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ا�ستقباالت 

الوزير
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وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل ال�صفري الربيطاين

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

لبنان  يف  بريطانيا  �سفري  ال��وزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل،  �سمري 

ال�سيد هوغو �سورتري، يف زيارة جرى خاللها تقومي لنتائج الزيارة 

التي قام بها دولته يف الفرة الأخرية اإىل العا�سمة الربيطانية. 

امل�سرك  الع�سكري  الفريق  اأعمال  يف  التداول  جرى  كما 

مو�سوع  ويف  وتطويره،  احلدود  �سبط  م�سروع  تطبيق  املكّلف 

اللبناين  اجلي�ش  لدعم  بريطانيا  تقّدمها  التي  امل�ساعدات 

وتاأمني �سموده يف مواجهة الإرهاب. 

... واجلرنال بورتولنو موّدًعا

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

اجلرنال  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قّوات  قائد  ال��وزارة،  يف 

انتهاء مهّماته يف  ملنا�سبة  وداعّية  زيارة  بورتولنو، يف  لوت�سيانو 

لبنان.

التي  اجلهود  على  بورتولنو  اجلرنال  مقبل  الوزير  �سكر  وقد 

اإىل حد  والتي �ساهمت  بذلها خالل تروؤ�سه قّوات »اليونيفل«، 

بعيد يف تاأمني ال�ستقرار الأمني يف منطقة اجلنوب، بالإ�سافة 

مل�ساعدة  القّوات  هذه  قّدمتها  التي  املتنّوعة  اخلدمات  اإىل 

�سكان املنطقة يف حميط تواجدها. 

هي  اجلنوب  منطقة  اإن  بورتولنو:  اجلرنال  قال  جهته  من 

من بني املناطق الأكرث هدوًءا يف لبنان وال�سرق الأو�سط، وذلك 

واجلي�ش  »اليونيفل«  قوات  بني  القائم  الوثيق  التعاون  بف�سل 

والقوى  اللبناين  اجلي�ش  يقّدمه  ملا  �سكره  وعرّب عن  اللبناين. 

الأمنّية من دعم لهذه القّوات.

... ووزير ال�صناعة

احلاج  ح�سني  الدكتور  ال�سناعة  وزير  مقبل  الوزير  ا�ستقبل 

ح�سن، وبحث معه يف م�سروع اتفاق التعاون يف املجال الع�سكري 

بني لبنان ورومانيا، وذلك يف ح�سور املعنيني يف الوزارة.

التي  امل�ساريع  بينها   من  اأخرى  موا�سيع  ا  اأي�سً اللقاء  وتناول 

اأعّدتها وزارة ال�سناعة وتعّدها، بهدف تعزيز قطاع ال�سناعة يف 

لبنان وحتفيزه.
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... وقائد اجلي�ش واأع�صاء املجل�ش الع�صكري

ا�ستقبل الوزير �سمري مقبل، قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

قّدموا  حيث  املخابرات،  ومدير  الع�سكري  املجل�ش  واأع�ساء 

الطوائف  لدى  املجيد  الف�سح  عيد  حلول  مبنا�سبة  التهاين  له 

ال�سرقية. وخالل الزيارة، نّوه الوزير مقبل بجهود رئي�ش املجل�ش 

واأع�سائه، واّطلع على احتياجاته، م�سيًدا بالدور الذي يقوم به 

اجلي�ش اللبناين. 

... ويبحث مع القا�صي �صقر �صقر �صوؤوًنا ق�صائية

احلكومة  مفّو�ش  الوزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل  الوزير  التقى 

لدى املحكمة الع�سكرية القا�سي �سقر �سقر وقا�سي التحقيق 

املحكمة  اأو���س��اع  على  منهما  واّط��ل��ع  غ��ي��دا،  اأب��و  ري��ا���ش 

مبلف  يتعّلق  ما  يف  �سّيما  ل  فيها،  العمل  و�سري  الع�سكرية 

الإنرنت غري ال�سرعي و بالتحقيقات مع املّتهمني باختال�ش 

الأموال العامة يف قوى الأمن الداخلي. 

... ويتفّقد املفت�صية العامة

الدفاع،  وزارة  يف  العامة  املفت�سية  اإىل  بزيارة  مقبل  الوزير  قام 

وكبار  احلاج  �سمري  الركن  اللواء  ا�ستقباله  يف  كان  حيث 

ال�سباط. تخّلل الزيارة اجتماع اأعقبته جولة يف املبنى. 

... ويلتقي وفًدا 

من جمعّية امل�صاريع اخلريّية الإ�صامّية

اخلريية  امل�ساريع  جمعّية  م��ن  وف���ًدا  مقبل  ال��وزي��ر  التقى 

الإ�سالمية، �سّم �سماحة ال�سيخ الدكتور اأ�سامة ال�سيد، رئي�ش 

عدنان  الدكتور  ال�سابق  والنائب  البقاع،  يف  اجلمعّية  فرع 

طرابل�سي، والدكتور بدر الطب�ش.





اإ�ستقباالت 

القائد
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ال�سيدة  اإ�سبانيا  �سفرية  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

 Ricardo Pardo العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقها   ،Milagros Hernando Echevarria
Lopez Sando، وتطّرق البحث اإىل الأو�ساع العامة وعالقات 
التعاون بني جي�سي البلدين، ومهمة الوحدة الإ�سبانية العاملة 

�سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان. 

ويف ال�سياق نف�سه، ا�ستقبل قائد اجلي�ش �سفري ا�سراليا ال�سيد 

Glenn Miles الذي وّجه اإىل العماد قهوجي دعوة ر�سمّية لزيارة 
بالده.

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

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

تتعّلق  و�سوؤوًنا  الراهنة،  التطّورات  البحث  وتناول  العردات. 

باأو�ساع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.

�سفرية �إ�سبانيا

�ل�سفري �لفل�سطيني مع وفد مر�فق�سفري ��سرت�ليا

قائد اجلي�ش 

ي�صتقبل �صفراء

... ووفًدا من جمعية ال�صداقة الربملانية

الفرن�صية – اللبنانية

الربملانية  ال�سداقة  وفًدا من جمعية  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

الفرن�سية – اللبنانية، برئا�سة النائب الفرن�سي من اأ�سل لبناين 

هرني جربايل. وجرى البحث يف الأو�ساع اللبنانية والإقليمية، 

و�سبل دعم جهود اجلي�ش يف مكافحة الإرهاب.
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... وم�صاعد الأمني العام لاأمم املتحدة لعمليات 

حفظ ال�صام

املتحدة  لالأمم  العام  الأم��ني  م�ساعد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

وتناول   ،El Ghassim Wane ال�سيد  ال�سالم  لعمليات حفظ 

القوات  ومهّمة  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  البحث 

الدولية العاملة يف جنوب لبنان.

... ومدير عام املركز الدويل

لتطوير �صيا�صات الهجرة

ال��دويل  امل��رك��ز  ع��ام  مدير  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

 Michael ال�سيد  ICMPD يف فيينا  الهجرة  �سيا�سات  لتطوير 

املجتمعون  وا�ستعر�ش  مرافق.  وفد  راأ�ش  على   Spindelegger
التعاون مع  و�سبل تعزيز  ال�سرعية،  بالهجرة غري  �سوؤوًنا تتعّلق 

اجلي�ش يف هذا الإطار.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش امللحق الع�سكري الرو�سي اللواء Ravil Kurmashov، يف زيارة وداعية ملنا�سبة انتهاء 

مهّمته يف لبنان.

كما التقى ملحق الدفاع الأمريكي العقيد Richard Quirk الذي بحث معه يف العالقة الثنائية بني 

جي�سي البلدين.

... وملحقني 

ع�صكريني

ملحق �لدفاع �لأمريكي�مللحق �لع�سكري �لرو�سي
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، النّواب ال�سادة: حممد كبارة، زياد القادري، بهية احلريري، كاظم ... ونواًبا

اخلري، اأنطوان �سعد واأمني وهبة. وقد ُبحثت يف اللقاءات الأو�ساع العامة والتطّورات الراهنة يف البالد.

كما ا�ستقبل النائب ال�سابق دوري �سمعون، يرافقه رئي�ش الهيئة الطاّلبية يف حزب الوطنيني الأحرار ال�سيد 

�سيمون درغام.

�لنائب حممد كبارة

�لنائب بهية �حلريري

�لنائبان �أنطو�ن �سعد و�أمني وهبة

�لنائب زياد �لقادري

�لنائب كاظم �خلري

�لنائب �ل�سابق دوري �سمعون

بية يف حزب �لوطنيني �لأحر�ر ورئي�س �لهيئة �لطلاّ
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القائد
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وزير �لقت�ساد و�لتجارة �آلن حكيم

رئي�سة �ملحكمة �خلا�سة بلبنان مع وفد مر�فق

�ل�سفري �ل�سابق نا�سيف حتاّي

�لوزير �ل�سابق وئام وهاب

قا�سي �لتحقيق �لع�سكري

نقيـب �ل�سحافة عوين �لكعكي

ا�ستقبل العماد جان قهوجي وزير القت�ساد والتجارة اآلن حكيم، وبحث معه 

يف الأو�ساع العامة.

كما التقى يف الإطار نف�سه، الوزير ال�سابق وئام وهاب.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�سة املحكمة اخلا�سة بلبنان القا�سية اإيفانا هردلي�سكوفا، يرافقها نائب رئي�ش 

املحكمة القا�سي رالف ريا�سي، وجرى البحث يف �سوؤون ق�سائية.

كما ا�ستقبل قا�سي التحقيق الع�سكري هاين عبد املنعم احلجار.

عون��ي  الأ�ست��اذ  ال�سحاف��ة  ونقي��ب  حّتي،  نا�سيف  ال�سابق  ال�سفري  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

الكعك��ي.

... ووزراء

... وق�صاة

... ووفوًدا 
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رئي�ش الأركان 

زار الوليات 

املتحدة الأمريكية

اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  قام 

بزيارة  �سلمان  وليد  الركن 

املتحدة  الوليات  اإىل  ر�سمّية 

وفٍد  راأ���ش  على  الأمريكية، 

حيث  ال�سباط،  كبار  م��ن 

اأرك��ان  مع  حمادثات  عقد 

الأمريكية  الدفاع  وزارة  يف 

اإىل  تطّرقت  )البنتاغون(، 

تعزيز التعاون بني اجلي�سني يف 

جمايل التدريب والتجهيز.

وقد اأبدى اجلانب الأمريكي 

اجلي�ش  مل��ط��ال��ب  ت��ف��ّه��م��ه 

الأخ��ط��ار  ظ��ّل  يف  اللبناين، 

امل���ح���دق���ة ب���ل���ب���ن���ان م��ن 

يف  امل�ستعلة  احل���روب  ج���ّراء 

والتخّوف  امل��ج��اورة،  البلدان 

الداخل  اإىل  ام��ت��داده��ا  م��ن 

اللبناين.

الزيارة  البحث خالل  ترّكز 

اللبناين  اجلي�ش  دور  على 

الإرهاب،  حماربة  يف  ال�سّباق 

ال�سرعية  غري  الهجرة  ومنع 

وقد  اللبنانية.  ال�سواطئ  من 

عن  الأمريكي  اجلانب  عرّب 

وثقته  للجي�ش  املطلق  دعمه 

والتقنّية  املهنّية  بالقدرات 

امللّحة  واحل��اج��ة  لعنا�سره، 

والأ�سلحة  بالعتاد  لدعمه 

املنا�سبة.

ك��ذل��ك، ت��خ��ّل��ل ال��زي��ارة 

وزارة  مبنى  للوفد يف  اجتماع 

مع  الأم��ريك��ي��ة  اخلارجية 

م�ساعدي نائب وزير اخلارجية 

ال�سفري  الأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون 

وال�سيد  ���س��ي��ل��ف��رم��ان  لري 

مّتت  حيث  موناهان،  وليام 

اجلي�ش  ح��اج��ات  مناق�سة 

ت�ساعد  �سوء  على  اللبناين 

تواجهه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ّدي��ات 

ج��ّراء  من  املرحلة،  ه��ذه  يف 

الناجمة من  املخاطر  تعاظم 

املنطقة  يف  اجلارية  الأح��داث 

الإقليمية  التجاذبات  ظّل  يف 

والدولية، بالإ�سافة اىل الأ�سرار 

املتاأتية من النزوح ال�سوري اإىل 

الباهظة  والكلفة  لبنان، 

واملخاطر  اق��ت�����س��ادًي��ا  عليه 

اجلّمة اأمنًيا.



ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان
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م�ساعد وزير �لدفاع �لبيلرو�سي

وفد من وز�رة �لدفاع �لكاز�خ�ستانية

رئي�س �لبعثة �لدبلوما�سية جلمهورية كاز�خ�ستان

م�ساعد رئي�س �أركان �لدفاع �لهولندي ل�سوؤون �لتعاون �لع�سكري

رئي�ش الأركان ي�صتقبل عّدة وفود

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

للتعاون  البيالرو�سي  الدفاع  وزير  م�ساعد  الريزة،  يف  مكتبه 

�سفري  ح�سور  يف  فوينوف،  اأول��غ  اجل��رنال  ال��دويل  الع�سكري 

وتناول  بانوماريف،  الك�سندر  ال�سيد  بيالرو�سيا  جمهورية 

تطوير  و�سبل  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة  الأو���س��اع  البحث 

عالقات التعاون بني جي�سي البلدين.

وا�ستقبل رئي�ش الأركان رئي�ش البعثة الدبلوما�سية جلمهورية 

�سبل  يف  معه  وبحث  اإميبريدييف،  دولت  ال�سيد  كازاخ�ستان 

تفعيل التعاون بني اجلي�سني اللبناين والكازاخ�ستاين. وكان 

اللواء الركن �سلمان قد ا�ستقبل يف وقت �سابق، وفًدا من �سركة 

ال�سناعات الع�سكرية التابعة لوزارة الدفاع الكازاخ�ستانية، 

... ويتفّقد الكلّية احلربية

الكلّية  �سلمان  وليد  الركن  اللواء  الأركان  رئي�ش  تفّقد 

على  واّطلع  اأق�سامها  يف  جال  حيث  الفيا�سية،  يف  احلربية 

ن�ساطاتها و�سري التدريب فيها، ثم اجتمع بالتالمذة ال�سباط 

يف ح�سور قائد الكّلية و�سباطها.

العماد  اجلي�ش  قائد  توجيهات  �سلمان  الركن  اللواء  ونقل 

جان قهوجي اإىل التالمذة ال�سباط، داعًيا اإياهم اإىل ال�ستفادة 

الق�سوى من مناهج التعليم اجلديدة والو�سائل التكنولوجية 
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ملحق �لدفاع �لأمريكي

�ل�سيد نبيل حممود طي �أبو �سرغم

�لنائبان �أنطو�ن �سعد و�أمني وهبي

�ل�سيد مرو�ن �ساحلة

يف زيارة تهدف اإىل تفعيل التعاون الع�سكري بني اجلانبني.

والتقى رئي�ش الأركان م�ساعد رئي�ش اأركان الدفاع الهولندي 

 ،Toine Beukering العميد  الع�سكري  التعاون  ل�سوؤون 

اللبناين  اجلي�سني  بني  التعاون  تفعيل  �سبل  يف  البحث  وجرى 

والهولندي.

 Richard العقيد  الأمريكي  الدفاع  ملحق  ا�ستقبل  كما 

Quirk يف زيارة وداعية ملنا�سبة مغادرته لبنان.

اأنطوان  النائبني  مع  �سلمان  الركن  اللواء  عر�ش  كذلك، 

�سعد واأمني وهبي الأو�ساع العامة يف البالد.

منّظمة  يف  الإع��الم��ي  امل�سوؤول  الأرك���ان  رئي�ش  زّوار  وم��ن 

رئي�ش  نائب  �سرغم،  اأبو  طي  حممود  نبيل  ال�سيد   ESCWA
مروان  ال�سيد  املنت  راأ���ش  بلدية  ورئي�ش   MEA اإدارة  جمل�ش 

اأبو حيدر والدكتور  اأنطوان  ال�سيد  �ساحلة، رئي�ش بلدية طليا 

�سهيل اأبو حال.

نني  حم�سّ الدرا�سية،  ال�سنوات  نهاية  يف  ليكونوا  احلديثة، 

للخدمة  توؤهلهم  التي  والع�سكرية  العلمية  بالكفاءة 

قيادة  بجهود  ون��ّوه  الأمنية.  والأج��ه��زة  اجلي�ش  يف  ب��ج��دارة 

الكّلية ومدّربيها من ال�سباط والأ�ساتذة اجلامعيني، لالرتقاء 

تالمذتها  تن�سئة  جانب  اإىل  للكّلية،  الأكادميي  بامل�ستوى 

التي ت�سون املجتمع  الوطنية  والثوابت  القيم الأخالقية  على 

وحتمي لبنان.



ال�صفرية ل�صن

 ا���س��ت��ه��ل احل��ف��ل ب��ع��زف 

ن�����س��ي��دي الحت����اد الأوروب�����ي 

ال�سفرية  األقت  ثم  واللبناين، 

باملنا�سبة،  كلمة   Lassen
هذا  اأّن  اإىل  فيها  اأ���س��ارت 

تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  امل�����س��روع 

والفنية  التقنية  ال��ق��درات 

وللمديرية  اللبناين  للجي�ش 

على  ال��ع��ام،  لالأمن  العامة 

املدين،  املجتمع  والتفاعل مع  والت�سالت  التنظيم  م�ستويات 

وقالت:

يقف اجلي�ش والأمن العام يف الطليعة يف القتال �سد الإرهاب 

وال�سيطرة على الهجرة غري ال�سرعية وحفظ ال�ستقرار الداخلي 

تعزيز  �ساعدنا يف  قد  لهما نكون  الدعم  للبالد، وعرب تقدمي 

قدراتهما ما �سيكون له تاأثري على حياة اللبنانيني اليومية. 

من  عدد  عرب  الأم��ن  قطاع  يف  ي�ساهم  الأوروب���ي  الحت��اد  اإن 

اإىل  للحدود،  ال�ساملة  الإدارة  م�سائل  من  املتنوعة،  امل�ساريع 

وامل�سروع  والنووي،  والإ�سعاعي  والبيولوجي  الكيميائي  الدفاع 

ب�سيطة لدعمنا، بل هو  اإ�سافة  لي�ش جمرد  اليوم  الذي نطلقه 

مقاربة  يقدم  اإنه  اإذ  مميز  هو  بطبيعته.  ومميز  رائد  م�سروع 

اإن مل يكن  نادر،  مثال  لنه  ورائد  الوكالت،  بني  م�سركة 

املثال الوحيد عن الدعم املبا�سر املمنوح من الحتاد الأوروبي.

الدفاعي  القطاع  اإ�سالح  م�سروع  تطبيق  �سيتم  واأ�سافت: 

امل�سروع  لهذا  الإجمالية  القيمة  و�ستبلغ  �سهًرا  ثالثني  خالل 

مبا�سر  ب�سكل  ي�ستهدف  وهو  مليون،  ون�سف  يورو  ماليني   3

التطورات التنظيمية وقدرات و�سائل التوا�سل التي يتمتع بها 

�ست�سكل  اإ�سافية،  خطوة  ويف  العام.  والأمن  اللبناين  اجلي�ش 

ا لت�سليم املعدات لكال املوؤ�س�ستني. امل�ساعدة الفنية اأ�سا�سً

نقدر  قائلة:»نحن  ابراهيم  واللواء  قهوجي  العماد  وخاطبت 

املتعددة  التحديات  من  الرغم  على  موؤ�س�ساتكما  حتققه  ما 

اأداء  على  لأثني  املنا�سبة  هذه  اأ�ستغل  اأن  اأوّد  تواجهانها.  التي 

للتزامهم  الآخرين،  العاملني  الأف��راد  كل  وعلى  جنودكم 

جتاه بالدهم.

جانبكم  اإىل  يقف  الأوروب��ي  الحت��اد  باأن  ثقة  على  كونوا 

اإن  لبنان.  اأم��ن  �سمان  اإىل  الآيلة  اجلهود  تاأديتكم  خالل 

ت�سكل  عنا�سر  هي  والإره��اب  ال�ستقرار  وعدم  الأمن  غياب 

تطاولنا  كما  تطاولكم  التهديدات  هذه  فعلية،  تهديدات 

بالقدر نف�سه«.

امل�سروع يف  الأوروربي من خالل هذا  ي�ساهم الحتاد  واأردفت: 

يف  ال�ستقرار  تعزيز  يف  ي�ساهم  كما  لبنان  يف  ال�ستقرار  تعزيز 

واأنا متفائلة  اأوىل،  التجريبي جمرد خطوة  امل�سروع  اأوروبا. وهذا 

حيال توا�سل دعم الحتاد الأوروبي ملوؤ�س�ستيكما خالل مرحلة 

الربجمة املقبلة.

اأي�سا عن امتناين للدول الأع�ساء يف  اأود اأن اأعرّب  وا�ستطردت: 

الحتاد الأوروبي حالًيا على براجمهم النوعية العالية امل�ستوى 

�إعد�د:

جان دارك اأبي ياغي

م�ساريع 

ومبادرات

الريزة،   - ال�صباط  نادي  يف  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  تراأ�ش 

اللبناين  للجي�ش  املقّدمة  الأوروبية  الهبة  تنفيذ  م�صروع  اإطاق  حفل 

وذلك يف  الأمني،  القطاع  العام يف جمال دعم  لاأمن  العامة  واملديرية 

Christina Lassen، مدير  ح�صور �صفرية الحتاد الأوروبي ال�صيدة 

عام الأمن العام اللواء عبا�ش ابراهيم، ممثلني عن الدول الأوروبية، اإىل جانب اأع�صاء فريق العمل اللبناين – الأوروبي امل�صرتك، وممثل ال�صركة 

الفرن�صية املنّفذة للم�صروع CONSEIL CIVIPOL اجلرنال األن بللغريني، وعدد من كبار ال�صباط.

�ل�سفرية ل�سن: كونوا على ثقة باأننا اإىل جانبكم

�لعماد قهوجي: ل هوادة يف معركتنا مع الإرهاب ولن تتوقف اإل بالق�صاء عليه

�إطلق م�سروع هبة �لحتاد �لأوروبي للجي�س و�لأمن �لعام
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ملتزمون  ونحن  للغاية  قّيم  دعمكم  اإن  التعاون.  جمال  يف 

اإىل  يوؤدي  قد  ما  املتعددة،  امل�ساريع  يف  وثيق  ب�سكل  التن�سيق 

ح�سول تعاون فعلي.

وهو  امل�سروع  �سيطّبق  ال��ذي  ال�سريك  عن  ل�سن  وحتّدثت 

�سركة »�سيفيبول« املمثلة مبدير العمليات. والتي �ست�ستقدم 

خرباء متمّر�سني وعلى اّطالع م�سبق بالواقع اللبناين، م�سرية 

اإىل اأن ال�سيد اأندريه دويت�سر )يف فريق ال�سركة( قد جنح بالفعل 

يف تطبيق العديد من برامج الحتاد الأوروبي يف البالد. 

كما نّوهت باجلرنال بيليغريني الذي يتمتع بخربة معمقة 

مع اجلي�ش اللبناين عرب املنا�سب املتعددة التي تولها، وكان 

اأوقات  خالل  لبنان  يف  املوقتة  املتحدة  الأمم  قوة  قيادة  اآخرها 

ع�سيبة يف العام 2006، وقالت، اأنا متاأكدة من اأنهما �سيبذلن 

ق�سارى جهودهما ل�سمان جناح امل�سروع.

يف  بال�ستقرار  للغاية  مهتم  الأوروب��ي  الحتاد  »اإّن  وختمت: 

اأي دعم ممكن للبنان بهدف  ال�سروري تقدمي  املنطقة ومن 

هذا  يوؤدي  اأن  اآمل  الإقليمية.  ال�سطرابات  عن  بعيًدا  اإبقائه 

امل�سروع اإىل ح�سول تعاون اأكرث �سمولية وعمًقا من اأجل لبنان 

اآمن«.

العماد قهوجي

األ���ق���ى ال���ع���م���اد ق��ه��وج��ي 

بال�سكر  فيها  توّجه  كلمة 

وبعثته  الأوروب���ي  الحت��اد  اإىل 

امل��واك��ب��ة  ل��ب��ن��ان ع��ل��ى  يف 

اجلي�ش  لأو���س��اع  امل�ستمرة 

وتقدمي  ومهماته،  اللبناين 

له،  الع�سكرية  امل�ساعدات 

ودع����م ج��ه��وده يف حم��ارب��ة 

»ي�سرين  وق����ال:  الإره�����اب، 

اأن اأطلق واإياكم م�سروع تنفيذ الهبة الأوروبية املقدمة  اليوم 

اإىل اجلي�ش واملديرية العامة لالأمن العام، لتعزيز قطاع الأمن 

واأبعاده  العملية  بقيمته  امل�سروع  هذا  وياأتي  املوؤ�س�ستني.  يف 

املعنوية، ليوؤكد من جديد التزام الحتاد الأوروبي دعم اجلي�ش 

واملوؤ�س�سات الأمنية اللبنانية، للقيام بدورها الوطني يف حماية 

لبنان واحلفاظ على ا�ستقراره، يف ظل الأو�ساع ال�سعبة التي مير 

بها على اأكرث من �سعيد«.

واأ�ساف: »ل �سك يف اأن احلروب والأزمات الإقليمية التي ل تزال 

تع�سف باملنطقة العربية، وغياب اآفاق احللول ال�سيا�سية لها يف 

املدى املنظور على الأقل، قد اأرخت بظاللها على جميع بلدان 

املنطقة، وطاولت ب�سظاياها اجلوار الأوروبي على ال�سفة الأخرى 

للبحر الأبي�ش املتو�سط، �سواء على امل�ستوى الأمني املتمثل بتمدد 

الإرهاب اإىل هذا اجلوار وا�ستهدافه عدًدا من دوله ال�سديقة، اأم 

بتدفق موجات  املتمثل  والجتماعي  القت�سادي  امل�ستوى  على 

اإىل لبنان، فهو كما  اأما بالن�سبة  اإليه.  كبرية من النازحني 

يدرك اجلميع، يف قلب هذا امل�سهد املاأ�سوي، اإذ حتمل ول يزال، 

ا جتاه تدفق  الأعباء، خ�سو�سً له على حتمله من  ما ل طاقة 

ما يزيد عن مليون ون�سف مليون لجئ �سوري اإىل اأر�سه، وجتاه 

التحديات التي فر�سها وجود التنظيمات الإرهابية على حدوده 

ال�سرقية، وحماولتها امل�ستمرة جعل لبنان جزًءا من م�ساريعها 

التدمريية«. 

نحمي  اأن  الأ�سا�ش،  منذ  احلا�سم  قرارنا  كان  »لقد  وتابع: 

ومهما  املتوافرة  الإمكانات  بكل  الأخطار،  هذه  من  لبنان 

�ساهرة على احلدود  الت�سحيات، فكانت عني اجلي�ش  بلغت 

التنظيمات  واجهنا  حيث  للوطن،  الأول  ال�سياج  متثل  التي 

املعارك  جميع  يف  وا�ستطعنا  وح��زم،  ق��وة  بكل  الإرهابية 

مناطق حمددة  اإىل حما�سرتها يف  و�سول  بها،  الهزمية  اإحلاق 

القتالية  ومبادراتها  قدراتها  و�سل  ال�سرقية،  ال�سل�سلة  على 

اليومي  ق�سفها  خ��الل  من  وذل��ك  ممكن،  ق��دٍر  اأك��رب  اإىل 

بالأ�سلحة الثقيلة، وا�ستهدافها بعمليات نوعية ا�ستباقية يف 

العمق، الأمر الذي اأدى اإىل اإحباط جميع خمططاتها الهادفة 

بال�سيارات  وا�ستهدافه  اللبناين،  الداخل  باجتاه  التو�سع  اإىل 

املفخخة واملتفجرات والعمليات النتحارية«.

وقال العماد قهوجي: »اإن معركتنا مع الإرهاب ما�سية اإىل 

اإل بالق�ساء على جتمعاته  الأمام ول هوادة فيها، ولن تتوقف 

ويف  احل��دود  على  به  يقوم  ن�ساط  واأي  التخريبية،  و�سبكاته 

الداخل. ونحن نعترب هذه املعركة اأولوية مطلقة لدى اجلي�ش، 

اإطار جهود منظومة  يف  لبنان  نعتربها جزًءا من جهد  كما 

�سًرا  يرب�ش  الذي  الداهم  اخلطر  هذا  ملواجهة  الدويل  املجتمع 

بالإن�سانية جمعاء. ومن هذا املنطلق لدينا ملء الثقة باأن الدول 

ال�سديقة ويف طليعتها دول الحتاد الأوروبي، التي نت�سارك واإياها 

قيم احلرية وال�سالم والنفتاح، �ستوا�سل تقدمي الدعم للجي�ش 

امل�سروع  هذا  يكون  اأن  اآملني  اللبنانية،  الأمنية  والأجهزة 

ركيزة  والإدارية،  التقنية  واجلوانب  للتدريب  املخ�س�ش  املهم، 

لبناء املزيد من مداميك التعاون بيننا يف املراحل املقبلة.

مبادرته  على  الأوروب��ي  الحتاد  اإىل  ب�التقدير  متوجًها  وختم 

املميز  وجهدكم  ح�سوركم  لكم  »اأ�سكر  وق��ال،  الطيبة، 

لإجناح هذا الجتاع«.

اللواء ابراهيم

بدوره، �سكر اللواء عبا�ش ابراهيم يف كلمته الحتاد الأوروبي 

وبعثته يف لبنان على اإطالق هذا امل�سروع احليوي، الذي �سيزيد 

من فعالية اجلي�ش واملديرية العامة لالأمن العام يف جمال الأمن 

ومتتني  الداخلي  ال�ستقرار  حماية  ويف  الإره��اب،  ومكافحة 

وجتربته  الر�سالة،  لبنان  يحميان  اللذين  الوطني  الن�سهار 
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الدميوقراطية يف املنطقة. 

اكون  اأن  »ي�سعدين  وق��ال: 

منا�سبة  يف  ال��ي��وم  بينكم 

اإط�����الق م�����س��روع ب��رن��ام��ج 

والأم��ن  للجي�ش  امل�ساعدات 

ال��ع��ام ب��دع��م م��ن الحت���اد 

تقدمي  عرب  املوؤ�س�ستني  هاتني  تعزيز  اإطار  يف  ومتويله،  الأوروبي 

يف  جهة،  من  للم�ساهمة،  والتجهيزات،  والتدريب  اخلربات 

اإ�سالحات  واإج��راء  وال�ستخباراتية  القتالية  القدرات  تقوية 

املعايري  مع  لتتالءم  واللوج�ستية  والإداري��ة  الأمنية  البنية  يف 

ل�ستكمال  دعمهما  اأخ��رى،  جهة  ومن  احلديثة،  العاملية 

مهماتنا الوطنية يف حت�سني مناعة لبنان يف مواجهة الإرهاب 

الذي يتهدد اإن�سانه واأر�سه، بعدما اأثبتت موؤ�س�ساتنا الع�سكرية 

اأجنزت  التي  النوعية  العمليات  بدليل  فاعليتها  والأمنية 

وال�سبكات التي فككت«.

واأ�ساف: »يعي�ش لبنان اأدق مراحل تاريخه احلديث واأخطرها 

من خالل مواجهته الإرهاب الذي يتهدده دولًة ور�سالًة ح�سارية، 

والتفاعل  بالتنوع  يعرف  ل  اإلغائي  عقل  مواجهة  وبالتايل 

احل�ساري بني الثقافات. 

يف معركته ال�سر�سة هذه ينوب لبنان عن العامل عموًما واأوروبا 

ا، ل �سيما يف منع الهجرات غري ال�سرعية. وطننا اآخر  خ�سو�سً

ما  وهذا  منها،  تاأمن  ان  لأوروبا  ميكن  التي  املتو�سط  �سطاآن 

يحتم على اجلميع مّد يد العون اإليه حلماية القيم الإن�سانية 

وو�سع  الت�سرف،  نح�سن  مل  اذا  ب��ال��زوال  امل��ه��ددة  والفكرية 

التي حت�سن بلدنا يف املجالت القت�سادية  امل�سركة  امل�ساريع 

اليوم  نحتفل  الذي  امل�سروع  وما  الأمنية.  وطبعا  والجتماعية 

باإطالقه �سوى منوذج للعمل امل�سرك«. 

وتابع: »اأتوجه بال�سكر اإىل الحتاد الأوروبي وممثليه يف لبنان 

ال�سركة  م�سوؤويل  واأ�سكر  ومتويله.  امل�سروع  هذا  اإطالق  على 

الداخلية  ل���وزارة  التابعة   ،CIVIPOL CONSEI املنّفذة 

الذي  اجلهد  على  اللبناين،  الفريق  مع  بالتعاون  الفرن�سية، 

لإجناح  التقنية،  واخل��ربات  التدريب  جم��الت  يف  �سيبذلونه 

الداخلي ومتتني  ال�ستقرار  الذي يهدف اىل تعزيز  امل�سروع  هذا 

وجتربته  الر�سالة  لبنان  يحميان  اللذين  الوطني  الن�سهار 

موا�سلة  تاأكيد  اأريد  هنا  املنطقة.   يف  الرائدة  الدميوقراطية 

العمل على رفع م�ستوى مهارات عنا�سر املديرية العامة لالأمن 

العام اإدارًيا وعمالنًيا، وجبه الأخطار كي يتمكن اللبنانيون 

والدميوقراطية  احلرية  عماده  نظام  يف  بكرامة  العي�ش  من 

ا  نقي�سً ي�سكل  فلبنان  والثقافية،  احل�سارية  والتعددية 

للكيانات العن�سرية والإلغائية التي جتتاح منطقتنا والعامل«.

اأواخر  اإىل  الأوروب��ي  والحت��اد  لبنان  بني  العالقة  »تعود  وقال: 

الذي  ال�سراكة  اتفاق  هدف  وكان  املا�سي،  القرن  �سبعينات 

امل�سركة  وامل�سالح  القيم  على  الرتكاز   ،2002 العام  يف  وقع 

واأمنًيا  يا  �سيا�سً حواًرا  ت�سمن  اأن  بل  تت�سمن،  اأن  نريدها  التي 

واقت�سادًيا واجتماعًيا اإذا ما اأريد لهذا الوطن اأن يبقى حدوًدا ل 

التي تتهدده، وقد عاناها قبل  تقهر يف وجه موجات الإرهاب 

غريه منذ ت�سعينيات القرن املا�سي، ودائما كان الن�سر حليفنا 

ال�سلطة  و�سرعية  احل�سارية  والقيم  القانون  اإىل  نحتكم  لأننا 

والدينية  الثقافية  تنوعاتهم  على  اللبنانيني  من  املنبثقة 

وال�سيا�سية«.

ونّوه باأّن »ما نحتفل به اليوم عمل مهم جًدا لكون الحتاد 

لبنان  على  اخلطر  نوع  هذه،  م�ساعدته  عرب  يدرك،  الأوروب��ي 

من  العام  والأم���ن  اجلي�ش  به  يقوم  ما  وكذلك  وحجمه، 

مهمات ح�سا�سة ودقيقة، ا�ستطاعت عند منعطفات كثرية 

اإىل مزيد من  النجاح بتميز يف حماية لبنان. وعليه، نتطلع 

التعاون والدعم على اأنواعهما املختلفة، مبا يوؤدي اإىل حماية 

الأمن  اأن  اإىل  التنبه  اإىل  وندعو  امل�سركة.  والقيم  امل�سالح 

روؤية  يتحقق يف معزل عن  اأن  ومنكم ل ميكن  منا  املرجو 

م�سركة للفجوات العميقة التي اأ�سابت لبنان وموؤ�س�ساته من 

جراء موجات نزوح الوافدين اإلينا، وقد جتاوزت بعديدها ثلث 

ما  باأكمله،  لبنان  جغرافيا  على  وتوزعت  اللبناين،  ال�سعب 

والجتماعية  الأمنية  املجالت  يف  �سخمة  اإمكانات  ا�ستنفد 

والقت�سادية والبيئية والدميوغرافية«.

والتما�سك  الأم��ن��ي��ة  والبنية  ال��ع��دال��ة  »م��رب��ع  اأن:  و���س��رح 

�سمود  جوهر  امل�ستدامة  القت�سادية  والتنمية  الجتماعي 

وهو  العامل.  من  امل�سيء  اجلانب  يف  تعي�ش  دولة  وبقائه  لبنان 

اإىل  حتققت  التي  النجاحات  يف  رائ��ًدا  لبنان  اأبقى  الذي  ا  اأي�سً

بداأنا  التي  اخلم�سية  واخلطة  املحدودة،  الإمكانات  رغم  الآن 

تنفيذها يف الأمن العام تتوافق مع مندرجات هذا امل�سروع، ول 

التن�سيقية،  القدرات  تقوية  ال�سفافية،  تفعيل  �سيما يف جمال 

املعدات،  حتديث  الإدارة،  اإ�سالح  املحفوظات،  نظام  حت�سني 

حديثة  تدريبية  برامج  �سمن  الب�سرية  واملوارد  املهارات  تطوير 

وو�سع ا�سراتيجية لو�سائل التوا�سل الجتماعي. وامل�سروع الذي 

نحتفل باطالقه اليوم ي�ساهم يف و�سع اخلطة التطويرية كلها 

مو�سع التنفيذ«.

لبنان  يف  املمثل  الأوروب���ي  لالحتاد  �سكري  »اأك��رر  وختم: 

هذا  و�سع  يف  �ساهم  من  وكل  ل�سن،  كري�ستينا  بال�سفرية 

حتقق  برامج  تطوير  اإىل  ونتطلع  التنفيذ،  مو�سع  امل�سروع 

اأهداف ال�سراكة وحتمي احل�سارات والقيم الإن�سانية. ونوؤكد 

ا�ستمرار العمل على دفع اخلطر عن وطننا بكل ما اأوتينا من 

قوة وعزم بالتعاون مع اجلي�ش وكل الأجهزة الأمنية، وبدعم 

من ال�سلطات الر�سمية وال�سعب اللبناين واملجتمع الدويل«.







اإعداد:

نينا عقل خليل

ن�شاطات 

القيادة
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قائد القّوات اخلا�صة الأمريكية 

اجلرنال Thomax يزور لبنان

ويلتقي العماد قهوجي و�صباًطا

 Raymond اجلرنال  الأمريكية  اخلا�صة  القوات  قائد  زار 

مع  اجتمع  حيث  لبنان،  مرافق  وفد  راأ�س  على   Thomax
الأو�صاع  معه  وعر�س  الريزة،  يف  قهوجي  العماد  اجلي�س  قائد 

ا  خ�صو�صً البلدين،  جي�صي  بني  التعاون  وعالقات  العامة، 

وتاأمني  وجتهيزها،  اخلا�صة  ال��وح��دات  تدريب  جم��الت  يف 

احتياجاتها املختلفة يف اإطار برنامج امل�صاعدات الأمريكية 

املقّررة للجي�س اللبناين.

العمليات  مديرية  الأمريكي  الوفد  زار  الجتماع،  وعقب 

حيث التقى مديرها العميد الركن زياد احلم�صي وعدًدا من 

ال�صباط، ليتوّجه بعدها اإىل ثكنة الفوج املجوقل يف غو�صطا، 

حيث التقى قائد الفوج العقيد الركن جان نهرا الذي اأطلعه 

على مهّمات الفوج ون�صاطاته التدريبية.

يف  الزائر  الوفد  �صرف  على  غ��داء،  حفل  اأقيم  وللمنا�صبة، 

اجلي�س  قائد  اإليه  ان�صّم  للفوج،  التابع  امليداين  ال�صباط  نادي 

العماد جان قهوجي وع�صو املجل�س الع�صكري اللواء الركن 

جورج �صرمي وعدد من كبار ال�صباط، مّت خالله تبادل الدروع 

التذكارية.



ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة يف  ن��ائ��ب ق��ائ��د  زار 

اجل��رنال  الأمريكية  الو�صطى  القيادة 

مرافق  وفد  راأ���س  على   James Craig
اجلي�س  قائد  م��ع  لقاء  وعقد  لبنان، 

العماد جان قهوجي.

التعاون  عالقات  البحث  تناول  وق��د 

الع�صكري بني جي�صي البلدين.

غرفة  اإىل  ال��وف��د  ان��ت��ق��ل  ذل���ك  ب��ع��د 

اىل  ث��ّم  املخابرات،  مديرية  عمليات 

م��رك��ز ت��دري��ب ف���رع امل��ك��اف��ح��ة يف 

حيث  ح���م���ان���ا، 

���ا  ح�������ص���ر ع���ر����صً

ق��ت��ال��ًي��ا ق��ّدم��ه 

عنا�صر الفرع.

الوفد  زار  كما 

ف����وج امل���غ���اوي���ر، 

ا�صتقبله  ح��ي��ث 

ق���ائ���ده ال��ع��ق��ي��د 

ال���رك���ن م����ارون 

ال����ق����ب����ي����ات����ي، 

ح���������ص����ور  يف 

ع�����ص��و امل��ج��ل�����س 

ال��ع�����ص��ك��ري ال���ل���واء ال��رك��ن ج��ورج 

ا�صتمع  وق���د  ال��ف��وج.  و���ص��ب��اط  ���ص��رمي 

مهّمة  حول  �صرٍح  اإىل   Craig اجل��رنال 

لها  يخ�صع  ال��ت��ي  وال��ت��دري��ب��ات  ال��ف��وج 

التدريب  فريق  باإ�صراف  الع�صكريون، 

الأمريكي.

الأمريكي  الوفد  زار  التايل،  اليوم  ويف 

قائد  والتقى  اجل��وّي��ة،  حامات  قاعدة 

هيكل  زياد  الركن  العميد  القاعدة 

وبحث معه يف م�صائل تتعّلق بالتدريب، 

نوع  من  لطوافة  بياين  عر�س  جرى  ثم 

.Puma
كما زار الوفد مدر�صة القّوات اخلا�صة، 

له  كانت  حيث  البحر  مغاوير  وف��وج 

الركن  العقيد  الفوج  قائد  برفقة  جولة 

التدريب،  حممد امل�صطفى على مراكز 

اللواء  ح�صره  غ��داء،  بحفل  اختتمت 

الفوج  و�صباط  ���ص��رمي  ج��ورج  ال��رك��ن 

ومدعّوون.

ن�شاطات 

القيادة

العدد 22372

Craig واجلرنال الأمريكي ...
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... ووفد من مكتب نائب 

وزير الدفاع الأمريكي للعمليات 

اخلا�صة وحماربة الإرهاب

اإطار دعم جهود اجلي�س  يف 

مكافحة  جمال  يف  اللبناين 

التعاون  وت��ع��زي��ز  الإره�����اب، 

اجلي�صني  ب��ني  ال��ع�����ص��ك��ري 

زار  والأم���ريك���ي،  اللبناين 

مكتب  م���ن  وف����د  ل��ب��ن��ان 

الأمريكي  الدفاع  وزير  نائب 

وحماربة  اخلا�صة  للعمليات 

الإرهاب برئا�صة ال�صيد مارك 

الوفد  اجتمع  وق��د  ل��وي�����س. 

بالعماد قائد اجلي�س يف ح�صور 

الأم��ريك��ي  ال��دف��اع  ملحق 

 ،Quirk Richard العقيد 

العام  الو�صع  حيث مّت عر�س 

وال��ت��ع��اون ال��ع�����ص��ك��ري بني 

لقاءات  عقد  ث��ّم  اجلي�صني. 

ن��ائ��ب رئي�س  م��ع ك��ل م��ن 

نائب  للعمليات،  الأرك��ان 

للتخطيط  الأرك���ان  رئي�س 

ون���ائ���ب رئ��ي�����س الأرك�����ان 

للتجهيز.

ا بعّدة جولت  وقام الوفد اأي�صً

ميدانّية �صملت: قيادة القّوات 

اجل���وي���ة، ق���اع���دة ح��ام��ات 

الرّبية  احل��دود  ف��وج  اجل��وي��ة، 

فوج  املجوقل،  الفوج  الثاين، 

الثامن،  امل�صاة  ولواء  املغاوير، 

املهّمات  اّطلع خاللها على 

يف  ال��وح��دات  تنّفذها  ال��ت��ي 

جمال مكافحة الإرهاب.



جان  ال��ع��م��اد  اجلي�س  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

ع�صاء  حفل  اأقيم  وبح�صوره،  قهوجي، 

ملحق  مهمة  انتهاء  ملنا�صبة  تكرميي 

 Richard العقيد  الأم��ريك��ي  ال��دف��اع 

Quirk ومغادرته لبنان، وذلك يف املجّمع 
الع�صكري – جونيه.

ال�صفارة  باأعمال  القائم  احلفل  ح�صر 

 Richard Jones ال�صيد  الأمريكية 

يرافقه وفد من ال�صفارة، رئي�س الأركان 

من  وع��دد  �صلمان  وليد  الركن  اللواء 

كبار ال�صباط.

العماد  األقى  ثم  الوطني،  الن�صيد  بداية 

بال�صّيد  فيها  رّح��ب  كلمة  قهوجي 

على  واأثنى  واحل�صور،  به  واملحتفى  جونز 

Quirk طوال  اجلهود التي بذلها العقيد 

»نلتقي  وق���ال:  لبنان،  يف  وج���وده  ف��رة 

العقيد  العزيز  ال�صديق  لتكرمي  اليوم 

انتهاء  ملنا�صبة   ،Richard Quirk
م�صوؤولياته كملحق للدفاع الأمريكي 

يف لبنان، وكلمة حق تقال: اإن العقيد 

اإىل  مهّمته  على  اأميًنا  كان   ،Quirk
وج���وده يف  ف��رة  وط���وال  احل���دود،  اأق�صى 

لبنان، اأعطى مثاًل نا�صًعا عن مناقبية 

ال�صابط الأمريكي، املتفاين يف اأداء واجبه 

واملخل�س جلي�صه ووطنه.

اأو  ومب����وازاة ذل���ك، مل ي��ّدخ��ر ج��ه��ًدا 

اإّل وبذله يف �صبيل تعزيز عالقات  ن�صاًطا 

جي�صينا  ب��ني  ال��ع�����ص��ك��ري  ال��ت��ع��اون 

والعمل  ال�صديقني، 

تطوير  على  ال��دوؤوب 

امل�صاعدات  برنامج 

املقّررة  الأمريكية 

اللبناين،  للجي�س 

وف����ق اح��ت��ي��اج��ات��ه 

ك��ل  يف  امل���ل���ّح���ة 

الظروف،  من  ظرف 

قتالنا  يف  ا  وخ�صو�صً

امل���������ص����رك ���ص��د 

الإرهاب.

اأيها  جهودك  اإن 

�صتبقى  ال�����ص��دي��ق، 

�صجل  يف  حم���ف���ورة 

اللبناين،  اجل��ي�����س 

وه����ي ب��ال��ت��اأك��ي��د 

ح��اف��ًزا  �صت�صّكل 

اأن  اآملني  خَلَلِفك، 

َخَلف  خري  يكون 

خلري �َصَلف.

َفَلَك كّل ال�صكر 

مل�صلحة  اأجن��زمت��وه  م��ا  على  والتقدير 

اجلي�س اللبناين، واأخل�س التمنيات بدوام 

النجاح والتوفيق يف م�صوؤولياتك املقبلة. 

ال�صفارة  اإىل  كذلك  والتقدير  وال�صكر 

ال�صفري  �صعادة  ب�صخ�صكم  الأمريكية 

قوًل  اأثبّتم  اأن  بعد   ،Richard Jones
و�صعبه،  للبنان  حمبتكم  عمق  وفعاًل 

الدعم  توفري  على  املتوا�صل  و�صهركم 

بالعالقات  والرتقاء  اللبناين،  للجي�س 

الثنائية بيننا اإىل اأف�صل امل�صتويات«.

بعد ذلك، وّجه العقيد Quirk كلمة 

الدعوة  على  اجلي�س  قيادة  فيها  �صكر 

و�صام  اجلي�س  قائد  قّلده  ثم  الكرمية، 

التقدير الع�صكري من الدرجة الف�صية.

ن�شاطات 

القيادة

العدد 24372

قيادة اجلي�ش كّرمت ملحق الدفاع الأمريكي املغادر لبنان







ا�شتحقاقات 

ومهمات
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ملنا�سبة انتهاء 

االنتخابات 

البلدية

العماد قهوجي 

يجتمع بكبار 

�صباط اجلي�ش

وينّوه بروح 

املناقبية والتجّرد 

لدى الع�صكريني

النتخابات  انتهاء  ملنا�صبة 

عقد  والختيارية،  البلدية 

جان  العماد  اجلي�س  قائد 

الريزة،  يف  اجتماًعا  قهوجي 

�صّم رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �صلمان وكبار �صباط 

القيادة، وقادة الوحدات الكربى، حيث مّت تقومي الإجراءات 

الأمنية التي نّفذها اجلي�س طوال مراحل العملية النتخابية.

املوؤ�ص�صة  اأف���راد  جميع  بجهود  قهوجي  العماد  ن��ّوه  وق��د 

اأم��ن  حفظ  يف  �صاهموا  اأو  ���ص��ارك��وا  ال��ذي��ن  الع�صكرية 

النتخابات، وحّيا فيهم التزام القوانني والأنظمة الع�صكرية 

واأّكد  والتعاطي بروح املناقبية والتجّرد مع جميع الناخبني، 

املعايري  وفق  الوطني  ال�صتحقاق  هذا  اإجناز  على  �صهرهم  اأّن 

على  دلياًل  اأخرى  مّرة  �صكّل  قد  الدقيقة،  الأمنية  وال�صروط 

يف  الأمنية،  والأجهزة  الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  احل��ازم  القرار 

حماية مناخ احلرية وال�صتقرار والدميوقراطية يف الوطن.

يف  الأمني  الو�صع  اإيالء  على  م�صّدًدا  قهوجي  العماد  وختم 

حماولت  لإحباط  الأق�صى،  الهتمام  احلدود  وعلى  الداخل 

البالد،  يف  ال�صتقرار  مب�صرية  امل�ّس  الإرهابية  املجموعات 

به��ا  مت��ّر  الت��ي  ال�صتثنائية  ال��ظ��روف  ظل  يف  ا  خ�صو�صً

املنطق��ة.



ا�شتحقاقات 

ومهمات

العدد 28372

اأداء اجلي�ش �صمانة للحياة الدميقراطية

لإج��راء  املنا�صبة  الأج���واء  اجلي�ش  اأّم��ن 

جميع  يف  والختيارية  البلدية  النتخابات 

مّكنت  التي  التدابري  مّتخًذا  اللبنانية،  املناطق 

�صمن  اآرائ��ه��م  عن  التعبري  من  املواطنني 

والطماأنينة.  والدميقراطية  احلرية  من  اأجواء 

النتخابات  لهذه  الأوىل  املرحلة  وم��ن 

الأخرية  املرحلة  اإىل  و�صوًل   ،)2016/5/8(

يوؤكد  مبا  الأم��ور  �صارت   ،)2016/5/29(

ال�صمانات  حر�ش اجلي�ش وقدرته، على توفري 

كانت  اأًيا  لبنان،  يف  الدميقراطية  للممار�صة 

الظروف يف البالد.

الرهان كان كبرًيا

كبرًيا  ال��ره��ان  ك��ان  لقد 

ع���ل���ى اإم����ك����ان اإج������راء 

و�صط  البلدية  الن��ت��خ��اب��ات 

اأج�����واء اأم��ن��ي��ة م��ري��ح��ة يف 

فيه  يتحّمل  ال���ذي  ال��وق��ت 

اجلي�س اأعباء مهمات �صعبة 

وم�����ص��وؤول��ي��ات ج��ّم��ة. لكن 

اجلي�س وكما عهدناه دائًما، 

اأّن��ه على  واأك��د  بعهوده  وفى 

والأح��م��ال  امل�صوؤوليات  ق��در 

الثقيلة.

تدابري وقائية

وتدابري مبا�صرة

النتخابات،  اإج���راء  قبيل 

اتخذت قيادة اجلي�س �صل�صلة 

مبا  وق��ائ��ي��ة،  اأمنية  ت��داب��ري 

قيد  الأو���ص��اع  بقاء  يكفل 

حماولة  اأي  واإف�صال  ال�صيطرة 

�صري  وتعرقل  ال�صتقرار  تهدد 

ال�صتحقاق الد�صتوري. واإ�صافة 

اإىل اخلطوات امليدانية يف هذا 

اجلي�س  قيادة  دعت  ال�صياق، 

ع���رب ب��ي��ان��ات اأ���ص��درت��ه��ا، 

التام  التجاوب  اإىل  املواطنني 

اّتخذتها  التي  التدابري  مع 

واإىل  الع�صكرية،  ال��وح��دات 

اإ�صكال  اأي  ع��ن  الإب����الغ 

لن  اأّن��ه��ا  اإىل  م�صرية  اأم��ن��ي، 

حم��اول��ة  اأي  م���ع  ت��ت��ه��اون 

لعرقلة  اأو  بالأمن  لالإخالل 

التدابري  الن��ت��خ��اب��ات.  �صري 

بتدابري  ا�صتكملت  الوقائية 

النتخابات،  خالل  مبا�صرة 

ت��رك��ي��ز ح��واج��ز  مّت  ح��ي��ث 



وت�صيري دوريات مكّثفة حول 

اأقالم القراع.

م�����ص��ه��د ال��ع�����ص��ك��ري��ني 

مركز،  كل  قرب  املتاأّهبني 

كان م�صدر ارتياح واطمئنان 

الأم���ور  فتّمت  للمواطنني، 

ب�����ص��ال���ص��ة وه�����دوء. وح��ي��ث 

ا���ص��ت��ج��دت م�����ص��ك��ل��ة م��ا، 

التن�صيق  عمليات  كانت 

حلظة  ال��ق��ائ��م��ة  وامل��ت��اب��ع��ة 

بلحظة بني القيادة والوحدات 

ما  باتخاذ  كفيلة  املنت�صرة، 

للمعاجلة  اإجراءات  من  يلزم 

الفورية وتطويق اأي ذيول.

يف  ب�صال�صة  الأم���ور  ���ص��ارت 

النتخابات  مراحل  جميع 

دون  م����ن  ان���ت���ه���ت  ال���ت���ي 

ت���ذك���ر، بل  اإ����ص���ك���الت 

ت�����ص��ري��ح��ات  اإن 

ال����ف����ع����ال����ي����ات 

على  وامل��واط��ن��ني 

عك�صت  ال�صواء، 

الرت�����ي�����اح ل����دور 

اجل��ي�����س واأ����ص�������ادت ب��اأدائ��ه 

ال����ف����اع����ل، ومب��ن��اق��ب��ي��ة 

التزموا  الذين  الع�صكريني 

البقاء على م�صافة واحدة من 

من  التدّخل  وعدم  اجلميع، 

العملية  ِب�صري  بعيد  اأو  قريب 

ب��اب  م��ن  اإّل  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 

احلفاظ على الأمن.
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النتخابات،  انتهاء  وم��ع 

بال�صكر  ال��ق��ي��ادة  توّجهت 

اأب���دوا  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني  اإىل 

اإج��راءات  مع  وا�صًحا  جتاوًبا 

والأمنية،  الع�صكرية  القوى 

اح��رام  اإىل  اجلميع  ودع��ت 

اأًيا  نتائج العملية النتخابية 

معها  التعامل  واإىل  كانت، 

وح�صارية،  دميقراطية  ب�صورة 

وال���ت���زام ال��ق��وان��ني و���ص��روط 

�صّيما  ل  العامة،  ال�صالمة 

النار  اإط��الق  عن  المتناع 

ا... ابتهاًجا اأو اعرا�صً

ارتياح واأمل

اجراءات  كانت  اإذا  اأخرًيا، 

والدقيقة،  املكّثفة  اجلي�س 

ح�����ص��ول  دون  ح���ال���ت  ق���د 

اأداء  فاإن  تذكر،  اإ�صكالت 

خالل  عام  ب�صكل  اجلي�س 

اإىل  اأع��اد  ال�صتحقاق،  ه��ذا 

باإمكان  الأم��ل  اللبنانيني 

اإجراء خمتلف ال�صتحقاقات 

املقبلة.  املراحل  يف  الوطنية 

من  قّدم  الأداء  هذا  اأن  كما 

جديد الدليل على عمق التزام 

اجلي�س احلياة الدميقراطية يف 

البالد، وعلى قدرته ومناقبية 

رج���ال���ه، ف���ال ان��ت�����ص��اره يف 

مواجهة الإرهابيني يف اجلرود، 

الإ�صرائيلي  العدو  ويف مواجهة 

اأعاقه عن توفري  يف اجلنوب، 

الأجواء املنا�صبة لالنتخابات، 

ال�صيا�صية  النق�صامات  ول 

التاأثري  ا�صتطاعت  العميقة 

على مناقبيته وان�صباطه.

ا�شتحقاقات 

ومهمات

العدد 30372





اأّيها الع�سكريون

ع�صر  ال�����ص��اد���س  ال��ع��ي��د  يف 

للمقاومة والتحرير، ن�صتذكر 

باإكبار واإجالل �صهداء الوطن 

وجرحاه، هوؤلء الأبطال الذين 

اأناروا بدمائهم الطاهرة �صعلة 

العدّو  الن�صر على  اإىل  الطريق 

حدود  وتر�صيخ  الإ�صرائيلي، 

الوطنية  وال�صيادة  الكرامة 

التي تنت�صرون على امتدادها، 

حيث توا�صلون الدفاع عنها، 

من  �صرب  ب��ك��لِّ  والتم�صك 

ترابها يف مواجهة هذا العدّو. 

بالعيد  الحتفال  ويتزامن 

هذا العام مع ا�صتمرار ال�صغور 

وبالتايل  �صنتني،  ملّدة  الرئا�صي 

غ��ي��اب رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة 

البالد، الذي ميّثل رمًزا لوحدة 

على  ال�صاهرة  والعني  الوطن، 

ا�صتقالله و�صالمة اأرا�صيه. 

اأّيها الع�سكريون

املراحل  خ��الل  اأثبتم  لقد 

ال�����ص��اب��ق��ة، ك��ف��اءت��ك��م يف 

وحدته  و�صون  الوطن  حماية 

الرغم  على  وا�صتقراره،  واأمنه 

املدّمرة  احلروب  ا�صتمرار  من 

التحديات  كما  ج���واره،  يف 

ال���داخ���ل���ي���ة ال���ك���ث���رية، 

ا�صتقرار  ع��ل��ى  فحافظتم 

وحر�صتم  اجلنوبية  احل���دود 

 1701 ال���ق���رار  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 

مع  بالتن�صيق  ومندرجاته 

القّوات الدولية، كما وا�صلتم 

م��ك��اف��ح��ة الإره��������اب يف 

الداخل وعلى احلدود ال�صرقية 

جهودكم  لتتّوج  هوادة،  بال 

امل��ي��دان،  يف  و�صجاعتكم 

ال�صتباقية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات 

يف  نّفذمتوها  التي  النوعية 

عمق التنظيمات الإرهابية، 

اخلناق  ت�صييق  يف  اأ�صهم  ما 

واإحباط خمّططاتها  عليها، 

مناعة  من  للنيل  الإجرامية 

وبف�صل  الداخلية.  ال�صاحة 

توفري  مّت  املبذولة  جهودكم 

البلدية  لالنتخابات  الأم��ن 

والختيارية يف البالد.

اأّيها الع�سكريون

لقد اأر�صيتم من جديد قواعد 

وجعلتم  ال��دمي��وق��راط��ي��ة، 

مو�صع  موؤ�ص�صتكم  م��ن 

جميًعا،  اللبنانيني  ث��ق��ة 

الدويل،  املجتمع  ثناء  وحمط 

فكونوا على قدر هذه الثقة، 

على  احل��ف��اظ  هاج�صكم 

الأخطار،  مواجهة  يف  لبنان 

وحماية الدميوقراطية و�صيغة 

العي�س امل�صرك بني اأبنائه. 

امل��ق��اوم��ة  ي���وم  يف ذك����رى 

با�صمكم  اأج��ّدد  والتحرير، 

بكّل  العمل  اجلي�س  التزام 

م�صري  لك�صف  ال��و���ص��ائ��ل 

رف��اق��ك��م امل��خ��ط��وف��ني ل��دى 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره��اب��ي��ة، 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ري��ره��م 

امل��ح��رري��ن،  برفاقهم  اأ���ص��وة 

اأفراد  امل�صاعر  باأعمق  واأحّيي 

تقا�صموا  الذين  عائالتهم، 

وال�صرب  الأمل  م���رارة  واإي��اه��م 

اأف��راد  اأحيي  كما  واملعاناة، 

عائالت �صهداء اجلي�س الذين 

اأرواحهم ليبقى الوطن،  بذلوا 

وجلميع  ل��ه��م  م��ّن��ا  وع��ه��د 

اجلي�س  يبقى  اأن  املواطنني، 

والت�صحية  لل�صرف  م��ن��ارًة 

والوفاء.

اأمر اليوم

العدد 32372

العماد قهوجي يف ذكرى يوم املقاومة والتحرير:

اجلي�ش �صيبقى منارًة لل�صرف والت�صحية والوفاء

يف العيد ال�صاد�ش ع�صر للمقاومة 

اجلي�ش  قائد  ج��ّدد  والتحرير، 

اليوم  اأمر  يف  قهوجي  جان  العماد 

اجلي�ش  التزام  باملنا�صبة،  ال�صادر 

لك�صف  الو�صائل  بكّل  العمل 

م�صري الع�صكريني املخطوفني لدى 

التنظيمات الإرهابية.

واإج��الل  باإكبار  ا�صتذكر  واإذ 

الذين  وجرحاه  الوطن  �صهداء 

الن�صر  اإىل  الطريق  �صعلة  اأن��اروا 

تعّهد  الإ�صرائيلي،  العدو  على 

لل�صرف  منارًة  اجلي�ش  يبقى  اأن 

والت�صحية والوفاء.

يف ما ياأتي ن�ش اأمر اليوم.



اإحتفالت يف الريزة واملناطق يف الذكرى ال�صاد�صة ع�صرة للمقاومة والتحرير

للمقاومة  ع�صرة  ال�صاد�صة  ال��ذك��رى  ملنا�صبة 

باحة  يف  رمزي  ع�صكري  احتفال  اأقيم  والتحرير، 

وزارة الدفاع الوطني يف الريزة، ح�صره رئي�س الأركان 

اجلي�س  قائد  ممثاًل  �صلمان  وليد  الركن  اللواء 

والوحدات  الأج��ه��زة  وق��ادة  قهوجي،  ج��ان  العماد 

املدنيون،  واملوّظفون  و�صباطها،  للقيادة  التابعة 

حيث جرت مرا�صم رفع العلم وتالوة اأمر اليوم الذي 

وّجهه قائد اجلي�س اإىل الع�صكريني باملنا�صبة.

قيادات  يف  احتفالت  اأقيمت  نف�صه،  الإط��ار  ويف 

والقّوات  وامل��دار���س،  والكّليات  واملعاهد  املناطق 

اجلوية والبحرية، و�صائر الوحدات الكربى، تخّللتها 

تالوة اأمر اليوم وعرو�س ع�صكرية رمزية. كما زارت 

وفود من قيادة اجلي�س الوحدات املنت�صرة يف منطقة 

اجلنوب وقّدمت لها التهنئة مبنا�صبة العيد.
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كلمة القائد

بعد الن�شيد الوطني اللبناين، 

املمثل  احلفل  عريف  األ��ق��ى 

رّحب  كلمة  احل��داد  يو�شف 

توّجه  ث��م  باحل�شور،  فيها 

من  بكلمة  قهوجي  العماد 

التي  الدورة  �شباط  اإىل  القلب 

�شل�شلة  يف  ممّيزة  اعتربها 

دورات �شباط اجلي�ش، موؤكًدا 

اأنها عانت كثرًيا يف مراحل 

م��ع��ّي��ن��ة ب�����ش��ب��ب ال��ظ��روف 

ال�شعبة التي رافقتها. 

تعمل  القيادة  باأن  اجلي�ش  قائد  واأّكد 

الأم���ام،  اإىل  ال���دورة  �شباط  دف��ع  على 

الذي  الغنب  للتعوي�ش قدر الإمكان عن 

حلق بهم يف تلك املراحل.

فارق  تعلمون، هناك  واأ�شاف: »كما 

ال�1986  ودورة  دورتكم  بني  كبري  زمني 

يف  اأّن��ك��م  يعني  وه��ذا  �شبقتها،  التي 

الوظائف  معظم  �شتت�شّلمون  ما،  وقت 

الكربى  القيادّية 

والقوى  اجلي�ش  يف 

وبالتايل  الأمنّية، 

�شيكون م�شتقبل 

ه���ذه امل��وؤ���ش�����ش��ات 

بدوركم  مرتبًطا 

كبري.  ح���دٍّ  اإىل 

طبيعي  اأم���ر  ه��ذا 

ال���رات���ب���ّي���ة  يف 

ال��ع�����ش��ك��رّي��ة، 

القيادّية  الوظائف  يتناوبون  فال�شباط 

بحكم مرور الزمن وبحكم كفاءتهم 

اإىل  اخلدمة  من  بع�شهم  وخروج  طبًعا، 

التقاعد، من هنا نقول دائًما اإّن التالمذة 

ال�شباط هم قادة الغد وحماة الوطن«.

تت�شّلم  ال����دورة  ه���ذه  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

خمتلف  يف  ق��ي��ادّي��ة  وظ��ائ��ف  ال��ي��وم 

»البع�ش  ق���ائ���اًل:  اجل��ي�����ش،  وح����دات 

والبع�ش  وكتائب،  اأف��واج  قادة  منكم 

الألوية،  يف  مهّمة  وظائف  لديه  الآخ��ر 

الإدارّي��ة  والوحدات  املخابرات،  ومديرّية 

يف  جميًعا  اأ�شبحتم  اأي  واللوج�شتّية، 

موقع امل�شوؤولّية«.

اإىل  »بالن�شبة  اجلي�ش:  قائد  واأ���ش��اف 

الو�شع العام، كّلكم تعلمون ما يجري 

يف حميط لبنان ويف �شوريا بالتحديد، من 

ا  اأي�شً يجري  وما  دموّية،  واأح��داث  اأزمات 

�شيا�شّية  جتاذبات  من  وطننا  داخل  يف 

�شات الدولة. لكن  واإرباك يف عمل موؤ�شّ

ال�شعب،  الواقع  ه��ذا  من  الرغم  على 

اأوؤّكد لكم باأن و�شع لبنان هو الأف�شل 

ا على ما يجري يف �شائر بلدان  حالًيا قيا�شً

املنطقة، وحّتى يف البلدان الأوروبّية.

نحن  ال�شيطرة.  حتت  الأمني  الو�شع 

وهذا  م�شى،  وق��ٍت  اأّي  من  اأك��ر  اأقوياء 

اجلي�ش  ق��ّوة  �شبب:  م��ن  لأك��ر  يعود 
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»االن�صهار  دورة  احتفلت 

الوطني« )دورة الـ1994( بيوبيلها 

ع�صاء  حفل  فاأقامت  ي،  الف�صّ

ال�صباط - جونيه،  نادي  �صاهًرا يف 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ح�صره 

مرلني،  ال�صيدة  وعقيلته  قهوجي 

واملدير العام لقوى االأمن الداخلي 

و�صباط  ب�صبو�ش،  اإبراهيم  اللواء 

من الدورة مع عقيالتهم.

ي  االحتفال باليوبيل الف�ضّ

لدورة »االن�ضهار الوطني«

قائد اجلي�ش يهّنئ ال�صباط

ويوؤّكد اأّن لبنان �صيبقى 

�صاته واحًدا باأر�صه و�صعبه وموؤ�صّ



بقدراته  دة  املتج�شّ الأر�ش  على  الفعلّية 

املعنوّية  وقّوته  رجاله،  واإرادة  الع�شكرّية 

لكونه ميّثل ال�شرعّية، وثقة اللبنانيني 

ا ثقة  به على اختالف مكّوناتهم، واأي�شً

كفاءة  اأثبت  اأن  بعد  ال��دويل،  املجتمع 

قتالّية عالية يف حماربة الإرهاب وحماية 

واأك��ره��ا  امل��راح��ل  اأ���ش��ع��ب  يف  لبنان 

خطورة«. 

اأن  الكبرية،  املفارقات  »من  واأردف: 

ال�شعيد  على  بال�شتقرار  لبنان  ينعم 

على  م�شتقّر  غ��ري  وي��ك��ون  الأم��ن��ي، 

ه��ذان  ك��ان  ول��و  ال�شيا�شي،  ال�شعيد 

اأف�شل  لبنان  لكان  متالزمني،  الأمران 

بكثري من واقعه اليوم، ل بل اأف�شل دول 

املنطقة والعامل.

لو�شع  ج��ًدا  م��رت��اح��ون  اأّن��ن��ا  �شحيح 

البالد،  يف  الأم��ن��ي  وللو�شع  املوؤ�ش�شة، 

ملا  ومتيّقظني  ح��ذري��ن  نبقى  لكّننا 

وخماطر،  حتديات  من  الأي���ام  حتمله 

نازًفا.  ي��زال  ل  حولنا  ال�شوري  فاجلرح 

ويف  العلن  يف  ُتطرح  م�شاريع  وهناك 

دوي��الت،  اإىل  املنطقة  لتجزئة  اخلفاء 

الأمور  اإليه  �شتوؤول  ما  الوا�شح  غري  ومن 

امل�شالح  ت�شابك  بفعل  امل�شتقبل،  يف 

الإثنّية  وال�شراعات  قليمّية،  والإ  الدولّية 

واملذهبّية القائمة يف اأكر من بلد.

اأنه مهما  اأخ��رى،  م��ّرًة  اأوؤّك��د  اأّنني  اإّل 
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لبنان  �شيبقى  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  يح�شل 

بف�شل  �شاته،  وموؤ�شّ و�شعبه  باأر�شه  واحًدا 

وجهود  وجهودكم  اجلي�ش  جهوزّية 

كل الع�شكريني. هذه قناع��ة را�شخ��ة 

لدّي«.

اخلارج،  اإىل  جولتي  »يف  قائاًل:  وتابع 

امل�شوؤولني،  اأعلى  من  كالًما  �شمعت 

ودعم  لبنان  على  احلر�ش  فيه  اأّك��دوا 

اجلي�ش، وكان راأيهم واحًدا: اإّن ا�شتقرار 

لبنان مرتبط بقّوة اجلي�ش اللبناين ولي�ش 

مبا يجري يف املنطقة، واإّن احلفاظ على 

اإىل  ال�شبيل  هو  احل��دود  و�شبط  اجلي�ش 

اأداء  يف  اأكفياء  نكون  ما  وبقدر  ذلك. 

بقدر  الوطني،  بدورنا  ك  ونتم�شّ مهّماتنا 

ال��دول  دع��م  ونتلّقى  الوطن  نحمي  ما 

ال�شديقة.

هذا  اإقامة  على  اأهّنئكم  اخلتام،  يف 

للدورة،  ي  الف�شّ اليوبيل  مبنا�شبة  احلفل 

معنا  احلا�شرات  عقيالتكم  واأح��ّي��ي 

اليوم، لأنهّن بالن�شبة اإىل اجلي�ش ميّثلن 

الوجه الآخر للت�شحية، و�شند ال�شباط يف 

على  واأن��ا  والأعباء.  امل�شاعب  مواجهة 

ال�شباط  �شّجعت  طاملا  ال�شخ�شي  امل�شتوى 

يزيد  الذي  اللقاء،  هذا  مثل  اإقامة  على 

رف��اق  ب��ني  العائلية  وال��رواب��ط  اللحمة 

املوؤ�ش�شة  متا�شك  يف  وي�شهم  ال�شالح، 

الع�شكري  ال�شعيدين  على  الع�شكرّية 

والجتماعي«.

كلمة الدورة 

البحري  الركن  العقيد  ال��دورة  طليع 

ا�شتهّلها  كلمة  األقى  ال���درزي  ج��ورج 

اجلي�ش  قائد  اإىل  بال�شكر  متوجًها 

مل�شاركته واللواء الركن ب�شبو�ش ورفاق 

ال�شالح يف اإحياء هذا اللقاء العائلي. 

 25 من  اأكر  بعد  مًعا،  »نلتقي  وقال: 

عاًما على انت�شابنا اإىل الكّلية احلربية، 

يف  خلدمتنا  ي  الف�شّ باليوبيل  لنحتفل  ل 

املوؤ�ش�شات الع�شكرية والأمنية فح�شب، 

يف  مهمة  حمطات  مًعا  لن�شتعيد  ب��ل 

حياتنا الع�شكرية منذ اأن اخرنا التزام 

�شعار ال�شرف، الت�شحية، والوفاء، ومار�شنا 

ف�شقط  الل��ت��زام،  ه��ذا  وال��ق��ول  بالفعل 

اليوم  ننحني  �شهداء  �شبعة  بيننا  من 

اأرواحهم  ونحيي  الغالية  ذكراهم  اأمام 

ون�شتمد منهم القّوة والرجاء. كما غاب 

دائًما  ن�شتعيد  لنا  رفيقان  باجل�شد  عنا 

وبقيت  مًعا  ع�شناها  جميلة  حلظات 

منطبعة يف البال«.

واأ�شاف: »لول ت�شحيات رفاقنا ال�شهداء، 

وجميع ال�شباط والع�شكريني يف اجلي�ش 

اليوم  كّنا  ملا  الأخ��رى،  الأمنية  والقوى 

به  يحيط  ما  على  لبنان  بقي  وملا  هنا، 

من حروب وماآ�ٍش ودمار.

التي  ال�شامية  ال��ر���ش��ال��ة  ه��ي  ت��ل��ك 

نبقى  اأن  اليمني  واأق�شمنا  حملناها، 

موقعه،  يف  كٌل  نحن،  وها  لها.  اأوفياء 

الرّب  يوم  كل  جندد  والوعد،  العهد  على 

ا للدولة وذوًدا عن الوطن.  بالق�شم اإخال�شً

اأطلق على دورتنا  كيف ل، ونحن من 

ت�شمية »دورة الن�شهار الوطني« لإمياننا 

باأن لبنان يقوى بوحدة اأبنائه وبت�شامنهم 

والتفافهم حول دولتهم وموؤ�ش�شاتهم، ويف 

من  هي  التي  اجلي�ش  موؤ�ش�شة  مقّدمها 

كل لبنان وجلميع اللبنانيني«.

بال�شكر  ال��دورة  طليع  ختاًما  وتوّجه 

الدعوة  تلبيتهم  على  ال��دورة  رف��اق  اإىل 

اإىل هذا اللقاء، واإىل امل�شاهمني يف اإجناح 

اأع�شاء اللجنة املنّظمة  احلفل، ل �شّيما 

يًدا  البقاء  اإىل  الرفاق  داعًيا  والأ�شدقاء، 

متما�شكة  واإرادة  واح��ًدا  وقلًبا  واح��دة 

ومتجّذرة، على اأمل اأن نحيي مًعا اليوبيل 

الذهبي لدورتنا، دورة »الإن�شهار الوطني«.

لقائد  رمزية  هدايا  تقدمي  مّت  بعدها، 

الأم��ن  ل��ق��وى  ال��ع��ام  وللمدير  اجلي�ش 

الداخلي. 

منا�سبة
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الوطني  ال��دف��اع  وزارة  باحة  يف  اأقيم 

طبّية  وحدة   300 ت�شّلم  ملنا�شبة  احتفال 

اللبناين  للجي�ش  هبة  مقّدمة  فردية، 

بالتعاون   Roads for life من جمعية 

مع ال�شفارة الإ�شبانية.

الإ�شبانية  ال�شفرية  الحتفال  ح�شر 

 Milagros Hernando ال�����ش��ي��دة 

جهاد  الركن  العميد   ،Echevarria
جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  عمر 

الإ�شباين  الع�شكري  امللحق  قهوجي، 

 Ricardo Pardo Lopez العقيد 

 Roads For Life رئي�شة   ،Sando

ال�������ش���ي���دة زي��ن��ة 

والإعالمي  قا�شم، 

من  األ���ف���ا  روين 

اجل��م��ع��ي��ة ووف���د 

م��راف��ق. وق��د تال 

ال��رك��ن  العميد 

ع����م����ر ك���ت���اب 

باملنا�شبة  �شكر 

قائد  العماد  با�شم 

اجلي�ش و�شّلمه لرئي�شة اجلمعية.

�شبق الحتفال، لقاء عقد يف مكتب 

الإ�شبانية   ال�شفرية  �شّم  اجلي�ش،  قائد 

لها،  املرافق  والوفد  اجلمعّية  ورئي�شة 

حقيبة  ع��ن  من���وذج  ت��ق��دمي  وتخّلله 

الإ�شعافات الفردية للعماد قهوجي.

جي�سنا
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300 وحدة طبّية فردية

من جمعية Roads for life واإ�صبانيا

EMC الفرن�شي اجتماعات اللجنة اللبنانية - الفرن�صية اجلي�ش  يف  الدولية  الع�شكرية  العالقات  مدير  قام 

 Bernard يرافقه اجلرنال ،Hugues Delort - Laval اللواء

Boyard بزيارة اىل لبنان ا�شتمّرت نحو ثالثة اأيام.
الأركان  رئي�ش  نائب  مع  للوفد  لقاء  الزيارة،  برنامج  �شمل 

مدير  ح�شور  يف  احلّتي،  م��ارون  الركن  العميد  للتخطيط 

ال�شباط،  من  وعدد  الدين  زهر  دريد  الركن  العميد  التعليم 

اجلانبني  بني  للتعاون  جديدة  خلطة  الإيجاز  قاعة  يف  وعر�ش 

احلّتي  الركن  العميد  �شرمي،  جورج  الركن  اللواء  ح�شره 

م�شتوى  على  اجتماعات  اإىل  ال�شباط،  كبار  من  وع��دد 

اللجن�ة الع�شكري��ة التنفيذي��ة EMC الت��ي ت�ش��م ممثل��ني 

عنه��ا.



درا�شية  بعثة  لبنان  زارت 

الوطني  الدفاع  كّلية  من 

ن��ي��ج��ريي��ا  ج���م���ه���وري���ة  يف 

وذل��ك،  نويزي،  بنجامني  اأنيموين  اللواء  برئا�شة  الحت��ادي��ة 

بهدف اإجراء درا�شة جيو ا�شراتيجية بعنوان »امل�شائل الأمنية 

ال�شرورية للتنمية الجتماعية والقت�شادية يف لبنان - درا�شات 

لنيجرييا«.

ويف هذا ال�شياق زار الوفد جامعة الروح القد�ش يف الك�شليك، 

وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  ث��ّم  فليحان،  با�شل  معهد 

زار  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة. ك��م��ا 

للقيادة  �شهاب  ف��وؤاد  كّلية 

والأركان، والكلية احلربية 

فادي  والعميد  مّكه  علي  الركن  العميد  قائديهما  والتقى 

مهّماتهما  على  واّط��ل��ع  ال�شباط،  م��ن  ع��دد  اإىل  الغرّيب 

وبراجمهما التدريبية.

ا، حفالت ا�شتقبال اأقامتها قيادة اجلي�ش  تخّللت الزيارة اأي�شً

على �شرف الوفد، وزيارات اإىل بع�ش املراكز ال�شياحية والأثرية 

يف لبنان.

جي�سنا
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غداء تكرميي 

لقائد ال�صفينة 

احلربية االأملانية 

لبنان Erfurt املغادر 

الع�شكري  النادي  يف  اأقيم 

تكرميي  غ���داء  امل���رك���زي 

قائد  مهّمة  انتهاء  ملنا�شبة 

الأملانية  احلربية  ال�شفينة 

لبنان،  املوؤقتة يف  املّتحدة  الأمم  العاملة �شمن قوات   ،Erfurt
.CDR Thomas Klitzsch املقدم البحري

الركن  العميد  البحرية  القوات  قائد  ح�شر احلفل كٌل من 

البحري ماجد علوان ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

 Claudio الربازيلي  الأم���ريال  الدولية  البحرية  ال��ق��ّوة  قائد 

الع�شكري  امللحق   ،Henrique Mello De Almeida

الأملاين، قائد جمموعة الزوارق الأملانية و�شباط من اجلانبني.

و�شام  به  املحتفى  علوان  البحري  الركن  العميد  منح  وقد 

التقدير الع�شكري من الدرجة الف�شّية.

وفد ع�صكري نيجريي يزور لبنان
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ال�صفارة االأ�صرتالية 

اأحيت ذكرى �صهدائها

الذين  �شهدائها  ذك��رى  اأ�شراليا  اأحيت 

ق�شوا يف لبنان خالل معارك احلرب العاملية 

يف  �شفارتها  اأقامته  باحتفال  وذلك  الأوىل، 

مدافن دول الكومنولث يف ق�شق�ش - بريوت.

ال�شيد  الأ�شرايل  ال�شفري  الحتفال  ح�شر 

غ�شان  الركن  العميد   ،Glenn Miles
الوطني  ال��دف��اع  وزي���ر  مم��ث��اًل  ع��ط��اال��ل��ه 

جان  العماد  اجلي�ش  وق��ائ��د  مقبل  �شمري 

ممثلني  اإىل  اأجنبية،  و�شخ�شيات  قهوجي، 

لبنان  يف  املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  ق��وات  عن 

من  مفرزة  �شاركت  وقد  اأخرى.  ومنظمات 

مو�شيقى اجلي�ش يف الحتفال حيث عزفت 

 The last Post الأ�شراليت��ني  املقطوعت��ني 

.The Reveilleو

يف اإطار التعاون القائم بني اجلي�شني اللبناين والربيطاين، اجلي�ش والقّوات امللكية الربيطانية يف متارين بحرية

الربيطانية  امللكية  اجلوية  القوات  من  طوافة  نّفذت 

بال�شراك مع طوافة من القوات اجلوية ومركب من القوات البحرية ووحدة من 

واإنقاذ يف قاعدة حامات  اللبناين، متارين بحث  الطبابة الع�شكرية يف اجلي�ش 

اجلوية والبقعة البحرية املقابلة لها. 

ة،  تاأتي هذه التمارين يف اإطار رفع م�شتوى جهوزية الوحدات الع�شكرية املخت�شّ

عمليات  تخّللتها  وقد  البحر،  يف  الطارئة  الأح��داث  خالل  الفاعل  للتدخل 

ا�شتطالع واإغاثة واإخالء، وتقدمي الإ�شعافات الأولية للم�شابني.



احتفلت الكّلية احلربية بتخريج الدورة احلادية واخلم�شني 

لآمر �شرية.

تراأ�ش الحتفال الذي اأقيم يف �شاحة ال�شرف، العميد الركن 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  الكّلية  قائد  غرّيب  فادي 

وقطع  القيادة  اأجهزة  خمتلف  من  �شباط  وح�شره  قهوجي، 

خارج  من  املدّربني  وال�شباط  الكّلية  �شباط  اإىل  اجلي�ش، 

مالكها.

ال�شباط املتخّرجون �شهاداتهم من قائد الكّلية  وقد ت�شّلم 

اأول  املالزم  ال��دورة  طليع  مع  التذكارية  ال��دروع  تبادل  الذي 

الن�شب  اأمام  التذكارية  ال�شورة  التقاط  وقبل  طعوم.  مي�شال 

حفل  اأقيم  حيث  ال�شرف  رده��ة  اإىل  والنتقال  التذكاري، 

العميد الركن غرّيب كلمة  األقى  اأنخاب للمنا�شبة،  تبادل 

اأهمية  اإن  املتخّرجون،  ال�شباط  »اأيها  قال فيها:  باملتخّرجني 

التي  املعلومات  حجم  يف  تكمن  اتبعتموها،  التي  ال��دورة 

بفنون  املرتبطة  تلك  �شواء  تنّوعها،  عن  ف�شاًل  تلقيتموها 

املرتبطة  تلك  اأو  الأ�شلحة،  وا�شتخدام  العام  التكتي  القتال 

والإداري��ة،  والتنظيمية  القانونية  والأ�شول  العامة  بالثقافة 

كفاءتكم  م�شتوى  رفع  يف  الأث��ر  بالغ  جلميعها  كان  اإذ 

الع�شكرية. لكن من ال�شرورة مبكان، لكم ولوحداتكم 

اإذ  العملي،  التطبيق  ما اكت�شبتم حّيز  ت�شعوا  اأن  وللجي�ش، 

وينبغي  منها،  يفاد  ول  تطّبق  ل  ومعارف  ملعلومات  قيمة  ل 

اأدائكم نحو  روؤ�شاوؤكم ومروؤو�شوكم باختالف  اأن ي�شعر  هنا 

قواعد  على  بناًء  التطوير،  على  قدرتكم  وبازدياد  الأف�شل، 

حيث  املعا�شر،  عاملنا  ظ��روف  مع  تتنا�شب  علمية  واأ�ش�ش 

الدور  وال�شاملة،  الفردية  واملهارات  والتقنيات  للعلوم  اأ�شبح 

الأ�شا�ش يف توفري متطّلبات احلروب احلديثة«.

اجلي�ش  امللقاة على عاتق  اجل�شام  امل�شوؤوليات  »اإن  واأ�شاف: 

يف هذه املرحلة الدقيقة، تتطّلب من الع�شكريني جميًعا ويف 

وثوابتها  املوؤ�ش�شة  التزام مبادئ  �شرايا،  اأنتم كاآمري  مقّدمهم 

الذات.  ونكران  واملناقبية  الن�شباط  قيم  والتزام  الوطنية، 

فكونوا على قدر هذه الآمال، لتبقى موؤ�ش�شتكم حمط ثقة 

من  بالوطن  يحيط  ما  خ�شم  يف  اأنظارهم  وقبلة  اللبنانيني، 

الإ�شرائيلي  العدو  ميّثلها  التي  تلك  �شواء  وحتديات،  اأخطار 

التحديات  اأو  لبنان،  على  دائمان  خطران  وهما  والإره��اب، 

يتطّلب  ما  وهذا  �شوريا،  يف  اجلارية  الأح��داث  عن  الناجمة 

واجلهد حلماية احلدود  ال�شهر  املزيد من  من وحدات اجلي�ش 

واملواطنني، ومنع اأي حماولة لالإخالل مب�شرية ال�شلم الأهلي، 

جمتمعنا  اأب��ن��اء  ب��ني  امل�شرك  العي�ش  �شيغة  وا�شتهداف 

الواحد«.

الأخالقي  بامل�شتوى  التنويه  من  يل  ب��ّد  »ل  قائاًل:  وختم 

واملدّربني  الدورة  مدير  وبجهود  به،  متّيزمت  الذي  والن�شباطي 

الذين واكبوكم طوال هذه الدورة، متمنًيا لكم التوفيق يف 

تبخلوا  لن  باأنكم  وثقة  اأمل  امل�شتقبلية، وكّلي  وظائفكم 

عزيًزا  �شاخًما  لبنان  ليبقى  ت�شحية،  باأّي  الأيام  من  املقبل  يف 

موفور املنعة والكرامة«.
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تخريج دورة اآمر �ضرية:

ال تبخلوا باأي ت�صحية ليبقى لبنان �صاخًما عزيًزا
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مناورة قتالية بالذخرية 

احلّية للتالمذة الرتباء نّفذ  اخلا�شة،  القوات  مدر�شة  باإ�شراف 

تالمذة ال�شنة الثانية يف مدر�شة الرتباء، 

بال�شراك مع وحدات من القوات الرّبية 

واجلوّية والبحرّية، مناورة قتالية بالذخرية احلّية يف حقل رماية 

اإرهابية  جمموعة  على  الق�شاء  حتاكي  حامات،   – حنو�ش 

نة يف اأماكن مبنية.  متح�شّ

وق��د ن��ّف��ذت خ��الل امل��ن��اورة رم��اي��ات 

بالطوافات واملدفعية والدبابات والأ�شلحة 

املتو�شطة واخلفيفة، بالإ�شافة اإىل تفجري 

عبوات نا�شفة لفتح ثغرات. كما �شملت عمليات دعم من 

ال�شاطئ بوا�شطة الزوارق البحرية، وعمليات دعم جوي واإنزال، 

واإخالء جرحى من حقل املعركة بوا�شطة الطوافات.

فوج التدخل ال�صاد�ش

يحتفل بتخريج دورة التدخل الثالثني

التدخل  فوج  قائد  عي�شى  م��روان  الركن  العميد  ح�شور  يف 

املتخّرجني  واأه���ايل  واملدعّوين  ال�شباط  من  وع��دد  ال�شاد�ش 

الع�شكريني، اأقيم يف قيادة الفوج يف الزهراين احتفال ملنا�شبة 

تخريج دورة التدخل الثالثني.

التامة  اجلهوزية  اأّك��دت  قتالية  عرو�ش  الحتفال  تخّلل 

به  يّت�شف  ال���ذي  ال��رف��ي��ع  وال��ت��دري��ب��ي  الح����رايف  وامل�����ش��ت��وى 

مّت  كما  �شهادتهم،  املتدّربون  ت�شّلم  بعدها  الع�شكريون، 

عر�ش موجز م�شّور عن ن�شاطات الدورة.

فيها  اأثنى  الركن عي�شى كلمة  العميد  الفوج  قائد  واألقى 

على م�شتوى التدريب واخلّريجني، ودعاهم اإىل الت�شّلح باملعرفة 

ك  الع�شكرية والفنون القتالية والثقة العالية بالنف�ش، والتم�شّ

اآداء  يف  الح��راف  اإىل  و�شوًل  والتدريب،  والأنظمة  بالقوانني 

املهّمات.



اجدبرا  بلدية  جمل�ش  اأزاح 

عن  ال�شتار  البرون،  ق�شاء   -

ال�شهيد  املغوار  الرقيب  ن�شب 

قزحيا روكز، يف احتفال اأقيم 

ال�شيدة،  كني�شة  �شاحة  يف 

�شابا  الركن  العقيد  ح�شره 

الها�شم ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وعدد 

من ال�شخ�شيات، اإ�شافة اإىل اأبناء البلدة والقرى املجاورة.

البلدي  املجل�ش  ع�شو  حتدثت  الوطني،  الن�شيد  بعد 

املحامية زينة �شاهر التي طالبت باأن يعود عيد ال�شهداء 

والأطهر  الأقد�ش  العيد  »لأن��ه  ر�شمية،  عطلة  يوم  اي��ار   6 يف 

والأ�شمى«.

واألقت ماري اإيلينا روكز كلمة عائلة ال�شهيد التي توجهت 

اإىل روح عمها ال�شهيد روكز وقالت: »اأيها ال�شهيد البطل اأنت 

ومنطقة  اجدبرا  بلدتك  اأر�ش  من  بقعة  كّل  يف  وحا�شر  حّي 

وا�شمك م�شّجل يف  البرون ل بل يف ذاكرة كل من عرفوك 

كتاب تاريخ الأجماد يف املوؤ�ش�شة الع�شكرية«. كما �شكرت 

با�شم العائلة جمل�ش بلدية اجدبرا برئا�شة حميد خوري وكّل 

من �شارك يف اإحياء ذكرى ال�شهيد.

وكانت كلمة للقائمقام روجيه طوبيا قال فيها: »يف ح�شرة 

اجلي�ش اللبناين و�شهدائه، نعجز عن و�شف حمّبتنا للموؤ�ش�شة 

ن�شف  اأن  لنا  كيف  بها...  كنا  ومت�شّ واإمياننا  الع�شكرية 

املرحلة  هذه  يف  ا  خ�شو�شً اللبناين  اجلي�ش  به  يقوم  الذي  الدور 

احلرجة التي نعي�شها اليوم...«. وختم بالقول: »ل مالذ لنا اإل 

اجلي�ش اللبناين«.

يف  امل�شاركة  على  اجلي�ش  قائد  ف�شكر  البلدية  رئي�ش  اأما 

تكرمي ال�شهيد البطل مطالًبا القيادات ال�شيا�شية مبزيد من 

الأمنية من كل  والقوى  �شبيل حماية هذا اجلي�ش  اجلهد يف 

عني �شريرة اأو حا�شدة.

ال�شيدة  اإىل باحة �شنديانة كني�شة  بعد ذلك توّجه اجلميع 

الها�شم  �شابا  الركن  العقيد  اجلي�ش  قائد  ممثل  اأزاح  حيث 

ورئي�ش البلدية ال�شتار عن متثال ال�شهيد روكز.
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ن�صب تذكاري 

للرقيب املغوار 

ال�صهيد قزحيا 

روكز يف اجدبرا
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اجلي�ش يوّزع م�صاعدات كويتّية يف التبانة

اللبناين بالتعاون مع �شندوق الزكاة الكويتي  وّزع اجلي�ش 

التبانة وحميطها،  ة غذائية يف منطقة  1500 ح�شّ الفتوى،  ودار 

اإىل  اللبناين  اجلي�ش  ي�شعى  التي  امل�شاعدات  اإط��ار  يف  وذل��ك 

تاأمينها للمنطقة.

العميد  ع�شر  الثاين  امل�شاة  لواء  قائد  التوزيع  عملّية  وح�شر 

الفتوى احلاج  دار  الإغاثة يف  ورئي�ش هيئة  الرّز،  �شعيد  الركن 

اجلي�ش  عنا�شر  عمل  وقد  ال�شباط.  من  وعدد  عيتاين  ريا�ش 

على اإي�شال امل�شاعدات الغذائية اإىل منازل املواطنني يف خمتلف 

اأحياء التبانة.

مباريات اللغة الفرن�صية 

يف خمتلف وحدات اجلي�ش

رفع  وبغية  والفرن�شي،  اللبناين  اجلي�شني  بني  الثقايف  التعاون  تعزيز  اإطار  يف 

لدى  الع�شكرية  البعثة  نّظمت  الفرن�شية،  باللغة  الع�شكريني  اهتمام  م�شتوى 

اجلي�ش،  قيادة  يف  التعليم  مديرية  مع  بال�شراك  لبنان،  يف  الفرن�شية  ال�شفارة 

وحدات  خمتلف  من  واأفراًدا  ورتباء  �شباًطا  �شملت  الفرن�شية  اللغة  يف  مباريات 

اجلي�ش.

مبيدات ملكافحة 

ال�صونة يف البقاع

يف اإطار املهّمات الإمنائية التي ينّفذها 

الزراعة،  وزارة  مع  وبالتن�شيق  اجلي�ش، 

اجلوية  للقّوات  تابعة  طوافات  قامت 

بر�ش مبيدات خا�شة مبكافحة ح�شرة 

حقول  ف��وق  ال�شونة، 

حمافظة  يف  القمح 

البقاع.

املهّمة  �شملت  وقد 

م��ع��اجل��ة م�����ش��اح��ة 

م��ن  ك���ل���م2   355

ح���ق���ول ال���ق���م���ح يف 

الكني�شة،  مناطق: 

كفردان،  بوداي،  �شليفا،  الأحمر،  دير 

احلدث، �شهل بريتال، عدو�ش، جمدلون، 

النا�شرية،  اليا�ش،  بّر  زنون،  دير  مقنة، 

ح�شم�ش،  رعيت،  رياق،  النهري،  علي 

تربل، �شهل كفرزبد، 

غ��زّي��ل، ح��و���ش ب��اي، 

ر���ش��اد، حدث  ال��ّن��ب��ي 

ب��ع��ل��ب��ك، ح��زي��ن، 

حو�ش  ب����رده،  ح��و���ش 

ال��ذه��ب، ح��و���ش ت��ّل 

وحو�ش  طليا  �شوفّية، 

�شنيد.
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اإخماد حرائق

اأ�شدرتها  بيانات  عّدة  يف  اجلي�ش  قيادة  اأعلنت 

املنت�شرة  اجلي�ش  وح��دات  اإن  خمتلفة،  بتواريخ 

الدفاع  من  عنا�شر  م��ع   بالإ�شراك  عمالنًيا، 

املدين، ومبوؤازرة طوافة تابعة للقوات اجلوية، عملت 

على اإخماد حرائق �شّبت يف خراج بلدات: جعيتا، 

ال�شعديات،  داريا،  نابيه، كوكبا، حول،  بط�شاي، 

حر�ش قلحات، الكورة واخلرديل. وقّدرت امل�شاحات 

احلرجية  الأ���ش��ج��ار  م��ن  دمٍن   500 بنحو  املت�شررة 

والأع�شاب.

رمز ي�صمح بالولوج اإىل الن�صخة االإلكرتونية 

لـ»اجلي�ش« و»الدفاع الوطني«

 Smart Phones الذكية  الهواتف  حلاملي  ميكن 

 QR Code Reader :حتميل اأحد برامج قراءة الرموز مثاًل

 Windows Store مثل:  بها  اخلا�شة  املتاجر  خالل  من 

Scan الرمز  Play Store ،APP Store، وا�شتخدامه مل�شح 
املوجود على ال�شفحة الأوىل للن�شخ الورقية اخلا�شة مبجلتّي 

اجلي�ش والدفاع الوطني للولوج اإىل اأر�شيفهما املن�شور على 

اخلا�شية  هذه  و�شتكون  الإنرنت.  على  اجلي�ش  موقع 

متوافرة يف املجلتني اعتباًرا من العدد 372 )اجلي�ش( والعدد 

97 )الدفاع الوطني(.







�أجهزة 

اإعداد:�لقيادة

ندين البلعة خريالله
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جهاز تاأليل عمل الأركان املركزي

ذاكرة اجلي�ش ومركز معلومات اأركانه ابتكار  �سّريتها،  وحفظ  املعلومات  تاأليل  بني 

التقنيات  وتطوير  ال�سلة  ذات  التقنية  الربامج 

ملواكبة  الع�سكرية  �سة  املوؤ�سّ يف  امل�ستخدمة 

واملوؤ�س�سات  الكربى  باجليو�ش  اأ�سوًة  التطّور، 

ال�سخمة، اإىل اإدارة �سبكة متكاملة ت�سل القيادة 

بوحداتها املنت�سرة... يحظى جهاز تاأليل عمل 

اأجهزة  بني  كربى  باأهمية  املركزي  الأرك��ان 

وتكنولوجيا  املعلوماتية  �سعيد  على  القيادة 

التوا�سل والت�سال. وهو ي�سعى اليوم لأن يكون 

ذاكرة اجلي�ش ومركًزا ت�سب فيه كل معلومات 

اجلهاز  هذا  على  اأكرث  وللتعّرف  الأرك��ان. 

لنا لقاء مع  ومهّماته واأق�سامه واإجنازاته، كان 

رئي�سه العميد الركن اليا�ش اأبو جودة.

اجلي�ش يقود قافلة التطّور

واالت�صاالت  املعلوماتية  لتكنولوجيا 

يف املجتمعات عموًما ويف تطوير اجليو�ش 

كربى،  اأهمية  ا،  خ�صو�صً وجهوزّيتها 

االإداري  العمل  �صعيَدي  على  وذل���ك 

واملهمات العمالنية. فمكننة االأعمال 

وتزيد  وتفّعله  العمل  ت�صّرع  االإداري����ة 

املعلومات  حفظ  خالل  من  االإنتاجية 

التي  االأخطاء  اآمن، مع جتّنب  ب�صكٍل 

عادًة.  البدائي  الورقي  العمل  عن  تنتج 

والعودة  املعلومات  تخزين  اأ�صبح  وق��د 

يف  ال�صتثمارها  عنه،  غنى  ال  اأمًرا  اإليها 

التوقعات  وتقدير  القرارات  اتخاذ  جماَل 

امل�صتقبلية.

الواقع،  ه��ذا  من  انطالًقا 

املركز  اجلي�ش  قيادة  اأن�صاأت 

العام  يف  ل��الإدارة  االإلكرتوين 

فريًدا  اآن��ذاك  وك��ان   ،1968

وال�صرق  لبنان  يف  نوعه  من 

يف  عليه  اأطلق  وقد  االأو�صط، 

ما بعد ا�صم مديرية التاأليل.

وم������ع ت�����ط�����ّور اجل��ي�����ش 

االإداري����ة  متطلباته  وزي����ادة 

القيادة  وحاجة  واللوج�صتية 

اأعمالها،  لتاأليل  واأركانها 

جهاز   1984 العام  يف  اأن�صئ 

ت���األ���ي���ل ع��م��ل االأرك������ان 

مبا�صرًة  ارتبط  الذي  املركزي 

االأرك������ان، كما  ب��رئ��ي�����ش 

ثانوية  تاأليل  مراكز  اأن�صئت 

ل��الأرك��ان  تنظيمًيا  تتبع 

والتجهيز  )العديد  االأرب��ع��ة 

وال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ع��م��ل��ي��ات( 

لبع�ش  تتبع  تاأليل  واأق�صام 

داخل  املتمركزة  املديريات 

مبنى قيادة اجلي�ش، اأما فّنًيا 

باجلهاز  ارتبطت  فقد  وتقنًيا 

املركزي.

�سلة و�سل

الأ�سا�سية  املهمات  هي  ما   •
التي يقوم بها اجلهاز؟

ج��ودة  اأب���و  ال��رك��ن  العميد  يجيب 

اأعمال  تاأليل  باجلهاز  اأن��ي��ط  ق��ائ��اًل: 

يف  وال��رب��ط  واأجهزتها  القيادة  اأرك���ان 

القيادة  رب��ط  اإىل  باالإ�صافة  بينها،  ما 

الثابتة  واالأج��ه��زة  وال��وح��دات  بالقطع 

القيادة،  ه��ذه  مقّر  خ��ارج  املتمركزة 



والتوا�صل  والربيد  ال�صبكات  خالل  من 

يديرها  العملية  هذه  املعلومات.  وتبادل 

وامل�صورة  امل�صاعدة  ا  اأي�صً اجلهاز وهو يقّدم 

والربامج.

متركز اجلهاز عند اإن�صائه يف الطابق 

مبنى  يف  اأربعة  الرقم  املبنى  من  االأول 

قيادة اجلي�ش، وب�صبب االأحداث االأمنية 

اإىل  والعنا�صر  العتاد  معظم  نقل  مت 

الكلية احلربية للحفاظ عليها، وبقي 

للجهاز مكتب واحد يف الطابق املذكور 

وكانت  االأركان.  مع  املبا�صر  للتوا�صل 

حفظ  برجمة  حتليل  ت�صمل:  مهّماته 

املعلومات  نوعية  حتديد  املعلومات، 

حتويلها  وط��ري��ق��ة  اإدخ��ال��ه��ا  ال��واج��ب 

واإخراجها وو�صع التعليمات اخلا�صة بها 

عند اللزوم، و�صع روزنامة عمل االأجهزة 

العائدة  التقنية  الربامج  و�صع  الثانوية، 

عنا�صر  تن�صئة  املعلومات،  �صّرية  حلفظ 

املركزي  اجلهاز  واإدارة  الثانوية  االأجهزة 

وتوجيهه.

اجلهاز  وجتهيز  ع��دي��د  ج���دول  ل  ُع���دِّ

 .2002 العام  يف  اآخرها  كان  مّرات  عّدة 

متقدمة  اإ�صافية  مهمات  اإليه  واأ�صِنَدت 

وفق احلاجات امل�صتجّدة، فبات يعنى ب�: 

م�صاريع  لتنفيذ  الالزمة  الدرا�صات  و�صع 

قيادة  قبل  من  واملقّررة  املقرتحة  التاأليل 

تاأليل  وتطوير  وبرجمة  حتليل  اجلي�ش، 

وو�صعها  اجلي�ش  قيادة  اأركان  م�صاريع 

حفظ  االأرك��ان،  تاأليل  مراكز  بت�صرف 

اجلهاز،  بعمل  تتعلق  التي  املعلومات 

ال�صهر على تاأمني �صّرية حفظ املعلومات 

الثانوية،  التاأليل  مراكز  يف  و�صالمتها 

مراكز  على  والتقني  الفني  االإ���ص��راف 

اجلي�ش  قيادة  اأركان  يف  التاأليل  واأق�صام 

التاأليل يف ما  اأعمال  واأجهزتها وتن�صيق 

بينها، اإدارة �صبكة القيادة، العمل على 

تاأليل  ومراكز  اجلهاز  اإنتاجية  تطوير 

وعتاده  اجلهاز  عديد  اإدارة  االأرك���ان، 

اإىل  اإ�صافة  عنا�صره،  تن�صئة  ومتابعة 

والرتقية.  التطويع  جلان  معظم  تاأليل 

القيادة  اأرك����ان  اجل��ه��از  ي���زّود  كما 

متعلقة  حمفوظة  معلومات  واأجهزتها 

رئي�ش  موافقة  اأخذ  بعد  وذلك  بعملها 

االأركان.

تعاون مع اإدارات ر�سمّية 

وجهات اأخرى

اجلهاز  اإىل  اأوكلت  اأخ��رى،  جهة  من 

مهمة التن�صيق مع اإدارة ال�صري لتزويدها 

دفاتر  ع��ن  لديه  حمفوظة  معلومات 

تعود  التي  ال�صيارات  بع�ش  وعن  ال�صوق 

تكليف  ا  اأي�صً ومّت   .1990 العام  قبل  ملا 

رئي�ش اجلهاز مبهمة التن�صيق والتعاون 

القطاع  وم�صاريع  درا�صات  مركز  مع 

التنمية  ل�صوؤون  الدولة  لوزارة  التابع  العام 

تبادل  اأ�صفر عن  التن�صيق  االإداري��ة. هذا 

واأنظمة  املعلومات الفنية وتطوير برامج 

وتدريب  اجلي�ش،  قيادة  لدى  املعلوماتية 

�أجهزة 

�لقيادة

العدد 52372

العميد اأبو جودة متحدًثا اإىل مندوبة »اجلي�ش«

تدريب الخت�صا�صيني



واالأفراد  والرتباء  ال�صباط  عدد كبري من 

وتطوير  واالأنظمة،  الربامج  اأحدث  على 

اأنظمة احلماية لل�صبكات واملعلومات، 

حيث اأن املعلومات يف اجلي�ش متواجدة 

غري   Intranet داخلية  �صبكة  على 

خا�ش  حماية  بنظام  وموؤّمنة  مفتوحة، 

يعّر�صها  قد  تقني  خطاأ  اأي  من  يقيها 

للخرق.

مع  التعاون  خالل  من  اجلهاز  ي�صعى 

التطورات  ملواكبة  املعنية  املوؤ�ص�صات 

ال�صريعة يف قطاع املعلومات. وهو ي�صّدد 

على تاأهيل املوارد الب�صرية، وعلى تاأمني 

لتطوير  احل��دي��ث��ة،  وال��ربام��ج  االأج��ه��زة 

واأركانها،  القيادة  اأج��ه��زة  يف  العمل 

االإلكرتوين  �صي  التخ�صّ التدريب  وتطوير 

 .E-learning

يف  التاأليل  مديرية  مع  اجلهاز  يتعاون 

لتطبيق  االإخت�صا�صيني  تدريب  جمال 

وتطويرها.  املعلوماتية  اأمن  تعليمات 

اجلامعية  الوكالة  مع  يتعاون  كما 

اإطالق  اأجل  من   AUF للفرنكوفونية 

حول  اأ�صا�صية،  ا�صتباقية  توعية  حملة 

لها  ال��ت��ع��ّر���ش  ميكن  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر 

لالإنرتنت،  الوا�صع  االنت�صار  ج��ّراء  من 

على  ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  يطلق  و���ص��وف 

ويتّم  اخل�صو�ش.  هذا  يف  م�صتويات  عدة 

مركز  مع  ال�صعيد  هذا  على  التن�صيق 

اال�صرتاتيجية  وال��درا���ص��ات  ال��ب��ح��وث 

واالأرك��ان  للقيادة  �صهاب  فوؤاد  وكلية 

ومديرية  احلربية  والكلية 

امل�صروع،  الإجن��اح  التعليم، 

اإ�صافة  جديد.  كل  ومتابعة 

ت��ع��اون مع  ث��ّم��ة  ذل���ك،  اإىل 

املوؤ�ص�صة الدفاعية االأمريكية 

مبا  الربامج  لتطوير   DIRI
يخدم عمل االأركان واأجهزة 

القيادة.

اإدارة ال�سبكة

من  التاأليل  جهاز  يتاألف 

هما:  ��ني  اأ���ص��ا���ص��يَّ ق�����ص��َم��ني 

وق�صم  ال�صبكة  اإدارة  ق�صم 

ولكل  والتطوير،  الدرا�صات 

ومهّماته.  ف��روع��ه  منهما 

ال�صبكة  اإدارة  ق�صم  رئي�ش 

يو�صح  املندلق  �صربل  النقيب 

الق�صم  هذا  مهّمات  اأبرز  اأّن 

اإدارة  ه���ي:  وم�����ص��وؤول��ي��ات��ه، 

واإدارة  اجلي�ش  قيادة  �صبكة 

 Domain الرئي�ش  النطاق 

لل�صبكة   Controller
الداخلية اخلا�صة باأركان قيادة 

وت�صغيله،  واأجهزتها،  اجلي�ش 

وتقدمي امل�صاعدة الفنية والتقنية ملراكز 

االأركان،  لهذه  التابعة  التاأليل  واأق�صام 

املعلومات  تبادل  و�صرّية  حماية  تاأمني 

بني اأركان القيادة واأجهزتها واملحافظة 

على اأمن �صبكات االت�صال، اإدارة خادم 

للجي�ش  الداخلي  االإل��ك��رتوين  املوقع 

هذا  يت�صمنها  التي  ال��ربام��ج  وجميع 

املوقع وخادم تبادل امللفات االإلكرتونية 

خدمة  اإدارة  االإن��رتن��ت،  �صبكة  على 

داخل  االأجهزة  على  وتوزيعها  االإنرتنت 

والقطع  الوطني  ال��دف��اع  وزارة  مبنى 

والوحدات املحيطة بها، وتيومي الربامج 

اخلا�صة   Antivirus للفريو�صات  امل�صادة 

ب�صكل  واأجهزتها  القيادة  ب��اأرك��ان 

دوري.

الدرا�سات والتطوير

للجي�ش  الداخلي  االإلكرتوين  املوقع 

ق�صم  بها  يعتّز  التي  االإجن��ازات  اأبرز  هو 

مهمات  وتتمحور  والتطوير.  الدرا�صات 

املهند�ش  النقيب  رئي�صه  بح�صب  الق�صم 

وائ��ل امل�����ص��ري، ح��ول اإج���راء ال��درا���ص��ات 

اأرك��ان  من  املطلوبة  التاأليل  مل�صاريع 

القيادة واأجهزتها اأو تلك التي يقرتحها 

الق�صم بعد اإطالعه على طبيعة العمل 

ال��ربام��ج  تنفيذ  ال��ق��ي��ادة،  يف  االإداري 

اجلهة  مع  الدائم  بالتن�صيق  املطلوبة 

الق�صم  يف  ال��ربام��ج  جتربة  امل�صتفيدة، 

و�صرعتها،  عملها  ح�صن  من  للتاأكد 

كيفية  على  امل�صتفيدة  اجلهة  تدريب 

ب�صكل  وا�صتثماره  الربنامج  ا�صتعمال 

دائ����م، وحت��دي��ث امل��وق��ع االإل��ك��رتوين 

على  والعمل  وتيوميه  للجي�ش  الداخلي 

اإغنائه بالربامج وال�صفحات املتنوعة.

هذا املوقع لك!

اأن  امل�صري  املهند�ش  النقيب  ي�صرح 

االإداري  العمل  ل  يف�صّ زال  ما  الع�صكري 

مع  متاًما  بعد  يتاآلف  مل  فهو  الورقي، 

على  والعمل  املعلوماتية  تكنولوجيا 

اأن  امل��رت��ق��ب  م��ن  لكن  احل��وا���ص��ي��ب. 

للجي�ش  الداخلي  املوقع  ه��ذا  يكون 

اأعماله  ولت�صهيل  خلدمته  ابُتكر  الذي 
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لتحفيزه  و�صيلة  املعلومات،  اإىل  وو�صوله 

هذا  عنوان  الكمبيوتر.  ا�صتخدام  على 

املوقع هو:

• http://www.lebarmy.mil.lb/
intralebarmy/home.aspx

• http://www.extranet.army/
intralebarmy/home.aspx

متنّوعة  �صفحات  على  املوقع  يحتوي 

م ب�صكل دائم. وت�صمل معلوماته:  ُتيوَّ

القيادة:  وتوجيهات  القائد  ن�صاطات   -

الدوري  االجتماع  التوجيهية،  الن�صرات 

واأمر اليوم.

االإعالمي،  املوقف  وا�صتعالم:  اإعالم   -

بيانات اأمنية ومعلومات عن العدو.

الت�صكيالت،  الع�صكريني:  اأو�صاع   -

واال���ص��ت��ق��االت،  الت�صريح  ال��رتق��ي��ات، 

التطويع، الزفاف والوفيات.

ريا�صية،  ع�صكرية،  ن�صاطات:   -

اجتماعية وثقافية.

- القطع والوحدات.

الن�صاطات  الع�صكرية:  الطبابة   -

واخلدمات ومواعيد االأطباء...

- النوادي الع�صكرية.

مناهج  التدريبية،  املراجع  التعليم:   -

 CTP الدرا�صية،  واملكاتب  ال���دورات 

مناهج  ودرا���ص��ات،  بحوث   ،training
اختبارات الدخول اإىل الكلية احلربية، 

االخت�صا�صيني،  ال�صباط  اخ��ت��ب��ارات 

لل�صباط  ال�صنوية  الريا�صية  االختبارات 

وتعّلم اللغة االإنكليزية. 

- الربامج: تبادل امللفات االإلكرتونية، 

احت�صاب  املحروقات،  ال��ع��ددي،  البيان 

وعالمات  ال�صنوية  الريا�صة  عالمات 

تعوي�ش  احت�صاب  احل��دي��ث،  الثالثي 

اخل����ارج  ال��ع�����ص��ك��ري��ة يف  امل��ه��م��ات 

واملكتبة.

التعليمات  وتعليمات:  ق��وان��ني   -

الدفاع  ق��ان��ون  ال��دائ��م��ة،  الع�صكرية 

ال��ع��ام،  الع�صكري  ال��ن��ظ��ام  ال��وط��ن��ي، 

القانون الدول االإن�صاين وحقوق االإن�صان. 

ال��رات��ب  احت�صاب  م��ال��ي��ة:  ���ص��وؤون   -

ومع��ا�ش التقاع��د، ال�صمائ��م احلربي��ة، 

ق��رو�ش  وتعليم��ات  الروات��ب،  توط��ني 

التعا�ص��د. 

ال�صبكة  دليل  وتقدميات:  خدمات   -

الع�صكرية،  الطبابة  هواتف  اخلليوية، 

ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  امل�صت�صفيات، 

الع�صكرية،  امل��وزع��ات  وال��ن��ق��اب��ات، 

ع��ام��ة،  خ��دم��ات  ال��ع��ام��ة،  االإدارات 

املحطات  اإىل  اإ�صافة  ال�صباط،  ون��وادي 

وروؤ�صاء  اجلي�ش  قادة  الهامة،  التاريخية 

االأركان، األبوم ال�صور، الرتب الع�صكرية 

واالأو�صم��ة.

اأهاًل بكم يف بحر املعلومات

يف اخلتام، يتحّدث قائد اجلهاز العميد 

الركن اأبو جودة عن عّدة برامج متطّورة 

حققها اجلهاز، من بينها برنامج اأر�صفة 

الوثائق التاريخية الذي مّت تطويره حديًثا 

وو�صعه بت�صّرف جلنة التاريخ الع�صكري، 

وهو ي�صلح مل�صاعدة الباحثني من م�صتوى 

العميد  يدعو  كما  فوق.  وما  ماج�صتري 

ع�صكري،  ك��ل  ج���ودة  اأب���و  ال��رك��ن 

تطوير  اإىل  التاأليل،  عنا�صر  ا  وخ�صو�صً

ت�صّفح  واإىل  م�صتمّر،  ب�صكل  معارفهم 

لهم  يوؤّمن  الذي  الداخلي  اجلي�ش  موقع 

الكثري من املعلومات املفيدة.

�أجهزة 

�لقيادة

العدد 54372

تيومي املعلومات

قائد اجلهاز والعنا�صر





طر�بل�س 

اإعداد:مدينتنا

با�سكال معّو�ش بومارون

العدد 56372

طرابل�ش تنف�ش غبار الدمار واحلرب

اإنتهت اأعمال البناء والرتميم 

والتعوي�سات �ُسلِّمت اإىل امل�ستحقني

واجلنون  القتتال  موجات  تتوّقف  اأن  قبل  كثرًيا  طرابل�ش  عانت 

رجاله  وت�سحيات  اجلي�ش  جلهود  كان  وكما  واأحيائها.  �سوارعها  يف 

ا  اأي�سً له  كان  املدينة،  اإىل  الأمن  اإعادة  يف  الف�سل  بالدم  املمهورة 

ف�سل يف اإعادة البناء وم�سح معامل الدمار واخلراب. وهو كما ت�سّدى 

عرقلة  حاولوا  ملن  ت�سّدى  الفتنة،  زرع  على  والعاملني  لالإرهابيني 

اأعمال البناء والرتميم ودفع التعوي�سات، واأّمن الأجواء لتنفيذ اخلطة 

الإمنائية. 

اأمني عام املجل�ش الأعلى للدفاع ورئي�ش الهيئة العليا لالإغاثة اللواء 

حممد خري حتّدث ملجّلة »اجلي�ش« عن اخلطة الإمنائية التي �سملت 

املناطق والأحياء التي كانت م�سرًحا لال�ستباكات العنيفة يف طرابل�ش.

نتائج املعارك

واملعارك  االأح��داث  خري،  اللواء  يقول 

طرابل�ش،  �صهدتها  ال��ت��ي  املتتالية 

وم��دّم��رة،  منكوبة  منطقة  جعلتها 

الإنهاء  ط��وارئ  خطة  و�صع  ا�صتدعى  ما 

من  جولة   21 ب�صبب  الطويلة،  املعاناة 

اجتمع  االإط��ار  هذا  ويف  االإ�صتباكات. 

رئي�ش  برئا�صة  املركزي  االأمن  جمل�ش 

جمل�ش الوزراء متام �صالم ويف ح�صور قائد 

وجرى  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

التباحث يف ق�صية مدينة طرابل�ش التي 

وبعد  ممنهج؛  ب�صكل  تدمريها  جرى 

اإىل  املجتمعون  ل  تو�صّ مباحثات،  عدة 

خطة اأمنية للمنطقة، وبالتوازي معها، 

اأُِقّرت خطة اإمنائية الإعادة اإعمارها.

الك�سف عمليات 

بها  مّر  التي  املراحل  خري  اللواء  يعّدد 

جلنة  قامت  حيث  االإمنائي،  امل�صروع 

حامت  العميد  برئا�صة  اجلي�ش  م��ن 

الهيئة  م��ن  اإداري���ني  ومرافقة  م��الك 

موؤ�ص�صة  من  ومهند�صني  لالإغاثة  العليا 

على  بالك�صف  وعلمي«،  »اخلطيب 

حم�صن  وبعل  والقّبة  التّبانة  ���ص��وارع 

واملنكوبني والبّداوي وال�صوارع القدمية. 

 3 حواىل  الك�صف  عملية  ا�صتغرقت 

التي  االأ�صرار  �صخامة  اىل  نظًرا  اأ�صهر، 

الك�صوفات  وج��رت  باملنطقة؛  حلقت 

مبراقبة عنا�صر من اجلي�ش وحمايتهم 

تاأمني  على  حر�صوا  حيث  ومواكبتهم 

���ص��الم��ة اأع�����ص��اء 

بيئة  و�صط  اللجنة 

كانت ما تزال يف 

مرحلة غليان.

اللجنة  رف��ع��ت 

اأعمالها  نتائج 

وال����ت����ي ق������ّدرت 

بنحو  االأ�����ص����رار 

ل��رية  م��ل��ي��ار   70

ل��ب��ن��ان��ي��ة، وب��ع��د 

الهيئة  اّط����الع 
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اإىل  اأُحيلت  عليها،  لالإغاثة  العليا 

رئي�ش احلكومة الذي اأحالها بدوره اإىل 

جمل�ش الوزراء للموافقة عليها.

40 األف مت�سّرر

الهيئة  و�صعت  االأم��وال  حتويل  عقب 

العليا لالإغاثة خطًة لتنظيم عمليات 

دفع التعوي�صات ل�حواىل 40 األف مت�صّرر، 

وفق اآلية �صّفافة �صملت ال�صحايا املدنيني 

العبادة  ودور  وامل��ن��ازل  التحتية  والبنى 

واملوؤ�ص�صات  وامل�صت�صفيات  وامل��دار���ش 

واملمتلكات  وال�����ص��ي��ارات  امل��ح��ل��ي��ة 

االأخرى. ال�صخ�صية 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ك��ث��ري من  واج���ه���ت 

ال�����ص��ع��وب��ات، م��ن��ه��ا ع���دم ام��ت��الك 

ر�صمية  م�����ص��ت��ن��دات  االأه�����ال  ب��ع�����ش 

املهّدمة  للعقارات  ملكيتهم  تثبت 

ك����ي ي��ق��ب�����ص��وا 

ت��ع��وي�����ص��ات��ه��م، 

ل����ك����ن االأم�������ر 

بالتعاون  ع��ول��ج 

م�������ع رئ���ي�������ش 

وقائد  احلكومة 

واملخاتري  اجلي�ش 

وف����اع����ل����ي����ات 

املنطقة.

مواكبة اجلي�ش 

تنفيذ  اأّمنت 

اخلطة

االإمنائية،  دور اجلي�ش يف اخلطة  وعن 

واك��ب  اجلي�ش  اإن  خ��ري  ال��ل��واء  ق��ال 

على  الك�صف  منذ  اخل��ط��ة  م��راح��ل 

اإىل  و���ص��واًل  برتميمها  م���روًرا  االأح��ي��اء 

موجًلا  كان  فقد  التعوي�صات؛  ت�صليم 

االأمني  اجل��و  وت��اأم��ني  التنفيذ  تنظيم 

و�صبط  ال��ت��ع��وي�����ص��ات  ل��دف��ع  ال�صليم 

الدفع،  عملية  على  املعرت�صني  املخّلني 

العكر،  املاء  يف  وامل�صطادين  واملخّربني 

وزعزعة  االأج��واء  ت�صميم  حاولوا  الذين 

املوؤ�ص�صة  على  النا�ش  وحتري�ش  االأم��ن 

لالإغاثة.  العليا  والهيئة  الع�صكرية 

فقد عمد املت�صّررون من عودة االأمن اإىل 

فيها،  تهّدم  ما  بناء  اإعادة  ومن  املدينة 

واإ�صاعة  التظاهر  على  التحري�ش  اإىل 

اأجواء البلبلة؛ اإاّل اأن اجلي�ش كان لهم 

خّطط  كما  االأم��ور  ف�صارت  باملر�صاد، 

لها ووفق م�صلحة طرابل�ش واأهلها. 

اجلي�ش  اأّمن  لقد  خري:  اللواء  واأ�صاف 

العادل  وال��ت��وزي��ع  والتن�صيق  احلماية 

العينية  وامل�صاعدات  لالأموال  واملتوازن 

واملواد الغذائية؛ ولوال جهوده، ملا ا�صتطاع 

و�صط  �صحيح،  ب�صكل  العمل  القّيمون 

�صغوط كبرية كان من �صاأنها عرقلة 

كل  من  الرغم  وعلى  لكن  اخلطة. 

الطلبات  ال�صعوبات، �صواء على م�صتوى 

اأو على م�صتوى االأ�صرار، فقد اأُجِنز العمل 

يف وقت قيا�صي.

اأبناء املدينة يعيدون بناء ما تهّدم 

فيها

اللجنة فر�صت  اأن  اإىل  اللواء خري  اأ�صار 

االإع��م��ار  اإع���ادة  ور���ص��ة  متعّهدي  على 

 500 بحواىل  اال�صتعانة  الطرابل�صية، 

يف  عملوا  املنطقة  اأب��ن��اء  م��ن  ع��ام��ل 

بناء  اأ�صغال  من  القطاعات،  خمتلف 

وترميم وكهرباء واأ�صغال �صحّية حلواىل 

املنكوبة.  ال�صوارع  300 مبنى مت�صّرر يف 

واالأ���ص��واق  ال�����ص��وارع  ترميم  ج��رى  وق��د 

الداخلية التي ا�صتعادت رونقها وطرازها 

الرتاثي القدمي. 

�صارفت  اأن  بعد  اللواء خري:  قال  اأخرًيا 

االأه��ال  مل�ش  االنتهاء،  على  العملية 

اليوم  اأجن��ز.  ال��ذي  اجلّبار  العمل  حجم 

على  وال��ف��رح  ال��ر���ص��ى  م��ع��امل  ترت�صم 

والء  اأكيد:  عهٌد  النفو�ش  ويف  الوجوه، 

اأهل طرابل�ش هو للجي�ش والدولة...



اجلي�ش يحيل اإرهابيني على الق�ساء

يف �صل�صلة بيانات اأ�صدرتها، اأعلنت قيادة اجلي�ش – مديرية 

املن�صرم   2016 ني�صان  �صهر  منت�صف  من  اعتباًرا  التوجيه 

على  اأحالت  املخابرات  مديرية  اأن  اأي��ار،  �صهر  اأواخ��ر  ولغاية 

الق�صاء جمموعة من املوقوفني الذين ينتمون اإىل التنظيمات 

االإرهابية، وهم: 

- اللبناين ح�صني حبيب �صكر الذي اأوقف بتاريخ 2016/4/13 

يف منطقة بعلبك، لقيامه بتهريب اأ�صخا�ش بني �صوريا ولبنان، 

تبنّي بنتيجة التحقيقات اإنتماوؤهم اإىل تنظيم داع�ش االإرهابي، 

باالأ�صلحة  االجت��ار  على  �صكر  املدعو   اإق��دام  اإىل  باالإ�صافة 

احلربية.

اأوقف  الذي  العكاري  علي  حممد  الرحمن  عبد  ال�صوري   -

بتنظيم  الرتباطه  طرابل�ش،  منطقة  يف   2016/4/19 بتاريخ 

داع�ش االإرهابي.

- اللبناين علي �صليمان االأحمد، اأوقف يف منطقة وادي خالد، 

الرتباطه بتنظيم داع�ش االإرهابي.

- ال�صوري م�صطفى خالد زيتون الرتباطه بتنظيمات اإرهابية، 

وقد اأوقف يف طرابل�ش.

اأوقف  قد  كان  الذي  يا�صني  الرحمن  عبد  اأحمد  اللبناين   -

الغربي،  البقاع   – ال�صويري  منطقة  يف   ،2016/4/30 بتاريخ 

والرتباطه  ال�صبعة،  االأ�صتونيني  خطف  عملية  يف  مل�صاركته 

للجي�ش،  دوري��ات  على  النار  واإطالقه  اإرهابية،  بتنظيمات 

كني�صة  من  بالقرب  انفجرت  التي  العبوة  و�صعه  اإىل  اإ�صافة 

ال�صيدة لل�صريان يف زحلة يف العام 2011.

- ال�صوري حممد م�صطفى مو�صّلي، النتمائه اإىل خلّية اأمنية 

تابعة لتنظيم داع�ش يف بلدة عر�صال، باإمرة االإرهابي نايف فايز 

حديد امللقب ب�»اأبو الفوز«، والذي كان قد قتل خالل عملية 

اآخرين  التي نّفذت بتاريخ 2016/4/28، بعد قيامه مع  الدهم 

باإطالق النار على عنا�صر الدورية املكّلفة توقيفهم.

- ال�صوري حممود ح�صني عثمان، النتمائه اإىل تنظيم جبهة 

الن�صرة االإرهابي، وم�صاركته يف القتال �صد اجلي�ش اللبناين يف 

معركة عر�صال )2014/8/2(.

اأوقف  قد  الذي كان  الرحمن م�صهور خلوف  ال�صوري عبد   -

داع���ش  بتنظي��م  الرتباط��ه  زحل��ة،  �صعدناي��ل-  بل��دة  يف 

االإرهاب��ي.

موقوفون يف قب�سة اجلي�ش بقاًعا

اجلي�ش  من  قّوة  دهمت  املنّظمة،  اجلرائم  مالحقة  اإطار  يف 

)2016/4/28( منازل مطلوبني للعدالة يف بلدة بريتال، و�صبطت 

جيب  �صيارة  املخدرات،  لت�صنيع  اآل��ة  الدهم:  عملية  خالل 

نوع تويوتا حتمل لوحة مزّورة و�صيارة نوع BMW X6 من دون 

لوحات.

وبتاريخ 2016/4/30، دهمت قّوة من اجلي�ش منازل عدد من 

ذلك،  اأثناء  ويف  بعلبك.   – ال�صراونة  حي  حمّلة  يف  املطلوبني 

على  القّوة  ورّدت  خفيفة.  اأ�صلحة  من  نار  الإط��الق  تعّر�صت 

يف  اإ�صابات  اأي  ت�صجيل  دون  من  باملثل  النار  اإط��الق  م�صادر 

علي  ح�صن  املطلوب  وهو  النار  مطلقي  اأحد  واأوقفت  االأرواح، 

من  كاًل  الدهم  عملية  خالل  اأوقفت  كما  جعفر.  عبا�ش 

جعفر،  قي�صر  ح�صني  ح�صن  زعيرت،  عدنان  في�صل  املطلوبني: 

و�صبطت يف  وال�صوري ح�صن بالل عّلو،  حممود حم�صن جعفر 

االأماكن املداهمة، 70 كيلوغراًما من مادة احلبوب املخّدرة، 

واحًدا  وكيلوغراًما  الكيف،  ح�صي�صة  من  كيلوغراًما  و200 

من مادة الكوكايني اخلام، كما �صبطت بندقيتني حربيتني 

وخم�ش قذائف نوع الن�صر و4 كامريات مراقبة، باالإ�صافة اإىل 

كمّية من الذخائر اخلفيفة واالأعتدة الع�صكرية املتنّوعة.

وبناًء على توافر معلومات حول وجود اأ�صلحة وذخائر يف منزل 

– البقاع  اللوز  املواطن حممد �صالح �صعبان يف حملة كامد 

يوميات 

اإعداد: �أمنية

نينا عقل خليل

العدد 58372

التدابري الأمنية 

م�صتمرة

اإرهابيون ومطلوبون 

يف قب�سة اجلي�ش

املناطق  خمتلف  يف  الأمنية  تدابريه  تنفيذ  اللبناين  اجلي�ش  وا�سل 

من  العديد  اإحالة  اإىل  التوقيفات،  من  �سل�سلة  الأخرية  الأ�سابيع  و�سهدت  اللبنانية، 

املوقوفني اخلطرين على الق�ساء املخت�ش.

ما  وفق  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  املنّفذة  التدابري  عنه  اأ�سفرت  ما  يلي  ما  ويف 

اأعلنته قيادة اجلي�ش يف �سل�سلة بيانات اأ�سدرتها تباًعا.



 ،)2016/5/6( املذكور  املنزل  اجلي�ش  من  قّوة  دهمت  الغربي، 

اأوقفت �صاحب العالقة و�صبطت داخل منزله 23 رمانة  حيث 

ع�صكرية  واأع��ت��دة  وذخائر  ال�صواعق،  من  وكمّية  يدوية، 

خالد  املدعو  اأوقفت  قد  اجلي�ش  من  دوري��ة  وكانت  متنّوعة. 

بندقيتني حربيتني من  ب�صرائه  اعرتف  الذي  الكعبي  عدنان 

املواطن �صعبان.

ويف التاريخ نف�صه، اأوقفت قّوة من اجلي�ش يف منطقة عر�صال، 

ال�صوري عبد احلليم حممد �صاهني لال�صتباه بانتمائه اإىل اأحد 

التنظيمات االإرهابية يف جرود البلدة.

تفكيك عبوة

بتاريخ 2016/5/7، وعلى اأثر توافر معلومات عن وجود ج�صم 

م�صبوه داخل معمل للحجارة بالقرب من م�صتديرة ك�صارة – 

اإىل املكان وفر�صت طوًقا  البقاع، توّجهت دورية من اجلي�ش 

اأمنًيا حوله، كما ح�صر اخلبري الع�صكري الذي قام بالك�صف 

على اجل�صم املذكور، فتبنّي اأنه عبارة عن عبوة نا�صفة معّدة 

املواد  من  كلغ   4.5 بحوال  زنتها  قّدرت  بعد،  عن  للتفجري 

املتفجرة املح�صّوة بكمّية من القطع املعدنية.

توّلت  فيما  اآم��ن،  مكان  اإىل  ونقلها  العبوة  تفكيك  مّت 

ال�صرطة الع�صكرية التحقيق باملو�صوع.

ال�سمال

طرابل�ش   – التبانة  حم��ّل��ة  يف  اجلي�ش  م��ن  ق���ّوة  اأوق��ف��ت 

)2016/4/22(، املواطن كرمي نا�صر م�صعد لقيادته �صيارة نوع 

هيونداي حتمل لوحة مزّورة. وبعد التحقيق معه، مّت دهم منزله 

الكائن يف املحّلة املذكورة، حيث اأوقف كل من اللبنانيني 

ونهاد  احلايك  حممد  ورام��ي  الكنج  خالد  الرحمن  عبد 

االأمتعة  من  كمّية  املنزل  داخل  و�صبطت  ح�صني،  م�صطفى 

الع�صكرية.

جبل لبنان

بتاريخ 2016/4/21، اأوقفت قوى اجلي�ش يف حملة حارة حريك 

باأعمال  القيام  بجرم  املطلوب  احلبال،  راغ��ب  الفل�صطيني 

اإرهابية. كما اأوقفت يف املحّلة نف�صها اللبناين ابراهيم عبا�ش 

واإطالق  باالأمن،  باأعمال خمّلة  القيام  �صكر، املطلوب بجرم 

النار خالل اأوقات �صابقة.

من  ق��ّوة  دهمت  اجلنوبية،  ال�صاحية  الليلكي-  حملة  يف 

اجلي�ش )2016/4/27( منازل مطلوبني للعدالة، واأوقفت خم�صة 

اأماكن  يف  حربية  اأ�صلحة  من  النار  اإط��الق  بتهمة  منهم 

خمتلفة.

بعبدا،   - الفيا�صية  منطقة  يف  اجلي�ش  من  دوري��ة  واأوقفت 

يف  العثور  بعد  به،  لال�صتباه  قا�صو�ش  ر�صوان  عبدالله  ال�صوري 

و�صورة  نا�صًفا،  �صخ�ش يحمل حزاًما  �صورة  اخللوي على  هاتفه 

اآخر يحمل �صالًحا حربًيا.

كذلك، اأوقفت قوى اجلي�ش، ويف مناطق خمتلفة العديد من 

والبنغالد�صية لتجّولهم داخل  ال�صورية  التابعية  االأ�صخا�ش من 

االأرا�صي اللبنانية بطريقة غري �صرعية. كما اأوقفت عدًدا من 

املواطنني الإقدامهم على تهريب اأ�صخا�ش من التابعية ال�صورية 

اإىل داخل االأرا�صي اللبنانية.

توقيفات وم�سبوطات

خمتلف  يف  الوحدات  تنّفذها  التي  االأمنية  التدابري  نتيجة 

املناطق للحفاظ على االأمن واال�صتقرار، اأوقفت هذه الوحدات، 

وفق بيان اأ�صدرته مديرية التوجيه بتاريخ 2016/5/7، نحو 1178 

ا من جن�صيات خمتلفة، لتوّرط بع�صهم يف جرائم اإرهابية،  �صخ�صً

واإطالق نار واعتداء على مواطنني، واالجتار باملخدرات، والقيام 

وارتكاب  اأ�صلحة وممنوعات،  وتهريب وحيازة  �صرقة  باأعمال 

بع�صهم االآخر خمالفات عديدة، ت�صمل التجوال داخل االأرا�صي 

ودراجات  �صيارات  وقيادة  �صرعية،  اإقامات  دون  من  اللبنانية 

نارية من دون اأوراق قانونية.

زوارق  و9  �صهاريج  و6  و�صاحنة  �صيارة   97 امل�صبوطات  و�صملت 

�صيد، و60 دّراجة نارية، وكمّيات من االأ�صلحة الفردية والرمانات 

كمّيات  اإىل  باالإ�صافة  واملتو�صطة،  اخلفيفة  والذخائر  اليدوية 

من االأعتدة الع�صكرية واملخدرات واالأجهزة االإلكرتونية.
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الكلمات

العميد  اأ���ص��ار  االف��ت��ت��اح،  كلمة  يف 

اإقامة  من  الغاية  اإىل  فّراج  اأبي  الركن 

اأه��م��ي��ة قطاع  ال��ن��دوة م�����ص��دًدا ع��ل��ى 

لتقّدم  اأك��ي��د  كموؤ�صر  امل��وا���ص��الت، 

دائم  التعاون  اأن  واأكّد  وُرقّيها.  البلدان 

مع جمموعة من امل�صوؤولني يف القطاعني 

العام واخلا�ش ومع خرباء واخت�صا�صيني، 

لبحث امللفات ودرا�صة التحّديات والعوائق 

املوا�صالت  قطاع  تطّور  دون  حتول  التي 

والنقل يف لبنان.

من  االأع��ور  نزار  الدكتور  اعترب  ب��دوره 

هذا  تطوير  اأن  امل��دين،  التاأثري  ملتقى 

اإىل  لبنان  اإع���ادة  يف  ي�صهم  القطاع 

املكت�صبات  واإع��ادة  العاملية،  اخلارطة 

املرافق  تطوير  خالل  من  خ�صرها  التي 

ا البحرية واجلوية منها. العامة وخ�صو�صً

واملباين  الطرق  ع��ام  مدير  وا�صتعر�ش 

قطاع  واق��ع  بول�ش  طانيو�ش  املهند�ش 

اأّدت  التي  االأ�صباب  بع�ش  معّددا  الطرق، 

واإزدح��ام  املوا�صالت  قطاع  تراجع  اإىل 

وما  ال�صري،  اأزمة  واقع  ال�صري. كما �صرح 

ال�صعيدين  على  �صرر  من  عنها  ينتج 

البيئي وال�صحي، مقّدًما بع�ش احللول. 

كذلك عر�ش املهند�ش زياد ن�صر مدير 

والنقل  احلديد  �صكك  م�صلحة  ع��ام 

لبنان  يف  النقل  قطاع  واق��ع  امل�صرتك، 

وكيفية  يواجهها  التي  والتحّديات 

معاجلتها.

من جهته تناول االأ�صتاذ اإبراهيم �صحرور 

االإمن��اء  جمل�ش  يوؤديها  التي  اخلدمات 

واالإعمار مل�صلحة الوزارات املعنّية، وظّهر 

تعرت�ش  التي  الت�صريعية  العقبات  بع�ش 

وقانون  باملوا�صالت  املتعلقة  امل�صاريع 

ا�صرتداد االأمالك، تخطيًطا وتنفيًذا. 

لل�صالمة  االأعلى  املجل�ش  عام  اأم��ني 

املرورية الدكتور رمزي �صالمة، �صّدد على 

املوجودة  ال�صري  مفارز  عدد  رفع  وج��وب 

واإن�صاء  عملها،  وتفعيل  الطرقات  على 

قانون  بتطبيق  �ش  متخ�صّ ب�صري  كادر 

ال�صري، والتحقيق يف احلوادث املرورية.
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واقع قطاع املوا�سالت يف لبنان وت�سريعاته

والدرا�سات  البحوث  مركز  ينّظمها  التي  الندوات  �سل�سلة  �سمن 

الإ�سرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين بالتعاون مع ملتقى التاأثري املدين، ناق�ش 

واقع   – لبنان  يف  القومي  »الأمن  مو�سوع  الإخت�سا�ش  اأهل  من  عدد 

قطاع املوا�سالت والنقل الربي والبحري واجلوي وت�سريعاته«. 

ح�سر الندوة مدير املركز العميد الركن فادي اأبي فراج، و�سارك فيها ممّثلون عن وزارة النقل، 

عدد  اإىل  بالإ�سافة  واإداريون،  واأكادمييون،  املدين،  املجتمع  وهيئات  والإعمار،  الإمناء  وجمل�ش 

من �سباط اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي.

الدكتور رمزي �صالمةالدكتور نزار الأعور الأ�صتاذ اإبراهيم �صحرور

العميد الركن اأبي فّراج



القا�صي  ال�صري  قانون  تناول  كذلك 

)قوى  �صاهر  يا�صر  واملقدم  عطية  جورج 

االأمن الداخلي(.

حداد  مارلني  املنت  قائمقام  وحتّدثت 

عن خطة الإن�صاء مراآب عام يف منطقة 

الدورة، بينما اعترب االأ�صتاذ رامي �صمعان 

ملّحة.  �صرورة  النقل  بقطاع  النهو�ش 

العقبات  زي��دان  علي  الدكتور  وعر�ش 

التي تعرت�ش تنفيذ م�صاريع املوا�صالت. 

نقا�ش  مت��ام  الدكتور  �صّدد  حني  ويف 

الدولة يف تقدمي  دور  اأهمية تفعيل  على 

زي��اد  ال�صيد  ط��ال��ب  ال��ن��ق��ل،  خ��دم��ات 

خا�صة  ا�صرتاتيجية  و�صع  ب�صرورة  عقل 

بال�صالمة املرورية. 

فوج  من  كحيل  مار�صيل  الرائد  اأم��ا 

فوج  اإمكانات  عر�ش  فقد  الهند�صة 

بناء اجل�صور،  وقدراته يف جمال  الهند�صة 

ط��وارئ  خطة  و���ص��ع  ���ص��رورة  اإىل  ودع���ا 

العامة  االأ���ص��غ��ال  وزارة  م��ع  بالتن�صيق 

والنقل.

التو�سيات

بعد حلقة نقا�ش تناول فيها امل�صاركون 

املوا�صالت  قطاع  يف  البنيوي  اخللل 

لبنان،  يف  والنقل 

اأط���ر  و����ص���ع  مّت 

واخلطط  املعاجلة 

امل�صتقبلية لتلبية 

م��ت��ط��ل��ب��ات ه��ذا 

القطاع.

وت�����ال ال��ع��م��ي��د 

ال����رك����ن ف����ادي 

اأب����������ي ف��������ّراج 

اخلتامي  ال��ب��ي��ان 

التي  والتو�صيات - 

جاء فيها:

- الت�صديد على �صرورة النهو�ش بقطاع 

تغيريات  خالل  من  والنقل  املوا�صالت 

تخدم اأهداف التنّقل للجميع.

ال�صري،  الالزم من مفارز  العدد  توفري   -

الالزمة  الكفاءات  وتزويدها  وتدريبها 

لتطبيق القانون.

تتمّتع  ن��اظ��م��ة  ه��ي��ئ��ات  اإن�����ص��اء   -

نقل  خطة  لو�صع  عالية  ب��ك��ف��اءات 

منظومة  م��ع  وربطها  �صاملة  وطنية 

النقل العربية والدولية.

- اإن�صاء �صبكة �صكك حديد متطورة 

للنقل امل�صرتك )اأ�صخا�ش وب�صائع( تربط 

بني خمتلف املدن الرئي�صية والعا�صمة.

لدى  امل��وج��ودة  التخطيطات  تنفيذ   -

والنقل، عن طريق  العامة  االأ�صغال  وزارة 

تاأمني االإعتمادات املطلوبة لهذه الغاية.

- اإزالة التعديات على االأمالك العامة 

لالأوتو�صرتادات  املحاذية  تلك  �صّيما  وال 

اإجناز  واإ�صتكمال  الرئي�صية،  والطرقات 

التخطيطات املطلوبة لها.

املتعلقة  التخطيطات  بع�ش  تنفيذ   -

العا�صمة  يف  واالأن��ف��اق  اجل�صور  باإن�صاء 

واالأماكن املكتظة.

من  امل�صاة  ومعابر  االأر�صفة  حترير   -

العوائق و�صبط وقوف املركبات املخالفة.

واإن�صاء  والتوزيع  اخلزن  نظم  تطوير   -

مرافق لوج�صتية. 

- توفري خدمات النقل الكفوؤة وجتّنب 

من  واحلّد  املناف�صة  وت�صجيع  املوارد  هدر 

االحتكار.

ياأخذ  م�صتدام  نقل  نظام  اإن�����ص��اء   -

التلوث  من  البيئة  حماية  باالعتبار 

والتاأثريات ال�صلبية االأخرى.

الوطني  ال��دف��اع  متطلبات  تاأمني   -

وطنية  خطة  �صمن  ال��ك��وارث  واإدارة 

�صاملة للنقل.

اإن�صاء  جمال  يف  اال�صتثمار  ت�صجيع   -

نظام  وف��ق  احل��دي��د  و�صكك  ال��ط��رق 

ت�صجع  التي  ال�صمانات  وتوفري   ،BOT
امل�صتثمرين.

قانون  اأحكام  تطبيق  يف  الت�صّدد   -

ال�صري، وتفعيل عمل ال�صرطة البلدية.
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الدكتور متام نقا�ش

الدكتور علي زيدان

املقدم يا�صر �صاهر



الإ�سراب عن الطعام يف ال�سجون

اأبو ربيع  حا�صر يف الندوة الدكتور رائد 

)رئي�ش الوحدة الفرعية املعنية بالرعاية 

للجنة  التابعة  ال�صجون  يف  ال�صحية 

الدولية لل�صليب االأحمر يف جنيف( الذي 

عن  »االإ���ص��راب  مو�صوعني:  على  ركز 

الطبي  الطاقم  ودور  ال�صجون  يف  الطعام 

و»احلب�ش  الدولية«،  املنظمات  وموقف 

االنفرادي وعواقبه على ال�صحة«، جميًبا 

عن اأ�صئلة احل�صور حولهما.

الطعام  عن  االإ�صراب  ربيع  اأبو  عّرف 

اأ�صكال  م��ن  �صكل  ع���ادًة  اأن��ه  على 

االأ�صخا�ش  اإليه  يلجاأ  ال��ذي  االحتجاج 

للتعبري  اأخرى  �صبل  لديهم  لي�ش  الذين 

اإ�صراًبا  يكون  قد  وهو  مطالبهم،  عن 

اأو جزئًيا،  وال�صراب  الطعام  كاماًل عن 

املاء  ب�صرب  ال�صخ�ش  يكتفي  بحيث 

فقط.

على  يجب  كيف  ���ص��وؤال:  على  ا  وردًّ

عن  امل�����ص��رب  م��ع  التعامل  املعنّيني 

لديه  الطعام  عن  امل�صرب  قال:  الطعام؟ 

النقا�ش،  رهن  ج�صده  ي�صع  وهو  ر�صالة 

مّدة  اإّن  �صلمّية.  مقاومته  فاإّن  وبالتال 

ال�25  تتخّطى  اأن  يجب  ال  معه  النقا�ش 

ثقًة  اأكرث  ي�صبح  ذلك  بعد  الأنه  يوًما، 

ويزداد  باالإ�صراب  اال�صتمرار  على  بقدرته 

عزمه على حتقيق اأهدافه. اأّما التعامل 

واالأط��ب��اء  ا�ش،  ح�صّ فهو  معه  الطبي 

باأداء  الطب،  مهنة  اآداب  وفق  ملزمون، 

لالأ�صخا�ش  خ��دم��ًة  املهني  واج��ب��ه��م 

عليهم  يتعنّي  كما  امل�صت�صعفني. 

على  اإرغامه  يجوز  فال  اإرادت��ه،  اح��رتام 

تناول  على  وال  رف�صه،  اإذا  العالج  تلّقي 

الطعام بالقوة.

واأ���ص��اف ال��دك��ت��ور اأب���و رب��ي��ع، يجب 

العقلية  القدرات  تقييم  االأطباء  على 

اأن  وعليهم  الطعام.  عن  للم�صربني 

الناجمة  الطبية  التبعات  لهم  يو�صحوا 

عن االإ�صراب وحتذيرهم من اأ�صراره. 

احلب�ش النفرادي

االن��ف��رادي  ب�»احلب�ش  يتعّلق  م��ا  يف 

العزل  اإّن  قال:  ال�صحة«،  على  وعواقبه 

االنفرادي،  احلب�ش  اأو  الفرز  اأو  الف�صل  اأو 

اإليه،  اللجوء  يتّم  تدبري  زنزانة هو  داخل 

اإّما ملعاقبة ال�صجناء على �صوء ت�صّرف يف 

اأثناء االحتجاز اأو بهدف حماية ال�صعفاء 

اأو  املحكومني  حلب�ش  حتى  اأو  منهم، 

امل�صتبه يف ارتكابهم جرائم ذات دوافع 

املّتهم  و�صع  ميكن  كما  �صيا�صّية. 

اأي  توجيه  دون  االنفرادي من  احلب�ش  يف 

تهمة له خالل فرتة التحقيق معه، ويف 

بع�ش االأحيان يتخذ هذا التدبري ب�صبب 

غياب اأي بدائل مالئمة، كعزل املري�ش 

العقلّي لفرتة لعدم توافر �صريٍر اآمٍن له يف 

امل�صت�صفى.

كيف يوؤّثر احلب�ش النفرادي على 

ال�سحة؟

على  �صديد  اأث���ر  االن��ف��رادي  للحب�ش 

الذين  على  ا  خ�صو�صً وال�صالمة،  ال�صحة 

�صابقة،  عقلّية  ا�صطرابات  يعانون 

نف�صه  االن��ف��رادي  احلب�ش  اأّن  ثبت  وق��د 

مبر�ش  االإ�صابة  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن 

فيتفاوت  ي�صببه  الذي  ال�صرر  اأّما  عقلي. 

الفردية  العوامل  وفق  الآخ��ر  �صجني  من 

)اخللفية ال�صخ�صية، امل�صاكل ال�صحّية 

)الوقت خارج  املّتبع  والنظام  ال�صابقة(، 

الزنزانة، درجة االختالط مع االآخرين(، 

للحماية،  اأو  )كعقوبة  العزل  �صياق  اأو 
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الرعاية ال�سحية يف اأماكن الحتجاز

اأماكن  يف  ال�سحية  »الرعاية  حول  ندوة  والأركان  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  كلية  يف  اأقيمت 

كل  ح�سور  ويف  الأحمر،  لل�سليب  الدولية  الّلجنة  من  وفد  باإ�سراف  وذلك  الحتجاز«، 

من: قائد ال�سرطة الع�سكرية العميد الركن غابي احلم�سي، مدير القانون الدويل الإن�ساين 

ال�سجون  اإدارة  عن  امل�سوؤولون  جودة،  اأبو  اأنطون  اليا�ش  الركن  العميد  الإن�سان  وحقوق 

يقّدمون  وممّر�سني  واأطباء  الع�سكرية  ال�سجون  حر�ش  روؤ�ساء  من  عدد  اإىل  الع�سكرية، 

الرعاية ال�سحية للم�ساجني وللمحتجزين يف هذه ال�سجون.
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باإرادة/ بغري اإرادة، �صيا�صي اأو جرمي...(، 

اأ�صبوع،  )ي��وم،  احلب�ش  م��ّدة  وكذلك 

�صهر، �صنة...(.

احلديثة  ال��درا���ص��ات  معظم  اإّن  وق��ال 

اأّكدت هذا ال�صرر وحتّدثت عن »ذهان 

رّدة  ت�صّكل  طبّية  حالة  وهو  احلب�ش« 

فعل ذهانّية تّت�صم يف الغالب بالهلو�صات 

يف  ا�صطرابات  اإىل  باالإ�صافة  واالأوه��ام، 

االإدراك وجنون االإرتياب والذهان والقلق 

العزل  نتيجة  وذل���ك  واالك��ت��ئ��اب... 

والنظام  الن�صاط،  وان��ع��دام  طويلة  مل��ّدة 

اأو  احلياة  على  العالية  وال�صيطرة  ال�صارم 

االجتماعي  ال�صيطرة  بنظام  يعرف  ما 

االإخ�صاع�ي.

اإىل  اللجوء  ف��اإّن  هنا،  م��ن  واأ���ص��اف: 

االن���ف���رادي ك��ع��ق��وب��ة على  احل��ب�����ش 

خمالفة قوانني ال�صجن، ال بّد اأن يكون 

ممكنة،  م��ّدة  والأق�صر  اأخ���رًيا  م���الًذا 

فيها  مرغوب  غري  اأداًة  باالأ�صا�ش،  فهو 

وميكن  ال�صجناء  مع  االإداري  للتعامل 

اأن ياأتي بنتائج عك�صّية.

التو�سيات

خُل�صت الندوة اإىل عّدة تو�صيات اأبرزها:

املعنية  اجلي�ش  وح���دات  متابعة   -

بالتعامل مع ال�صجون دورات مع اللجنة 

الدولية لل�صليب االأحمر لتعزيز القدرات 

يف هذا املجال.

االأو�صط  ال�صرق  موؤمتر  يف  امل�صاركة   -

الذي يعقد كّل �صنتني ملناق�صة موا�صيع 

تت�صل برعاية ال�صجناء.

واللجنة  اجلي�ش  قيادة  بني  التن�صيق   -

اأج��ل  م��ن  االأح��م��ر  لل�صليب  ال��دول��ي��ة 

داخل  للتعامل  عملية  خطوات  و�صع 

 Standard Operational ال�صجون 

.Procedures
اجلي�ش  من  فريقني  اأو  فريق  قيام   -

بجولة ا�صتطالعية اإىل ال�صجون يف اأوروبا.

ختاًما، كانت كلمة للعميد الركن 

الدولية  اللجنة  فيها  �صكر  احلم�صي 

اأبو  والدكتور  عموًما  االأحمر  لل�صليب 

ا على هذه الندوة. ربيع خ�صو�صً

حلقة نقا�سية بني 

اجلي�ش اللبناين

واللجنة الدولية 

لل�سليب الأحمر 

حلقة  اجلي�ش،  مع  بال�سرتاك  لبنان،  يف  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  بعثة  اأقامت 

نقا�سية ملنا�سبة انطالق التعاون بني اجلانبني يف جمال التدريب على التزام القانون الدويل 

الركن  العميد  وح�سرها  )مونرو(،  املركزي  الع�سكري  الفندق  يف  الندوة  عقدت  الإن�ساين. 

نائب  جانب  اإىل  ال�سباط،  من  وعدد  قهوجي،  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  زيادة  نعيم 

واملندوب  �سوت�سي،  ماركو  ال�سيد  لبنان  يف  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  بعثة  رئي�ش 

القّوات  هذه  لدى  الدولية  اللجنة  ومندوب  زكريا،  اأحمد  امل�سّلحة  القّوات  لدى  الإقليمي 

ميرتوبولو�ش. كون�سنتنينو�ش 

القانون الدويل الإن�ساين

االإن�صاين  الدول  القانون  مدير  األقى 

العميد  اجلي�ش  يف  االإن�صان  وحقوق 

كلمة  ج��ودة،  اأب��و  اليا�ش  الركن 

واالمتنان  ال�صكر  بتوجيه  ا�صتهّلها 

االأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  اإىل 

من  بذلوه  ما  على  وذل��ك  واحل�صور، 

جهود مكّثفة للم�صاعدة على تر�صيخ 

ح�صور قانون النزاعات امل�صّلحة وقانون 

التعليمية  العملية  االإن�صان يف  حقوق 

على  اللبناين،  اجلي�ش  يف  والتدريبية 

اختالف مراحلها وم�صتوياتها، واإعداد 

الكوادر اخلا�صة بهذا ال�صاأن.

اجلي�ش  قيادة  اأول��ت  »لقد  واأ���ص��اف: 

مديرية  بدور  ا  خا�صً اهتماًما  تزال،  وال 

ال��ق��ان��ون ال����دول االإن�����ص��اين وح��ق��وق 

على  الع�صكريني  تن�صئة  يف  االإن�صان، 

واالإن�صانية،  االأخالقية  واملبادئ  القيم 

�صّيما  ال  وتطبيًقا،  واقتناًعا  فهًما 

هنا،  من  امل�صّلحة.  النزاعات  خالل 

مع  وبالتن�صيق  املديرية  ه��ذه  قامت 

القانون  مادة  باإدماج  التعليم،  مديرية 

الدول االإن�صاين وحقوق االإن�صان �صمن 

واملدار�ش  الكلّيات  يف  التعليم  برامج 

فوؤاد  كلّية  يف  ا  خ�صو�صً الع�صكرية، 

والكلّية  واالأرك���ان  للقيادة  �صهاب 

احلربية ومدر�صة الرتباء. ونحن نتطّلع 

بالتعاون  ال��ربام��ج  ه��ذه  تطوير  اإىل 

االأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  مع 

على  تطراأ  التي  امل�صتجدات  ملواكبة 

وعمليات  امل�صّلحة  النزاعات  قواعد 

حفظ االأمن«.

احرتام حقوق الإن�سان

اتخذتها  التي  للخطوات  عر�ش  بعد 

القيادة يف جمال تطبيق القانون الدول 

ال  االإن�صان،  حقوق  واحرتام  االإن�صاين، 

القتالية  املهّمات  تنفيذ  خالل  �صّيما 

وعمليات حفظ االأمن، اأ�صار اإىل بع�ش 

االأمثلة التي تثبت تقّيد اأفراد املوؤ�ص�صة 
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ندوة، بعنوان »اجلي�ش وظيفة وانتماء«، ح�صرها مدير الكّلية 

ذبيان  ه�صام  الطّيار  الركن  والعميد  اآدم،  �صعيد  الدكتور 

ورئي�ش فرع االأمن الع�صكري العميد الركن حممود االأ�صمر، 

واملقدم اأحمد العمري والنقيب حممد دعبول وفاعليات.

اجلي�ش  �صهداء  الأرواح  اإج��الاًل  �صمت  دقيقة  الوقوف  بعد 

و�صهداء الوطن، األقى الدكتور زياد من�صور كلمة، اأّكد فيها 

لبنان،  ك��ل  كما  ال�صمال  اأّن 

يوؤمنون  واأب��ن��ائ��ه  اأط��ي��اف��ه  بكل 

باملوؤ�ص�صات واجلي�ش.

وبدوره، اعترب مدير الكّلية الدكتور �صعيد اآدم اأّن »اجلامعة 

الطّيار  الركن  العميد  �صرح  للوطن«.  الثاين  اجلي�ش  هي 

ذبيان يف كلمته اأهمية دور اجلي�ش يف �صقل الوحدة الوطنية 

التي  املهّمات  دعبول  حممد  النقيب  تناول  بينما  وتعزيزها، 

يوؤديها اجلي�ش على احلدود ويف الداخل.

كذلك، األقيت يف الكلية نف�صها وبرعاية مديرها وجمعية 

الوطنية،  نحو  لبنان  �صباب 

ال��ق��ّوات  دور  ح��ول  حما�صرة 

اللبناين  اجلي�ش  يف  اخلا�صة 

ومهّماتها.

طبيعة  ال�صباط  تناول  وقد 

وكيفية  ودورها  القّوات  هذه 

وق��ّدم��وا  عنا�صرها  اختيار 

مهّمات  حول  مف�صاًل  �صرًحا 

فوج املغاوير...

اأ�صئلة  ع��ن  اج��اب��وا  كما 

احلا�صرين.

 ندو�ت 

وحما�رض�ت
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قانون  بقواعد  اللبنانية  الع�صكرية 

النزاعات امل�صّلحة وحقوق االإن�صان خالل 

املعارك، ومنها معركة نهر البارد العام 

باإخراج  الع�صكريون  قام  حيث   ،2007

االإرهابية،  املجموعات  عائالت  اأف��راد 

على  حفاًظا  املخّيم  من  ون�صاًء،  اأطفااًل 

اأرواحهم. وكذلك جتّنب اجلي�ش خالل 

اأحداث عر�صال يف العام 2014 وما تالها، 

ال�صوريني،  النازحني  خمّيمات  ق�صف 

اإرهابيني  عنا�صر  وجود  من  الرغم  على 

داخل هذه املخّيمات، كما اأن املوقوفني 

الع�صكرية  ال�صجون  يف  االإره��اب��ي��ني 

اجلرائم  اأب�صع  ارتكبوا  الذين  واملدنية، 

االأح��داث،  تلك  يف  الع�صكريني  بحّق 

يتمتعون مبحاكمة عادلة اأمام الق�صاء 

الع�صكري.

املقبلة  املرحلة  تكون  اأن  اآماًل  وختم 

اجلانبني،  بني  البّناء  بالتعاون  حافلة 

االإن�صان  بناء اجلندي  االإ�صهام يف  بهدف 

واملواطن االإن�صان.

الندوة،  خالل  مّت  اأنه  اإىل  ي�صار  اأخ��رًيا 

ال�صباط  من  لعدد  ال�صهادات  ت�صليم 

الذين تابعوا دورة اإعداد مدّربني يف القانون 

الدول االإن�صاين.

حما�سرتان حول اجلي�ش والقّوات اخلا�سة يف اجلامعة اللبنانية
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�سة ور�سة تدريب متخ�سّ

�صاركت جمموعة من كبار ال�صباط يف اجلي�ش اللبناين، يف 

�صة بو�صائل التوا�صل االجتماعي. ور�صة عمل متخ�صّ

االإعالمي  باإ�صراف   Go 4 media مركز  يف  ال��دورة  اأقيمت 

املتخ�ص�ش بو�صائل التوا�صل االجتماعي ال�صيد اأمني اأبو يحيى، 

واأوج��ه  الو�صائل  ه��ذه  تطّور  كيفّية  ح��ول  �صرًحا  وت�صمنت 

اال�صتفادة منها لتحقيق امل�صلحة العامة.

وقد ت�صّلم امل�صاركون �صهاداتهم يف ح�صور رئي�ش جمل�ش اإدارة 

اأّن  اعترب  الذي  الدين،  عز  بو  �صامر   GO 4 MEDIA �صركة 

اجلي�ش اللبناين هو يف قلب كل لبناين حقيقي.

حما�سرة حول الإدارة املتكاملة للحدود

الهجرة،  �صيا�صات  لتطوير  الدول  املركز  من  مببادرة 

»االإدارة  بعنوان  حما�صرة  احلربّية  الكّلّية  يف  األقيت 

من  كبري  عدٍد  ح�صور  يف  وذلك  للحدود«  املتكاملة 

ال�صباط من قطع اجلي�ش ووحداته اإىل تالمذة ال�صباط 

الثالثة. وقد رّكز املحا�صرون على االإجراءات  ال�صنة  يف 

افتتاح  ومنها:  ال�صياق،  هذا  يف  اجلي�ش  ينفذها  التي 

الربّية،  احل��دود  اأف��واج  يف  الع�صكريني  لتدريب  دورات 

ا بريطانيا  بالتعاون مع عدد من الدول االأوروبّية وخ�صو�صً

واإر�صال  ومناطيد(،  )اأبراج  للمراقبة  عتاًدا  مت  قدَّ التي 

�صباط للتدريب خارج البالد، وو�صع خطط م�صتقبلّية 

مع  والتن�صيق  ومراقبتها،  احلدود  �صبط  يف  للم�صاعدة 

العام  لالأمن  العامة  )املديرّية  االأخ��رى  االأمنّية  القوى 

واجلمارك وقوى االأمن الداخلي(.





اإعداد:

نينا عقل خليل

حملة توعية
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احلملة الوطنية تذّكر 

مبخاطر الألغام والقنابل...

ون�شاطاتها تغطي خمتلف املناطق

يف اإطار احلملة التذكريية للتوعية التي اأطلقها املركز اللبناين للأعمال 

املجال،  هذا  يف  ة  املخت�شّ الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  بالألغام  املتعلقة 

اأقيمت �شل�شلة ن�شاطات �شملت خمتلف املناطق اللبنانية.

بريوت

 ،Beirut By Bike الهوائية  ال��دّراج��ات  على  ريا�ضي  ي��وم 

ا من و�ضط بريوت- البيال و�ضولاً حتى النادي الع�ضكري  انطالقاً

مدار�س،  طاّلب  ع�ضكريون،  فيه  �ضارك  العودة،  ثّم  املركزي 

نف�ضه  املجال  يف  العاملة  واجلمعّيات  املنّظمات  يف  وعاملون 

ا. واإىل  يرتدون �ضرتة حتمل ر�ضالة: ل تقرتب، ل تلم�س، بّلغ فوراً

 ABC�ال يف  اأقيم  بريوت،  يف  املاّرة  على  توزيعها  مّت  من�ضورات 

الأ�ضرفية معر�س �ضور ون�ضاطات. 

�شور

ا، حيث اأقيم �ضباق، �ضارك  يف �ضور مل يكن امل�ضهد خمتلفاً

ومنت�ضبني  وط��اّلب  ع�ضكريني  من  �ضخ�س   500 ح��واىل  فيه 

الألغام،  نزع  جمال  يف  العاملة  واجلمعّيات  املنّظمات  اإىل 

وعند  توعية.  ر�ضائل  حتمل  وقّبعات  ا  قم�ضاناً ارت��دوا  والذين 

ة عر�ضت فيها مناذج عن الألغام  نقطة الو�ضول اأقيمت من�ضّ

من�ضورات،  ووّزعت  املنفجرة.  والذخائر غري  العنقودية  والقنابل 

نّظمت  حني  يف  احلملة،  �ضعار  حتمل  بالونات  اأطلقت  كما 

اجلمعيات الأع�ضاء يف اللجنة الوطنية مل�ضاعدة �ضحايا الألغام 

ا لبيع �ضلع زراعية وحرفية اأنتجها اأ�ضخا�س اأ�ضيبوا من  معر�ضاً

جراء الألغام، بالإ�ضافة اإىل م�ضرحية حول مو�ضوع الوقاية من 

خطر الألغام.
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البرتون

�ضارك طالب املدار�س واملجتمع املدين يف ماراثون حمل ر�ضائل توعية، وانتهى بتوزيع كوؤو�س 

وميداليات على الفائزين يف املراكز الأوىل. كما اأقيم يف ثانوية البرتون الر�ضمية معر�س ل�ضور 

حول الأعمال املتعّلقة بالألغام ومناذج عن الألغام والقنابل العنقودية.

حدث اجلبة

من ن�ضاطات احلملة، اإطالق عملية متويل لتنظيف حقول 

الألغام يف منطقة حدث اجلبة، بدعم من بنك لبنان واملهجر، 

املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  رئي�س  ح�ضور  يف  وذل��ك 

ال�ضخ�ضيات  اإيلي نا�ضيف، وعدد من  الركن  العميد  بالألغام 

الر�ضمّية والجتماعّية والرتبوية ومواطنني.

اخليام

ا  اأي�ضاً قّوات الأمم املتحدة املوؤقتة العاملة يف لبنان، �ضاركت 

يف فعاليات اليوم العاملي للتوعية من خماطر الألغام، فنّظمت 

املركز  مع  بالتعاون  وذل��ك  ال�ضرقي،  القطاع  يف  ن�ضاطات 

اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام ومنّظمات املجتمع املدين 

الألغام  خماطر  من  للتوعية  الوطنّية  اللجنة  واأع�ضاء  املحلّية 

.)LWAH( واجلمعية اللبنانية للعناية باملعوقني )MRE(

ا على  ا تدليلياً الإ�ضبانية عر�ضاً اأجرت الكتيبة  املنا�ضبة،  ويف 

تنظيف حقل األغام وهمي، با�ضتخدام و�ضائل التنظيف اليدوية، 

وقّدم عنا�ضر  )روبوت(.  الآيل  والرجل  الألغام  وكالب ك�ضف 

ا لالأطفال حول كيفّية الك�ضف  من الكتيبة نف�ضها �ضرحاً

على الألغام والتعّرف عليها، وحماية اأنف�ضهم منها، وجتّنب 

ا لنماذج الألغام  مناطق اخلطر. كما اأقامت الكتيبة معر�ضاً

والقنابل التي يتم العثور عليها.

واأعقب ذلك، مباراة وّدية يف كرة القدم بني فريقي الكتيبة 

ال�ضرقي  القطاع  قائد  ح�ضرها  الألغام،  من  وناجني  الإ�ضبانية 

كابريرو،  مارتني  خي�ضو�س  خوان  اجلرنال  الدولية  القّوات  يف 

و�ضباط من لواء امل�ضاة التا�ض��ع وم��ن املكت��ب الوطن��ي لن��زع 

عوا�ض��ة  عب��ا�س  ال�ضي��د  اخلي��ام  بلدي��ة  ورئي���س  الألغ��ام، 

وفاعلي��ات.
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ال�شرقية زوطر 

يف زوطر ال�ضرقية- املدينة الك�ضفية، اأقيمت عّدة ن�ضاطات 

اللبناين  امل��رك��ز  ورئي�س  �ضيا�ضية،  �ضخ�ضّيات  ح�ضور  يف 

نا�ضيف  اإيلي  الركن  العميد  بالألغام  قة  املتعلِّ لالأعمال 

وعدد من �ضباط املركز ورتبائه واأفراده، ومب�ضاركة عدد من 

فاعليات املنطقة، وممثلني عن املكتب املدين يف اليونيفيل 

واجلمعيات الأهلية واملدنية، واملنظمات وال�ضركات العاملة 

والقنابل  بالألغام  وامللّوثة  اخلطرة  الأماكن  تنظيف  اإطار  يف 

العنقودية والذخائر غري املنفجرة.

ا�ضتهّل الن�ضاط الت�ضامني بدخول الفرق الريا�ضية والك�ضفية 

الإمام  لك�ضافة  املو�ضيقية  الفرقة  تتقّدمهم  امللعب،  اأر�س 

املهدي يف املنطقة، يف عر�س تخّلله اإطالق عدد من البالونات 

اللبناين،  الوطني  الن�ضيد  وبعد  احلملة.  �ضعار  حتمل  التي 

كرة  ملباراة  البداية  اإ�ضارة  نا�ضيف  الركن  العميد  اأعطى 

�ضحايا  من  )عنا�ضره  الريا�ضي  اجلريح  نادي  فريق  بني  القدم 

وفريق  اجلرحى(،  موؤ�ض�ضة  يف  عاملني  ومن  واأبنائهم  الألغام 

ميثل جمعية امل�ضاعدات ال�ضعبية الرنوجية )من العاملني يف 

جمال نزع الألغام والقنابل العنقودية(.

�س ق�ضم منه لل�ضور،  بعد املباراة جال احل�ضور يف معر�ٍس ُخ�ضّ

والرتاثية.  احلرفية  لالأ�ضغال  الآخ��ر  الق�ضم  �س  ُخ�ضّ بينما 

وّزع��ت  كما  املنا�ضبة،  وح��ي  من  كلمات  ع��ّدة  واألقيت 

الكوؤو�س وامليداليات على الفرق والالعبني.

ا اإر�ضال ر�ضائل  ا، يذكر اأن ن�ضاطات احلملة �ضملت اأي�ضاً اأخرياً

ن�ضية ق�ضرية SMS للتوعية من خماطر الألغام على خطوط 

على  من�ضورات  وتوزيع  كافة،  للمواطنني  املحمولة  الهواتف 

حواجز اجلي�س يف خمتلف املناطق اللبنانية. 





ملحة تاريخية

بداأ احلوار بلمحة عن تاريخ معهد قوى الأمن الذي يعود اإىل 

العام 1920، زمن الإنتداب الفرن�ضي. يومها كان مقره يف منطقة 

ال�ضتقالل،  وبعد  الدين،  بيت  منطقة  اإىل  انتقل  ثم  بعبدا، 

اأ�ضبح يف ثكنة حممد نا�ضر 

ويتمركز  ليعود  ب��ريوت،  يف 

)اأوائ����ل  ال�����وروار  منطقة  يف 

من  ا  وب���دءاً ال�ضبعينيات(. 

منطقة  يف  ا�ضتقّر   2015 العام 

ا  تطوراً �ضهد  حيث  ع��رم��ون 

�ضعيد  على  ا  وتقنياً ا  نوعياً

اأرقى  ي�ضاهي  وبات  التدريب، 

العاملية.  الع�ضكرية  املعاهد 

امل���دّرب���ني  اإع������داد  مّت  ف��ق��د 

الأوروبي  الحتاد  مع  بالتعاون 

ق�ضرية  تدريبية  برامج  وف��ق 

كما  الأم��د.  طويلة  واأخ��رى 

التدريب  مناهج  تطوير  مّت 

اأ�ضبحت  بحيث  وب��راجم��ه 

على  اخلدمة  واقع  اإىل  اأقرب 

الأر�س. 

بداية التعاون

ق��وى  معهد  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

احلربية  وال��ك��ل��ي��ة  الأم����ن 

ا، فهو يعود اإىل  ا طارئاً لي�س اأمراً

اأن  قبل  احلربية  املدر�ضة  اأيام 

تتحّول اإىل كلية. فهي التي 

وتخرجنا  ا  طالباً احت�ضنتنا 

يقول  ا  �ضباطاً ��ا  لح��قاً منها 

العميد احلّجار. وي�ضيف: »مع 

غرّيب  فادي  العميد  ا�ضتالم 

احل��رب��ي��ة،  الكلية  ق��ي��ادة 

تالمذة  متابعة  فكرة  بداأت 

دورات  احل��رب��ي��ة،  الكلية 

يف  املبنية  الأماكن  يف  قتال 

اإىل  ا  نظراً التدريبية  القرية 

واإىل  الهائلة،  اإمكاناتها 

من�ضاآت املعهد التي ت�ضتوعب 

املتدّربني  من  كبرية  ا  اأع��داداً

م�ضتلزمات  كل  تاأمني  مع 

)منامة  لهم  اليومية  احلياة 

لئقة، غرف طعام، مالعب ريا�ضية،...(«.

ا من اأول �ضهر اأيار املن�ضرم با�ضتقبال  وبالفعل با�ضر املعهد بدءاً

الدفعة الأوىل من التالمذة ال�ضباط يف ال�ضنة الثانية. وقد توّزع 

املتدّربون على ثالث دفعات تاألفت كل منها من اآمر ال�ضرية 

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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تعاون بني الكلية احلربية 

ومعهد قوى الأمن الداخلي:

جهود تتكامل لأداء اأف�شل

يف القرية التدريبية التي متتد 

على م�شاحة 40 األف مرت مربع، 

والتابعة ملعهد قوى الأمن الداخلي يف 

عرمون، يتابع تلمذة الكلية احلربية 

)ال�شنة الثانية(، وللمرة الأوىل يف 

تاريخ اجلي�ش، دورة »قتال يف الأماكن 

املبنية«. ياأتي هذا التدريب الذي 

ي�شارك فيه متدربون من كل القوى 

الأمنية )جي�ش وقوى اأمن داخلي 

واأمن عام(، يف اإطار التعاون القائم 

بني معهد قوى الأمن والكلية احلربية 

والذي ي�شب يف خدمة الإثنني مًعا. 

هذا التعاون ومفاعيله واآثاره 

الإيجابية على املوؤ�ش�شتني، يف حديث 

اأجرته جملة »اجلي�ش« مع قائد 

معهد قوى الأمن الداخلي العميد 

اأحمد احلّجار، الذي �شدد على اأهميته 

لتفعيل الدورات التدريبية وتبادل 

اخلربات على اأكرث من �شعيد.
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ا(  ع��ن�����ض��راً  85( و���ض��ب��اط��ه��ا 

ملدة  خا�ضة  تدريبات  تابعوا 

اأ�ضبوعني يف القرية التدريبية. 

الذي  التدريب  اأ�ضبوعا  تخلل 

وم����واده  هيكليته  و���ض��ع 

���ض��ب��اط م��ن اجل��ي�����س )م��ن 

واملغاوير  احلربية  الكلية 

تدريب  اخل��ا���ض��ة(،  وال��ق��وات 

�ضرية  تولته  اآخ���ر  ن��وع  م��ن 

الفهود اخلا�ضة يف قوى الأمن 

ا اإىل خربة هذه  الداخلي، نظراً

املداهمات  جمال  يف  ال�ضرية 

وت��ف��ك��ي��ك امل��ت��ف��ج��رات. 

�ضابط  املعهد  قيادة  عّينت  التدريب،  عملية  �ضري  وحل�ضن 

اأي عقب��ة ق��د  ارتباط يواكب املتدّربني يف يومياتهم لتذلي��ل 

تعرت�س التدري��ب. 

التالمذة  دفعات  تعقب  والتي  املتدربني  من  املقبلة  الدفعة 

الثالثة-  ال�ضنة  تالمذة  من  هي  الثانية،  ال�ضنة  يف  ال�ضباط 

املعهد  يف  يتابعون  �ضوف  ه��وؤلء  داخلي.  اأمن  قوى  اخت�ضا�س 

ملمار�ضة  ال��الزم��ة  امل��ه��ارة  اكت�ضاب  لهم  تتيح  ت��دري��ب��ات 

املعهد  يف  يتابعونها  التي  والتدريبات  امل�ضتقبل،  يف  مهماتهم 

ا  خالل �ضنة درا�ضتهم الأخرية يف الكلية احلربية ت�ضكل جزءاً

من الدورة التي يتابعها ال�ضباط اخت�ضا�س قوى اأمن داخلي بعد 

الداخلي،  الأمن  املدّربون فهم �ضباط من قوى  اأما  تخّرجهم. 

يواكبهم �ضابط ارتباط من الكلية احلربية. 

القرية التدريبية

تنفيذ التدريبات امليدانية وفق التقنيات 

التدريبية  القرية  اإن�ضاء  تطلب  احلديثة 

مرت  األ��ف   40 م�ضاحة  على  متتد  التي 

بكل  جتهيزها  اإىل  اإ�ضافة  وهي  مربع، 

م�ضتلزمات التدريب ت�ضتطيع ا�ضتيعاب 

اأكرث من جمموعة يف الوقت نف�ضه، وقد 

اأن�ضئت بتمويل من ال�ضفارة الأمريكية. 

ا  ا مطابقاً ت�ضكل من�ضاآت القرية منوذجاً

لل�ضوارع والأحياء �ضمن مدينة اأو بلدة يف 

لبنان. وجند فيها �ضالت عر�س جمّهزة 



ل�ضرح  �ضخمة  ب�����ض��ا���ض��ات 

امليدانية  وامل�ضاهد  ال��درو���س 

اإىل  اإ�ضافة  دقيق.  ب�ضكل 

والب�ضري  ال�ضمعي  امل��رك��ز 

وم���رك���ز ال��ت��وث��ي��ق، وذل���ك 

الأوروبي.  الحتاد  بتمويل من 

�ضبق  ال��ت��ي  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

اأف��الم  اإن��ت��اج  تتيح  ذكرها 

الدرو�س  مع  تتالءم  تعليمية 

وت�ضوير  والتطبيقية،  النظرية 

وبثها  العملية  التدريبات 

التدري�س  غ��رف  اإىل  مبا�ضرة 

حيث يدور النقا�س حولها. 

ال��ت��دري��ب  متطلبات  م��ن 

الأ���ض��ا���ض��ي��ة ال��رم��اي��ة. وق��د 

القرية  يف  الغاية  لهذه  اأن�ضئ 

مغلق  رماية  حقل  التدريبية 

واآخر  ا(،  وامل�ضد�س عن م�ضافة 50 مرتاً بالبندقية  للرمي  )يت�ضع 

مفتوح. وميكن ا�ضتخدامه لتمارين الرمي يف الليل عرب اإنارة 

خا�ضة، مما ي�ضاعد يف الو�ضول اإىل درجات عالية من الإحرتاف.

تكامل بني مدر�شتني عريقتني

يعّول العميد اأحمد احلجار على هذا التعاون اأهمية كبرية 

لأ�ضباب عديدة، نذكر منها:

ا  ا نظراً ا ملحًّ اأول، اإّن التعاون بني اجلي�س وقوى الأمن بات اأمراً

اأهمية  هنا  من  الأر���س،  على  امل�ضرتك  عملهما  طبيعة  اإىل 

ا. التدّرب معاً

ناحية  )من  املواطن  مع  املبا�ضر  التعاطي  مهمة  اإّن  ا،  ثانياً
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تقع  ال���ق���وان���ني(  ت��ط��ب��ي��ق 

عاتق  على  الأوىل  بالدرجة 

دور  ياأتي  بينما  الأم��ن،  قوى 

اجلي�س يف التدخل الع�ضكري 

الفاعل على الأر�س.

الثالثة  ال�ضنة  اأّن  مبا  ا،  ثالثاً

يف الكلية احلربية هي �ضنة 

الإخت�ضا�س، اأ�ضبح من املهم 

قوى  اخت�ضا�س  م��ادة  اإ�ضافة 

مناهجها،  اإىل  داخلي  اأم��ن 

التدريب، واخلبز  ال�ضباط  بعد �ضنتني ي�ضارك خاللها التالمذة 

وامللح... 

تقوميي  اجتماع  يعقد  دورة  كل  من  الإنتهاء  عند  ا،  رابعاً

بني الطرفني لعر�س النتائج، والثغرات اإن وجدت، لالإنتقال اإىل 

اخلطوة التالية.

اإىل تكامل اجلهود  يوؤدي  اأن  التعاون  �ضاأن هذا  ا، من  خام�ضاً

وتفعيلها، وذلك على م�ضتويي التدريب وتنفيذ املهمات على 

عريقتني  مدر�ضتني  على  ا  اإيجاباً ينعك�س  اأنه  كما  الأر���س. 

لكل منهما تاريخ جميد. 

يف اخلتام، وّجه قائد املعهد العميد حجار حتية لقائد اجلي�س 

وهو  له،  ومباركته  التعاون  هذا  لدعمه  قهوجي  جان  العماد 

املدر�ضة  يف  ا  تلميذاً كان  عندما  �ضريته  اآمر  كان  باأنه  يفتخر 

احلربية. كما حّيا قائد الكلية احلربية العميد غريب على 

جهوده وهو �ضاحب الأيادي البي�ضاء يف اإجناح هذا التعاون الذي 

ا يف  وتالياً ا،  معاً الداخلي  الأمن  وقوى  اجلي�س  م�ضلحة  ي�ضب يف 

القيادتني  اهتمام  �ضلب  يف  هو  الذي  واملواطن  لبنان  م�ضلحة 

ومن واجبهما احلفاظ على اأمنه وراحته و�ضالمته.

جولة ميدانية

بجولة  حّجار  العميد  برفقة  قمنا  املقابلة،  انتهاء  بع��د 

وزرنا  التدريبات  �ضري  على  اّطلعنا  حيث  الأر�س  على  ميدانية 

عرمون  معهد  يف  واملن�ضاآت  الأق�ضام  وجميع  التدريبية  القرية 

الذي يخبئ مفاجاآت �ضارة على �ضعيد التدريب يف امل�ضتقبل.

الثالثة  ال�ضرية  اآم��ر  اإلتقينا  التدريب،  �ضاحات  اإح��دى  يف 

لتالمذة ال�ضنة الثانية يف الكلية احلربية النقيب وائل احلاج 

اأّكد  املعهد،  يف  املتوافرة  العالية  بالتقنيات  اأ�ضاد  واإذ  �ضحاده. 

للدورة  ا  جداً مالئمة  والتجهيزات  املن�ضاآت  اأّن  �ضحاده  النقيب 

اأكرث، وكيفية  اأو  التي تتمحور حول كيفية مداهمة منزل 

رّدات  احت�ضاب  بال�ضّكان مع  الآهلة  الأماكن  بني  الإنتقال 

الفعل، وكيفية تنفيذ حواجز تفتي�س، وتعّلم تقنيات التعامل 

مدنيني  وحترير  م�ضبوهة،  بقعة  وتنظيف  التفخيخات،  مع 

حمتجزين...

ل  �ضحاده:  النقيب  ق��ال  تعرت�ضهم  التي  ال�ضعوبات  وع��ن 

التدريب  م�ضتلزمات  كل  لنا  يوّفر  فاملعهد  تذكر  �ضعوبات 

وكل متطلبات الإقامة املريحة. 





ال��دام��ور  »�شتبقى 

اجلي�ش  قلب  يف  دائ��ًم��ا 

يف  دائًما  هو  كان  مثلما 

بهذه  اأبنائها...«،  �شمري 

قائد  وبا�شم  الكلمات، 

جان  ال��ع��م��اد  اجلي�ش 

العميد  ع��رّب  قهوجي، 

م�شرّي  م�شرف  يو�شف 

التعاون  مديرية  اأعمال 

الع�شكري املدين »CIMIC« يف اأركان اجلي�ش للعمليات عن »اهتمام 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية بهذه البلدة العزيزة، بعد معاناة اأهلها ق�شاوة الأحداث 

و�شواعد  املحبة  بعرق  بيوتهم  حجارة  اإعمار  واإعادة  و�شمودهم  الأليمة 

لبلدية  اجلديد  املقر  افتتاح  احتفال  يف  هذا  كلمه  جاء  وقد  اخلري«... 

 ،CIMIC�الدامور الذي جرى ت�شييده مب�شاعدة اأمريكية من خلل ال

اإىل  بلديات،  وروؤ�شاء  وخماتري  وفاعليات  ر�شمية  �شخ�شيات  وبح�شور 

اأهايل الدامور واجلوار. وكان قد �شبق الحتفال و�شع اأكاليل من الزهر 

البلدية ونقابتي ال�شحافة واملحررين  على ن�شب �شهداء ال�شحافة با�شم 

واأهايل ال�شهداء.

كلمة قائد اجلي�ش

الوطني  بالن�ضيد  الحتفال  ا�ضُتهّل 

ال��ل��ب��ن��اين ع��زف��ت اأن��غ��ام��ه ف��رق��ة من 

دقيقة  الوقوف  ث��ّم  اجلي�س،  مو�ضيقى 

�ضمت على اأرواح ال�ضهداء. بعدها األقى 

اجلي�س  قائد  كلمة  م�ضرف  العميد 

واع��ت��زاز نفتتح  ف��خ��ٍر  ف��ق��ال: »ب��ك��لِّ 

بعد  اجلديد،  الدامور  بلدية  مقّر  اليوم 

اأمريكية  مب�ضاعدة  ت�ضييده  مّت  اأن 

املدين  الع�ضكري  التعاون  مديرية  عرب 

ويف   .»CIMIC« اللبناين  اجلي�س  يف 

مي�ضي  ال��رائ��ع،  التنموي  الإجن���از  ه��ذا 

الإمن��اء  م�ضرية  يف  ا  قدماً ال��دام��ور  اأبناء 

وتوؤّكد  ب��الأر���س،  والت�ضبث  والإع��م��ار 

موؤ�ض�ضة  مقدمها  ويف  مبوؤ�ض�ضاتها  الدولة 

اجلي�س، اهتمامها بهذه البلدة العزيزة، 

واخلدمات  العطاء  من  ت�ضتحق  التي 

ق�ضاوة  اأهلها  عانى  اأن  بعد  الكثري، 

اأب��ع��د احل��دود،  اإىل  الأل��ي��م��ة  الأح����داث 

يدعوا  ومل  و���ض��ّح��وا،  �ضمدوا  لكّنهم 

لي�ضّكل  قلوبهم،  يف  ا  مكاناً للياأ�س 

والعي�س  الوطن،  بهذا  الرا�ضخ  اإميانهم 

باجلي�س،  وثقتهم  اأبنائه،  بني  امل�ضرتك 

الأجداد  ربوع  اإىل  للعودة  الوا�ضح  الدليل 

والآباء، الذين اأحيوا هذه الأر�س الطّيبة، 

بعرق  العتيقة،  بيوتها  حجارة  ورفعوا 

املحبة و�ضواعد اخلري«.

الدامور  حظ  ح�ضن  ملن  »اإن��ه  وتابع: 

واح��دةاً  اأر�ضها  على  ت�ضهد  اأن  ال��ي��وم، 

 – اللبنانية  ال�ضداقة  حم��ّط��ات  م��ن 

يف  ونحن  بها،  نعتّز  التي  الأمريكية، 

دور  ا  عالياً نثّمن  اإذ  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

تقدمي  الأمريكية، يف  املتحدة  الوليات 

للجي�س  ال�ضخي  الع�ضكري  ال��دع��م 

يف  الأث��ر  بالغ  له  كان  وال��ذي  اللبناين، 

الإره���اب  ملكافحة  ج��ه��وده  م�ضاندة 

نتطّلع  لبنان،  ا�ضتقرار  على  واحلفاظ 

يف الوقت نف�ضه بعني الإعجاب والتقدير 

لبنان،  جانب  اإىل  الدائم  وقوفها  اإىل 

وا�ضتقالله  �ضيادته  على  وحر�ضها 

تنفيذ  اإىل  بالإ�ضافة  اأرا�ضيه،  و�ضالمة 

مل�ضلحة  واإمنائية  اقت�ضادية  م�ضاريع 

ال�ضعب اللبناين، عرب موؤ�ض�ضات واأجهزة 

التعاون  برنامج  طليعتها،  يف  خمتلفة، 

الذي   ،»CIMIC« املدين   – الع�ضكري 

هذا  اإجناز  يف  الطوىل  الذراع  له  كانت 

يف  ي�ضري  كّله  ذلك  احليوي.  امل�ضروع 

ال�ضداقة بني  اإىل عمق عالقات  دللته 

اإّل  احلقيقة،  يف  هي  ما  والتي  البلدين، 

نتاج طبيعي للقيم الإن�ضانية والثقافية 

امل�ضرتكة التي جتمع ال�ضعبني اللبناين 

اجلي�ش 

اإعداد:واملجتمع

روجينا خليل ال�شختورة
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افتتاح املقر اجلديد 

لبلدية الدامور 

بالتعاون 

CIMIC �مع ال



اأر�ضى  التي  املتبادلة  والثقة  والأمريكي، 

على  واملثمر  البّناء  التعاون  دعائمها، 

خمتلف ال�ضعد«.

العماد  اجلي�س  قائد  وبا�ضم  ا،  ختاماً

م�ضرف:  العميد  ق��ال  قهوجي،  ج��ان 

والمتنان  ال�ضكر  بخال�س  »اأت��وّج��ه 

وال�ضفارة  الأم��ريك��ي��ة  ال�ضلطات  اإىل 

على  والقّيمني  لبنان،  يف  الأمريكية 

املدين   – الع�ضكري  التعاون  م�ضروع 

اإعادة  يف  اأ�ضهم  »CIMIC«، وكّل من 

اأت��وّج��ه  كما  البلدية،  مبنى  تاأهيل 

البلدة،  اأه���ايل  جميع  اإىل  بالتهنئة 

يف  ا  دائماً الدامور  تبقى  باأن  واأعاهدهم 

ا يف  قلب اجلي�س، مثلما كان هو دائماً

�ضمري اأبنائها ووجدان �ضبابها الأبطال، 

واملاآثر  اجل�ضام  الت�ضحيات  �ضّطروا  الذين 

ال�ضرف  م�ضرية  م�ضريته،  يف  الكبار 

والت�ضحية والوفاء«.

الربوف�شور القزي

بعدها، كانت كلمة للربوف�ضور اأمني 

الدفاع  اأهمية  فيها  اأّكد  القزي  نبيه 

عن قيم الت�ضامح وامل�ضاواة بني الطوائف 

اأّن  ا  معترباً للجميع،  العدالة  وتعزيز 

املتحدة  ال��ولي��ات  م��ب��ادئ  ه��ي  »ه���ذه 

ا عن خربته  و�ضعبها الكرمي«، متحّدثاً

التي عا�ضها يف اأمريكا عل��ى م��دى 30 

ا  �ضاكراً الدامور  �ضهداء  وحّيا  ��ا..  عاماً

وال�ضعب  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

هذه  على  اللبناين  واجلي�س  الأمريكي 

امل�ضاعدة.

البلدية  رئي�ش 

الأ�ضتاذ  املحامي  البلدية  رئي�س  حتّدث 

ا،  عاماً اأربعني  »بعد  قال:  غفري،  �ضارل 

اإىل حم��ل��ه وجم��ده  ال�����ض��رح  ع���اد ه���ذا 

الأمريكي  ال�ضعب  من  بدعم  التاريخي 

املدين   - الع�ضكري  التعاون  ومكتب 

جهود  وبف�ضل  اللبناين،  اجلي�س  يف 

ال�ضديق الربوف�ضور اأمني القزي«. واأ�ضاف: 

ال�ضحافة  �ضهداء  ذكرى  اليوم  »ي�ضادف 

الن�ضب  م��ن  ب��ال��ق��رب  جنتمع  ون��ح��ن 

الكلمة  رم��ز  وه��و  ل��ه��م،  ال��ت��ذك��اري 

احلّرة، كلمة احلق التي نذروا حياتهم 

اأمام  فمن  وخلودها.  بقائها  �ضبيل  يف 

الدامورية  ال�ضرعية  رمز  وهو  ال�ضرح  هذا 

اأوّجه حتية فخر واعتزاز اإىل كّل داموري 

بالقيم  ك  ويتم�ضّ املقد�ضة  باأر�ضه  يوؤمن 

والأخالق التي ورثناها من اأ�ضالفنا...«، 

واجلي�س  الأمريكي  »ال�ضعب  ا  �ضاكراً

واملحررين  ال�ضحافة  ونقابتي  اللبناين 

اليوم  هذا  اإجن��اح  يف  �ضارك  من  وك��ّل 

املبارك«.

ال�شحافة نقابة 

ع�ضو  األقتها  ال�ضحافة  نقيب  كلمة 

ندمي،  مار�ضيل  ال�ضيدة  النقابة  جمل�س 

فقالت: »متّر ال�ضنني و6 اأيار يعود مثقالاً 

للذاكرة  العهد  ا  وجم����ّدداً ب��الأح��داث 

اجلماعية باأّن لبنان باٍق، و�ضيبقى مهما 

الأح���داث  وتفاقمت  ال��ظ��روف  تبدلت 

اللبنانيني«،  لنفو�س  وقهرها  بق�ضاوتها 

العطرة  الذكرى  »بهذه  اأننا  اإىل  م�ضريةاً 

ن�ضتطيع  ل  اللبنانية  ال�ضحافة  ل�ضهداء 

اإل اأن ننحني اإجاللاً لكل �ضهيد لبناين 

ليكر�س  الوطن  ه��ذا  ت��راب  بدمه  روى 

ا�ضتقالله ولري�ضخ اإىل الأبد دور الكلمة 

احلّرة ببناء ال�ضعوب«.

ال�شحافة �شهداء 

املحامي  ال�ضحافة  األقى كلمة �ضهداء 

يكون  »اأن  فاأمل  عقل،  جورج  جهاد 

الدامور  يف  للبلدية  اجلديد  املقر  افتتاح 

وال�ضتقرار  الزده��ار  من  عهد  باكورة 

فخورة  الدامور  »اأّن  اإىل  ا  م�ضرياً للبلدة،« 

فا�ضل  �ضعيد  اأيار   6 �ضهداء  اأحد  بتقدمي 

عقل �ضمن كوكبة من رجال الفكر 

ا عن حرية لبنان  وال�ضحافة احلرة دفاعاً

اإىل  اجلميع  عقل  ودع��ا  وا�ضتقالله«. 

لتوحيد  وماآ�ضيه  املا�ضي  بعرب  التعاظ 

الدمي�وقراطية  الدولة  ولبناء  ال�ضفوف، 

وال�ضتقرار  القانون  دولة  والقوية،  العادلة 

والأمن الجتماعي.

نقابة املحررين

األ��ق��اه��ا  امل��ح��رري��ن،  ن��ق��اب��ة  كلمة 

زمن  »يف  قال:  غرّيب،  �ضعيد  الإعالمي 

اإلينا  الزاحفة  والأحزان  املتنّقل،  العنف 

من كّل حدب و�ضوب مع كل �ضهيد 

ي�ضقط، ومع كّل ماأ�ضاة ترت�ضم، ل نرى 

ا لنا اإل احلوار يف ما بيننا نحن اأبناء  نهجاً

اإل  ا  املعذب ول نعرف �ضالحاً الوطن  هذا 

الكلمة...«.

مو�ضيقى  بعزف  الح��ت��ف��ال  واختتم 

قبل  وطنية  واأغ���اين  اأنا�ضيد  اجلي�س 

التذكارية  اللوحة  عن  ال�ضتار  اإزاح��ة 

لفتتاح مقر البلدية، وحفل كوكتيل 

باملنا�ضبة.
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حفل ع�شاءيف ال�شمال

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

ال�ضمال  منطقة  بقائد  ممثالاً  قهوجي 

الركن  العميد 

م����روان ح���الوي، 

موؤ�ض�ضة  اأق��ام��ت 

العاقوري  �ضبحي  ال�ضهيد  املغوار  املقدم 

الفي�ضل  مطعم  يف  ال�ضنوي  ع�ضاءها 

من  كبري  عدد  ح�ضور  يف  القلمون،   -

والدبلوما�ضية  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات 

اإىل  الفن،  واأهل  والع�ضكرية  والدينية 

جانب رئي�ضة املوؤ�ض�ضة واأع�ضائها. 

كلمته  يف  اجلي�س  قائد  ممثل  �ضّدد 

ومنطقة  الوطن  جي�س  »بني  اأن  على 

الوفاء،  من  طويلة  حكاية  ال�ضمال 

الأي��ام  ي��وم م��ن  ف��ال ه��و ع��ّز عنها يف 

الندية  دمائهم  وقطرات  جنوده،  عرق 

ول  والإمناء،  والأمن  الدفاع  �ضاحات  يف 

ورفع  احت�ضانه  عن  حلظة  توانت  هي 

لوائه وتلبية ندائه، ورفده بخرية الرجال 

ال��دوام  على  �ضّكلوا  الذين  الأ���ض��ّداء، 

والت�ضحية  والن�ضباط  للمناقبية  مثالاً 

يف �ضبيل الوطن«.

واأ�ضاف: »اإنني يف الوقت الذي اأعرّب فيه 

عن العتزاز مبا تقومون به، اأدعوكم 

اجل��ه��ود،  وت�ضافر  ال�ضواعد  ���ض��ّم  اإىل 

ف��ال��ظ��روف ال��ت��ي ن��ح��ي��ا يف ظ��الل��ه��ا، 

والأزمات التي ت�ضتعل من حولنا، متثل 

واحلذر،  اليقظة  ي�ضتدعي  ا  داهماً ا  خطراً

املجتمعني  بني  هنا  �ضاملة  وامل�ضوؤولية 

وقفة وفاء

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

العدد 78372

ن�شاطات 

موؤ�ش�شة العاقوري

حكاية طويلة 

من الوفاء

يوم ترفيهي يف مقر الأمم املتحدة

املتحدة  الأمم  قوات  مقر  اإىل  زيارة  العاقوري  موؤ�ض�ضة  نّظمت 

املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( يف الناقورة، جنوب لبنان، �ضارك 

يف  كان  حيث  اجلي�س،  �ضهداء  اأبناء  من  ا  ول��داً  40 نحو  فيها 

ال�ضتقبال قائد هذه القوات اللواء لوت�ضيانو بورتولنو الذي رّحب 

قائد  ح�ضره  غداء  الزيارة  تخلل  عملها.  على  واأطلعهم  بهم 

قطاع جنوب الليطاين العميد الركن �ضربل اأبي خليل وعدد 

العاقوري،  ملوؤ�ض�ضة  اليونيفيل  من  درع  وتقدمي  ال�ضباط،  من 

وكتاب �ضكر من قيادة اجلي�س لقيادة اليونيفيل.

حول  الكتيبة  لعنا�ضر  ا  مميزاً ا  عر�ضاً الأولد  �ضاهد  كما 

كيفية تدريب الكالب البولي�ضية قّدمه عنا�ضر كتيبة املقر 

الذي جالوا يف ارجائه والتقطوا ال�ضور التذكارية. 
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املرحلة  هذه  لتجاوز  والع�ضكري،  املدين 

احلرجة من تاريخ بالدنا«.

جميع  اإىل  حت��ي��ة  ب��ت��وج��ي��ه  وخ��ت��م 

منطقة  يف  البي�ضاء  الأي���ادي  اأ�ضحاب 

اأن  العيون  ن�ضب  و�ضعوا  الذين  ال�ضمال، 

من  ب��دلاً  الأخ��رى  تلو  ال�ضمعة  ي�ضيئوا 

الهيئات  كل  و�ضكر  ال��ظ��الم،  لعن 

ا  دائماً تقف  التي  والجتماعية  الوطنية 

اإىل جانب اجلي�س، وتكّرم �ضهداءه مبا 

فبمثل  وت�ضحياتهم،  باإجنازاتهم  يليق 

البنيان  نعلي  الوطني،  الت�ضامن  هذا 

ونوؤ�ض�س مل�ضتقبل واعد مزدهر.

املوؤ�ض�ضة  لرئي�ضة  ك��ان��ت  ك��ذل��ك 

قالت  كلمة  ال��ع��اق��وري  ليا  ال�ضيدة 

�ضمايّل،  الليلة  ه��ذه  »ه��واوؤن��ا  فيها: 

والأيام.  الليايل  مّر  على  �ضمايّل  وهوانا 

كل  ولئيم،  خبيث  اأو  وجاهل  خمطئ 

اأو  ال�ضمال  اأب��ن��اء  ي�ضم  اأن  يحاول  من 

مناقب  من  فيهم  لي�س  مبا  بع�ضهم 

��ا  جغرافياً ابتعدوا  واإن  فهم  و�ضفات، 

عن قل��ب لبن��ان، نب���س ه��ذا القل��ب 

وخفقات��ه«.

اأبطال  »اأب��ن��اوؤك��م  قائلة:  وتابعت 

�ضوى  التطّرف  ولي�س  و�ضهداوؤه،  اجلي�س 

من  يتمّكن  مل  مرفو�س،  غريب  زائر 

اأبناء  يا  لكم  ا  �ضكراً بينهم،  الإقامة 

ال�ضمال... فاأنتم بح�ضوركم ت�ضاهمون 

خالل  م��ن  ا  معنوياً اجلي�س  دع��م  يف 

الطاحمة  املتوا�ضعة  موؤ�ض�ضتنا  دعمكم 

من  ا  �ضغرياً ا  ج��زءاً اجلي�س  تفي  اأن  اإىل 

حّقه يف التقدير«.

فني��ة  حمط��ات  الع�ض��اء  تخل��ل 

م��ي  لالإعالمي��ة  وتكري��م  ووطنية، 

املوؤ�ض�ض��ة  درع  مبنحه��ا  فرح��ات 

ن�ضاط��ات  تغطي��ة  يف  مل�ضاهمته��ا 

��ا. اإعالمياً املوؤ�ض�ض��ة 

موعد مع م�شرحية جورج خباز

الفنان جورج خباز  قّدم  ككل عام، 

»مع  اجل��دي��دة  م�ضرحيته  م��ن  ا  عر�ضاً

لدعم  ريعه  يعود  ميكن«  ال��وق��ت... 

ال�ضهيد  املغوار  املقدم  موؤ�ض�ضة  ن�ضاطات 

�ضبحي العاقوري واأهدافها. ح�ضر العر�س 

ممثل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

من  وعدد  خوري،  هادي  الركن  العميد 

جانب  اإىل  وعائالتهم،  اجلي�س  �ضباط 

اأ�ضدقاء املوؤ�ض�ضة الأوفياء لر�ضالتها. 

جورج  الفنان  األقى  العر�س،  نهاية  يف 

خباز كلمة رّحب فيها باحل�ضور وحّيا 

�ضهداء  واأم��ه��ات  اآب���اء  خا�س  ب�ضكل 

من  على  ا  مثنياً احلا�ضرين،  اجلي�س 

اف��ت��دى ال��وط��ن ب��روح��ه ودم��ه م��ن اأج��ل 

م�س  يقدمه  »م��ا  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  بقائه. 

نقطة ببحر ما اجلي�س يقدمه لنا«.

خباز  الفنان  القائد  ممثل  �ضكر  وقد 

ووجدانه«،  الوطن  هذا  »�ضمري  بو�ضفه 

القيادة  ودرع  �ضكر  كتاب  له  وق��ّدم 

عربون �ضكر ووفاء على لفتته الكرمية. 

درع  العاقوري  ليا  ال�ضيدة  قّدمت  بدورها 

املوؤ�ض�ضة للفنان خباز لوقوفه اإىل جانبها 

عند مفرتق كل طريق.



مفاهيم 

اإعداد:وم�صطلحات

املقدم الركن ظافر مراد

العدد 80372

مفهوم الن�شر 

يف ال�شيا�شة 

واحلرب

»تبلغ احلرب من اجلدية مبلًغا ل يجوز معه اأن ترتك للع�شكريني 

وحدهم«.

)كليمن�شو(

لل�شيا�شيني  ترتك  اأن  من  جدية  اأكثثر  مهمة  ال�شيا�شة  »اإّن 

وحدهم«.

)اجلرنال ديغول(

يتعّلم القادة يف املجالني ال�شيا�شي والع�شكري، من درو�ش التاريخ الباهظة 

الثمن، ويفرت�ش بهوؤلء قراءة التاريخ قراءًة �شاملة حتيط باأدق التفا�شيل، 

ومتابعة الأحداث وحماولة حتليلها وفهمها من منظور امل�شلحة العليا 

للدولة. وكونهم قادة، �شواء و�شلوا اإىل هذا امل�شتوى عن طريق الكفاءة 

وحتقيق الإجنازات، اأم عن طريق ال�شدفة واحلظ، فاإّن موقعهم يفر�ش 

يف  )اأقله  والثقافة  والعلم  املعرفة  من  واٍف  قدٍر  على  يكونوا  اأن  عليهم 

كامًل  فهًما  ميتلكوا  اأن  يفرت�ش  كما  قرارهم(.  وم�شرح  عملهم  جمال 

للعلقة بني ال�شيا�شة واحلرب، فالقادة يديرون موؤ�ش�شات مرتبطة مب�شري 

جمموعة كبرية من الب�شر وموؤثرة يف م�شتقبلهم.

احلرب بالوا�شطة

امل�ضرح  على  ال��ن��اف��ذي��ن  بع�س  ب��رع 

الظروف  وخلق  الأح��داث  ب��اإدارة  ال��دويل 

اأه��وائ��ه��م  م��ع  ت��ت��الءم  ال��ت��ي  املنا�ضبة 

تقّو�س  اأق��ّل��ه  اأو  م�ضاحلهم،  وحت��ّق��ق 

ذلك  اإىل  لوا  تو�ضّ وهم  الآخرين.  م�ضالح 

اأدوات  ا�ضتخدام  يف  مهارتهم  بف�ضل 

وتطويعها،  ال��دويل  امل�ضتوى  على  القوة 

املنا�ضبني  والزمان  املكان  واختيارهم 

وحتقيق  الأدوات  ه��ذه  اإح��دى  لتفعيل 

اآخرين  �ضبقوا  القادة  ه��وؤلء  ماآربهم. 

اجلديد  املفهوم  اإدراك  جمال  يف  باأ�ضواط 

الأهداف  اإىل  الو�ضول  وكيفية  للن�ضر، 

فقد  العليا.  امل�ضالح  وحتقيق  النهائية 

اأدركوا يف الوقت املنا�ضب تراجع فعالية 

م�ضرح  على  املبا�ضر  الع�ضكري  التدّخل 

التدخل  هذا  كان  اأن  بعد  الأح���داث، 

ا  الو�ضيلة الأكرث فعالية والأ�ضرع حتقيقاً

اأهم  كان  اأن  وبعد  املرجتاة،  لالأهداف 

لتحقيق  الوطنية  القوة  اأدوات  من  اأداة 

كما  ل��ل��دول.  الكربى  الإ�ضرتاتيجية 

يعد  مل  الأر�س  احتالل  اأّن  ا  اي�ضاً اأدركوا 

�����ا ب���ق���در  جم�����دياً

على  ال�����ض��ي��ط��رة 

وتقوي�س  العقول، 

وال�ضتقرار  الأم��ن 

العدو.  جمتمع  يف 

ف���م���ت���ط���ل���ب���ات 

احل��ي��اة ت��غ��رّيت، 

ال�ضراع  واأ�ضاليب 

واأ�ضبحت  تبّدلت، 

ا  اأدواتها اأ�ضّد فتكاً

واأق���������ّل ك��ل��ف��ة 

مفاهيم  وظ��ه��رت  ن��ظ��اف��ة،  واأك����رث 

احلرب  مثل  لل�ضراع،  جديدة  واأ�ضكال 

الناعمة واحلرب بالوا�ضطة. 

الن�شر احلقيقي

ل ي�ضّكل الن�ضر الع�ضكري يف معركة 

ا  ا�ضرتاتيجياً اأو  ا  نهائياً ا  ن�ضراً ح��رب،  اأو 

ا. يف بع�س الدول واملجتمعات تاأخذ  وطنياً

عبارة الن�ضر مدلولت معنوية اأكرث منها 

ا،  وعاطفياً ا  وجدانياً ا  بعداً وحتمل  مادية، 

والبطولت  بالت�ضحيات  مبا�ضرة  ا  مرتبطاً

املثالية  اإىل  ال�ضمود، فتتجه بذلك  واإرادة 

وهذا  امل��ادي.  البعد  عن  ما  ا  نوعاً وتبتعد 

املفهوم يطّبق عادة يف الدول التي يغلب 

الطابع  وثقافتها  حياتها  طريقة  على 

الإيديولوجي، حيث ي�ضبح الن�ضر حاجة 

معنوية جماهريية مرتبطة بالعديد من 

اجلماهري،  بهذه  اخلا�ضة  املكّونات 

احلياة،  طريقة  التاريخ،  الدين،  مثل، 

ال�ضيا�ضي،  النظام  الإجتماعي،  النظام 

يف  اأّما  التبعية...  اأو  الدولية  التحالفات 

الدول املتقدمة واملتحررة من الإيديولوجيا، 



واحلرية  الأمن  بتحقيق  يكون  فالن�ضر 

املادية  امل�ضلحة  اأي  لل�ضعب،  والرفاهية 

واملكت�ضبات امللمو�ضة. ومن هنا نرى اأّن 

لكل بيئة ن�ضرها اخلا�س املرتبط مبدى 

الوعي والإدراك ملفهوم الن�ضر احلقيقي.

واأ�ضحاب  ال��ق��ادة  م��ن  ك��ث��ريون  يتوه 

اأو  احلقيقي،  الن�ضر  مفهوم  يف  ال��ق��رار 

اأنهم بهدف حتقيق ا�ضتمرارية ال�ضيطرة 

بال�ضلطة،  والتم�ضك  اجلماهري  على 

ويحر�ضون  وهمي،  بن�ضر  يخدعونهم 

حالة  اإىل  الن�ضر  ه��ذا  يتحّول  اأن  على 

جماهريهم  عواطف  تر�ضي  وجدانية 

الت�ضويق  يتم  ما  وعادة  قادتهم.  ونزوات 

فوري  ب�ضكل  الن�ضر  من  النوع  لهذا 

الرغم  وعلى  املواجهة،  اأو  احل��رب  بعد 

يتّم  ي�ضوبها،  ق��د  ال��ذي  الغمو�س  م��ن 

ال�ضّك،  يقبل  ل  كانت�ضار  تكري�ضها 

بالهزمية  العرتاف  يف�ضر عدم  ما  وهذا 

عند الكثري من القادة. 

كيف نرتجم الن�شر؟

امل�ضتوى  على  النت�ضار  تاأكيد  اإّن 

يتّم  ل  الوطني  ال�ضرتاتيجي 

رمبا  بل  ق�ضري،  وق��ت  خ��الل 

فلطاملا  ���ض��ن��وات.  ي�ضتغرق 

ك��ان��ت احل����روب وامل��ع��ارك 

�ضيا�ضية،  ���ا  اأه���دافاً ت��خ��دم 

اإيديولوجية على  اأو  اإقت�ضادية 

بحجج  تربيرها  من  الرغم 

الن�ضر  حتقق  ولطاملا  اأخ��رى. 

هزمية  ولكن  الع�ضكري 

رافقته.  اقت�ضادية  اأو  �ضيا�ضية 

مفهوم  تغرّي  هذا  عاملنا  ففي 

يهدف  من  وهناك  الن�ضر، 

اآين  معنوي  ن�ضر  حتقيق  اإىل 

اآخر  يهدف  بينما  التاأثري، 

اقت�ضادي  اأو  �ضيا�ضي  ن�ضر  اإىل 

ن�ضاهد  وهكذا  امل��دى.  بعيد 

حرب  يف  اث��ن��ني  منت�ضرين 

ا،  ���ض��رو���س ك��ل��ف��ت ك��ث��رياً

وي�ضيع مفهوم الن�ضر، وُتخدع 

اجلماهري وتنقاد لأهواء اأمراء 

احلروب وجّتارها وخمادعيها. 

وك����م م���ن ق����ادة وروؤ����ض���اء 

يعلموا،  اأن  دون  من  هزموا 

ب�����ض��ب��ب ع����دم اإدراك���ه���م 

للحرب،  النهائي  للهدف 

امل�ضالح  حتقيق  وكيفية 

ال���ك���ربى وال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

ترجمة  وكيفية  ل��ل��دول��ة، 

املجالني  يف  وا�ضتغالله  الع�ضكري  الن�ضر 

ال�ضيا�ضي والقت�ضادي.

النت�ضار  اأه��م��ّي��ة  م��ن  ال��رغ��م  على 

ال�ضمود،  على  القدرة  وتاأكيد  املعنوي 

رفاهية  اأّن  يعتقدون  ك��ث��ريون  ثمة 

يف  م�ضلحة  اأع��ل��ى  ه��ي  واأم��ن��ه  ال�ضعب 

وكل  ال��ك��ربى،  ال��دول  ا�ضرتاتيجيات 

خ�ضارة يف هذا املجال، مهما قابلها من 

تعتب��ر  اأخ��رى،  جم��الت  يف  انت�ضارات 

بعناوي��ن  مغّلف��ة  ن��ك��راء  هزمي��ة 

خادع��ة.
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مئة عام على �سايك�س - بيكو

�إنه »ربيع« تركيا!

�سوى  بيكو   - �سايك�س  �تفاقّية  من  يبق  ومل  حروفها،  �إندثرت 

و�أ�سالء  �خليبة،  وحمطات  �ملوت،  بقو�فل  م�ستباحة  حدود 

� منيًعا يف وجه  �لنكبات �ملرت�مية عند خطوط وهمّية وقفت �سدًّ

و�لأنظمة  �لر�سيد،  و�حلكم  و�لدميوقر�طّية،  و�لتطور،  �حلد�ثة، 

�ملبنّية بقناعات �سعوبها، ل بع�سا �مل�ستبد، و�سيف �لديكتاتور.

ماذ� بعد؟

�لتاريخ يعيد نف�سه

يبق  مل  بعد؟!...  وماذا  بيكو،   - �سايك�س  على  عام  مئة 

الأجيال،  وماآ�سي  ال�سعوب،  بخيبات  املعّفر  احل�سي�س  �سوى 

التطّور  حتاكي  دول��ة  بنى  من  والأط��ف��ال...  الن�ساء  وعويل 

بعظيم عطاءاتها، ومزاياها؟. من رّتب الأولويات، وعّول على 

الكفاءات، واأعّد العّدة جلبه التحديات؟. كثبان من املاآ�سي، 

وم�ساحات من اخليبة، واإقطاعيات، وفئويات من ال�ستزلم، 

وال�سرتحام؟!...

التي  املري�سة  العثمانّية  الأمربطورّية  اأنقا�س  على  ول��دت 

فّككت احلرب العاملّية الأوىل اأو�سالها، وبعرثت »اأجمادها«، 

الدول  بني  واملناكفات  الديكتاتوريات،  من  عام  مئة  وبعد 

والأقاليم التي ا�ستحدثتها، حتللت حروف التفاقّية، وتبعرثت 

عند احلدود التي ر�سمتها، رمبا لأن ال�سعوب مل تعرف كيف 

الدويل«  »الأخطبوط  لأن  ورمبا  اأوطانها،  وترفع معها  ترتفع، 

عن  يفي�س  مبا  وال�ستثمار  ال�ستئثار،  من  تعب  قد  النهم، 

مقت�سيات م�ساحله، ونهب ما يكفي من اخلريات، وا�ستغالل 

الطاقات والإمكانات، حتى جّف ال�سرع، ويب�س الزرع؟!.

 مئة عام على �سايك�س - بيكو، �ساخت املنطقة، هرمت، 

زواياها  يف  الهزمية  وع�سع�ست  عظامها،  الأم��ّي��ة  نخرت 

و�سوب،  ح��دب،  كل  من  الإره���اب  واجتاحها  احلالكة، 

جون  الأم��ريك��ي  اجل��دي��دان«،  وبيكو  »�سايك�س  وجل�س 

ير�سمان  امل�سالح،  ح�سرة  يف  لفروف  �سريغي  والرو�سي  كريي 

اإعادة ت�سكيل املنطقة من جديد، ووفق خرائط و�سيناريوهات 

جديدة؟!.

اتفاًقا  كانت   ،)1916( بيكو   - �سايك�س  اإن  وللمفارقة، 

الأمرباطورّية  مب�سادقة  املتحدة،  واململكة  فرن�سا،  بني  ا  �سريًّ

التو�سل  ومّت  الهالل اخل�سيب،  اقت�سام منطقة  الرو�سّية، على 

اإليها بني ت�سرين الثاين 1915 واأيار 1916، مبفاو�سات �سرّية بني 

مارك  والربيطاين  بيكو  جورج  فران�سوا  الفرن�سي  الدبلوما�سي 

بني  وتفاهم  وثائق،  تبادل  �ساكلة  على  وكانت  �سايك�س، 

وبقيت  القي�سرّية،  ورو�سيا  وبريطانيا  فرن�سا  خارجية  وزارات 

مو�سكو  يف  احلكم  اإىل  ال�سيوعيني  و�سول  حني  اإىل  �سرّية 

)1917(، حيث بادروا اإىل ك�سف النقاب عنها!.

الأحجام،  يف  تغيري  مع  لكن  نف�سه،  يعيد  التاريخ  وكاأّن 

»�سايك�س  يجل�س  ع��ام  مئة  فبعد  والأ���س��م��اء.  والأوزان، 

�سريغي  ال��رو���س��ي«  »بيكو  م��ع  ك��ريي  ج��ون  الأم��ريك��ي« 

لفروف، ليعيدا مًعا ت�سكيل املنطقة من جديد طبًقا مل�سالح 

بلديهما، ولري�سما مًعا خطوط الطول والعر�س واحلدود، للدول 

والكيانات والأقاليم اجلديدة حتت مظّلة وافرة من ال�سعارات. 

من ن�سر الدميوقراطية، وحقوق الإن�سان، اإىل حمو الأمّية، ومن 

حماربة الإرهاب، اإىل ال�ستئثار باأزهار »الربيع العربي« بهدوء 

و�سال�سة وكفاءة عالية، بحجة دفع الكيانات املنكوبة اإىل 

ت�سويات ل تزال جمهولة الأطر، والأهداف، والأبعاد، وامل�ستقبل، 

وامل�سري...

ت�سويب �لبو�سلة

مالأت املاأ�ساة ال�سورّية الفراغ الكبري، فيما يحاول الكبار - 

وفق ادعاءاتهم - العمل على ت�سويب البو�سلة، لتبحر يف الإجتاه 

املعاك�س، عّلها تدرك يف يوم، اأو يف عقد من الزمن، �ساطىء 

الغربة  بحور  يف  املزمن  املاأ�ساوي  الغرق  بعد  وال�ستقرار،  الأمان 

كلوفي�س  الأملعي  العربي   - اللبناين  املفّكر  اأن  اإّل  والتمّزق. 

»اإن  اإحدى كتاباته:  يف  يقول  فرتة،  منذ  غادرنا  الذي  مق�سود 

لعبة  يف  التوغل  عند  ا  خ�سو�سً تخطىء،  ل  الدولية  القواعد 

�سناعة الأمم، وحتديد م�سائر ال�سعوب ال�سعيفة، اأو امل�ست�سعفة 



وجهة نظر

العدد 84372

واإذا  اأم��ره��ا،  على  املغلوب 

الهرمة بداية  كانت تركيا 

وحّفزت  امل�ساعر،  األهبت  التي  هي  املا�سي،  القرن  ع�سرينات 

الربيطاين   - الفرن�سي  الثنائي  اأع��ني  وفّتحت  الطموحات، 

فاإن  الرو�سي،  القي�سر  رعاية  حتت  اخل�سيب  الهالل  على 

الواحد  القرن  بدايات  يف  تلهب  التي  هي  اأردوغ��ان   - تركيا 

الثنائي  اأعني  وتفتح  الطموحات،  وحتّفز  امل�ساعر،  والع�سرين، 

الرو�سي - الأمريكي على »الهالل اخل�سيب« ب�ساحاته الفّوارة 

بالثورات، والنتفا�سات، واخليبات!«.

�لربيع �لرتكي

يبدو اأن امل�سوار الدويل على �سفاف نهر بردى، هو يف احلقيقة 

بحث مكّثف عن اأماكن ال�ستجمام يف اجلوار الرتكي؟!... 

الآتي  وربيعها  تركيا،  الوجهة  لكن  املحطة،  هي  �سوريا 

احللف  اإىل  الناتو،  حلف  من  مة«،  املد�سّ ب�»الأحالف  املزّنر 

ال�سعودي  العهد  ويّل  ويّل  يوًما  عنه  حت��دث  ال��ذي  الإ�سالمي 

عند  النا�سىء  الأوروب��ي  احللف  اإىل  �سلمان،  بن  حممد  الأمري 

�سواطىء بحر اإيجه، والهادف اإىل وقف النزوح، واإقفال املمرات 

املرتهنة  امل�سوؤولّية  من  الأوفر  اجلزء  اأنقرة  وحتميل  ال�سالكة، 

�سحيح  احل�ساب!.  على  اأوىل  كدفعة  يورو  مليارات  بثالثة 

اأن الثنائي »املن�سجم« كريي - لفروف يتحدثان طوياًل حول 

�سوريا يف عوا�سم خمتلفة، ومنا�سبات متعددة، لكن اجلملة 

وال�سلطنة«  ال�سلطان  »تو�سيف  تقت�سر على  املفيدة عندهما 

مقارباتهما  وفق  تركيا،  دخلت  لقد  وم�ستقباًل.  حا�سًرا، 

اأهدت  لقد  والطويل.  ال�ساخب،  ربيعها  الأح��داث،  لتطورات 

على  بيكو   - �سايك�س  اإتفاقية  ترتنح،  وهي  العربي،  العامل 

»ربيعها  يف  جم��دًدا  تهدي  هي  وه��ا  ال��زم��ن،  من  ق��رن  م��دى 

بيكو   - �سايك�س  املنطقة، وكياناتها،  �سعوب  الأردوغاين« 

امتداد  على  تتمدد  اأن  ميكن  جديدة،  اأمريكّية   - رو�سّية 

»ال�سلطان«  اأن  ذلك  املقبل.  القرن  ومطلع  احل��ايل،  القرن 

ليحرر«�سلطنته«  مكلفة،  جتميل  عملّية  يجري  اأن  يريد 

الع�سكر،  وخوذة  العلمنة،  وترف  والرتابة،  البريوقراطّية،  من 

لكن  القانوين،  و�سليمان  الفاحت،  حممد  اأجماد  اإليها  ويعيد 

اأي  ل �سمانات توؤكد باأن العملّية قد تنجح من دون ح�سول 

ت�سويه قد ي�سيب البنية، والكيان!.

�لثنائي : �أردوغان - يلديرمي

»املجازفة الربيعّية« بداأت يف العام 1994، عندما ت�سّلم رجب 

الطّيب اأردوغان رئا�سة بلدية اإ�سطنبول، وكان اإىل جانبه بن 

توفري  اإىل  �سعى  ا  خمل�سً م�ست�ساًرا  كان  الذي  يلديرمي  علي 

فر�س النجاح للتجربة الأردوغانّية يف اإدارة �سوؤون املدينة. ومن 

الق�سر البلدي، اإىل الق�سر احلكومي عندما فاز حزب العدالة 

توىّل  يومها   .2002 اإنتخابات  يف  اأردوغ���ان  برئا�سة  والتنمية 

ا  رئي�سً اأردوغان  اأ�سبح  فيما  اجلمهورّية،  رئا�سة  غول  عبدالله 

ملجل�س الوزراء، وعنّي الدكتور اجلامعي اأحمد داود اأوغلو وزيًرا 

للخارجّية، وحفظ مقعًدا وزارًيا ل�سديقه يلديرمي كي يكون 

اإىل جانبه يف الق�سر احلكومي. كانت تلك املرحلة عا�سفة 

بالتحديات، وطموحات الرجل اأكرب من املن�سب الذي كان 

اإقت�سادّية -  اإجنازات  واجتهد يف حتقيق  يحّتله، لكنه تعب 

ا كبرًيا يف �سندوق الإقرتاع. اإجتماعّية وّفرت له ر�سيًدا �سعبيًّ

لكن  للوزراء،  ا  رئي�سً اأوغلو  وعنّي  ا،  رئي�سً اأردوغ��ان  اإنتخب 

والتفاهم  ال��وّد  زمن  لينتهي  طوياًل،  يدم  مل  الع�سل«  »�سهر 

الأول  ومتحّفظ.  حمافظ  الثاين  فيما  طامح،  الأول  بينهما. 

على  حري�س  الثاين  فيما  املطلقة،  �سبه  ال�سالحيات  يريد 

بعد  اأوغلو  �سعر  للدولة.  العلماين  والتقليد  والقانون،  الد�ستور، 

من  جولت  عقدت  يرام«.  ما  على  لي�ست  »الأم��ور  باأن  فرتة 

امل�سارحة لرتتيب �سوؤون البيت »بالتي هي اأح�سن«، لكن من 

تعجيزّية  قائمة مطلبّية  اأمام  نف�سه  اأوغلو  ووجد  دون جدوى. 

اإىل  احلكم  نظام  وحتويل  الد�ستور،  بتعديل  املطالبة  منها: 

الإعالمّية،  احلرّية  تقييد  وا�سعة.  �سالحيات  مع  رئا�سي، 

وزج ال�سحافينّي املعار�سني يف ال�سجون. الهيمنة املعنوية على 

ين�سجم  �سلوكه مبا  وتطبيع  والعمل على تطويعه،  الق�ساء، 

والتحول  الإم�ساك مبفا�سل اجلي�س،  ال�سيا�سّية.  والطموحات 

من النظام العلماين اإىل النظام الإ�سالمي.

                     

�لبجع

اإنتهت مغامرة الأ�سهر ال�ستة لداود اأوغلو يف رئا�سة احلكومة، 

وحزب العدالة والتنمّية، ومل يتمّكن �ساحب نظرية »العمق 

ال�سرتاتيجي« من و�سع ما ر�سمه على الورق، على اأر�س الواقع، 

ومل  ينجح،  اأردوغ��ان، لكنه مل  �سلطة  ال�ستقالل عن  حاول 

يت�سّرف بال�سكل املطلوب لإقامة نظام رئا�سي يف البالد. بوادر 

اخلالف بني الرجلني ظهرت اأواخر ني�سان املا�سي مع ت�سريبات 

اأطلق عليها اإ�سم »البجع«، حتّدثت عن ا�ستياء اأردوغان من 

رئي�س الوزراء، وعن »ف�سله يف اإدارة كثري من امللفات!«.

ويوؤكد املحلل ال�سيا�سي الرتكي املقّرب من اأردوغان، حممد 

كامل  للوزراء  ا  رئي�سً يكون  اأن  حاول  اأوغلو  »اأن  غول  زاهد 

احلكومة  رئي�س  يعطي  ال��ذي  للد�ستور  طبًقا  ال�سالحيات 

�سالحيات وا�سعة، فيما �سالحيات رئي�س اجلمهورّية رمزّية. 

ا اأن ميار�س ال�سلطة  اأردوغان حاول بعيد اإنتخابه رئي�سً لكن 

بوا�سطة الوزراء واملوظفني الر�سمينّي الذين كانوا يتلقون الأوامر 

منه مبا�سرة، وهذا ما اأدى اىل �سدام �سيا�سي!«.

اأوًل   ،2002 منذ  تركيا  يحكم  ال��ذي  اأردوغ���ان  يخِف  مل 

وجود  يف  رغبته  اأبًدا  للبالد،  كرئي�س  والآن  للوزراء،  كرئي�س 

رئي�س للوزراء ل يخالفه الراأي، ل �سيما واأنه يريد تعديل الد�ستور 
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اأوغلو  داود  اأقال  رئا�سي.  نظام  اإىل  برملاين  نظام  من  لالإنتقال 

بطريقة فّظة، رغم اأن الأ�ستاذ اجلامعي حاول اأن يحر�س على 

�سيء من الود يف العالقة، متجاوًزا ال�سفعة املعنوّية التي تلقاها. 

خ�سرت اللرية الرتكّية 5 باملئة من قيمتها اإزاء الدولر خالل 

الأ�سهر املا�سية، وقال حمللون اإن �سهر اأردوغان، وزير الطاقة، 

حقيبة  ت�سّلمه  فور  الو�سع  ت�سحيح  يتوىّل  قد  البريق  بريات 

الإقت�ساد؟!.

�لإنقالب!

النقل  وزي��ر  والتنمية،  العدالة  ح��زب  فعنّي  اأردوغ���ان،  اأم��ر 

ا للوزراء. واأعلن  الرتكي بن علي يلديرمي، املقّرب منه، رئي�سً

الناطق باإ�سم احلزب عمر جيليك يف ختام اجتماع اللجنة 

للحزب  التنفيذّية 

جديًدا  عهًدا  »اأن 

يلديرمي  ب��داأ،  قد 

ا  رئي�سً عاما(   60(

ا  ورئي�سً ل��ل��وزراء، 

و�سيقّدم  للحزب، 

ال�سلطة  مقاليد 

اأردوغ��ان  للرئي�س 

كونه تعّود اأّل يرّد 

له طلًبا«.

يلديرمي  وك��ان 

�سّرح بعيد اإعالن 

ت��ن��ح��ي اأوغ���ل���و 

قائاًل: »والآن فتح 

املجال اأمام النظام 

فيما  الرئا�سي؟!«، 

كيمان  فوؤاد  قال 

جمموعة  م��دي��ر 

الأب�������ح�������اث يف 

اإ�سطنبول  »مركز 

لل�سيا�سة« �ستتغرّي 

لل�سلطة  ا  رئي�سً الرئي�س  »�سي�سبح  ال��وزراء،  رئي�س  مهمات 

لل�سلطة  العمالنّية  الآلة  الوزراء في�سبح  اأما رئي�س  التنفيذّية، 

التنفيذّية يعمل مع الرئي�س، ولأجله؟!«.

كمال  املعار�س  اجلمهوري  ال�سعب  ح��زب  رئي�س  وو�سف 

موؤيدي  جميع  و»دع��ا  ب�»الإنقالب«،  جرى  ما  كلين�سدار، 

واأبدى  الإنقالب«،  لهذا  الت�سّدي  اإىل  تركيا  يف  الدميوقراطية 

قلقه ب�سبب �ستة اأمور:

املطلق  الفرد  حكم  اىل  اأي  رئا�سي،  اإىل  النظام  حتويل   -

ال�سالحيات، اأي اإىل ديكتاتور يختفي بغاللة الد�ستور.

- اخلوف على احلريات العامة.

- الإنقالب على العلمنة بنظام اإ�سالمي.

خ يف الوحدة الداخلية من خالل احلرب ال�سعواء  - زيادة التف�سّ

�سد حزب العّمال الكرد�ستاين.

- املزيد من التوغل يف الرمال ال�سورية املتحّركة واملكلفة.

- زيادة التوتر يف من�سوب العالقة مع اأوروبا.

وم �ل�سّ

معار�سيه  قلق  اإ�سايف  ب�سكل  �سلطاته  اأردوغ��ان  تعزيز  يثري 

ا اأنه كّثف  ا بالنزعة ال�سلطوّية، خ�سو�سً الذين يتهمونه اأ�سا�سً

ورفع  »الإهانة«،  بتهم  �سحافينّي  بحق  الق�سائّية  املالحقات 

الربملان يف  وافق  اأن  بعد  لالأكراد،  موالني  نواب  احل�سانة عن 

ت�سويت اأول، على ما ميّهد الطريق اأمام حماكمتهم ب�سبهة 

تقدمي دعم للمتمردين الأكراد.

وبعد ا�ستبعاد اأوغلو من ال�سلطة، كّثف اأردوغان هجومه �سد 

اأوروبا، ما األقى ب�سكوك حول بند اإعفاء الأتراك من تاأ�سريات 

اأو�سع  اتفاق  يف  الأبرز  البند  وهو  �سينغن،  منطقة  اإىل  الدخول 

نطاًقا يهدف اإىل وقف تدّفق املهاجرين اإىل الإحتاد الأوروبي. 

بيت  داخل  املفاجئة  ال�سيا�سّية  العا�سفة  الأوروبّيون  اإ�ستهول 

احلكم الرتكي، وهم يت�ساءلون: »هل بداأ ربيع تركّيا؟!«، 

ا«،  �سيا�سيًّ ابتزازهم  عن  وم  ال�سّ اأردوغان  »يلتزم  اأن  وياأملون 

واآخر ما يريدونه هو اإنهيار ال�سفقة التي اأبرمت مع داود اأوغلو 

الالجئني،  تدفق  اأوقفت  والتي  املا�سي،  اآذار   16 بروك�سيل  يف 

ا يف وقت حا�سم يرتقبون فيه اإ�ستفتاء بريطانيا امل�سريي.  خ�سو�سً

ويقف اجلميع الآن على �ساٍق واحدة يف انتظار يوم 23 حزيران، 

من  للخروج  اأو  للبقاء  الربيطاين  ال�ستفتاء  عنه  �سي�سفر  وما 

الربيطانينّي  تن�سح  الأمريكّية  الت�سريحات  الأوروب��ي.  النادي 

بالت�سويت مل�سلحة البقاء، لأن اإ�سعاف التكتل الأوروبي �سريتّد 

ا على حلف »الناتو« املظّلة الدفاعّية والأمنية التي جتمع  اأي�سً

تركيا مع الأوروبينّي بقيادة اأمريكّية.

ويوؤكد ريت�سارد ديرلوف، الرئي�س ال�سابق جلهاز ال�ستخبارات 

تركيا  مع  املقاي�سة  ب��اأن   )6 اآي  )اإم  اخلارجّية  الربيطانية 

ا  رّكز خ�سو�سً وقد  »اأحمق«.  املطروحة متّثل نهًجا  باأثمانها 

تركي مقابل  مليون  ل�75  التاأ�سرية  اإتفاقية حترير  على منح 

وقف تدفق النازحني م�سبًها، ذلك »بتخزين البنزين بجانب 

النار التي نحاول اإطفاءها«.

بعد  املري�سة  تركيا  باأن  جيًدا  »نعلم  القول:  اإىل  وينتهي 

احلرب العاملية الأوىل، فتحت �سهّية �سايك�س - بيكو على 

تق�سيم الهالل اخل�سيب اإىل مناطق نفوذ. بعد مرور مئة عام 

تركيا  ربيع  يفتحها  �سوف  �سهية  اأي  التفاقّية،  تلك  على 

للثنائي كريي - لفروف؟ واأي �سايك�س - بيكو اأمريكي - 

رو�سي جديد للهالل اخل�سيب؟!...«.





�لأمازونيات

ينظر بع�س املوؤرخني اإىل ق�سة املحاربات 

الأمازونيات كاأ�سطورة اأو خرافة قدمية، 

يف  ونقو�س  ور�سوم  كتابات  وجود  ولكّن 

تراث عدد من الأمم وال�سعوب القدمية، 

ت��ت��ح��دث ب��اإ���س��ه��اب ع��ن امل��ح��ارب��ات 

اإىل  الباحثني  بع�س  دفع  الأمازونيات، 

تاريخية حقيقية  بوجود جذور  العتقاد 

لالأ�سطورة. 

يف  امل��ح��ارب��ات  للن�ساء  ذك��ر  اأول  ورد 

)كتبت  ل�هومريو�س  »الإلياذة«  كتاب 

اأ�سري  اإذ  امليالد(،  قبل  الثامن  القرن  يف 

جم��م��وع��ة  اإىل  ف��ي��ه��ا 

مع  ح��ارب��ن  الن�ساء  م��ن 

جانب  اإىل  ملكتهن 

اليونانيني  �سد  الطرواديني 

)الإغ����ري����ق(. ك��ذل��ك، 

)عا�س  ه��ريودوت  اليوناين  امل��وؤرخ  ذك��ر 

وغريه  امليالد(  قبل  اخلام�س  القرن  يف 

بع�س  ن�ساء  اأن  القدماء،  امل��وؤرخ��ني  من 

الرجال يف  يت�ساركن مع  القبائل كّن 

وراميات  فار�سات  وكّن  والقتال،  ال�سيد 

لل�سهام، بارعات كالرجال. وعرث بع�س 

اأوروبا على  القبور �سرق  اأحد  الباحثني يف 

مدفونتني  لمراأتني  عظميني  هيكلني 

واإىل  كاملة،  قتال  بزة  ترتديان  وهما 

جانبهما اأ�سلحتهما. وقد تبنّي بالفح�س 

املخربي اأن اأحد الهيكلني يعود اإىل امراأة 

اأم�ست معظم �سني حياتها وهي متتطي 

اجلياد، اأما املراأة الأخرى فقد وجدوا داخل 

اأ�سابها  اأن��ه  يبدو  �سهم  ن�سل  كتفها 

بجرح خطري يف اأثناء احدى املعارك، وقد 

ماتت متاأثرة بجراحها. 

الإغريق  اأن  املوؤرخني  بع�س  يرى   كما 

املعارك  بع�س  يف  بالفعل  ا�ستبكوا  قد 

يكّن  مل  لكنهن  حماربات  ن�ساء  مع 

تركهّن  اإ�سكيتيات  واإمنا  اأمازونيات، 

وهذه  واحل��رب.  الغزو  اأجل  من  رجالهن 

عادة كانت ماألوفة لدى القبائل البدوية 

الإ�سكيتية التي �سكنت �سواحل البحر 

لل�سيد  يغادرون  الرجال  كان  اإذ  الأ�سود، 

والغزو لفرتات طويلة متتد لعدة �سنوات. 

تقوم  الن�ساء  كانت  الفرتة  هذه  وخالل 

مقام الرجال يف حماية القبيلة والدفاع 

عنها.

وه��ن��اك م��ن امل��وؤرخ��ني م��ن ي��رى ب��اأن 

املوطن  ه��ي  اليونانية  كريت  ج��زي��رة 

خالل  ظهرت  التي  لالأ�سطورة  احلقيقي 

وذلك  باملينو�سية  تعرف  تاريخية  حقبة 

الأل��ف  ومنت�سف  ال��ث��ال��ث  الأل���ف  ب��ني 

اأن  الرغم من  وعلى  امليالد.  قبل  الثاين 

فّك  اليوم  حتى  ي�ستطيعوا  مل  العلماء 

رموز الكتابة املينو�سية، فاإن الآثار التي 

عرثوا عليها من تلك احلقبة، ك�سفت 

اأو  الن�ساء،  ت��ق��وده  جمتمع  وج��ود  ع��ن 

والرجال  الن�ساء  فيه  يت�ساوى  الأقل  على 

والنقو�س  فاجلداريات  كامل.  ب�سكل 

اأظهرت  املينو�سيني  وبيوت  الق�سور  داخل 

ال��رج��ال وال��ن�����س��اء وه��م ي�����س��ارك��ون يف 

الألعاب الريا�سية مًعا على قدم امل�ساواة. 

كانت  املينو�سيني  اآلهة  اأن  تبنّي  كما 

جميعها اأنثوية، مما ي�سري اإىل اأن الن�ساء 

الدين  اأمور  يف  الطوىل  اليد  لهّن  كانت 

الذي  الغام�س  املجتمع  ذلك  يف  والدنيا، 

تعترب لوحاته ونقو�سه من اأجمل ما وجد 

من اآثار يف حو�س البحر الأبي�س املتو�سط. 

جد�ل حول �أ�سل �لإ�سم

الن�ساء  اأو  »الأم��ازون��ي��ات«  اأن  يبدو   

القوقاز  يف  بالفعل  وج��دن  امل��ح��ارب��ات، 

لها  لع��الق��ة  وت�سميتهن  ال�سمايل، 

الربازيل  يف  املعروفة  الأم���ازون  مبنطقة 

ذلك،  من  العك�س  على  بل  حالًيا، 

فامل�ستك�سف الإ�سباين فران�سي�سكو دي 

املناطق  ل�ستك�ساف  رحلته  يف  اأوريالنا 

ال�ساد�س  )ال��ق��رن  ال��ربازي��ل  يف  املجهولة 

ع�سر، اكت�سف نهًرا كبرًيا، وقابل ن�ساء 

اإعداد: د. �أحمد علو

عميد متقاعد
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 الأمازونيات 

املحاربات

�لأ�سطورة و�لوقائع

�لوطن  ع��ن  �ل��دف��اع  يقت�سر  ل 

�ملحاربات  فمن  فقط.  �لرجال  على 

قبل  �لثانية  �لألفية  يف  �لأمازونيات 

�جليو�س  يف  �لن�ساء  �إىل  �مل��ي��الد، 

ن�ساء  �إىل  و���س��وًل  �مل��ع��ا���س��رة، 

 10 نحو  يقاتل  �للو�تي  »�لب�سمركة« 

�آلف منهّن �سد »د�ع�س«، �أّدت �ملر�أة 

�أدو�ًر� متعّددة يف �حلرب. 
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تو�سف  ك��م��ا  وو���س��ف��ه��ن  حم���ارب���ات، 

الأمازونيات يف الروايات القدمية، وهذا ما 

دفعه اإىل ت�سمية هذا النهر بنهر الأمازون 

املحاربات  ق�س�س  عن  يعرفه  مبا  تيّمًنا 

اأن  الدار�سني  بع�س  وي��رى  الأم��ازون��ي��ات. 

فالأ�سطورة  لغوية،  اأ���س��وًل  الإ���س��م  لهذا 

»املتوح�سات«  الن�ساء  ه��وؤلء  ب��اأن  تفيد 

اإىل  يعمدن  كّن  الواحد«  »الثدي  ذوات 

كي  بناتهن  اأث��داء  اأحد  وكّي«  »قطع 

ا�ستخدام  عن  امل�ستقبل  يف  يعيقها  ل 

الوراء �سد  اإىل  الرماية  وال�سهام يف  القو�س 

يجري.  وهو  اجلواد  �سهوة  فوق  العدو من 

اأ�سل  من  لي�ست   A-Mason وكلمة 

حتريًفا  ت��ك��ون  ق��د  ولكنها  ي��ون��اين 

 A-Mastos للكلمة اليونانية القدمية

بدون  »امل��راأة  معنى  تفيد  كانت  والتي 

من  العديد  رواه��ا  الروايات  وهذه  ث��دي«. 

املوؤرخني الإغريق، وكذلك �سّجلها عدد 

عن  نقلوها  اأو  الأجانب  الباحثني  من 

الروايات ال�سعبية لل�سراك�سة يف القوقاز. 

بخطوطها  متماثلة  كلها  ف��ج��اءت 

يف  اإّل  واأخ���رى  رواي��ة  بني  ف��رق  ل  العامة 

اأن  الآخر  البع�س  ويرى  جزئية.  تفا�سيل 

اأ�سل الكلمة فار�سي، وهي تعني »املراأة 

املحاربة« اأو املقاتلة. كما يذهب بع�س 

اأ�سل  اأن  اعتبار  اإىل  والدار�سني  املوؤرخني 

الأمازونيات اإمنا يعود اىل �سمال اأفريقيا 

ج��ن��وب ال�����س��ح��راء ال��ك��ربى، وحت��دي��ًدا 

اأ�سل  اإن  هوؤلء  ويقول  الليبية.  املنطقة 

»الأمازيغ«،  لكلمة  حتريف  الكلمة 

�سكنت  التي  وال�سعوب  القبائل  وه��ي 

ال�سمال  اليوم،  حتى  ت�سكن  زالت  وما 

�سكان  من  ق�سًما  وت�سكل  الأفريقي 

وت�ساد  وامل��غ��رب  واجل��زائ��ر  وتون�س  ليبيا 

هذه  وبع�س  وم��ايل.  وموريتانيا  والنيجر 

القبائل هاجر يف مرحلة ما من التاريخ 

القدمي اإىل منطقة اأنا�سوليا والبحر الأ�سود 

الن�ساء  كانت  حيث  رو�سيا،  وجنوب 

دونهم  اأو من  الرجال  اإىل جانب  حتارب 

دفاًعا عن النف�س والقبيل��ة.

بني �لأ�سطورة و�لو�قع

املعا�سرة  الأمريكية  املوؤرخة  حاولت 

 Adrienne م��اي��ور  اأدري���ان  ال��دك��ت��ورة 

»الأمازونيات«  كتاب  موؤلفة   Mayor
نهاية  يف  �سدر  ال��ذي   The Amazons
التي  الكتب  اأهم  من  وهو   ،2014 العام 

بني  ما  الف�سل  املو�سوع،  ه��ذا  عاجلت 

احلقيقي والأ�سطوري لالأمازونيات، وذلك 

املثبتة  العلمية  الوقائع  اإىل  ا�ستناًدا 

 300 نحو  الآثرية يف مدافن  واملكت�سفات 

من  متعددة  مواقع  يف  املحاربات  من 

اآ�سيا، متتد من �سواطىء البحر الأ�سود اإىل 

حدود ال�سني ال�سرقية، اأي ما كان يعرف 

يعرف  وما   ،)Scythia( ب�»�سكيثيا« 

حالًيا مبناطق القوقاز وجنوب اأوكرانيا 

و�سمال  كازاخ�ستان  اإىل  و�سوًل  ورو�سيا 

ال�سني. 

البيئة  اأن  مايور  تعترب 

اجل��غ��راف��ي��ة ال��ق��ا���س��ي��ة 

وال�����س��ه��وب الآ���س��ي��وي��ة 

الوا�سعة املمتدة من البحر 

ال�سني،  وح��ت��ى  الأ����س���ود 

وف�ساء  م�سرًحا  كانت 

ق�س�س  م���ن  ل��ل��ك��ث��ري 

يف  و»البطالت«  الأبطال 

الفرتة املمتدة ما بني العام 

والقرن  امل��ي��الد  قبل   700

تقريًبا.  ب��ع��ده  ال�ساد�س 

فهذه املنطقة التي كانت 

»�سكيثيا«  با�سم  تعرف 

للعديد  موطًنا  �سّكلت 

والتي  املرتحلة،  البدوية  القبائل  م��ن 

كانت تتميز باملهارة يف ركوب اخليل 

ذك��وًرا  اأطفالها  وك��ان  ال�سهام.  ورم��ي 

والرماية  اخليل  ركوب  يتعّلمون  واإناًثا 

منذ �سغرهم، بحيث اأن كل فرد منهم 

كان قادًرا على ال�سيد والقتال.

اجلامع  والقو�س  احل�سان  �سّكل  وقد 

الرجال  بني  الفعلي  وامل���وازن  امل�سرتك 

والن�ساء يف هذه املجتمعات، حيث كان 

اأن تكون �سر�سة و�سريعة  باإمكان املراأة 

ا كالرجل متاًما. ومميتة اأي�سً

وراأت مايور اأن العثور على نحو 300 جثة 

لن�ساء حماربات Warrior Women يف 

اأكرث من 1000 قرب من املقابر املرتاكمة 

يف مناطق ال�سهوب املمتدة من اأوكرانيا 

حتى اآ�سيا الو�سطى، هو اكت�ساف مذهل.

 DNA النووي  احلم�س  فح�س  واأظهر 

مع  وج��دت  التي  العظمية  للهياكل 

اإىل   25 ن�سبة  اأن  املقابر،  هذه  يف  اأ�سلحة 

ال�سكيثيات  والفتيات  الن�ساء  37% من 

ومن �سن العا�سرة وحتى ال�45 من العمر، 

كّن حماربات فعليات.

»بر�برة« من �لن�ساء

بداأ  عندما  اأن��ه  مايور  الدكتورة  ت��رى 

البحر  منطقة  ا�ستك�ساف  الإغ��ري��ق 

رووا  امليالد،  ال�سابع قبل  القرن  الأ�سود يف 

ا عن حماربني »برابرة« من الن�ساء  ق�س�سً

والرجال كانوا يطلقون ال�سهام من فوق 

�سهوات اجلياد. وقد تاأثر الإغريق بذلك 

واأده�ستهم هذه امل�ساواة بني الرجل واملراأة 

املراأة  دور  اأن  ا  خ�سو�سً واحلرب،  احلياة  يف 

يف  العمل  على  يقت�سر  كان  الإغريقية 

الأطفال  وتربية  العائلة  ورعاية  املنزل 

فقط.

الأمريكية  املوؤلفة  تعتقد  كذلك، 

تكون  ق��د  ال��ب��دوي��ة  القبائل  ه��ذه  اأن 

اجل�سد  على  ال��و���س��م  اخ���رتع  م��ن  اأول 



Tattoo وارتداء ال�سراويل الطويلة، وذلك 
ال�سهوب،  لهذه  الباردة  الطبيعة  ب�سبب 

معظم  يف  اخليل  لركوب  ول�سطرارها 

الإغريق  عنها  اأخذه  ما  وهذا  الأوق��ات. 

الر�سومات  يف  وظهر  بعد،  ما  يف  والرومان 

الفنية  والتحف  الأواين  من  كرثة  على 

التي مّت العثور عليها يف بالدهم.

بني  ال�سكيثيني  حياة  يف  امل�ساواة  هذه 

الإغريق  خيال  األهمت  والن�ساء،  الرجال 

حول  الأ�ساطري  من  غزير  بدفق  واأوح��ت 

)امل�ساويات  ال�سر�سات  الأمازونيات  حياة 

ابطال  من  بكرثة  ودفعت  للرجال(، 

ن�سج  وق��د  حم��ارب��ت��ه��ّن.  اإىل  الإغ��ري��ق 

ثم  الإغريقية  الأ�ساطري  من  الكثري 

الإغريق  اأبطال  قيام  ح��ول  الرومانية، 

وملكاتهن  الأم��ازون��ي��ات  مب��ح��ارب��ة 

الوقوع  وكذلك  بهن،  الهزمية  واإحلاق 

رواي���ات  تتحدث  كما  غ��رام��ه��ّن.  يف 

الأم��ازون��ي��ة  وامللكة  هرقل  قتال  ع��ن 

اختطف  الذي  ثيزيو�س  وعن  هيبوليت، 

ما  اأثينا،  اإىل  بها  وعاد  اأنتيوب  امللكة 

الطرفني. ثم  اندلع احلرب بني  اإىل  اأّدى 

اآخيل الذي نازل امللكة بانثي�سيليا التي 

الطرواديني يف  اإىل جانب  كانت حتارب 

حروب طروادة ال�سهرية، وقتلها.

اأب��ط��ال  اأ���س��ب��ح ه��ّم معظم  وه��ك��ذا 

من  الإغريقية  الأ�ساطري  يف  الإغ��ري��ق 

اإح��دى  ي��ح��ارب  اأن  اآخ��ي��ل،  اإىل  هرقل 

ليثبت  ويهزمها،  الأمازونيات  ملكات 

بطولته وجمده يف بالده ويف التاريخ.

قتل �لأمازونيات �أم قتل فكرة �مل�ساو�ة 

بني �ملر�أة و�لرجل ؟

الإغريق  الرجال  اأن  النقاد  بع�س  يرى 

تتمتع  ن�ساء  يروا  اأن  يعجبهم  مل يكن 

تهديًدا  ذلك  يف  لأن  وبامل�ساواة  باحلرية 

ا  وتقوي�سً امل���راأة،  على  الرجل  ل�سيطرة 

اأن  لهم  يرق  ومل  الأبوي.  لنظام احلكم 

فيها  امل���راأة  تكون  جمتمعات  يجدوا 

حتى  �سيء،  كل  يف  للرجل  وم�ساوًيا  نًدا 

بالو�سول اإىل اأعلى املراتب، حيث ت�سبح 

املجتمع  اأم��ور  تقود  وحاكمة،  ملكة 

وتقاتل كالرجال. فمن  وت�سرّي اجليو�س 

�ساأن ذلك تقوي�س �سلطة الرجل الإغريقي 

قوة  امل��راأة  �سعف  يف  اأن  يرى  كان  ال��ذي 

جميع  اأن  نرى  لذلك  قوته.  اإىل  م�سافة 

عن  حتدثت  التي  الإغريقية  الأ�ساطري 

جمالهن  ومدى  املحاربات  الأمازونيات 

والقتال،  احلرب  يف  و�سرا�ستهن  وقوتهن 

قالت اإنهّن كّن يف النهاية ي�سقطن يف 

الرجال،  الإغريق  الأبطال  اأمام  املعركة 

الرجل  لتفّوق  تاأكيًدا  ذلك  يف  وك��اأن 

مهما  امل���راأة  ق��وة  على  اجل�سدية  وقوته 

بلغت.

�لن�ساء �ملحاربات عند بقية �لأمم

الباحثني  لدى  ال�سائد  العتقاد  كان 

اأ�سطورة  املحاربات  الن�ساء  اأن  والدار�سني 

اإغريقية بحتة، ولكّن البحث التاريخي 

الن�ساء  ق�س�س  اأن  اأثبت  والأركيولوجي 

ح�سارات  من  عدد  يف  تنت�سر  املحاربات 

الفرعونية  م�سر  م��ن  ال��ق��دمي،  ال��ع��امل 

رواي��ات  وردت  فقد  �سوريا.  �سمال  اإىل 

امل��ح��ارب��ات  م��ن  مملكة  وج���ود  ع��ن 

امل�سري بغزوها  الفرعون  الأمازونيات قام 

من  لوجه،  وجًها  ملكتها  وحم��ارب��ة 

فوقع  عليها  التغّلب  ي�ستطيع  اأن  دون 

فار�س  ب��الد  يف  وك��ذل��ك  ح��ب��ه��ا...  يف 

يف  وبخا�سة  الو�سطى  واآ���س��ي��ا  وال��ق��وق��از 

ال��رواي��ات  بع�س  حت��دث  حيث  ال�سني، 

كّن  اللواتي  املحاربات  من  عدد  عن 

يحاربن مع الرجال. كل هذه احلكايا 

م�سدرها  يف  اختلفت  واإن  والأ���س��اط��ري 

ع��ن ال��رواي��ات الإغ��ري��ق��ي��ة، ت��وؤك��د اأن 

املحاربة كانت موجودة يف معظم  املراأة 

ن�سبة  لكن  القدمي،  العامل  جمتمعات 

تبعا  تختلف  القتال  يف  م�ساركتها 

والقت�سادية  الجتماعية  احلياة  لنمط 

ال�سائدة  احل�سارية  اأو  الثقافية  واملفاهيم 

ملدى  تبًعا  ا  واأي�سً املجتمعات،  ه��ذه  يف 

الآخر،  الرجل على اجلن�س  �سلطة  تاأثري 

اأ�سطورة  اأم��ا  امل�ساواة.  لفكرة  تقبله  اأو 

وجود الأمازونيات كمجتمع �ساٍف من 

بدون  وي�ستمر  يعي�س  اأن  ميكن  الن�ساء 

رجال، فهي من اخرتاع اخليال الطفويل 

طبيعة  مع  تتنافى  اأنها  اإذ  لل�سعوب، 

الوجود ومنطق ا�ستمرار احلياة والتكاثر 

الب�سري...

�ملر�جع:

- https://www.foreignaffairs.

com/articles/.../warrior-

women
- www.cnn.com/.../

warrior-women-amazons-

horsewomen-archers-his
- news.nationalgeographic.

com/.../141029
- www.newyorker.com/

books/joshua-rothman/real-
amazons

- www.wsj.com/.../book-

review-the-amazons-by-

adrienne-mayor-142023 
- https://en.wikipedia.org/

wiki/Adrienne_Mayor
كيفية  عن  كثرية  ا�ساطري  رويت   -

كّن  اأنهّن  ومنها  الأمازونيات  تكاثر 

يذهنب مرتني يف ال�سنة اإىل بع�س القبائل 

مع  جن�سية  عالقات  ويقمن  امل��ج��اورة 

ال��ولدة  وبعد  منهم،  ليحملن  رجالها 

ويقمن  ب���الإن���اث  ي��ح��ت��ف��ظ��ن  ك���ّن 

ويقتلن  ك��اأم��ازون��ي��ات،  برتبيتهن 

الذكور، ويف روايات اأخرى يعيدونهم اإىل 

قبيلة الأب لرتبيتهم.
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ق�سايا 

اإعداد: �إح�سان مرت�سىاإقليمية

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

العدد 90372

�لدور و�ل�سرت�تيجيةال�سناعة الع�سكرية يف اإ�سرائيل 

كانت  حيث  �مليكانيكية،  �لقوة  ع�سر  من  �لعامل  �نتقل  �لثانية  �لألفية  منت�سف  من  �عتباًر� 

على  �لرتكيز  حيث  و�ملعلوماتية  �لنووية  �لطاقة  ع�سر  �إىل  �لأمم،  بني  �لكمي  للتفاوت  �لأرجحية 

�أدركت  وقد  للتفوق.  �لأ�سا�سي  �مل�سدر  هما  و�لتقنية  �ملعلومة  �أ�سبحت  وبذلك  �لنوعي،  �لتفاوت 

ا يف �لعقيدة �لتي �أر�ستها  �حلركة �ل�سهيونية ذلك مبكًر� فكان �هتمامها بالعلوم و�ملعرفة مكوًنا رئي�سً

منظمة  ��سرت�تيجية  عرب  �لإ�سر�ئيلي  للكيان  حتقق  ما  وهذ�  �لدولة.  و�إقامة  �لتفوق  نحو  �سبياًل 

يعتمد  ��ستيطاين  �لإنتقال من كيان  له  �أتاح  ما  �ملعرفة،  �لأهد�ف فى خمتلف جمالت  وحمددة 

على �لزر�عة، �إىل دولة ترتكز بنيتها �لع�سكرية و�ل�سناعية على �قت�ساد �ملعرفة. فى �جلهة �ملقابلة، 

مل تكن هناك حركة بحث علمي حقيقية فى �لدول �لعربية، ولذلك �ت�سعت �لفجوة بيننا وبني 

�إ�سر�ئيل.

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل لدى �لعدو

موؤ�س�سة   55 حالًيا  اإ�سرائيل  متتلك 

و23  جامعات   8 منها  العايل،  للتعليم 

كلية  و24  املعّلمني،  لتاأهيل  موؤ�س�سة 

اأكرث  املوؤ�س�سات  اأكادميية. تدّر�س هذه 

طالبها  ع��دد  ويزيد  تخ�س�س،   500 من 

يف  منهم   %37 يتعّلم  األ��ًف��ا،   270 ع��ن 

اجلامعات، و44% يف الكليات، وي�سارك 

اجلامعات  اإطار  يف  خمتلفة  بدورات   %19

درا�ستهم  ال��ط��الب  وي��ب��داأ  امل��ف��ت��وح��ة. 

�سنوات  ال�21، بعد 3  الأكادميية يف �سن 

من اخلدمة الإلزامية يف اجلي�س للذكور 

اإ�سرائيل  حتتل  كما  لالإناث.  و�سنتني 

املرتبة ال�15 عاملًيا جلهة اأبحاثها املن�سورة 

وحتتل  والتطبيقية،  البحثية  العلوم  يف 

متقدمة  مراكز  الإ�سرائيلية  اجلامعات 

للجامعات،  العاملية  الت�سنيفات  اأبرز  يف 

وت�سنيف  �سنغهاي  معهد  كت�سنيف 

ويبوماترك�س.  وت�سنيف  اإ����س  كيو 

كذلك، تنفق اإ�سرائيل ما مقداره %4.7 

من دخلها القومي على البحث العلمي.

يف  املركزي  ال��دور  العلم  احتل  هكذا 

ويقول  اإن�سائها.  منذ  ال�سهيونية  الدولة 

هذه  يف  وزراء  رئي�س  اأول  غ��وري��ون،  ب��ن 

على  يتوقف  الدولة  جن��اح  »اإن  ال��دول��ة: 

تفوقنا النوعي، ولذلك ل بد من متابعة 

اأحدث التطورات يف العلم والتكنولوجيا 

لنا  ليكون  والت�����س��ال،  النقل  وو�سائل 

خ�سرنا«.  واإّل  العامل،  يف  جي�س  اأح�سن 

منجزات  يحمي  ال��ذي  هو  اجلي�س  ولأن 

املجتمع على كل الأ�سعدة، فقد كان 

بال�سناعات  اهتمام  البداية  من  هناك 

الع�سكرية التي انطلقت قبل قيام الدولة 

قيامها،  بعد  وتطورت   ،1948 العام  يف 

 .1967 حرب  بعد  نوعية  قفزة  قفزت  ثم 

كل  توفري  املحوري  هدفها  اأ�سبح  فقد 

والذخرية  ال�سالح  الدولة من  ما حتتاجه 

الدفع  ووق��ود  واملتفجرات  الغيار  وقطع 

واملواد الكيمائية...

ع�سكرة �لقت�ساد

بال�سناعات  ال��ب��ال��غ  اله��ت��م��ام  ه��ذا 

نه�ست  التي  الرافعة  كان  الع�سكرية 

بالقت�ساد الإ�سرائيلي. فمنذ العام 1967، 

حتّول املجتمع الإ�سرائيلي بفعل الت�سنيع 

احلربي، من القت�ساد الزراعي املبني على 

على  جمتمع  اإىل  احلم�سيات،  ت�سدير 

ول  والتقنية.  الت�سنيع  من  عالية  درجة 

�سك اأن التطور الذي حدث يف ال�سناعات 

الرئي�سية  القاطرة  ك��ان  الع�سكرية، 

ميكن  بحيث  القطاعات،  باقي  جلّر 

التي  احلا�سنة  كان  اجلي�س  اإن  القول 

التكنولوجية.  الطفرة  فيها  ح�سلت 

اريفا من جامعة  الربوف�سور غادى  ويقول 

اأن  اأردت  »اإن  ال�سدد:  هذا  يف  اأبيب  تل 

يف  العالية  التقنية  �سناعات  تفهم 

اإ�سرائيل، فعليك اأن تبداأ من اجلي�س«. 

فال�سباب وال�سابات ينخرطون يف اجلي�س 

اإخ�ساعهم  ويتّم  ع�سرة،  الثامنة  �سن  يف 

لتدريب مكثف على علوم الكمبيوتر 

م�سوؤوليات  يتحملون  ث��م  الأ�سا�سية، 

التي  الع�سكرية  وظائفهم  يف  كبرية 

جتعلهم  حت��دي��ات  عليهم  ت��ف��ر���س 

ويكفي  والإب����داع.  للخلق  م�سطرين 

لتقدير دور اجلي�س يف النطالقة العلمية، 

اإن�ساوؤه من موؤ�س�سات فيه،  معرفة ما مت 

الو�سائل  تطوير  هيئة  م��ث��اًل  فهناك 

ب�»رفائيل«،  اخت�ساًرا  املعروفة  القتالية 

اأن�سئ  الذي  الع�سكرية  البحوث  ومركز 

لدرا�سة التكنولوجيا احلربية وتطويرها.

وال�سرقية  الغربية  ال���دول  مثلت  لقد 

املتحدة  الوليات  طليعتها  ويف  املتقدمة 

ا�ستمدت  ين�سب  ل  معيًنا  المريكية 

الدعم  اأ�سكال  كل  العربية  الدولة  منه 

قانون  ظل  ويف  والتكنولوجي.  العلمي 

اأو  ع��امل  كل  اأ�سبح  امل���زدوج  اجلن�سية 

امل�سروع  خلدمة  موظًفا  ي��ه��ودي  تقني 

التي  املنجزات  باآخر  ميده  ال�سهيوين، 

مقابل  غالًيا  ثمًنا  الأخرى  الدول  دفعت 

�سروط  توافرت  ما  واإذا  عليها،  احل�سول 

هجرته الكاملة، حمل خال�سة جهود 

اإىل  اخلا�سة  وج��ه��وده  العلماء  زمالئه 

ويعترب  جمانية.  هدية  ال�سهيونية  الدولة 

منوذج يهود الحتاد ال�سوفياتي مثالًيا يف 

الحتاد  الهجرة من  ال�سدد. فموجة  هذا 
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الثمانينيات  اأواخ����ر  ب��ني  ال�سوفياتي 

مليون  )ن��ح��و   2000 ال��ع��ام  ومنت�سف 

بامتياز،  نوعية  موجة  كانت  مهاجر( 

و�سملت فئات رفيعة من العلماء الذين 

علمية  قطاعات  يف  يعملون  ك��ان��وا 

واحل�سا�سية  التقدم  �سديدة  وتكنولوجية 

وقد  ال�سوفياتي.  الحت���اد  انهيار  قبل 

تعبري  العربية   Focus جملة  ا�ستخدمت 

العلماء  تدّفق  لو�سف  اجلديدة  املعجزة 

ال�سوفياتي  الحتاد  من  اليهود  واملهنيني 

اإىل اإ�سرائيل.

الإ�سرائيلية  احلربية  ال�سناعات  تعترب 

الإ�سرائيلي،  القت�ساد  دعائم  اأهم  اإحدى 

اأكرث  الأ�سلحة  �سادرات  ت�سّكل  حيث 

القت�ساد.  ه��ذا  اإج��م��ايل  من   %25 من 

ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإىل الهتمام الذي 

ال�ساملة  الإ�سرائيلية  ال�سرتاتيجية  اأولته 

والق��ت�����س��ادي  الع�سكري  ُب��ع��دي��ه��ا  يف 

حتقيق  ب��ه��دف  احل��رب��ي��ة  لل�سناعة 

الكتفاء الذاتي يف جمال �سّد احتياجات 

وتقليل  الإ�سرائيلية،  امل�سلحة  القوات 

ففي  اخلارجية.  امل�سادر  على  العتماد 

�سارل  الرئي�س  عهد  خ��الل   1967 العام 

ديغول، امتنعت فرن�سا عن تزويد اإ�سرائيل 

قطع غيار املقاتالت مرياج، مما دفعها 

املقاتالت،  ه��ذه  ت�سميمات  �سرقة  اإىل 

وبنائها يف امل�سانع الإ�سرائيلية حتت ا�سم 

حالًيا  ت�سّدرها  وهي  »كفري«،  املقاتلة 

اإىل دول كثرية.

من �لكتفاء �إىل �لت�سدير

ال�سالح  ت�سدير  يكن  مل  البداية  يف 

ل�لم�سوؤولني  رئي�سًيا  هدًفا  اخل��ارج  اإىل 

ال�سرائيليني، ولكنه اأ�سبح كذلك بعد 

ا  اأن لّبت ال�سناعات احلربية قطاًعا عري�سً

للقوات  الأ�سا�سية  الحتياجات  م��ن 

الإ�سرائيلية، وجنحت يف تطوير  امل�سلحة 

منتجاتها نوعًيا. وقد اعتمدت موؤ�س�سات 

ب�سكل  الإ�سرائيلية  احلربية  ال�سناعة 

الأمريكية،  التكنولوجيا  على  اأ�سا�سي 

اأحدث  ت�سنيع  تراخي�س  على  وح�سلت 

منتجاتها  واأ�سبحت  والأ�سلحة،  املعدات 

ا قوًيا ملنتجات ال�سناعات احلربية  مناف�سً

يف دول كربى، مثل رو�سيا وال�سني واأملانيا 

وبريطانيا وفرن�سا والهند، اإىل اأن اأ�سبحت 

اإ�سرائيل ثامن دولة يف العامل، من حيث 

وكما  الت�سليحية.  �سادراتها  حجم 

الع�سكرية  ال�سرتاتيجية  ا�ستهدفت 

جم��ال  يف  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  حتقيق 

فقد  الت�سليحية،  الحتياجات  تلبية 

القت�سادية  ال�سرتاتيجية  ا�ستهدفت 

ا تقليل اعتمادها على  اأي�سً الإ�سرائيلية 

اأ���س��واق  وفتح  اخل��ارج��ي��ة،  امل�ساعدات 

العامل،  مناطق  خمتلف  يف  ت�سديرية 

املجتمع  العمالة يف  يزيد من فر�س  مما 

الإ�سرائيلي ويقّل�س ن�سبة البطالة. وكان 

من بني العوامل التي �ساعدت على دفع 

اىل  الإ�سرائيلية  الت�سليحية  ال�سادرات 

الأمام، اأن اإ�سرائيل كانت با�ستمرار وراء 

احلركات  من  للكثري  ال�سالح  تاأمني 

الثورية والنف�سالية التي تتفق توجهاتها 

اخلارجية  ال�سيا�سة  م��ع  ال�سيا�سية 

ال�سرائيلية وتخدم حتقيق اأهدافها.

اأهمية  من  الرغم  وعلى  ح��ال،  اأي  يف 

العتبارات القت�سادية يف ت�سدير ال�سالح 

على  اإ�سرائيل  حر�س  فاإن  الإ�سرائيلي، 

التي  ال��دول  يف  لها  نفوذ  مناطق  خلق 

عن�سًرا  يعترب  الأ�سلحة،  اإليها  ت�سدر 

مهًما يف ا�سرتاتيجية الت�سدير. ففي بداية 

تعامل اإ�سرائيل مع اأي دولة يف هذا املجال 

حتر�س على اإ�سعارها باأنها ل ت�سعى اإىل 

ممار�سة �سغوط �سيا�سية اأو نفوذ عليها، 

التي  هي  التجاري  التعامل  معايري  واأن 

لكن  البلدين.  بني  العالقة  حتكم 

الدولة  احتياج  ومع  �سنوات،  عدة  بعد 

التي ا�سرتت العتاد الإ�سرائيلي اإىل خربات 

التدريب وال�سيانة وقطع الغيار والتطوير، 

وما يواكب ذلك من احتياجات اأخرى 

الع�سكرية،  الأ�سا�سية  البنية  )تطوير 

وت�سكيلها(،  امل�سلحة  القوات  وتنظيم 

يفر�س النفوذ الإ�سرائيلي نف�سه على الدول 

النفوذ  هذا  ويفر�س  لالأ�سلحة.  امل�ستوردة 

اإ�سرائيل،  يف  ال�سباط  تدريب  خالل  من 

وعمل اخلرباء وامل�ست�سارين الإ�سرائيليني 

مع القادة الع�سكريني والنخبة ال�سيا�سية 

بع�س  راأي  ويف  ال��دول.  هذه  يف  احلاكمة 

التي  التحتية  العالقات  هذه  اأن  اخلرباء 

تبنيها اإ�سرائيل مع الدول التي ت�سدر اإليها 

الأ�سلحة، تعترب اأقوى واأوثق من العالقات 

اإذا  ا  خ�سو�سً ذل��ك  وي�سّح  الر�سمية. 

التعاون  جمالت  العالقات  هذه  �سملت 

ال�سيا�سية  القيادات  وحرا�سة  املخابراتي 

�سخ�سية  عالقات  واإقامة  والع�سكرية 

تو�سيع  اإىل  بالتايل  ي���وؤدي  مما  معها، 

القت�سادية  وال��رواب��ط  التعاون  جم��الت 

وال�سيا�سية والجتماعية على حّد �سواء.
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قانون النزاعات امل�سّلحة       ما هي مبادئه �لرئي�سة وكيف تطّور مع �لأيام؟

�لنز�عات  قانون  عن  �سهرية  مقالت  �سل�سلة  من  جزء  �ملقال  هذ� 

ا بقانون �حلرب �أو بالقانون �لدويل �لإن�ساين،  �مل�سّلحة و�لذي يعرف �أي�سً

لبيان ظهوره وتطّوره مع ذكر مكّوناته ومبادئه �لرئي�سة. 

و�إىل من يظنون �أنه ما من قو�عد تطّبق مبجرد بدء �لأعمال �لعد�ئية، 

بع�س  وجود  لكم  �ملفيد  من  كان  �إذ�  ما  يف  �لتفكري  تودون  رمبا  نقول: 

مت  �إذ�  �ملثال،  �سبيل  على  �ملعركة،  �أثناء  يف  حلمايتكم  �لقانون  ن�سو�س 

�سحية  وقعتم  �أو  جرحى،  �أو  حرب  �أ�سرى  �أ�سبحتم  �أي  بكم،  �لإم�ساك 

�سنّها  �سامة  غاز�ت  هجمات  �سحية  �أو  �ل�ستجو�ب  �أثناء  يف  �لتعذيب 

�لأعد�ء، �أو كنتم مدنيني.

�لقانون هام للجميع، فقد مّتت �سياغته من قبل جنود حمرتفني  �إن 

تركه  مي��ك��ن  ول 

ل  فقط.  للمحامني 

باإمكانهم  �أّن  �سك 

�مل�سورة  �إعطاءكم 

وم�����س��اع��دت��ك��م 

ودعمه  �لتنفيذ،  مو�سع  �لقانون  و�سع  �أنتم  عليكم  لكن  كمقاتلني، 

وتطبيقه. ل ميكنكم �ّدعاء �جلهل �أو �لختباء ور�ء �سحابة دخان بحجة 

�ملعرفة غري �لفعالة. تذّكرو� �لقول �لقدمي، »�إّن قلياًل من �ملعرفة �سيء 

�إليكم  �أهمية �لن�سياع للقانون بالن�سبة  خطري«. دعونا �لآن نركز على 

�سخ�سًيا ولقيادتكم ولبلدكم. 

�مل�سوؤولية �لفردية

اإّن اأول النقاط التي ينبغي ت�سجيلها، واأكرثها اأهمية، هي اأن 

كل فرد من القوات امل�سّلحة، اأًيا كانت رتبته، عليه م�سوؤولية 

و�سمان  امل�سّلحة  النزاعات  قانون  اإىل  الن�سياع  يف  �سخ�سية 

ان�سياع الآخرين له، واتخاذ الإجراءات يف حالة انتهاكه. اإذا 

اأمام  فقط  ولي�س  قد ميكن حماكمتك،  القواعد،  خالفت 

حماكم بلدك، ولن ت�ستطيع التذرع بتنفيذ الأوامر العليا يف 

دفاعك. تعد النتهاكات اخلطرية لقانون النزاعات امل�سّلحة 

املحاكم  اأمام  مرتكبيها  حماكمة  ميكن  حرب  جرائم 

الوطنية اأو الدولية، كاملحاكم اخلا�سة التي اأن�سئت للتحقيق 

وروان���دا،  ال�سابقة  يوغو�سالفيا  يف  القانون  انتهاكات  يف 

واملحكمة اجلنائية الدولية.

م�سوؤوليات �لقائد

الأفراد اخلا�سعني لقيادتهم على  القادة �سمان ح�سول  على 

التدريب يف ما يت�سل بقواعد قانون النزاعات امل�سّلحة، واإ�سدار 

اأوامر قانونية وغري مبهمة لهم، وحتمل امل�سوؤولية يف ما يت�سل 

قانونية،  ب�سورة  مهماتهم  تنفيذ  و�سمان  ال�سعبة،  بالقرارات 

والإبالغ عن النتهاكات التي يقوم بها اأفراد العدو اأو القوات 

احلليفة، مبا فيها قواتهم، اإىل ال�سلطات الع�سكرية الأعلى. 

اإ�سافة اإىل ذلك، ميكن م�ساءلة القادة يف ظل القانون اجلنائي 

اأو كان عليهم معرفة، وجود نية لدى  اإذا كانوا على علم، 

اخلا�سعني لهم لرتكاب جرائم حرب، وف�سلوا يف منعهم من 

القيام بذلك، اأو كانوا على علم، اأو كان عليهم معرفة، اأن 

اخلا�سعني لهم قد ارتكبوا جرائم حرب وف�سلوا يف معاقبتهم 

اأو يف الإبالغ عن املخالفني.

م�سوؤولية �لدولة

باأن حترتم هذه  اتفاقيات جنيف  املوّقعة على  الدول  تتعهد 

كذلك  الأح��وال.  جميع  يف  احرتامها  وتكفل  التفاقيات 

نطاق  اأو�سع  على  التفاقيات  ن�سو�س  ن�سر  ب�سمان  تتعهد 

النزاع  امل�سّلحة. يكون طرف  القوات  يف  ا  وخ�سو�سً ممكن، 

لدفع  عر�سة  امل�سّلحة  النزاعات  قانون  ن�سو�س  ينتهك  الذي 

التعوي�سات اإذا اقت�ست احلالة ذلك، كما يكون م�سوؤوًل عن 

كل الأفعال التي ترتكبها قواته امل�سّلحة. 

معرفة �لقانون و�لتز�مه

العلم  ت�ستوجب  الأهمية،  يف  م�ساوية  اأخرى،  اأ�سباب  هناك 

القانون  احرتام  اإّن  له.  والن�سياع  امل�سّلحة  النزاعات  بقانون 

القوات  لأف��راد  احلقيقية  احلرفية  ي��وؤك��دان  له  والن�سياع 

دعم  �سمان  كذلك  والنظام،  املعنوية  الروح  وتعزيز  امل�سّلحة 

ال�سكان املدنيني يف الوطن ويف م�سرح العمليات، بالإ�سافة اإىل 

ترجيح املعاملة باملثل. على �سبيل املثال، اعتماد هذه املعاملة 

احتمالت  وحت�سني  احلرب،  واأ�سرى  واملر�سى  للجرحى  بالن�سبة 
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حيث  دائم،  �سالم  اإىل  العودة 

نتيجة  املرت�سبة  امل��رارة  ت��وؤدي 

اإبطاء  اإىل  النزاع  اأثناء  الوح�سي  اأو  الإن�ساين  غري  لل�سلوك 

تركيز  �سمان  ا  واأي�سً املجتمع،  �سمل  مّل  اأو  �سالم  عملية  اأّي 

املجهودات الع�سكرية على هزمية العدو ولي�س على عمليات 

الأ�سباب، فاإن  اأجل كل تلك  غري �سرورية وغري مثمرة. من 

يعربان  اإمنا  له  والن�سياع  امل�سّلحة  النزاعات  بقانون  املعرفة 

عن وعي ع�سكري عملي جيد.

�سقلته  ولقد  القتال،  امل�سّلحة يف ميدان  النزاعات  قانون  ولد 

كما  احل��ايل.  قالبه  تدريًجا  واأعطته  الع�سكرية  التجارب 

ويحتوي  الثقافات،  كل  وعادات  بتقاليد  م�سبع  فهو  �سرتون، 

على قواعد عملية ولوائح معينة لل�سلوك التي ميكن جلميع 

الأفراد الع�سكريني- وبالتاأكيد ينبغي عليهم- فهمها. اأحد 

مبادئ احلرب هو ب�ساطة العمل. اإن قانون النزاعات امل�سّلحة 

ا ب�سيط ووا�سح. كما �ستكت�سفون هو اأي�سً

ت�سميمه  نتج عن خربات حربية، فقد مت  القانون قد  ولأّن 

ومبادئ  يتعار�س  ل  وهو  امل�سّلحة.  النزاعات  زمن  يف  ليطبق 

وتركيز  الدفع،  قوة  املحافظة على  اأي نطاق، مثل  احلرب يف 

اجلهد، واملفاجاأة....اإلخ. ما يقوم به القانون هو اإخبار املحاربني 

وقادتهم باأن هناك حًدا اأدنى للمعايري اخلا�سة بال�سلوك اأثناء 

النزاعات، والذي اإذا مت التزامه بحكمة ومهنية، ف�سوف يوؤدي 

اإىل التقليل من معاناة �سحايا القتال. قد يكون هناك اعتزاز 

وكرامة وطنية يف القتال من اأجل بلدك. بالقدر نف�سه، يجب 

الإن�سانية  اإظهار  ال�سخ�سي،  والفخر  املهنية  من  يكون  اأن 

اأو املدنيني الأبرياء الذين وقعوا  والتعاطف جتاه اخل�سم املهزوم 

امل�سّلحة  النزاعات  قانون  يف�سر  املعركة.  و�سط  قب�ستك  يف 

كيفية القيام بهذا. وملزيد من الدقة، مت و�سع القانون للحّد 

من ا�ستخدام العنف، وذلك عن طريق تاأمني احلماية، يف اأثناء 

عن  توقفوا  الذين  اأو  ي�ساركون،  ل  الذين  لالأ�سخا�س  النزاع، 

امل�ساركة يف الأعمال العدائية، واقت�سار ا�ستخدام العنف على 

ما هو �سروري لتحقيق الأغرا�س الع�سكرية.

وهو  الدويل،  القانون  من  فرع  هو  امل�سّلحة  النزاعات  قانون 

مع  تعامالتها  يف  التزامه  على  ال��دول  وافقت  ال��ذي  القانون 

العدائية  الأعمال  �سري  على  ينطبق  اأنه  كما  الأخرى،  الدول 

ل  القتال،  ملهنة  بالن�سبة  حيوي  فهو  لذلك  ال��دول��ة.  داخ��ل 

ميكنكم تطبيقه اأو التخلي عنه بقدر ما يتنا�سب ذلك مع 

املوؤرخة  اتفاقيات جنيف  اإّن  املثال،  م�ساحلكم. على �سبيل 

مت  وقد  امل�سّلحة  النزاعات  قانون  جوهر  متّثل   ،1949 العام  يف 

املتحدة تقريًبا.  الأع�ساء يف الأمم  الدول  قبولها من قبل كل 

لذلك فاإن القانون هو بب�ساطة قانون دولتكم. فانتم ملزمون 

بهذا القانون ب�سفتكم اأفراًدا يف القوات امل�سّلحة يف دولتكم 

واجبكم معرفة  ومن  وقوانينها،  دولتكم  وب�سفتكم حماة 

ن�سو�س القانون و�سمان احرتامها وطاعتها.

كيف ظهر �لقانون وما هي مكّوناته �لرئي�سة؟

يتفق  مبا  ت�سّن  احلرب  كانت  القدمية،  الأزمنة  يف  حتى 

واملمار�سات والتفاقيات التي �سممت حلماية امل�ساركني فيها. 

وبالرغم من اأّن تلك الأعراف القدمية قد مّت تبّنيها ب�سكل 

رئي�س لأغرا�س عملية اأو تكتيكية اأو اقت�سادية، فقد كان 

لها مردود ان�ساين اإيجابي. فعلى �سبيل املثال، اإن اأحد الأعراف 

�سائًدا يف  والذي كان  الآبار،  ت�سميم  وهو حظر  القدمية جًدا، 

القانون الأفريقي التقليدي، �سّكل قاعدة عملية تفيد كال 

الأيام.  يوم من  املاء يف  اإىل  نف�سك  اأنت  الطرفني، فقد حتتاج 

ل�سمان  احلرب  اأ�سرى  قتل  حمظوًرا  كان  مماثل،  نحو  وعلى 

توافر العبيد يف امل�ستقبل اأو طلب فدية اأكرث من اأجل الإبقاء 

على حياة املقاتلني ال�سابقني كالتفاتة نبيلة. هذه الأعراف 

ومناطق  ثقافات  يف  تواجدت  لها  مماثلة  اأخرى  ممار�سات  اأو 

قبل  )ما  واأمريكا  واأفريقيا  اآ�سيا  تباين  متباينة  وح�سارات 

كولومب�س( واأوروبا. 

وقوانني  ق.م.(   400( ماهابهاراتا  الهندية  امللحمة  �سمت 

ا حظرت قتل العدو الذي ا�ست�سلم، وحرمت  مانو، قوانني ون�سو�سً

اأو  امل�سمومة  ال�سهام  مثل  القتال،  يف  معينة  و�سائل  ا�ستخدام 

احلارقة، ون�ست على حماية ممتلكات العدو واأ�سرى احلرب. 

فقد  الأ�سا�سية.  الإن�سانية  املتطلبات  ا  اأي�سً الإ�سالم  اأقّر  كما 

و�سع الر�سول الكرمي حممد )�س(، الذي كان هو نف�سه قائًدا 

ع�سكرًيا، قواعد �سارمة لإدارة القتال تت�سمن احرتام املحاربني 

ا�سرتط  كذلك  واملمتلكات.  والأطفال  والن�ساء  املهزومني 

اخلليفة اأبو بكر )632 ميالدية(، اأول اخللفاء الرا�سدين، على 

قادته اأّل تلطخ دماء الن�ساء والأطفال وال�سيوخ انت�سارهم، واأل 

يدمروا نخلة واأّل يحرقوا املنازل واحلقول واأل يقطعوا اأي اأ�سجار 

مثمرة واأل يذبحوا اأي اأ�سراب من الطري اأو قطعان من املا�سية، اإّل 

ما هو �سروري لطعامهم. كما ت�سمنت البو�سيدو، وهي لئحة 

قاعدة  الو�سطى،  الع�سور  يف  اليابان  يف  املحاربني  لفرق  ال�سرف 

تطبيق الإن�سانية، حتى يف اأثناء املعركة ومع اأ�سرى احلرب.

مكّونات قانون �لنز�عات �مل�سّلحة

العريف  الدويل  القانون  من  امل�سّلحة  النزاعات  قانون  يتكون 

وقانون املعاهدات:

�لعريف: �لدويل  • �لقانون 
يقوم قانون النزاعات امل�سّلحة بو�سوح على اأعرافنا وتقاليدنا 

الأمثلة  ومن  الع�سور.  خالل  امل�سّلحة  النزاعات  يف  وخرباتنا 

اجليدة، احلظر العاملي للت�سميم ك�سكل من اأ�سكال اأعمال 

احلرب، والذي يعود اإىل اأزمنة قدمية عندما كان الع�سكريون 

مل�سلحتهم،  الآبار،  ت�سميم  بعدم  ياأمرون  اجلانبني  كال  من 
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قد  املدنيني)فهم  ال�سكان  مل�سلحة  هو  ال��ذي  القدر  بنف�س 

يحتاجون اإىل املياه يف يوم ما(. وعرب ال�سنوات، حتولت الأعراف 

والتقاليد واخلربات اإىل قانون ثابت، هو بالتحديد القانون الدويل 

يتكر�س  قانوًنا.  ملزم  وكالهما  املعاهدات.  وقانون  العريف 

التي  والثابتة  العامة  املعامالت  من  العريف  ال��دويل  القانون 

تقوم الدول بتطبيقها انطالًقا من ال�سعور باللتزام الخالقي 

والقانوين جتاهها.

�ملعاهد�ت:  • قانون 
- قانون جنيف:

النزاع  �سحايا  حماية  اإىل  القانون  من  الفرع  هذا  يهدف 

املقاتلني  املدنيون(، وكذلك   ( الأعداء  �سلطة  الواقعني حتت 

ت�ستهدف  حرب.  كاأ�سرى  اأخذهم  مت  اأو  لالإ�سابة  تعر�سوا  اإذا 

املواقف متاًما،  1949 هذه  املوؤرخة يف  الأربع  اتفاقيات جنيف 

احلرب  واأ�سرى  البحار  ويف  الرّب  يف  واملر�سى  اجلرحى  فهي حتمي 

واملدنيني. 

- قانون لهاي:

و�سع  اإىل  يهدف  فهو  للجنود،  ج��ًدا  عملي  القانون  ه��ذا 

القتالية  بالأعمال  القيام  وكيفية  العمليات  اإدارة  قواعد 

تقوموا  اأن  ميكنكم  ما  املثال،  �سبيل  على  بذكر،  وذلك 

مبهاجمته والكيفية التي ينبغي عليكم الهجوم بها. وهو 

يعطي القواعد التي حتّد من الآثار املدمرة للقتال، والتي تتعدى 

ما هو �سروري حًقا لتحقيق الأهداف اأو املهمات الع�سكرية. 

- تطّور قانون �ملعاهد�ت:

حتى ميكن حماية املدنيني من اآثار القتال، كانت هناك 

ا  اأي�سً ولكن  العدو،  من  فقط  حتميهم  ل  قواعد  اإىل  حاجة 

تتعلق بالطرق التي ينبغي القتال بها. ومع ظهور القانون، فقد 

مت ال�سعي اإىل جماراة التغريات يف اأعمال احلرب وتلبية كال 

املطلبني. هذا ما يحققه الربوتوكولن الإ�سافيان لتفاقيات 

ويحدثا  يجمعا  ما  كثرًيا  فهما   ،1977 عام  املوؤرخان  جنيف 

عنا�سر قانوين لهاي وجنيف. 

متى يتم تطبيق �لقانون؟

هناك  يكن  مل  ولو  حتى  امل�سّلحة  النزاعات  قانون  يطّبق 

اإعالن ر�سمي باحلرب. وهو يطّبق على نوعني خمتلفني متاًما 

حرب  مثال،  الدولية،  امل�سّلحة  النزاعات  الأول  املواقف.  من 

اخلليج، حرب جزر فوكالند / مالفينا�س، والثاين هو النزاعات 

ال��دول��ي��ة،  غ��ري  امل�سّلحة 

اإقليم  �سريالنكا،  مثال، 

ال�سي�سان.

ق���ب���ل ت���ع���ري���ف ت��ل��ك 

ي�ستحق  ال��ت��ع��ب��ريات، 

الذي  ال�سبب  ذك��ر  الأم��ر 

اإىل  الآن  ن�سري  اأجله  من 

احلرب.  اإىل  ولي�س  النزاع 

الإجابة وا�سحة متاًما. يف 

املتحدة  الأمم  ميثاق  ظل 

مّت  وال����ذي   ،1945 ل��ل��ع��ام 

احلرب  اأه��وال  بعد  تبنيه 

من  فاإّنه  الثانية،  العاملية 

اإحدى  ا�ستخدام  املحظور 

ال����دول ل��ل��ق��وة ���س��د دول��ة 

تلجاأ  قد   .)2 )املادة  اأخرى 

القوة  ا�ستخدام  اإىل  ال��دول 

الفردي  احلق  ممار�سة  يف 

اأو كجزء  النف�س )املادة 51(  املتاأ�سل للدفاع عن  اأو اجلماعي 

من العقوبات الع�سكرية التي �سرح بها جمل�س الأمن )املواد 

43-48(. منذ ذلك احلني، جتنبت الدول اإعالن احلرب. تبّنت 

تعبرًيا  عمد،  عن   ،1949 العام  يف  املوؤرخة  جنيف  اتفاقيات 

امل�سّلح«، لي�سمل املجال الكامل  اأكرث عمومية هو »النزاع 

املحدد  بالتعريف  اخلا�س  القانوين  اجلدل  ولتفادي  للمواقف، 

اأو  احلرب  احلديث عن  اإىل  مياًل  اأقل  اليوم  الدول  اإّن  للحرب. 

جميًعا،  نعرف  كما  ولكن  حرب،  حالة  بوجود  الع��رتاف 

متى  امل�سّلح  النزاع  ين�ساأ  م�سّلحة.  نزاعات  بالتاأكيد  هناك 

كان هناك قتال بني دول اأو عنف م�سّلح ممتد بني ال�سلطات 

احلكومية وجماعات م�سّلحة منظمة اأو فقط بني جماعات 

م�سّلحة منظمة. 
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الدويل  امل�سّلح  النزاع  ين�ساأ 

الدول  اإحدى  ت�ستخدم  عندما 

ينطبق  التعبري  هذا  اأخ��رى.  دول  اأو  دولة  �سد  امل�سّلحة  القوات 

اجلزئي،  اأو  الكامل  الع�سكري  الحتالل  حالت  على  ا  اأي�سً

حتى واإن مل يلق الحتالل اأي مقاومة م�سّلحة. مل يعد ذو بال 

حرب  حالة  يف  نف�سها  تعّد  املعنية  الدول  كانت  اإذا  ما  الآن 

النزاع  ويعّد  للنزاع.  و�سفها  كيفية  اأو  البع�س  بع�سها  مع 

اأو زوال  امل�سّلح الدويل منتهًيا مبجرد توقف الأعمال العدوانية 

يزالون حتت  ما  الذين  احلرب  اأ�سرى  اأّن  بيد  املناطق.  احتالل 

يتم  اأن  اإىل  القانون  حماية  حتت  يظلون  الأط��راف،  �سيطرة 

اإطالق �سراحهم. بينما حتدث النزاعات امل�سّلحة غري الدولية، 

حدود  داخل  الداخلية،  امل�سّلحة  بالنزاعات  ا  اأي�سً تعرف  والتي 

الدولة ول ت�سمل القوات امل�سّلحة لأي دولة اأخرى، اأحد الأمثلة 

اأو  الثوار  اأو  املن�سقني  �سد  للدولة  امل�سّلحة  القوات  ا�ستخدام  هو 

جماعات الع�سيان. �سيء اآخر هو القتال بني جماعتني اأو اأكرث 

بال�سرورة  لي�س  ولكن  الدولة،  داخل  امل�سّلحة  اجلماعات  من 

توّرط القوات احلكومية يف القتال.

املثال،  �سبيل  على   - الداخلي  العنف  من  الأدنى  امل�ستويات 

املظاهرات  ت�سمل  التي  والتوترات  الداخلية  ال�سطرابات 

واأعمال ال�سغب العنيفة - ل ي�سملها قانون النزاعات امل�سّلحة. 

�ملبادئ �لأ�سا�سية لقانون �لنز�عات �مل�سّلحة

والدفاع  الهجوم  يف  مبادئ  احلربية  للعمليات  اأّن  كما 

امل�سّلحة  النزاعات  قانون  يحتوي  فكذلك  الخ،  والن�سحاب، 

على جمموعة من املبادئ املحددة بو�سوح. تلك املبادئ عملية 

ل  اأنها  ذلك  كل  من  والأه��م  النزاعات،  حقيقة  وتعك�س 

تطبيقه  املحرتف  اجلندي  با�ستطاعة  لي�س  �سيء  اأي  تت�سمن 

الإن�سانية  ال�سرورة  بني  توازًنا  حتقق  املبادئ  تلك  املعركة.  يف 

كل  ويف  الأوق��ات  جميع  يف  وت�سري  الع�سكرية،  وال�سرورات 

الأماكن وحتت كل الظروف. اأنت ل�ست حًرا لتفعل ما تريده. 

�سباط  اأو  كقادة  اإليكم،  بالن�سبة  الق�سوى  الأهمية  فمن 

اأركان، اأن تعرفوا واأن تفهموا تلك املبادئ. ول بد من اأخذها 

يف العتبار كاأمور روتينية يف اأي تقدير اأو تخطيط ع�سكري، 

اأن  لبد  كذلك  بها.  تقومون  التي  التدريبات  يف  وبالتاأكيد 

املبادئ  �ستجدون  اإمرتكم.  حتت  هم  الذين  اجلنود  يفهمها 

الآتية يف ن�سو�س قانون النزاعات امل�سّلحة. 

�لع�سكرية: • �ل�سرورة 
التمهيد اخلا�س باإعالن �سان بطر�سربغ  املبداأ يت�سمنه  هذا 

الذي  الوحيد  ال�سرعي  »الهدف  ب��اأّن  يقر  وال��ذي   ،1868 للعام 

ميكن للدول ال�سعي لتحقيقه اأثناء احلرب هو اإ�سعاف القوة 

الع�سكرية للعدو«، واأنه »من اأجل هذا الغر�س، يكفي اإفقاد 

بالطبع  ونحن  لقدراتهم«.  الرجال  من  ممكن  عدد  اأكرب 

عملي  املبداأ  هذا  الن�ساء«.   « كلمة  ن�سيف  اأن  اليوم  علينا 

متاًما، فهو يقبل واقع املعركة ويجيز يف جميع الأحوال القوة 

املعقولة ال�سرورية وال�سرعية والتي ميكن تربيرها عملياتًيا يف 

اأثناء القتال لإجبار العدو على ال�ست�سالم. اأّما الن�ساطات التي 

تت�سح عدم �سرورتها ع�سكرًيا، فهي حمظورة. 

يحمي مبداأ ال�سرورة الع�سكرية القادة اجليدين وي�سمح لهم 

اإذا كانت هناك �سرورة لعمل ما - فال  بتحقيق مهماتهم. 

واأنه  القانون  اإطار  اأنه يف  تاأكدوا فقط  باأدائه.  باأ�س، عليكم 

ين�ساع اإىل املبادئ الأخرى ل �سيما مبداأي التمييز والتنا�سب. ل 

ينبغي لكم اأبًدا ا�ستخدام ال�سرورة الع�سكرية كعذر لالإهمال 

اأو لعدم الكرتاث اأو للتخطيط اأو للقيادة ال�سيئة. اإّن ال�سرورات 

بها  التذرع  ول ميكن  القانون  الع�سكرية قد مت دجمها يف 

لتربير انتهاك القانون. 

• �لتمييز:
وغري  املقاتلني  بني  بو�سوح  التمييز  دائًما  عليكم  ينبغي 

ما مل يكونوا  املقاتلني  بالطبع ميكن مهاجمة  املقاتلني. 

قد توقفوا عن امل�ساركة يف القتال. يتمتع املدنيون باحلماية 

من الهجوم، ولكنهم يفقدون تلك احلماية متى قاموا بدور 

فيها.  م�ساركتهم  فرتة  وطوال  العدوانية،  الأعمال  يف  مبا�سر 

الأه��داف  بني  التمييز  دائًما  عليكم  مماثل،  نحو  وعلى 

التي  املدنية  والأعيان  والتي ميكن مهاجمتها،  الع�سكرية 

الأعيان  اأنواع  اأعيان، كل  ت�سمل كلمة  ينبغي احرتامها. 

الثابتة اأو املنقولة، �سواء كانت عامة اأو خا�سة. 

• �لتنا�سب:
اإ�سابة  جتنب  الع�سكرية  الأه��داف  مهاجمة  عند  ينبغي 

اأق�سى  اإىل  جانبية  اأو  عار�سة  باأ�سرار  املدنية  والأعيان  املدنيني 

حد ممكن. يجب األ تكون الأ�سرار العار�سة �سديدة بالقيا�س 

من  تتوقعونها  التي  وامللمو�سة  املبا�سرة  الع�سكرية  امليزة  اإىل 

�سديد  انتهاك  القوة  ا�ستخدام  يف  املبالغة  اإّن  عملياتكم. 

املبداأ  انتهاك هذا  امل�سّلحة. يتطلب جتنب  النزاعات  لقانون 

التفكري واجلهد. ميكن للتخطيط وعمليات ال�ستخبارات 

اأن  وال�سيطرة،  والقيادة  الأرك��ان  عمل  يف  والإهمال  ال�سيئة 

فيها  مبا  باأكملها،  قرى  اأو  مدن  تدمري  اإىل  ب�سهولة  ت��وؤدي 

امل�ست�سفيات واملراكز الدينية وال�سكان املدنيني. اإن التخطيط 

نعمل  كي  مطلوبان  هما  الوا�سحة  ال�ستباك  وقواعد  اجليد 

نتيجتني  جمرد  هما  النهاية  يف  وكالهما  القانون،  ظل  يف 

ع�سكرية.  قوة  اأي  يف  واحلرفية  اجليد  التدريب  نتائج  من 

يف  وذخائركم  ووقتكم  اأرواحكم  ت�سيعوا  األ  احلكمة  من 

عمليات غري متنا�سبة.

• �لقيود:
ل تتمتع الأطراف املعنية يف اأي نزاع م�سّلح بحق مطلق يف 

اختيار اأ�ساليب القتال وو�سائله، اأي اأن القانون الدويل الإن�ساين 
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يقيد كيفية ا�ستخدام الأ�سلحة والتكتيكات الع�سكرية، 

فالأ�سلحة والتكتيكات التي من طبيعتها اإحداث الإ�سابات 

من  الغر�س  حمظورة.  هي  لها  مربر  ل  التي  الآلم  اأو  املفرطة 

الإ�سابة  اأو  املعاناة  ت�سبب  التي  الأ�سلحة  حظر  هو  املبداأ  هذا 

خارج  العدو  حماربي  لو�سع  �سروري  هو  مما  اأك��رب  ب�سكل 

التي  الأ�سلحة  على  املثال  �سبيل  على  هذا  وينطبق  املعركة. 

مت ت�سميمها لإحداث اإ�سابات ي�ستحيل عالجها اأو التي ينتج 

عنها ميتة قا�سية وبطيئة. وتذكروا اأن جمرد تخرجكم من 

الت�سرف كما يحلو  كلية ع�سكرية ل يعطيكم احلق يف 

لكم يف ميدان القتال. هناك قيود وينبغي عليكم معرفتها 

بال�سبط. 

�لنو�يا: • ح�سن 
ح�سن النوايا بني الأعداء هو مبداأ عريف يف الأعمال احلربية. 

تف�سريهم  يف  النوايا  ح�سن  اإظهار  الع�سكريني  على  ينبغي 

النوايا  امل�سّلحة. لذلك ينبغي مراعاة ح�سن  النزاعات  لقانون 

يف املفاو�سات بني الأعداء ومع املنظمات الإن�سانية.

�لتمييز: �لإن�سانية وعدم  • �ملعاملة 
اإن�سانية من دون متييز  ينبغي معاملة كل الأفراد بطريقة 

املعتقدات  اأو  الدين  اأو  العرق  اأو  اجلن�سية  اأو  اجلن�س  على  بناء 

عن  توقفوا  الذين  اأولئك  اأو�ساع  حتديد  وينبغي  ال�سيا�سية. 

والأطقم  ا�ست�سلموا  الذين  القتال، مثل املحاربني  امل�ساركة يف 

اجلوية التي قفزت باملظالت من الطائرات التي مت اإ�سقاطها، 

واجلرحى واملر�سى والناجني من ال�سفن الغارقة، واأ�سرى احلرب 

معاملة  ومعاملتهم  واملحتجزين،  املوقوفني  من  وغريهم 

اإن�سانية.

�خلال�سة

ولد قانون النزاعات امل�سّلحة يف ميدان القتال، وهو يهدف اإىل 

تقدمي احلماية ل�سحايا النزاعات واإر�ساء قواعد اإدارة العمليات 

الع�سكرية والقواعد العملية اجليدة التي تلتزمون اأنتم قانوًنا 

الن�سياع اإليها كاأفراد يف مهنة حمل ال�سالح. جدير بالذكر 

مل�ساعدة  نف�سه  القدر  مل�ساعدتكم  وجد  قد  القانون،  هذا  اأّن 

�سحايا النزاعات امل�سّلحة اإذا ما مت تنفيذه بطريقة �سحيحة. 

ا اأن هناك تعاوًنا وثيًقا بني اجلي�س اللبناين  جدير بالإ�سارة اأي�سً

واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر يف جمال ن�سر واإدماج القانون 

الدويل الإن�ساين.
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كيف نهزم العدو تكنولوجًيا؟

ميّثل الإرهاب اأخطر التحديات التي تواجهها املجتمعات 

املعا�سرة، ول تبدو اأّي دولة اأو �ساحة مبناأى عن خماطره.

مل يعد مفهوم احلرب على الإرهاب يقت�سر على مفهوم 

الأ�سلحة  ا�ستخدام  على  يعتمد  الذي  الكال�سيكي  القتال 

اأ�سبحت  بل  وغريها،  واملعّدات  والأعتدة  والذخائر 

احلرب،  اأدوات  من  اأخرى  اأداًة  الرقمية،  التكنولوجيا 

املجالت  اإىل  ي�ساف  جديًدا،  قتال  جمال  ت�سّكل  وباتت 

�سبكة  لت�سبح  والف�سائية،  والربّية  واجلوّية  البحرّية 

ا�ستخدامها  يتّم  الإنرتنت مبنزلة �ساحة معركة حقيقية، 

من قبل اجلميع.

حرب الإنرتنت

اأثار م�صطلح حرب الإنرتنت، الكثري 

م��ن ال��ت�����ص��ا�ؤلت، ح���ول ال��ه��دف من 

الف�صاء  ع�صكرة  �م��ن  احل���رب  ه��ذه 

الإلكرت�ين، �هل اأنَّ مظاهر الهجمات 

هذه  بالفعل  ت�صتحق  الإل��ك��رت�ن��ي��ة 

���ص��ر�رة  م��ن  ه��ن��اك  �ه���ل  الت�صمية؟ 

اأ�صبه  الإن��رتن��ت  حل��رب  ميثاق  ل�صوغ 

تعقب  �صيتم  �كيف  جنيف؟  مبيثاق 

الإلكرت�نيني  القرا�صنة  من  املهاجمني 

ينتمون  اأ�  م��ا  د�ل��ة  ميثلون  ل  ال��ذي��ن 

الت�صا�ؤلت  م��ن  ذل��ك  اإىل  �م��ا  اإليها؟ 

املهّمة.

عنا�صر  حالًيا،  الإرهاب  اكت�صب  لقد 

العوملة،  تقنيات  له  �ّفرتها  اإ�صافية  قوة 

�مّكنته من التحّول اإىل ظاهرة كونية. 

اإىل اتباع  �هذا الأمر، دفع احلكومات 

اأك���ر ت��ط��وًرا لفهم  �اأ���ص��ال��ي��ب  ط��رق 

التي  الظاهرة،  لهذه  املختلفة  الأبعاد 

الوطنية  �ال�صيادة  القومي  الأمن  تهّدد 

بني  الكراهية  بّث  اإىل  �ت�صعى  للد�ل 

جمتمعاتها.

املواجهة الرقمية

الإرهاب  ا�صتخدام  �اقع  اأّن  يف  �صّك  ل 

طرق  تغيري  فر�ض  قد  النرتنت،  �صبكة 

املتبعة يف  �الأ�صاليب  �الو�صائل  التفكري 

خّطة املواجهة الرقمية �صّد التنظيمات 

الإرهابية، بحيث ترّكز عمل الأجهزة 

�اإقليمًيا  د�لًيا  احلكومية،  الأمنية 

�حم���ل���ًي���ا، ع��ل��ى م��راق��ب��ة ال���ق���درات 

الإل��ك��رت�ن��ي��ة �ال��رق��م��ي��ة ل���إره��اب، 

التوا�صل  ��صائل  على  ن�صاطه  ا  خ�صو�صً

حم�ت  عرب  �مواجهته  الجتماعي، 

خ�ل  �من  م�صاّدة،  نف�صية  �عمليات 

اإع�م  �تقنيات رقمية، متنع  اإجراءات 

هذا الإرهاب من الو�صول اإىل املجتمعات 

�الأفراد �التاأثري فيهم من جهة، �تعمل 

على حت�صني عقول املواطنني �توعيتهم 

�صّد  �حتمية  دائمة  ملواجهة  �اإعدادهم 

�ي�صاف  اأخ��رى.  جهة  من  اخلطر  ه��ذا 

الذين  �صني  املتخ�صّ عدد  زيادة  ذلك،  اإىل 

م�صتوى  �رف��ع  الإط��ار،  هذا  يف  يعملون 

��صركات  موؤ�ص�صات  م��ع  التن�صيق 

الإنرتنت يف جمال الأمن الرقمي. 

الف�ساء الإلكرتوين

قد توؤدي احلرب الإلكرت�نية، اإىل اأ�صرار 

ا�صرتاتيجية بعيدة املدى، ت�صّكل تهديًدا 

التكنولوجيا،  تعتمد  التي  للد�ل  قوًيا 

قطاعاتها  اأمناط  خمتلف  يف  كاأ�صا�ض 

ال��ع��ام��ة �اخل��ا���ص��ة. �م���ع ع���دم �ج��ود 

�صغط  ك���ان  اإذا  م��ا  ح���ول  اإج���م���اع 

الإنرتنت،  �صركات  على  احلكومات 

مواقع  على  املتطرفني  ح�صابات  لوقف 

��صولهم  �تقليل  الجتماعي،  التوا�صل 

اإىل  �صيوؤدي  الإل��ك��رت�ين،  الف�صاء  اإىل 

امل�صاعدة يف التخفيف من حّدة التطرف 

اأ� اإعاقته، فاإّن هذه احلكومات تتخّوف 

هذه  ت���وؤدي  اأن  م��ن  نف�صه،  ال��وق��ت  يف 

الإجراءات اإىل اإعاقة اجلهود الرامية اإىل 

حول  ال�صتخباراتية  املعلومات  جمع 

التنظيمات الإرهابية �اأفرادها.

ر�سد ومتابعة

التي  الكربى،  للد�ل  كان  اإذا  اأخرًيا، 

الر�صد  يف  هائلة  امكانات  متتلك 

العمليات  اإىل  �الن��ت��ق��ال  �امل��ت��اب��ع��ة، 

جمال  يف  كبرية  قدرة  الفورية  املبا�صرة 

الأقل  ال��د�ل  ف��اإّن  الإره��اب،  مكافحة 

قدرة على امل�صتوى التقني، �هي الغالبية 

الأكر  الد�ل  �كذلك  اليوم،  العامل  يف 

فقًرا، �صتكون على راأ�ض قائمة �صحايا 

متّكن  احتمال  اإىل  نظًرا  الإره���اب، 

لهم  حوا�صن  ت�صكيل  من  الإرهابيني 

عوامل  م��ن  ي�صتفيد�ن  فهم  فيها. 

مع  متعددة،  �اجتماعية  اقت�صادية 

التعّقب،  من  خوف  ب�  عمل  اأف�صلية 

خارج  من  العمل  ك��ان  اإذا  ا  خ�صو�صً

ت�صافر جهود  بلدانهم. من هنا، يجب 

جميع د�ل العامل، لو�صع خطة مواجهة 

بالعتبار  الأخذ  مع  ��صاملة،  كاملة 

اأ��صاع الد�ل ال�صعيفة �الفقرية، لدعمها 

�تعزيز قدراتها يف هذا املجال.





نقيب ال�سحافة 

عوين  لبنان  يف  ال�صحافة  نقيب  يوؤكد 

الكعكي اأن »اأزمة ال�صحافة اللبنانية 

قدمية العهد، بحيث اأن عدد المتيازات 

ال�صحفية يبلغ 110 )59 جريدة �51 جملة(، 

�ل ي�صدر منها �صوى ع�صرة يف املئة فقط«. 

ال�صحافة  م�صكلة  »اإن  �ي�صيف: 

فالتحّول  عاملية،  م�صكلة  هي  الورقية 

جديد  �اقع  الإلكرت�نية  ال�صحافة  اإىل 

علينا جميًعا مواكبته، لأن مقت�صيات 

يفر�صان  التكنولوجي  �التطور  الع�صر 

ذلك«. 

�عن الد�ر الذي ميكن اأن توؤديه نقابة 

ال�صحافة بهدف احلفاظ على ا�صتمرارية 

اأن  �صّيما  �ل  اللبنانية،  ال�صحف  عمل 

قال  ال��ع��رب«،  »�صحيفة  ك��ان  لبنان 

على  النوم  ميكننا  »ل  الكعكي: 

من  �ال�صتينيات  اخلم�صينيات  اأجم��اد 

املجتمعات  باتت  فقد  املا�صي،  القرن 

العربية متلك اإع�مها املتنّوع«. 

اإزاء  ن�صت�صلم  لن  املقابل  يف  �اأ���ص��اف: 

لبنان  الورقية يف  لل�صحافة  الأليم  الواقع 

�نحن نعمل على اإقرار م�صر�عي قانون: 

املطالب  من  جمموعة  يت�صمن  الأ�ل: 

تخفيف  يف  ت�صاهم  ق��د  مطلًبا(   15(

مثل  اللبنانية،  ال�صحف  عن  الأع��ب��اء 

�كذلك  الر�صمية،  الإع�نات  ت�صعري 

ال�صرائب،  الإعفاءات من  الإ�صرتاكات، 

اإ�صافة اإىل دعم بع�ض املوؤ�ص��صات الر�صمية 

ط��ريان  ��صركة  امل��رك��زي  كامل�صرف 

على  بجولة  الأ��صط...��صنقوم  ال�صرق 

هذا  اإق��رار  بجد�ى  لإقناعهم  امل�صوؤ�لني 

القانون يف جمل�صي الوزراء �النواب. 

اأما امل�صر�ع الثاين فما زال قيد الدر�ض، 

باملواهب  ال�صتعانة  خانة  حتت  �يندرج 

حول  مبتكر  م�صر�ع  �صمن  ال�صابة 

الإلكرت�نية،  الإع�مية  التطبيقات 

�ذلك بالتعا�ن مع البنك املركزي الذي 

ي�صّجع الإبتكار �الإبداع �يدعمهما.  

تناف�ض  التي  الإلكرت�نية  املواقع  �عن 

»اإن  قال،  الورقية،  ال�صحافة  مبعظمها 

تعرف  ل  اللبنانيني  من  كبرية  �صريحة 

�ض،  �صيًئا عن هذا العامل اجلديد املتخ�صّ

اإعداد:

تريز من�سور
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م�صتقبل ال�صحافة الورقية

التوّجه نحو الإعالم الإلكرتوين طريق ل بّد منه 

خم�سينيات  يف  والتلفزيون  الراديو  ظهور  اإثر 

ال�سحف،  قّراء  ن�سبة  تراجعت  املا�سي،  القرن 

الت�سعينيات  بداية  يف  الإنرتنت  ظهور  ومع 

واقًعا  يفر�ض  اأن  الإلكرتوين  الإعالم  ا�ستطاع 

واملدّونات  املواقع  انت�سرت  فقد  خمتلًفا. 

وجمالت  �سحف  وظهرت  الإلكرتونية، 

الإلكرتونية  املواقع  اإىل  اإ�سافة  اإلكرتونية، 

والدمج  والإذاعة.  التلفزة  مبحطات  اخلا�سة 

قوالب  اأفرز  وتداخلها،  الأمناط  هذه  كل  بني 

ميكن  ل  مبا  ومتعددة،  متنّوعة  اإعالمية 

ح�سره اأو التنبوؤ باإمكاناته.

ال�سحافة  اإن  القول  ميكن  الواقع  هذا  واإزاء 

عن  ناهيك  داه��م،  خطر  يف  باتت  الورقية 

تكون  قد  التي  ال�سعبة  الإقت�سادية  الأو�ساع 

امل�سمار الأخري يف نع�سها. 

اأهل الإخت�سا�ض واأ�سحاب ال�ساأن  ماذا يقول 

عن م�ستقبل ال�سحافة الورقية يف لبنان؟ وهل 

يعّو�ض الإعالم الإلكرتوين عن غيابها؟  

نقيب ال�صحافة يف لبنان 

عوين الكعكي



التطوير  اإىل  حت��ت��اج  ف��ه��ي  �ب��ال��ت��ايل 

�التاأهيل. املهم اأننا ن�صري يف هذا الطريق، 

�معظم ال�صحف �املج�ت اأن�صاأت مواقع 

اأ�صبح  �ق��د  ب��ه��ا،  خا�صة  اإل��ك��رت�ن��ي��ة 

قانون الإع�م يف مراحله النهائية، �هو 

بانتظار اإقراره يف املجل�ض النيابي«. 

�اأكد الكعكي اأن » ال�صحافة الورقية 

اللبنانية هي يف مرحلة اخلطر الكبري 

�تراجع  الإق��ت�����ص��ادي،  ال��رك��ود  ب�صبب 

ن�صبة  على  �توّزعها  الإع���ن��ات  ن�صبة 

كبرية من املوؤ�ص��صات الإع�مية. كما 

ال�صمود  حتا�ل  موؤ�ص��صة  كل  اأن  اأ��صح 

بطريقتها �بدعم من م�صادرها اخلا�صة. 

�ثّمة  امل�صتطاع،  بالقدر  تدعم  النقابة 

دعم ب�صيط تقّدمه الد�لة، �لكن الأزمة 

احلالية �صعبة جًدا«.

كل  من  الرغم  على  بالقول:  �ختم 

اأ�صيق  »ما  القول  اإل  ميكننا  ل  ذلك، 

فال�صحافة  الأم��ل«،  ف�صحة  لول  العي�ض 

من  الكثري  ثّمة  ت��ز�ل،  لن  اللبنانية 

توّقفت  �الأ�ر�ب��ي��ة  الأمريكية  ال�صحف 

عن ال�صد�ر �رقًيا �من ثم عادت.

نقيب املحررين 

ال�صد�ر  ع��ن  ال�صحف  بع�ض  ت��وّق��ف 

مئات  �راءه  يخّلف  الورقية،  بالن�صخة 

الإع���م��ي��ني �امل��وظ��ف��ني ال��ع��اط��ل��ني يف 

من  دعًما  يتطلب  الأم��ر  �ه��ذا  العمل، 

ت�صعى  التي  املحررين،  نقابة  �من  الد�لة 

لهم،  ال���زم  الدعم  تاأمني  اإىل  جاهدة 

ال�صحافة  حم��ّرري  نقيب  يوؤكد  ما  �فق 

اللبنانية ال�صيد اليا�ض عون. �هو ي�صيف: 

»ل�صنا مع التحّول اإىل ال�صحافة الرقمية، 

حتى  �صّرها  من  خريها  نعرف  مل  لأننا 

اليوم، �ثّمة الكثري من ال�صحف العاملية 

التي حتّولت اإىل رقمي بالكامل �من ثم 

عادت اإىل ال�صد�ر �رقًيا«.

هي  لبنان  يف  »امل�صكلة  عون:  �يقول 

مادية بحّتة، �ل �صّيما اأن ن�صبة الإع�نات 

قد انخف�صت كثرًيا يف ال�صنوات القليلة 

فقد  املحررين  اإىل  بالن�صبة  اأما  املا�صية. 

�صّيما  �ل  �جههم  يف  الأب���واب  اأُقفلت 

دبي  مّمر  �صوى  يبَق  �مل  منها،  العربية 

حني  يف  الكثري،  ي�صتوعب  ل  بات  الذي 

اللبنانية،  املهارات  عن  ال�صتغناء  ّت 

�اأ�صبح العرب يف حالة الكتفاء الذاتي. 

اجليدة  املالية  الأ��صاع  من  الرغم  �على 

فاإن  العربية،  الإع�مية  للموؤٍ�ص��صات 

الد�لة يف الكويت �ال�صعودية مثً� تدعم 

ال�  �صفحاتها  عدد  يفوق  التي  ال�صحف 

فتدعم  اللبنانية  الد�لة  اأما  �صفحة،   60

نقابة املحررين مببلغ زهيد جًدا، )نحو 

�بالتايل  �صنوًيا(،  لبنانية  لرية  مليون   500

1500 حمرر  نحو  دعم  للنقابة  ل ميكن 

ميكنها  الد�لة  اأن  حني  يف  منت�صب، 

ملحقني  تعيني  خ���ل  م��ن  امل�صاعدة 

اإع�ميني يف ال�صفارات اللبنانية يف العامل 

اأ�صوة بامللحقني الع�صكريني«. 

�ي�صيف: من ال�صر�ري اإعادة النظر بواقع 

مبا  لبنان،  يف  الخت�صا�صات  جميع 

يتوافق مع �صوق العمل التي ت�صهد طفرة 

من اخلريجني يف خمتلف املجالت، مثً� 

تخّرج كلية الإع�م - اجلامعة اللبنانية 

�صنوًيا نحو 800 – 900 اإع�مي، �ل ميكن 

ل�صوق العمل اللبناين ا�صتيعابهم. ي�صاف 

مناف�صة  يواجهون  ه��وؤلء  اأن  ذل��ك  اإىل 

الآداب  �صر�صة من قبل خريجي كليات 

الجتماعية  �العلوم  ال�صيا�صية،  �العلوم 

الإط��ار  ه��ذا  �يف  احلقوق.  كلية  �حتى 

اأعتقد اأنه من ال�صر�ري تعديل بع�ض مواد 

للخريج  يت�صّنى  كي  الإع���م،  كلية 

يف  ال�صحافة،  غري  اأخ��رى  مهنة  مزا�لة 

حال عدم متّكنه من ذلك.

اأم����ا يف م��ا خ�����ضّ م��واق��ع الإع�����م 

اأن  عون  فيعترب  لبنان،  يف  الإلكرت�ين 

غياب  ظ��ّل  يف  حا�صلة  فو�صى  »ث��ّم��ة 

�ل  امل��واق��ع،  ه��ذه  عمل  ينّظم  ق��ان��ون 

على  املدرجة  املواد  �صرقة  لناحية  �صيما 

امللكية  حقوق  �انتهاك  اتها،  من�صّ

د�ن  من  العمل  اإىل  اإ�صافة  الفكرية، 

اأ�صار  املجال  هذا  �يف  رقيب«.  اأ�  ح�صيب 

)املرئي،  الإع���م  قانون  م�صر�ع  اأن  اإىل 

املوجود  �الإلكرت�ين(  املقر�ء  امل�صموع، 

العتبار  بعني  ياأخذ  النواب،  جمل�ض  يف 

على  فر�ض  ال��ذي  التكنولوجي  التطّور 

الإع�ميني اكت�صاب مهارات عديدة.

اأخرًيا اأعرب عون عن تفا�ؤله معترًبا اأن 

الورقية لن متوت، �ل ميكن  ال�صحافة 

حمّلها  يحّل  اأن  الإل��ك��رت�ين  ل�إع�م 

فلكل منهما خ�صائ�صه �قرا�ؤه. 

د. ب�سري: املحتوى ال�سحايف هو الرثوة 

وقنوات الن�سر متعّددة

من جهته يرى اأ�صتاذ درا�صات املعلومات 

اجلامعة  يف  الإع������م  �ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اللبنانية، الدكتور عماد ب�صري اأن ما يثار 

الآن يف لبنان حول توّقف بع�ض ال�صحف 

عن ال�صد�ر �رقًيا، اأمر مل يكن م�صتبعًدا، 

ل بل كان متوّقًعا �مرغوًبا به من قبل 

بع�ض النا�ض. 

�يو�صح اأن »معظم الدرا�صات الإع�مية 

الإلكرت�نية،  ال�صحافة  تنا�لت  التي 

توّقعت  ال�صحايف،  املحتوى  بّث  تطّور  اأ� 

اختفاء ال�صحافة الورقية يف العامل، لكن 

اآخ��رى،  اإىل  د�ل��ة  م��ن  �صيختلف  الأم���ر 

�العادات  �التقاليد  الثقافة  �فق  �ذل��ك 

الجتماعية لكل منها. فقد بات �ا�صًحا 

اأن العامل يتّجه اليوم نحو ال��رقي، يف ما 

�بالتايل،  اأنواعه.  الن�صر مبختلف  يخ�ّض 

لي�ض بالأمر امل�صتغرب اأن ياأتي يوم تعلن 

اأ� بع�صها  اللبنانية  ال�صحف  فيه جميع 

عن عدم توافر املحتوى الذي تنتجه على 

ق�ضايا 
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تقدميه  �صتتابع  �لكنها  لقرائها،  �رق 

م��ن خ���ل ق��ن��وات اأخ���رى، ق��د تكون 

اإلكرت�نًيا  تطبيًقا  اأ�  اإلكرت�نًيا  موقًعا 

اأ�  الذكية  الهواتف  على  حتميله  يتّم 

احلوا�صيب اللوحية اأ� حتى عرب �صا�صات 

التلفزة، ما يعني اأن التوّقف عن تو�صيل 

املحتوى اإىل القراء �رقًيا، ما هو اإل توّقف 

اإن  فالقول  الن�صر.  ق��ن��وات  م��ن  لقناة 

�صيء،  تتوّقف  �صوف  الورقية  ال�صحافة 

�القول اإن العمل ال�صحايف �صيتوقف �صيء 

اآخر، اإًذا ثّمة اأزمة حمتوى �لي�ض اأزمة �رق 

ُيتلف اأ� ُيهدر«.

حادثة  ال�صياق  هذا  يف  ب�صري  د.  �ي��ر�ي 

اإدارت���ي  اأث��ن��اء  فيقول:  م��ع��ه،  ح�صلت 

لكلية الإع�م زار الكلية رئي�ض حترير 

اإليه  ��جّهت  اللبنانية،  ال�صحف  اإحدى 

ميلك،  التي  ال�صحف  عدد  عن  �صوؤاًل 

ف��اأردف��ت  �اح����دة«  »�صحيفة  اأج����اب: 

ا: »لديك �صحيفتان، الأ�ىل �رقية  معرت�صً

�صوف  الوقت  �مع  اإلكرت�نية،  �الثانية 

اأكر  �تلتفت  الورقية،  ال�صحيفة  تن�صى 

اإىل ال�صحيفة الإلكرت�نية«.

اأي جريدة  تلجاأ  �اأ�صاف: »قد 

�رقًيا،  ال�صد�ر  التوّقف عن  اإىل 

اإذا راأت اأن عدد الن�صخ املوّزعة 

لي�ض كبرًيا، �اأن النا�ض تّتجه 

اإىل القراءة الإلكرت�نية. ��صوف 

يتيح هذا التدبري اأمامها فر�صة 

اأخ���رى.  جم���الت  يف  التطوير 

بّث  على  الرتكيز  فاإن  لذلك 

فيه  �ال�صتثمار  رقمًيا  املحتوى 

ا  فر�صً للقّراء  �صيوّفر  كبري،  ب�صكل 

كبرية جًدا، متّكنهم من الو�صول اإىل 

طريقة،  من  باأكر  �تلقيها  املعلومات 

�با�صتخدامها باأكر من مكان �زمان، 

على  يفر�ض  الأمر  �هذا  فائقة،  �ب�صرعة 

تقنياتها  تطوير  الإع�مية  املوؤ�ص��صة 

كما  الإلكرت�ين،  الن�صر  يف  امل�صتخدمة 

بجدية  التعامل  د�ل��ة  اأي  على  يفر�ض 

اأكر مع هذا املو�صوع، من خ�ل تاأمني 

متطلبات الإع�م الرقمي، من تقنيات 

البيئة  هذه  يف  العمل  تتيح  �ت�صريعات، 

الرقمية اجلديدة«. 

البّث  »قنوات  اأن  ب�صري  الدكتور  �راأى 

تختلف  ال��ق��راء،  اإىل  املحتوى  �اإي�����ص��ال 

الظر�ف  تفر�ض  قد  رغباتهم.  باخت�ف 

عن  ال��ت��وّق��ف  ال�����ص��ح��ف،  بع�ض  ع��ل��ى 

احلاجة،  �ف��ق  �لكن  ال��ورق��ي،  ال�صد�ر 

ح�صل  كما  متاًما  �رقًيا،  ال�صد�ر  تعا�د 

العاملية.  �املج�ت  ال�صحف  بع�ض  مع 

ميكن  اأنه  اإىل  هنا  الإ�صارة  من  بّد  �ل 

املرء  يرغب  عاملية  �صحيفة  اأي  طباعة 

خدمات  �صركة  بوا�صطة  بقرائتها، 

معظم  يف  منت�صرة  مراكزها  �صحافية 

اأنحاء العامل، علًما اأن هذه اخلدمة تتيح 

للقارئ خيار انتقاء �صفحات معّينة«.

خ�سائ�ض الإعالم الإلكرتوين

الإع�مي  املوقع  عمل  خ�صائ�ض  �عن 

»لل�صحافة  اأن  اأ����ص��ح  الإل���ك���رت�ين 

اإنتاج  م�صتوى  على  خ�صائ�ض  الرقمية 

ال�صحافية،  الق�صة  �ك��ت��اب��ة  اخل���رب 

»الثبات«  اإىل  اأك��ر  اللتفات  لناحية 

�املوؤ�ص�صات  الأ�صخا�ض  اأ�صماء  كتابة  يف 

املعتمدة  ب��الأح��رف  �الأم��اك��ن...ال��خ، 

 .Consistency املرات  كل  يف  نف�صها 

�كذلك لناحية حجم الق�صة ال�صحافية 

ي�صتهلكه  الذي  الوقت  �مدة  ��صكلها 

امل�صتخدم يف البحث عنها �ا�صرتجاعها. 

فقط،  املطبوعة  خ���ل  م��ن  فالعمل 

بينما  م�صتقبً�،  املحتوى  ي�صّيع  ق��د 

الإل��ك��رت�ين  املوقع  خ���ل  من  العمل 

�ي�صمح  القدمي،  املحتوى  ا�صتخدام  يطّور 

اآراء  �تو�صيع  معه  �الربط  اإليه  بالعودة 

اإلكرت�نًيا  يقراأ  فمن  �تنويرهم.  القّراء 

الإط�ع  منها  فر�ض،  عدة  اأمامه  تتاح 

باملو�صوع  مرتبطة  معلومات  على 

ي�صت��رط  مواق�ع  عّدة  �يف  اأ�صهل  بطريقة 

ي�صتخدم��ه  ال��ذي  املوق��ع  يك��ون  اأن 

�الت�صعي��ب  الرقمي��ة  خا�صيت��ي  م��زّ�ًدا 

.»Digitization� Hypertex«

�امل�صموع،  املرئي  الإع����م  اأن  �اأك��د 

هما امل�صّببان الرئي�صان للرتاجع يف قراءة 

الورقية. فالنا�ض مل تعد ترغب  ال�صحف 

اليوم  اخلرب  اأ�صبح  لقد  املطّولت،  بقراءة 

تعتمد  التلفزيونات  اأن  �مع  ُم�صاهًدا. 

على ال�صحافة يف الكثري من الأحيان، 

امُلن�صاأ  الإلكرت�ين  اأ�  الرقمي  املوقع  فاإن 

التلفزيون  يناف�ض  �صحيحة،  بطريقة 

بال�صورة  املربوط  الن�ض  ين�صر  لأنه  ا،  اأي�صً

اأخ��رى،  �بن�صو�ض  �بال�صوت  �بالفيديو 

اخل��رب  ع��ل��ى  التعليق  جم���ال  �ي��ت��ي��ح 

�م�صاركته �التفاعل معه.

�ل بّد من الإ�صارة اإىل اأن هناك �صحًفا 

عموًما  ت�صمح  ل  لبنانية  اإلكرت�نية 

بالتعليق على الأخبار، على عك�ض ما 

الف�صائية  التلفزيونات  �كذلك  تّدعي، 

اللبنانية التي هي يف احلقيقة 

اأر�صية،  تلفزيونية  حمطات 

ف�صائًيا.  م��ت��واف��رة  �لكنها 

هو  الف�صائي،  التلفزيون  اإن 

من  �ه��و  اجل��دي��د،  التلفزيون 

التفاعلية  الإع�����م  ����ص��ائ��ل 

ميكننا  ح��ي��ث  احل��دي��ث��ة، 

متابعة ن�صرة الأخبار يف الوقت 

الذي نريد، �معرفة تفا�صيل اأي 
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فيلم، �ما �راء الأحداث �اأ�صماء الأبطال، 

...Text Mode من خ�ل كب�صة زر

الرقمي والورقي

التي  امل�صكلة  اأ�صباب  اإىل  �بالعودة 

ب�صري  اأ��صح  لبنان  يف  ال�صحافة  تواجه 

انخفا�ض  عن  ناجت  احلايل  »الواقع  اأن: 

ع��ام  ب�صكل  الإع����ن���ات  ن�صبة  يف 

فاملعلن  الورقية.  ال�صحافة  يف  ا  �خ�صو�صً

حيث  الإلكرت�نية،  املواقع  نحو  توّجه 

�مل  �اأ�صمل،  اأ����ص��ع  باتت  خياراته  اأن 

بجريدة،  اأ�  اأخبار  بن�صرة  حم�صورة  تعد 

�اأدّلة  البحث  حمركات  ت�صمل  اأنها  بل 

الإجتماعي.  التوا�صل  ��صبكات  املواقع 

من  اأرباًحا  الإلكرت�تي  املوقع  �يحقق 

الإع�نات التي حُتّدد ن�صبتها �فق ن�صبة 

امل�صتخدمني  اأ�   Visitors الزائرين  عدد 

Users، �عدد الزيارات. كما اأن حمّرك 
البحث غوغل يدفع مبالغ مالية، لبع�ض 

العامل  يف  الإلكرت�نية  الإخبارية  املواقع 

اإىل حاجته  نظًرا  لبنانية،  مواقع  �منها 

لتمرير بع�ض الإع�نات اأ� الق�صايا املعينة 

اتها«. عرب من�صّ

�يوؤكد الدكتور ب�صري اأن »الن�صر رقمًيا 

اإذا نظرنا اإىل  هو اأف�صل من الن�صر �رقًيا، 

كما  الورق،  ا�صته�ك  زا�ية  من  الأمر 

�ما  ال�صحة.  يف  �صرر  اإىل  ي��وؤدي  احلرب  اأن 

�صتتاأثر  النا�ض  من  �صريحة  اأن  �صك  من 

معتادة  لأنها  الورقية،  ال�صحافة  بغياب 

�ت�صتّم  الورق  تتلّم�ض  قراءتها �هي  على 

مع  تعتاد  �صوف  �لكنها  احلرب،  رائحة 

��صائل  �على  اجلديد  الواقع  على  الوقت 

لأن  نف�صها،  تطّور  ��صوف  الأخرى،  الن�صر 

من يحتاج اإىل املحتوى �صوف يبحث عنه 

هي  الأ�صا�صية  فالق�صية  ��صيلة.  اأي  يف 

ق�صية حمتوى، �ال�صحيفة ل تقّيم بورقها 

بل باملحتوى الذي تت�صمنه �باأر�صيفها، �ل 

ا، فهو يعترب  �صّيما اإذا كان متوافًرا رقميًّ

قيمة بحّد ذاته، بحيث يعاد اإنتاجه �بّثه 

�توظيفه بطرق خمتلفة«.

�يف �صياق احللول 

الواقع  ت�ئم  التي 

»اإثر  قال:  �الع�صر، 

اأزم��ة  ط�ئع  ب��ر�ز 

ا�صتمرارية  تهدّد 

الورقية  ال�صحافة 

ُطرحت  لبنان،  يف 

ع�������دة ح����ل����ول، 

م���ن���ه���ا �����ص����ر�رة 

املوؤ�ص��صات  دع��م 

الإع�������م������ي������ة 

ا�صتمرارية  ل�صمان 

ع��م��ل��ه��ا، �ذل���ك 

���ص��م��ن ع��ن��ا�ي��ن 

ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري 

�حرية الن�صر«.

�يف ال�صياق نف�صه 

تعمل  اأن  اأق���رتح 

�زارة الإع�م اللبنانية اأ� نقابة ال�صحافة، 

بالتعا�ن مع �صركات الت�صالت �موفري 

تطبيق  تطوير  على  الإنرتنت  خدمات 

اإلكرت�ين، يدمج كل حمتوى ال�صحافة 

بوتقة  يف  لبنان  يف  العاملة  اللبنانية 

يومًيا،  القراء  متنا�ل  يف  �يجعله  �احدة، 

اأ�  ذكية  )ه��وات��ف  خمتلفة  بقنوات 

حوا�صيب لوحية...( على اأن يتّم ت�صنيفه 

املو�صوع  م�صتوى  على  التطبيق  داخ��ل 

�احلدث �املكان، عندها تتعّزز املناف�صة 

م����������ن خ��������ل 

املعلومة  ت��ق��دمي 

�الأه��م  املتنّوعة. 

تخزين  ذلك،  من 

ه������ذا امل���ح���ت���وى 

�اإع�����ادة اإن��ت��اج��ه 

�ب����ي����ع����ه حت��ت 

»ت�صليع  ع��ن��وان 

�توزيع  املحتوى«، 

من  العائد  الريع 

الإ�����ص����رتاك����ات 

التطبيق  ب��ه��ذا 

�من ا�صتخداماته، 

املوؤ�ص��صات  عل��ى 

على  اأهميته  التدبري  �لهذا  الإع�مية. 

اللبنانية  ال�صحف  �ج���ود  اأن  اعتبار 

على  يفر�ض  �احد،  مكان  يف  جمتمعة 

يف  الآخ��ر  ال��راأي  على  التعّرف  امل�صتخدم 

تلقائًيا.  اإليها  يلجاأ  ل  قد  اأخرى  ��صيلة 

�مع هذا التطبيق �توفريه لعامة النا�ض، 

��صائل  دع��م  ع��ن  احل��دي��ث  يجوز  رمب��ا 

فالرتكيز  ال��ع��ام.  امل���ال  م��ن  الإع����م 

الرقمي،  بالإع�م  ال�صتثمار  على  اليوم 

الورقي،  ب��الإع���م  ال�صتثمار  من  اأه��م 

ق�ضايا 
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الإعالم الإلكرتوين وبداياته
ن�������ص���اأ الإع���������م 

الإل�����ك�����رت�ين �من��ا 

العاملية  املعلوماتية  ال�صبكة  تّطور  اإثر  ع�صوائية،  بطريقة 

)الإنرتنت( �تزايد ا�صتخداماتها. �هو مل يكن نتاج تطوير 

اإع�مي  منوذج  اأنه  بل  له،  تهمي�ض  اأ�  التقليدي  ل�إع�م 

عمله  اآليات  يف  اأ�  ال�صحفي،  املرا�صل  عمل  يف  �صواء  مغاير، 

احلديثة، اأ� يف املحتوى املعريف...

�يوؤكد العامل الربيطاين �صاميون باينز Simon Baines اأن 

ن�صاأة الإع�م الإلكرت�ين تعود اإىل ظهور خدمة تلتك�صت

BBC �صي  بي  بي  موؤ�ص��صتي  بني   ،1976 العام  يف   Teletext
 Independent broadcasting اإنديبندنت بر�دكا�صتنغ�



اإىل م�صتوى  �ارتقاء  رقّي،  لأنه تعبري عن 

املهارات  م�صتوى  على  �تاأهيل  املعرفة، 

للذين �صبقتهم التكنولوجيا. 

الإع���م  بلد  »لبنان  اأن  اأخ��رًيا  �اأك��د 

على  يطّل  �اللبناين  �التعّددية،  �احلرية 

م��ن خ���ل مهاراته  اخل��ارج��ي  ال��ع��امل 

الفائقة  الإبداعية  �قدراته  الإع�ميه 

�هي  مهمة،  حديثة  �صناعة  اأه��م  يف 

ظّل  يف  املعرفة  ��صناعة  املحتوى  �صناعة 

اقت�صاد املعرفة. �التوّقف عن الن�صر �رقًيا 

ميتنع  اأن  هي  الأزمة  اأن  اإل  اأزمة،  لي�ض 

ال�صحافيون عن العمل بحرية، �حُتجب 

عن  لردعهم  �ح��واف��زه��م،  حقوقهم 

متابعة العمل �الإنتاج �الإبتكار. �الأزمة 

�الذّم  القدح  انتهاك قوانني  ا يف  اأي�صً هي 

حماية  قانون  تطبيق  �عدم  �الت�صهري، 

هو  اليوم  �املطلوب  الفكرية.  امللكية 

تطوير البنى التحتية ل�صبكة الإنرتنت، 

لتنظيم  ال�صر�رية  الت�صريعات  �توفري 

عمل املواقع الإلكرت�نية �تطبيق قانون 

امللكية  حماية 

الفكرية«.

احلاج

ي�������رى رئ���ي�������ض 

ال���������ص����ف����ح����ة 

الإق��ت�����ص��ادي��ة يف 

»ال�صفري«  جريدة 

كثرية  عوامل  ثّمة  اأن  احل��اج  عدنان 

اأم��ام  لبنان  يف  الورقية  ال�صحافة  ت�صع 

اإزده����ار عمل  �اأه��م��ه��ا:  ال����ز�ال،  خطر 

املواقع الإلكرت�نية �رغبة جيل ال�صباب 

الإنكما�ض  اإل��ك��رت�ن��ًي��ا،  بالت�صّفح 

ن�صبة  �ت��راج��ع  ال��ع��امل  يف  الإق��ت�����ص��ادي 

النفط  اأ���ص��ع��ار  اإن��خ��ف��ا���ض  م��وؤ���ص��رات��ه، 

�انخفا�ض عائدات الإع�نات بن�صبة 70 

تراجع  الأخريتني،  ال�صنتني  يف  املئة  يف 

اإىل  املغرتبني  حتوي�ت  ن�صبة  عائدات 

 2015 العام  يف  د�لر  مليارات   7 من  اأقل 

�تراجع الدعم اخلارجي ل�إع�م.

العرب،  جريدة  لبنان  »كان  �اأ�صاف: 

الإع�ن  يف  �الأ�ل 

العربي،  العامل  يف 

�ل��ك��ن ل���أ���ص��ف 

عليه  ت��ق��ّدم��ت 

ب���ع�������ض ال�������د�ل 

ه��ذا  يف  ال��ع��رب��ي��ة 

�ل�صّيما  امل��ج��ال 

دبي �قطر«.

�صوق  على  الواقع  ه��ذا  انعك�ض  �ق��د 

ال�صحافة الورقية يف لبنان، مثً� كانت 

�صحيفة »النهار«، تطبع 33 األف ن�صخة 

»ال�صفري«،  �ك��ذل��ك  ال��ي��وم  يف  �رق��ي��ة 

ن�صخة  األف   14 اإىل  العدد  هذا  �انخف�ض 

يومًيا.

كما اأن الفرز ال�صيا�صي الكبري القائم 

مداخيل  على  ك��ث��رًيا  اأّث���ر  لبنان،  يف 

حلق  ق��ارىء  كل  اأن  بحيث  ال�صحف، 

الإع�مية  �باملوؤ�ص��صة  ال�صيا�صي  بفريقه 

التابعة له.

�ختم عدنان احلاج بالقول: نحن اليوم 

اأمام اأزمة �صحافة �اأزمة حريات، �املواقع 

اللبنانية  لل�صحف  التابعة  الإلكرت�نية 

اأن هذه  لها، علًما  مناف�صة  مواقع  ه�ي 

املواقع ل تطّبق املعايري املهنية العاملية. 

املوقع  اأن  هو  تعقيًدا  امل�صكلة  يزيد  �ما 

 25 من  لأك��ر  يحتاج  ل  الإل��ك��رت�ين 

ت�صّم  اجلريدة  اإدارة  اأن  حني  يف  موظًفا، 

نحو مئة موظف على الأقل.
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IBA، بعد عقد اإتفاقية تبادل معلومات �خدمة ات�صالت �فق 
نظام خا�ض. �يف العام 1979 �لدت خدمة ثانية اأكر تفاعلية 

بري�صتل  نظام  مع   Videotextفيديوتك�صت بخدمة  عرفت 

 British اأ�ثوريتي  تلفون  بريتي�ض  موؤ�ص��صة  يد  على   Prestel
Telephone Authority- BTA، ثم تطورت اخلدمة يف بداية 

الت�صعينيات، �اأحدثت ثورة على جميع امل�صتويات...

انت�صر الإع�م الإلكرت�ين لي�صمل ظهور عدد من  بعد ذلك 

حينها  يف  �صّكلت  �التي  الإلكرت�نية،  �املج�ت  ال�صحف 

املعلومات  بثورة تكنولوجيا  اإع�مية جديدة مرتبطة  ظاهرة 

التي  الإلكرت�نية  �املدّ�نات  املواقع  ظهرت  كما  �الت�صالت. 

فتحت عدة اآفاق اأمام اجلمهور، باعتبارها ��صائل �صريعة الإنت�صار 

�منخف�صة الكلفة. �تعترب ال�صحيفة ال�صويدية هيل�صينغبوغ 

داغب�د Helsingborgs Dagblad ال�صحيفة الأ�ىل يف العامل، 

التي ُن�صرت اإلكرت�نًيا بالكامل على �صبكة الإنرتنت يف العام 

»ال�صرق  �صحيفة  اأعلنت  العربية  ال�صحافة  �صعيد  �على   .1990

اليومية  ال�صحفية  موادها  توافر  1995ع��ن  اأيلول  يف  الأ��صط« 

اإلكرت�نًيا للقراء على �صكل �صور عرب �صبكة الإنرتنت، تلتها 

�صحيفة »النهار« التي اأ�صدرت طبعة اإلكرت�نية يومية خا�صة 

بال�صبكة يف �صهر �صباط 1996، ثم �صحيفتا »احلياة« �»ال�صفري« 

يف العام نف�صه.





املطارح »الغميقة« والفرح باجلمال

بخط  يكتبها  كان  التي  الأ�صبوعية  املجلة  »احلر�صاية«، 

عا�صي  موهبة  ب�صائر  اأعلنت   ،1937 �صنة  اأ�صدرها  �التي  يده، 

هاًما يف حياته  منعطًفا  �صّكل   1938 �صنة  الرحباين. خريف 

 – اليا�ض  مار  دير  اإىل  الأنطوين  الأ�صقر  بول�ض  الأب  ��صول  مع 

انطليا�ض، الذي عّلمه ��صقيقه من�صور النوطة، �اأ�صول املو�صيقى 

ال�صرقية �الأنغام، ��جههما، �اأطلعهما على مراجع نادرة يف 

اأم�صياها  التي  ال�صت  ال�صنوات  تلك  عن  ال�صرقية.  املو�صيقى 

مرق  »ملا  عا�صي:  قال  الأ�صقر  الأب  يد  على  املو�صيقى  يدر�صان 

التايهة،  طفولتنا  من  ندهلنا  اأنطليا�ض،  ب�صيعتنا  بول�ض  بونا 

لوديان  الدخول  �عن  الفّن،  عن  �خرّبنا  املو�صيقى،  �عّلمنا 

الغميقة  للمطارح  النف�ض، 

�صي  �اأهم  الكبري،  بال�صمري 

الإن�صان  فرح  هّوي  تعّلمناه، 

بولدة اجلمال«.

يف جوقة الأب بول�ض الأ�صقر، 

اخ��ت��رب ك����ّل م���ن ع��ا���ص��ي 

�من�صور ر�عة فهم املو�صيقى، 

الغناء  اأ�صكال  �ا�صت�صاغا 

�مل�صا  اجلوقة،  مع  اجلماعي 

���ص��ح��ره��ا. �لزم����ت اجل��وق��ة 

امل�صرحية  اأعمالها  معظم 

ا اأّن من التقيا بها لت�صنع معهما الثالوث  �الغنائية، خ�صو�صً

�جوقة  فليفل،  حممد  جوقة  بنت  حداد،  نهاد  هي  املتمّيز، 

الإذاعة اللبنانية، التي اأ�صبحت يف ما بعد فري�ز، �التي ر�صعت 

بذهب �صوتها �صماء النتاج الرحباين.

اإىل مدى اأكرث رحابة

توٍق  مع  املو�صيقي  الرتبوي  املخز�ن  عا�صي  نف�ض  يف  تقاطع 

مو�صيقية  اأبجدية  ل�صتبطان  �تعانقا  رحابة،  اأكر  مدى  اإىل 

فيها متعة الده�صة �عمق املعرفة، �لتاأ�صي�ض معمار مو�صيقي 

�ض على  كبري، م�صغوٍل على مهل. هذا املعمار املو�صيقي، املوؤ�صّ

العلم بامليلودي �الهارموين بداأ هادًئا يف نربته الك��صيكية، 

�الفولكلور  البيزنطية،  الأحلان  تنامى يف خلطة جمعت  ثم 

�الك��صيكي،  �الأ�ب����رايل،  �الأندل�صي  امل��ت��ن��ّوع،  الديني 

�اأعياده.  مبوا�صمه  �احتفالته  ال�صعب،  مبو�صيقى  �امتزجت 

تتخّطى  جتديدية  �صياغة  يف  الرحباين  املعمار  ارتقى  �هكذا 

املتدا�ل، تختزل املعطيات املرتاكمة، �تنهمر يف ملعات مبهرة، 

التفاعل  هذا  عن  امل�صرقية،  الإلفة  بنكهة  حتتفظ  لكّنها 

قال  التجّدد  ��صبوة  البحث  ��ِصَعة  البدايات  بتمّوجات  العابق 

يكون  اأن  »يجب  عا�صي: 

لوننا املو�صيقي احلايل منبثًقا 

من لوننا ال�صرقي القدمي، لأن 

احللقة  هما  �اجلديد  القدمي 

مّر  على  الفن  ت��وؤّل��ف  التي 

الع�صور«.

ف��ي��م��ا ك���ان���ت الإذاع�����ة 

بداية  يف  غ��ارق��ة  اللبنانية 

املوا�يل  بّث  يف  اخلم�صينيات 

ال���ب���غ���دادي���ة، �الأغ���ن���ي���ات 

امل�صرية القدمية، غّرد عا�صي 

اإعداد:

هيام كريوز

عالمات 

فارقة
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عا�صي الرحباين يف ثالثينية 

الغياب امل�صرق

اأيها الواقف على عتبة الطفولة 

اأنت الأقرب اإىل النبع

عا�سي الرحباين عبقرية خ�سبة اأزهرت جتلّيات اإ�ستثنائية يف 

عمارة الفن اللبناين. يف العام 1978 قال عا�سي: »مل اأزل واقًفا 

الأم�ض،  كاأّنها  غيابه،  على  �سنة  ثالثون  الطفولة«.  عتبة  على 

ويلهب  وحنني،  فرٍح  �ساللت  فينا  يهدر  اإبداعه  اليوم.  كاأّنها 

اأرواحنا بده�سة مل ينل الرحيل من بريقها.



ال�صرب،  هذا  خارج  الرحباين 

من  جمموعة  لفري�ز  �حّل��ن 

�»بلمح  »عتاب«  اآن��ذاك  املاألوفة  غري  اجلميلة  الأغنيات 

ظ�ل احلب يف عيونو« �»حبذا يا غر�ب«. ثم برع يف تلحني 

�»ليايل  مليا«  »عربة  مثل  املغّناة  احلكاية  اأ�  الإ�صكت�صات، 

اإىل  ال�صتديو  من  املتاألقة  الفّنية  امل�صرية  �تطّورت  ني�صان«... 

اخل�صبة، اأي اإىل الغناء احلّي اأمام اجلمهور. كانت البداية يف 

ال�صباط لتغّني من �صعر  دم�صق حني �قفت فري�ز على م�صرح 

مهرجانات  يف  ثّم  كبدي«،  من  قطعة  »يا  ال�صغري  الأخطل 

من  مرحلة  لت�صّكل  ال�صبحة  كّرت  ثّم  الد�لية...  بعلبك 

الذائقة  بلورت  مرحلة  املعا�صر.  العربي  الغناء  مراحل  اأر�ع 

الفنّية اللبنانية، �ثّقفت اجلمهور، ��صقلت ذ�قه �حّثته على 

�يف  �الكلمة  املو�صيقى  يف  املتجّلي  الإب��داع  جماليات  ت��ذّ�ق 

الإيحاءات الراقية.

املكان،  مع  الفريد  تعامله  عا�صي،  ف��رادة  اأ�صباب  من 

اجلمايل،  ال��راء  عنا�صر  خمتلف  ل�صتي�د  ا  اأ�صا�صً �جعله 

العنا�صر  من  املكّون  الإطار  اختيار  �حتديًدا،  الوجدان.  �اإثراء 

الأكر تواتًرا يف طبيعة لبنان )اجلبل، �الت�ل، �ال�صجر، �النهر 

�ال�صهل �الأزهار...( لحت�صان احلكايات اجلميلة التي �ردت 

يف امل�صرحيات. 

ال�صعبية،  احلكايات  اإيقاع  على  م�صرحّياته  عا�صي  د�زن 

الوطن  �تغّني  العاطفة،  بتدفقات  تّت�صم  �اأقنعة  �جوه  لعبة  يف 

ق�ص�ض  �ت�صتلهم  �القيود،  احلرية  �تتنا�ل  الأ��صع،  مبفهومه 

اأ� زعيم.  �صيا�صي  بامتداح نظام  تتلّوث  اأن  البطولة، من غري 

�اللتحام  الواقع  فكرة  رحباين  الأخوين  م�صرحيات  طرحت 

فيه،  الإن�صانية  التي ت�م�ض خيارات  الر�حانية  بنوع من  به 

اإىل  ��صوًل  �الوجود  �ال�صعر  الفّن  اأ�صئلة كبرية حول  �حّم�ها 

القلق املبدع كمحور اأ�صا�صي.

�قد عرّب عا�صي الرحباين عن هذا القلق قائً�: »الفّنان هو 

م�صدره،  نعرف  ل  غيبًيا  قلًقا  منلك  نحن  قلق...«.  اإن�صان 

اإنه ي�زمنا منذ الطفولة، �يكرب معنا، �ي�صاركنا يف جميع 

معي،  يجل�ض  اإنه  ذهبت،  اأينما  ي�صاحبني  القلق  اأعمالنا. 

�يجب اأن اأكمل الطريق لأ�صل اإىل ال�صعادة«.

الأبواب والدروب

اإل  يده  تطاله  املو�صيقى،  يف  باًبا  الرحباين  عا�صي  يرتك  مل 

ا، جمادًل �م�صيًفا اإليه، �كذلك يف ال�صعر، قدميه  �فتحه، ناب�صً

الكلمة كما تخّيلها  قّدم  اأ� حمكّيه.  اأ� حديثه، ف�صيحه 

ل  ما  باجتاه  جتربته  �صري�رة  يف  م�صتغرًقا  الأمتع،  ب�صكلها 

يح�صى من الآفاق �الحتمالت يف مرامي طموح كاأنه درب ل 

ينتهي. �هو اأّكد هذا الأمر قائً�: »ما بعتقد بالفن يف ��صول. 

اآخر  اإلها  ما  اللي  هالدرب  الواحد.  مي�صي  ي�صّل  بّد�  م�صي.  يف 

بالواقع، هي درب احللم، لأنو الإن�صان بي�صّل يحلم ي�قي اإ�صيا 

جديدة عالطريق �بيعرف اإنو م�ض رح يو�صل ع نقطة م�صد�دة«.

هما  �ال�صفافة،  العميقة  �الكلمة  �املده�ض،  املتني  اللحن 

الدم الذي �صقى كل اأعماله. ا�صرتكا يف م�صر�ع �احد مفتوح 

اهتدائه  يف  امل�صر�ع  ه��ذا  تكامل  �ق��د  الإب���داع.  األ��ق  على 

بالبو�صلة ال�صوتية الفري�زية التي ��صفها عا�صي باأنها »... من 

اأنف�صهم عاًما  القادرين على جتا�ز  النادر من املبدعني  الّنوع 

كّلما  ذاتهم  جتا�ز  على  قدرتهم  تت�صارع  �الذين  عام،  بعد 

مّرت بهم الأيام �الأعوام« )1979(. 

»حّب فري�ز اأ�حى يل بكّل هذه الأغاين« قالها يف 1982/3/26 

�صماءات  هو  �صوٍت  يف  تكوكب  الذي  احلب  هذا  )النهار(. 

ملّونة، �مطر من �صفاء ينهمر ليخ�صب اأزهاًرا برّية.

�صوتها الذي يعلن جميء ال�صباح، هيمن على ر�حه، كاأنها 

لها  تلوح  �ديعة،  م�صّعة،  كثيفة،  �صاطئه،  اأفق  يف  ال�صم�ض 

اجلبال �تواكبها ال�صهول.

اأنفا�صه كن�صوٍة مباركة  يت�صاعد من  ��صوت فري�ز  عا�صي، 

حتملها متّوجات، تتاآخى فيها اله�صا�صة �ال�ص�بة، ال�صفافية 

�الكثافة، العيد �حزن الغياب.

منذ ث�ثني �صنة انكفاأ عا�صي على ليل، اإيقاعه اأ�صّد �صجًوا 

من مو�صيقاه، �هو يرنو نحو حلم مل يهادنه كّل حياته. عا�صي 

الذي كان �احًدا يف ذاته، متعدًدا يف داخله، �صقل م�صاعرنا، 

�حّول رتابة التاريخ اإىل حركة تنب�ض باحلياة.

على  م�صّرًعا  �صار  عا�صي،  غياب  منذ  كثرًيا  الوطن  حتّول 

لكن  اآخرين.  �اأهٍل  اأخرى،  �مدٍن  اأخرى  �قرى  اأخرى،  اأزمنة 

رغم هذا التحّول ما زالت اأعماله، م�صرًحا �كلمة �حلًنا ��صورة 

حتّول �صباحاتنا اإىل يقظة جميلة.

�سهادات

• فريوز: 
ديكتاتوًرا«.  يكون  اأن  عن  يتنازل  ل  الفّن  يف  »عا�صي 

اأن يكون ديكتاتوًرا على غريه،  ديكتاتور على نف�صه قبل 
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ال�صك  ال�صك.  هي  الفنّية،  ديكتاتوريته  يف  نعمة  �هناك 

الفّني. من هنا  الذي ي�صاهم كثرًيا يف عملية خلق اجلمال 

نقول اإن عا�صي يحب »ال�صعب« الذي يخلق اجلديد �الب�صاطة، 

اأ�صخا�ض  لأن عذابه عظيم. هناك  الفّن عظيمة  يف  �راحته 

يقرتبون من النهر، لكن عا�صي اأقرب اإىل النبع« )1983(.

»كان دائًما م�صد�ًدا اإىل عامٍل اآخر، اإىل �طٍن ير�صمه اأجمل 

اجلميع  ي�صيب  الأ�صئلة،  كثري  كان  الأ�ط���ان.  كّل  من 

باإرهاق �هو يحا�ل اأن يجد جواًبا عن كل �صيء... كان كثري 

ال�صك �القلق �هو ماأخوذ باأ�صياء ل يعرف ما هي، يتطّلع دائًما 

اإىل مكان غري موجود« )1992(.

الرحباين: • من�سور 
هذا  عا�صي.  عند  الرحباين  امل�صرح  يف  الأه��م  هو  »الإن�صان 

الب�صري املقهور �املعّذب يف الوجود كان كّل هّمه«  الكائن 

.)1987(

مل  املعّمقة،  املو�صيقية  درا�صته  من  الرغم  �على  »عا�صي، 

ال�صغف  �يف  الغرابة،  يف  يتنزه  كان  ��صعبه،  ذاته  اإّل  ي�صتلهم 

باحلقيقة. فالفّن عنده هو اإبن ال�صعوبة، �اإبن الوعي، �املعرفة 

اإّل حني  اإليه هي تذّكر. كان دائم القلق، ل يرتاح  بالن�صبة 

�لو موؤقًتا،  لين�صى،  اأ� يف جل�صات اجلدل،  التاأليف  ي�صتغرق يف 

ذلك الهدير الداخلي املت�صاعد �صوؤاًل، اإىل اأين؟!« )1995/1/21(.

الرحباين: • زياد 
على  يعمل  الوالد  كان  حيث  البيت  يف  كانت  »البداية 

�صحيح كان  البيت.  هذا  الرئي�صية يف  اأحلانه  تاأليف معظم 

مع عمي من�صور �اآخرين يعملون يف مكتبهم حيث يخترب�ن 

مترينات  يجر�ن  �حيث  حولها،  �يتناق�صون  التوزيعات  بع�ض 

الأ�صا�صية  �الأفكار  الأ�صا�صي  اجلهد  اأما  �للفرقة.  للعازفني 

فكانت تتّم يف البيت.

ال�صرقية  الهوية  اإبراز  عا�صي  من  تعّلمتها  التي  الأمور  من 

�صيء  اأه��م  يكون  �ق��د  تاأليفاتي..  يف  للمو�صيقى  الوطنية 

�غري  ب�صيطة  مو�صيقية  جملة  كتابة  �ال��دي،  من  تعّلمته 

اأمًرا  كان  اجلملة  هذه  اإىل  الو�صول  كيفّية  لكن  معّقدة. 

التاأليفي )على  �صعًبا �معّقًدا. فالوالد كان يوؤمن باأن العمل 

الطا�لة( هو باجلهد �البحث املتوا�صل �لي�ض فقط بالوحي، مع 

اأهمية هذا الأخري طبًعا« )1992(.

• وليد غلمية:
»عا�صي الرحباين هو اأ�ل من امتلك ح�ّض النا�ض يف الأغنية. 

لأغاٍن  ملحًنا  كان  منها.  يخرج  �مل  الأغنية  ملك  عا�صي 

�اأعادها  �ذكرياتهم،  النا�ض  اأحا�صي�ض  من  ن�صو�صها  ُكتبت 

اإليهم. اإنها يف نظري مبادرة كربى على ال�صعيد الفّني اأ�جدت 

ع�قة �ثيقة �راقية بني الأغنية �النا�ض.

كل  فاإن  لذا  فريًدا،  مو�صيقًيا  ع�صًبا  ميلك  عا�صي  كان 

كانا  �اللحن  الكلمة  الفخ.  يف  �قع  تقليده  اإىل  �صعى  من 

يولدان مًعا تواأمني، من ال�صعب ف�صلهما، الن�ض اللحني �الن�ض 

الك�مي.

اأجمل  من  اأعتربها  التي  الأغنية  لعّل  عا�صي،  موؤلفات  بني 

اأغاين ال�صعوب، اأغنية »�صادي«، ر�اية كاملة بث�ث دقائق. 

اإنها الأغنية التي حكت �لدة الإن�صان �فنائه بب�صع كلمات 

ب�صيطة موؤثرة �حلن.

ا، اأنه لو مل تكن فري�ز ملا كان عا�صي. هذا ال�صوت  اأرى اأي�صً

الذي كان التعبري املخل�ض لعا�صي«.

الرحباين: • اليا�ض 
كنت  الفّني،  �اأب��ي  تربيتي،  حا�صن  اأب��ي،  كان  »عا�صي 

�اأتلّقى منه الن�صائح، فالوجود معه كان علًما.  اإليه  اأ�صتمع 

عامًلا  الرحباين  القدر  هذا  من  �اأر�صف  اأ�صتمع  مفتوًنا  �كنت 

مو�صيقًيا فريًدا«.

• اإيلي �سويري:
كثب  عن  عظمته  �مل�ض  عا�صي  من  اقرتب  اأحد  من  »ما 

املحب�صة  اإىل  يدخل  كالذي  عبقريته،  من  العد�ى  اأ�صابته  اإل 

كان  العبقرية،  »مري�ن«  هو  عا�صي  القدي�صني.  نحو  �يّتجه 

يظّلل ب�صكٍل �صحري عقول الذين ي�صغون اإليه �يعملون معه. 

لزمت زمًنا هذا الفنان الفريد، �كنت �صتلة �صغرية كربت يف 

التي يطرحها عا�صي  الأ�صئلة  اأن  �اأذكر  ��صّعت معه.  كنفه 

كانت مك�صّوة د�ًما بالده�صة، مّما يجعل اجلواب اأدنى قيمة 

منها.

ال�صليمة  الوا�صحة  الر�ؤية  هذه  العبقري،  اجلبل  هذا  عا�صي 

التي ل حتتاج اإىل رتو�ض... �فري�ز يف هذا العامل الفاتن، حملت 

على  ر�صولة  كانت  �ر�صائلهما.  رحباين  الأخوين  اأيقونات 

الأر�ض، لإن�صان قدم من خارج الأر�ض، هو عا�صي«.

• عبد احلليم كركال:
يدعو  حلظة.  كل  يف  الدنيا  تتجّدد  الرحباين،  عا�صي  »مع 

يف كل كلمة �حلن �م�صرح، الإن�صان اإىل اأن يتاأمل يف �جوده 

�اإن�صانيته �ما قد يطراأ عليه من تغرّي م�صتمر. كان يف حالة 

عملي  يف  ال�صتمرارية  تعّلمت  منه  التاأمل.  من  م�صتمرة 
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م�صريتي  ك��ل��ل.  د�ن  م��ن 

كتبت  ما  منه.  ا�صتمّديتها 

حرًفا اإل بوحي من ر�حه.

حا�ل اأن يتاأّمل يف الوجود اأكر �اأبعد من حد�د الوجود باحًثا 

د�ًما عن املطلق...

الفكرة. عبقري �صامت، مبدع،  اإنه ملك  عا�صي مفّكر. 

متجّدد، يفّت�ض عن الأ�صعب �امل�صتحيل �يجعلهما حقيقة.

لبناين، عربي الهوية، عاملي امل�صمون �اإن�صاين اجلذ�ر. ر�ؤيوي، 

التقى فتاة ا�صمها نهاد حداد �اأح�ّض اأّن فيها برهان من الله 

��صّر الأ�صرار. �صعر باأنها مبعوثة من الله �اآمن بها �اآمّنا ب�صوتها 

اإمياننا بالله«.

• رميون جبارة:
�كفنان  كاإن�صان  عا�صي  »عرفت 

فهو  فري�ز.  عن  اأف�صله  اأن  اأ�صتطيع  �ل 

فيه،  قائًما  فري�ز،  بيت  يف  ا  حيًّ يزال  ل 

�صاكًنا اأرجاءه.

عا�صي غرّي املو�صيقى يف ال�صرق.

املبدعني...  زمن  كان  عا�صي  زمن 

عا�صي:  اإي��اه  اأعطانا  ما  اأجمل  �يبقى 

زياد«.

فازيليان: • برج 
ال�صامل،  العبقري  لهذا  يا  »عا�صي، 

�كم كان من ال�صعب حتديده. عملت 

اإىل جانبه طوال �صتة ع�صر عاًما، كنت 

اأراه يحّدق ملًيا اإىل اأي �صيء مرئي اأ� غري 

اخل��صات  �يلتقط  يتاأّمل  الهواء.  الع�صفور،  الزهرة،  مرئي: 

له  اأحكي  اأن  مني  يطلب  كان  اإبداعاته.  يرّبي  �عليها 

اأ�صاطري اأرمينيا فاأنطلق �صارًدا له تقاليدنا �تراثنا �معتقداتنا، 

التايل  اليوم  يف  �تولد  فكرة،  عند  عبارة،  عند  يتوقف  �اأراه 

فن�صج  �الهوية،  بالأر�ض  التعّلق  �صديد  عا�صي  كان  اأغنية. 

اأفكاره كلها من األياف هذه الأر�ض.

اإبن  هو  عا�صي  ًرا؟  مق�صّ اأكون  اأن  د�ن  من  اأح��ّدده  كيف 

الأثري«.

• اأنطوان كرباج:
فيه  كان  اإن�صان،  من  اأك��ر  كان  الرجل  هذا  »عا�صي، 

الأحلان  خالق  عا�صي  هناك  كان  �مو�صيقى،  م�صرح  �صانع 

�احلوارات، �عا�صي اآخر يخلق املوقف امل�صرحي. رجل عظيم. 

لقدرهم  لوجودهم،  لأ�صخا�ض،  نكتب  »نحن  يقول:  كان 

�م�صائرهم، ل يف الهواء....

الدمعة  فاأجد  الكوالي�ض  يف  األقاه  املوؤثرة، كنت  امل�صاهد  يف 

مرتقرقة يف عينيه فرًحا.

عا�صي اإن�صان اأ�صطوري، قد ينتظر لبنان مئة �صنة قبل اأن يولد 

رجل بعظمته«.

اأبو مراد: • نبيل 
خت �صخ�صية عا�صي  »كلما مّر عام على رحيله، كّلما تر�صّ

يف  �صاهموا  الذين  الكبار  من  كواحٍد  الذاكرة  يف  الرحباين 

فنية  اأعمال  خ�ل  من  �امل�صرقية  اللبنانية  احل�صارة  اإغناء 

راقية �صعًرا �مو�صيقى �م�صرًحا.

عا�صي الرحباين مل يكن جمرد فنان، كان رجل ح�صارة، 

الذين من خ�ل  العمالقة اخلّ�قني  اأنه كان من �صنف  اأي 

ما اأبدعوا اإمنا كانوا يبدعون اأمًة ��صعًبا �تاريًخا. من هنا لن 

نزعم احلذر اإن �صّبهنا هذا الرجل باأ�لئك الذين قدمًيا �حديًثا 

اأمثال  كونية،  اأ�صداٍء  ذات  هويًة  �ح�صارتهم  �صعبهم  اأعطوا 

زينون �اإقليد�ض �فخر الدين �جربان ��صعيد عقل �فري�ز«...

• بوغو�ض جيالليان:
ثابتة  ال��رح��ب��اين  ع��ا���ص��ي  »����ص���ورة 

ف��ّذة  �صخ�صية  ج��ل��ّي��ة،  ذاك���رت���ي،  يف 

فيه  اأرى  كنت  �فًنا.  �اأخ���ًق��ا  فكًرا 

»بطريرًكا« يف العائلة الرحبانية.

�ا�صح  باملواهب،  زاخر  �كاتب  موؤلف 

اأهميته  �عى  ترداًدا،  ينقلها  ل  العبارة، 

حد�ٍض  ذ�  بهما.  �عمل  �تفّوقه،  الفنية 

�صادق �ذ�ٍق اأكيد...

الكمال يف  اإىل  تّواًقا  متطّلًبا،  اأذكره 

�صلطة �نفوذ، �يف اآٍن �احد، طيًبا �عذًبا«.

خذا كل �سعري...

اأبو  عمر  الكبري  ال�صاعر  اأن  من�صور  حممد  الكاتب  ير�ي 

عر��ض  اأحد  ح�صوره  عقب  رحباين  الأخوين  يهنئ  جاء  ري�صة 

كل  خ��ذا  لهما:  فقال  ال��د�يل،  دم�صق  معر�ض  مهرجانات 

الأم�ض  لقاء  ذكرى  »مللمت  ق�صيدتكما  �اأعطياين  �صعري، 

بالهدب«.

املراجع:

- جوزف اأبي �صاهر، »الأخوان رحباين« هوام�ض يف �صرية ذاتية 

– الهيئة ال�صعبية، اللجنة املركزية للفن �الرتاث، 1986.
- حممد من�صور، اخلارطة ال�صعرية يف الأغنية الرحبانية، دار 

ممد�ح عد�ان للن�صر، 2009.

رحباين  الأخوين  مع  جديد   – قدمي  »ح��وار  داي��ه،  جان   -

�فري�ز...« – جملة فكر، العدد 109 – 110، 2010.

- �صحيفة النهار، عا�صي الرحباين يف ذكرى غيابه اخلام�صة 

ع�صرة، 21 حزيران 2001.

عا�صي  غيابه،  على  عاًما  »ع�صر�ن  النهار،  �صحيفة   -

الرحباين«، بقلم عا�صي الرحباين، 21 حزيران 2006.





اإ�ضدارات

العدد 112372

اإعداد:

جاندارك اأبي ياغي

معرتك 

جديد للعقيد 

توفيق يزبك:

ميدان 

ال�سعر باللغة 

الفرن�سية

�ل�������و اأن���������ه مل 

اأر���ض  بعد  ي��رتك 

ي�صّمم  املعركة، 

ال��ع��ق��ي��د ت��وف��ي��ق 

على  يزبك  نعيم 

غ�������ز� م���ع���رتك 

يقل  ل  ج���دي���د، 

خطورة عن الأ�ل: 

اإنه ميدان ال�صعر باللغة الفرن�صية، حيث لن يخرج منه 

اإل رابًحا!

نحو  بالهر�ب  القارئ  يِعد  الأ�ىل،  ال�صطور  من  ابتداًء 

يف  خ�ًبا  »منظًرا  تعك�ض  لوحة  خ�ل  من  ف�صحة 

�صادت  التي  الر�ح  تثبت  التالية  �ال�صفحات  الطبيعة«. 

املدر�صة  عن  �صورة  تبلور  املقابل،  يف  �ه��ي  املقدمة. 

تتعلق  �الأ�صواء.  التفا�صيل  تظهر  حيث  الر�من�صية، 

هذه املحا�لة ال�صعرية بتفا�صيل تعك�ض ب�صكل خا�ض 

الإط�ق،  على  من�صية  لي�صت  �لكن  منز�ية،  طفولة 

الذاكرة  يف  حمفورة  عاطفية  �صجّ�ت  اىل  بالإ�صافة 

ت على هذه الأر�ض، التي طمع بها الغرباء  حلر�ب ِخي�صَ

�مّزقها اأهلها.

ُتخلي  تتغري،  ل  ثابتة  تبد�  التي  الع�صكرية  البّزة 

مكانها لقلب ينب�ض ل�أر�ض- الأم �للبحر. باإميان ل 

�رجائه  ب�صربه  ب�صجاعته،  القلب  ين�صب، يحتفظ هذا 

العقيد  اأن  يبد�  للّدين،  ر�حّي  �اإدراك  املرّن يف �صلوات 

الثانية تظهر  الع�قة مع احلياة  يزبك مهّتم بنقله. 

اىل  النظرة  على  ا  اأي�صً ين�صحب  ال��ذي  الأم��ر  م�صاملة، 

»الآخر«، �اأكر حتديًدا اللبناين الآخر. 

Dessins et desseins 
d’un Colonel libanais

Quoiqu’il n’eût pas encore 
abandonné le champ de bataille, 
Colonel Toufic Naïm Yazbeck se 
décide de conquérir un nouvel 
champ, aussi périlleux que ce 
premier; celui de la poésie de 
langue française. D’ailleurs, il n’en 
sort pas moins vainqueur!
Dès les premières lignes, il promet 

aux lecteurs une évasion à travers 
une peinture miroitant «un beau 
paysage dans la nature». Les pages à venir 
ne démentissent pas cette introduction. Par 
contre, elles cristallisent une peinture de l’école 
romantique, louant les détails, imbibée de 
lumières. S’agit-il dans cette tentative poétique 
de détails renvoyant surtout à une enfance 
recluse, mais jamais oubliée, à des archives 
sentimentales de guerres menées sur ce territoire 
convoité pas les étrangers, déchiré par les siens.
L’uniforme militaire, si immuable paraît-il 

cède la place à un cœur qui vibre pour la terre-
mère et pour la mer. D’une foi inexhaustible 
ce cœur détient son courage, sa patience et son 
espérance psalmodiée dans des prières et d’une 
perception éthérée de la religion que Colonel 
Yazbeck semble soucieux de transmettre. Le 
rapport avec l’au-delà s’avère pacifiste, il en 
serait par suite de même avec l’«Autre», plus 
précisément l’autre libanais.



الأ�ىل  الطبعة  �صادر  �صدر عن مكتبة 

الأديب حّلود يزبك حّلود  �صعر  ديوان  من 

ز�جته  اأهدى  �قد  �قلم«.  »قلٌب  بعنوان 

اأجمل  ال��ط��اه��رة  �ملهمته  احلبيبة 

هذا  يف  �صعًرا  املكوكبة  الهنيهات 

الديوان.

يف مقدمته، عّدد البطريرك الكردينال 

الأدي��ب  م��زاي��ا  �صفري  بطر�ض  ن�صرالله 

ال��راح��ل ي��وم ك��ان م�����ص��وؤ�ل ك��ب��رًيا يف 

ل  ال��ذي  بامل�صوؤ�ل  فو�صفه  العام،  الأم��ن 

��ظيفته،  �صمريه،  ملوجبات  اإل  ينقاد 

مواربة  د�ن  من  �اجبه  عليه  ميليه  �ما 

النا�ض... �كان  اأحّبه  اأ� مهادنة. لذلك 

العديد  يف  ف�صارك  اأدب،  ذّ�اقة  ذلك  اإىل 

قيام  خري  �ق��ام  ال�صعرية،  الند�ات  من 

خري  اأ�لده  فرّبى  العائلية،  مب�صوؤ�لياته 

��ّثق  �الآداب،  الدين  قواعد  على  تربية 

خمتلف  من  النا�ض  مع  ال�صداقة  عرى 

الطبقات.

كما قّدم للكتاب املدير العام ل�أمن 

كون  اب��راه��ي��م،  عبا�ض  ال��ل��واء  ال��ع��ام 

العام  الأم��ن  يف  ا  مفت�صً ك��ان  الأدي���ب 

يف  انخرط  �قد  منا�صب،  عّدة  فيه  �توىّل 

باجتهاد  منكًبا  تاأ�صي�صه  منذ  �صلكه 

اإليه  اأداء املهمات اجل�صام املوكلة  على 

�ا�صتحق  ��صغٍف  �ان�صباٍط  تفاٍن  بكل 

تهنئة ر�ؤ�صائه �تنويههم، بدليل الأ��صمة 

التي منحت له. 

�اعترب اللواء ابراهيم اأن حلود حلود مل 

يكن رقًما اأ� ا�صًما عابًرا يف معهد، اإمنا 

هو مدر�صة قائمة يف ذاتها، متازج فيها 

الرجال  اإنه من  �احلزم.  �الأخ�ق  العلم 

اإذ  اللبنانية،  الد�لة  اإليهم  تفتقد  الذين 

ال�صرامة  �اإىل  النزاهة،  العلم  اإىل  جمعوا 

املر�نة، �اإىل احرتام القانون التكيف مع 

املواطن  �احتياجات  الإن�صانية  احلالت 

�الع�قات  الكرمية.  احلياة  يف  �حقه 

�ال�صيا�صة  الدين  رجال  مع  ن�صجها  التي 

الوظيفي،  توؤثر يف �صلوكه  �املجتمع، مل 

يف  �رغبة  �حمبة  توا�صًعا  اإل  ت��زده  �مل 

للوطن  ي��وؤدي��ه��م��ا  �اخل���دم���ة،  ال��ع��ط��اء 

�املواطن من د�ن ح�صاب لربح اأ� خ�صارة. 
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»ذاكرة للغد« للكاتب وال�سحايف كميل جوزف عبدالله

�صدر لل�صحايف كميل جوزف عبدالله كتاب جديد بعنوان »ذاكرة للغد«. يف جعبة 

هذه الذاكرة جمموعة مقالت �اآراء ن�صرت يف �صحف �جم�ت لبنانية �عربية على 

امتداد 36 عاًما �اأ�صاءت على الواقع اللبناين بكل ت�صّعباته، خ�ل العقود الأخرية.

قّدم للكتاب نقيب ال�صحافة ال�صابق حممد بعلبكي الذي اأعجب بالكاتب منذ 

كان يافًعا يكتب �يحلل يف عدد من ال�صحف اللبنانية �العربية، �يجري مقاب�ت 

باأحاديث  مفعمة  �جعبته  لدنها  من  يخرج  �اجتماعية،  �صيا�صية  �صخ�صيات  مع 

تك�صف عن املكنونات �الت�صّورات.

لي�ض  ما�ٍض  اإىل  عودة  اجلديد،  عبدالله  كميل  عطاء  يف  بعلبكي  النقيب  �راأى 

بالبعيد عّنا.. ما�ٍض عاي�صه يوًما اإثر يوم، فكتب عنه بر�ّية �دعا اإىل اإ�ص�ح ال�صوائب 

فيه. �هذا املا�صي جنده اليوم حا�صًرا بيننا. �ختم قائً�: »اإن مقالت كميل عبدالله 

املغر�زة بحّب داخل طّيات كتابه هذا ت�صلح لأن تكون حالًيا ينبوًعا لكل من يريد 

اأن يرتوي من ماء املعرفة، �نعم املعرفة«.

»قلٌب وقلم« ديوان �سعر لالأديب حّلود حّلود





يف �سجل 

اخللود
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املالزم اليا�س الهرب

املالزم  اجلي�ش  قيادة  نعت 

اليا�ش الهرب الذي توفيّ بتاريخ 

.2016/5/3

 1987/6/17 مواليد  من   -

ف احلازمية.

ب�صفة  اجلي�ش  ف  ع  تطويّ  -

ت��ل��م��ي��ذ ���ص��اب��ط ب��ت��اري��خ 

.2009/12/23

اعتباًرا  مالزم  لرتبة  ي  رقيّ  -

من 2013/8/1.

امل�صاة  ل���واء  ع���داد  م��ن   -

ال�صاد�ش.

- حائز:

تني. • تنويه قائد اجلي�ش مريّ
اجلي�ش  ق��ائ��د  ت��ه��ن��ئ��ة   •

ت��ني. مريّ

• تهنئة قائد القطعة.
- عازب.

امل�ؤهل اأول 

�صادق قا�صم �صباح

اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

اأول �صادق قا�صم  املوؤهل 

�صباح الذي توفيّ بتاريخ 

.2016/4/19

م���وال���ي���د  م������ن   -

ف   1978/11/13

حمافظة  ال��ن��ب��ط��ي��ة، 

النبطية.

اجلي�ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

بتاريخ 1998/1/5.

طبابة  ع���داد  م��ن   -

م��ن��ط��ق��ة اجل���ن���وب – 

م�صتو�صف النبطية.

- حائز:

• و�صام احلرب.
ال��ت��ق��دي��ر  و����ص���ام   •

الع�صكري.

اال�صتحقاق  و���ص��ام   •
الدرجة  م��ن  اللبناين 

الرابعة الربونزي.

اال�صتحقاق  و���ص��ام   •
الدرجة  م��ن  اللبناين 

ي. الثالثة الف�صيّ

مكافحة  و���ص��ام   •
االإرهاب.

قائد  العماد  تنويه   •

ات. اجلي�ش اأربع مريّ

قائد  العماد  تهنئة   •
ات. اجلي�ش ثماين مريّ

رئي�ش  نائب  تهنئة   •
االأركان للعمليات.

• تهنئة قائد املنطقة 
ات. ثالث مريّ

اللواء  قائد  تهنئة   •
ات. خم�ش مريّ

ق���ائ���د  ت���ه���ن���ئ���ة   •
الكتيبة.

- متاأهل وله ولدان.

امل�ؤهل اأول 

ج�زف عماد عماد

اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

املوؤهل اأول جوزف عماد 

بتاريخ  توفيّ  الذي  عماد 

.2016/4/19

م���وال���ي���د  م������ن   -

درب  ف   1968/6/20

�صيدا،  ق�صاء  ال�صيم، 

حمافظة اجلنوب.

اجلي�ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

بتاريخ 1988/10/14.

- من عداد مقر عام 

اإىل  مف�صول  اجلي�ش، 

جلنة التحقيق.

- حائز:

تني. • و�صام احلرب مريّ
• و�صام فجر اجلنوب.

ال��ت��ق��دي��ر  و����ص���ام   •
الع�صكري.

مكافحة  و���ص��ام   •
االإرهاب.

اال�صتحقاق  و���ص��ام   •
الدرجة  م��ن  اللبناين 

الرابعة الربونزي.

اال�صتحقاق  و���ص��ام   •

الدرجة  م��ن  اللبناين 

ي. الثالثة الف�صيّ

امل�����ي�����دال�����ي�����ة   •
الع�صكرية.

قائد  العماد  تنويه   •
ات. اجلي�ش ت�صع مريّ

قائد  العماد  تهنئة   •
ة. اجلي�ش 23 مريّ

• تهنئة قائد املنطقة.
جلنة  رئي�ش  تهنئة   •

التحقيق.

- متاأهل وله ولدان.



اإعادة ت�زيع الأدوار 

�صرورة

��د االإخ��ت�����ص��ا���ص��ي ف  ي��وؤكيّ

ل  املوؤهيّ العيادي  النف�ش  علم 

ات  التغييّ اأن  د  حمميّ ار  عميّ

ة  واالقت�صادييّ ة  االجتماعييّ

التي طالت جمتمعنا، فر�صت 

خروج املراأة اإىل ميدان العمل 

لتلبية  زوج��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل 

ة،  الع�صرييّ احلياة  حاجات 

ة اإعادة توزيع االأدوار ف املنزل بني الرجل  ونتج عن ذلك حتمييّ

وذلك  ة،  اليومييّ احلياة  بات  متطليّ مع  يتنا�صب  مبا  وامل��راأة 

لتخفيف ال�صغوط واالأعباء عن جميع اأفراد االأ�صرة. فاإذا كان 

دور الرجل ف ال�صابق يقت�صر على دعم املراأة وتاأمني احتياجات 

ات  ة، اإاليّ اأن الواقع املتغييّ اليوم يفر�ش اأدواًرا وم�صوؤولييّ االأ�صرة املادييّ

ة ف االهتمام  مها امل�صاركة العملييّ اأخرى لربيّ االأ�صرة، وف مقديّ

بع�ش  ي  لتخليّ الوقت  حان  فقد  االأوالد.  ورعاية  البيت  ب�صوؤون 

ل�صحب  »كاآلة  الأنف�صهم  ارت�صوها  التي  الوظيفة  عن  االآب��اء 

النقود«، وا�صرتجاع دورهم االأ�صا�صي كركٍن للمنزل يتم على 

ة. وهنا  اأ�صا�صه جناح بناء االأ�صرة على خمتلف االأ�صعدة احلياتييّ

يفرت�ش باملراأة الوقوف اإىل جانب زوجها ف توزيع جديٍد لالأدوار 

االعتبار  االأخذ بعني  التي ترهقها، مع  االأعباء  ف عنها  يخفيّ

هو  كاهله  تثقل  فال  واالجتماعية،  ة  املهنييّ زوجها  ظروف 

االآخر بال�صغوطات وامل�صوؤوليات. 

هل من اآلّية معّينة لت�زيع الأدوار؟

ة لتوزيع االأدوار تنا�صب جميع االأزواج  لي�ش هناك و�صفة �صحرييّ

يجب  ت�صويات  هناك  واإمن��ا  د،  حمميّ ل  املوؤهيّ يو�صح  ما  وفق 

واحتياجاتهما  ظروفهما  تراعي  الزوجني  بني  عليها  االتفاق 

نة، قد ال ينا�صب  اخلا�صة. فما ميكن تطبيقه على اأ�صرة معييّ

حتى  اأو  ة  واقت�صادييّ ة  اجتماعييّ ظروًفا  الأن  وذلك  اأخرى،  اأ�صرة 

ة قد تختلف بني عائلة واأخرى، فتفر�ش بالتايل �صروطها  �صحييّ

د ف الوقت نف�صه، اأن املهم هو االنطالق  ه يوؤكيّ ة. ولكنيّ اخلا�صيّ

من فكرة امل�صاركة ومن ثم حتديد االأطر املنا�صبة لها. ويو�صح 

تربية  هي  بها  امل�صاركة  يجب  التي  ة  االأ�صا�صييّ ات  امل�صوؤولييّ اأن 

باإعداد  الزوجان  يقوم  اأن  ويقرتح  املنزل.  اأم��ور  وتدبي  االأوالد 

وف  باالأوالد،  قة  املتعليّ ات  امل�صوؤولييّ منها  �صقٍّ  ف  ن  تت�صميّ الئحة 

لالتفاق  مًعا  اجللو�ش  ثم  ومن  ة،  املنزلييّ ات  املهميّ االآخر  ال�صقيّ 

ة توزيعها مبا ير�صي كليهما. وي�صيف، لي�ش من  على كيفييّ

التوزيع عاداًل،  منا�صفة لكي يكون  العمل  تق�صيم  ال�صروري 

هو وهي

اإعداد:

رميا �صليم �ص�ميط

العدد 116372

مًعا، ن�صري ونعمل حلياٍة اأف�صل

يثار الكثري من اجلدل يف اأّيامنا هذه ح�ل �صرورة اإعادة ت�زيع الأدوار 

التي تالقيها  ال�صع�بات  ب�صبب  واملراأة، وذلك  الرجل  الأ�صرة بني  داخل 

الأخرية يف الت�فيق بني واجباتها املنزلّية وعملها خارج املنزل، بالإ�صافة 

ناجحة  جتارب  العائالت  بع�س  با�صرت  وفيما  واأم.  كزوجة  دورها  اإىل 

ك  متم�صّ منها  البع�س  يزال  ل  الزوجني،  بني  التام  التعاون  على  تق�م 

مب�قفه الناجت عن ثقافة ذك�رّية ت�ص�د جمتمعنا ال�صرقي وترى يف الرجل 

بطاقة م�صرفّية بدًل من اأن يك�ن �صريًكا يف ال�صّراء وال�صّراء...



ة  ا املهم حتديد م�صوؤولييّ واإمنيّ

كل من الطرفني، مبعنى 

د بو�صوح من يتوىليّ  اأن يتحديّ

م���اذا، وك��ي��ف، وم��ت��ى... 

ن  ا اأن تت�صميّ اأي�صً وهو يقرتح 

ة  اليومييّ الواجبات  الالئحة 

وتنظيف  االأوالد،  كتدري�ش 

ة  االأ�صبوعييّ ات  واملهميّ املنزل، 

ك��زي��ارة ال�����ص��وب��رم��ارك��ت، 

ف  االأوالد  م���واك���ب���ة  اأو 

اإ�صافة  ة،  الريا�صييّ ن�صاطاتهم 

االأوالد.  ولقاحات  الطبيب  كمراجعة  ة  الدورييّ امل�صوؤوليات  اإىل 

فبع�ش  ات،  املهميّ تق�صيم  الوقت ف  مراعاة  ية  اأهميّ اإىل  ويلفت 

املهام تبدو ب�صيطة لكن تنفيذها قد يحتاج اإىل وقٍت طويل، 

حني  اإىل  وانتظارهم  الريا�صي  النادي  اإىل  االأوالد  اإي�صال  مثل 

ب  ة مثاًل، ال تتطليّ انتهاء الن�صاط الذي يقومون به. هذه املهميّ

جهًدا واإمنا حتتاج اإىل تخ�صي�ش وقٍت كاٍف لها.

اإيجابيات ال�صراكة

ات ال  ار اأن فوائد امل�صاركة ف توزيع امل�صوؤولييّ ل عميّ د املوؤهيّ يوؤكيّ

ة  ز املوديّ ا هي تعزيّ تقت�صر على تخفيف االأعباء عن الطرفني، واإمنيّ

ا. فقد اأظهرت الدرا�صات اأن م�صاركة االآباء ف  بني الزوجني اأي�صً

واالكتفاء،  بالر�صى  كبًيا  �صعوًرا  املراأة  متنح  باالأوالد  العناية 

ف  واأوالده.  االأب  بني  الروابط  بتمتني  كثًيا  تهتم  امل��راأة  الأن 

اإىل  اأنيّ هناك من يقف  لعلمه  الزوج باالرتياح  ي�صعر  املقابل، 

احلياة،  اأعباء  مواجهة  ف  جانبه 

الذاتي عندما  كما ي�صعر بالر�صى 

يبذلها  التي  اجلهود  زوجته  ر  تقديّ

للنهو�ش باأعباء اأ�صرته.

ار  ل عميّ ف االإطار نف�صه ي�صي املوؤهيّ

الزوجني يرتك  التعاون بني  اأن  اإىل 

الذين  االأوالد  ل��دى  ة  اإيجابييّ اآث���اًرا 

عائلة  كنف  ف  باالأمان  ي�صعرون 

ملا  بيد  ي��ًدا  ال��وال��دان  فيها  يعمل 

بذلك  وهما  اأ�صرتهما،  خي  فيه 

الأوالده��م��ا  من��وذًج��ا  الن  ي�صكيّ

تاأ�صي�ش  ف  الح��ًق��ا  ب��ه  ي��ق��ت��دون 

التعاون  م��ب��داأ  على  عائالتهم 

الدرا�صات  اأظهرت  وقد  واالح��رتام. 

اأن االأ�صخا�ش الذين حظيوا بوجوٍد 

الطفولة،  �صنوات  الآبائهم ف  ال  فعيّ

اأقل  ة  �صلوكييّ م�صاكل  اأظ��ه��روا 

غ���يه���م، كما  م���ن  ب��ك��ث��ي 

ًزا ف  الن�صوج متييّ واأظهروا ف مرحلة  درا�صتهم،  ًما ف  تقديّ اأبدوا 

ة.  حياتهم االجتماعييّ

ار بالقول اإن عدًدا من االأزواج ف جمتمعنا  ل عميّ ويختم املوؤهيّ

ير�صي  منا�صب  ب�صكل  االأ�صرة  داخل  االأدوار  توزيع  ف  قد جنح 

ة،  اإيجابييّ نتائج  هوؤالء  جتارب  اأظهرت  وقد  االأط��راف.  جميع 

منها  ا�صتفادا  للزوجني،  الراحة  من  ف�صحات  توافر  اأبرزها 

لتجديد ن�صاطهما واال�صتمتاع برفقة بع�صهما البع�ش.

الذين  االأزواج  من  كبي  ع�دد  هناك  ي�زال  ال  املقابل،  ف 

ة،  واالأ�ص�رييّ ة  املنزلييّ �ات  املهميّ ف  امل�صاركة  فكرة  يرف�صون 

ات،  وامل�صوؤولييّ الواجبات  تق�صًيا ف  رف�صهم هذا  ويدفعون ثمن 

اأحد  �صعور  عن  الناجتة  واخل��الف��ات  امل�صاكل  اإىل  اإ�صافة 

د لديه �صعوًرا بالظلم وال�صغينة  الطرفني بالغنب واال�صتياء، ما يوليّ

جتاه االآخر.

117 العدد 372





ماه� احللم؟

ال��واق��ع  ت�صكيل  اإع����ادة  ه��و  احل��ل��م 

ذهنية  ���ص��ورة  ف  واإخ���راج���ه  وتطويعه 

عن  الكبار  اأحالم  وتختلف  خمتلفة. 

اأحالم االأطفال الأن واقع الكبار م�صحون 

بالتجارب واالإحباط، ما يجعل حلمهم 

وتف�صيه  فهمه  ي�صعب  ومركًبا  معقًدا 

اأحياًنا. اأما االأطفال، فاأحالمهم ب�صيطة 

جًدا، وتدور حول ذكرى جميلة وحمببة 

اإليهم، اأو جتربة اأدخلت ال�صعادة وال�صرور 

اإىل قلوبهم. فقد ي�صتعيد 

ال���ط���ف���ل 

حفلة  اأح������داث 

ح�صرها،  جميلة 

بلعبة  يحلم  اأو 

بوعد  اأو  يحبها، 

بتحقيق  له  والديه 

اأمنية ما. 

اأح��الم  وتعتمد 

ال��ط��ف��ل غ��ال��ًب��ا 

ع���ل���ى اخل���ي���ال 

)ال���ف���ان���ت���ازي���ا( 

على  قدرته  وعلى 

فقد  ���ل.  ال���ت���خ���ييّ

اأنه  نومه  ف  يحلم 

ل اإىل �صوبرمان اأو اإىل الرجل االأخ�صر  حتويّ

نف�صه  يرى  اأن  وميكن  بامتان.  اإىل  اأو 

موقف  من  اأ�صدقائه  اأحد  وينقذ  يطي، 

خطي تعر�ش له، اأو ما �صابه ذلك.

عن  تعربيّ  التي  االأطفال  اأحالم  تكرث 

ين�صون  وهم  حتقيقها.  ون  يتمنيّ اأمنية 

ر  يتذكيّ ال  فقد  �صريًعا،  اأحالمهم  غالًبا 

قد  كان  ما  ا�صتيقاظه  حلظة  الطفل 

احللم  يتذكر  اأو  نومه،  خالل  به  حلم 

االأطفال  يهتم  وال  فقط.  قليلة  الأي��ام 

اأو عالقتهم  عادة مبعرفة معنى احللم 

به اأو تف�صيه.

الأحالم املزعجة

االأط��ف��ال  يتعر�ش 

املزعجة،  ل��الأح��الم 

��ا ال��ذي��ن  وخ�����ص��و���صً

ن  عو يتمتيّ

ل، فخيال هوؤالء  بقدرة عالية على التخييّ

يحملهم اإىل عامل خمتلف خا�ش بهم 

�صحايا  فيقعون  وحدهم،  فيه  يعي�صون 

االأحالم املخيفة واملزعجة.

ى للكوابي�ش واالأحالم  ثمة اأ�صباب �صتيّ

اأو  بق�صوة،  الطفل  �صرب  منها  املزعجة، 

احلرمان العاطفي. ويجب اأن تتنبه االأم 

اأح��الم  تنقلب  ال  حتى  الوقائع  لهذه 

وخميفة،  مزعجة  اأح��الم  اإىل  طفلها 

اإىل  الوا�صع  خياله  رافقه  اإذا  ا  خ�صو�صً

وقد  تقلقه.  اأح��الم  اإىل  ل  وحت��ويّ فرا�صه، 

اإىل  فت�صرع  ابنها  �صراخ  االأم  ت�صمع 

ًرا حول نف�صه ي�صرخ  غرفته لتجده متكويّ

ي�صتيقظ  اأن  دون  م��ن  اخل��وف  ب�صبب 

�صارًخا  م�صتيقًظا  لتجده  اأو  نومه،  من 

من  ي�صحو  اأن  مبجرد  لكن  وباكًيا. 

حلم،  جمرد  راآه  ما  باأن  ويتحقق  النوم 

واأن كل �صيء حوله طبيعي، ميكن اأن 

ي�صتعيد اتزانه وينام.

اأحالم �صعيدة

الكوابي�ش  طفلك  بي  جتنيّ لكي 

�صعيدة  اأح��الًم��ا  ل��ه  ��ري  وت��وفيّ املزعجة 

جعله  على  حتر�صي  اأن  يجب  وهادئة، 

ينام مبكًرا وف وقت حمدد، واأن تبعديه 

عن امل�صاهد العنيفة، حتى واإن كانت 

النوم  قبل  ا  وخ�صو�صً ك��رت��ون،  اأف��الم 

مبا�صرة.

اإعداد: ماري الأ�صقر

اخت�صا�صية يف علم النف�س

تربية 

وطفولة
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يبكي وي�صحك 

وه� نائم؟

حتًما 

هناك �صبب!

اأحياًنا ي�صحك الطفل 

وه� نائم، لكنه يبكي يف 

اأحيان اأخرى اأو ي�صرخ، 

ي�صتيقظ مرتعًبا،  وقد 

فما الذي يح�صل؟

اإنها الأحالم التي 

جتعله يطري من الفرح 

اأو ت�صيبه باخل�ف 

والهلع.



للدرجة  لبنان  بطولة  ف  االأول  املركز  ف  اجلي�ش  فريق  حليّ 

اللبناين  االحتاد  التي نظمها   ،2016 للعام  امل�صارعة  الثانية ف 

للعبة مب�صاركة 11 فريًقا ف امل�صارعة احلرة و8 فرق ف امل�صارعة 

الرومانية، اإذ ح�صد اجلي�ش 76 نقطة ف احلرة، و78 ف الرومانية.

ا النتائج االإفرادية فقد جاءت على النحو االآتي: اأميّ

احلّرة: حليّ ف املركز االأول كليّ من اجلندي ر�صاد  • امل�صارعة 

العيناتي )61 كلغ( من فوج التدخل االأول، اجلندي 

التدخل  فوج  من  كلغ(   65( احلايك  الغني  عبد 

)70 كلغ( من فوج  اأحمد عثمان  العريف  االأول، 

املدرعات االأول، الرقيب اأول حممد ال�صواحلي )86 كلغ( من 

الفوج  من  كلغ(   97( احلالين  حممد  العريف  الدعم،  لواء 

املمددة خدماته حممود بيوتي )125 كلغ(  واملجند  املجوقل، 

من لواء احلر�ش اجلمهوري.

خدماته  املمددة  املجند  من  كليّ  الثالث  املركز  ف  وج��اء 

علي م�صطفى )57 كلغ( من اللواء االأول، والرقيب اأول نا�صر 

الثان��ي  الل��واء  م��ن  كلغ(   74( ال�صحمران��ي 

ع�ص��ر.

الرومانية: حليّ ف املركز االأول كليّ من  • امل�صارعة 
املمددة  املجند  كلغ(،   59( العيناتي  ر�صاد  اجلندي 

احلادي  اللواء  من  كلغ(   66( �صعد  ر�صا  خدماته 

الرقيب  كلغ(،   71( عثمان  اأحمد  ع�صر،العريف 

املمددة  املجند  كلغ(،   75( ال�صحمراين  نا�صر  اأول 

خدماته وائل زيتون )85 كلغ( من اللواء الثامن، 

كلغ(   130( �صعد  حممد  خدماته  املمددة  واملجند 

من فوج احلدود الربية الثالث.

اأول  الرقيب  من  ك��ليّ  ح��ليّ  ال��ث��اين،  املركز  وف 

حممد ال�صواحلي )80 كلغ( واجلندي عماد دند�ش 

)98 كلغ( من اللواء الثاين.

ريا�سة 

اإعداد:

روجينا خليل ال�صخت�رة 

العدد 120372

اجلي�س يتاأّلق يف بط�لة لبنان 

العامة للدرجة الأوىل يف املالكمة

للدرجة  العامة  لبنان  بطولة  ف  اجلي�ش  �صارك 

االأوىل ف املالكمة للعام 2016 التي نظمها االحتاد 

اللبناين للعبة ف مدينة كميل �صمعون الريا�صية، 

املركز  الكبار  لفئة  النهائية  النتيجة  ف  ق  وحقيّ

االأول من بني 10 اأندية م�صاركة.

النحو  على  ج��اءت  فقد  االإف��رادي��ة  النتائج  اأم��ا 

االآتي:

اأول  اجلندي  م��ن:  ك��ليّ  االأول  املركز  ف  ح��ليّ   -

ال�صاد�ش،  اللواء  من  )56كلغ(  غملو�ش  حممد 

املعاون حكمت �صعد )60 كلغ( من فوج املغاوير، 

اأول عبا�ش طحان )64 كلغ( من منطقة  املوؤهل 

عثمان  اأحمد  العريف  املخابرات،  فرع   – بيوت 

اأول  والرقيب  االأول،  املدرعات  )69 كلغ( من فوج 

جند �صلوم )91 كلغ( من مديرية املخابرات.

- وف املركز الثاين، حليّ كليّ من اجلندي اليا�ش 

والرقيب  املخابرات،  مديرية  من  كلغ(   81( فرح 

91 كلغ( من مدر�صة  اأول خ�صر دكرمنجي )فوق 

القوات اخلا�صة.

... ويف بط�لة لبنان للدرجة الثانية يف امل�صارعة
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ا ... ويف بط�لة لبنان العامة يف ريا�صات ال�ص�اعد، املعدة، العار�صة وق�ة التحمل اأي�صً

برعاية مدير عام قوى االأمن الداخلي اللواء ابراهيم ب�صبو�ش، 

بادي،  الغولدن   – التقليدية  والريا�صات  الرتاث  جلنة  نظمت 

وباإ�صراف االحتاد العربي للريا�صات التقليدية ال�صعبية، بطولة 

وقوة  العار�صة  املعدة،  ال�صواعد،  ريا�صات  ف  العامة  لبنان 

املن�صطات  �صد  »مًعا  عنوان  حتت   2016 للعام  التحمل 

 – بيت�ش  الغولدن  جممع  ف  وذلك  واملخدرات«،  الريا�صية 

اأنطليا�ش.

 9 االأول من بني  املركز  واأحرز  البطولة  �صارك اجلي�ش ف 

العامة  املديرية  فريق  تاله  نقاط،   105 بر�صيد  م�صاركة  اأندية 

لالأمن العام ف املركز الثاين بر�صيد 52 نقطة، ونادي الغولدن 

بادي ف املركز الثالث بر�صيد 45 نقطة.

جمموع  وف  ال��ذك��ور،  لفئة  ال��ع��ام  ال�صعيد  على  ���ا  اأميّ

العريف  حليّ  فقد  والعار�صة(،  املعدة  )ال�صواعد،  امل�صابقات 

االأول  املركز  ف  االأول  املدرعات  فوج  من  عثمان  اأحمد 

بر�صيد 414 نقطة، واجلندي ر�صاد العيناتي من فوج التدخل 

االأول ف املركز الثالث بر�صيد 380 نقطة. 

... ويف رفع الأثقال

اأحرز فريق اجلي�ش بطولة لبنان ف رفع 

االأثقال للعام 2016 والتي اأقيمت باإ�صراف 

اللبناين لهذه اللعبة ف مقره ف  االإحتاد 

الفريق  رئي�ش  بح�صور  الريا�صية  املدينة 

املركز  ي ممثاًل قائد  املقدم فادي الكبيّ

العميد  الع�صكرية  للريا�صة  ال��ع��ايل 

جورج الهد، ورئي�ش االإحتاد احلاج �صهيل 

د. القي�ش واالأمني العام خ�صر مقليّ

مربوك

• اأحرز جوزف، اإبن 
جرج�ش  اأول  املوؤهل 

ف��ي�����ص��ل من  اأب�����و 

الع�صكري  املجمع 

املركز  جونية،   –
اآ�صيا  بطولة  ف  االأول 

التي  ف��و  للكونغ 

اأقيمت على ملعب 

االأنطونية – غزير.

ال��ب��ط��ل  اأح�����رز   •
اإبن  ر�صيد،  اللبناين 

نبها  عماد  امل��ق��دم 

التدخل  ف���وج  م��ن 

امل���رك���ز  االأول، 

ب��ط��ول��ة  ف  ال���ث���اين 

الكيوكو�صنكاي 

حتت  ما  عمر  عن 

ال������15 ���ص��ن��ة وال��ت��ي 

مدينة  ف  اأج��ري��ت 

اأنطاليا – تركيا.



ريا�سة 

العدد 122372

بط�لة اجلي�س 

يف ال�صطرجن ال�صريع

م املركز العايل للريا�صة الع�صكرية  نظيّ

ال�صريع  ال�صطرجن  ف  اجلي�ش  بطولة 

حلود  اإميل  العماد  الرئي�ش  ع  جمميّ ف 

فيها  �صارك  والتي  الع�صكري  الريا�صي 

قطع  جميع  من  واأف��راد  ورتباء  �صباط، 

اجلي�ش ووحداته. وقد حليّ املوؤهل اأول و�صيم �صالمي من القوات 

البحرية ف املركز االأول، تبعه املعاون اأول كريكور اأوكنايان 

من الطبابة الع�صكرية ف املركز الثاين، واملوؤهل مروان �صربل 

من مو�صيقى اجلي�ش ف املركز الثالث.

... ويف كرة امل�صرب

اجلامعة  ملعب  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت 

اجلي�ش  بطولة  احلدث،   – اللبنانية 

حيث   ،2016 للعام  امل�صرب  كرة  ف 

من  زهرة  مازن  االإداري  العقيد  حليّ 

املركز  ف  ل���الإدارة  العامة  املديرية 

االأول، واملعاون اأول م�صطفى الدقدوقي 

مو�صيقى  من  حمية  خ�صر  واملوؤهل 

اجلي�ش ف املركزين الثاين والثالث.

... وكرة الطاولة

للريا�صة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  ��م  ن��ظيّ

كرة  ف  اجلي�ش  بطولة  الع�صكرية 

فيها  حليّ  والتي   ،2016 للعام  الطاولة 

اأحمد ح�صني حرب من  اًل اجلندي  اأويّ

املركز، املعاون اأول وائل �صيف الدين 

واملعاون  ثانًيا،  اجلي�ش  مو�صيقى  من 

الدقدوقي من مو�صيقى  اأول م�صطفى 

اجلي�ش ثالًثا.
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كاأ�س املركز 

الأول يف كرة 

القدم لل�اء 

امل�صاة ال�صابع 

اأقيمت على ملعب 

املباراة  البلدي  بيوت 

لبطولة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

اجلي�ش ف كرة القدم 

وال��ت��ي   ،2016 ل��ل��ع��ام 

الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز  فريقي  جمعت 

ولواء امل�صاة ال�صابع، وذلك ف ح�صور قائد املركز العايل 

قائد  ممثاًل  الهد  جورج  العميد  الع�صكرية  للريا�صة 

اجلي�ش، و�صباط ورتباء الريا�صة والرمي ف جميع قطع 

اجلي�ش ووحداته.

قاد املباراة احلكم الدويل جميل رم�صان واالحتاديان 

عالء  اأح��م��د  واحل��ك��م  ح��رب  وحممد  ���ص��راج  �صليم 

 ،1  -4 بنتيجة  ال�صابع  امل�صاة  لواء  بفوز  وانتهت  الدين، 

مباراة  ذلك  �صبق  قد  وكان  البطولة.  كاأ�ش  وبنيله 

حتديد املركزين الثالث والرابع بني لواء امل�صاة الثامن 

بنتيجة  االأخي  بفوز  انتهت  التي  البحر  مغاوير  وفوج 

.2-5

وكاأ�س كرة القدم 

ا لل�صالت اأي�صً

جم��م��ع  ف  اأق���ي���م���ت 

ال��رئ��ي�����ش ال��ع��م��اد اإم��ي��ل 

الع�صكري  الريا�صي  حلود 

لبطولة  النهائية  املباراة 

القدم  ك��رة  ف  اجلي�ش 

فريقي  ب���ني  ل��ل�����ص��االت 

للريا�صة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز 

امل�صاة  ول��واء  الع�صكرية 

اأ�صفرت  وال��ت��ي  ال�صابع 

بنتيجة  االأخ��ي  فوز  عن 

كاأ�ش  بذلك  حمرًزا   3-4

البطولة.



الرتياتل�ن: برعاية  يف  الثالث«  ال�صن�ي  اجلي�س  قائد  »كاأ�س  • �صباق 
نادي  نظم  التوايل،  على  الثالثة  ولل�صنة  اجلي�ش،  قائد  العماد 

ف  ال�صنوي«  اجلي�ش  قائد  »كاأ�ش  �صباق  للرك�ش  االإيليت 

مرت،   1500 مل�صافة  )�صباحة  اأوملبية  م�صافتني:  على  الرتياتلون 

كلم(   10 مل�صافة  ورك�ش  كلم،   40 مل�صافة  هوائية  دراجات 

واإحتادية )�صباحة مل�صافة 750 مرًتا، دراجات هوائية مل�صافة 20 

كلم، ورك�ش مل�صافة 5 كلم(.

�صارك اجلي�ش ف ال�صباق وجاءت نتائج ع�صكرييه االإفرادية 

على النحو االآتي:

التدخل  فوج  من  �صموا  اأحمد  العريف  االأوملبية:  امل�صافة   -

الثاين ف املركز االأول، والعريف م�صطفى بدور من فوج احلدود 

الربية االأول ف املركز الثاين.

- امل�صافة االإحتادية: املعاون جاك خمايل )30-39 �صنة( من 

فوج االأ�صغال امل�صتقل ف املركز االأول، اجلندي اأول علي الزغبي 

احلر�ش  ل���واء  م��ن  �صنة(   29-20(

اجلمهوري ف املركز الثاين، املوؤهل 

من  �صنة(   49-40( زيعور  علي  اأول 

اللواء اللوج�صتي ف املركز الثال��ث.

طرابل�س  م��اراث���ن  ن�صف  �صباق   •
وزير  معايل  برعاية  ال�صابع:  الدويل 

الركن  العميد  والريا�صة  ال�صباب 

احل��ن��اوي،  املطلب  عبد  املتقاعد 

الألعاب  اللبناين  االإحت��اد  وباإ�صراف 

»م��ًع��ا  جمعية  ن��ظ��م��ت  ال���ق���وى، 

ل��ب��ن��ان« ���ص��ب��اق ن�����ص��ف م��اراث��ون 

�صعار  حتت  ال�صابع  الدويل  طرابل�ش 

لدعم  وذل��ك  يرك�ش«  »املتفائل 

مر�صى �صرطان االأطفال.

الن�صاط  ه��ذا  ف  اجلي�ش  ���ص��ارك 

على  ع�صكرييه  نتائج  وج��اءت 

النحو االآتي:

العريف  ك��ل��م:  ال����7  �صباق   -

علي �صويدان من اللواء ال�صابع ف 

املركز االأول، اجلندي اأول ع�صمت 

ع�صر  احل��ادي  ال��ل��واء  من  غريزي 

املمددة  واملجند  الثاين،  املركز  ف 

اللواء  من  حديد  دروي�ش  خدماته 

الثاين ف املركز الثالث.

عن  كلم:  ال����21،097  �صباق   -

فئة 40-44 �صنة، حليّ املوؤهل نقوال 

ف  امل��خ��اب��رات  مديرية  م��ن  مرتا 

ح�صني  اأول  واملعاون  االأول،  املركز 

عوا�صة من لواء احلر�ش اجلمهوري 

ف املركز الثاين.

ريا�سة 
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اللواء  الرقيب خالد عيا�ش من  �صنة، حليّ   39-35 فئة  وعن 

لواء  من  خليل  ب�صي  والرقيب  االأول،  املركز  ف  ع�صر  الثاين 

الدعم ف املركز الثاين.

– برجا  اخلام�س: نظم نادي اللواء الريا�صي  برجا  ربيع  • �صباق 
برجا  ربيع  �صباق  م��اراث��ون،  ب��يوت  جمعية  مع  وبالتعاون 

مروًرا  بعا�صي  بلدة  من  انطالًقا  كلم،   7 مل�صافة  اخلام�ش 

ب�صاحة العني و�صواًل اإىل قرب �صوبر ماركت البقاعي.

العريف علي  وحليّ كليّ من  ال�صباق  هذا  اجلي�ش ف  �صارك 

�صويدان من اللواء ال�صابع ف املركز االأول، تاله املجند املمددة 

املمددة  واملجند  ال��ث��اين،  املركز  ف  حديد  دروي�����ش  خدماته 

املركز  ف  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  من  قدوح  حممد  خدماته 

الثالث.

ال�صبابية«  »لنا  جمعية  مت  نظيّ ماراث�ن:  اجلبل  �صباق   •
اجلبل  �صباق  القتالية،  الفنون  اأكادميية  مع  وبالتعاون 

كلم،   21 مل�صافة  م��اراث��ون 

حت���ت ���ص��ع��ار »م��رك�����ش 

انطالًقا  وذل��ك  للطفولة« 

من �صاحة عني زحلتا قرب 

�صاحة  اإىل  و�صواًل  الثكنة 

املرج ف بعقلني.

ال�صباق  ف  اجلي�ش  �صارك 

العلي  خالد  العريف  وح��ليّ 

ف  الثالث  التدخل  فوج  من 

اجلندي  تبعه  االأول،  املركز 

ع��ل��ي م��ن�����ص��ور م���ن ف��وج 

املركز  ف  الثالث  التدخل 

�صعيد  واجل���ن���دي  ال���ث���اين، 

ف  ال�صابع  اللواء  من  ال�صعار 

املركز الثالث.

الربيع  م��اراث���ن  �صباق   •
جمل�ش  م  نظيّ ع�صر:  الثالث 

اإمن���اء ال��ك��ورة م��اراث��ون 

على  ع�صر  الثالث  الربيع 

م�صمار ملعب كرة القدم 

وقد  البلمند.  جامعة  ف 

وحليّ  اجلي�ش  فيه  �صارك 

العا�صر  امل�صاة  لواء  عنا�صر 

املجند  االأوىل:  املراكز  ف 

قا�صم  خ��دم��ات��ه  امل��م��ددة 

االأول،  امل��رك��ز  ف  يو�صف 

ف  الهباوي  هاين  العريف 

واملجند  ال��ث��اين،  امل��رك��ز 

عبد  خ��دم��ات��ه  امل���م���ددة 

كنج ف املركز الثالث.
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�صابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�ص�س للفائزين فيها 

ج�ائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، ت�زع ب�ا�صطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�صتبعد كل م�صابقة غري مقتطعة من املجلة، 
املربعات  داخ��ل  وا�صح  بخط  احل��ل  ويكتب 

وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل.

• تر�صل احلل�ل اىل العن�ان التايل: قيادة اجلي�س 
 - »اجلي�س«  جملة   - الت�جيه  مديرية   - الريزة   -

»م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

يف  باليد  امل�صابقة  ت�صليم  امل�صرتك  • با�صتطاعة 
ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر م�عد لقب�ل احلل�ل 25 حزيران 2016.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق

اب
�ص

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ص

ال�صم:......................................................................................................................................     الهاتف:...............................................................................

العن�ان:........................................................................................................................................................................................................................................
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1� مبدع لبناين توف منذ ثالثني عاًما، الذكي 

د. املتوقيّ

2� عني املاء، ي�صتقبلونهم، مدينة فرن�صية.

3� عا�صمة تايوان، ممثل اأميكي �صقيق ممثلة، اأ�صد.

4� �صرب، والية اأميكية.

5� فقر، اأحد ال�صهور، مبعوث.

6� �صمي مت�صل، اال�صم الثاين ملمثل اأميكي .

ن ال�صعر. ق ونح�صيّ 7� ممثلة م�صرية توفيت 2007، نرقيّ

8� بلبل، قاي�ش، ذنب البعي.

حمامة   فاتن  بطولة  من  فيلم  ممتلئ،  قمر  يعط�صون،   �9

.1951

10� داعب ومازح، مدينة ف �صمال فرن�صا، طعن بالرمح، افتقر 

الرجل.

11� من حروب اجلاهلية، اأنزلوا باملكان.

12� اأغلق الباب، يهدم، اآلة ملعرفة �صغط الهواء.

13� فنانة لبنانية، حرف جزم، مرتفع.

14� فيلم لبناين انتاج 1966.

كليمان،  جاك  قتله  فرن�صي  ملك  اأوروبية،  عا�صمة   �15

. م�شيّ

ب، حفر البئر، بحر. 16� يحذر ويتجنيّ

17� دولة ف اأميكا اجلنوبية، مر�صدتها.

18� مو�صيقي اأملاين، عودة، تخل�ش من، جاع.

اء لبناين دويل راحل، ممثل م�صري. 19� نعام، عديّ

20� �صوت الدجاج، �صاعة من الليل، �صنفها، من لوازم مائدة 

الطعام.

، مثقال. 21� دم، نفرح، الغنييّ

اأفقًيا:

عم�دًيا:

ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

• امل�ؤهل بالل �صع�د
فوج التدخل الثالث.

• املعاون ط�ين رحمة
فوج االإ�صارة.

• العريف اأول �صربل ابراهيم
كتيبة الرادار - عني الرمانة.

•هنية ابراهيم ملك
امل�صيطبة.

جر،  ح��رف  جبيل،  بنت  ق�صاء  ف  ب��ل��دة   �1

اأملاين. مو�صيقي 

2� اأغنية الأم كلثوم من اأحلان زكريا اأحمد، ماء مريء.

3� ولد، بيت دفء، نوم، مدينة ايرانية.

4� يتهياأ للحملة ف احلرب، االأنغام املو�صيقية، فنانة م�صرية.

5� تكليف ب� ، عا�صمة اأوروبية، ثقلة النوم.

6� �صاعر واأديب اأندل�صي، ف�صيح.

ف  بلدة  باالأجنبية،  منخف�ش  االك��وادور،  و�صط  ف  مدينة   �7

ك�صروان.

8� �صرب بال�صيف، �صوء احلال، بعي عظيم.

9� قطع، الطريق، يريدونه.

دول��ة  بالع�صا،  اأ���ص��رب   �10

برتولية،  �صركة  ك��ربى، 

علو.

، اأحلق ب� . 11� من اأ�صماء النحل، رفع �صوته، اأحبيّ

�صمي  ال�صعر،  مرتفع  افريقية،  دولة  النوم،  من  ي�صتيقظ   �12

مت�صل.

. 13� �صهل، عنب اأ�صود، �صار الوقت، �صميّ

14� ق�صد املكان، كاتب وروائي م�صري راحل.

، منا�ش، لئيم، غنى. 15� فكيّ

ابن  االأم��يك��ي  على  يطلق  ا�صم  اىل،  نبادر  املخابز،   �16

الواليات املتحدة.

17� مرفاأ ف قرب�ش، اأرجل، اال�صم الثاين ملمثلة م�صرية.

نونه، جماعة، وقت. لونه وحم�صيّ 18� جمميّ

19� تعب، ياأتي بعد، رفيق كو�صتيلو، اأ�صل البناء.

20� مدينة ف نيجييا، اأديب 

انكليزي  ريا�صي  وع��امل 

راحل، دولة عربية.

مم اا دد قق مم لل اا يي نن اا ثث لل اا لل خخ دد تت لل اا

نن يي رر رر فف وو صص وو بب وو لل يي فف لل رر اا شش

عع دد يي مم سس سس رر بب نن وو جج نن اا سس يي سس بب

زز نن دد يي لل تت لل وو لل فف اا

اا يي بب يي لل وو لل عع مم يي مم رر تت اا يي لل

لل لل حح يي اا دد وو لل غغ
نن اا بب اا وو كك سس وو مم مم اا نن

وو هه لل لل اا يي هه تت عع جج رر تت سس اا

مم دد نن وو لل سس بب تت سس مم لل اا دد رر اا مم سس

اا وو صص قق اا دد اا بب دد نن سس لل اا وو ةة رر ضض خخ

اا بب لل اا دد نن وو هه رر اا مم لل اا هه اا

لل وو طط يي اا اا اا سس طط تت لل لل رر
نن يي لل اا تت كك وو شش نن وو هه ذذ اا شش

بب حح رر هه اا مم وو نن دد جج اا كك لل اا

كك يي بب يي بب رر

ىى وو هه لل اا اا نن يي لل عع مم كك حح بب حح ةة لل يي لل

مم شش رر اا يي سس اا تت اا رر اا رر جج هه دد دد

نن اا نن فف اا لل اا نن اا رر دد نن وو عع اا رر يي

قق هه رر اا بب تت نن دد يي زز وو كك رر اا سس غغ

اا يي نن دد يي اا هه غغ نن لل رر يي تت سس تت مم سس وو

رر نن يي اا رر بب يي لل وو بب اا نن لل فف كك فف لل
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م�نتايل: • اأوجيني� 
جمدد  اي��ط��ايل  �صاعر 

امتاز   .)1981  �  1896(

واالب��ه��ام.  بالغمو�ش 

نال جائزة نوبل 1975.

ف�رن�: • ارن�صت 
فرن�صي  �صيدلة  ع��امل 

 .)1949  �  1872(

ي��ع��ت��رب رائ����د ال��ع��الج 

الكيميائي.

كلي: • ب�ل 
 �  1879( اأمل���اين  ر���ص��ام 

نظري  ع���امل   .)1940

الر�صم،  م  عليّ بالفن. 

حاملا  ��ا  ف��نيّ واب��ت��ك��ر 

بني  يجمع  ول��ط��ي��ف��ا 

وال�صريالية. التجريدية 

الفيا�صية

اعتزاز

انت�صار

ا�صتحقاق

اقت�صاد

اأ�صفار

باري�ش

توا�صع

تاليان

تلميذ

مترين

تنورين

ثلة

جهابذة

جملة

جدة

جندي

درع

دفاع

دبابات

دمنهور

دمياط

دراجة

�صماء

�صواعد

�صنة

�صلطان

�صوي�صرا

�صماهر

�صائق

�صانتو�ش

كوالي�ش

الباز

مو�صكو

موزامبيق

موريتانيا

نيازي

ن�صر

نوال

نوادر

نبع

نوافذ

هانيدا

هدب

وال�صتون

وا�صنطن

وقود

قامو�ش �صغي

احلل بني يديك

�صعبة احلل�صهلة احلل

 ممم ووو رر يي تتت اا ننن يي اا ككك ووو اا لل يي سسس
 ةة تتت اا ببب اا ببب ددد هه اا ننن يي ددد اا عع اا
 يي اا سسس تتت حح ققق اا ققق سسس اا ءء ققق اا سسس ددد
 ضضض رر ددد رر اا جج ةة لل اا ووو ننن ففف ووو رر ذذذ
 اا هه ببب اا اا رر سسس يي ووو سسس ددد تتت عع لل يي
 يي اا ننن ننن ننن تتت ووو اا ضضض عع ننن جج ددد ةة ممم
 ففف ممم اا يي جج تتت ننن ببب عع اا ددد ووو ققق ووو لل
 لل سسس رر رر ننن ننن صصص رر سسس ننن ووو اا ددد رر تتت
 اا ذذذ يي ووو ددد اا يي اا زز ددد ممم ننن هه ووو رر
 سسس ففف لل ننن يي رر ددد رر رر اا تتت ببب ووو لل ةة
 ووو اا اا تتت اا زز سسس ممم ممم زز زز ةة لل ممم جج
 اا ووو تتت ففف ببب ددد هه ممم يي تتت اا تتت سسس ننن ةة
 عع ننن سسس ننن يي اا زز يي اا اا ننن ببب عع يي ننن
 ددد اا ووو لل اا سسس تتت ووو ننن ءء ! صصص اا اا اا
 جج هه اا ببب ذذذ ةة اا ققق تتت صصص اا ددد رر لل !
 لل ممم ووو سسس ككك ووو ثثث لل ةة سسس يي رر اا ببب لل
 ووو اا ششش ننن ! ننن ققق يي ببب ممم اا زز ووو ممم سسس
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هل تريد اأن 

تكت�صف ما 

اأ ف  هو خمبيّ

داخل ال�صورة؟

ما عليك 

ز  اإاليّ اأن تركيّ

نظرك 

على نقطة 

حمددة ف 

و�صطها، على 

اأن تكون  

امل�صافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�صورة 

تدريًجا، 

حماواًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�صل اىل 

روؤية االأ�صكال 

الثالثية 

االأبعاد التي 

�صتظهر 

اأمامك. 
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البنيان الوطني، يتمثل بالدرجة االأوىل ف حماية احلدود،  اأنيّ �صياج  ال �صكيّ ف 

خ�صية  ل بدورها رمًزا لل�صيادة الوطنية ودلياًل على ح�صور ال�صيّ وهذه االأخية ت�صكيّ

ة ف اخلارج.  اخل، وجتاه املحافل الدولييّ زة ف عيون املواطنني ف الديّ ة املتمييّ الوطنييّ

ر�صفها  يتميّ  مل  اإن  ذاتها،  تلقاء  من  وتبقى  ت�صمد  ال  الوطنية  ال�صيادة  اأنيّ  اإاليّ 

عنها  والدفاع  الدائمة  �صيانتها  تتميّ  ومل  املتالحقة،  احل�صارية  باخلطوات 

ب�صكٍل م�صتمر، وكيف ال يكون ذلك �صرًطا �صرورًيا ال بديّ منه، ف وطن مثل 

التي بنت  اإ�صرائيل  �صواء من جانب  االأخطار،  ده  وترت�صيّ االأطماع  لبنان تالحقه 

كيانها على االحتالل واالغت�صاب، والتي ال جتد �صًيا ف موا�صلة هذا االأ�صلوب 

له  ئ  تهييّ ل  متجويّ اإره��اب  جانب  من  اأو  لها،  ر  تي�صيّ ى  اأنيّ عليه  واجلري  العدواين 

رب  الظنون اأنيّ باإمكانه اإيجاد ثغرة ما ف هذا الوطن، ي�صتطيع من خاللها ال�صيّ

يل من متا�صك �صعبه وفرادة انفتاحه على العامل. ف وحدة املجتمع، والنيّ

ا،  �صً ل واجًبا وطنًيا مقديّ االإ�صرائيلي �صكيّ العدو  من هنا، فاإنيّ حترير االأر�ش من 

كان ال بديّ منه لتاأكيد ال�صيادة الوطنية فوق كليّ �صرب من تراب البالد، ومن 

حرير،  للتيّ وا�صحة  تتمة  االإرهاب  مع  ة  امل�صتمريّ ة  القوييّ املواجهة  تاأتي  ا  اأي�صً هنا 

و�صماًنا اأكيًدا لل�صيادة، �صواء من خالل �صديّ االأعمال االرهابية حيثما ظهرت، 

ط منها ف االأوكار واجلحور. ذلك  اأو من خالل ا�صتباق ح�صولها واإف�صال ما يخطيّ

�صته  وموؤ�صيّ اللبناين  املواطن  بني  الرا�صخة  ة  اريخييّ التيّ العالقة  اأن�صاأ  ما  هو  ه  كليّ

والتحرير،  املقاومة  ف  ال�صعب  اإجنازات  وت�صون  احلدود،  حتمي  التي  الع�صكرية، 

والتي متديّ االأيدي لالإمناء والبناء، وترفع ال�صقوف عالية �صماًنا ل�صالمة الوطن، 

وثبات التاآلف والوحدة بني اأبنائه.

العميد علي قان�ص�

مدير التوجيه

ال�صيادة والتحرير
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