُرب  �ل�شباب  على  �لعر�ك  لقت�شر 

بالأيدي من غري �أن ُتر�ق نقطة دم و�حدة. 

عندئٍذ مل يتماَلك ِفر��س عن �ل�شحك، 

�شايد  من  كان  فما  متالكت.  �أنا  ول 

�إل �أن فتح باب �ل�شّيارة، وقد �ن�شّق �شدره 

قلُت  ِفر��س.  يا  �ل�شّيارة  »�أوق��ِف  غيًظا: 

و�أعود  �أترّجل  �أن  �أريد  �لآن.  �أوقْفها  لك 

�إىل �لبيت �شرًي� على قدَمّي... لعَن �لله 

يا  معكما...  فيها  �أتيُت  �لتي  �ل�شاعة 

�ألله! �أما لهذه �لليلة من نهاية!«.

�أن يقفز �شايد من  ا  �شاعتئٍذ خفنا حقًّ

فبقي  �لرُجل  �أم��ا  ف�شكتنا.  �ل�شّيارة؛ 

ورمى  �ل�شّباك  فتح  �أن  عّتم  وما  يغلي، 

يف  عني  »�إذه��ْب  ِع��ْهه:  بعيًد�  م�شّد�شه 

لعنة �لله«.

يقول،  قريبي  تابع  �لتايل،  �ليوم  �شباح 

�إىل  ف�شارعُت  باإحلاح؛  بيتنا  باب  ُقرع 

بحال  �شايد  زوجة  »�شوفيا«  لأجد  فتحه 

م�شّعثة  حزينة،  كانت  لقد  لها.  ُيرثى 

�ل�شعر. وبدت بقعة بنف�شجية �للون تعلو 

تّفاحة خّدها. �شاألتها عّما بها؛ فحنت 
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�إىل  دعوُتها  عندئٍذ  جُت��ب.  ومل  ر�أ�شها 

عليها  ك��ّررُت  ومّلا  فدخلت.  �لدخول؛ 

�ل�شوؤ�ل، رفعت ب�شرها �إيّل، وقالت: »�أنت 

و�إذ  ح�شل«.  ما  كّل  يف  �ل�شبب  وِفر��س 

تقول:  �ملر�أة  تابعت  بال�شمت،  �عت�شمُت 

»ليلة �أم�س عاد �شايد �إىل �لبيت يف �شاعة 

متاأّخرة، وكان غا�شًبا جاحظ �لعينني، 

كاأنه يبحث عن �أحد ليقاتله«.

- ما �لأمر يا �شايد! �إنك تبدو على غري 

ما ُير�م، قلت.

- دعيني و�شاأين. �أجاب بجفاء.

�أخْهين مبا  و�شاأنك!  �أدعك  - كيف 

�أخّفف  �أن  ��شتطعُت  فلرمّبا  ي�شوءك، 

عنك.

- تخّففني عني �إن تركِتني وهّمي.

- هّمك!!!!

يا �مر�أة! �إكفيني �شّر هذه  - ما بالك 

�لليلة، و��شكتي.

- �أنا زوجتك يا �شايد.

- �إًذ� �رحميني، و��شكتي.

وتابعْت:  �شوفيا،  قالت  و�شكتُت، 

و�أ�شعل  �ل�شرفة  �إىل  �شديقك  »خ��رج 

�شيجارة. ثم �أعقبها باأخرى و�أخرى حتى 

�أتى على �لعلبة كّلها، و�أنا �شاهرة �أنتظر 

�أن يدخل عّله يخهين مبا ُيثقل �شدَره. 

�ل�شرير،  �إىل  جلاأت  �لنعا�س،  غلبني  وملا 

ويجيء،  �ل�شرفة  يروح على  ز�ل  ما  و�شايد 

ويقاتل ظّله. وعندما بزغ �لفجر، نه�شُت 

لأجده قد �شبقني �إىل غرفة �جللو�س«.

- �شباح �خلري، قلُت.

كاد  ب�شوت  �أج��اب  �خل��ري،  �شباح   -

فوق  منحٍن  ور�أ�شه  م�شموًعا،  يكون  �أل 

ركبتيه.

- �إبننا يطالبونه بق�شط �ملدر�شة.

- ل �أ�شتطيع �أن �أدفع يف �لوقت �حلا�شر.

- لقد تخّلفنا عن �لدفع طوياًل؛ فاإىل 

متى �شينتظروننا!؟

�إىل  �ل�شبّي  �نقلي  �أو  بعد،  لينتظرو�   -

مدر�شة ر�شمية.

- مدر�شة ر�شمية!!!

- �أجل، ما بها �ملدر�شة �لر�شمية! �أجاب 

�شارًخا.

�أمل  �ملبلغ.  تدّبرَت  �إنك  - لكن قلَت 

تتدّبره؟

�أدفعه للمدر�شة...  - بلى. لكنني لن 

ثّمة �أولوّيات يف هذه �حلياة. 

- �شحيح �أننا نعي�س عي�شة �لكفاف، 

لكن ل ينق�شنا- و�حلمد لله- �شيء.

�لكثري...  ينق�شنا  ينق�شنا.  بلى   -

متّرغ  �أم�ِس  و�لكر�مة.  �لِعّزة  ينق�شنا 

ر�أ�شي يف �لوحل؛ فتمّنيُت لو تفغر �لأر�س 

فاهها وتبتلعني؛ فهذ� �أهون من �رتد�ء 

ثوب �لهو�ن و�لعار.

ومع  معك  له  كان  ما  علّي  ق�ّس  ثم 

ِفر��س يف �لطريق �إىل �جلرد، وختم قائاًل: 

ر�أ�شي  به  �أرف��ع  ا  م�شّد�شً �أبتاع  �أن  »�أري��د 

�أمام �لنا�س«.

�بنك؛  م  علِّ قلت.  �شايد،  يا  �إعَقْل   -

فيكه، ويرتفع ر�أ�شك به.

ر�أ�شي  لريفع  �بني  �أنتظر  �أن  �أتريدين   -

لي�س  �أْن  بعد  �قتنعِت  �أم��ا  ب�شهادته!؟ 

�ل�شهاد�ت ما يرفع �لروؤو�س يف هذه �لأر�س؟ 

ما يرفعها يا زوجتي �لعزيزة هو �ل�شالح. 

�ل�شيخ  بنى  �أب�شهادته  �لرجال.  زينة  �إنه 

ببو�ريد  �أم  و�ملجد،  �لعّز  هذ�  كّل  جو�د 

�لرجال �لذين حوله!؟

�أن��ت  لكن-  ب�شهادته.  لي�س  ل،   -

ي�شريون  �لذين  �لب�شر  بقطيع  �ل�شادق- 

كاملاعز ور�ءه.

- �نتبهي لكالمك، ول تذكري ��شم 

�ل�شيخ بال�شوء، و�إل...

- و�إل ماذ�؟ ت�شربني؟

على  ولطمني  قال،  �أ�شربك.  �أجل،   -

وجهي.

هكذ� قالت �شوفيا، وم�شحت دمعتني 

و�أ���ش��اف��ت:  خ��ّدي��ه��ا،  على  تدحرجتا 

يقول: كان يجب  �شايد غا�شًبا  »وخرج 

وما  كنِت  لقد  �ليوم.  قبل  �أ�شربك  �أن 

و�أخ��وت��ك،  �أب��ي��ك  مثل  حمقاء،  زل��ِت 

تكرهني �ل�شيخ جو�د وتذكرينه بال�شوء 

ما  بعد  �أعرف  ل�شُت  منا�شبة...  يف كّل 

هذه  حتّبوها  حتى  نهال  �ل�شّت  يف  ترون 

باأبيها  �للُه  �أحلَقها  �أل  �لعمياء.  �ملحّبة 

عّما قريب«.

وتابع ن�شيبي �حلكاية. قال: »رجتني 

هو  عّما  و�أثنيه  �شايد  �أكّلم  �أن  �شوفيا 

مل  لكنه  فكّلمته.  عليه؛  ُم��ْزِم��ع 

منذ  ر�أيَته  �لذي  �مل�شّد�س  و��شرتى  ينثِن. 

نقل  �ل�شنة  �آخر  ويف  و�شطه.  يزّين  قليل 

�بنه �إىل مدر�شة �لقرية �لر�شمية«.

و�إذ  يل.  حكايته  ن�شيبي  ختم  هنا 

عه  �خل���ارج  �إىل  �لتفاتة  مني  حانت 

ا يدخل �ل�شاحة بخطى  �لنافذة، ر�أيت �شابًّ

حثيثة، ويخه �جلمَع �أن ر�شا�شة طائ�شة 

�أ�شابت قبل قليل طفاًل وهو يلعب على 

�ل�شرفة؛ فتاأّلب �لنا�س عليه ي�شتف�شرونه.

�لقرية  �أه���ل  م�شى  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  ويف 

و�جلو�ر موكًبا حزيًنا خلف نع�س �شغري 

بعم��ر  طف��اًل  �لقب�ر  �إىل  يحمل  �أبي�س 

�لرياح��ني. 
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رحلة يف 

اإعداد:الإن�سان

غري�س فرح
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منذ القدم، مّتت الإ�شارة اإىل املخاطر التي تلحقها 

لبية ب�شّحة القلب، لكّن الأبحاث املخربية  امل�شاعر ال�شّ

ح اإّل خالل العقود  التي تثبت هذا الواقع، مل تتو�شّ

الأخرية املا�شية، اأي بعد اكت�شاف العالقة املعّقدة 

التي تربط بني الدماغ، مركز الأحا�شي�س، وحمت�شن 

خطوط ال�شخ�شية، وبني القلب، الع�شو املتلّقي 

املوؤثرات الناجمة عن تفاعالتهما. 

ما هو اجلديد يف هذا املجال، وكيف يحّدد الباحثون 

العالقــة بني ال�شخ�شيــة والطبــاع، 

ة القلب؟ ـّ و�شحـ

بني دماغ االنفعاليني وقلوبهم

م�شار املر�س اأكيد و�شريع

م�شوؤولية 

الدماغ

التي  العلمّية  املعطيات  لت  تو�صّ

الطب  ح��ق��ل  يف  ال��ب��اح��ث��ون  جمعها 

الدوافع  حتديد  اإىل  اجل�صدي،   – النف�صي 

ال�صخ�صيّة  بني  تربط  التي  البيولوجية 

والطباع، وبني ال�صتعداد لن�صوء الأمرا�ض، 

ويف مقّدمها اأمرا�ض القلب. هذه الدوافع، 

الأمريكية  العلوم  جملة  اأ�صارت  كما 

تخت�صر   ،)Scientific American(

والدماغ،  القلب  بني  اآيل  تفاعل  بوجود 

ع�صبّية  خاليا  عرب  يحدث  تفاعل  وهو 

النفعالت  عن  الناجمة  الأوام��ر  تر�صل 

اإىل اأع�صاء اجل�صم، ويف مقّدمها القلب. 

ال�صائد  العتقاد  ب��اأن  القول  هنا  وم��ن 

بكون القلب هو مركز امل�صاعر، ينبع 

بتداعياتها،  الفوري  تاأّثره  من  الواقع  يف 

الأمر الذي ينعك�ض �صلًبا اأو اإيجاًبا على 

وظائفه. 

�صّحة  على  ال�صلبية  امل�صاعر  ت��اأث��ري 

القلب، يحدث، كما مّت التاأكيد، عرب 

اجل�صم  حت�صري  مهمته  التهابي  م�صار 

خاليا  اإنتاج  اأجل  من 

دفاعّية يف وجه ال�صغوط. 

اخلا�صعني  اأن  وامل���ع���روف 

من  عموًما  هم  التاأثري،  لهذا 

التي  النفعالية  ال�صخ�صيات  اأ�صحاب 

يف  وراثية كامنة  معاملها عوامل  تر�صم 

اإىل  اأو عوامل مكت�صبة تعود  اجلينات، 

مراحل  منذ  ال�صخ�صية  تكّون  ظ��روف 

الطفولة. 

الباحثون،  يوؤكد  كما  املعرفة،  هذه 

الهدف  ج��دي��دة،  اآم���ال  لن�صوء  م��ّه��دت 

منها جتنيب الكثريين خماطر اأمرا�ض 

عرب  حالًيا  ترتجم  اآم��ال  وه��ي  القلب. 

ال�صلوكي   – النف�صي  التاأهيل  اأ�صاليب 

احلياة  اأمن��اط  تغيري  على  تعمل  التي 

املخاطر.  بهذه  املعنيني  لدى  والتفكري 

التوازن  اإر�صاء  اأهمّية  املعنيون  ين�صى  ول 

ال�صخ�صّية  تنمية  وبالتايل  العاطفي، 

ال�صليمة نظًرا اإىل اأهمية دورها على 

�صعيد �صالمة ال�صّحة ب�صكل عام. 

حتى يف الرحم...

بني  العالقة  اأن  املو�صوع  يف  الاّلفت 

عموًما  تبداأ  القلب،  و�صّحة  العواطف 

تن�صهر  التي  اللحظة  اأي منذ  الرحم،  يف 

نب�صات  مع  اجلنني  قلب  نب�صات  فيها 

طوال  ي�صتمر  ان�صهار  وه��و  الأم.  قلب 

بعد  ما  اإىل  ويتجاوزها  احلمل،  مرحلة 

الولدة، وحتديًدا اإىل الأ�صهر الثالثة الأوىل 

التي تليها. فخالل هذه الفرتة تتفاعل 

مع  مًعا،  الوالدين  اأو  الأم  قلب  نب�صات 

اإمداده  اأجل  من  الطفل،  قلب  نب�صات 

بال�صتقرار العاطفي. 

واملثري للده�صة هنا، اأّن التاأثري الإيقاعي 

املتمثلة  احل��ي��اة  وح��دة  يحت�صن  ال��ذي 

بنب�صات القلوب، ووترية التنّف�ض، واحلوار 

الأج�صام  ح��رارة  تتبادله  الذي  ال�صامت 

اأحياًنا  واملتباعدة  اأحياًنا،  امللت�صقة 

اأخرى، ير�صيان العالقة بني امل�صاعر التي 
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يطلقها الدماغ، وت�صتجيب لها وظائف 

القلب البدائية بعفوية مطلقة. 

يف  اأخ����رًيا  اأج��ري��ت  درا���ص��ة  وبح�صب 

بع�ض  ون�صرت  كاليفورنيا،  جامعة 

اليوم«  النف�ض  »علم  جملة  نتائجها 

الأمريكية،   )Psychology Today(

الطفل  ب��ني  احلميم  الن�����ص��ه��ار  ف���اإّن 

ا  اأ�صا�صً يعترب  الأم،  وحتديًدا  والوالدين، 

وعامله  الطفل  ب��ني  ال��ت��وا���ص��ل  لنجاح 

اخلارجي، فهو ميده بالثقة والطمئنان، 

الأم��را���ض،  مل��ق��اوم��ة  امل��ن��اع��ة  ومينحه 

على  والدليل  القلب.  اأمرا�ض  ا  وخ�صو�صً

والتي  احلديثة،  الإح�صاءات  نتائج  ذلك 

اأمرا�ض  ن�صبة  ارتفاع  بو�صوح  اأّك��دت 

ا�صطروا  الذين  الأ�صخا�ض  بني  القلب 

ال��ولدة،  بعد  ذويهم  عن  النف�صال  اإىل 

الذين حافظوا على  باملقارنة مع  وذلك 

يعتربه  ما  وهو  حميمة.  عائلية  عالقة 

ح�صا�صّية  على  قاطًعا  برهاًنا  الباحثون 

انعكا�صات  مع  القلب  وظائف  تفاعل 

امل�صاعر.

يف هذا ال�صياق، مّت الت�صاوؤل عن الأ�صباب 

اأكرث  النطوائيني،  الأطفال  جتعل  التي 

اأترابهم  م��ن  القلب  لأم��را���ض  عر�صة 

ذلك  عن  اأجابت  وق��د  الجتماعيني. 

بني  ربطت  التي  الأبحاث  نتائج  لحًقا 

اخل�صائ�ض الفردية ومنط التفكري، وبني 

امل�صار الإلتهابي الدماغي. 

كيف توؤثر ال�شخ�شّية على ال�شّحة؟

الأف��ك��ار  اأن  علمًيا  امل��ع��روف  م��ن 

وامل�صاعر ال�صلبّية الناجمة عن تفاعالت 

يف  ا  وخ�صو�صً الكتئابية،  ال�صخ�صّية 

اأثناء نوبات احلزن والغ�صب، ترتافق مع 

اإفرازات دماغية يف مقّدمها الكورتيزول 

طبيعية  اإف����رازات  وه��ي  والأدري��ن��ال��ني، 

ودق��ات  ال���ّدم،  �صغط  بارتفاع  تت�صّبب 

ال��ق��ل��ب وان��ت��ف��اخ 

تلبية  الع�صالت، 

مل��واج��ه��ة امل��وق��ف 

ال�����ص��اغ��ط. وه��ذا 

ي��ح�����ص��ل ع��م��وًم��ا 

ن��ت��ي��ج��ة دواف�����ع 

مهمتها  فطرية 

ال������دف������اع ع��ن 

والت�صّبث  النف�ض، 

بالبقاء. مع ذلك، 

رّدات  ت��وات��ر  ف���اإن 

الفعل الدماغّية امل�صار اإليها، يرتك اآثاًرا 

وال�صرايني  القلب  على  اخلطورة  بالغة 

واخلاليا الع�صبّية. 

الربيطاين يف جامعة  الباحث  وبح�صب 

ف��اإن  ميللر،  غ��ري��غ��وري  ك��ول��وم��ب��ي��ا، 

البيولوجي  الطريق  ه��و  »الل��ت��ه��اب« 

بني  م��ا  ي��رب��ط  ال���ذي  وال��وح��ي��د  ال�صريع 

القلب،  واأم��را���ض  العاطفية  ال�صغوط 

وال�صوؤال املطروح: كيف يح�صل ذلك؟

عندما تكرث ال�صغوط، وتتفاقم معها 

املناعة  جهاز  يهرع  ال�صلبية،  امل�صاعر 

ملرورها  ميّهد  دفاعّية  خاليا  اإنتاج  اإىل 

امل�صار اللتهابي الذي �صبق واأ�صرنا اإليه. 

وتع�ّذر  ال�صغوط،  توا�ص�ل  ح��ال  ويف 

ال�صخ�صّية،  يف  خللل  معها  التاأقل��م 

اآلية اللتهاب  اإىل تفعيل  ي�صطّر اجل�صم 

ال��ت��ي حت��ّف��ز ع��م��ل جهاز  ال��دم��اغ��ي��ة 

ت�صل  ق��د  امل��ن��اع��ة. يف ح���ال ك��ه��ذه، 

وتت�صّبب  الدماغ  اإىل  اللتهابية  اخلاليا 

الباحث  وبح�صب  اكتئابية.  باأعرا�ض 

القلب  اإىل  اللتهاب  ي�صل  فقد  ميللر، 

ال�صابق  امل�صار  عرب  بالدماغ  ويت�صل  اأوًل 

ذكره، كونه الطريق الوحيد الذي ي�صل 

بني القلب وامل�صاعر.

بالإمكان  ي�صبح  املنطلق،  هذا  من 

بالت�صاوؤم  املّت�صمني  الأ�صخا�ض  اإن  القول: 

اأكرث  هم  الغ�صب،  و�صرعة  والنطوائية 

القلبية  بالأمرا�ض  لالإ�صابة  ا�صتعداًدا 

والكتئابية من املتفائلني، اأو القادرين 

على التاأقلم مع الواقع. 

تغيريات جذرية

اأ���ص��ح��اب  الخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون  ين�صح 

ال�صخ�صيات النفعالية املت�صنجة، والذين 

باأمرا�ض  لالإ�صابة  ا�صتعدادهم  ثبت 

يف  ج��ذري  تغيري  على  بالعمل  القلب، 

بع�ض  وهنا  و�صلوكهم.  تفكريهم 

الإر�صادات يف هذا املجال:

الغ�صب  مل�صاعر  العنان  اإطالق  قبل   •
املنطق،  بتغليب  يو�صى  وال��ع��دائ��ي��ة، 

امل�صاكل،  حت��ّل  ل  النفعال  ف�صرعة 

اأنها  اإىل  بالإ�صافة  تعقيًدا،  تزيدها  بل 

يف  �صعف  عن  وتنّم  العالقات،  حتّطم 

ال�صخ�صية، وتلحق اأ�صراًرا بالغة بال�صّحة 

اجل�صدية والنف�صّية. 

• لدى ال�صعور بامليل اإىل النفجار ومالمة 
من  اخلروج  الأف�صل  من  والآخ��ر،  الذات 

يف  فامل�صي  العمل،  مك��ان  اأو  امل��ن��زل 

الهواء الطل��ق يه��ّدئ امل�صاع��ر. 

تعّلم مهارات  اأو  الهوايات،  ممار�صة   •
بالإبداع  فالن�صغال  ا،  اأي�صً يفيد  جديدة 

ويكبح  بالنق�ض،  وال�صعور  القلق  يبعد 

جماح العدائية والغ�صب. 

تو�صل  م�صتقبلّية  اأه���داف  و���ص��ع   •
اأولت  احلديثة  فالدرا�صات  النجاح،  اإىل 

يف  يرتكه  مل��ا  بالغة،  اأهمّية  النجاح 

النف���ض من ثق��ة واطمئن��ان، وبالتال��ي 

عل��ى  اإيجابي��ة  انعكا�ص��ات  م��ن 

ال�صّح��ة. 

• التحّلي بالإميان، فهو ينّقي النف�ض، 
من  وال�صالة  النف�صّية.  ال�صراعات  ويبعد 

لالبتعاد  و�صيلة  اأف�صل  القلب،  اأعماق 

عن الغ�صب. اأّما يف حال خروج النفعال 

يطرة، فمن  ال�صّ ال�صلبّية عن  امل�صاعر  اأو 

الخت�صا�صيني  اأح��د  ا�صت�صارة  الأف�صل 

امل�صاعدة  على  للح�صول  النف�صيني 

الاّلزمة.





»Li-Fi« إىل� »Wi-Fi« من

البيانات  كمية  يف  املتزايد  االرتفاع 

املعتمدة على االإنرتنت ي�ؤّدي اإىل ازدياد 

الال�سلكية  ال�سبكات  على  ال�سغط 

عن  عاجزة  يجعلها  قد  ما  احلالية، 

تنفيذ املطل�ب بال�سرعة ال�سرورّية. حلل 

امل�سكلة  ه���ذه 

تقنية  اإي��ج��اد  مت 

ذي   »Li-Fi«
الفائقة  ال�سرعة 

يف نقل البيانات.

مل�سطلح  اخت�سار  ه��ي   »Li-Fi«
تقنية  وه��ي   ،»Light Fidelity«

عالية  �س�ئية  ال�سلكية  ات�ساالت 

املرئي  ال�س�ء  على  تعتمد  ال�سرعة، 

�سنفت  وقد  البيانات،  لنقل  ك��سيلة 

يف  االبتكارات  اأف�سل  من  ك�احدة 

م�سابيح  �ستك�ن  بف�سلها  العامل. 

واملنازل قادرة على  وال�سيارات  ال�سارع، 

نقل البيانات.

تقدمها  ال��ت��ي  امل��ي��زات  اأه���م  م��ن 

هي   »Li-Fi« تقنية 

يف  الهائلة  ال�سرعة 

ت�سّ��ش  ال  اأنها  كما  البيانات،  نقل 

الطبّية  واالأجهزة  اأجهزة املالحة  على 

ه�  كما  ��ا���س��ة،  احل�����سّ وال�سناعّية 

املعتمدة  االت�سال  تقنيات  مع  احلال 

ميكن  ولهذا  الرادي�،  م�جات  على 

ا�ستخدامها يف امل�ست�سفيات والطائرات. 

كما ميكن نقل البيانات حتت املاء 

على  ال�س�ء  قدرة  ب�سبب  االأعماق،  ويف 

العادي  ل��رتدده  امل��اء  خالل  من  النفاذ 

على عك�ش م�جات الرادي�.

خدمات 

اإعداد:دوت كوم

رميا �ضليم �ضوميط

درو�س يف �لطباعة

http://www.typing.com
ل�حة  ا�ستخدام  ح���ل  جمانّية  درو���ش 

على  للطباعة   )keyboard( املفاتيح 

الكمبي�تر، يتخّللها اختبارات لقيا�ش 

م�ست�ى التقّدم والنجاح.

�أرقام و�إح�ضاء�ت

http://www.worldometers.

info/ar
العربية  باللغة  اإح�ساءات  امل�قع  يقّدم 

التعداد  بينها  من  م�ا�سيع  عّدة  ح�ل 

احلايل ل�سكان الكرة االأر�سّية، واأعداد 

يف  ا  ي�ميًّ ت�سدر  التي  وال�سحف  الكتب 

عاّمة  اإح�سائيات  اإىل  باالإ�سافه  العامل، 

ح�ل البيئه والغذاء وال�سّحة.

ق�ض�س للأطفال

http://www.wegivebooks.org
ق�����س�����ش م�������س���ّ�رة ل������الأوالد ب��ال��ل��غ��ة 

خمتلفة  م�ا�سيع  تتناول  االإنكليزّية، 

والتاريخ  والعائلة  ال�سداقة  بينها  من 

اختيار  ميكن  وغ��ره��ا.  وال��ري��ا���س��ة، 

اأو م�ست�ى  العمر  املنا�سبة بح�سب  ة  الق�سّ

القراءة.

علوم �لعرب

http:/arabsciences.com
م�قع علمي ي�سم مقاالت ومقتطفات 

خمتلفة  م�ا�سيع  ح�ل  وثائقّية  واأفالًما 

وعامل  والبيئة،  الف�ساء،  علم  ت�سمل 

احلي�ان، وال�سحة، وغرها من امل�ا�سيع 

التثقيفّية التي يتم نقلها عن �سبكات 

التلفزة العاملّية.

برجمية خبيثة تهدد �أجهزة �أندرويد

برناجًما   »FireEye« ال�سهرة  االأمنّية  ال�سركة  من  اأمنّي�ن  خرباء  اكت�سف 

التحّكم  وي�ستطيع  اأندرويد  اأجهزة  ي�ستهدف   »Kemoge« اإ�سم  يحمل  خبيًثا 

بها. الربنامج من تط�يٍر �سيني، وه� م�ج�د يف املتاجر االإلكرتونية امل�ازية ملتجر 

ا  »غ�غل بالي«، كما ينت�سر عرب م�اقع مزّيفة اأو اإعالنات خبيثة، ويتخفى اأي�سً

.»Calculator« اأو »Wifi Enhancer« يف عدٍد من التطبيقات من بينها

وت�سر �سركة FireEye االأمنية اإىل اأن الربنامج اخلبيث Kemoge وف�ر تثبيته 

من طرف امل�ستخدم عرب حتميل ملفAPK، يجمع بيانات امل�ستخدم ويبّث له 

عدًدا كبًرا من االإعالنات يف اأثناء ت�سّفحه امل�اقع والتطبيقات املختلفة.

لكن االأخطر بح�سب FireEye ه� اأن Kemoge، يق�م ببّث ملف MP4 الذي 

ميّكن الهاكرز من التحّكم بغالبّية االأجهزة العاملة بنظام اأندرويد، وه� ما 

يتيح للربنامج اخلبيث حتميل تطبيقات خا�سة به اأو حذف بع�ش التطبيقات 

�سهلة  فري�سة  اجلهاز  يجعل  ما  الفرو�سات،  كم�سادات  اجلهاز  يف  امل�ج�دة 

للقر�سنة.
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يعّرف جنوح الأحداث لغوًيا باأنه الف�شل يف اأداء الواجب، اأو اأنه ارتكاب 

قبل  من  القانون  خرق  اأو  اخلاطئ،  العمل  اأو  ال�شيىء،  العمل  اأو  اخلطاأ 

للقاعدة  ب�شيط  انتهاك  اأّنه  على  اإليه  فينظر  النف�س  علم  اأما  ال�شغار. 

ا لدى الأطفال واملراهقني.  القانونية اأو الأخالقية وخ�شو�شً

وي�شار  خا�شة،  حماكم  يف  اجلانحني  الأح��داث  حماكمة  وجتري 

يف  و���ش��ع��ه��م  اإىل 

لتقومي  اإ�شالحيات 

اع���وج���اج���ه���م 

واإع��ادة  واإر�شادهم 

وتدريبهم،  تاأهيلهم 

م�شاكلهم  ومعاجلة 

واجل�شدية  النف�شية 

والأ�شرية.

�أوالدنا

اإعداد:

دموع يو�شف احلالق
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جنوح 

 الأحداث

الأعرا�س املبكرة 

والأ�شباب 

والعالج

الأعرا�س املبكرة

من  اجل��ن��وح  م�شكلة  اإن 

اأكرب امل�شاكل التي تواجهها 

املجتمعات املعا�شرة وال �شيما 

جنوح االأحداث ال�شغار. ويزداد 

ب�شبب  امل�شكلة  هذه  تفاقم 

واالأم��ه��ات  االآب����اء  ان�شغال 

توجيه  ع���ن  وان�����ش��راف��ه��م 

ال��رع��اي��ة االأب��وي��ة واالإ���ش��راف 

الدقيق على اأبنائهم.

يف  الطفل  ل��دى  تظهر  ق��د 

عمر 4 اإىل 6 �شنوات بع�ض 

ال�شلوكية  التغيريات 

اإىل  حت��ت��اج  وال���ت���ي 

ح��ك��م��ة ب��ال��غ��ة 

واالأه���ل  االأم  م��ن 

ودرء  ملواجهتها  ب�شفة عامة، 

ولعّل  امل�شتقبل.  يف  اأخطارها 

ال�شلوكيات  تلك  اب��رز  من 

تتحول  ق��د  ال��ت��ي  الب�شيطة 

م�شكلة،  اإىل  الوقت  مب��رور 

اأ�شياء  جلوء الطفل اإىل اخفاء 

تخ�ّض االآخرين، رمبا حًبا يف 

حرمان  يف  رغبة  اأو  التملك 

االآخ���ري���ن م��ن��ه��ا، وذل���ك يف 
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البيت اأو املدر�شة على ال�شواء. 

االأمهات  بع�ض  اأن  �شك  وال 

حني  الظاهرة  تلك  مل�شن  قد 

ي��خ��رج ال��ط��ف��ل م���ن م��ن��زل 

�شديقه وقد اأخفى لعبة لي�شت 

حينما  اأو  مالب�شه،  ب��ني  ل��ه 

اأو  حقيبة  يف  ن��ق��وده��ا  جت��د 

عليه  فتنهال  ابنها  جيب 

بال�شرب والتوبيخ.. والواقع اأن 

فعل  على  يقدم  الذي  الطفل 

ذلك يعرف اأنه يرتكب خطاأ 

ويكذب  يخفيه  اأّن��ه  بدليل 

واكت�شاف  فعلته.  وينكر 

هامة  خطوة  الطفل  �شلوك 

عن  وال���رج���وع  ال���ع���الج  يف 

م��ّرت  اإذا  اأن���ه  اخل��ط��اأ. غ��ري 

اأك���ر م��ن جت��رب��ة م��ن هذا 

النوع مع الطفل من دون اأن 

هذا  فاإن  االأه��ل،  يكت�شفها 

ال�شلوك ي�شتمر.

كيف نعالج اخلطاأ؟

لن  وال��ت��وب��ي��خ  ال�����ش��رب  اإن 

بد  وال  املجال،  ه��ذا  يف  يفيدا 

من التحاور مع الطفل بهدوء 

هذا  تكرار  بعدم  ومطالبته 

وب��اإع��ادة  اأخ���رى،  م��رة  العمل 

اأخذه  الذي  ال�شيء 

اأ���ش��ح��اب��ه  اإىل 

عن  واالع�����ت�����ذار 

اخل�����ط�����اأ ال�����ذي 

ارتكبه.

وك������ث������رًيا م��ا 

تعري  ال  اأن  يحدث 

اهتمام  اأي  االأم 

ملا  مماثل  ل�شلوك 

وال  ذك���ره،  �شبق 

نف�شها  تكّلف 

اال�شتف�شار  عناء 

انه  باب  من  عنه 

الطفل  ت�شاأل  وقد  تافه.  �شيء 

القلم  باأنه وجد هذا  فيجيب 

االأر�����ض... ال  م��ث��اًل... على 

يجب الت�شليم ب�شدق ما قاله 

ب�شهولة،  الطفل 

وم����ن ال�������ش���روري 

اأهمية  اإف��ه��ام��ه 

اإع��ادة ما هو لي�ض 

مكانه،  اإىل  ل��ه 

عن  ال��ب��ح��ث  اأو 

وبذلك  �شاحبه، 

ي�����درك اأه��م��ي��ة 

االأمانة. 

وين�شح بع�ض علماء الرتبية 

من  الطفل  اأم��ان��ة  باختبار 

ب�شيطة.  خ��ط��وات  خ���الل 

النقود  بع�ض  �شعي  م��ث��اًل، 

فرتة  واتركيها  املن�شدة  على 

يده  كانت  اذا  ما  والحظي 

�شتمتد اإليها اأم ال. فبذلك قد 

تكت�شف بع�ض ال�شلوكيات 

التي ت�شتدعي التدخل ال�شريع 

ملعاجلتها. اإال اأن االأم مطالبة 

�شلوكها  تراجع  ب��اأن  ا  اأي�شً

اأنها  تدرك  واأن  طفلها،  مع 

عندما حترمه من �شيء ملّح 

فاإنها  االأ�شياء،  اأب�شط  من  اأو 

بذلك قد تدفعه اإىل �شلوك ال 

تريده. ومع ا�شتمرار ال�شغط قد 

ي�شطر اإىل الكذب واملبالغة يف 

اخفاء ال�شلوكيات ال�شيئة.

الأ�شباب

االأحداث  اأ�شباب جنوح  من 

وفتور  االأ�شرية  الرقابة  �شعف 

مبوجات  وال��ت��اأث��ر  �شلطتها 

تنت�شر  التي  العاملية  ال�شخط 

واملر�ض  والفقر  ال�شباب،  بني 

واالإح����ب����اط، وامل�����ش��ك��الت 

ال��ع��اط��ف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

واالأ�شرية.  

ولعل الفقر على راأ�ض ا�شباب 

اجلنوح علًما اأنه لي�ض ال�شبب 

ال��وح��ي��د، وال االأه���م دائ��ًم��ا، 

الفقر  اأّن  هو  املق�شود  ولكن 

من  ومينع  االإحباط،  ي�شبب 

وحتقيق  احل��اج��ات  اإ���ش��ب��اع 

اإىل الكذب  الرغبات فيدفع 

ا  اي�شً وهو  واجلنوح.  وال�شرقة 

اأّن��ه  كما  للمر�ض،  �شبب 

اأ���ش��ب��اب اجلهل  اأه����م  م��ن 

وكلها  العائلي،  وال�شقاق 

اجلنوح.   يف  ت�شهم   ع��وام��ل 

اأن  يعني  ال  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى 

اجلنوح هو من �شمات الفقراء 

مع�شومون،  االأغ��ن��ي��اء  واأّن 

فالكثري من الفقراء اأ�شحاب 

قومي  و�شلوك  فا�شلة  اأخالق 

ال ت�شوبه �شائبة، والكثري من 

يجنحون  واملرتفني  االأغنياء 

العاطفي  احل��رم��ان  ب�شبب 

ب�شبب  اأو  االأه����ل  واإه���م���ال 

خالفاتهم. 

اإن  قلنا  اإذا  نبالغ  ال  ولعلنا 

عطف  ي�شوده  ال���ذي  البيت 

فيه  ويقوم  االأم  وحنان  االأب 

على  قادر  بينهما،  التفاهم 

الطفل عن كثري  يعّو�ض  اأن 

وق��ادر  واحل��رم��ان،  الفقر  من 

من  العديد  ُيجّنبه  اأن  على 

املزالق اخلطرة. 

العالج

على  اجلنوح  عالج  يرّكز 

نحو  ال��ف��رد  ط��اق��ات  توجيه 

ن���واح اإي��ج��اب��ي��ة )االأن�����ش��ط��ة 

والفنية(،  والريا�شية  الثقافية 

نف�شًيا  ودعمه  قدراته  وتعزيز 

للم�شي  وت�شجيعه  ومعنوًيا 

امل�شاعر  واإزال��ة  االأف�شل،  نحو 

ال�شلبية التي يعانيها )اخلوف 

بالذنب،  وال�����ش��ع��ور  وال��ع��داء 

يثري  عّما  واإبعاده  وبالدونية(، 

�شبط  وتعليمه  اأع�����ش��اب��ه، 

انفعاالته. وياأخذ العالج بعني 

االعتبار خ�شو�شية كل حالة 

تعديل  اإىل  وي�شعى  واأ�شبابها، 

ع���ادات احل���دث ع��ن طريق 

والتاأكيد  واالإقناع،  التو�شيح 

ع��ل��ى ف��ه��م ذات����ه وح����دوده 

وتعديل  عليه(،  وم��ا  له  )م��ا 

ا�شتجاباته ال�شلبية والعدوانية 

و���ش��ل��وك��ه االن��دف��اع��ي عن 

طريق الن�شح واالإيحاء )نعاقب 

ونعزز  اخلاطئ  ال�شلوك  على 

ال�شلوك املرغوب(.

العالج  بعد  الرعاية  توفري 

ي���ت���ّم ع���ن ط���ري���ق ب��رام��ج 

ومتابعة  وت�شغيل  ت��دري��ب 

ال�شعوبات  وع��الج  التعليم، 

تعيق  ال��ت��ي  وامل�����ش��ك��الت 

باملجتمع.  االن��دم��اج  اإع���ادة 

اجتاهات  تعديل  وكذلك، 

)الوالدين  باحلدث  املحيطني 

بهدف  االأب...(  زوج���ة   -

من  ب��ه  يحيط  م��ا  تخفيف 

�شغوط خارجية...



�إفهميه كي ت�ساعديه!

تنا�سب  نّظارات  اإختاري   •
اأن  وي�ستح�سن  وج��ه��ه، 

تكون دائرية ال�سكل لأّن 

العادة  يف  ينظرون  ال�سغار 

احل��ال��ة  ه���ذه  ويف  ف���وق،  اإىل 

الزجاجتان  تغطي  اأن  ينبغي 

حقل نظره ب�سكل تام.

خفيفة  النظارة  تكون  اأن  يجب   •
تنزلقان  ول  طريتني،  قب�ستني  مع  الوزن 

ب�سهولة عن وجهه.

يريد:  التي  النّظارات  يختار  دعيه   •
بع�ض  مع  �سفراء  اأو  حمراء  اأو  خ�سراء 

الراقي...  الذوق  اإن�ِض م�ساألة  الزخارف... 

تبّديل  ول  حرّية  بكل  يلعب  اأتركيه 

م��ن ع��ادات��ه، ف��زج��اج��ات ال��ن��ّظ��ارات 

مقاومة  تكون  ب��الأط��ف��ال  اخلا�سة 

للك�سر، وميكنك ربطها ب�سريط 

ملون ي�سعه حول عنقه.

الأط���ف���ال  ي��خ�����س��ى  ع����ادة   •
ت���ع���ل���ي���ق���ات ال�����رف�����اق، 

على  الثناء  باإمكانك 

خالل  من  عينيه  لون 

القول  اأو  ال��ن��ّظ��ارات، 

و�سيًما،  ���س��اًب��ا  ت��ب��دو 

وال��دك  ت�سبه  ك��م  اأو 

نّظاراتك...  ت�سع  عندما 

متنحه  القبيل  هذا  من  كلمات 

الثقة بالنف�ض.

نّظاراته  ن��زع  اإليه  تطلبي  ل   •
اأو  ال�سور،  له  �ستلتقطني  كنت  اإذا 

خالل احلفالت اخلا�سة بال�سغار اأو 

عندما يرتدي ثيابه اجلميلة.

كيف تقولني �لأمور؟

عند  تظهر  التي  احل�سرية  اإن  عموًما، 

�سليم،  ذهني  لنمو  جًدا  �سرورية  ال�سغار 

اإنها دليل تفّتح على احلياة وحب للتعّلم 

واملعرفة. كما اأّن رف�سهم اأمًرا ما يتعّلق 

مبظهرهم، هو دليل رغبتهم يف تاأكيد 

حاويل  لذلك،  الكبار.  حيال  اأنف�سهم 

بع�ض  اللغوي  قامو�سك  من  تلغي  اأن 

�ستوؤذي  ذل��ك،  تفعل  ل  مثل:  العبارات 

دائًما  فهناك  ذل��ك...  اإفع��ل  نف�سك، 

اإيجابي،  ب�سكل  الأم���ور  لقول  طريقة 

وبالتايل جلعل اأطفالنا بتجاوبون مع ما 

اأو  �سحتهم  على  ا  حر�سً منهم  نطلبه 

�ساحلهم.

اإعداد: ماري �لأ�سقر

اخت�صا�صية يف علم النف�س

طفولة

�أنها  يرى  �لطبيب  لكّن  �لنّظار�ت،  و�سع  يرف�ض  طفلك 

�سرورية يف حالته، فما �لعمل؟

هناك و�سائل ب�سيطة مل�ساعدة �لطفل �لذي ما ز�ل �سغرًي� 

ليتحّمل �لنّظار�ت على عينيه، و�إليك بع�ض �لن�سائح.

نّظاراته تزعجه؟!

�ساعديه على حتّملها

العدد 112365











جتواله  مغوار  مع  م�شوار  يتابع 

يف املناطق اللبنانية جامًعا املغاوير 

ممتع.  ن�شاط  يف  واملييواطيينيين 

»امل�شوار« الأخري كان يف حمى اإبل 

ي�شبه  ما  اإىل  ال�شقي، حيث حتّول 

ن�شاطات  تخّللها  وطنية  تظاهرة 

الهتافات  ورافقتها  متعددة، 

الداعمة للجي�ش ذهاًبا واإياًبا.

اجلي�ش 

واملجتمع

117 العدد 365

اإبل ال�شقي 

يف م�شوار 

مع مغوار

مب�شاركة  امل�شوار  انطلق 

الغفري،  وليد  وحا�شبيا  احلايك  و�شام  مرجعيون  قائمقامي 

وقائد اللواء التا�شع العميد الركن جوزف عون، وقائد القطاع 

�شباط  اإىل  كوندي،  خو�شيه  اجلننرال  اليونيفيل  يف  ال�شرقي 

والإندوني�شية  الإ�شبانية  والفرق  واملغاوير  اجلي�ش  من  وعنا�شر 

والهندية وعدد كبري من اأبناء البلدة واجلوار.

خالل  من  احلما�شة  بث  يف  �شاركت  اليونيفيل  من  فرق 

املو�شيقى التي عزفتها، بينما اأطلق امل�شاركون كباًرا و�شغاًرا 

كلمة  باملنا�شبة  اأقيم  الننذي  الحتفال  وتخّلل  الهتافات. 

لقائمقام مرجعيون الذي حّيا اجلي�ش وعنا�شره، منوًها بن»هذا 

الن�شاط الذي يثري احلما�شة الوطنية وال�شعور بالعتزاز...«.

ا  عرو�شً الفخري،  �شربل  النقيب  باإ�شراف  فقّدموا  املغاوير  اأما 

قتالية خمتلفة، �شّفق احلا�شرون بحرارة وهم يتابعونها.



ريا�ضة 

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

العدد 118365

اجلي�ش يف املركز الأول يف بطولة 

لبنان للم�شارعة )الدرجة الأوىل(

وع�شكريوه كالعادة يف الطليعة

امل�صارعة  يف  لبنان  بطولة  للم�صارعة  اللبناين  االحتاد  نّظم 

العماد  الرئي�س  جمّمع  يف  وذلك   2015 للعام  والرومانية  احلّرة 

وباإ�صراف رئي�س فريق اجلي�س  الع�صكري،  الريا�صي  اإميل حلود 

يف هذه اللعبة املقدم فادي الكبي.

االأول  املركز  احتّل  للم�صارعة،  اجلي�س  فريق  عّودنا  وكما 

ال�صعيد االإجمايل يف م�صابقتي امل�صارعة احلّرة )من بني  على 

6 فرق بر�صيد 77 نقطة(، وامل�صارعة الرومانية )من بني 5 فرق 

بر�صيد 80 نقطة(.

النحو  على  النتائج  جاءت  فقد  االإف��رادي  ال�صعيد  على  اأّم��ا 

االآتي:

• امل�شارعة احلّرة:
حّل يف املركز االأول، املجّند املمددة خدماته اأحمد ح�صن )57 

كلغ( من اللواء العا�صر، الرقيب تامر عبيد )65 كلغ( من 

فوج املدرعات االأول، الرقيب اأول كمال اخلطيب )70 كلغ( 

 74( اأحمد  علي  خدماته  املمددة  املجند  ال�صابع،  اللواء  من 

كلغ( من القوات البحرية، الرقيب اأول ابراهيم اخلطيب )86 

كلغ( من فوج املغاوير، واجلندي الهادي حمية )125 كلغ( 

من اللواء الثاين.

وقد حّل كّل من اجلندي زياد اخلطيب )61 كلغ( من فوج 

 97( احلجار  حممد  واجلندي  الثاين،  املركز  يف  االأول  املدفعية 

كلغ( من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.

الرومانية: • امل�شارعة 
 60( ال�صامي  �صعيد  اجلندي  من:  لكّل  االأول  املركز  كان 

كلغ( والعريف ح�صن ترحيني )98 كلغ( من اللواء الثاين، 

 71( خالد  اأحمد  امل��ع��اون  كلغ(،   66( نظام  علي  اجلندي 

املركز  من  كلغ(   80( الرفاعي  اأحمد  اأول  والعريف  كلغ(، 

حممد  خدماته  املمددة  املجند  الع�صكرية،  للريا�صة  العايل 

م�صيك )75 كلغ( من فوج االأ�صغال امل�صتقّل، الرقيب اأحمد 

والعريف  الثاين،  الربية  احلدود  فوج  من  كلغ(   85( قمحية 

ح�صن حمية )130 كلغ( من اللواء احلادي ع�صر.

ا ...ويف التجذيف اأي�شً

يف  االأول  املركز  يف  اجلي�س  فريق  حّل 

االأرغوميرت  ل�صباقي  النهائي  الت�صنيف 

 99 )بر�صيد  وامل��اء  نقطة(،   70 )بر�صيد 

يف  م�صاركة  اأندية   8 بني  من  نقطة(، 

بطولة لبنان للتجذيف للعام 2015، والتي 

نّظمها االحتاد اللبناين للعبة يف قاعدة 

بريوت البحرية.

للع�صكريني،  الفردي  الت�صنيف  اأّم��ا 

فقد جاء على النحو االآتي:

�صباق االأرغوميرت )رجال(:

الت�صنيفالتوقيتالوزن وامل�صافةالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

ثقيل حتت 23 �صنة املركز العايل للريا�صة الع�صكريةجنديطانيو�س القزي

1000 مرت

االأول3.09.1 د.

الثاين3.17.3 د.املركز العايل للريا�صة الع�صكريةجنديم�صطفى طرفة

خفيف فوق 23 �صنة فوج املغاويررقيب اأولاإبراهيم عبود

1000 مرت

االأول3.18.3 د.

الثاين3.24.2 د.لواء امل�صاة الثاين ع�صرجمند )م.خ(�صالح العري�صي

الثالث3.25.1 د.اللواء اللوج�صتيعريف اأولروبري جبور

ثقيل فوق 23 �صنة املركز العايل للريا�صة الع�صكريةرقيب اأولمارون اخلوري

1000 مرت

الثاين3.10.8 د.

الثالث3.12.1 د.لواء امل�صاة الثاين ع�صرجمند )م.خ(بالل طلي�س

�صباق االأرغوميرت )�صيدات(:

منت�صبتني اإىل املركز العايل مدنيةجوي خوري

للريا�صة الع�صكرية

مفتوح

1000 مرت

االأوىل4.13.3 د.

الثانية4.14.0 د.مدنيةجينيفر خوري
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�صباق املاء )فردي رجال(:

الت�صنيفالتوقيتالوزن وامل�صافةالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

مفتوح فوق 23 �صنة املركز العايل للريا�صة الع�صكريةرقيب اأولمارون اخلوري

2000 مرت

الثاين8.20.39 د.

الثالث9.39.80 د.لواء امل�صاة االأولرقيب اأولحممد خالد

خفيف حتت 23 �صنة لواء امل�صاة الثاين ع�صرجمند )م.خ(بالل طلي�س

2000 مرت

االأول9.26.46 د.

خفيف فوق 23 �صنة فوج املغاويررقيب اأولاإبراهيم عبود

2000 مرت

االأول8.34.61 د.

الثاين9.10.30 د.لواء امل�صاة الثامنعريف اأول جورج خمول

الثالث10.01.09 د.لواء امل�صاة الثاين ع�صرجمند )م.خ(�صالح العري�صي

ثقيل حتت 23 �صنة املركز العايل للريا�صة الع�صكريةجنديطانيو�س القزي

2000 مرت

االأول7.04.51 د.

الثاين7.36.57 د.املركز العايل للريا�صة الع�صكريةجنديم�صطفى طرفة

�صباق املاء )فردي �صيدات(:

منت�صبتني اإىل املركز العايل مدنيةجوي خوري

للريا�صة الع�صكرية

مفتوح

1000 مرت

الثانية4.13.67 د.

الثالثة4.20.87 د.مدنيةجينيفر خوري

اجلي�ش ثالًثا 

يف بطولة لبنان ال�شيفية يف ال�شباحة

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

قهوجي، نّظم االحتاد اللبناين لل�صباحة 

التي   ،2015 للعام  ال�صيفية  لبنان  بطولة 

 - اللبنانية  اجلامعة  م�صبح  يف  اأقيمت 

احلدث مب�صاركة 18 فريًقا.

 كان اجلي�س من بني هذه الفرق وحّل 

الثالث،  املركز  يف  النهائية  النتائج  يف 

اأّما النتائج االإفرادية للع�صكريني، فقد 

جاءت على النحو االآتي:

بدور  م�صطفى  العريف  �شدر:  مرًتا   50  -

من فوج احلدود الربية يف املركز الثالث.

لوي�س داغر  - 50 و100 مرت ظهر: اجلندي 

الثاين،  املركز  يف  اللوج�صتي  اللواء  من 

الدعم  لواء  واجلندي حممد عجمي من 

يف املركز الثالث.

- 100 مرت حّرة: اجلندي داغر يف املركز 

ال�صرطة  من  زيادة  وائل  والرقيب  الثاين، 

الع�صكرية يف املركز الثالث.

فرا�شة:  مرت   100  -

فوج  م��ن  ك��رتا  ال��ي��ا���س  اأول  ال��ع��ري��ف 

التدخل االأول يف املركز الثالث.

خمايل  جاك  املعاون  �شدر:  مرت   100  -

املركز  يف  امل�صتقل  االأ�صغال  ف��وج  من 

الثالث.

- 200 مرت ظهر: اجلندي داغر يف املركز 

فوج  من  �صموا  اأحمد  والعريف  الثاين، 

التدخل الثاين يف املركز الثالث.

يف  داغ���ر  اجل��ن��دي  متنوع:  مرت   200  -

املركز الثالث.

يف  خم��اي��ل  امل��ع��اون  �شدر:  مرت   200  -

املركز الثاين، والعريف اأول فادي اخلوري 

من الفوج املجوقل يف املركز الثالث.

- 200 مرت حّرة: اجلندي اأول علي الزعبي 

الثاين،  املركز  يف  التا�صع  ال��ل��واء  من 

الدين  املمددة خدماته علي عز  واملجند 

من اللواء اخلام�س يف املركز الثالث.

اأول كرتا يف  العريف  متنّوع:  400 مرت   -

طارق  ال�صابط  والتلميذ  الثاين،  املركز 

املركز  يف  احلربية  الكلية  من  حنا 

الثالث.

يف  عجمي  اجل��ن��دي  ح��ّرة:  مرت   400  -

املركز الثالث.

يف  كرتا  اأول  العريف  حّرة:  مرت   1500  -

املركز  يف  زيادة  والرقيب  الثاين  املركز 

الثالث.

- 4×100 مرت متنوع: الرقيب �صربل نقوال 

�صموا،  العريف  البحرية،  القوات  من 

اجلندي اأول الزعبي، والعريف اأول اخلوري 

يف املركز الثاين.

اجلن��دي  ح�ر�ّ�ة:  م�ت��ر   100×4  -

ال�ج�ن��دي  اأول ك�ت��را،  العري��ف  داغ��ر، 

املرك��ز  يف  زي��ادة  والرقي��ب  عجم��ي 

الثال��ث.
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بطولتا 

ال�شطرجن العادي وال�شريع

... وبطولة بريوت الدولية 

الثامنة يف ال�شطرجن العادي

بطولة اجلي�ش لل�شطرجن اخلاطف

لبنان  بطولة  يف  اجلي�س  فريق  �صارك 

ال�صطرجن  يف  االأوىل(  )ال��درج��ة  للفرق 

اللبناين  االحت��اد  نّظمها  التي  ال��ع��ادي 

ال�صاد�س من بني  للعبة، وحّل يف املركز 

عدد  �صارك  كما  م�صاركة،  ف��رق   10

من ال�صباط واالأفراد يف البطولة االإفرادية 

لل�صطرجن ال�صريع وحققوا مراكز جّيدة.

نوتردام  مدر�صة  قدامى  رابطة  نّظمت 

فرير – فرن ال�صباك بطولة بريوت الدولية 

الثامنة يف ال�صطرجن العادي وذلك باإ�صراف 

 84 ومب�صاركة  للعبة،  اللبناين  االحتاد 

اأذربيجان،  اأوكرانيا،  رو�صيا،  من  العًبا 

اأرمينيا،  م�صر،  هولندا،  بيالرو�صيا، 

جورجيا  فرن�صا،  بلغاريا،  �صوريا،  تون�س، 

ولبنان.

امل�صاركني  اأب���رز  م��ن  اجلي�س  ك��ان 

اأقيمت يف نهاية البطولة  التا�صع. كما  التا�صع يف املركز  اللواء  ال�صامية من  اللبنانيني الذين حّل من بينهم النقيب جمال 

18 مباراًة تتابعيًة بني الالعبني اللبنانيني وال�صيد �صريغي تيفياكوف من هولندا احلا�صل على اأعلى جمموع نقاط، ففاز ب�17 

منهم، ومتّكن النقيب ال�صامية من حتقيق التعادل الوحيد معه يف املباراة ال�18.

وبرعاية  الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز  نّظم 

يف  اجلي�س  بطولة  لل�صطرجن،  اللبناين  االحت���اد 

ال�صطرجن اخلاطف والتي اأقيمت يف جممع الرئي�س 

وقد حّل يف  الع�صكري.  الريا�صي  اإميل حلود  العماد 

هذه البطولة كّل من النقيب جمال ال�صامية من 

جوهر  اأ�صامة  الرائد  االأول،  املركز  يف  التا�صع  اللواء 

من فوج االأ�صغال امل�صتقل يف املركز الثاين، والعميد 

املركز  يف  الثالث  اللواء  من  منرّي  م��ارون  الركن 

الثالث.



121 العدد 365

اجلي�ش يتاأّلق يف بطولة 

لبنان ل�شباق الن�شف ماراثون

بطولة اجلي�ش يف �شباق الن�شف ماراثون للم�شاة الأول

الطائرة  لكرة  اللبناين  االحت��اد  نّظم 

بطولة لبنان ال�صاطئية للعام 2015 والتي 

 BVB Club م��الع��ب  على  اأق��ي��م��ت 

فريًقا،   33 مب�صاركة  ابراهيم  نهر   –
يف  حّل  ال��ذي  اجلي�س  فريق  بينهم  من 

املركزين اخلام�س وال�صابع.

الدولية  ال��دورة  يف  اجلي�س  �صارك  كما 

التي  ال�صاطئية  الطائرة  لكرة  االأوىل 

 -  Encore Sea View ن��ادي  نّظمها 

العقيبة باإ�صراف االحتاد، وحّل يف املركز 

ال�صاد�س من بني 16 فريًقا م�صارًكا.

يف  االأول  املركز  يف  االأول  امل�صاة  ل��واء  ح��ّل 

الت�صنيف االإجمايل لبطولة اجلي�س يف �صباق 

البدل(،  )�صباق   2015 للعام  ماراثون  الن�صف 

تبعه لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين، 

ولواء امل�صاة اخلام�س يف املركز الثالث.

فقد  لل�صباق،  االإف��رادي  الت�صنيف  يف  اأّم��ا 

حقق املوؤهل نقوال مرتا من مديرية املخابرات 

املركز االأول، تاله العريف اأول ح�صني احلاج 

الثاين،  املركز  يف  التا�صع  اللواء  من  ح�صن 

والرقيب اأول و�صام يزبك من اللواء اخلام�س 

يف املركز الثالث.

اجلي�ش ي�شارك يف بطولتني للكرة الطائرة ال�شاطئية

حّل العريف بالل عوا�صة )20-34 �صنة( من اللواء 

لبطولة  العام  الت�صنيف  يف  االأول  املركز  يف  االأول 

لبنان ل�صباق الن�صف ماراثون للعام 2015 الذي نّظمه 

االحتاد اللبناين الألعاب القوى.

للع�صكريني  االإفرادية  النتائج  جاءت  فيما 

النحو  على  العمرية  الفئات  بح�صب  امل�صاركني 

االآتي:

- العريف عوا�صة، واملوؤهل نقوال مرتا )40-44 �صنة( 

من مديرية املخابرات يف املركز االأول.

- املعاون اأول رميون �صمعان )50-54 �صنة( من فوج التدخل الثالث يف املركز الثاين.

- الرقيب ح�صني قي�س )20-34 �صنة( من اللواء االأول يف املركز الثالث.
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بطولة كاأ�ش العماد قائد

 اجلي�ش للألعاب الع�شكرية للواء اللوج�شتي

ل��الأل��ع��اب  اجل��ي�����س  ب��ط��والت  �صمن 

اإقامة  على  ال��ع��ادة  ج��رت  الريا�صية، 

اجلي�س  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ك��اأ���س  بطولة 

ت�صمنت  والتي  الع�صكرية  لالألعاب 

�صباق  مقاتل  جولة  األعاب:  العام  لهذا 

بدل )4 العبني( يف ثكنة ميالد النداف 

يف  �صلودية  رمانات  قذف  عم�صيت،   –
كفر�صيما،   – االأ�صطا  يو�صف  ثكنة 

حّرة  م��رًتا   50×4 ب��دل(  )�صباق  �صباحة 

رماية  املركزي،  الع�صكري  النادي  يف 

بالبندقية م16 – اأ1 يف حقل رماية ثكنة 

و�صباق  عم�صيت،   – ال��ن��داف  م��ي��الد 

من  انطالًقا  كلم   8 مل�صافة  رك�س 

عم�صيت   – النداف  ميالد  ثكنة  اأمام 

باجتاه البرتون.

للبطولة  النهائي  الت�صنيف  يف  ح��ّل 

تاله  االأول،  املركز  يف  اللوج�صتي  اللواء 

الثاين  املركز  لواء احلر�س اجلمهوري يف 

وفوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.

جاءت  فقد  االإفرادي  الت�صنيف  يف  اأّما 

النتائج على النحو االآتي:

ج��ورج  امل��ع��اون  بالبندقية:  رم��اي��ة   •
يف  اللوج�صتي  ال��ل��واء  م��ن  حميم�س 

�صبحة  مو�صى  اأول  املعاون  االأول،  املركز 

حممد  اأول  والرقيب  الثاين،  املركز  يف 

�صبحة يف املركز الثالث )كالهما من 

فوج مغاوير البحر(.

اأول  الرقيب  �شلودية:  رمانات  قذف   •
يف  اخلام�س  ال��ل��واء  من  طاليع  ماجد 

اأحمد احل�صن  اأول  املعاون  االأول،  املركز 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  من 

من  �صبيتي  علي  اأول  واملعاون  الثاين، 

اللواء اللوج�صتي يف املركز الثالث.

املعاون ح�صني  كلم(:   8( رك�ش  �شباق   •
عمر  والعريف  االأول،  املركز  يف  عوا�صة 

عي�صى يف املركز الثاين )كالهما من 

لواء احلر�س اجلمهوري(، والعريف اأحمد 

املركز  يف  اللوج�صتي  اللواء  من  علي 

الثالث.

م�صري  املوؤهل ح�صن  بالبو�شلة:  توجه   •
االأول،  املركز  يف  اللوج�صتي  اللواء  من 

املدرعات  اجلندي خليل فقيه من فوج 

و�صيم  واملوؤهل  الثاين،  املركز  يف  االأول 

ابراهيم من اللواء اللوج�صتي يف املركز 

الثالث.

لواء  بدل: حّل  حرة  مرت   50×4 �شباحة   •
احلر�س اجلمهوري يف املركز االأول، تاله 

اللواء اللوج�صتي يف املركز الثاين، وفوج 

املغاوير يف املركز الثالث.

ال��ل��واء  ح��ّل  )ب���دل(:  مقاتل  جولة   •
تبع��ه  االأول،  املرك��ز  يف  اللوج�صت��ي 

الث��اين  املرك��ز  يف  البح��ر  مغاوي��ر  فوج 

املرك��ز  يف  الثان��ي  التدخ��ل  وف��وج 

الثال��ث.

... وبطولة اجلي�ش 

ا لكرة اليد اأي�شً

النهائية  املباراة  الع�صكري  الريا�صي  حلود  اإميل  الرئي�س  جممع  ملعب  على  اأقيمت 

لبطولة اجلي�س يف كرة اليد، والتي فاز فيها فريق اللواء اللوج�صتي على فريق لواء احلر�س 

للريا�صة  العايل  املركز  وكان  البطولة،  لقب  بذلك  حمرًزا   27×29 بنتيجة  اجلمهوري 

الع�صكرية قد حّل يف املركز الثالث.

قائد  ممّثاًل  الهد  جورج  العميد  الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز  قائد  املباراة  ح�صر 

اجلي�س وقام بت�صليم الكوؤو�س وامليداليات للمراكز الثالثة االأوىل.

األعاب تراثية

�صارك فريق اجلي�س لرفع االأثقال يف مهرجان ريا�صي 

املخل،...(  املحدلة،  اجل��رن،  )رفع  الرتاثية  باالألعاب 

بالتعاون مع جلنة  بادي  الغولدن  نّظمته جمعية  الذي 

كما  قرطبا،  �صاحة  يف  ال�صياحية  قرطبا  مهرجانات 

�صارك، اإىل فرق من املديرية العامة لالأمن العام، وقوى 

القوى  ن��ادي  نّظمه  اآخ��ر  مهرجان  يف  الداخلي  االأم��ن 

الريا�صي ال�صعبي يف رمي�س.



للريا�صة  العايل  املركز  نّظم 

املقدم  وب��اإ���ص��راف  الع�صكرية 

اجلي�س  بطولة  الكبي،  فادي 

والقوة  االأث��ق��ال  رف��ع  لعبتي  يف 

الرئي�س  جممع  يف  البدنية، 

الريا�صي  حل��ود  اإم��ي��ل  العماد 

الع�صكري.

�صارك يف البطولة ع�صكريون 

من خمتلف القطع والوحدات، 

وكانت النتائج بح�صب االأوزان 

على النحو االآتي: 

الأثقال: • رفع 
- 59-62 كلغ: اجلندي طوين كرم من املركز العايل للريا�صة 

الع�صكرية يف املركز االأول، اجلندي ر�صيد العيناتي من التدخل 

اللواء  من  ال�صامي  �صعيد  اأول  واجلندي  الثاين  املركز  يف  االأول 

الثاين يف املركز الثالث.

- 66-69 كلغ: الرقيب حامت حنا من اللواء الثاين يف املركز 

املركز  يف  ع�صر  الثاين  اللواء  من  �صومان  علي  الرقيب  االأول، 

االأول  امل��درع��ات  من  عبيد  تامر  الرقيب  من  وك��ّل  الثاين، 

والعريف اأول وائل �صاهني من املركز العايل للريا�صة الع�صكرية 

يف املركز الثالث.

الدعم  لواء  من  ال�صواحلي  حممد  اأول  الرقيب  كلغ:   77-74  -

اأحمد اخل�صر من احلدود الربية االأول  يف املركز االأول، اجلندي 

يف املركز الثاين، وكّل من املجند املمددة خدماته وائل زيتون 

العايل  املركز  من  خالد  اأحمد  اأول  واملعاون  الثامن  اللواء  من 

للريا�صة الع�صكرية يف املركز الثالث.

- 83-85 كلغ: العريف كاظم ال�صواحلي من اللواء اللوج�صتي 

يف املركز االأول، الرقيب اأحمد قمحية من احلدود الربية الثاين 

من  عبدالله  جهاد  اأول  املعاون  من  وكّل  الثاين،  املركز  يف 

القوات  اأحمد من  املمددة خدماته علي  واملجند  الثامن  اللواء 

البحرية يف املركز الثالث.

الثاين ع�صر يف  اللواء  نزال من  الرقيب حممود  - 93-94 كلغ: 

املركز االأول، املوؤهل حممد خ�صر خليل من التدخل الرابع يف 

من  اخلطيب  ابراهيم  اأول  الرقيب  من  وكّل  الثاين،  املركز 

فوج املغاوير والرقيب اأول ب�صار اأبو قلفوين من اللواء الثامن يف 

املركز الثالث.

يف  الدعم  ل��واء  من  زيتون  غ�صان  اأول  الرقيب  كلغ:   105  -

يو�صف من  املمددة خدماته حممد علي  املجند  االأول،  املركز 

اللواء احلادي ع�صر يف املركز الثاين، وكّل من العريف ح�صن 

ترحيني من اللواء الثاين واملعاون زين الدين مترة من التدخل 

الرابع يف املركز الثالث.

يف  الثاين  اللواء  من  حمية  الهادي  اجلندي  كلغ:   120-105  -

ح�صن  العريف  االأول،  املركز 

ع�صر  احلادي  اللواء  من  حمية 

يف املركز الثاين، واجلندي خالد 

دقو من اللواء الثاين يف املركز 

الثالث.

- وزن مفتوح: العريف م�صطفى 

يف  ال��ث��اين  املدفعية  م��ن  دل��ول 

اأول  ال��ع��ري��ف  االأول،  امل��رك��ز 

العايل  جوزيف داود من املركز 

املركز  يف  الع�صكرية  للريا�صة 

اأول  الرقيب  من  وكّل  الثاين، 

و�صيم عبيد من القوات البحرية 

واجلندي اأول وائل جعفر من اللواء االأول يف املركز الثالث.

البدنية: • القوة 
الثاين يف  اللواء  ال�صامي من  �صعيد  اأول  - 59-62 كلغ: اجلندي 

املركز االأول، اجلندي طوين كرم يف املركز الثاين، وكّل من 

اجلندي ر�صاد العيناتي واملجند املمددة خدماته اأحمد ح�صن من 

اللواء العا�صر يف املركز الثالث.

- 66-69 كلغ: الرقيب حامت حنا يف املركز االأول، الرقيب تامر 

عبيد يف املركز الثاين، وكّل من الرقيب علي �صومان والعريف 

اأول وائل �صاهني يف املركز الثالث.

اأول حممد ال�صواحلي يف املركز االأول،  - 74-77 كلغ: الرقيب 

اأول  اجلندي اأحمد اخل�صر يف املركز الثاين، وكّل من الرقيب 

كمال اخلطيب من اللواء ال�صابع واملعاون اأول اأحمد اخلالد يف 

املركز الثالث.

االأول،  املركز  يف  ال�صواحلي  كاظم  العريف  كلغ:   85-83  -

املوؤهل  من  وك��ّل  الثاين،  املركز  يف  قمحية  اأحمد  الرقيب 

حممد خ�صر خليل واملوؤهل اأول علي كنعان من اللواء الثاين 

يف املركز الثالث.

العريف  االأول،  املركز  يف  نزال  حممود  الرقيب  كلغ:   94-93  -

اأول  والرقيب  الثاين،  املركز  ال�صابع يف  اللواء  �صريتح من  خالد 

ابراهيم اخلطيب يف املركز الثالث.

املجند  االأول،  املركز  زيتون يف  اأول غ�صان  الرقيب  - 105 كلغ: 

ع�صر  احلادي  اللواء  من  يو�صف  علي  حممد  خدماته  املمددة 

واجلندي  ترحيني  العريف ح�صن  الثاين، وكّل من  املركز  يف 

حممد احلجار من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.

- 105-120 كلغ: اجلندي الهادي حمية يف املركز االأول، العريف 

دقو  خالد  اجلندي  من  وكّل  الثاين،  املركز  يف  حمية  ح�صن 

واجلندي اأول وائل جعفر يف املركز الثالث.

- وزن مفتوح: العريف م�صطفى دلول يف املركز االأول، الرقيب 

اأول و�صيم عبيد يف املركز الثاين، والعريف اأول جوزيف داود يف 

املركز الثالث.
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اأحمد  اجلندي  �صارك 

العايل  املركز  من  اأوندا�س 

التاي  يف  واملحرتفني   )IFMA( االإيفما  يف  العامل  بطولتي  يف  الع�صكرية  للريا�صة 

املركز  االأوىل يف  وحّل يف  دولة،   127 تايالند مب�صاركة  اأقيمتا يف  اللتني  بوك�صينغ 

الالعب  على  فوزه  بعد  االأول  املركز  اأحرز  فقد  الثانية  يف  اأّما  العًبا،   25 بني  الرابع 

التايالندي.

ال�شوف: اأحرز كّل من  • خريبة 
واملجند  عوا�صة  ح�صني  املعاون 

املمددة خدماته حممد قدوح من 

لواء احلر�س اجلمهوري املركزين 

العريف  تالهما  والثاين،  االأول 

فواز االأ�صعد من اللواء ال�صابع يف 

خريبة  �صباق  يف  الثالث  املركز 

ال�صوف مل�صافة 10 كلم الذي نّظمه نادي 

املحمية  انطالًقا من  للرك�س  االإيليت 

من جهة الباروك باجتاه اخلريبة.

بلدية  نّظمت   :»2 القاع  نرك�ش  »يل   •
كلم   5 مل�صافة  رك�س  �صباق  القاع 

بعنوان » يال نرك�س القاع 2« انطالًقا 

والعودة،  املنطقة  يف  البلدي  امللعب  من 

فوج  من  ع�صكريني  مب�صاركة  وذلك 

ال�صاد�س  امل�صاة  ولواء  الثاين  الربية  احلدود 

ونالوا  االأوىل  الثالث  املراكز  احتلوا 

اأحمد  اجلندي  وهم:  ال�صباق  كوؤو�س 

الفيا�س والعريف علي يا�صني من الفوج 

تبعهما  والثاين،  االأول  املركزين  يف 

الرقيب عبا�س ح�صن قا�صم من اللواء يف 

املركز الثالث.

ريا�ضة 

العدد 124365

دورة 

»ال�شهيد ح�شن �شبيتي« يف كرة القدم

�صبيتي«  ح�صن  »ال�صهيد  دورة  يف  اجلي�س  �صارك 

الر�صالة  نادي  نّظمها  والتي  القدم  لكرة  الريا�صية 

الريا�صي – كفر�صري على ملعب البلدة – النبطية، 

فرق  ثمانية  اأ�صل  من  اخلام�س  املركز  يف  وح��ّل 

م�صاركة.

... ودورة 

راأ�شنحا�ش 

يف كرة القدم 

امل�شغرة

دورة  يف  اجلي�س  �صارك 

القدم  ك��رة  يف  ريا�صية 

امل�صغرة من تنظيم بلدية 

ال��ب��رتون   – راأ���ص��ن��ح��ا���س 

وحّل ثالًثا من بني 6 فرق 

م�صاركة.

�شباقات

مربوك للجندي اأحمد اأوندا�ش
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اإعداد:

فيليب �شّما�س
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�شم:......................................................................................................................................     الهاتف:...............................................................................

العنوان:........................................................................................................................................................................................................................................

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�ش�س للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات وتر�شل 

ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« 

-  »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 ت�شرين الثاين 2015.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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1ـ عارف بالأمور، حما�سن 

الوجه، اأفعال، حيوان 

 معروف.

 2ـ من املتفجرات، باب، مقول، ورك.

3ـ يتناثر اللوؤلوؤ متتابًعا، ا�سد، دولة 

 عربية.

4ـ �سكنت واطماأّنت، �سفا، من لوازم 

 اخلياطة، اأ�سد، ت�سع خل�سة.

5ـ مكاتبون، طبيب انكليزي 

 اكت�سف التلقيح �سد اجلدري.

6ـ مت�سابهان، اأجلاأتها، اأرخى ال�سرت، 

 ريق. 

7ـ ن�سرة الوقائع واملنهاج، يناطقه 

ويجاوبه، ال�سم الثاين 

 لفنانة لبنانية.

8ـ ميكانيكي، يعاون، 

 ال�سم الثاين ملمثلة م�سرية، حب.

9ـ �ساعر واأديب وموؤرخ لبناين راحل 

�ساحب تاريخ نابوليون، فرح، تطوف 

 حول.

10ـ تقرتبون، قطيع من بقر الوح�ش، 

 مو�سيقي لبناين تويف 2014.

11ـ اأ�سد، رجع الفيء، �سقيق، �سمري 

مت�سل، اأمري بريطاين دوق كمربدج، 

 هزم.

12ـ رك�ش وعدو، �ساعر عبا�سي، اأذاع 

 اخلرب.

13ـ اأ�سلح البناء، خ�سن �سوته، رفع 

 ال�سيء، �ساعر فرن�سي راحل.

14ـ فريق كرة لبناين، الأ�سم الأ�سلي 

 لل�ساعر العبا�سي اأبو متام.

15ـ للتعريف، ال�سم الثاين ملمثلة 

اأمريكية، جلد احلية الذي ت�سلخه، 

�سّوت وطّن الذباب، ا�سرتخى وتوانى يف 

 اأمره.

16ـ من املكاييل، دعة و�سكينة، 

 اغارتهم على، نوتة مو�سيقية.

17ـ اأحدى القارات، اأقرباءهم، اأنت 

 بالأجنبية، ي�سّوت الظبي.

18ـ م�سروب منّبه، يلعب وميرح، فيزيائي 

 انكليزي اكت�سف البنزين.

19ـ طبيب، كتبه، مرفاأ بلغاري، 

 خلطت و�سغطت ال�سيء.

20ـ �سيد �سجاع، دولة 

اأوروبية، ي�ستعمل مع النب.
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1ـ دورة مّت تنفيذها موؤخًرا، 

 فوز، اجلي�ش.

2ـ يخ�سني، لعبة ريا�سية، دولة افريقية، 

 مدينة اأملانية.

ن وزّين،  3ـ ح�سينا، مدينة فرن�سية، ح�سّ

 منا�سرة وتقوية لـ.

 4ـ انتماء، اأطول اأنهر فرن�سا، اأ�سجر واأ�ساأم.

5ـ نهر يف اأملانيا، يعرف بالقري�سة، ولية 

 اأمريكية، مقيا�ش غربي.

 6ـ ماركة �سيارات، قطيع البقر.

7ـ مدينة اأمريكية عا�سمة ولية، من 

 جبال لبنان.

 8ـ �سمري منف�سل، جمعنا وحفظنا.

 9ـ م�ستخدم، وقع �سريعا.

10ـ عا�سمة اأوروبية، نوع من اأنواع 

 احللويات، بلدة يف ال�سمال. 

11ـ دولة اأوروبية، من الطيور، لينهم 

 ويا�سرهم.

12ـ ا�ستعاد ال�سيء، قطع بال�سيف، اأغنية 

 لأم كلثوم.

 13ـ عنق، ممثلة لبنانية، مو�سيقي اأملاين.

14ـ بلدة يف ك�سروان، ال�سم الثاين 

 ملخرجة لبنانية، ثقب البرة، للتف�سري.

15ـ ابن الفر�ش، ا�سم �سابق جلزر فوكلند، 

 ظهر، عجب.

16ـ اأكل الطعام، ير�سدهم، من علماء 

 الكيمياء العرب �ساحب الرحمة.

17ـ طائر عري�ش املنقار، يهلكون، مدينة 

 هندية.

 18ـ وّبخ، عا�سمة افريقية، قرب منهم.

19ـ نتفّطن للأمر، �سرع الأمر، نهر يف 

 فرن�سا، يعر�ش ال�سلعة للبيع مناديا.

20ـ غرائب الكلم، كاتب و�ساعر رو�سي 

 راحل.

21ـ مغن وجنم بوب اأمريكي، عنق، من 

ملوك انكلرتا، عملة ا�سبانيـة.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

• املوؤهل �شربا �شربا
لواء امل�ساة العا�سر.

• الرقيب جورج �شمعان
فوج الإ�سارة.

• العريف نزار حالوي
منطقة البقاع.

• فاتن هزمية هزمية
احلدت.

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

مم يي رر دد سس لل اا رر حح بب لل اا رر يي وو اا غغ مم 1

حح اا نن سس يي اا وو غغ اا رر اا بب لل اا نن وو مم عع 2

مم هه يي لل اا عع لل مم اا تت دد يي رر دد مم رر 3

دد اا رر اا طط بب اا بب جج رر اا كك سس دد وو 4

حح رر اا بب يي نن وو كك وو لل يي مم هه سس وو نن اا فف 5

مم يي لل عع تت لل اا اا سس سس رر جج نن اا 6

زز اا حح مم لل لل 7

ةة لل بب شش مم شش مم لل اا وو كك اا نن وو مم رر 8

اا شش مم لل يي جج اا دد يي صص 9

لل اا غغ تت رر بب لل اا نن اا نن وو يي لل اا رر جج مم لل اا 10

يي لل يي لل لل اا رر مم قق مم مم حح دد رر اا فف 11

دد جج نن نن اا مم كك لل دد اا بب نن اا ةة قق يي 12

زز اا فف عع تت نن مم اا صص لل اا تت يي 13

نن وو تت لل رر اا شش تت رر وو مم لل وو هه كك 14

اا كك رر اا مم وو رر اا مم عع 15

نن وو دد بب تت وو شش دد رر اا نن رر بب جج رر وو جج بب 16

دد كك نن هه اا دد تت جج رر يي مم هه اا رر 17

يي تت يي سس وو يي دد اا رر لل كك وو اا لل يي وو سس 18

اا وو مم هه طط سس بب نن اا مم عع دد لل اا نن يي حح 19

نن دد لل رر وو وو اا بب لل اا لل يي مم اا هه وو دد 20

اا يي نن اا طط يي رر بب هه تت نن وو يي لل رر اا طط قق 21
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• جوزف لوي الغراجن:
وريا�سي  فلكي  عامل 

)1736ـ  فرن�سي  ايطايل 

يف  ــم  ــاه ــس �  .)1813

املرتي،  احل�ساب  و�سع 

تعليم  اأ�ساليب  وجدد 

احل�ساب.

• بفيكتور ه�س: 
عامل فيزيائي من�ساوي 

ـ   1883( ـــي  ـــريك اأم

1964(. نال جائزة نوبل 

العام 1936  للفيزياء يف 

الأ�سعة  على  لأبحاثه 

الكونية.

بابان:  • دني�س 
ريــا�ــســيــات  عـــــامل   

وفــيــزيــائــي فــرنــ�ــســي 

)1647ـ 1714(. 

البخار  قــوة  اكت�سف 

ت�سيري  يف  واخــتــربهــا 

اأول  اخرتع  املراكب. 

العام  طنجرة �سغط يف 

.1679

 احتفال

 اأطفال

 اأمانة

 ازدهار

 ارواد

 ايطاليا

 اأ�سبال

 بايكال

 بروناي

 بحرية

 جرجان

 جعيتا

 جنوى

 جرابل�ش

 دلمرب

 دبكة

 داح�ش

 دورير

 دلفني

 رمز

 رواندا

 رامي

 رونتغن

 روكفورد

 زهري

 زوريخ

 زوربا

 زامبيا

 �سنابل

 �سوي�سرا

 �سفة

 �سرائع

 �سغل

 �سرتاو�ش

 �سديق

 �سحراء

 عقد

 عن�سر

 ع�سجد

 غامبيا

 فيلدلفيا

 كفر�سيما

 كوخ

 كوبنهاغن

 كاليغول

 منبج

 مو�سكو

هندام

قامو�ش �سغري

احلل بني يديك

�سعبة احلل�سهلة احلل

 ا ا م ن ب ج ن غ ا ه ن ب و ك ب
 ل ي ك ف ر ش ي م ا س و ي س ر ا
 و ف ا ي ب م ا غ ا ي ل ا ط ي ا
 غ ل ا ح ت ف ا ل ر ب م ا ل د ر
 ي د ا ج ش د ة ر و ك ف و ر د ب
 ل ا ب ر غ ص و ن ج ر ا ب ل س ر
 ا ل ر ج ل د ح ر ا ش ر ا ء ع و
 ك ي و ا د ق ج ر ي م ى و ن ج ن
 و ف ز ن ا ب ي س ا ر ا ز ر ا ا
 ا ش ب ا ل ت ك د ع ء ه ا د ك ي
 ع ن ص ر س ز ي ة ص ي م ن ة ف ش
 د ا و ر ا ل م ع ر ي ا د ا ح س
 ل ه ن د ا م ا ر ج و م و س ك و
 ب ن غ ت ن و ر ف ر ل ا ك ي ا ب
 ا ش ت ر ا و س ل ط ز ا م ب ي ا
 ن د ق ع ن ي ف ل د ا ز و ر ي خ
 س خ و ك ا ز د ه ا ر ب ح ي ر ة
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها، على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثلثية 

الأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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الع�سكري  اخلطاب  عن  يغيبا  اأن  ميكن  ال  م�سطلحان  واال�ستقرار  االأمن  وكاأّن 

اخلارجني على  ملواجهة  االأوىل  يف  البحر.  يف  مّرة  ويف  الرّب  يف  مّرة يكونان  ففي  عندنا، 

ويف  واخلراب،  الّدمار  ون�سر  قاق  وال�سّ الفتنة  زرع  اىل  اعني  وال�سّ والدويل،  املحّلي  القانون 

والرمي بهم بني حبائل  واقتنا�ص م�ساعبهم احلياتّية،  باملواطنني  التغرير  الثانية ملنع 

املكر، والوعود اخليالية، واالأ�ساليب غري ال�سرعية، وذلك يف معر�ص اأ�سفار وهمّية تزيد 

ا... و�سوالاً اىل املوت. ا و�سياعاً ا، ال بل حتيله ت�سّرداً البوؤ�ص بوؤ�ساً

الدائم  اال�ستعداد  عن  يحيد  ال  وطنها،  جتاه  الع�سكرّية  املوؤ�س�سة  واجب  اأّن  وكما 

ملواجهة اخلطر االإ�سرائيلي يف اجلنوب، حني تت�سدى للإرهاب عند احلدود ال�سرقية، فاإّن 

ا يف �سرب اأغوار املياه املاحلة حلمايتهم، وتخلي�سهم  اإخل�سها ملواطنيها، وم�سّيها بعيداً

الداخلية،  مهماتها  ا  اأبداً ين�سيها  ال  املوت،  مراكب  ومقاويل  الب�سر  جّتار  براثن  من 

و�سرورة اأن ت�سهر على حماية املوؤ�س�سات، وحتمية اأن تدافع عن النا�ص وحتفظ كرامة 

ا كن�سائم االأرز التي جتاوره، والتي ترافقه  ا عالياً العلم الوطني، وت�سمن له اأن يخفق حراً

يف حّله وترحاله فوق الربوع واالأحياء، ويف كّل منا�سبة واحتفال.

ال ميكن للجندي اللبناين اأن ير�سى بوقوع اأخيه املواطن �سحّية الإرهابّي جمرم، وال 

األعوبة بني يدي �سم�سار منافق. �سحيح اأّن االأمن ال ي�ستطيع مبفرده اأن يبني االقت�ساد، 

ويغرّي اأمناط املعي�سة، لكّنه م�سلك �سروري اإليهما، وال بّد للآمال اأن تتجّدد يف ظّله، 

يوم  يف  تغب  مل  االإمنائية  واملهمات  وامل�ساعب؛  للأعباء  الت�سّدي  يف  تقوى  اأن  وللهمم 

عن الواجبات الع�سكرية، واإن تكن الدفاعّية منها واالأمنّية هي التي تت�سدر امل�سهد 

بالتاأكيد.

االأوىل  االأ�سا�سيات  عن  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  حتيد  ال  التفا�سيل  اإّن  ح��ال،  اأي  يف 

اإ�سافية، ففي  ولي�ست جانبّية وال  تاأتي من فراغ،  التفا�سيل ال  ملهّماتها، لكّن تلك 

اأبعد  اىل  اللبنانيني  ب�سوؤون  ل�سيقة  تزال،  وال  ن�ساأتها  منذ  كانت  التي  املوؤ�س�سة  هذه 

ا بكرثة يف اأوراقها وم�ستنداتها، لنجدة  احلدود، ي�ستمر خامت كلمة »فوري« م�ستخدماً

املواطن عند كلِّ طارئ، �سواء اأكان ذلك يف الرّب اأو البحر.

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

يف الرّب والبحر

عبارة
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