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جولة القائد 13

اجلناح،  منطقة  يف  الرابع  التدّخل  فوج  اجلي�ش  قائد  تفّقد 

حديًثا  املُن�صاأ  الأ�صا�صي  التدريب  مركز  فيه  افتتح  حيث 

العماد  جال  وقد  اجلي�ش.  يف  التدّخل  عنا�صر  لتدريب 

م�صرتكة  تدليلية  متارين  وح�صر  املركز،  اأق�صام  يف  قهوجي 

بني امل�صاغل، نّفذها العنا�صر املتدّربون بكفاءة عالية.

اإىل  ت�صري  كانت  الأجهزة،  ومعلومات  املوقوفني  اعرتافات 

هذا  لبنان  يف  عظيم  ل�صّر  ر  حت�صّ الإرهابية  املجموعات  اأن 

ال�صيف. يف 27حزيران املن�صرم، حّل هذا ال�صّر بكّل اأثقال 

نوعية،  الآمنة �صربة  البلدة  تلّقى يف  لكنه  القاع.  حقده يف 

�صّكلت �صابقة يف �صجل الت�صّدي له، حملًيا وخارجًيا.

يف  العلم  خدمة  مع�صكر  بات   ،1995 العام  يف  ان�صائه  منذ 

اأرجائه  ال�صمال. ففي  البارزة يف  عرمان، واحًدا من املعامل 

ومن  العلم،  خلدمة  تاأديتهم  اإطار  يف  ال�صباب  اآلف  تدّرب 

اإىل  يعودوا  اأن  قبل  القطع،  اإىل اخلدمة يف  انطلقوا  �صاحاته 

حياتهم املدنية حاملني جتارب وذكريات كثرية.
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ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 4373

وزير 

الدفاع الوطني 

ي�صتقبل نظريته 

ال�صلوفينّية

التقى نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ 

الدويل،  رفيق احلريري  ال�سرف يف مطار  �سالون  �سمري مقبل يف 

وزيرة الدفاع ال�سلوفينّية ال�سيدة اأندريا كات�سيت�ش، التي زارت 

لبنان على راأ�ش وفد مرافق لتفّقد وحدة بالدها العاملة �سمن 

مع  دولته  وا�ستعر�ش  لبنان.  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��ّوات 

الوزيرة كات�سيت�ش الأو�ساع يف املنطقة، مثنًيا على »م�ساركة 

جنود �سلوفينيني �سمن القّوات الدولية، وعلى التن�سيق الدائم 

ل�ستمرار التعاون بني البلدين«.

...و�صفراء

الرو�سي  ال�سفري  الوزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل،  الوزير  ا�ستقبل 

يف  الع�سكري،  امللحق  يرافقه  زا�سبيكني  األك�سندر  ال�سيد 

وحممد  احلّتي،  مارون  العمداء:  الأركان  رئي�ش  نّواب  ح�سور 

جانبيه، ومانويل كاراجيان. 

وقد بحث املجتمعون يف التعاون الع�سكري بني البلدين، يف 

وبحث خاللها مع  رو�سيا  اإىل  دولته  بها  قام  التي  الزيارة  �سوء 

نظريه الرو�سي ال�سيد �سريغي �سويغو، تنفيذ العقود املربمة بني 

الطرفني واملتعّلقة بتاأمني بع�ش حاجات اجلي�ش اللبناين. 

 Samvel كذلك، ا�ستقبل الوزير مقبل �سفري اأرمينيا ال�سيد

املجال  يف  التفاهم  مذكرة  »اأن  اأبلغه  ال��ذي   Mkrtchian
جل�سة  اأعمال  جدول  على  �ستدرج  البلدين  بني  الع�سكري 

جمل�ش الوزراء متهيًدا لإقرارها«. 

ويف وقت لحق، التقى دولته ال�سفري القطري ال�سّيد علي بن 

واملنطقة  لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  معه  وعر�ش  املري،  حمد 

و�سفري  تعزيزها،  و�سبل  البلدين  بني  الثنائية  والعالقات 

كوريا اجلنوبية ال�سيد يل يان��غ م��ان يف زي��ارة بروتوكولي��ة 

للتع��ارف.

ال�سفري 

الرو�سي 

�سفري 

اأرمينيا

�سفري 

كوريا 

اجلنوبية

ال�سفري 

القطري
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رئي�س 

املحكمة 

الع�سكرية 

وق�ساة

قيادة اللواء 

اللوج�ستي

الطبابة 

الع�سكرية

...ووفًدا بريطانًيا

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل، وزير الحتياط لدى 

وزارة الدفاع الربيطانية ال�سيد Julien Brazier، وامل�سوؤول عن 

David Hogan- ال�سيد  والتخطيط  الدولية  ال�سيا�سة  ملف 

hern يرافقهما �سفري بريطانيا ال�سيد Hugo shorter وامللحق 
الع�سكري يف ال�سفارة. 

وكان اللقاء منا�سبة ل�ستكمال البحث مبا مّت التداول فيه 

زيارته  اإثر  فالون،  مايكل  الربيطاين  الدفاع  ووزير  دولته  بني 

الأخرية اإىل بريطانيا. وبحث املجتمعون يف مو�سوع امل�ساعدات 

اأبراج املراقبة املجّهزة  التي قّدمتها بريطانيا للبنان، وبخا�سة 

على  ت�سييدها  مّت  التي  املراقبة  وكامريات  الت�سال  بو�سائل 

با�ستطاعة  اأ�سبح  بف�سلها  والتي  ال�سورية،  اللبنانية  احلدود 

اجلي�ش اللبناين تغطية ما يقارب 65% من احلدود، بالإ�سافة 

اإىل تدريب اأكرث من �ستة اآلف من عنا�سر الوحدات اخلا�سة 

يف اجلي�ش. 

وقد اأثنى الوزير مقبل على ما قّدمته بريطانيا من م�ساعدات 

مواجهة  يف  لبنان  دور  اأهمية  على  م�سّدًدا  اللبناين،  للجي�ش 

الهجمة الإرهابية ال�سر�سة، وعلى �سرورة ا�ستمرار مّده بالدعم 

اإىل  الأوىل  بزيارته  �سروره  الربيطاين  الوزير  اأبدى  بدوره،  الالزم. 

يف  يقف  لأن��ه  بال�سجاعة  يتحّلى  »بلًدا  اإي��اه  معترًبا  لبنان، 

التنظيمات  من  وغريه  »داع�ش«  مواجهة  يف  الأمامي  اخلط 

وا�سح  بريطانيا  موقف  اأّن  اللقاء  ختام  يف  واأّكد  الإرهابية«. 

جًدا يف التزام الوقوف اإىل جانب لبنان وجي�سه.

الع�سكرية ...ورئي�ش املحكمة الع�صكرية وق�صاة ووزراء �صابقني املحكمة  برئي�ش  الوطني  الدفاع  وزير  اجتمع 

احلكومة  ومفّو�ش  ابراهيم،  خليل  الركن  العميد  الدائمة 

القا�سي �سقر �سقر وقا�سي التحقيق الأول ريا�ش اأبو غيدا، الذين 

اأطلعوه على �سري عمل املحكمة واأو�ساعها جلهة التحقيقات 

عربا  اأح���داث  يف  املوقوفني  حماكمات  �سّيما  ل  اجل��اري��ة، 

املتعّلقة  املبذولة ملتابعة هذه امللفات وتلك  وعر�سال، واجلهود 

مبلف الإنرنت غري ال�سرعي.

كذلك، ا�ستقبل الوزير مقبل الوزيرين ال�سابقني العميد مروان 

�سربل ومروان خري الدين، وبحث معهما يف ال�سوؤون العاّمة واآخر 

امل�ستجدات. 

...ويتفّقد اللواء اللوج�صتي والطبابة الع�صكرّية

يف  اللوج�ستي  ال��ل��واء  ق��ي��ادة  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  تفّقد 

اللواء بالوكالة العميد الركن  التقى قائد  كفر�سيما حيث 

جان فرح وال�سباط واّطلع على اأو�ساع اللواء وحاجاته، وعلى 

�سري العمل فيه. 

الطبابة  على  تفقدية  بجولة  مقبل  ال��وزي��ر  ق��ام  كما 

املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى  �سملت  بدارو  يف  الع�سكرية 

والعيادات اخلارجية والأق�سام التابعة لها. 

ويف ختام اجلولة، التقى الوزير مقبل رئي�ش الطبابة الع�سكرية 

العاملني  الأطباء  وفريق  �سرحال  بو  مي�سال  الركن  العميد 

والحتياجات  احلال  واقع  على  منهم  واّطلع  امل�ست�سفى،  يف 

املطلوبة لتح�سني اأو�ساع امل�ست�سفى الع�سكري وتزويده ما يلزم 

من معدات واأدوية. 





اإ�ستقباالت 

القائد
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الرو�سي التون�سيال�سفري  ال�سفري 

وزير الدفاع وقائد اجلي�ش 

يبحثان يف �صوؤون املوؤ�ص�صة الع�صكرية

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

العماد جان قهوجي يف مكتبه يف  �سمري مقبل قائد اجلي�ش 

واحتياجاتها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأو�ساع  معه  وبحث  الريزة، 

املختلفة، والإجراءات الأمنّية التي ينّفذها.

قائد اجلي�ش ي�صتقبل �صفريي رو�صيا وتون�ش

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

يرافقه  زا�سبيكني  األك�سندر  ال�سيد  الرو�سي  ال�سفري  الريزة، 

القائم باأعمال امللحقية الع�سكرية الرو�سية العقيد األك�سي 

التعاون  وعالقات  العامة  الأو�ساع  البحث  وتناول  �سماطوف، 

بني جي�سي البلدين.

ال�سيد  التون�سية  اجلمهورية  �سفري  اجلي�ش  قائد  وا�ستقبل 

الثنائية  العالقات  يف  معه  وبحث  ب���ودايل،  ك��رمي  حممد 

والأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.

...ووفًدا ع�صكرًيا اأمريكًيا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش يف مكتبه يف الريزة، قائد م�ساة البحرية 

 William D. Beydler يف القيادة الو�سطى الأمريكية الفريق

الأمريكي  الدفاع  ملحق  ح�سور  يف  مرافق،  وفد  راأ���ش  على 

.Richard Quirk العقيد

وبحث املجتمعون يف جمالت التعاون الع�سكري بني جي�سي 

ا يف جمال تدريب الوحدات اخلا�سة وجتهيزها. البلدين، خ�سو�سً



اإ�ستقباالت 

القائد

العدد 8373

وفد من �سركة ال�سناعات الع�سكرية التابعة 

لوزارة الدفاع الكازاخ�ستانية

امللحق الع�سكري الرتكي

م�ساعد وزير الدفاع 

البيالرو�سي

ملحقا الدفاع الأمريكيان يف الإمارات ولبنان

ووفوًدا ع�صكرية اأجنبية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش م�ساعد وزير الدفاع البيالرو�سي للتعاون 

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

وبحث  بانوماريف.  الك�سندر  ال�سيد  بيالرو�سيا  جمهورية 

املجتمعون يف اأو�ساع لبنان واملنطقة، ويف �سبل تطوير عالقات 

التعاون بني جي�سي البلدين.

 والتقى العماد قهوجي وفًدا من �سركة ال�سناعات الع�سكرية 

يف  البحث  وج��رى  الكازاخ�ستانية،  الدفاع  ل��وزارة  التابعة 

جمالت التعاون الع�سكري.

كذلك، اجتمع العماد قهوجي مبلحق الدفاع الأمريكي 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة اجلرال Josef Rank، وملحق 

وجرى   ،Richard Quirk العقيد  لبنان  الأمريكي يف  الدفاع 

البحث يف عالقات التعاون بني جي�سي البلدين. كما التقى 

الركن  العقيد  الركي  الع�سكري  امللحق  نف�سه  الإط��ار  يف 

.Ercan Ayaydin

...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  قائد  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

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

احلدود اجلنوبية، والتعاون امل�سرك بني اجلانبني للحفاظ على 

ا�ستقرار هذه املناطق وتنفيذ القرار 1701.
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النائب بهية احلريري

الوزير اليا�س بو �سعب

النائب اإميل رحمة

الوزير اأكرم �سهيب

الوزير ال�سابق مروان خري الدين وال�سيد اأكرم م�سرفية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي النائبني بهية احلريري واإميل رحمة، وبحث مع كل منهما �سوؤوًنا عامة. ...ونّواًبا

...ووزراء

�سهيب،  اأكرم  النائب  الزراعة  وزير  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

ووزير الربية والتعليم العايل الأ�ستاذ اليا�ش بو �سعب. وقد تناول 

مروان  ال�سابق  الوزير  ا�ستقبل  كما  العامة.  الأو�ساع  البحث 

خري الدين يرافقه ال�سيد اأكرم م�سرفية.

...ومدير عام اأمن الدولة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش مدير عام اأمن الدولة اللواء جورج 

قرعة، وتناول البحث الأو�ساع الأمنية والتعاون بني املوؤ�س�ستني.



...وق�صاة

ال��ت��ق��ى ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي، 

الع�سكري  التحقيق  قا�سي 

الأول ريا�ش اأبو غيدا، ومفّو�ش احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية القا�سي هاين حلمي احلجار، وبحث معهما �سوؤوًنا ق�سائية.

ال�سيد

جو حبيقة

اإ�ستقباالت 

القائد

القا�سي هاين حلمي احلجار القا�سي ريا�س اأبو غيدا

وفد من 

مطارنة 

الروم 

الأرثوذك�س 

يف الغرتاب 

اللبناين

وفد من 

�س�سة  موؤ

العرفان 

التوحيدية

وفد من 

الغرتاب 

اللبناين يف 

اأ�سرتاليا

ال�سيخ 

اأ�سد عا�سي

الليونز  اأندية  رئي�ش  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

الدولية الدكتور Jitsuhiro Yamada يرافقه 

ال�سيد  الأو�سط،  ال�سرق  يف  الليونز  اأندية  رئي�ش 

مر�ساد احلاج �ساهني.

... ورئي�ش اأندية

الليونز الدولية

مع وفد

...ووفوًدا

ا�ستقبل العماد قهوجي وفًدا من مطارنة الروم الأرثوذك�ش يف 

الغراب اللبناين، �سّم مطران املك�سيك واأمريكا الالتينية 

جوزف  ال�سمالية  واأمريكا  كندا  مطران  ���س��دراوي،  اأنطوان 

حتيات  الوفد  نقل  وقد  عبد.  �سرجيو  ت�سيلي  ومطران  زحالوي 

بالت�سحيات  م�سيًدا  له،  ودعمها  للجي�ش  اللبنانية  اجلاليات 

اجل�سام التي يبذلها للحفاظ على وحدة لبنان واأمنه وا�ستقراره 

يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخه.

والتقى العماد قهوجي، وفًدا من الغراب اللبناين يف اأ�سراليا 

ال�سيد  وال�سناعة  للتجارة  ولبنان  اأ�سراليا  رئي�ش غرفة  يتقّدمه 

للجي�ش،  اجلالية  اأبناء  حتيات  الوفد  نقل  وقد  الزوقي.  فادي 

واأعرب عن ثقته بهذه املوؤ�س�سة كونها ت�سّكل �سمانة جلميع 

اللبنانني يف الوطن وبالد النت�سار.

كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�ش املجل�ش الإ�سالمي العلوي 

ال�سيخ اأ�سد عا�سي مع وفد، ووفًدا من موؤ�س�سة العرفان التوحيدية 

عبد  وراجح  كوكا�ش  حمزة  الدين،  زين  علي  امل�سايخ:  �سّم 

اخلالق وال�سيد زياد مو�سى، ورئي�ش حزب الوعد ال�سيد جو حبيقة.
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الرابع  التدّخل  تفّقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي فوج 

يف منطقة اجلناح، حيث افتتح فيه مركز التدريب الأ�سا�سي 

جال  وقد  اجلي�ش.  يف  التدّخل  عنا�سر  لتدريب  حديًثا  امُلن�ساأ 

تدليلية  متارين  وح�سر  املركز،  اأق�سام  يف  قهوجي  العماد 

امل�ساغل،  ب��ني  م�سركة 

املتدّربون  العنا�سر  نّفذها 

بكفاءة عالية.

ثم اجتمع العماد قهوجي 

والع�سكريني،  بال�سباط 

لتطوير  ب��ج��ه��وده��م  ون����ّوه 

التدريبية،  الفوج  ق��درات 

م�������س���ّدًدا ع��ل��ى اأه��م��ّي��ة 

على  للحفاظ  ال��ت��دري��ب 

واحلا�سم  ال�سريع  للتدّخل  وا�ستعدادها  الوحدات،  جهوزية 

عند ح�سول اأّي خلل اأمني، موؤّكًدا اأّن الأو�ساع الأمنية حتت 

ال�سيطرة. وقال: ل خوف على الدولة وموؤ�س�ساتها وعلى م�سرية 

والقادر،  املتما�سك  اجلي�ش  وجود  ظل  يف  وال�ستقرار،  الأم��ن 

املطلق  ال��ولء  يلتزم  وال��ذي 

يف  م��ك��ان  ول  ل��ل��وط��ن، 

�سفوفه لل�سيا�سة والطائفية 

واملذهبية. 

الع�سكريني  داعًيا  وختم 

على  ال�سهر  من  مزيد  اإىل 

اأمن املواطنني، م�سّدًدا على 

ال��ن��ار  مطلقي  م��الح��ق��ة 

خالل املنا�سبات.

جولة القائد
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قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

تفّقد فوج التدّخل الرابع 

يف منطقة اجلناح



 النائب اأكرم �سهيب

الأ�ستاذ دريد ياغي

اجلرنال لوت�سيانو بورتولنو

النائب الوليد �سكرية

الدكتور عبدالله فرحات

ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 14373

رئي�ش الأركان ي�صتقبل بورتولنو و�صخ�صيات

يف  �سلمان  وليد  الركن  ال��ل��واء  الأرك���ان  رئي�ش  ا�ستقبل 

لبنان  يف  املوؤّقتة  املتحدة  الأمم  قّوات  قائد  الريزة،  يف  مكتبه 

اجلرال لوت�سيانو بورتولنو، وبحث معه يف الأو�ساع على احلدود 

اجلنوبية، والتعاون امل�سرك بني اجلانبني.

معه  وعر�ش  �سكرية،  الوليد  النائب  الأركان  رئي�ش  والتقى 

الزراعة  وزير  نف�سه  الإطار  يف  ا�ستقبل  كما  العامة.  الأو�ساع 

النائب اأكرم �سهيب، والوزير ال�سابق الدكتور عبدالله فرحات 

ونائب رئي�ش احلزب التقّدمي ال�سراكي الأ�ستاذ دريد ياغي.



رئي�س بلدية عاليه مع وفد

Languaphone وفد من �سركة

وفد رابطة قدماء القوى امل�سّلحة اللبنانية

رئي�س بلدية القعقور مع وفد

رئي�س بلدية �سوفر مع وفد

رابطة قدماء  وفد  �سلمان مع  الركن  اللواء  كذلك، عر�ش 

القوى امل�سّلحة اللبنانية الأمور التي تهّم الرابطة.

املهند�ش  القعقور  بلديات:  روؤ�ساء  الأرك��ان  رئي�ش  وا�ستقبل 

عمر اأبو اأنطون، وعاليه ال�سيد وجدي مراد يرافقه املختار ال�سيخ 

ال�سيد  املنت  وراأ�ش  �سّيا،  كمال  ال�سيد  و�سوفر  اجلردي،  حممد 

مروان �ساحلة.

�سركة  م��ن  وف���د  ���س��ل��م��ان  ال��رك��ن  ال���ل���واء  زّوار  وم���ن 

املوؤ�س�سة  مع  التعاون  �سبل  يف  معه  بحث   ،Languaphone
الع�سكرية.
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زيارة ر�سمية

العدد 16373

رئي�ش الأركان 

اللواء الركن 

�صلمان

يزور كازاخ�صتان

ق���ام رئ��ي�����ش الأرك�����ان ال��ل��واء 

راأ�ش  على  �سلمان  وليد  الركن 

وفد، بزيارة ر�سمية اإىل جمهورية 

نائب  من  بدعوة  كازاخ�ستان، 

الكازاخ�ستاين  ال��دف��اع  وزي���ر 

.Sauranbayev N ال�سيد

�سّم  اج��ت��م��اع  ال��زي��ارة  تخلل 

رئي�ش  اللبناين  اجل��ان��ب  ع��ن 

�سلمان  الركن  اللواء  الأرك��ان 

اللبناين  وال�سفري  املرافق  والوفد 

 Vazken يف كازاخ�ستان ال�سيد 

اجل��ان��ب  وع���ن   ،Kavlakian
ال��دف��اع  وزي���ر  الكازاخ�ستاين 

 Imangali Tasmaganbetov
 Saken ورئي�ش الأركان اجلرال 

�سركة  ورئي�ش   Zhasuzakov
 Kazakhstan Engineering

.Yerlan Idrissov ال�سيد

التعاون  �سبل  البحث  وت��ن��اول   

ب����ني اجل���ي�������س���ني ال��ل��ب��ن��اين 

تبادل  وتفعيل  والكازاخ�ستاين، 

امل�سرك  والتن�سيق  اخل���ربات 

م�ستقباًل.

الأرك���ان  رئي�ش  ح�سر  كما 

ال��دويل  املعر�ش  امل��راف��ق  وال��وف��د 

 -KADEX ال��راب��ع  الع�سكري 

على  اّط���ل���ع���وا  ح��ي��ث   ،2016

املتطوّرة  الع�سكرية  ال�سناعات 

جلمهورية كازاخ�ستان.







وعي و�سرعة حتّرك

والفكر  واجل��ه��ل  الكفر  انتحاريو 

ال��ب��ل��دة  اإىل  ت�����س��ّل��ل��وا  ال��ذي��ن  امل���وب���وء 

ي��ن��ج��ح��وا يف  ب��خ��ط��ة ج��ه��ن��م��ّي��ة، مل 

اجلحيم  اإىل  فذهبوا  خطتهم،  تنفيذ 

خم�سة  قتلت  ال��ت��ي  مبتفجراتهم 

دون  من  اآخر،  عدًدا  وجرحت  مواطنني 

اأن ت�ستطيع حتقيق اأهدافها. ويف حني 

يف  ت�سفر  االنتحارية  الهجمات  كانت 

ال�سحايا  كّل مرة عن عدد كبري من 

اثنني،  اأو  انتحاري  مقابل  امل�ستهدفني 

قعر  يف  الثمانية  القاع  انتحاريو  �سقط 

خطة عّطلها الوعي و�سرعة التحرك.

من  �سالت  التي  الزكية  الدماء  اأم��ا 

ظّلت  فقد  والع�سكريني،  املواطنني 

جي�ش  بعزم  املحرو�سة  االأر���ش  يف  اأمانة 

الوطن ومواطنيه.

يف الوقائع

تعّر�ست  التي  االإرهابية  الغزوة  وقائع 

االنتحاريني،  اإن جلهة عدد  القاع،  لها 

حجم  تظهر  التنفيذ،  مراحل  جلهة  اأو 

بف�سل  لبنان،  منها  جنا  التي  الكارثة 

ك�����س��ف االإره���اب���ي���ني وحم��ا���س��رت��ه��م 

ومنعهم من تنفيذ اخلطة املر�سومة.

 27 ف��ج��ر  م��ن   4.20 ال�����س��اع��ة  فعند 

على  االإرهابيني  اأح��د  اأق��دم  ح��زي��ران، 

منزل  اأمام  نا�سف  بحزام  نف�سه  تفجري 

اأحد املواطنني، واأعقب ذلك اإقدام ثالثة 

اأنف�سهم  تفجري  على  اآخرين  اإرهابيني 

ويف  متتالية،  اأوق��ات  يف  نا�سفة  باأحزمة 

اأّدت  املذكور.  للمنزل  املحاذي  الطريق 

ا�ست�سهاد  اإىل  االإرهابية  العملية  هذه 

عدد من املواطنني )خم�سة( وجرح عدد 

كانوا  ع�سكريني  اأربعة  بينهم  اآخ��ر 

التي  اجلي�ش  دوري���ات  اإح���دى  ع��داد  يف 

توّجهت اإىل موقع االنفجار االأول.

حول  اأمنًيا  طوًقا  اجلي�ش  قوى  فر�ست 

تفتي�ش  عملية  وب��ا���س��رت  امل��ك��ان، 

عن  بحًثا  وحميطها  البلدة  يف  وا�سعة 

اجلي�ش  قيادة  دعت  فيما  م�سبوهني، 

االإج��راءات  مع  التجاوب  اإىل  املواطنني 

التي فر�ستها. 

العماد قهوجي يتفقد القاع

ال�سدمة ت�ستوعب  والبلدة 

هول  لبنان  ومعها  ال��ق��اع  تلّقفت 

واأّكدت  اأوجاعها،  احت�سنت  ال�سدمة، 

�سياجها،  �سيبقى  اجلي�ش  ب��اأن  ثقتها 

ب��اأر���س��ه��م  مت�سّبثون  اأب��ن��اءه��ا  واأن 

توّجه  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  ومقّد�ساتهم. 

اإىل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

التفجريات  موقع  تفّقد  حيث  البلدة، 

للوحدات  واأعطى توجيهاته  االإرهابية، 

التدابري  ت�سديد  بوجوب  الع�سكرية 

احلدودية،  املنافذ  جميع  على  االأمنية 

الداخل،  يف  امل�سبوهة  العنا�سر  وتعّقب 

والعمل على توقيفهم فوًرا.

البلدية،  مبنى  اجلي�ش  ق��ائ��د  وزار 

بعلبك  اأبر�سية  راع���ي  التقى  حيث 

اإعداد: اإلهام ن�سر تابت

حدث
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الوعي و�سرعة التحّرك 

يعطالن خطة الإرهاب يف القاع

املوقوفني  اع��راف��ات 

ومعلومات  الإرهابيني 

كانت  املعنية،  الأجهزة 

املجموعات  اأن  اإىل  ت�سري 

ل�سّر  ر  حت�سّ الإرهابية، 

هذا  لبنان  يف  عظيم 

ال�سيف.

والع�سرين  ال�سابع  يف 

املن�سرم،  حزيران  من 

بكّل  ال�سّر  ه��ذا  ح��ّل 

وتوح�سه  حقده  اأثقال 

تلقى  لكنه  ال��ق��اع.  يف 

�سربة  الآمنة  البلدة  يف 

نوعية، �سّكلت �سابقة يف 

�سجل الت�سّدي له، حملًيا 

وخارجًيا.



املطران  الكاثوليك  امللكيني  للروم 

املنطقة  نّواب  من  وعدًدا  رّحال،  اليا�ش 

ذوي  اإىل  بالتعازي  وتوّجه  وفاعلياتها، 

بال�سفاء  متنياته  عن  معرًبا  ال�سهداء 

متّثله  مبا  منّوًها  للجرحى،  العاجل 

كخّط  احل��دودي��ة  القرى  و�سائر  القاع 

م��واج��ه��ة  يف  ل��ب��ن��ان  ع��ن  اأول  دف���اع 

االإرهاب.

م�سارعة  اأّن  اإىل  قهوجي  العماد  ولفت 

قبل  اأنف�سهم  تفجري  اإىل  االإرهابيني 

دليل  هي  اأخرى،  مناطق  اإىل  انتقالهم 

واملواطنني  اجلي�ش  يقظة  على  وا�سح 

مطمئًنا  خمططاتهم،  اأف�سلت  التي 

والقدرة  االإرادة  كامل  اجلي�ش  لدى  اأّن 

االإره��اب،  ه��ذا  حماربة  موا�سلة  على 

بني  الوح�سية  جرائمه  يف  ميّيز  ال  الذي 

اأّي  اأّن  على  وم�سدًدا  واأخ���رى،  طائفة 

حجمه،  بلغ  ومهما  اإره��اب��ي  عمل 

اجلي�ش  ق���رار  على  اإط��الًق��ا  ي��وؤث��ر  ل��ن 

وحماية  االإره��اب،  حماربة  يف  احلا�سم 

من  ا�ستقراره.  على  واحل��ف��اظ  لبنان 

العماد  رح��ال،  املطران  �سكر  جهته، 

ك  مت�سّ موكًدا  ح�سوره،  على  قهوجي 

كانت  مهما  باأر�سهم  املنطقة  اأبناء 

اجلي�ش  جانب  اإىل  ووقوفهم  االأخطار، 

عدم  اإىل  املواطنني  داعًيا  واح��ًدا،  �سًفا 

باجلي�ش  الكاملة  الثقة  واإىل  اخلوف، 

وقدرته على حمايتهم.

العتداء الثاين

االإرهابيون  ك��ّرر  امل�ساء،  حلول  مع 

ال�ساعة  فعند  للبلدة.  ا�ستهدافهم 

ي�ستقّل  انتحاري  اأقدم  والن�سف،  العا�سرة 

يدوية  قنبلة  رم��ي  على  ن��اري��ة  دراج��ة 

اأمام كني�سة  للمواطنني  باجتاه جتّمع 

نا�سف،  بحزام  نف�سه  فّجر  ثّم  البلدة، 

دراجة،  ا  اأي�سً ي�ستقل  ثاٍن  اإرهابي  تاله 

املذكور،  نف�سه يف املكان  على تفجري 

املواطنني  من  عدد  اإ�سابة  اإىل  اأّدى  مّما 

كان  االأثناء  تلك  يف  خمتلفة.  بجروح 

طاردته  االأّول  اآخ���ران:  اإرهابيان  ثمة 

فا�سطر  اجلي�ش،  خمابرات  من  وح��دة 

ُي�ساب  اأن  دون  من  نف�سه  تفجري  اإىل 

اأحد باأذى، بينما حاول االآخر ا�ستهداف 

امل�سري  الع�سكرية، فالقى  املراكز  اأحد 

الذي القاه االأّول، بعد اأن ك�سفه عنا�سر 

املركز.

اإىل  اإ�سافية  تعزيزات  اجلي�ش  ا�ستقدم 

دهم  عمليات  وحداته  ونّفذت  البلدة، 

وتفتي�ش وا�سعة يف املنطقة، ويف خمتلف 

اللبنانية. املناطق 

والتفتي�ش  الدهم  عمليات  �سملت 

حدث
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واأماكن  ال�سوريني  للنازحني  خميمات 

عن  االإج����راءات  ه��ذه  اأ�سفرت  اأخ���رى. 

املئات  عن  ف�ساًل  بهم  م�ستبه  توقيف 

اللبنانية  االأرا�سي  املتواجدين على  من 

ب�سورة غري �سرعية.

ر�سمي ا�ستنفار 

القاع  يف  االإرهابية  االعتداءات  اأّدت 

اال�ستنفار  موازاة  يف  ر�سمي  ا�ستنفار  اإىل 

�ش  خ�سّ ف��ق��د  واالأم���ن���ي.  الع�سكري 

انعقدت  التي  جل�سته  ال��وزراء  جمل�ش 

لبحث  االع��ت��داء،  غ��داة  حزيران   28 يف 

مع  االأخ���رية  املواجهات  ك�سفته  ما 

احلكومة  رئي�ش  واعترب  االإرهابيني. 

�سكاًل  يواجه  لبنان  اأن  �سالم  مت��ام 

ج���دي���ًدا م��ن اأ���س��ك��ال ال�����س��راع مع 

والقوى  اجلي�ش  يخو�سه  ال��ذي  االإره��اب 

واأن  �سنوات،  منذ  اللبنانية  االأمنية 

ويف  التنفيذ  يف  ات��ب��ع  ال���ذي  االأ���س��ل��وب 

كثرية  اأ�سئلة  يطرح  االنتحاريني،  عدد 

من  املقبل��ة  املرحل��ة  طبيع��ة  ح��ول 

املواجه��ة.

جمل�ش  جّدد  عنه،  ال�سادر  البيان  ويف 

الوزراء ثقته الكاملة باجلي�ش وبجميع 

توؤدي على  التي  واالأجهزة االأمنية  القوى 

واأعلن  الوطني...  واجبها  وجه  اأكمل 

احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  و�سع 

ا�ستنفار  ح��ال  يف  اإمكاناتها  بكل 

كامل ملواجهة تداعيات االأحداث.

وم�ساًء عقد رئي�ش احلكومة اجتماًعا 

احلكومي،  ال�سراي  يف  مو�سًعا  اأمنًيا 

اإىل املخاطر  اللبنانيني  اإىل تنبيه  انتهى 

تكون  اأن  ا�ستبعاد  وع��دم  املحتملة، 

لعملي��ات  ف��احت�����ة  ال��ق��اع  عملية 

اأخ��رى.

اإ�سافة اإىل ذلك، عقد يف مكتب قائد 

اجتماع  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

وقادة  امل�سنوق  نهاد  الداخلية  وزير  �سّم 

على  التوافق  ومّت  االأمنية،  االأج��ه��زة 

يف  وقائية  اأمنية  تدابري  �سل�سلة  اتخاذ 

خمتلف املناطق اللبنانية للحفاظ على 

االأمن واال�ستقرار وطماأنة اللبنانيني.

مقبل  �سمري  الدفاع  وزير  تفّقد  بدوره، 

زي��ارت��ه هي  اأن  واأّك����د  ال��ق��اع،  ب��ل��ده 

جميع  واأن  حزنها،  البلدة  مل�ساركة 

اجلي�ش  ل��دع��م  م��ّت��ح��دون  اللبنانيني 

الذي  اجلي�ش  ت�سحيات  مثّمًنا  والوطن، 

اأي  ملواجهة  اال�ستعداد  اأهبة  على  يقف 

خماطر وحتديات.

كل مواطن جندي

يف  اأن��ه��م  اللبنانيون  ي��درك  اأخ���رًيا، 

واأن  االإره���اب.  مع  مفتوحة  معركة 

ت��غ��ف��ل حل��ظ��ة عن  ع��ني اجل��ي�����ش مل 

واإذا  الزناد.  واإ�سبعه مل يحد عن  ال�سهر، 

كثرية  تفا�سيل  اللبنانيني  عن  غابت 

يغيب  اإاّل  فيجب  املعركة،  هذه  حول 

عن بال اأحد، اأن حتقيق االنت�سار فيها 

يقت�سي ارتفاع كل مواطن اإىل مرتب��ة 

اجلن��دي.
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يف 2016/6/30 اأ�سدرت قيادة اجلي�ش مديرية التوجيه البيان االآتي:

اإرهابيتني  عمليتني  اللبناين  اجلي�ش  يف  املخابرات  مديرية  اأحبطت 

خّطط  قد  االإرهابي  داع�ش  تنظيم  كان  اخلطورة،  من  عالية  درجة  على 

مكتظة  ومنطقة  كبري  �سياحي  مرفق  با�ستهداف  ويق�سيان  لتنفيذهما، 

وقد  املخّطط،  راأ�سهم  وعلى  اإرهابيني  خم�سة  توقيف  مّت  حيث  بال�سكان، 

اعرتف املوقوفون بتنفيذهم اأعمااًل اإرهابية �سّد اجلي�ش يف اأوقات �سابقة.

ال يزال التحقيق م�ستمًرا با�سراف الق�ساء املخت�ش.





جلنة  اجتماع  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  ت��راأ���ش 

االإ�سراف العليا على برنامج امل�ساعدات االأمريكية والربيطانية 

حلماية احلدود الرّبية، يف ح�سور ال�سفريين االأمريكي ريت�سارد 

جونز والربيطاين هيوغو �سورتر، اإىل جانب اأع�ساء فريق العمل 

امل�سرتك.

عام  مقر  �سباط  نادي  يف  عقد  الذي  االجتماع  ا�ستهل  وقد   

باحل�سور  فيها  رّحب  اجلي�ش  قائد  للعماد  بكلمة  اجلي�ش، 

على  والربيطانية  االأمريكية  ال�سلطات  اإىل  بال�سكر  وتوّجه 

»ا�ستمرار دعمهما النوعي للجي�ش اللبناين، والذي كان له اأثر 

فاعل يف رفع م�ستوى جهوزّيته القتالية«.

واملكّثفة  النوعّية  »االإجراءات  اأن  اإىل  العماد قهوجي  واأ�سار   

التي اّتخذها اجلي�ش تباًعا على احلدود ال�سرقية، اأّدت اإىل �سبط 

االإرهابية،  التنظيمات  وت�سييق اخلناق على  الت�سّلل،  اأعمال 

واأ�ساف:  الداخل«.  اإىل  املفّخخة  ال�سيارات  دخول  دون  واحلوؤول 

�سد  التي خا�سها اجلي�ش  املعارك  اأثبت جنودنا يف كل  »لقد 

العدّو، اأّن لديهم من ال�سجاعة والكفاءة واال�ستعداد للت�سحية، 

ما يجعلهم يف طليعة جنود العامل. وال ينق�سهم �سوى احل�سول 

على املزيد من االأعتدة واالأ�سلحة النوعّية التي متّكنهم من 

العمل باأق�سى فاعلية، وقدرة على احل�سم ال�سريع للمواجهات«. 

بعد ذلك، عر�ش عدد من كبار �سباط القيادة، املراحل التي 

ا  خ�سو�سً الربنامج،  من  حتقيقها  مّت 

جل��ه��ة ت��دري��ب اأف����واج احل����دود ال��رّبي��ة 

ورادارات  واالأعتدة  باالآليات  وجتهيزها 

بني  املبا�سر  التوا�سل  وتقنيات  املراقبة 

الع�سكرية  الوحدات  عمليات  م�سرح 

اإىل  باالإ�سافة  القيادة،  عمليات  وغرفة 

على  واالأم��ن��ي  العمالين  ال��واق��ع  عر�ش 

عر�ش  ثّم  وال�سمالية.  ال�سرقية  احل��دود 

وفريق  والربيطاين  االأمريكي  اجلانبان 

جرى  التي  امل�ساعدات  امل�سرتك،  العمل 

الربنامج،  اإط���ار  يف  للجي�ش  تقدميها 

املقبلة  املرحلة  يف  املرتقبة  وامل�ساعدات 

وفق االأولويات واالحتياجات.

وقد نّوه ال�سفريان جونز و�سورتر بكفاءة 

اجلي�ش اللبناين واإجنازاته املمّيزة يف �سبط 

التنظيمات  ومواجهة  اللبنانية  احلدود 

العمل  فريق  بجهود  واأ�سادا  االإرهابية، 

اخلا�سة  االأف��واج  قدرات  لتعزيز  امل�سرتك 

موا�سلة  م��وؤّك��دي��ن  احل���دود،  بحماية 

دفاًعا  للجي�ش،  الدعم  تقدمي  بلديهما 

عن لبنان وحفاًظا على ا�ستقراره و�سالمة 

اأرا�سيه.

وقبيل االجتماع، كان العماد قهوجي 

قد التقى يف مكتبه يف الريزة، ال�سفريين 

االأو�ساع  يف  معهما  وبحث  و�سورتر  جونز 

العامة والعالقات الثنائية.

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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اجتماع للجنة الإ�شراف على برنامج 

امل�شاعدات حلماية احلدود الربّية يف الريزة

العماد قهوجي:

جنودنا ينق�سهم مزيد من الأ�سلحة النوعية



العماد  اجلي�ش  قائد  �سارك 

جان قهوجي يف حفل الع�ساء 

االأول  التدخل  لفوج  ال�سنوي 

الذي اأقامه قائد الفوج العميد 

الركن غ�سان فا�سل يف نادي 

ح�سور  يف  جونيه،   - ال�سباط 

الع�سكري  املجل�ش  ع�سو 

قائد  ���س��رمي،  ال��ل��واء ج���ورج 

الفوج و�سّباطه وعقيالتهم.

وت���خ���ّل���ل احل���ف���ل ال����ذي 

خ�سري،  جان  الفنان  اأحياه 

جم��م��وع��ة م���ن االأغ�����اين 

من  درع  وت�سليم  الوطنية، 

ق��ائ��د ال��ف��وج و���س��ّب��اط��ه اإىل 

عربون  اجلي�ش  قائد  العماد 

حمبة ووفاء. 

جي�شنا
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الع�ساء ال�سنوي 

لفوج التدخل الأول

ق امل�ساعدات الع�سكرية الأملانية املغادر لبنان القيادة تكّرم من�سّ

القّوات  قائد  البحري ماجد علوان  الركن  العميد  يف ح�سور 

قهوجي،  العماد جان  اجلي�ش  قائد  بالوكالة ممثاًل  البحرّية 

املوؤقتة،  املتحدة  االأمم  وق��ّوات  اجلي�ش  من  �سباط  جانب  اإىل 

تكرميي  غ��داء  حفل  املركزي  الع�سكري  النادي  يف  اأقيم 

التدريب  ق�سم  ورئي�ش  االأملانية  الع�سكرية  امل�ساعدات  ق  ملن�سّ

 CDR S. G. يف جمموع��ة ال��زوارق االأملاني��ة املق��دم البح��ري

انته��اء  بعد  نهائًي��ا  لبن��ان  يغ��ادر  ال��ذي   ،Boris Bollow
مهّمات��ه.

وقد تخّلل احلفل تقليد املحتفى به و�سام التقدير الع�سكري 

ية تقديًرا خلدماته. من الدرجة الف�سّ



املدنيني  اجلي�ش  ق��ي��ادة  ك��ّرم��ت 

اإن�ساء  ومتويل  بدعم  �ساهموا  الذين 

يف  �ساهني  �سيمون  ثكنة  حول  �سور 

اأقيم يف قيادة فوج احلدود الربّية االأول، ح�سره  �سدرا، باحتفال 

العميد الركن اإيلي جعجع قائد القوة امل�سرتكة ملراقبة و�سبط 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممّثاًل  ال�سمالية،  احلدود 

وعدد من كبار ال�سباط و�سباط من الفوج واملحتفى بهم.

العميد  وّج��ه  التذكارية،  اللوحة  عن  ال�ستار  اإزاح��ة  وبعد 

على  بهم،  املحتفى  فيها  �سكر  كلمة  جعجع  الركن 

هم  واملكّرمون  تذكارّية.  دروًع��ا  لهم  ق��ّدم  ثم  مبادرتهم، 

ال�سادة: حممود حرفو�ش، حممد ال�سّيد، حممد �سليمان، علي 

طلي�ش، عبد املنعم عثمان، اأحمد ال�سّيد، عبد العزيز ال�سمد، 

اخلوال،  احلايك، حممد  يحيى، طالب مرعي، عمر  م�سطفى 

عبد الرحمن اللبدي واأحمد االأ�سعد.

ال�سفينتني  م��غ��ادرة  قبيل 

البنغالد�سّيتني  البحرّيتني 

قائد  ك��ّرم  املوؤقتة،  املتحدة  االأمم  ق��وات  �سمن  العاملتني 

ماجد  البحري  الركن  العميد  بالوكالة  البحرية  ال��ق��ّوات 

من  كاًل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  علوان 

قائد ال�سفينة احلربّية البنغالد�سّية BNS Ali Haidar العقيد 

البحري  املقدم  وم�ساعده   Mustafa Kamal Nasser البحري 

املقدم   BNS Nirmul ال�سفينة  وقائد   ،Kamruzz Aman
 Ali وم�ساعده املقدم البحري Moinul Chowdhuvy البحري

Haider Chowdhuvy يف احتفال اأقيم يف النادي الع�سكري 
املجالني  يف  بذلوها  التي  للجهود  تقديًرا  وذل��ك  امل��رك��زي، 

اللوج�ستي والتدريبي مل�سلحة القّوات البحرية.

ح�سر االحتفال اإىل جانب قائد القوات البحرّية و�سباط، قائد 

وقد  بهم.  واملحتفى  اأركانها  ورئي�ش  الدولية  البحرية  القّوات 

الع�سكري  التقدير  و�سام  علوان  البحري  الركن  العميد  قّدم 

ودرًعا  املذكورتني،  ال�سفينتني  لقائدي  ية  الف�سّ الدرجة  من 

مل�ساعديهما.
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... وقائدي ال�سفينتني احلربّيتني 

البنغالد�سّيتني وم�ساعديهما

...ومدنيني



�����س����ي����اق  يف 

املبادرات املتكّررة 

ت�سّلم  ل��دع��م��ه، 

اللوج�ستي،  اللواء  قيادة  يف  اأقيم  احتفال  يف  اللبناين  اجلي�ش 

الكورية  ال�سلطات  قّدمتها  الهند�سّية  ال�ساحنات  من  عدًدا 

هبة.

للتجهيز  االأرك��ان  رئي�ش  نائب  من  كّل  االحتفال  ح�سر 

العميد الركن مانويل كرجيان ممثاًل قائد اجلي�ش العماد 

ج����ان ق��ه��وج��ي، 

جمهورية  و�سفري 

اجلنوبية  كوريا 

من  ع��دد  جانب  اإىل   Lee Yeong Man ال�سيد  لبنان  يف 

ال�سباط.

وقد تال العميد الركن كرجيان كتاب �سكر با�سم العماد 

قائد اجلي�ش و�سّلمه اإىل ال�سفري الكوري، كما قّدم له درًعا، 

تقديًرا جلهود ال�سلطات الكورية يف دعم اجلي�ش.

جي�شنا
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اجلي�ش ت�سّلم 

طائرتي ا�ستطالع وت�سوير وتر�سيم 

خرائط من ال�سلطات الأمريكية

العميد  للتجهيز  االأركان  رئي�ش  نائب  ح�سور  يف 

اجلي�ش  قائد  ممّثاًل  كرجيان  مانويل  الركن 

لبنان  االأمريكي يف  وال�سفري  العماد جان قهوجي، 

واأع�ساء  ال�سباط  من  وع��دد  جونز  ريت�سارد  ال�سيد 

ال�سلطات  من  اجلي�ش  ت�سّلم  االأمريكية،  ال�سفارة 

اجل��وي��ة، طائرتي  ب��ريوت  ق��اع��دة  االأم��ريك��ي��ة يف 

تتمتعان  خ��رائ��ط،  وتر�سيم  وت�سوير  ا�ستطالع 

مبوا�سفات فّنية عالية.

اأعرب  باملنا�سبة،  كلمة  جونز  ال�سفري  األقى  وقد 

فيها عن تقدير �سلطات بالده لالجنازات الكبرية 

التي حّققها اجلي�ش اللبناين يف مكافحة االإرهاب 

واحلفاظ على ا�ستقرار لبنان، موؤّكًدا عزمها على 

موا�سلة تعزيز قدراته اللوج�ستية والقتالية، يف اإطار 

برنامج امل�ساعدات واالتفاقيات املقّررة بني اجلانبني.

... و�ساحنات هند�سّية هبة من كوريا اجلنوبّية



االأول  التدخل  ف��وج  ق��ائ��د  ن���ّوه 

فا�سل  غ�سان  الركن  العميد 

بذلها  التي  اجل�سام  حيات  بالت�سّ

»املوؤ�س�سة  اأن  موؤّكًدا  ال�سهداء، 

االأوىل  ال�سمانة  تبقى  الع�سكرية 

املخاطر  ودرء  اال�ستقرار  حلماية 

عن الوطن، واأّنها حتت�سن دائًما 

بجناحيها  ال�سهداء  ع��ائ��الت 

ال�سّراء  يف  جانبهم  اإىل  و�ستبقى 

احتفال  وذل��ك يف  وال�����س��ّراء...«، 

الذين  ال��ف��وج  ���س��ه��داء  ت��ك��رمي 

عن  الدفاع  معارك  يف  �سقطوا 

لبنان.

ه قائد  اأقيم االحتفال الذي تراأ�سّ

فخر  االأم���ري  ثكنة  يف  ال��ف��وج، 

�سباط  وح�سره  ب��ريوت،  الدين– 

من قيادة اجلي�ش ومن الوحدات 

امل�ستقّلة،  واالأف�����واج  ال��ك��ربى 

الفوج  قيادة  توّلوا  الذين  وال�سباط 

�سابًقا واأهايل ال�سهداء ومدنّيون.

بعزف  االحتفال  ا�ستهّل  وق��د 

الوطني، ثم و�سع العميد  الن�سيد 

الركن فا�سل اإكلياًل من الزهر 

على ن�سب ال�سهداء، وبعد الوقوف 

معزوفتي  وع��زف  �سمت  دقيقة 

املوتى وال�سهداء، األقى كلمة قال 

فيها:

ال تّدخر قيادة اجلي�ش و�سيلة من 

�ساأنها تر�سيخ ذكرى �سهدائنا يف 

واالإبقاء  عائالتهم  اأفراد  لتكرمي  منا�سبة  تّدخر  وال  الّنفو�ش، 

على التوا�سل امل�ستمّر معهم، و�سواًل اإىل تعميم ماآثرهم على 

ا�ستب�سالهم يف �سبيل  والّدرو�ش من  العرب  وا�ستخال�ش  االأجيال، 

الدفاع عن الوطن... وها نحن اليوم جنتمع لنفعل ما علينا 

الفوج،  �سهداء  من  لكوكبة  وفاًء  ال�سعيد،  هذا  على  فعله 

�سركاء  الأنهم  لذويهم،  وفاًء  وبالتايل  ال�سرف،  �ساحة  �سهداء 

الرا�سخة  اجل��ذور  ال�سهادة،  �سجرة  من  والأنهم  الت�سحية،  يف 

واالأغ�سان ال�ساخمة نحو ال�سماء.

قوافل  اإىل  ان�سّموا  الفوج،  من  �سهيًدا  ع�سر  اإثنا  واأ���س��اف: 

لبنان،  عن  الدفاع  معارك  يف  �سقطوا  الذين  اجلي�ش  �سهداء 

االإق��دام  يف  تن�سى  ال  ا  درو�سً الزكّية  بدمائهم  �سّطروا  اأن  بعد 

باأمن  والعابثني  االإرهاب  الذات يف مواجهة  ونكران  والبطولة 

خوا  عوا هامة الفوج باإكليل املجد والفخار، ولري�سّ الوطن، لري�سّ

مكانته بني �سائر وحدات اجلي�ش. فلهوؤالء االأبطال نقول: األف 

حتّية لكم وعهد مّنا اأن ن�سون اأمانتكم الغالية، ولكم اأيها 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  الثاين،  بيتكم  هو  الفوج  نقول:  االأحبة 

دائًما بجناحيها،  التي حتت�سنكم  هي عائلتكم الكربى، 

و�ستبقى اإىل جانبكم يف ال�سّراء وال�سّراء...
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احتفال يف ثكنة الأمري فخر الدين تكرمًيا ل�سهداء فوج التدخل الأول



جي�شنا
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التخّل�ص من الألغام 

والذخائر وخمّلفات احلروب:

تخريج دورة يف فوج الهند�سة

اأقيم يف لواء الدعم– فوج الهند�سة، احتفال تخريج دفعة 

من الع�سكريني يف فوج الهند�سة، الذين تابعوا دورة حول 

املنفجرة،  غري  والذخائر  االألغام  من  التخّل�ش  كيفّية 

يعملون  الذين  املدنيني  من  واأخ��رى  احل��روب،  وخملفات 

باالألغام  املتعّلقة  لالأعمال  الليبي  املركز  اإ�سراف  حتت 

.LIBMAC
تراأ�ش االحتفال رئي�ش املركز اللبناين لالأعمال املتعّلقة 

باالألغام العميد الركن اإيلي نا�سيف، وح�سره نظريه الليبي 

جمعية  من  ووفد  الرتجمان،  حممد  علي  حممد  العقيد 

امل�ساعدات الكن�سية الدامنركية DCA يف ليبيا، ومديرة 

 ،Charlotte Billoir ال�سيدة  لبنان  يف  املذكورة  اجلمعية 

و�سباط من اأجهزة القيادة ومن فوج الهند�سة.

الركن  العميد  من  �سهاداتهم  املتخّرجون  ت�سّلم  وقد 

نا�سيف الذي األقى كلمة قال فيها:

الذين  الليبيني،  االأخوة  من  عدد  بتخريج  اليوم  نحتفل 

االألغام  من  التخّل�ش  جمال  يف  تدريبية  دورة  بنجاح  اأنهوا 

 EOD2 - والثاين  االأول  مب�ستوييها  احل��روب  وخمّلفات 

الدامنركية  امل�ساعدات  جمعية  مع  بالتعاون   EOD1
الكن�سية  امل�ساعدات  جلمعية  املوازية  ليبيا،  يف   DCA
الدامناركية DCA يف لبنان، والتي تعمل على نزع االألغام 

لالأعمال  اللبناين  املركز  اإ�سراف  حتت  احل��روب،  وبقايا 

املتعلقة باالألغام منذ العام 2007.

واأ�ساف: اإّن م�سكلة االألغام والقنابل العنقودية وخمّلفات 

ل�سعوبنا  م�سرتكة  معاناة  متّثل  العربي  عاملنا  يف  احلروب 

كافة منذ زمن بعيد. ولبنان يبذل اأق�سى اجلهود ملعاجلة 

ا باأرواح املواطنني وممتلكاتهم.  هذه امل�سكلة، املرتّب�سة �سرًّ

مع  الوثيق  وتعاونكم  ال��دورة  هذه  يف  هنا  وجودكم  وما 

ال�سديقة،  واجليو�ش  احلكومية  غري  الدولية  املنظمات 

املزيد  واإعداد  املجال،  هذا  يف  التدريب  تفعيل  على  وال�سهر 

�سني، اإاّل تعبرٌي عن �سعوركم بامل�سوؤولية  من اخلرباء املتخ�سّ

الوطنية جتاه بلدكم العزيز ليبيا، وذلك بهدف احلّد من 

من  احلّد  وكذلك  املواطنني،  �سفوف  يف  الب�سرية  اخل�سائر 

االنعكا�ش ال�سلبي على االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية 

يف هذا البلد ال�سقيق.

اإىل  االإ���س��ارة  من  املنا�سبة،  ه��ذه  يف  ب��ّد  ال  قائاًل:  وختم 

قيادة  به  اأحاطتنا  الذي  ال�سخّي  واملعنوي  العملي  الدعم 

املركز  اإىل  بال�سكر  واأتقّدم  ال��دورة.  هذه  الإجناح  اجلي�ش 

بقدرات  ثقته  على  باالألغام  املتعّلقة  لالأعمال  الليبي 

ا اإىل جمعية امل�ساعدات الكن�سية  مركزنا، وال�سكر اأي�سً

رعاية  عاتقها  على  اأخ��ذت  التي   ،DCA الدامناركية 

الفريق املتدّرب يف لبنان، واإىل فوج الهند�سة وجميع املدّربني 

عليكم  متمّنًيا  ال��دورة،  خالل  املبذولة  جهودهم  على 

ا�ستثمار ما اكت�سبتموه والعمل على تطويره، ملا فيه خري 

بلدكم ال�سقيق.



جرى يف منطقة حنو�ش - حامات، 

احتفال تخريج عنا�سر من خمتلف 

بنجاح  اج��ت��ازوا  اجلي�ش،  وح���دات 

مهرة«،  و»رم���اة  »مداهمة«  دورت��ي 

اجلي�ش  من  �سباط  باإ�سراف  وذل��ك 

�ش. وفريق تدريب اأمريكي متخ�سّ

تراأ�ش االحتفال قائد مدر�سة القّوات 

خّمول  فادي  الركن  العقيد  اخلا�سة 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

ال�سباط  من  عدد  وح�سره  قهوجي، 

التدريب  فريق  اإىل  اإ�سافة  واملدعّوين 

االأمريكي. 

خّمول  الركن  العقيد  األقى  وق��د 

اأهمية  على  فيها  ���س��ّدد  كلمة 

ال��ت��دري��ب االح�����رتايف يف اجل��ي�����ش، 

اال�ستثنائية  املهّمات  من  انطالًقا 

ال��وح��دات  تنّفذها  التي  والنوعّية 

مواجهة  يف  �سّيما  ال  ال��ق��ت��ال��ي��ة، 

التنظيمات االإرهابية.

املتخّرجون  العنا�سر  نّفذ  بعدها، 

احل��ّي��ة،  ب��ال��ذخ��رية  قتالًيا  مت��ري��ًن��ا 

جمموعة  مهاجمة  فر�سية  ح��ول 

مّت  مبنى،  داخل  نة  متح�سّ اإرهابية 

من  اإهباط  عمليات  تنفيذ  خالله 

بوا�سطة  ثغرات  وفتح  ال��ط��واف��ات، 

الرماة  نريان  وا�ستخدام  املتفجرات، 

العنا�سر  ت��ق��ّدم  لتغطية  القنا�سة 

املهاجمة.

ال�سهادات  ت�سليم  مّت  اخلتام،  ويف 

الأع�ساء  الدروع  وتقدمي  للمتخّرجني 

الفريق االأمريكي.
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تخريج دورتي 

»مداهمة« 

و»رماة مهرة« 

يف مدر�سة 

القّوات اخلا�سة

اإجازة يف علم الفيزياء 

للمالزم اأول نادر اإي�ساكوف

نال املالزم اأول نادر اإي�ساكوف من فوج 

الفيزياء،  علم  يف  اإج��ازة  الثاين  التدخل 

من كّلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية.

جي�ش العلم والثقافة    جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   

جي�ش العلم والثقافة    جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   



رئي�ش الأركان

االأرك����ان  رئ��ي�����ش  ن���ّوه  كلمته  يف 

اجلامعيني  واالأ�ساتذة  ال�سباط  بجهود 

بقوله  امل��ت��خ��ّرج��ني  م��ه��ّن��ًئ��ا  امل���دّرب���ني 

�سابط  لقب  ال��ي��وم  »با�ستحقاقكم 

على  ت��ق��ف��ون  اجل���ي�������ش،  يف  رك����ن 

عيونكم  ويف  جديدة،  مرحلة  م�سارف 

وعلى  واالعتزاز،  الفرح  م�ساعر  تلمع 

واعٍد.  غٍد  ا�سراقات  ترت�سم  جباهكم 

هذا الغد الذي اأ�س�ستم له بالعرق واجلهد 

واال�سرار،  والعزم  االلتزام  وبروح  واملثابرة، 

�سيكون  ر،  املتب�سّ ال��راج��ح  وبالعقل 

كما  ���س��ك،  اأدن����ى  دون  م��ن  ل��ك��م 

بفارغ  تنتظركم  التي  ملوؤ�س�ستكم 

الع�سكرية  مكانتها  لتعلوا  ال�سرب، 

مزيٍد  نحو  قدًما  بها  ولتم�سوا  والوطنية، 

الوفري  باال�ستقرار  تعود  االإجن��ازات،  من 

واخلري العميم على الوطن باأ�سره«.

حيث  الطريق،  ب��داي��ة  »يف  واأ���س��اف: 

تقّلدمت  احلربية،  الكلية  يف  تخّرجتم 

والعزم  ب���االإرادة  امل�سونة  احل��ّق،  �سيوف 

اأهاًل  اأ�سبحتم  باأنكم  اإيذاًنا  واملعرفة، 

وحلمل  املوؤ�س�سة،  ميدان  يف  لالنخراط 

وال��وف��اء.  والت�سحية  ال�����س��رف  م�سعل 

فوؤاد  كلية  الكلية،  هذه  ومن  واليوم 

تتقّلدون  واالأرك���ان،  للقيادة  �سهاب 

التي  الِعلم  اأقالم 

من  بحرٍب  تن�سح 

املقرون  الِعلم  نور، 

ب����احل����ك����م����ة 

واخلربة،  والتجربة 

يدنو  ال��ذي  والِعلم 

واأبعاده  بتفا�سيله 

اإىل  واأه������داف������ه 

ال�سمولية  ق��م��م 

والذي  والكمال، 

��ن  اأُح�����سِ م��ا  اإذا 

كفيٌل  تطبيقه، 

�سنع  على  قادًرا  القائد  ال�سابط  بجعل 

اأي  يف  تنفيذه  على  واالإ���س��راف  ال��ق��رار، 

حتقيق  اىل  و�سواًل  الظروف،  من  ظرف 

النجاح والن�سر يف املعركة«.

»اإن  بالقول:  املتخّرجني  اإىل  وتوّجه 

اعتزازنا بكم بعد اأن اأ�سبحتم جاهزين 

الوحدات  يف  القيادية  الوظائف  لت�سّلم 

الكربى، وقادرين على تدريبها واإدارتها 

واملعايري  االأ�سول  وفق  ولوج�ستًيا،  قتالًيا 

يوازيه  ال�سحيحة،  والعلمية  الع�سكرية 

من  باتت  التي  الكلية  بهذه  اعتزازنا 

الع�سكري  التعليم  كليات  اأرق���ى 

العايل يف العامل. وهذا ما كان ليح�سل 

تخريج

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بو مارون
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كلية فوؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان

حتتفل 

بتخريج 67 

�سابًطا ركًنا

امتداد �سنة تعليمّية  واإرادة على  التخريج جل�ش 67 �سابًطا نهلوا مبثابرة وعزمية  على مقاعد 

�ساّقة، معارف ع�سكرية وعلمية وثقافية، و�سوًل اإىل املوعد املنتظر يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 

من  �سباط  اإىل  اإ�سافة  �سّمت،  والتي  الثالثني،  الأركان  دورة  تخريج  حفل  الريحانية:  والأركان- 

الها�سمية، وجمهورتي م�سر  الأردنية  اأجانب من اململكة  الأمنية، �سباًطا  الأجهزة  اجلي�ش ومن 

وال�سودان، ودولتي فرن�سا والربازيل.

تراأ�ش احلفل رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

وح�سره قائد الكلّية العميد الركن علي مّكه وعدد من ال�سفراء وامللحقني الع�سكريني وممّثلي قادة 

الأجهزة الأمنية واجلامعات والإدارات الر�سمية، اإىل جانب عدد من كبار �سباط اجلي�ش ومالك 

خالد  الركن  العميد  تال  وقد  املتخّرجني.  وعقيالت  الأبحاث  على  وامل�سرفني  واملدّربني  الكلّية 

ال�سباط  ال�سرف ويف مقّدمهم  اأ�سماء لئحة  لقب ركن، ومذكرة  املذكرات اخلا�سة مبنح  كنعان 

الثالثة يف املراكز الأوىل: املقدم �سادي نخله، املقدم الطيار رولن مرعب، املقدم البحري م�سطفى 

البحث  الأردن، و�سهادة  ال�سبوع من  الركن �سامل حممد عيد  الرائد  الأجانب  العلي، والأول بني 

الأول للمقدم اإيلي مينا. 



لوال جهود قيادتها و�سباطها ومدربيها، 

التعليم  مناهج  تطوير  على  و�سهرهم 

ومواكبة  وتقنياته،  التدريب  وو�سائل 

الع�سكري،  العلم  كل جديد يف جمال 

الذي ي�سهد يف هذا الع�سر قفزات نوعية 

التكنولوجية  الثورة  بف�سل  االأمام،  اإىل 

والتي  ال��ع��امل،  جت��ت��اح  ال��ت��ي  الهائلة 

بنية  باآخر، على  اأو  ب�سكل  انعك�ست 

اأداء  واإدارتها، وعلى  وتنظيمها  اجليو�ش 

املختلفة«. الوطنية  مهّماتها 

اللواء  ق��ال  املنطقة  يف  الو�سع  وع��ن 

االأزم��ات  خ�سّم  »يف  �سلمان:  الركن 

امل��ت��الح��ق��ة وال���ت���ح���والت ال��ك��ربى 

ال����ت����ي ت��ع�����س��ف 

مب���ن���ط���ق���ت���ن���ا 

ي�ستمّر  العربية، 

اجل���ي�������ش ع��ل��ى 

ع��ه��ده ووع����ده يف 

الدفاع عن لبنان 

من  وحت�����س��ي��ن��ه 

املحيطة  االأخطار 

ب���ه، ����س���واء اأت���ت 

م���ن خم��ط��ط��ات 

ال�������ك�������ي�������ان 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي 

ومياهنا  باأر�سنا  الطامع  العن�سري 

االإره��اب،  خمططات  من  اأو  وثرواتنا 

ما  الذي  الهّدام،  االإلغائي  الفكر  هذا 

جاهًدا  وي�سعى  �سمومه  يبّث  انفك 

لبنان،  اإىل  العبثية  معاركه  نقل  اإىل 

للنيل من هذا الوطن، تاريًخا وح�سارًة، 

جانب  واإىل  ومن��وذًج��ا.  ور�سالًة  ووح��دًة 

للجي�ش،  امل�سّرف  الوطني  ال��دور  ه��ذا 

يف  عليه،  ثابًتا  اللبنانيني  رهان  يبقى 

اإجراء  و�سمان  الدولة،  موؤ�س�سات  حماية 

اال�ستحقاقات الوطنية على اختالفها. 

االنتخابات  ذل��ك،  على  مثال  وخ��ري 

البلدية واالختيارية التي جرت منذ فرتة 

واحلرية  االأم��ان  من  مناخ  يف  ق�سرية، 

اإعجاب  والدميوقراطية، وكانت حمّط 

االأو�ساط املحلية والدولية على ال�سواء«.

اأحبط  كما  »اأّن��ه  جمدًدا  واأّك��د 

حماوالت  جميع  �سابًقا  اجلي�ش 

االإنت�سار  وحقق  تلك،  االإرهاب 

�سيحبط  عليه،  االإنت�سار  تلو 

هذا  من  حماولة  اأي  م�ستقباًل 

القبيل، فجي�سنا قوٌي بتما�سكه 

وا�ستعدادهم  رجاله  وب�سجاعة 

ا  اأي�سً الالحمدود للت�سحية، وقوٌي 

وبحّقه  حوله،  ال�سعب  بالتفاف 

ذرة  الدفاع عن كّل  يف  املقد�ش 

من ترابه الوطني«.

وبا�سم قائد اجلي�ش العماد جان 

الركن  اللواء  توّجه  قهوجي، 

بالتهنئة  املتخّرجني  اإىل  �سلمان 

ا  خم�س�سً امل�ستمّر،  والت�سجيع  اخلال�سة 

االأمنية  االأج��ه��زة  من  »رف��اًق��ا  بينهم 

العربية  اللبنانية، ومن جمهورية م�سر 

واململكة االأردنية الها�سمية وجمهورية 

اأثبتوا  والربازيل،  فرن�سا  ودولتي  ال�سودان 

اأهل  اأنهم  ومناقبيتهم،  بجهودهم 

بتمثيل  وج��دي��رون  وامل�سوؤولية،  للثقة 

ال�سديقة  وب��ل��دان��ه��م  م��وؤ���س�����س��ات��ه��م 

ع��ل��ى اأك���م���ل وج�����ه«. وق�����ال: »ل��ن 

اإىل  ال�سكر  توجيه  بالتاأكيد  اأن�سى 

اإىل  كما  املدربني،  واالأ�ساتذة  ال�سباط 

االآخر  الوجه  �سّكلت  التي  عائالتكم 

االأع��ب��اء  وحت��ّم��ل  الت�سحية  يف  لكم 

التدريب  م��ن  �سنة  ط��وال  احلياتية، 

املتوا�سل«.

وختامًا اأو�سى ممّثل القائد املتخّرجني 

ال��ذي  ال��رك��ن  لقب  م��ن  يجعلوا  ب��اأن 

و�ساعًدا،  االآن  من  مناكبهم  ع  �سري�سّ

موؤ�س�ساتهم،  �سرح  يف  اإ�سافًيا  ركًنا 

احل�سن  وتبقى  وم��ن��اع��ة،  ق��وة  ل��ت��زداد 

احل�����س��ني ل��وط��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب وع��ن��وان 

كرامته وعنفوانه.

الكلية قائد 

لفت  كلمة  الكلية  ق��ائ��د  واأل��ق��ى 
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ب�سهادة  باتت  الكلية  اأن  اإىل  خاللها 

املماثلة  الكلّيات  اأرق��ى  من  اجلميع 

وذخريتنا  »زادنا  اأّن  وموؤكًدا  العامل،  يف 

هما  وطريقنا  وم�سلكنا  املعرفة،  هما 

الالحمدود،  والعطاء  والتحديث  التطوير 

الذي  الوا�سح،  النجاح  فهو  هدفنا  اأّم��ا 

حمراء  �سارات  بو�سع  اليوم،  تتّوجونه 

عبور  ج�سر  متّثل  اأكتافكم  على 

وح�سن  للقيادة  الكاملة  االأهلية  اإىل 

يف  وال��واج��ب،  بامل�سوؤولية  اال�سطالع 

ال�سلم كما يف امليدان. 

حر�ست  التي  اجلي�ش  قيادة  و�سكر 

كل احلر�ش على حتقيقها، من خالل 

تقدمي الدعم للكلية، وتزويدها اأف�سل 

املتطّور؛  الع�سكري  التعليم  و�سائل 

يف  والتحديث  التطوير  اأن  اإىل  الف��ًت��ا 

مكّثفة  جهود  عرب  يجريان  الكلية، 

ومتوا�سلة ُتبذل مع املعنيني يف التعليم 

ممثاًل  ل��ب��ن��ان،  يف  ال��ع��ايل  اجل��ام��ع��ي 

مقدمها  ويف  الوطنية  اجلامعات  باأرقى 

اللبنانية«.  اجلامعة 

جهود  اأّن  »اإىل  مّكه  العميد  واأ�سار 

االأم��ن  م�سرية  على  و���س��ه��ره  اجلي�ش 

لالإرهاب،  البطويل  وت�سّديه  واال�ستقرار، 

رجاله  بذلها  التي  اجل�سام  والت�سحيات 

يف �ساحات املواجهة، قد اأّدت اإىل احتواء 

تاأثرياتها  م��ن  واحل���ّد  امل��خ��اط��ر  تلك 

على  ال�����س��ل��ب��ي��ة 

ل��ب��ن��ان و���س��ع��ب��ه، 

على  وح��اف��ظ��ت 

الوطنية  ال��وح��دة 

وال���ت���م���ا����س���ك 

حمّيًيا  الداخلي، 

ال�����س��ه��داء  اأرواح 

ومتمّنًيا  االأب����رار 

وال�سفاء  العافية 

ال������ك������ام������ل 

الذين  للجرحى، 

اأغ��ل��ى ما  ب��ذل��وا 

ل���دي���ه���م ع��ل��ى 

مذبح الوطن«.

اإىل  وت�����وّج�����ه 

امل����ت����خ����رج����ني 

ب��ال��ق��ول »اأن���ت���م 

اإىل  ترتقون  اليوم 

م��رات��ب ال��ق��ي��ادة 

وامل�������س���وؤول���ي���ة. 

����س���ه���ادات���ك���م 

َم��رت��ب��ة وه��ال��ة، 

وج���ي�������س���ك���م 

بحاجة  ووطنكم 

كل  يف  اإل���ي���ه���ا 

ووحداتكم  �ساح، 

منكم  ت��ن��ت��ظ��ر 

حتويلها اإىل عمل 

جمٍد يوؤدي للنجاح 

اأّن  يف  �سّك  وال  ميدان.  كل  يف  وللن�سر 

كل جهد بذلتموه على مدار �سنة من 

�ستدركون  املكثف،  النوعي  التعليم 

غًدا  ت��ع��ودون  حني  االإيجابية  نتائجه 

���س��ت��ج��دون  اإذ  وح���دات���ك���م،  ل��ق��ي��ادة 

مواجهة  على  ق��درة  اأك��ر  اأنف�سكم 

وعلى  ال�سعبة،  وامل��واق��ف  التحّديات 

االحتماالت...  خمتلف  مع  التكّيف 

ال�سبيل  هو  معارف  من  نهلتم  ما  الأّن 

يف  النق�ش  بع�ش  عن  للتعوي�ش  الوحيد 

على  كونوا  لذلك  والت�سليح.  العتاد 

م�ستوى االأمانة التي �ستحملونها، وعلى 

اأ�سداء،  رجااًل  بكم  الكلية  اأمل  قدر 

بالكلمة  واأك��ف��ي��اء  م�سوؤولني  وق���ادة 

وهدوء  الواثق  بجراأة  ت�سّرفوا  وال�سالح. 

بع�سبية  كوا  ومت�سّ املتمّكن،  العارف 

االنتماء اإىل جي�سكم ووطنكم«. 

طليع الدورة

عن  ال����دورة  طليع  ب��ع��ده��ا  وحت���ّدث 

العلم  »نهلنا  حيث  الغنّية  التجربة 

مع  وتبادلنا  نحتاج،  ما  بقدر  واملعرفة 

وتناق�سنا  واخل���ربات،  االآراء  معّلمينا 

وحلقاٍت  جل�ساٍت  يف  وبعمٍق  طوياًل 

جديدة  ب���روؤًى  منها  خرجنا  درا���س��ي��ٍة، 

هذا  يف  اأّن���ه  اإىل  م�سرًيا  ومو�سوعية، 
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ال�سرح تنتظم اأبجدية العلم الع�سكري 

املعارف  وترتاكم  حروفها،  وترتا�سف 

القلم  مع  ال�سيف  فيتكامل  والعلوم، 

ملواجهة  العقول،  وُتنار  االأدمغة  وُت�سقل 

فقط  لي�ش  التحّديات،  وخمتلف  العدو 

وثقافًيا  وعلمًيا  فكرًيا  بل  ع�سكرًيا، 

ا«.  اأي�سً

قائد  وحكمة  »�سهر  �ساكًرا  وحّيا 

ا  وخ�سو�سً واملعّلمني،  ومعاونيه  الكلّية 

بعلٍم  يوًما  تبخل  التي مل  اجلي�ش  قيادة 

�ساأن  رفعة  على  للحفاظ  معرفة،  اأو 

اأعلى  اإىل  بهم  وال��و���س��ول  �سّباطها، 

درجات االحرتاف«.

العرب  ال�سباط  ممّثل  األ��ق��ى  وب���دوره 

كمال  نا�سر  الركن  املقّدم  واالأجانب 

كلمة  ال�سودان،  من  عثمان  حمجوب 

حّيا من خاللها لبنان على االحت�سان 

وال��رع��اي��ة ل��ف��رتة م��ا ي��ق��ارب ال��ع��ام يف 

العريقة...  اخل��ال��دة  اجلي�ش  موؤ�س�سة 

ح��ي��ث ك��ان��ت ف���رتة م���ن ال��ت��ع��ارف 

من  مل�سناها  ال�سادق،  واالإخ��اء  والتاآلف 

وجنود  ورتباء  ومعلمني  ق��ادٍة  اجلميع، 

يف  املتخّرجني  ال�سباط  ال��زم��الء  وم��ن 

فوؤاد  كلية  ختاًما  و�سكر  الدورة.  هذه 

العلم  منارة  واالأرك��ان  للقيادة  �سهاب 

واملعرفة...

ال��ل��واء  وّق����ع  االح��ت��ف��ال  ويف خ��ت��ام 

�سلمان  ال��رك��ن 

الذهبي  ال�سجل 

ثم  ل��ل��ك��ل��ي��ة، 

ال�سورة  التقطت 

ال����ت����ذك����اري����ة 

مع  للمتخّرجني 

مم���ّث���ل ال��ق��ائ��د 

الكلّية  وق��ائ��د 

واالأ�������س������ات������ذة 

وتوّجه  امل��دّرب��ني، 

اإىل  اجل���م���ي���ع 

الكلية  مق�سف 

ح��ي��ث ت��ب��ادل��وا 

والدروع  االأنخاب 

التذكارية.
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الكلّية احلربية حتتفل بتخريج 

اخت�سا�سيني يف »دورة �سالح املعرفة«

اللواء خري: اجلي�ش والأجهزة 

الأمنية مثل اأ�صابع اليد الواحدة

اللواء ابراهيم: 

امل�صتقبل اإجناز يبنى بالعرق والدم

ال�صباط  دورة  ه��ي  امل��ع��رف��ة«،  »���ص��اح  دورة 

العام  لاأمن  العامة  للمديرية  الأوىل  الخت�صا�صيني 

ت�صّم �صابطني من اجلي�ش، وقد مّت تخريجها يف الكلية 

الأعلى  للمجل�ش  العام  الأم��ني  ح�صور  يف  احلربية 

حممد  الركن  اللواء  الع�صكري  املجل�ش  ع�صو  للدفاع، 

املدير  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثااً  خري 

العام لاأمن العام اللواء عبا�ش ابراهيم، رئي�ش جمل�ش 

الق�صاء الأعلى القا�صي جان فهد، قائد الكلية احلربية 

اأ�صاتذة  ال�صباط،  من  كبري  وعدد  غرّيب  فادي  العميد 

الكلية احلربية وذوي املتخرجني. 

الحتفال

�ييضييّمييت هيييذه الييييدورة اثيينيين واأربييعيين 

عدد  بينهم  متمّرًنا  اخت�ضا�ضًيا  مالزًما 

من  �ضباط  وتالمذة  الإناث،  من  كبري 

مالزمن  اإىل  بالإ�ضافة  الييعييام،  الأميين 

)طب  اخت�ضا�ص  اللبناين  اجلي�ص  من 

بدر  �ضربل  الطبيب  املالزم  هما  اأ�ضنان( 

وقد  �ضعب،  حممد  الطبيب  وامليييالزم 

الهند�ضة  بن  الخت�ضا�ضات  تييوّزعييت 

واملعلوماتية  الت�ضالت  وهند�ضة  املدنية 

الأعمال )24  اإدارة  )12 مالزًما متمّرًنا(، 

تالمذة   6( واحلقوق  متمّرًنا(  مالزًما 

�ضباط(. 

التن�ضئة  لدورة  املتخرجون  خ�ضع هوؤلء 

التي  احلربية  الكلية  يف  الع�ضكرية 

�ضختورة  روبييري  الركن  العقيد  اأدارهيييا 

وحّلت  الأ�ضقر،  رواد  الييرائييد  وم�ضاعده 

املالزم املتمّرن مرياي اإبراهيم يف طليعة 

املالزمن  تثبيت  يّتم  و�ييضييوف  اليييدورة. 

تالمذة  وترقية  رتبهم،  يف  املتمّرنن 

رتبة مالزم خالل عام من  اإىل  ال�ضباط 
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 5 )يف   2247 والقرار   2352 املر�ضوم  �ضدور 

كانون الأول 2015(.

الييوطيينييي  بالن�ضيد  الحييتييفييال  بييييداأ 

والأميين  اجلي�ص  ن�ضيدا  تيياله  اللبناين، 

العام على وقع اأنغام فرقة من مو�ضيقى 

الأ�ضطا،  ندمي  النقيب  بقيادة  اجلي�ص 

الكلية  قائد  و�ضّلم  املرا�ضيم،  ُتليت  ثم 

ال�ضهادات  غرّيب  فادي  العميد  احلربية 

للمتخّرجن.

كلمة اللواء الركن خري

الأعلى  للمجل�ص  العام  الأميين  األقى 

لييلييدفيياع وعيي�ييضييو 

امليييييجيييييلييييي�يييييص 

اللواء  الع�ضكري، 

حممد  اليييركييين 

قال  كلمة  خييري 

فيييييهييا: »بييكييلِّ 

فيييخيييٍر واعييييتييييزاز 

نييحييتييفييل اليييييييوم 

بييتييخييّرجييكييم، 

�ضباب  من  نخبة 

ليييبييينيييان، اأتيييييتييم 

الييكييّلييييية  اإىل 

�ضرح  احلييربييييية، 

والرجولة،  املعرفة 

ييعييو  واأنيييتيييم ميير�ييضّ

باأو�ضمة  اليي�ييضييدور 

والثقافة  الييعييلييم 

لت�ضيفوا  واملعرفة، 

اإليييييييهيييا اأو�ييضييميية 

مييين نييييوع اآخيييير، 

خيوطها  يحبك 

�ضرف  الييذهييبييييية، 

اإىل  النييييتييييميييياء 

الأمن  موؤ�ض�ضة  عريقة،  اأمنية  موؤ�ضي�ضة 

العام، واإىل موؤ�ضي�ضة اجلي�ص �ضياج الوطن 

القيمتن  وبييهيياتيين  احليي�ييضيين،  ودرعيييه 

تلتقطون  اليوم  اأراكيييم  الكبريتن، 

باأنَّ  وتوؤّكدون  اأطرافه،  كّل  من  املجد 

�ضتبقى  والأمنية  الع�ضكرية  موؤ�ض�ضاتنا 

دامت  ما  اجلبن،  عالية  الراأ�ص  �ضاخمة 

الوطن،  �ضباب  بو�ضلة  وجهة  متّثل 

لتفاعلهم  الييرحييب،  الييدافييئ  واحل�ضن 

يف  ومهاراتهم  كفاءاتهم  وا�ضتقطاب 

اأوجه احلياة �ضّتى«.

الييركيين خييري: »اإن  الييلييواء  واأ�ييضيياف 

و�ضائر  العام  والأميين  اجلي�ص  �ضتي  موؤ�ضّ

الوطن، هي مبنزلة  الأمنية يف  الأجهزة 

الأ�ضابع من اليد الواحدة، فلكلٍّ دورها 

تختلف  اأو  تتمايز  قد  التي  ومهّماتها، 

لكّنه  املجالت،  بع�ص  يف  �ضواها  عن 

من املحّتم اأنها ت�ضّب جميًعا يف خدمة 

ا  الهدف الأ�ضمى، وهو حماية لبنان، اأر�ضً

على  احلفاظ  كما  وموؤ�ض�ضات،  و�ضعًبا 

ا�ضتقراره، اأمنًيا كان اأو اجتماعًيا.

لي�ص ذلك ما يجمع موؤ�ض�ضاتنا فح�ضب، 

الع�ضكرية  التن�ضئة  ا  اأي�ضً هناك  بل 

ال�ضباط  يتلقاها  التي  الواحدة  والوطنية 

احلربية،  الكّلية  مقاعد  على  هنا 

والتي من �ضاأنها اأن ترتك اأثرها العميق 

نهاية  حتى  وتييرافييقييهييم  نفو�ضهم  يف 

التن�ضئة  هذه  الع�ضكرية.  م�ضريتهم 

�ضنع  يف  الأ�ضا�ص  �ضّكلت  طاملا  التي 

ح�ضرة  �ضعلتها  حمل  اجلي�ص،  اإجنازات 



عبا�ص  الييلييواء  العام  الأميين  عييام  مدير 

املوؤ�ض�ضة،  هييذه  من  ليجعل  ابراهيم، 

موؤ�ضي�ضة ناجحة بكّل ما للكلمة من 

خ قيمها وطّور اأداءها، �ضامًيا  معنى، فر�ضّ

املحلّية  ومبكانتها  الوطنّي  بح�ضورها 

واخلارجّية اإىل مرتبة م�ضّرفة«.

�ضنوات،  خم�ص  نحو  »ميينييذ  وتييابييع: 

�ضيا�ضية  اأزمات  ت�ضهد  العربية  واملنطقة 

واأحداًثا اأمنية خطرية غري م�ضبوقة، اأّدت 

العديد  يف  بنيوية  ت�ضّدعات  ح�ضول  اإىل 

ب�ضظاياها  وطالت  املنطقة،  بلدان  من 

من  الكثري  بييل  ل  الأخيييرى،  الييبييلييدان 

بفعل  وذلييك  البعيدة،  العامل  مناطق 

والجتماعية  الإن�ضانية  تداعياتها 

ما  الييذي  الإرهيياب  ومتييّدد  والقت�ضادية، 

انفّك ميار�ص اأعماله الإجرامية الب�ضعة 

حيثما ا�ضتطاع.

اجلي�ص  يف  اأنف�ضنا  على  اآلينا  لقد 

الأجهزة  �ضائر  مع  الوثيق  وبالتعاون 

من  اليينييار  األ�ضنة  مننع  اأن  الأميينييييية، 

منيًعا  ا  �ضدًّ فوقفنا  لبنان،  اإىل  المتداد 

يف مواجهة التنظيمات الإرهابية، التي 

ال�ضرقية  احلدود  اخرتاق  جاهدة  حاولت 

واإ�ضعال  الداخل  اإىل  للنفاذ  وال�ضمالية، 

بف�ضل  وا�ضتطعنا  والفو�ضى،  الفتنة  نار 

وجرحانا  �ضهدائنا  وت�ضحيات  �ضمودنا 

النت�ضارات  اأعظم  نحقق  اأن  الأبطال، 

جنتّث  واأن  التنظيمات،  هييذه  على 

وجييدت.  اأينما  وخالياها  �ضبكاتها 

واليوم نوؤّكد مّرة اأخرى، التزامنا القاطع 

العدّو  لييه  يخّطط  مّمييا  الييبييالد  حماية 

وجهان  وهما  والإرهييياب،  الإ�ضرائيلي 

بتداولها  ن�ضمح  ليين  واحييييدة،  لعملة 

كانت  ما  كائنًة  الوطن،  اأر�ييص  على 

امل�ضاعب والت�ضحيات«.

العملي  »بانخراطكم  قائاًل:  وختم 

قريًبا يف موؤ�ض�ضتي الأمن العام واجلي�ص، 

عروقهما،  يف  جييديييًدا  دًمييا  �ضت�ضّخون 

ينب�ص عزًما من �ضخٍر واإرادة من حديد. 

قدر  على  تكونوا  اأن  اأو�ضيكم  لييذا 

والن�ضباط  املناقبية  يف  مثاًل  امل�ضوؤولية، 

والتزام مبادئ اجلندية وثوابتها، وتذكروا 

املهنية  ر�ضالتكم  بن  تقرنوا  اأن  دائًما 

مهّمة  كّل  يف  الع�ضكرية  ور�ضالتكم 

جهدكم  ح�ضاد  ليكون  بها،  تقومون 

وعلى  موؤ�ض�ضتكم  يعود على  م�ضاعًفا، 

الوطن باخلري العميم«.

وبييا�ييضييم قييائييد اجلييييي�ييص الييعييميياد جييان 

للخريجن،  بالتهنئة  توّجه  قهوجي، 

�ضاحب  ابراهيم  الييلييواء  �ضكر  كما 

ال�ضجاعة،  واملواقف  الطّيبة  املبادرات 

التخّرج  هذا  فرحة  م�ضاركتهم  على 

الرائع. 

كلمة اللواء ابراهيم

عبا�ص  اللواء  العام  الأميين  عام  مدير 

اأن  »ُي�ضعدين  كلمته:  يف  قال  ابراهيم 

الكلية  رحيياب  يف  اليوم  بكم  نلتقي 

له  الذي  العظيم  املكان  هذا  احلربية. 

تن�ضى.  ل  ذكريات  ووجييداين  عقلي  يف 

�ضباط  بتخريج  مًعا  لنحتفل  جنتمع 

اخييتيي�ييضييا�ييضييييين 

�ضباط  وتيييالميييذة 

بعد انتهاء دورتهم 

اليييعييي�يييضيييكيييريييية 

»دورة  امليي�ييضييّميياة 

املعرفة«.  �ييضييالح 

خييييّرجييييت هيييذه 

�ضباًطا  الكلية 

كيييانيييوا مييفييخييرة 

الأداء  يف  للبنان 

واليييتييي�يييضيييحييييييية 

لكي  والييعييطيياء، 

يف  بيياحلييييياة  جيييدييييًرا  وطييًنييا  ن�ضتحق 

الإ�ضرائيلي  الإرهابن  م�ضاريع  مواجهة 

والتكفريي.

اأهمية وقيمة  احتفالنا هذا يكت�ضب 

د التعاون والتكامل  م�ضافة كونه يج�ضّ

تعمالن  �ضقيقتن،  موؤ�ض�ضتن  بيين 

لبنان  حلماية  والتن�ضيق  بالتكافل 

احلياة.  ولبنان  الر�ضالة  لبنان  التنّوع، 

مهمة  حلظة  املنا�ضبة  هييذه  ت�ضكل 

الذي  اجلمود  يف  �ضوء  بقعة  ومطمئنة، 

الواقع  جييراء  من  وي�ضّله،  البلد  ي�ضرب 

املرير الذي منّر فيه. 

ونحن  توهًجا  املنا�ضبة  األيييق  وييييزداد 

لالأمن  العامة  املديرية  تطوير  يف  من�ضي 

والكفاءات  بيياخلييرات  ورفييدهييا  العام 

الأهيييداف  اإطيييار  يف  وذلييك  املتخ�ض�ضة، 

الوطنية التي و�ضعناها لبناء وطن احلرية 

والكفاءة واملواطنة...«.

اأن  »�ضبق  ابييراهيييييم:  الييلييواء  واأ�ييضيياف 

بعد  مييين جييامييعيياتييكييم  تييخييّرجييتييم 

وبف�ضل  العلمي،  التح�ضيل  من  م�ضرية 

مرة  نحتفل  ومواطنيتكم  �ضغفكم 

احلقول  يف  للعمل  بتخّرجكم  ثانية 

اأنتم  ها  والإداريييية.  والقانونية  الأمنية 

املوؤ�ض�ضة  رحييم  ميين  �ضباًطا  تخرجون 

الع�ضكرية. تنتقلون اإىل ح�ضن املديرية 

العام لت�ضخوا دًما وجهًدا  العامة لالأمن 

وطنية  بخلقية  مت�ضّلحن  نوعين، 

رفاقكم  مييع  وت�ضّكلوا  ومييعييرفييييية، 

حيوية  يعك�ص  متما�ضًكا  جيي�ييضييًدا 

الوطن  كل  خلدمة  وم�ضتدامة  نوعية 

بناًء على  املقيمن،  واملواطنن، وجميع 

اأو  حماباة  دون  من  والأنظمة،  القوانن 

ذلك  عك�ص  كييان.  �ضبب  لأي  متييز 

ونحن  ونهايتكم،  ف�ضلكم  يعني 

ف�ضل  قامو�ضنا  يف  لي�ص  العام  الأميين  يف 

وتقاع�ص وترّدد.

منكم  كييل  �ييضييبيياًطييا،  تخّرجكم 

طويتم  اأنييكييم  يعني  اخت�ضا�ضه،  يف 

عهدمتوها،  التي  املدنية  احلياة  �ضفحة 

وتطوعتم خلدمة لبنان، مع ما يف ذلك 
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من اأكالف وم�ضّقة تفرت�ضها املهمات 

الييواجييبييات  اأو  بها  �ضتكلفون  الييتييي 

�ضباًطا  كونكم  �ييضييتييوؤدونييهييا.  الييتييي 

تقني،  رافد  اأنكم  يعني  اخت�ضا�ضين 

يف  يهتّز،  ول  يتزعزع  ل  ثابت  واأ�ضا�ص 

بنيان حفظ الأمن وحفظ وطنكم، من 

وموؤ�ض�ضتكم.  ق�ضمكم  احرتام  خالل 

ل  تييواجييدمت،  واأييينييمييا  كنتم،  واأييينييمييا 

والإن�ضان  القوانن  احرتام  اإل  لكم  هّم 

يف  ال�ضلوك  والتزام  وحقوقه،  وكرامته 

اأهٌل  وانتم  اخرتمتوها  التي  م�ضريتكم 

عملكم،  على  احلرفية  واإ�ضفاء  لها، 

على  املعقودة  الآمييال  من  جزء  لأنكم 

املديرية العامة لالأمن العام«.

احلياة  من  »�ضتنتقلون  قائاًل:  وتابع 

الع�ضكرية  احلياة  ف�ضاء  اإىل  املدنية 

وانيي�ييضييبيياطييهييا، حيييييث مييينييع انييتييقييال 

فريو�ضات الطائفية واملذهبية واملناطقية 

ولوؤكم  والعائلية.  ال�ضخ�ضية  وامل�ضالح 

للبنان والإن�ضان فيه اأوًل واأخرًيا. واعلموا 

واملقيمن  واللبنانين  لبنان  اأميين  اأن 

حق  اأر�ييضييه  على 

وهو  هييوؤلء.  لكل 

واجييييب �ييضيينييوؤديييه 

ومناقبية،  بب�ضالة 

الييظييروف  ظييل  يف 

الييتييي يييواجييهييهييا 

كل  على  وطننا 

الأمنية  امل�ضتويات 

والييي�يييضيييييييا�يييضييييييية 

والقيييتييي�يييضييياديييية 

والييييبيييييييييئييييييييية، 

ييييا  وخيييي�ييييضييييو�ييييضً

رفاقنا  كق�ضية  منها،  الإنيي�ييضييانييييية 

عن  ف�ضاًل  املخطوفن،  الع�ضكرين 

اأخرى.  واأمييور  ال�ضورين  الوافدين  ملف 

وم�ضائل مينع  فكلها عوامل ح�ضا�ضة 

اأو  معها  التعاطي  يف  التهاون  باًتا  منًعا 

التغا�ضي عنها«.

بالدولة  الثقة  بناء  اإىل  اأخييرًيا  ودعاهم 

اأن امل�ضتقبل ل  اإىل  ومبوؤ�ض�ضاتها، م�ضرًيا 

يعطى، فهو اإجناز يبنى بالعرق وبالدم اأًيا 

تكن الت�ضحيات...

جان  الييعييميياد  اجلي�ص  قييائييد  و�ضكر 

قهوجي، وقائد الكلية احلربية العميد 

واملدربن،  الكلّية  و�ضباط  غرّيب  فادي 

وكل من �ضاهم يف اإجناح هذه الدورة.

الدروع بن ممثل قائد  ثم جرى تبادل 

اللواء  وبن  خري  الركن  اللواء  اجلي�ص 

بجولة  قاما  اللذين  ابراهيم  عبا�ص 

تفّقدية على املباين اجلديدة يف الكلية 

احلربية برفقة قائدها العميد غرّيب.

اأمام  التذكارية  ال�ضور  التقاط  وبعد 

الن�ضب التذكاري، �ضرب اجلميع نخب 

املنا�ضبة يف ردهة ال�ضرف يف الكلية.







املمّون الرئي�ش

اأوِكلت  التي  املهمات  هي  ما   •
للمديرية؟

التاأليل  مييديييرييية  تعتر   -

التاأليل  لعتاد  الرئي�ص  املمّون 

فهي  اجلي�ص،  يف  ومتّمماته 

التاأليل،  و�ضبكات  والرامج  العتاد  و�ضيانة  حتقيق  تتوىّل 

اللبنانية.  الأرا�ييضييي  خمتلف  على  املنت�ضرة  القوى  مل�ضلحة 

بت�ضّرف  املو�ضوعة  ال�ضلفات  بيياإدارة  املديرية  تقوم  كذلك، 

و�ضلفة  املعلوماتية  جتهيزات  )�ضلفة  التاأليل  مدير 

القطع  تاأليل  بييرامييج  معظم  وتييعييّد  �ضيانتها(، 

على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  معتمدًة  بتحديثها،  وتقوم  والوحدات 

مدنين  وموظفن  واأفييراد  ورتباء  �ضباط  من  عنا�ضرها  قدرات 

وكفاءاتهم.

و�ضبكاته  التاأليل  اأنظمة  املديرية  تدير  �ضبق،  ما  اإىل  اإ�ضافة 

املوا�ضفات  تنّظم  كما  الإنرتنت،  خدمة  وتوؤّمن  اجلي�ص،  يف 

يف  امل�ضتجدات  كل  متابعة  يتطّلب  ما  التاأليل  لعتاد  الفنية 

مدر�ضة  يف  اجلي�ص  وعنا�ضر  عنا�ضرها  وتييدّرب  املجال،  هييذا 

املعلوماتية من خالل دورات ومكاتب.

م�صاريع مواكبة املتطور

يف  وتغرّيات  تطورات  ا  يومياً ت�صهد  هائلة  �صرعة  ع�صر  نعي�ش   •
فما  والت�صال،  التوا�صل  وتكنولوجيا  واملعلوماتية  الإنرتنت  جمال 

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

�أجهزة 

�لقيادة
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مديرّية التاأليل

الباب الذي عرب منه لبنان 

اإىل ع�صر املعلوماتية 

ا للتطّور ما زال م�صّرعاً

اأوىل  لبنان  العام 1968 خطا  يف 

املعلوماتية  باجتاه  اخلطوات 

للمركز  اجلي�ش  اإن�صاء  خال  من 

كان  الذي  ل��اإدارة،  الإلكرتوين 

ا من نوعه يف الباد. فريداً

ا�صم  ُعّدل  الثمانينيات  مطلع 

التاأليل،  مديرية  لي�صبح  املركز 

وتطّورت  منت  التي  واملديرية 

متّثل اليوم اأحد اأبرز وجوه مواكبة 

التكنولوجيا املعا�صرة يف لبنان.

الركن  العميد  التاأليل  مدير 

مروان ال�صكر يتحّدث ل�»اجلي�ش« 

عن مهمات املديرية، ويرافقها يف 

ال�صوء  ت�صّلط  الأق�صام  على  جولة 

اإعداد  من  ا  بدءاً العمل،  اآلية  على 

اأمن  حتقيق  اإىل  و�صولاً  الربامج 

املعلوماتية.

مدير التاأليل العميد الركن مروان ال�سكر



التي  والتدابري  الإج��راءات  هي 

قطار  ملواكبة  بها  تقومون 

التطّور ال�صريع؟

�ضياق مواكبة  بالقول: يف  ال�ضكر  الركن  العميد  يجيب 

عّدة  املديرية  نّفذت  وال�ضريع  الهائل  التكنولوجي  التطّور 

خطوات، منها:

- ن�ضر التاأليل يف خمتلف املجالت يف اجلي�ص، وتوزيع خدمة 

الإنرتنت على كل الوحدات املنت�ضرة، والعمل على حمايتها 

بوا�ضطة اأمن املعلوماتية بالتعاون مع وزارة الت�ضالت.

اللبنانية  الأرا�ضي  كامل  تغّطي  تاأليل  �ضبكات  اإن�ضاء   -

حتقيقه  مّت  ما  )منها  ببع�ضها  الع�ضكرية  املراكز  وو�ضل 

ومنها ما ُيعمل على اإجنازه(.

اإن�ضاء مركز  اإىل  املديرية  بالتعاون مع  - �ضعي قيادة اجلي�ص 

للمعلومات Data Center ي�ضاهم يف توحيد قواعد البيانات، 

وميّهد لعتماد نظام قيادة و�ضيطرة م�ضتقباًل.

- ا�ضتحداث ق�ضم اأمن املعلوماتية يف املديرية، والعمل م�ضتمّر 

درا�ضات  لالإّطالع على كل جديد من خالل  الق�ضم  يف هذا 

�ضة،  متخ�ضّ �ضركات  مع  التوا�ضل  اإىل  بالإ�ضافة  واأبحاث، 

ومتابعة حما�ضرات وندوات وموؤمترات يف اخلارج.

تعمل  )التي  البيومرتية  الأنظمة  اعتماد  اإمكان  درا�ضة   -

على الب�ضمات( يف اجلي�ص.

- امل�ضاهمة يف اإجناز درا�ضة توؤّمن الدمج بن مديرّيَتي التاأليل 

والإ�ضارة، عر ا�ضتحداث ركن جديد لالت�ضالت واملعلوماتية.

اأق�ضام،  خم�ضة  من  املديرية  تتاأّلف  التاأليل،  مدير  وي�ضيف 

الإداري،  الق�ضم  التقني،  الق�ضم  والتوجيه،  الأمن  ق�ضم  هي: 

اأمن املعلوماتية وق�ضم التعليم، اإ�ضافة اإىل مدر�ضة املعلوماتية، 

وتتوّزع املهمات على هذه الأق�ضام.

الق�صم التقني

وفرع  الدرا�ضات  فرع  ن:  اأ�ضا�ضيَّ فرَعن  الق�ضم  هذا  ي�ضّم 

�ضايغ،  األك�ضندر  املهند�ص  الرائد  رئي�ضه  ويو�ضح  ال�ضبكات. 

اجلي�ص  مل�ضلحة قطع  الرامج  بو�ضع  ُيعنى  الدرا�ضات  فرع  اأّن 

ووحداته. وقد اأجنز لغاية اليوم ما ُيقارب املئة برنامج، معتمًدا 

وموّظفيه.  وع�ضكرييه  �ضباطه  ب�ضكٍل كامل على كفاءة 

والعمالنية،  الإدارييية  القطع  يف  حالًيا  امل�ضتثمرة  الرامج  اإّن 

والإدارية  املالية  املجالت  خمتلف  ت�ضمل  �ضرّية،  م�ضتوى  حتى 

والتدريبية والعمالنية. اإّن توافر هذه الرامج اإ�ضافة اإىل اإمكان 

وفر  اإىل  اأّدى  القيادة،  ب�ضبكة  والوحدات  القطع  ربط خمتلف 

امللفات  تبادل  اأتاح  الآليات، كونه  وحركة  الوقت  يف  كبري 

.FTPالإلكرتونية على خمتلف اأنواعها من خالل خدمة الي

الرامج  وو�ضع  احلاجات،  درا�ضة  ا  اأي�ضً الفرع  عمل  يت�ضّمن 

وجتريبها ثم حتميلها لدى القطع امل�ضتفيدة، وتدريب العنا�ضر 

برجمة  تقنيات  الإطييار  هذا  يف  وُت�ضتخدم  ا�ضتخدامها.  على 

عمل  طبيعة  بح�ضب   )Win- Web- Mobile( خمتلفة 

و�ضبكات  وعتاد  تقني  عديد  من  يتوافر  ما  ووفق  الرنامج، 

�ضبط  يف  ت�ضاهم  الرامج  هذه  امل�ضتفيدة.  القطع  لدى  تاأليل 

�ضاحبة  لطة  لل�ضّ اأ�ضا�ضية  اإح�ضاءات  وتوؤّمن  الإداري  العمل 

القرار.

من اأهم الرامج املنّفذة:

- توحيد التاأليل يف الألوية والأفواج يف ما يتعّلق بي: الإ�ضبارة، 

حما�ضبة العتاد ونتائج الدورات واملكاتب الدرا�ضية.

ي�ضّهل  الييذي  القوامة،  مديرية  مل�ضلحة  الرواتب  برنامج   -

احت�ضاب احلقوق واملح�ضومات، وتوطن احلقوق يف امل�ضارف.

اأ�ضبح  حيث  كتيبة،  م�ضتوى  حتى  الريد  مداولة  برنامج   -

ومتابعة مهل  الريد  واإح�ضاء  البحث عن مرا�ضلة  ال�ضهل  من 

التنفيذ. و�ضُي�ضار اإىل درا�ضة اعتماد التوقيع الإلكرتوين يف هذا 

املجال.

الزبائن  الأ�ييضييا�ييضييييين،  املييمييّونيين  لييدى  الييعييتيياد  حما�ضبة   -

وامل�ضتفيدين.

- و�ضع ترقيم حملي للعتاد امل�ضتخدم يف اجلي�ص والعمل على 

التعليمات  وفق  العتاد  ملحا�ضبة  موّحد  جديد  برنامج  و�ضع 

اجلديدة.

واملدر�ضية  املر�ضية  امل�ضاعدات  برامج  ذلييك،  اإىل  وُي�ضاف 

بيوت  حما�ضبة  ومراقبتها،  املحروقات  اإدارة  والجتماعية، 

اجلندي، وبرامج عمالنية مثل برنامج نريان املدفعية والهاون 

وغريها.

مبّد  فُيعنى  التقني،  للق�ضم  التابع  ال�ضبكات  فرع  اأّمييا 

�ضبكات املعلوماتية يف اجلي�ص، وبتو�ضيع ال�ضبكات املتوافرة 

وامل�ضتو�ضفات  املناطق  طبابات  ربييط  مثاًل  احليياجيية،  وفييق 

اإىل  اإ�ضافة  بييدارو،  يف  املركزية  للطبابة  التابعة  الع�ضكرية 

اأنظمة  واإدارة  وتيوميها  وبرجمتها  ال�ضبكات  هذه  م�ضك 

�ضبكات  حالًيا  تتوافر  الإنييرتنييت.  خدمة  وتييوزيييع  اخليييوادم 

�أجهزة 

�لقيادة
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معظم  يف   )LAN( داخلية  معلوماتية 

قيادات  ميين  وعييدد  الثابتة  الييوحييدات 

توفري خدمة  مّت  وقد  العمالنية.  القطع 

القطع  حييقييوق  حتييديييد  بعد  الإنييرتنييت 

احلقوق،  جييدول  وفييق  وتوزيعها  منها، 

وباتت قيادة اجلي�ص توؤّمن هذه اخلدمة 

ال�ضركات  ميين  بييدًل  للقطع   )ISP(

الريد  خيييادم  نقل  مّت  كما  املييدنييييية. 

army.gov.lb من �ضركة  الإلكرتوين 

مدنية اإىل اجلي�ص.

الق�ضم حالًيا م�ضاريع خمتلفة  ويدر�ص 

والوحدات  القطع  ربط  تاأمن  اأبييرزهييا: 

طلب  ن�ضبًيا،  عالية  ات�ضال  ب�ضرعة  اجلي�ص  قيادة  ب�ضبكة 

من  النتهاء  بعد  القيادة  مل�ضلحة  معلومات  مركز  تاأمن 

تنفيذ ال�ضبكات وا�ضعة النطاق )WAN( وت�ضغيلها، وحتديد 

حاجات اجلي�ص من الرامج العمالنية التي ت�ضاهم يف تطوير 

نظام القيادة وال�ضيطرة.

الق�صم الإداري

الإداري  العقيد  رئي�ضه،  يفيدنا  ما  وفق  الإداري  الق�ضم  يتوىّل 

املديرية  م�ضتوى  على  اللوج�ضتية  مهّمات  النابل�ضي  ام  ب�ضّ

)حما�ضبة معدات، ت�ضديد �ضلفات خدمات، م�ضك اإ�ضبارات، 

اجلي�ص  م�ضتوى  على  املمّون  دور  يييوؤّدي  وهو  حرا�ضة...(  نقل، 

ككّل يف ما يخ�ّص عتاد التاأليل.

التاأليل،  عتاد  من  اجلي�ص  حاجات  الإداري  الق�ضم  يحّدد 

املطلوب  العتاد  ويحّقق  للمديرية،  ال�ضنوية  املوازنة  ر  ويح�ضّ

مل�ضاريع التاأليل الكرى على م�ضتوى اجلي�ص، ويدير هذا العتاد 

يقرتح  ثم  ال�ضراء(،  اأو  التلزمي  )عر  وا�ضتالمه  حتقيقه  بعد 

خطط توزيعه على قطع اجلي�ص ووحداته. لكن دوره ل ينتهي 

بعد  العتاد  مب�ضاعفة  يقوم  فهو  هنا، 

التوزيع طاملا هو قيد ال�ضتعمال.

الق�ضم  حّققه  الذي  العتاد  �ضمن  من 

اجلي�ص،  يف  وتطوره  التاأليل  انت�ضار  مع 

 4300 من  احلا�ضوب  اأجهزة  عييدد  زيييادة 

يف   7000 حييواىل  اإىل   2014 العام  يف  جهاز 

ارتفع  كذلك،  احلايل.  العام  منت�ضف 

 active board التفاعلية  الألواح  عدد 

مييوّزعيية  لييوًحييا،   41 اليييييوم  حتى  ليبلغ 

واملعاهد  الكليات  يف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكٍل 

الكليات  بيياأرقييى  اأ�ييضييوة  الع�ضكرية، 

اأ�ضاليب  تعتمد  التي  اجلامعية  واملعاهد 

لعتاد  حياة  �ضجّل   3300 حواىل  تنظيم  ومّت  احلديثة.  التدريب 

تاأليل خمتلف.

يف  الإلكرتوين  امل�ضغل  ينّفذها  وامل�ضاعفة  التعّهد  اأعمال 

الق�ضم، حيث بلغ عدد اأجهزة التاأليل التي اأُدِخَلت اإىل امل�ضغل 

يف العام 2015 حواىل 2600 جهاًزا، مّتت م�ضاعفتها من دون اأن 

�ضة.  تكون هناك حاجة اإىل ال�ضتعانة بفنّين من خارج املوؤ�ضّ

لتعبئة احلر  املديرية م�ضغاًل حديًثا  اأن�ضاأت  اأخرى،  من جهة 

وذلك لتوفري كلفة حمابر الطابعات يف اجلي�ص )حواىل 3200 

طابعة(.

دورات  ملتابعة  ع�ضكرّين  اأوفَدت  املديرية  اأّن  اإىل  ُي�ضار  هنا 

مقت�ضبة ومتّر�ص لدى كرى ال�ضركات املوردة يف لبنان، لتنمية 

الكتفاء  زيييادة  اإىل  اأّدى  مّما  وخراتهم،  التقنية  معارفهم 

املدين يف  القطاع  العتماد على  والتقليل من  للق�ضم  الذاتي 

م�ضاعفة العتاد املعّطل. وبذلك مّت حتقيق وفر جّيد، بالإ�ضافة 

اأمن املعلومات  اأق�ضى درجات احليطة يف ما يخ�ّص  اإىل تاأمن 

الع�ضكرية.

ق�صم التعليم

ق�ضم  ييييتييياأليييف 

اليييتيييعيييليييييييم ميين 

هيييي:  فيييييييروع   3

اليييييتييييياأهيييييييييييل، 

والتوثيق  املكتبة 

والطباعة. 

هذه الفروع توؤّدي 

رئي�ضة،  مهمات 
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العتاد املعّطل

الرائد ربيع بغدادي

ام النابل�سي العقيد الإداري ب�سّ



رئي�ص  يفيدنا  ما  وفق  اأبرزها 

بغدادي:  ربيع  الرائد  الق�ضم 

يف  املديرية  عنا�ضر  لتعليم  الآيلة  والو�ضائل  املناهج  اقييرتاح 

بهدف  املعلوماتية  مدر�ضة  مع  والتن�ضيق  اخت�ضا�ضهم،  حقل 

دعت  كّلما  وحتديثها  اجلي�ص  �ضعيد  على  املناهج  حتديد 

ال�ضنوية  التعليم  الق�ضم على خطة  احلاجة. كذلك، يّطلع 

املديرية من  �ضعيد  ويطّبقها على  اجلي�ص  قيادة  ال�ضادرة عن 

يلزم  ما  وكل  التعليمّية  والزيارات  املحا�ضرات  حتديد  خالل 

لتطبيقها.

ويجّهزها  املديرية  مكتبة  الق�ضم  يدير  كما 

باملراجع العلمية احلديثة يف حقل املعلوماتية.

مدر�صة املعلوماتية

تدريب العن�ضر الب�ضري وتطوير معارفه حول كل 

ملديرية  املعلوماتية، �ضرورة ملّحة  جديد يف جمال 

املعلوماتية  مدر�ضة  اأهمية  هنا  من  التاأليل، 

ل قائدها العقيد املهند�ص روبري من�ضور  التي يف�ضّ

مهّماتها التدريبية على ال�ضكل الآتي:

يف  الدرا�ضية  املكاتب  بتدريب  املدر�ضة  تقوم 

والييدورة   -5-4-3-2-1( املعلوماتية  اخت�ضا�ص 

حتديث  تتوىّل  وهي  مييالزم(.  لرتبة  التاأهيلية 

اجلي�ص،  يف  املعلوماتية  اخت�ضا�ص  مناهج 

حول  والأفيييراد  للرتباء  تقوية  دورات  وتنظيم 

�ضة  مناهج املعلوماتية اجلديدة، واأخرى متخ�ضّ

واأميين  والأنظمة  ال�ضبكات  اإدارة  جمييال  يف 

املعلوماتية والرجمة. كذلك تنّظم املدر�ضة 

دورات حول برامج وتطبيقات ينتجها الق�ضم 

التقني للتدريب على ا�ضتخدامها.

 Active تفاعلًيا  لوًحا   41 حتقيق  مّت  اأخييرى،  جهة  من 

اأ�ضاليب التدريب احلديثة، ما اقت�ضى  Board ت�ضتخدم �ضمن 
التدريب على ا�ضتخدامها.

Cisco التعاون مع

من  الكثري  على  اجلي�ص  لعتماد  ونظًرا  ذلك،  مييوازاة  يف 

ال�ضبكات  عتاد  يف  الرائدة  العاملية   Cisco �ضركة  منتجات 

اجلي�ص  يف  �ضي�ضكو  اأكادميّية  اإن�ضاء  مّت  اخلييوادم،  واأجهزة 

اللبناين Lebanese Army Cisco Academy �ضمن مدر�ضة 

�أجهزة 

�لقيادة
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اللبنانية-  اجلامعة  مع  التعاون  مّت  البداية  يف  املعلوماتية. 

 ،IT Essentials لإعداد مدّربن يف منهاج LAU الأمريكية

ثم اأبرمت اتفاقية تعاون اأخرى مع اجلامعة اللبنانية لتدريب 

 CCNA Cisco Certified Network منهاج  يف  مدّربن 

.Associate
رها  على �ضعيد اآخر، تنّظم حما�ضرات وندوات علمية يح�ضّ

�ضركات  من  مندوبون  اأو  الخت�ضا�ص،  وفق  املديرية،  �ضباط 

وفق احلاجة،  التطبيقات  اأو  الرامج  لعر�ص  �ضة  مدنية متخ�ضّ

بالتطّوع  للراغبن  وتطبيقية  تقنّية  اختبارات  جُترى  كما 

اأو  اجلي�ص،  مل�ضلحة  معلوماتية  اخت�ضا�ص  فرد  اأو  رتيب  ب�ضفة 

هذا  يف  اجلي�ص  مع  بالتعاقد  الراغبن  للمدنين  حتى 

الخت�ضا�ص.

اأمن 

املعلوماتية

ملييييواجييييهيييية 

التعّر�ص  خطر 

ليييليييخيييروقيييات 

الإلييكييرتونييييية، 

ق�ضم  اإن�ضاء  مّت 

جيييدييييد داخييييل 

التاأليل  مديرية 

ُييييعييينيييى بييياأمييين 

امليييعيييليييومييياتييييييية 

وحيييييييميييييييايييييييية 

من  املييعييلييومييات 

والتخريب،  ال�ضرقة 

الق�ضم  هذا  ورئي�ص 

املهند�ص  الرائد  هو 

م�ضطفى النّداف.

يييو�ييضييح ميي�ييضيياعييد 

الرائد  الق�ضم  رئي�ص 

اأّن  الييهييا�ييضييم  وليييييم 

حييميياييية املييعييلييومييات 

تييي�يييضيييميييل: حييميياييية 

و�ضع  مييكييان  حماية  والكمبيوترات ال�ضبكة،  العتاد 

و�ضبط الدخول اإليها، حماية الكمبيوتر بحّد ذاته من اخلرق 

اأو الأذّية، وحماية �ضبكة الأجهزة املو�ضولة على الإنرتنت حتى 

ل تتّم �ضرقة املعلومات منها.

ولتحقيق احلماية، يعمل الق�ضم على حتديث تعليمات اأمن 

املعلوماتية ب�ضكٍل م�ضتمّر، كما يقوم بدرا�ضة الرامج امل�ضادة 

للفريو�ضات وحتقيق املنا�ضب منها وحتميله. ويف �ضياق حماية 

الييي�يييضيييبيييكيييات 

والأجيييييييييهيييييييييزة 

مييييييين خميييياطيييير 

و�ضرقة  التخريب 

ذ  تنفَّ املعلومات، 

حمييييياولت خييرق 

 Penetration (

 )t e s t i n g
ليييييالأنيييييظيييييمييييية 

امليييييعيييييتيييييميييييدة، 

لييتييحييديييد نييقيياط 

املحتملة  ال�ضعف 

 Vulnerability(

 )Management
والعمل على معاجلتها. كذلك، ينّظم الق�ضم ندوات توعية 

ويقوم  املعلوماتية،  اأمن  جمال  يف   )Awareness sessions(

املم�ضوكة  ال�ضبكات  على  املتداولة  املعلومات  بت�ضنيف 

ذ هذا العمل من خالل  وغري املم�ضوكة من قبل اجلي�ص. ُينفَّ

ا�ضتك�ضاف  على  يعمل  فييرع  للق�ضم:  تابعة  فييروع  ثالثة 

تاأمن  يتوىّل  الذي  الأبحاث  فرع  م�ضتمّر،  ب�ضكل  الأخطار 

و�ضائل احلماية املنا�ضبة وحماية امل�ضتخدم، وفرع التدخل الذي 

يتحّرك عند وقوع خطر ملعاجلته اأو للحّد من انت�ضاره، وملراقبة 

اخلروق.

اأن  على  ال�ضكر  الركن  العميد  ي�ضّدد  اجلولة،  ختام  يف 

با�ضتمرار  ت�ضعى  التحديات،  بع�ص  من  وبالرغم  املديرية، 

كفاءة  على  بالعتماد  اإليها  املوكلة  املهمات  تنفيذ  اإىل 

عنا�ضرها. ويو�ضي بتفعيل اأق�ضام التاأليل يف املناطق للتخفيف 

من عبء املهمات امللقاة على عاتق املديرّية...
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اإعداد:

با�صكال معّو�ش بومارون

يف ثكناتنا
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مع�سكر عرمان:

القاعات وال�صاحات 

والتدريب... 

ا للعلم واخلدمة دوماً

مع�صكر  بات   ،1995 العام  يف  ان�صائه  منذ 

املعامل  من  ا  واحداً عرمان،  يف  العلم  خدمة 

اآلف  تدّرب  اأرجائه  ففي  ال�صمال.  يف  البارزة 

ومن  العلم،  خلدمة  تاأديتهم  اإطار  يف  ال�صباب 

قبل  القطع،  يف  اخلدمة  اإىل  انطلقوا  �صاحاته 

اأن يعودوا اإىل حياتهم املدنية حاملني جتارب 

وذكريات كثرية.

لكن  العلم،  خدمة  بقانون  العمل  توّقف 

الواقع يف ثكنة حنا غ�صطني، ما زال  املع�صكر 

التي  الثكنة  مرافق  �صائر  كما  باحلياة،  ي�صج 

لإعادة  الأعمال  من  الكثري  اإجناز  �صهدت 

احلديث  التدريب  واقع  يتطلبه  مبا  تاأهيلها 

من  املزيد  ولتوفري  وجتهيزات،  من�صاآت  من 

اخلدمات.

قرقفي  جورج  الركن  العميد  املع�صكر  قائد 

مرافق  عن  يتحدث  »اجلي�ش«  ا�صتقبل  الذي 

يف  تنّفذ  التي  الن�صاط�ات  وع��ن  الثكن�ة 

املع�صكر.

اأول دخولو...

الثكنة،  اإىل  و�ضولنا  فييور 

بات  مدخلها  اأن  لحظنا 

عليه،  كييان  مييا  غييري  على 

الأعيييميييال امليينييّفييذة حييديييًثييا 

بالرتياح:  �ضعوًرا  لدينا  وّلدت 

بوابات  مييع  جميل  مدخل 

و�ضور ميتد على طول  حديد، 

بالثكنة  املحيطة  املنطقة 

ن�ضاأل  احلماية.  لها  مييوّفييًرا 

قائد املع�ضكر: هل من ور�ضة 

اأجنييزت؟  قد  وحت�ضن  ترميم 

اأجنزت  اأعماًل  اأن  فيخرنا 

يف  الييعييمييل  ي�ضتمر  بينما 

حت�ضن  فاإىل  النواحي.  بع�ص 

نيياٍد  ا�ضتحداث  مّت  املييدخييل، 

ميييييييداين لييليي�ييضييبيياط داخيييل 

اجتماعات  وقاعة  الثكنة، 

الييزائييرة،  الييوفييود  ل�ضتقبال 

الرتباء،  نييادي  حول  وحديقة 

ليلية  اإنييارٍة  تاأمن  مت  كما 

الرئي�ضة  ال�ضاحة  يف  دائمة 

جيياٍر  والييعييمييل  للمع�ضكر. 

احتفالت  ة  من�ضّ لإقيياميية 

اآلف   3 حلييواىل  تّت�ضع  لئقة 

تخريج  يييحيي�ييضييرون  مييدعييو 

اأولدهم مع انتهاء كل دورة.

قاعات  جييّهييزت  كييذلييك، 



يف ثكناتنا
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الب�ضرية  بالو�ضائل  التدريب 

وال�ضمعية احلديثة.

مركز  اإنيي�ييضيياء  يتم  و�ييضييوف 

الع�ضكري  التعاون  ملديرية 

الثكنة  يف   CIMIC املييدين 

تاأمن  على  ي�ضاعدها  مبييا 

يف  اأف�ضل  ب�ضكل  اخلدمات 

منطقة ال�ضمال.

الثكنة

غ�ضطن  حنا  ثكنة  ت�ضّم 

املع�ضكر  اإىل  اإ�ضافة  حالًيا 

بييياأقييي�يييضييياميييه )اخلييييدمييييات 

التجهيز،  العديد،  العامة، 

الأمييين والييتييوجيييييه، الييدرو�ييص 

والييعييمييليييييات، والييتيياأليييييل 

وكتيبة  التدريب،  وكتائب 

قيادة  ولوج�ضتية(،  مدافعة 

اللواء الثاين مع كتيبة دعم 

تابعة له، وجمموعة من فوج 

مغاوير البحر واأخرى من فوج 

احلدود الّرية الأول.

مهبط  مرافقها،  اأبرز  ومن 

ومركز  للطوافات،  ر�ضمي 

تيييدرييييب خيييا�يييص بيياجلييوليية 

املعايري  وفييق  اأقيم  الأر�ضية 



احلديثة التي يتطلبها تدريب 

الأفييييواج اخلييا�ييضيية ووحيييدات 

ذلك،  اإىل  وي�ضاف  النخبة. 

الدرو�ص  لق�ضم  تابعة  مكتبة 

بالتن�ضيق  تعمل  والعمليات 

مع مكتبة القيادة، وم�ضاغل 

خمتلف  تييتييوىل  لل�ضيانة 

جهوزية  توّفر  التي  الأعمال 

وجمبل  واملن�ضاآت،  الآليييييات 

فوج  بوا�ضطة  يوؤّمن  باطون 

مات  املج�ضّ امل�ضتقّل  الأ�ضغال 

الإ�ضمنتية  واملييكييّعييبييات 

لكل الوحدات املتمركزة يف 

منطقة ال�ضمال.

مبتطلبات  يتعلق  مييا  يف 

املطبخ  يوّفر  اليومية،  احلياة 

)فاز  عن�ضر  اآلف  لي4  التغذية 

على  الأول  باملركز  مرتن 

ت�ضم  كما  اجلي�ص(،  �ضعيد 

الثكنة نادًيا للرتباء وحمطة 

وقود... 

الطبية  اخليييدميييات  اأمييييا 

معاينات،  مييفييرزة  فتوّفرها 

فيها  )يعاين  طييوارئ  وغرفة 

واآخييير  اخت�ضا�ضي  طبيب 

جلييراحيية الييعييظييم(، وعيييييادة 

مرتبطة  و�ضيدلية  لالأ�ضنان، 

كما  املركزية.  بال�ضيدلية 

�ييضيييييارات   3 تيياأهيييييل  جيييرى 

قّدمتها  رابعة،  وثمة  اإ�ضعاف 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف 

لبنان، مّت جتهيزها باملعّدات 

فاأ�ضبحت  املنا�ضبة  الطبية 

لنقل  ا  خ�ضي�ضً ت�ضتعمل 

مر�ضى القلب.

مع�صكر عرمان

العلم  خييدميية  اإلييغيياء  بييعييد 

يقول العميد الركن قرقفي، 

املع�ضكر  مهمة  اأ�ضبحت 

تييدريييب جمييّنييدييين مميييّددة 

التحاقهم  عند  خدماتهم 

بال�ضلك الع�ضكري، وتدريب 

اجلييينيييود حييديييثييي اخلييدميية 

)مكتب رقم 1 – م�ضرتك(، 

وقيييد بييلييغ جمييمييوع الييذييين 

يف  املع�ضكر  ميين  تييخييّرجييوا 

اآلف   10 الأخريتن  ال�ضنتن 

عن�ضر )10 دورات(.

املع�ضكر  يف  يجري  كما 

اخت�ضا�ص  رتييبيياء  تييدريييب 

خمتلفة؛  دورات  يتابعون 

ترتاأي  اأن  ميكن  واأحياًنا، 

احلاجة  وفييق  اجلي�ص  قيادة 

افتتاح مكاتب اأخرى.

وييي�ييضييري الييعييميييييد الييركيين 

يف  املع�ضكر  اأّن  اإىل  قرقفي 

ثماين  ي�ضّم  كان  بداياته، 

كييتييائييب تيييوؤّمييين تييدريييب 

الأعداد الكبرية من جمّندي 

لكنها  الييعييلييم،  خيييدمييية 

العمل  اإلييغيياء  بعد  تقّل�ضت 

لت�ضبح  العلم  خدمة  بقانون 

نواة  يتّم حت�ضري  اليوم  ثالث. 

لتزايد  نظًرا  رابعة،  كتيبٍة 

املع�ضكر،  يف  املتدّربن  اأعداد 

جديدة  اأنواًعا  واأن  ا  خ�ضو�ضً

يف  اأ�ضيفت  التدريبات  ميين 

العام  ففي  الأخيييرية.  الفرتة 

مركز  ا�ضتحداث  مّت   2010

للرماية بوا�ضطة م�ضّبه الرمي 

 ،EST 2000 Shooting
وحييدات  فيه  تييتييّدرب  واليييذي 

منطقة  يف  املنت�ضرة  اجلي�ص 
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ممّيزاته  اأهّم  ومن  ال�ضمال. 

اأّنه يدّرب على الرماية املثالية 

لتحقيق الأهداف واكت�ضاب 

بالنف�ص  وثقة  ومتّر�ص  خرة 

مييع تييوفييرٍي يف الييذخييرية، وقد 

على  ممييتييازة  نتائج  حييّقييق 

الأر�ييييييص خييييالل الأعيييميييال 

اأ�ضيف  كما  الع�ضكرية. 

الّلغة  مركز   2012 العام  يف 

لالإنكليزية  واآخر  الفرن�ضية 

القطع  عنا�ضر  منه  ي�ضتفيد 

املنت�ضرة �ضماًل.

التدريبات يف املع�صكر

مالك التدريب يف املع�ضكر 

يتّغري  فييهييو  ثييابييًتييا،  لييييي�ييص 

وي�ضكل  احليياجيية،  بح�ضب 

اآمرو ال�ضرايا جزًءا من العديد، 

التدريب  اأحياًنا  يتّم  كما 

يتّم  حيث  ميييزدوج،  بهدف 

القطع  ميين  �ييضييبيياط  ف�ضل 

وتدريب  بييالإمييرة،  للتمّر�ص 

جنود يف الوقت ذاته. 

لنظام  املييتييدربييون  يخ�ضع 

�ضارم يبداأ يف اخلام�ضة �ضباًحا 

م�ضاًء.  ال�ضابعة  يف  وينتهي 

فالفطور،  ال�ضباحية  الريا�ضة 

ومييين ثييم اليييدرو�يييص املييقييررة، 

ن�ضاطات  تت�ضمن  والييتييي 

وتدريبات  وريا�ضية  درا�ضية 

مّت  قييياعيييات  يف  خمييتييلييفيية. 

 LCD ب�ضا�ضات  جتهيزها 

واأجهزة �ضوتية متطّورة يتابع 

النظرية،  الييدرو�ييص  املتدربون 

اأما الدرو�ص العملية فتقت�ضي 

والأ�ضلحة  الآليات  ا�ضتخدام 

التي  الثقيلة(  اأو  )اخلفيفة 

العمالنية  الوحدات  توّمنها 

املتمركزة يف املنطقة.

التدريب  كتائب  تعتمد 

فيتابع  مييوّحييًدا،  منهاًجا 

ويف  عينه  الرنامج  املتدّربون 

الرنامج  وهذا  نف�ضه.  الوقت 

يت�ضمن  ومييكييّثييف  �ييضييامييل 

والييدوريييات،  املييداهييميية،  اإىل 

وتيييفيييكيييييييك الييي�يييضيييالح 

التن�ضئة  يف:  ا  درو�ضً وتعّهده... 

والوطنية،  والتكتية  التقنية 

التوجيه  والقوانن،  الأنظمة 

القانون  املييعيينييوي،  والإعييييداد 

الييييدويل والإنيي�ييضييييياين، طييرق 

الدمار  اأ�ضلحة  من  الوقاية 

يت�ضّمن  كييمييا  اليي�ييضييامييل. 

حما�ضرات توعية يف موا�ضيع 

املييخييدرات  مييثييل:  خمتلفة 

)مييييكييييتييييب مييكييافييحيية 

ال�ضري  قييوانيين  امليييخيييدرات( 

)موؤ�ض�ضة  ال�ضليمة  والقيادة 

الأولية  الإ�ضعافات  »اليازا«(، 

اللبناين(،  الأحمر  )ال�ضليب 

ال�ضليمة  الييتييغييذييية  اأ�ييضييول 

)اخييتيي�ييضييا�ييضيييييو تييغييذييية من 

الألييغييام  اليي�ييضييمييال(،  طبابة 

)مدربون  امل�ضبوهة  والأج�ضام 

مييين فييييوج الييهيينييد�ييضيية مع 

عتادهم للتدليل(.

اآذانيينييا  يف  الثكنة،  نييغييادر 

وقييييع خيييطيييوات املييتييدّربيين 

اأعيننا  واأميييام  وهتافاتهم، 

وقاماتهم  املرفوعة  هاماتهم 

مع  يتكّرر  م�ضهد  ة،  املرتا�ضّ

ما  يف  �ضم�ص  اإ�ييضييراقيية  كييل 

للعلم،  العهد  جتديد  ي�ضبه 

للوطن.

يف ثكناتنا
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امل�شاركون

فتال  قاعة  يف  العمل  ور���ش��ة  اأقيمت 

ال�شفري  جانب  اإىل  وح�شرها  املعهد،  يف 

�شهاب  ف����ؤاد  كّلية  ق��ائ��د  الفرن�شي، 

علي  الركن  العميد  والأركان  للقيادة 

للأعمال  العايل  املعهد  مدير  مكي، 

املعهد  وم��دي��ر  اأت���ايل،  ا�شطفان   ESA
ال�شيد   IFPO الأدن��ى  لل�شرق  الفرن�شي 

اإبرهارد كينلي، اإ�شافة اإىل ديبل�ما�شيني 

ال�  الأركان  دورة  اأعمال، وطلب  ورجال 

30 وطلب املعهد.

�شل�شلة  �شمن  ال���ر���ش��ة  ه��ذه  ت��ن��درج 

ال��ن�����ش��اط��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة )ن�����دوات 

وم�ؤمترات...( التي تنّظمها كّلية ف�ؤاد 

مدنية  هيئات  مع  بالتن�شيق  �شهاب 

واأكادميية.

ال�شفري الفرن�شي

اإىل  الفرن�شي يف كلمته  ال�شفري  تطّرق 

اتخاذ  اآلية 

الأزمات،  القرار يف 

ومما قاله: يفر�ض 

بيئتنا  يف  التعقيد 

تعزيز  م�شى،  وقٍت  اأي  من  اأكرث  الي�م، 

للمحافظة  للفعل،  امل�شبق  التح�شري 

ثّمة  وبالتايل  القرار،  اتخاذ  ق��درة  على 

�شرورة لفهم اأدوات الإدارة اجلديدة واأدوات 

اجلرنال  اآراء  اإىل  وبالإ�شتناد  التحليل. 

دي��غ���ل، ���ش��اأحت��دث ع��ن ث��لث��ة اأب��ع��اد 

وهي:  القرار،  اتخاذ  ملنهجّية  اأ�شا�شّية 

التح�شري، الت�جيه والقيادة.

منهجي  اإط��ار  اإن�شاء  يعني  التح�شري 

اأن  يجب  معّقد،  ع��امل  ففي  للعمل. 

اأ�شا�شيني:  بعدين  الإط���ار  ه��ذا  ي�شمل 

ا�شتخدامها  وح�شن  املعل�مة  امتلك 

جهة  من  املخاطر  وتقييم  جهة،  من 

اأوًل،  يتطّلب  ال��ق��رار  فاتخاذ  اأخ���رى. 

وت�زيعها  املعل�مات  تلّقي  على  القدرة 

ومعاجلتها وح�شن ا�شتخدامها باعتماد 

اأدوات املعاجلة والتنظيم...

كثرية  ع�امل  اإىل  ب�ن  ال�شفري  وا�شار 

من  والتي  املعل�مات  �شبابية  اإىل  ت�ؤدي 

القرارات  اتخاذ  على  القدرة  �شّل  �شاأنها 

وعرقلة قدرة �شّناع القرار. ولفت يف هذا 

الإطار اإىل عملية Fortitude التي مّتت 

يف  الن�رماندي  يف  احللفاء  اإن��زال  ع�شّية 

والتي �شمحت ب�شّل حركة  العام 1944، 

خلل  م��ن  الأمل��ان��ّي��ة،  العليا  ال��ق��ي��ادة 

معل�مات متناق�شة ومغل�طة.

ل  اأن  يجب  املخاطر  تقييم  اأن  واأو�شح 

الإمكانات،  حجم  تقلي�ض  اإىل  ي���ؤّدي 

بل على العك�ض من ذلك، فمن �شاأنه 

وح�شن  حمّددة.  اأهداف  لبل�غ  ت��شيعه، 

معرفة  يتطّلب  املخاطر  على  ال�شيطرة 

واملعادلة  املقب�ل.  اخلطر  م�شت�ى  حتديد 

ط���رة/اح�ت�مال�ي�ة  الكل�شي�ك�ي�ة خ�

ت�شّكل اإطاًرا ت�شّ�رًيا لهذا التقييم. 

يف  فيكمن  الت�جيه  مفه�م  اأم���ا 

غري  ت���ازن  على  املحافظة  على  القدرة 

للفاعلني  الذاتّية  الإدارة  بني  م�شتقر، 

اإطار  اح��رام  وبني  امليدان،  اإىل  الأق��رب 

�شراكة  وحدة  املحافظة على  �شاأنه  من 

ت�افر  يفر�ض  ال�اقع،  ففي  جماعّية. 

متعّددة  فعل  رّدات  اعتماد  اإم��ك��ان 

م�شت�ى  على  التاأقلم  للفاعلني  تتيح 

الإدارة.  م�شت�ى  عرقلة  دون  من  حمّلي 

 Le Fil ديغ�ل يف  وكما كتب اجلرنال 

جمم�عة  ه�  احلدث  »اإن   :de L’épée
من الب�شر تت�اجد يف ظروف خمتلفة«...

الأع��م��ال  معظم  اإ�شناد  ينبغي  لذلك 

وبالتايل  نظر،  ببعد  يتمّتع�ن  الذين  اإىل 

والتبعات... النتائج  اإدراك  ي�شتطيع�ن 

نحٍ�  على  يعني  الت�جيه  ف��اإن  وبالتايل 

اإعداد:

تريز من�شور

ور�شة عمل
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ال�سفري

الفرن�سي

ما بني القيادة والإدارة: 

التوجيه يف ظّل الأزمات 

ور�شة عمل لكّلية فوؤاد �شهاب 

للقيادة والأركان

ESA يف املعهد العايل للأعمال

ف�شل  ميكن  »ل  اأنه  بون  اإميانويل  لبنان  يف  الفرن�شي  ال�شفري  اعترب 

ال�شلطة  جت�شيد  واأّن  ـ�شات  املوؤ�شّ مبكانة  التفكري  عن  القيادة  ممار�شة 

اإن�شان  اأي  و تقول: »لي�س مبقدور  يحاكي حكمة للكاتب الفرن�شي رو�شّ

قّوته  يحّول  مل  ما  الرئي�س،  دائًما  ليكون  الكايف  بالقدر  قويًّا  يكون  اأن 

الفرن�شي  ال�شفري  كلم  الواجب«.  اإمتام  �شبيل  يف  وطاعة  قانون  اإىل 

يف  »التوجيه  والإدارة:  القيادة  بني  ما  بعنوان  عمل  ور�شة  خلل  جاء 

واملعهد   ESA للأعمال  العايل  املعهد  نّظمها  الأزمات«،  ظّل 

فوؤاد  كّلية  مع  بالتعاون   ،IFPO الأدنى  لل�شرق  الفرن�شي 

�شهاب للقيادة والأركان.



امل�ش�ؤولّية  اأ�شا�شّي، تركيز حدود م�شاحة 

املمن�حة لكّل من الفاعلني وتط�يرها. 

ا  فكريًّ بعًدا  القيادة  ت�شمل  واأ�شاف، 

الإدارة جمم�عة  تعني  ا، ويف حني  اأ�شا�شيًّ

وال��ع��م��ل��ّي��ات،  الأدوات،  م��ن  تقنّية 

اإىل  تهدف  التي  اجليدة  والتطبيقات 

تع�د  املنّظمات،  يف  العمل  �شري  حت�شني 

يف  ت�ؤّمن  التي  القيم  اإىل  لت�شري  القيادة 

كان،  �ش�اء  اجل�شم  متا�شك  النهاية 

ول  اجتماعًيا.  اأو  ���ا،  اإداريًّ ع�شكرًيا، 

القيادة  ترتبط  ال�شبب  لهذا  اأّن��ه  �شّك 

الكاتب  ووفق  اخلدمة.  بعمٍق مبفه�م 

الفرن�شي جان جيغ�دو، »اإّن اخلدمة هي 

كذلك  القيادة«.  يحّب�ن  الذين  رم��ز 

يتحّدث ال�زير ال�شابق األن برييفيت عن 

التعليمات التي قّدمها له اجلرنال ديغ�ل 

له:  ق��ال  حيث  احلك�مة،  دخ��ل  حني 

من  احلك�مة  دخ�ل  خ�شّم  يف  »ل�شتم 

باب ال�شرف والعّزة ولكن لإمتام مهّمة، 

يبداأ  فرن�شا.  خدمة  اخلدمة،  لأج��ل  اأي 

اللغة  تعلمتم  لقد  الدولة.  بخدمة  الأمر 

اأما  خادم،  تعني  وزير  ومفردة  اللتينّية 

الدولة،  اأ�شرار  حار�ض  فيعني  الدولة  ناظر 

وهذا ه� دوركم«.

واجب  من  بالق�ل،  ب�ن  ال�شفري  وختم 

على  ال�شرعّية  هذه  تاأ�شي�ض  �شات  امل�ؤ�شّ

دونها،  �شعيد يتخّطى الأفراد الذين يج�شّ

للم�شلحة  احلماية  ت��اأم��ني  اأج��ل  م��ن 

»اأ�شط�رة«  متجيد  من  وبعيًدا  العامة. 

و»ف��خ��ام��ة« ال��ف��رد ال��ق��ائ��د، ل ب��ّد من 

�شيء،  كل  وقبل  هي  القيادة  اإّن  الق�ل 

بدورها  التي  �شات،  للم�ؤ�شّ نح  ميمُ تقدير 

�شرعّية  ميزة  امل�ه�بني  الأ�شخا�ض  متنح 

الت�شّرف واإخل�ض �شركائهم.

قائد الكّلية

�شكر قائد كّلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة 

والأركان العميد الركن علي مكي يف 

كلمته القّيمني على ور�شة العمل هذه، 

م�شّدًدا على اأهمية عقده يف �شرح املعهد 

»قررنا تكري�ض  وقال:  للأعمال.  العايل 

احلافل  الأكادميي  برناجمنا  من  ي�م 

وجمع  جميًعا،  يهّمنا  م��ش�ع  لإث��ارة 

اللبنانيني  الغد  ق��رار  �شناع  من  عّينة 

�ش�ؤون  ح�ل  مًعا  التفكري  على  وحّثهم 

القيادة والإدارة«.

و�شبابية  املحدقة،  املخاطر  ظّل  ففي 

تمُطرح  ال�ش�ق،  ا�شتقرار  وع��دم  احل��رب 

يف  اتخاذه  ال�اجب  القرار  ه�  ما  اأ�شئلة، 

نهاية املطاف؟ وما هي املزايا التي يجب 

امل�شتقبلي�ن  القرار  �شناع  يطّ�رها  اأن 

للقيام باخليارات اجلّيدة اأو الأقل �ش�ًءا؟

اجلي�ض،  يف  ال�شباط  نحن  واأ���ش��اف: 

اجلي�ض  لكن  ال��ب��ّت��ة،  اإداري����ني  ل�شنا 

يف  الأوىل  امل�ّظفة  لطة  ال�شّ يعّد  اللبناين 

ع�شرات  مظّلته  حتت  وتن�ش�ي  لبنان، 

ت�شّم  وب��ال��ت��ايل  الإخت�شا�ض،  م��دار���ض 

الّلبنانية  امل�شلحة  ال��ق���ات  م�ؤ�ش��شة 

اأكرث من 70 األف عن�شر يتّم تط�يعهم 

وتدريبهم وت�جيههم نح� املجالت التي 

الأف�شل،  النح�  على  فيها  �شيربع�ن 

ك��م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ني، ك�����ش��ائ��ق��ني، 

اأو كعاملني يف جمالت  كمغاوير بحر 

كطّيارين...  حّتى  اأو  والنقل  املدفعّية، 

دائمة  الب�شرّية  امل�ارد  اإدارة  فاإّن  وبالتايل 

ومت�ا�شلة يف جي�شنا، وعلينا دمج ن�شاء 

ورجال يف عملياتنا بطريقة اأف�شل...

و�شّدد العميد الركن مكي على �شرورة 

اللبناين  باملجتمع  الع�شكريني  ارتباط 

الذي يدافع�ن عنه، بغية متتينه وخلق 

على  مرّكًزا  والزده���ار،  الأم��ن  معايري 

وطرق  املجتمع  هذا  هم�م  فهم  اأهمية 

تفكريه.

كينلي

لل�شرق  الفرن�شي  املعهد  مدير  اعترب 

يف  كينلي  اإب���ره���ارد  ال�شيد  الأدن����ى 

يتعّلم  اأن  للمرء  ميكن  اأنه  كلمته، 

الع�شكرية  النظريات  م��ن  الكثري 

وجتاربها. وكمدير ملركز اأبحاث، اأبدى 

مع  ح���ار  اإق��ام��ة  يف  بامل�شاهمة  ���ش��روره 

اجلي�ض اللبناين ح�ل خمتلف امل�ا�شيع 

الع�شكرية، ال�شيا�شية والبحثية...

اأتايل

مدير عام املعهد العايل للأعمال ال�شيد 

�شتيفان اأتايل تناول دور املعهد يف تخريخ 

اأهمية  على  ورّكز  قرار.  واأ�شحاب  قادة 

الآخرى  املجتمعات  مع  طلبه  تفاعل 

التفاعل  اأن  معترًبا  اخل��ربات،  لتبادل 

لهم  الع�شكري مهم جًدا  املجتمع  مع 

التجارب  من  الكثري  يختزن  لك�نه 

واخلربات القّيمة ويتقن فن القيادة.

املحور الأول

اخلبري  ال���ر���ش��ة  يف  الأول  امل��ح���ر  اأدار 

الفرن�شي لدى اجلي�ض )كّلية ف�ؤاد �شهاب 

بيار  الركن  املقدم  والأرك��ان(  للقيادة 

بعن�ان  املح�ر  هذا  وكان  اأوب��ري.  هرني 

واإدارة  التخطيط  امل��ح��ي��ط،  »حتليل 

املخاطر«. وقد تناول امل�شارك�ن فيه عدة 

يف  املخاطر  اإدارة  كيفية  اأبرزها  ق�شايا، 

تخطيط العمليات الع�شكرية. ويف هذا 
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الدكت�ر  الركن  العقيد  عر�ض  ال�شياق 

الكّلية( حالة  جهاد مرعي )مدرب يف 

متّر  التي  واملراحل  هج�مية،  ع�شكرية 

بها، بدًءا من التخطيط يف اأركان وحدة 

املعل�مات  وحت�شري  معينة،  ع�شكرية 

القرار  اتخاذ  للقائد، كي يتمكن من 

املنا�شب ب�شاأنها...

كما تطّرق العقيد الركن مرعي اإىل 

العقبات  اأو  املخاطر  م�اجهة  كيفية 

اأثناء  يف  الع�شكري  القائد  ت�اجه  التي 

)وج���د  ع�شكرية  لعملية  تخطيطه 

مدنيني، مبان تراثية، ور�شمية ومن�شاآت 

حي�ية، النق�ض يف املعل�مات الع�شكرية 

ال�شتخباراتية...(.

)مركز  حم�د  رول  الدكت�رة  وحتّدثت 

ح�ل  مداخلتها  يف  الطبي(  كليمن�ش� 

ال�شيد  اأم��ا  امل�شت�شفيات،  يف  املخاطر 

املعهد  يف  )باحث  كارتييه  ا�شتيفان 

عن  فتحدث  الأدن��ى(  لل�شرق  الفرن�شي 

املخاطر الزلزالية يف فرن�شا.

نبيه  ال�شيد  حت��ّدث  نف�شه،  املح�ر  ويف 

عن  اللبناين(  الأحمر  )ال�شليب  جرب 

ال�شليب  لها  يتعّر�ض  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر 

الأح���م���ر ال��ل��ب��ن��اين خ���لل الأزم�����ات 

وكيفية م�اجهتها للحّد من اخل�شائر. 

بداأ  قد  الأحمر  ال�شليب  اأن  اإىل  اأ�شار  واإذ 

بهدف  املخاطر  اإدارة  ح�ل  عمل  ب�ر�شة 

اجلي�ض  مع  التعاون  اأن  اأكد  الت�عية، 

اللبناين قائم حلماي��ة امل�شعفني خ��لل 

الأزم��ات. 

الي�نيفل  اأرك��ان  رئي�ض  املح�ر  وختم 

غريت�شينك� مبداخلة  مي�شال  اجلرنال 

وقيادتها،  العمليات  تخطيط  ح���ل 

واملخاطر  الع�شكرية  التجارب  فعر�ض 

التي عا�شها خلل م�شريته الع�شكرية، 

والأفقية،  العام�دية  الإدارة  عن  وحتّدث 

ال�قت  ويدير يف  يق�د  الع�شكر  اأن  حيث 

منظ�مة  اأم��ام  نك�ن  وبالتايل  نف�شه، 

العقل  فيها  يتعاي�ض  وطبيعية،  حي�ية 

مع الإح�شا�ض يف اآن مًعا.

اأط�ل  للإدارة  الزمني  الإطار  اأن  واأو�شح 

قرار  واأن  للقيادة،  الزمني  الإط���ار  من 

املطلق،  القرار  ه�  الع�شكرية  القيادة 

معترًبا اأن القيادة يف اجلي�ض ترتكز على 

يك�ن  بحيث  ال�شك�ك،  اإث��ارة  مبداأ 

ال�شاعقة،  وقع  املمُتخذ  للقرار  اأو  للفعل 

وبالتايل يجب اأن ل يتنّباأ اأحد مبا �شيق�م 

به القائد الع�شكري.

اإىل  غريت�شينك�  العميد  تطّرق  كما 

اأهمية التنظيم والتحليل يف اتخاذ القرار 

وجتارب  قدمية  معل�مات  على  املبني 

�شابقة، م�شّدًدا على اأهمية عامل ال�قت 

وق���ة  للقائد  ال�شخ�شي  احل��د���ض  وعلى 

ابتكاره.

املحور الثاين

»اإدارة  عن�ان  فحمل  الثاين  املح�ر  اأما 

ال�شيد  اأداره  وق��د  واملخاطر«  العمليات 

الأوىل  املداخلة  وكانت  غ��امن.  اليا�ض 

ال�شدياق  اأ�شطفان  ال��رك��ن  للعقيد 

الذي  �شهاب(  ف���ؤاد  كّلية  يف  )م���دّرب 

حتّدث عن قيادة العمليات الع�شكرية 

ت�شميم  اأن  واأو�شح  التنفيذ(.  )مرحلة 

العمليات يتاألف من عدة مراحل: نقاط 

حا�شمة، اأهداف مرحلية، وهدف نهائي 

القائد  ي�شطر  التي  البديلة،  اخلطط  مع 

ًبا لعقبات قد ت�شادفها  اإىل و�شعها حت�شّ

فهذه  الأح��ي��ان.  بع�ض  يف  املنّفذة  الق�ة 

م�ش�ؤولية تكييف  اأمام  ت�شعه  العقبات 

من  امل�شتجدات،  مع  والأوام���ر  اخلطط 

الهدف  اإىل  ال��ش�ل  بعدم  املغامرة  دون 

م�ش�ؤولية  حتّمل  اإىل  بالإ�شافة  النهائي، 

م�ش�ؤولية  وك��ذل��ك  وال��ع��ت��اد،  ال��ع��دي��د 

كما  الراثية...  والأم��اك��ن  املدنيني 

على  ال�شدياق  ال��رك��ن  العقيد  رّك��ز 

للخيارات  م�شتمر  تقييم  اإجراء  اأهمية 

ت�ش�يبها  اإع��ادة  ميكن  والتي  املّتخذة 

خلل تنفيذ العملية.

ثم كانت مداخلة لل�شيد جهاد بيطار 

الأعمال،  قطاع  يف  املخاطر  اإدارة  ح�ل 

عن  مدجاج  كرمي  للربوف�ش�ر  واأخ��رى 

القطاع.  هذا  يف  املخاطر  �شيناري�هات 

بدوي  اأرن�شت  املهند�ض  حتّدث  كذلك، 

عن املخاطر يف الهند�شة املعمارية، وختم 

مبداخلة  ال�شّعار  امل���ىل  عبد  الدكت�ر 

على  كج�اب  التنظيمية  املرونة  ح�ل 

الأزمات.
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م�شتقبل الوطن

القطاع  �شعب:  ب���  ال���زي��ر  قاله  مم��ا 

الرب�ي يف لبنان كان مفخرة القطاعات 

الرب�ية يف املنطقة العربية وم��شع تقدير 

يف  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  كربيات 

القائمني  ل��دى  رغبة  وهناك  ال��ع��امل... 

ة  ومن�شّ م�شّعة  نقطة  يبقى  اأن  يف  عليه 

ترتفع بالأجيال اإىل اأرقى املراتب...

واأ�شاف: اإن اآلية التط�ير الرب�ي تتطلب 

دينامية م�شتمّرة من التحديث والع�شرنة 

امل�ؤ�ش��شة  ال��ت��ط��ّ�ر...واإق��دام  مل�اكبة 

البح�ث  مركز  خلل  من  الع�شكرية 

تنظيم  على  الإ�شراتيجية  والدرا�شات 

على  دليل  ه�  املتخ�ش�شة،  ال�ر�شة  هذه 

وعلى  ال�طن  مب�شتقبل  بالغ  اهتمام 

الب�شرية  امل�ارد  الرغبة يف حتديث م�شنع 

اأي القطاع الرب�ي.

��شة  وختم بكلمات تقدير جله�د امل�ؤ�شّ

ظّل  يف  ق��ي��ادت��ه��ا،  ووع���ي  الع�شكرية 

الأزمات التي تطّ�قنا من كّل جانب... 

وجله�د املفكرين والرب�يني ون�شاطهم.

متطلبات الع�شر 

اأبي  فادي  الركن  العميد  املركز  مدير 

فراج األقى كلمة اعترب فيها اأن التعليم 

ويك�ن  الع�شر  متطلبات  ي�اكب  الذي 

ال�شخ�شية  تك�ين  يف  الأ�شا�ض  العن�شر 

للعقل  ال�شليم  وال��غ��ذاء  وحت�شينها، 

كلمة  ه���  الناقد،  والفكر  املبتكر 

ال�شر يف التنمية امل�شتدامة، لأن راأ�ض املال 

املعريف ه� الراأ�شمال احلقيقي.

واأ�شاف: يجب اأن ل يغيب عن اأذهاننا 

اأّن التعليم والربية هما حجر الزاوية يف 

لغة  واأن  للبنان،  الق�مي  الأم��ن  تر�شيخ 

العلم حتّتم علينا اأن ن�شع ن�شب اأعيننا 

معايري الإجناز لكي نقي�ض على اأ�شا�شها 

نريد  ما  مقدار  ا  واأي�شً حتقق،  ما  مقدار 

م�اجهة  وبغية  الإطار  ويف هذا  حتقيقه. 

بخط�ات  القيام  من  بد  ل  التحديات 

الر�شمي  التعليم  ت�شجيع  جلهة  فعلية، 

التعليم  وب��ني  بينه  الفج�ة  وت�شييق 

التعليم  رب��ط  على  والركيز  اخلا�ض، 

ب�ش�ق العمل...

�شوؤون القطاع الرتبوي و�شجونه

ح�ل  الكلم  على  امل�شارك�ن  تناوب 

فاألقى  و�شج�نه،  الرب�ي  القطاع  �ش�ؤون 

الدكت�ر  امل��دين  التاأثري  ملتقى  كلمة 

العامة  املبادئ  تناول  ال��ذي  الأع���ر،  ن��زار 

املحّددة لأهداف الربية والتعليم، واملبادئ 

بل�غه،  و�شبل  التعّلم  يف  باحلق  اخلا�شة 

بالإ�شافة اإىل املبادئ التي حتكم التعليم 

العايل اأو اجلامعي.

فادي  الأ�شتاذ  الربية  عام  مدير  وق��ّدم 

يف  الربية  قطاع  عن  عامة  ملحة  يرق، 

التي  والتغيريات  تطّ�ره،  وكيفية  لبنان 

طاولت واقع التعليم ما بني العامني 2010 

ا بع�ض احلل�ل مل�شاكل هذا  و2015، عار�شً

القطاع.

وتناول نقيب املعلمني يف املدار�ض اخلا�شة 

من�  م��ش�ع  حمف��ض،  نعمة  الأ�شتاذ 
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اأبي فّراج

مركز البحوث والدرا�سات ال�سرتاتيجية

اإعداد: تريز من�شور

ور�شة عمل 

حول القطاع الرتبوي يف لبنان 

وزير الرتبية والتعليم العايل اليا�س بو �سعب

�شنوات، وهي  بعد  نتائجها تظهر  �شاملة وبطيئة،  الرتبوي عملية  امليدان  التقّدم يف  اإن 

ت�شتحق اأن تت�شافر من اأجلها جهود اخلرباء على جميع امل�شتويات. الكلم لوزير الرتبية 

والتعليم العايل اليا�س بو �شعب، وقد جاء خلل ور�شة العمل التي عقدها مركز البحوث 

عنوان  حتت  املدين  التاأثري  ملتقى  مع  بالتعاون  اجلي�س  يف  ال�شرتاتيجية  والدرا�شات 

لبنان  يف  الرتبوي  »القطاع 

بني الواقع واملرجتى«.

ح�شر الندوة اإىل الوزير بو 

العميد  املركز  قائد  �شعب 

ــّراج،  ف ــي  اأب ــادي  ف الركن 

واأكادمييون  ور�شميون 

املجتمع  عــن  وممثلون 

من  كبري  وعـــدد  املـــدين 

ال�شباط.



وتعاظم  كبرية  بن�شبة  اخلا�ض  التعليم 

دوره على ح�شاب التعليم الر�شمي وتده�ر 

�شل�شلة  م��ش�ع  اإىل  وتطّرق  م�شت�اه... 

الرتب والرواتب.

اأهمية دور التعليم اخلا�س

اأمني عام م�ؤ�ش��شة العرفان الت�حيدية، 

ال�شيخ �شامي اأب� املنى، رّكز على اأهمية 

دور التعليم اخلا�ض، الذي كان الركن 

الأ�شا�ض لتقّدم التعليم والربية يف لبنان، 

يف  �شاعدت  التي  الع�امل  بع�ض  ا  عار�شً

مّن�ه.

بدوره طرح رئي�ض جمل�ض اأمناء جامعة 

العزم وال�شعادة الدكت�ر عبد الإله ميقاتي، 

بع�ض العناوين الرئي�شية املتعلقة بتط�ير 

املناهج  كتحديث  ال��رب���ي  القطاع 

التكن�ل�جيا  وا�شتعمال  التعليمية، 

واإع���داد  التعليم  عملية  يف  احلديثة 

متطلبات  مل�اكبة  وتدريبهم  املعلمني 

ع�شر املعرفة.

�شناوي  اإيلي  الدكت�ر  ق��دم  كذلك، 

للعلقة  مقاربة  البلمند(  )جامعة 

اجلامعي  قبل  ما  التعليم  بني  اجلدلية 

وما بعده، وتناول بناء املناهج التعليمية 

واإعداد املعلمني.

و�شّدد الدكت�ر ج�رج يح�ش��شي )جامعة 

على  الك�شليك(،   – القد�ض  ال���روح 

�شمان اجل�دة ونظام العتمادات و�شغط 

بني  العلقة  اإىل  بالإ�شافة  العمل،  �ش�ق 

اجلامعة والطالب.

تاأمني الفر�س املتكافئة

الدكت�ر �شيم�ن عبد امل�شيح )اجلامعة 

اللبنانية- كّلية الربية( تكّلم عن دور 

اجلامعة يف اإطار اإ�شكالية الت�ازن 

والعدالة،  احلرية  قيمتني:  بني 

م�شرًيا اإىل اإمكان تاأمني الفر�ض 

تعليم  عرب  للجميع  املتكافئة 

الطبقتني ال��شطى والفقرية.

الدكت�ر  ت��ن��اول  جهته  وم��ن 

ال�طني  )املجل�ض  طعمه  ج���رج 

ل��ل��ب��ح���ث ال��ع��ل��م��ي��ة(، وج���ب 

احلقبات  خمتلف  يف  املعلمني  اإع���داد 

املعلمني  تركيز  و���ش��رورة  التعليمية، 

الربية  على  اإخت�شا�شاتهم  مبختلف 

املدنية والبيئية.

با�شل  )معهد  �شقرا  اأب�  �ش�زان  ال�شيدة 

فليحان ( عر�شت ن�شاطات املركز ودوره 

اأهمية  اإىل  م�شرية  التعليم،  قطاع  يف 

والق��ت�����ش��ادي يف قطاع  امل���ايل  اجل��ان��ب 

الربية والتعليم يف لبنان.

�شعادة  هدى  للأ�شتاذة  كان  كذلك 

– املنت(،  )مديرة ثان�ية اجلديدة للبنات 

الثان�ي  التعليم  اأه��داف  ح�ل  مداخلة 

والع�ائق املادية والب�شرية التي حالت دون 

تقّدم هذا التعليم. 

تو�شيات

بعد املناق�شة اأقّر امل�شارك�ن الت��شيات 

فراج  اأب��ي  الركن  العميد  تلها  التي 

و�شدّدت على الآتي:

- احلفاظ على التعليم الر�شمي واإعلء 

�شاأن املدار�ض الر�شمية ورفع م�شت�اها.

- التن�شيق بني وزارة الربية وامل�ؤ�ش�شات 

الرب�ية والنقابات املعنية.

التكن�ل�جي  التطّ�ر  من  ال�شتفادة   -

لإنتاج اأدوات معرفية وتثقيفية.

الكادر  ومتكني  املناهج  تط�ير   -

�شّيما  ول  املدر�شة،  دور  وحتديد  الب�شري 

امل�اطنية  على  والت�عية  الربية  لناحية 

وتعزيز الثقة بالدولة. 

مبختلف  الأ�شاتذة  معرفة  تعميق   -

اإىل  ال��ش�ل  و�شائل  وت�شهيل  امل�ا�شيع 

املعرفة. 

وكّلية  املعلمني  دور  تفعيل  اإع��ادة   -

امل�ارد  وتعزيز  اأ�شاتذة جدد  لإعداد  الربية 

الب�شرية، اإ�شافة اإىل حتديث برامج اإعداد 

الرب�ي  الفكر  مع  لتتما�شى  املعلمني 

احلديث.

والإ�شراف  للتخطيط  القدرات  بناء   -

واملتابعة مع نظم مراقبة اجل�دة. 

- بناء هيكّلية الإطار ال�طني لتقييم 

خمرجات التعليم.

- ت��شيع دائرة ال�شراكة يف بناء املناهج 

لتتنا�شب و�ش�ق العمل، وت�شهيل فهمها 

وقب�لها يف الع�شر الرقمي.

قطاع  على  للرقابة  مر�شد  ت�فري   -

التعليم بال�شراكة مع املجتمع املدين.

يف  للطلب  املدنية  اخلدمة  اإط��لق   -

ال��روح  لتنمية  ال��دول��ة  اإدارات  خمتلف 

ال�طنية.

املدار�ض  تراخي�ض  يف  النظر  اإع���ادة   -

اجلديدة، كي تتنا�شب واملعايري الدولية.

- تاأمني بنى حتتية وجتهيزات مدر�شية 

يف خمتلف املناطق.

- بناء القدرات امل�ؤ�ش�شاتية لتعزيز القدرة 

على التخطيط والإ�شراف على امل�ؤ�ش�شات 

الرب�ية اخلا�شة والر�شمية. 

وو�شع  الر�شمية  المتحانات  تط�ير   -

اإطار عام للتقييم الرب�ي. 

- الهتمام بذوي الحتياجات اخلا�شة.

وحتديد  والتدريب  التعليم  اأثر  قيا�ض   -

الإنتاجية. 

لبع�ض  دمج  �شيا�شة  و�شع   -

الخت�شا�ض  وفق  اجلامعات 

فائدة  يحقق  مبا  وارتباطها 

للأمن الق�مي.

برنامج  اإح��ي��اء  اإع����ادة   -

ال���ت���دري���ب الح��ت��ي��اط��ي يف 

املدار�ض.
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اإعداد: 

روجينا خليل ال�شختورة

التخطيط الإ�شرتاتيجي 

للأعمال املتعلقة بالألغام

مذكرة  مبــوجــب 

وّقعها  التي  التفاهم 

جنيف  مــركــز  مــع 

الألغام  لإزالة  الدويل 

اإن�شانية  لأغــرا�ــس 

 ،G I C H D
بتوليه  تق�شي  والتي 

م�شوؤولية اإدارة برنامج 

باللغة  الــتــوا�ــشــل 

املركز  اأقام  العربية، 

للأعمال  اللبناين 

بالألغام  املتعلقة 

ور�شة عمل يف فندق 

 L a n c a s t e r
يف   – Tamar
حتت  احلــــــدث، 

»التخطيط  عنوان 

ال�ــشــرتاتــيــجــي 

املتعّلقة  للأعمال 

بالألغام«.

الور�شة  يف  �شارك 

الدول  عن  ممثلون 

)م�شر،  العربية 

اجلزائر،  ال�شودان، 

ــا، الــعــراق  ــي ــب ــي ل

وفل�شطني( وداعمون 

العربي  ال�شندوق  من 

جنيف  مركز  ومــن 

الألغام  لإزالة  الدويل 

على  الأوروبي  الحتاد  من  مندوبني  اإىل  اإن�شانية،  لأغرا�س 

ال�شيدة  لبنان  يف  امل�شتدامة  التنمية  برنامج  مديرة  راأ�شهم 

املتحدة  الأمم  برنامج  من  واآخرين  فارليز،  فران�شي�شكا 

الإمنائي، و�شباط من اجلي�س اللبناين.

بداية، حتّدث رئي�ض املركز بال�كالة العميد الركن ح�شن 

الدع�ة،  تلبية  و�شكرهم على  بامل�شاركني  الذي رّحب  فقيه 

واأ�شار اإىل اأّن املركز على ا�شتعداد دائم لتقدمي خرباته املت�افرة 

يف جمال تط�ير املعرفة وتعزيز اأف�شل املمار�شات املتعلقة بنزع 

الألغام.

ماري  العقيد  باإدارة  وكانت  اأيام  ثلثة  اجلل�شات  ا�شتمّرت 

اللبابيدي )كلهما من  اأحمد  الركن  واملقدم  امل�شيح  عبد 

بنزع  املتعلقة  للأعمال  اللبناين  املركز 

النقاط  ح�ل  حما�شرات  وتخّللتها  الألغام(، 

ا�شراتيجية  خطة  اإع���داد  يف  ت�شاهم  التي 

ال�شياق،  هذا  ويف  بالألغام.  املتعلقة  للأعمال 

املعتمدة  ال�شراتيجية  اخلطط  ا�شتعرا�ض  مّت 

العربي  ال��ربن��ام��ج  ودول  جنيف،  مركز  يف 

املحا�شرون  ورّكز  لبنان.  فيها  امل�شاركة مبا 

هذه  يف  ال�شعف  ون��ق��اط  ال��ق���ة  ن��ق��اط  على 

والتهديدات  الفر�ض  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  اخل��ط��ط، 

والقت�شادية،  ال�شيا�شية،  والأو�شاع   ،SWOT
والقان�نية  والتكن�ل�جية،  والجتماعية، 

اأعقب املحا�شرات  PESTLE... وقد  والبيئية 

متارين تطبيقية.

ك���ذل���ك، رّك������زت اجل��ل�����ش��ات ع��ل��ى 

اخلطة  يف  املخاطر  لإدارة  الرئي�شة  امل��ب��ادئ 

خلل  من  تنفيذها  وكيفية  ال�شراتيجية، 

والتدريب،  التط�ير  يف  والكفاءة  الت�ا�شل 

وقد  والتقييم...  املراقبة  على  املبنية  والإدارة 

املجم�عات  نفذتها  متارين  ا  اأي�شً ذل��ك  اأعقب 

امل�شاركة.

ثّم  ومن  للحا�شرين،  �شهادات  بت�شليم  ال�ر�شة  اختتمت 

ع�شاء ر�شمي يف نادي ال�شباط – الريزة. 





جبل لبنان

من  ق��ّ�ة  �شبطت   ،2016/6/7 بتاريخ 

اجلي�ض يف منطقة جبل الباروك، جهاز 

م  جم�شّ داخ��ل  خمّباأ  ومراقبة  جت�ش�ض 

�شخري وم��ش�ًل مب�شّخم �ش�ت م��ش�ٍع 

 3 اإىل  بالإ�شافة  مماثل،  م  جم�شّ داخل 

لت�شغيل  ركائم  على  حتت�ي  حقائب 

الع�شكري  اخلبري  ح�شر  وق��د  اجلهاز. 

وب��شر  ونقله،  تفكيكه  على  وعمل 

التحقيق بامل��ش�ع.

البقاع

قّ�ة  دهمت  واملتابعة،  ي  التق�شّ بنتيجة 

امل�اطن  منزل   )2016/6/5( اجلي�ض  من 

حملة  يف  اخلالق  عبد  ابراهيم  دروي�ض 

جمدل عنجر- البقاع، حيث مّت ت�قيف 

املدع� عبد اخلالق وال�ش�ري ح�شن حممد 

�شبطت  وقد  برفقته.  كان  الذي  �شالح 

وبندقية  نا�شًفا،  ح��زاًم��ا  املنزل  داخ��ل 

وكمّية  كل�شينك�ف،  ن�ع  حربية 

اإىل  بالإ�شافة  اخلفيفة،  الذخائر  من 

اأعتدة ع�شكرية متنّ�عة.

من  ق��ّ�ة  اأوقفت   ،2016/6/7 وبتاريخ 

ن�ع  �شيارة  عر�شال،  منطقة  يف  اجلي�ض 

عن�شرين  بداخلها  و�شبطت  ف���ان، 

الإرهابي،  داع�ض  تنظيم  اإىل  ينتميان 

يف  �شّري  خمباأ  داخ��ل  م�ج�دين  كانا 

اإىل  النتقال  بهدف  املذك�رة،  ال�شيارة 

مركز الإرهابيني يف جرود املنطقة.

عر�شال،  حمّيد-  وادي  منطقة  ويف 

ال�ش�ري  اأوقفت ق�ى اجلي�ض )2016/6/9( 

ملحاولته  رحم�ن  الرحمن  عبد  ح�شني 

ب��اجت��اه  املنطقة  ج���رود  م��ن  الت�شّلل 

باملجم�عات  بعلقته  ولل�شتباه  البلدة 

املحّلة  يف  اأوق��ف��ت  كما  الإره��اب��ي��ة. 

نف�شها، اللبنانيني اأ�شامة �شعد الله اأّم�ن 

بتعاملهما  لل�شتباه  اأّم�ن  اإياد  و�شقيقه 

وملحاولتهما  املذك�رة،  املجم�عات  مع 

تهريب م�اد غذائية مل�شلحتها.

 102 اجلي�ض  اأوق��ف  عنجر،  حملة  ويف 

الدخ�ل  حماولتهم  خلل  ال�ش�ريني  من 

خل�شة اإىل الأرا�شي اللبنانية، وبرفقتهم 

وحممد  العا�شي،  كرمي  خالد  امل�اطنني 

العا�شي  حربي  وكرمي  العا�شي  كرمي 

الأ�شخا�ض  تهريب  على  اأقدم�ا  الذين 

املذك�رين.

يف  اجلي�ض  من  ق��ّ�ة  اأوقفت  كذلك، 

حمم�د  مالك  املدع�  عر�شال 

ب�»مالك  امللقب  �شلطان 

اآخرين  مع  لت�ّرطه  الربيدي« 

الق�شاء  لدى  امل�ق�ف  بينهم 

امل���دع���� حم��م��د احل��ج��ريي 

امل��ل��ق��ب ب����»ك���ه���روب«، 

والعتداء  اإرهابية  باأعمال 

ونقل  اجلي�ض،  مراكز  على 

املنطقة  ج��رود  اإىل  اأ�شلحة 

تنفيذ  اإىل  بالإ�شافة  الإرهابيني  مل�شلحة 

على  والعتداء  ال�شلح  بقّ�ة  عمليات 

عمر  ال�ش�ري  اأوقفت  كما  امل�اطنني. 

حمم�د عثمان الذي كان برفقة املدع� 

اأحد  اإىل  لنتمائه  املطل�ب  �شلطان، 

يف  وم�شاركته  الإرهابية  التنظيمات 

اجلرائم املذك�رة.

يوميات 

اإعداد:�أمنية

نينا عقل خليل

العدد 60373

اجلي�س يوا�شل ت�شييق اخلناق على 

الإرهابيني وي�شبط 2.5 طن من املخدرات

اللبنانية،  الأرا�شي  على  الإرهاب  مكافحة  يف  النوعية  عملياته  اللبناين  اجلي�س  وا�شل 

جمموعة  توقيف  عن  اأ�شفرت  دهم  وعمليات  م�شّددة  تدابري  الوحدات  نفّذت  حيث 

جديدة من املطلوبني، و�شبط مركب م�شبوه بداخله 2.5 طن من اأنواع املخدرات وجهاز 

�س ومراقبة، ف�شًل عن اإحالة موقوفني على الق�شاء املخت�ّس. جت�شّ

يف ما يلي احل�شيلة التي اأ�شفرت عنها العمليات والتدابري التي نّفذتها الوحدات الع�شكرية 

خلل الأ�شابيع الأخرية.



ال�شمال

دهمت   ،2016/6/2 بتاريخ 

اجلي�ض،  م��ن  خ��ا���ش��ة  ق���ّ�ة 

خلّية اإرهابية يف حمّلة خربة 

اأحد  اأ�شفر عن مقتل  داود - عكار، ما 

اأفراد اخللّية والقب�ض على ثلثة اآخرين.

وحدة  اأن  لها  بياٍن  يف  القيادة  واأعلنت 

من اجلي�ض نّفذت عملية بحث وتفتي�ض 

متّكنت  امل��ذك���رة،  املحّلة  يف  وا�شعة 

يحت�ي  �شلٍح  �شبط خمزن  خللها من 

على حزاٍم نا�شف، وكمّية من القاذفات 

والقذائف  الر�شا�شة  والأ�شلحة  ال�شاروخية 

والذخائر، واملتفّجرات وال�ش�اعق واأجهزة 

اأجهزة  من  عدد  اإىل  اإ�شافة  الإ�شعال، 

الت�شال ومعّدات ع�شكرية خمتلفة.

اجلنوب

اأوقفت دورية من اجلي�ض ) 2016/5/18( 

املدع�  اجل��ن���ب،   - الفردي�ض  حملة  يف 

�شامح خليل ال�شيخ اأحمد من التابعية 

حمرم  عا�شم  وامل���اط��ن  الفل�شطينية 

عارمني، ملحاولتهما اخلروج من الأرا�شي 

اللبنانية خل�شة باجتاه �ش�ريا عرب جرود 

�شبعا.

معاٍد  عن�شر  اأقدم   ،2016/6/2 وبتاريخ 

بلدة  خ���راج  يف  ك��م��ني  �شمن  ك���ان 

الن�شحاب  خط  خرق  على  كفر�ش�با، 

ع�شر  وملدة  تقريًبا  مًرا   30 ح�اىل  مل�شافة 

دقائق، حيث اأطلق �شبعة عيارات نارية 

الفردي باجتاه قطيع ماعز  من �شلحه 

كان مت�اجًدا داخل الأرا�شي اللبنانية، 

اإىل الداخل املحتّل  حماوًل �ش�ق القطيع 

وجتري  ذل��ك.  من  التمّكن  دون  من 

مع  بالتن�شيق  اخل��رق  م��ش�ع  متابعة 

يف  العاملة  امل�ؤقتة  املتحدة  الأمم  ق�ات 

لبنان.

بريوت

املخابرات  ملديرية  تابعة  دورية  اأوقفت 

املطار،  طريق  حملة  يف   )2016/5/18(

لفتعاله  امل�شري  نايف  اأي��ل  املطل�ب 

برج  يف  النار  اإط��لق  حادث  اآخرين  مع 

اإىل  اأّدى  ما   ،2016/5/6 بتاريخ  الرباجنة 

ولإقدامه  بجروح،  م�اطنني  ثلثة  اإ�شابة 

م�اطنني  �شلب  على  �شابقة  اأوق��ات  يف 

على  امل�ق�ف  اأحيل  وقد  ال�شلح،  بقّ�ة 

الق�شاء املخت�ّض.

كذلك، اأوقفت ق�ى اجلي�ض يف منطقة 

حممد  ال�ش�ريني   )2016/5/21( الغبريي 

م��شى  م�شطفى  وح�شني  عثمان  حممد 

جمم�عات  اإىل  بانتمائهما  لل�شتباه 

اإرهابية.

اإىل ذلك، اأوقفت ال�حدات الع�شكرية، 

من  ال��ع��دي��د  خم��ت��ل��ف��ة  م��ن��اط��ق  ويف 

ال�����ش���ري��ة،  التابعية  م��ن  الأ���ش��خ��ا���ض 

داخل  لتجّ�لهم  والفل�شطينية  وامل�شرية 

�شرعية،  اللبنانية بطريقة غري  الأرا�شي 

جمم�عات  مع  بت�ا�شلهم  لل�شتباه  اأو 

اإرهابّية.

اأوقفت م�اطنني مطل�بني بجرم  كما 

اإطلق النار من اأ�شلحة حربية يف اأوقات 

حربية  ب��ن��ادق  حليازتهم  اأو  �شابقة، 

وكمّية من الذخائر.

�شبط مركب قبالة �شيدا يحوي 

خمدرات

ر�شد  اأث��ر  وعلى   ،2016/6/8 بتاريخ 

بعد  على  م�شب�ًها  مركًبا  اجلي�ض  ق�ى 

�شيدا،  مرفاأ  مقابل  بحرية  اأميال  ع�شرة 

اإىل  البحرية  الق�ات  من  دورية  ت�ّجهت 

املكان، حيث تبنّي جن�ح املركب عن 

م�شاره وعدم وج�د اأ�شخا�ض بداخله. وقد 

عرث يف حميطه وبداخله على 46 حقيبة 

كلغ   35 نح�  على  منها  كّل  يحت�ي 

من امل�اد املخّدرة.

اأعلنت   ،)2016/6/9( لحق  بيان  ويف 

قيادة اجلي�ض، اأنه »بعد التفتي�ض الدقيق 

العث�ر  مّت  حميطه،  ويف  املركب  داخ��ل 

املخدرات،  اإ�شافية من  34 حقيبة  على 

الكمّيات  وزن  جمم�ع  بلغ  بحيث 

اأن���اع  م��ن  ط��ن   2.5 ح���اىل  امل�شب�طة 

الكابتاغ�ن  وح��ب���ب  الك�كايني 

وح�شي�شة الكيف«.

... واإحالة اإرهابيني على الق�شاء

الق�شاء  املخابرات على  اأحالت مديرية 

بيانني  يف  ج���اء  م��ا  )وف���ق   ، امل��خ��ت�����ضّ

اأ�شدرتهما قيادة اجلي�ض تباًعا(، اللبناين 

وامل���ق���ف  ال�شلطان،  حم��م���د  م��ال��ك 

ال�ش�ري عمر حمم�د العثمان لنتمائهما 

اإىل تنظيم داع�ض الإرهابي. كما اأحيل 

الذي  عي��ض  الكايف  عبد  فرا�ض  ال�ش�ري 

لنتمائه  بعلبك  راأ�ض  منطقة  يف  اأوقف 

اإىل تنظيم داع�ض، وم�شاركته يف القتال 

عر�شال  اجلي�ض يف معركة  وحدات  �شد 

بتاريخ 2014/8/2.

توقيفات وم�شبوطات

اتخذتها  التي  الأمنية  التدابري  نتيجة 

املناطق  خمتلف  يف  اجلي�ض  وح���دات 

مّت  املن�شرم،  اأي��ار  �شهر  خلل  اللبنانية 

جن�شيات  من  ا  �شخ�شً  ،1733 ت�قيف 

جرائم  يف  بع�شهم  ل��ت���ّرط  خمتلفة، 

اإره��اب��ي��ة واإط����لق ن��ار واع��ت��داء على 

والقيام  باملخدرات  والإجت��ار  م�اطنني، 

اأ�شلحة  وحيازة  وتهريب  �شرقة  باأعمال 

الآخر  بع�شهم  وارتكاب  وممن�عات، 

التج�ال داخل  ت�شمل  خمالفات عديدة، 

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

نارية  ودّراجات  �شيارات  وقيادة  �شرعية، 

من دون اأوراق قان�نية.

�شيارات   208 امل�شب�طات  و�شملت 

و157  �شيد،  زوارق  و5  و�شهريج  و�شاحنة 

الأ�شلحة  من  وكمّيات  نارية،  دّراج��ة 

واملت��شطة،  اخلفيفة  والذخائر  الفردية 

الأعتدة  من  كمّيات  اإىل  بالإ�شافة 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة وامل���خ���درات والأج���ه���زة 

الإلكرونية.
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ثلثة منت�شرين

التي  رو�شيا  ثلثة:  املنت�شرون  ك��ان 

املتحدة  ال�ليات  �شعبًفا.  احت��اًدا  تريد 

واأملانيا  ت�شد«.  »فّرق  �شيا�شة  تتبع  التي 

التي تريده على قيا�ض  الق�ة القت�شادّية 

�شراحة  قالتها  لقد  واخلدمات.  املنافع 

اأزمة  عّز  يف  مريكل  اآجنيل  امل�شت�شارة 

الدي�ن الي�نانّية: »ل نريد اأن نبقى رافعة 

الحتاد من دون مقابل!«.

ويبقى املب�شع يعمل يف امل�شغل الأوروبي، 

الأل�ان  لي�شت  اجلديد.  الث�ب  لتف�شيل 

التفا�شيل  بل  املهّمة،  وحدها  اجلاذبة 

الأوروبي  اجل�شم  مع  املتنا�شقة  الدقيقة 

اجلديد، وفق �شرورات الأمن، والقت�شاد. 

البع�ض يريد اأن يخيط الكفن، لعتقاده 

باأن منطقة الي�رو كانت ط�ًدا عظيًما 

هّبت  وعندما  ��ة،  امل��را���شّ ال��رم��ال  م��ن 

واخلارج،  الداخل  املتاأتية من  الع�ا�شف 

تبّدد، وتناثرت احلبيبات يف كّل اجتاه. 

ك بالبذلة املحافظة،  البع�ض الآخر مت�شّ

قد  الف�شفا�ض  ال��ث���ب  ب��اأن  لع��ت��ق��اده 

الأطراف  حامله.  على  عبء  اإىل  حتّ�ل 

الأخرى تريده جمّرد مظّلة وارفة، لكن 

ديفيد  فعل  التن�ع.  على  احلر�ض  مع 

لكن  للبقاء،  ب��شعه  م��ا  ك��ام��رون 

الربيطانّبة  الأك��رثّي��ة  ن��ادت  عندما 

ب���اخل���روج، ق���ال ال���ك���لم ال��ف�����ش��ل: 

عم�دًيا،  منق�شم  الأوروب���ي  »املجتمع 

جتاه  الحت���اد  ب�شيا�شة  يثق  ل  ن�شفه 

والنزوح،  والنفتاح،  الهجرة،  م��ش�ع 

والإرهاب، والتغيري الدمي�غرايف!«.

يقظة القوميات املت�شددة 

جمل�ض  يف  العّمالّية  النائبة  حاولت 

ك�ك�ض،  ج���  ال��ربي��ط��اين،  ال��ع��م���م 

�شم�ض  متيل  اأن  قبل  البقاء  تثّبت  اأن 

والبتعاد  العزلة،  اأ�شيل  نح�  بريطانيا 

اأطلق  الثمن،  دفعت  احللفاء،  ع��ن 

ت�ما�ض مري النار، فاأرداها، وعندما �شاأله 

ا�شمه،  و�شتمن�شر عن  قا�شي حمكمة 

احلرّية  للخ�نة...  امل���ت  »اإ�شمي  ق��ال: 

لربيطانيا!«... 

ت����م���ا����ض م����ري، ال����ش���م احل��رك��ي 

من  الناه�شة  الأوروب���ّي���ة  للق�مّيات 

القلقة  القارة  اإنها  العميق.  �شباتها 

وم�شريها:  وم�شتقبلها،  على حا�شرها، 

الدول »اجلائعة«،  املتمادية من  الهجرة 

املتدفق  النزوح  الدول »املتمّكنة«.  نح� 

الإرهاب  واأفريقيا.  الأو�شط  ال�شرق  من 

املتنامي. اخل�ف على اله�ية، ال�شيا�شات 

الق��ت�����ش��ادّي��ة ال��ه���ج��اء. ال��راك��م��ات 

وكّ�نت  الحتمالت  كل  فاقت  التي 

ب�جه  ي�شرخ  مت�شدًدا  ��ا  اأوروب��يًّ مييًنا 

ال��ق��ادة يف ب��روك�����ش��ي��ل: »ك��ف��ى؟!.. 

�شيا�شاتكم نقلت الحتاد من املغامرة، 

الأوروب���ي  ه��ّم  يعد  مل  امل��ق��ام��رة!«.  اإىل 

»ال���ه���روب« م��ن ال�����ش��رائ��ب، ب��ل من 

التي  القاتلة  والر�شا�شة  النا�شف،  احلزام 

وامللهى،  واملقهى،  املطعم،  يف  تلحقه 

يعد  مل  امل���رو...  وحمطات  والر�شيف، 

هّمه  بل  امل�نديال،  اأخبار  ي  تق�شّ هّمه 

وكم  الي�م،  ال�اقعة  وقعت  اأين  معرفة 

عدد ال�شحايا والإ�شابات!.

العمال،  حزبي  من  النخب�ّي�ن  اإلتقى 

وامل��ح��اف��ظ��ني، ع��ل��ى رم����ي اأع��ق��اب 

الق�ض،  ك�مة  يف  امل�شتعلة  �شجائرهم 

كامريون  باأن  قال�ا  الت�قيت،  انتقدوا 

اإىل  دعا  امل��ّرة،  هذه  جيًدا  يح�شبها  مل 

لكن  ذل��ك،  يف  عيب  ول  ال�شتفتاء، 

�شها عن باله باأن الدمي�قراطية يف كّل 

الإرهاب  ثلثة:  حتديات  تعاين  اأوروب��ا، 

التي  النزوح  واأم�اج  بعنف،  ي�شرب  الذي 

واخل���ف  الأوروب���ّي���ة،  ال�ش�احل  جتتاح 

الدمي�غرايف،  التغيري  من  املجتمعي 

يجتهد  الذي  الغريب  مع  ال�افد  والثقايف 

يف تثبيت ح�ش�ره ونف�ذه.

اإنق�شام عمودي خطري

على  نف�شها  فر�شت  حت��دّي��ات  اإنها 

املجتمع الأوروبي. ي�شرخ ب�ري�ض ج�ن�ش�ن 

»نريد  منا�شريه:  اأم��ام  �ش�ته  باأعلى 

ه�  ج�ن�ش�ن  للربيطانينّي!«.  بريطانيا 

العمدة ال�شابق ملدينة لندن، واأبرز ال�ج�ه 

للكتلة  ب��لده  مغادرة  حلملة  امل�ؤيدة 

الأوروبّية، لكن والده �شتانلي، و�شقيقته 

يف  ع�ش�  وه���  ج���،  و�شقيقه  را���ش��ي��ل، 

ب�شكل  والذي عمل  الربيطاين،  الربملان 

وثيق مع رئي�ض ال�زراء ديفيد كامريون، 

�شّ�ت�ا جميعا مل�شلحة البقاء.

يلي:  ما  تاميز«  ال�»فاينن�شال  ت�شرد 

الفرن�شّية  املحررة  �شليماين،  اأّنا  حملت 

ال�شابة علبة من خبز »الكروا�ش�ن«، يف 

حمطة كينكزكرو�ض يف لندن، حيث 

يربط بني  الذي  »الي�رو�شتار«  قطار  ي�شل 

اأّنا،  ووّزعت  وباري�ض.  لندن  العا�شمتني 

وعدد من اأ�شدقائها، اخلبز ال�شهي على 

اإىل  بال��ش�ل  املن�شغلني  الربيطانينّي 

بقلم: جورج علم

وجهة نظر
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عندما يعود التاج الربيطاين اىل لندن...

عاد التاج الربيطاين من بروك�شيل اإىل لندن، حمموًل فوق اأيدي 51.9 

فتقّو�س ظهر  املتحدة اخلروج،  اململكة  قرّرت  الربيطانينّي.  املئة من  يف 

الحتاد الأوروبي باكًرا، ووقف العامل م�شدوًها، وبداأ الكل يتح�ش�س راأ�شه.



من  واح��د  ي�م  قبل  عملهم،  اأماكن 

عري�شة،  بابت�شامات  مرفًقا  ال�شتفتاء، 

»ل  عبارات:  حتمل  بريدّية  وبطاقات 

اإننا نحبكم«... لكن  ترحل�ا عنا... 

الربيطاين  املجتمع  م��ن   51.9 ل  ف�شّ

الرحيل...

املجتمع  يف  العم�دي  النق�شام  اإن��ه 

 48.1 فقط.  الربيطاين  ولي�ض   ، الأوروب��ي 

من الربيطانيني مع البقاء، ولكن...

اإىل  دري�شك�ل  اأ���ش��رة  اأف���راد  مييل  ل 

ف�شيك�ن  ت�شاجروا،  ما  واإذا  ال�شجار. 

ال��دور  م��ن عليه  اجل���دال ع���ادة ح���ل 

ل�شتخدام املكن�شة الكهربائّية.

يف  عاًما،   55 دري�شك�ل،  ليزيل  تعمل 

اأحد  من  ال�شاخنة  الكعكات  بيع 

ودائًما  لندن،  يف  الإنكليزّية  املخابز 

لطيفة  بكلمات  زبائنها  تنادي  ما 

فيما  »عزيزتي«،  اأو  »حبيبتي«  مثل 

يعمل زوجها بير، 54 عاًما، يف �شركة 

ل�يز  ابنتهما  اأما  الأر�شيات،  تركيب 

البالغة من العمر 19 عاًما، فتعمل نادلة 

يف اأحد املقاهي. 

ت�شاجرت  ال�شتفتاء  من  اأ�شب�ع  قبل 

�شّيىء،  ب�شكل  دري�����ش��ك���ل  عائلة 

وب��ع��د ف��رة وج��ي��زة م��ن اجل��دل احل��اد، 

عاب�ض  وه�  املنزل  من  بير  الأب  خرج 

يف  اأ�شدقائه  م��ن  بع�ض  ل��روؤي��ة  اجلبني 

م�شدر  وك��ان  ال�شمال،  ناحية  ديربي 

كان  اإذا  م��ا  ه���  العائلّية  امل�شكلة 

الحتاد  يف  البقاء  بريطانيا  على  ينبغي 

العميق  النق�شام  مغادرته.  اأو  الأوروب��ي 

ال���ذي ���ش��رب ال��ب��لد ح����ل الأو����ش���اع 

والإقليمّية،  والقت�شادية  الجتماعية 

ال�شن،  كبار  م��ن  كبرية  ن�شبة  م��ع 

اخلروج  اأيدوا  الذين  الإنكليز  والعمال 

�شغار  من  مماثلة  ون�شبة  الربيطاين، 

ال�شن، والأف�شل تعليًما، ومعظمهم من 

�شكان ا�شك�تلندا، واإيرلندا ال�شمالية، 

ل�ا البقاء. ف�شّ

على  الإ�شبع  و�شع  ال�شحيفة  وحتاول 

�شائع  اعتقاد  هناك  فتن�شر:  اجل��رح، 

يتدفق�ن  �ش�ف  الأوروبيني  امل�اطنني  باأن 

اأوروبا  دول  �شيما من  ول  بريطانيا،  على 

الرعاية  نظام  من  لل�شتفادة  ال�شرقّية، 

نظام  ولكن  املتمّيز.  الجتماعية 

الرعاية الجتماعية الربيطاين ل يتمّيز 

اأخرى،  اأوروبّية  دول  يف  املت�افر  بال�شخاء 

املهاجرين  من  فقط  املئة  يف   7 وهنا 

يتمتع�ن بف�ائد هذه النظم. 

جّدها  دري�شك�ل  ال�شيدة  تتذكر 

ثم  �شرته،  يرهن  كان  ال��ذي  ل�الدها 

يغطي  كي  امل��ّرة  تل�  م��ّرة  رهنها  يعيد 

املعي�شة.  تكاليف  من  الأ�شا�شيات 

البائ�شة  الذكريات  تلك  عادت  ولقد 

تق�ل،  كما  اأخ���رى،  م��ّرة  احل��ي��اة  اإىل 

عندما اكت�شفت قبل ب�شع �شن�ات، اأن 

الب�لندّية  العائلة 

ال����اف���دة ح��دي��ًث��ا 

ال���ذي  احل����ي  اإىل 

قد  فيه،  ت�شكن 

تلقت اأم�اًل ل�شراء 

���ش��ي��ارة ج��دي��دة، 

لتعي�ض  وانتقلت 

ج��دي��د  م��ن��زل  يف 

غرف  اأرب���ع  ي�شم 

ل���ل���ن����م!. ت��ق���ل 

»قبل  دري�شك�ل: 

يكن  مل  �شن�ات 

ل���دي���ن���ا ���ش��م��ان 

اأي  اأو  اجتماعي، 

عليك  ك��ان  القبيل.  ه��ذا  من  �شيء 

نف�شك«.  لإعالة  بنف�شك  تت�شرف  اأن 

زوجها  �شرة  ت�شتعيد  اأن  جدتها  على 

من متجر الرهانات عندما يح�شل على 

يعيدون  ثم  جمعة،  ي�م  كل  يف  راتبه 

وهكذا  الإثنني،  ي�م  اأخرى  مّرة  رهنها 

كانت ت�شري الأم�ر«.

املختلفة،  الثقافات  »وج���د  ت�شيف: 

الأم���ر  من  ه�  املتن�عة،  واملجتمعات 

حقيقة  يعجبني  ل  ما  ولكن  الرائعة، 

ب�شدة  منفتحني  اأنف�شنا  تركنا  اأننا  ه� 

م�اطنة  وكاأنني  اأ�شعر  اجلميع،  على 

من الدرجة الثانية يف م�طني«.

اإبنتها ل�يز لها منطق اآخر، لقد ن�شاأت 

بريطانيا  يف  ولكن  نف�شه،  املكان  يف 

املتعددة باأكرث  الثقافات  املزدهرة، ذات 

عليها،  ال�شابقة  الأجيال  �شهدت  مما 

ويف املدر�شة، كانت ال�حيدة ذات الب�شرة 

اإرتريا،  من  كان�ا  اأ�شدقاوؤها  البي�شاء، 

و�ش�تت  اإفريقيا،  وجن�ب  ونيجرييا، 

عك�ض   ، ب��ري��ط��ان��ي��ا  ب��ق��اء  مل�شلحة 

التي  ال�شغ�ط  اأتفهم  »اأن���ا  وال��دت��ه��ا، 

املدار�ض،  عاتق  على  الهجرة  تلقيها 

مغادرة  ولكن  البلد،  يف  وامل�شت�شفيات 

�شديًدا،  قلًقا  يل  ت�شبب  الأوروبي  الحتاد 

اقت�شاديات  ب��ت��دم��ري  خم��اط��رة  اإن��ه��ا 

اأ�شهر  ثمانية  الأمر  ا�شتغرق  لقد  البلد. 

اأحد  يف  كنادلة  عمل  على  للح�ش�ل 

اخلارج  يف  العمل  اأردت  ما  اإذا  املقاهي، 

اأ�شهل بكثري ل� ظلت  فالأمر �شيك�ن 

اإنكلرا جزًءا من الحتاد الأوروبي«.

والتحديات التداعيات... 

انق�شام  ب��ل  ل  اأج��ي��ال،  ���ش��راع  اإن���ه 

احلا�شر،  ح���ل  املجتمع  داخ���ل  ح��اد 

حقيقي،  زلزال  اإنه  وامل�شري.  وامل�شتقبل، 

والقت�شاد  الأوروب����ي،  للحتاد  و�شدمة 

ال�����دويل، وه��ن��اك ت��خ��ّ�ف ج���ّدي من 

ما  اإذا  ل��لحت��اد،  حمتمل  »تفكك« 

ح�ل  التفاو�ض  اإعادة  اأخرى  دول  حاولت 

وجهة نظر
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�شروط ع�ش�يتها مع بروك�شيل.

فرانك  الإمل��اين  اخلارجّية  وزير  ي�ؤكد 

بريطانيا  خ��روج  »اأن  �شتاينماير  فالر 

ويت�جب علينا  �شّكل �شدمة للحتاد، 

تنتهي  ل  لكي  عليه،  للحفاظ  العمل 

عق�ًدا،  دامت  ناجحة  اإندماج  عملية 

رئي�ض  التكتل«.  ه��ذا  تفكك  اإىل 

ك��ام��ريون  ديفيد  ال��ربي��ط��اين  ال�����زراء 

كرئي�ض  من�شبه  من  ا�شتقالته  ق��ّدم 

وكان  املحافظ.  وللحزب  للحك�مة، 

دع��ا  ع��ن��دم��ا  مب�شداقيته  راه���ن  ق��د 

وت�شري  ال�شتفتاء،  اإىل  الربيطانيني 

الت�قعات اإىل اأن الرئي�ض ال�شابق لبلدية 

حملة  قاد  الذي  ج�ن�ش�ن  ب�ري�ض  لندن 

م�ؤيدي اخلروج، �شيحّل حمّله.

يف  الأوروب��ي  الحت��اد  وحدة  كانت  واإذا 

ذلك  ا،  اأي�شً بريطانيا  ف�حدة  خطر، 

نيك�ل  ا�شك�تلندا  وزراء  رئي�شة  اأن 

يف  ب��ال��ب��ق��اء  املتم�شكة  ���ش��ت���رج���ن 

جديد  ا�شتفتاء  تنظيم  تريد  الحت��اد، 

املتحدة،  ح�ل ال�شتقلل عن اململكة 

مبتعدة  املّرة  هذه  ا�شك�تلندا  ولتن�شق 

البناء  م��ن  اخل����روج  اخ��ت��ار  ب��ل��د  ع��ن 

الأوروبي.

جديدة  حدود  تر�شيم  يعاد  اإيرلندا،  ويف 

جارتها  عن  ال�شمالية  اإيرلندا  تعزل 

جمه�رية اإيرلندا الع�ش� يف الحتاد، مما 

طريف  بني  التجارية  احلركة  ي�شعف 

احلدود.

جان  الأوروبّية  املف��شّية  رئي�ض  ويحّذر 

كل�د ي�نكر من »اأن اململكة املتحدة 

�شتك�ن دولة ثالثة لن نراعيها«. وقال 

العاملية  التجارة  ملنظمة  العام  املدير 

ميكن  العملية  »اإن  اريفيدو  روبرت� 

واإن بريطانيا  �شن�ات،  اأن ت�شتغرق ع�شر 

�شتحتاج اإىل وقت قبل اأن ت�شتعيد م�قًعا 

م�شابها ل��شعها احلايل«.

يف املقابل فاإن مع�شكر م�ؤيدي اخلروج 

التاأقلم  م��ن  ن���ع  اإي��ج��اد  اإىل  ي�شعى 

املرن  الربيطاين  القت�شاد  مع  ال�شريع 

�شركاء  اخ��ت��ي��ار  ي��دع��م��ه  واحل���ي����ي، 

اإقت�شاديني جدًدا، وهجرة اإنتقائية. ومع 

تت�قع  القت�شادّية  امل�ؤ�ش�شات  غالبية  اأن 

اأن  اإّل  الط�يل،  امل��دى  على  �شع�بات 

»كابيتال  معهد 

اإيك�ن�ميك�ض« 

ل��لأب��ح��اث اأ���ش��ار 

لن  الأم���ر  اأن  اإىل 

ي��ك���ن ك��ارث��ة 

م�������دى احل����ي����اة 

للبلد. و�شّدد على 

تتمتع  البلد  اأن 

ب����ع����دة م���ي���زات 

قطاعها  ت��دع��م 

ا  خ�ش��شً امل���ايل، 

الق�شائي،  النظام 

والت�قيت،  واللغة، 

عاملة  يد  وت���اف��ر 

ماهرة.

تراجع  للخروج  امل�ؤيد  املع�شكر  وياأمل 

الحتاد  من  القادمني  املهاجرين  عدد 

اليد  يف  نق�ض  اإىل  �شي�ؤدي  مما  الأوروب��ي، 

العاملة يف قطاعي البناء، واخلدمات.

هل تكّر ال�شبحة؟

دونالد  الأوروب���ي  املجل�ض  رئي�ض  ي��رى 

الحتاد  من  بريطانيا  خروج  اأن  ت��شك 

على  خطرًيا  تهديًدا  ي�شكل  الأوروب��ي 

يعترب  وه�  الغربّية.  ال�شيا�شية  احل�شارة 

الحتاد  بتفكك  املتعلقة  املخاوف  اأن 

هي خماوف بعيدة الإحتمال، ومع ذلك 

فاإن 7 دول اأوروبية قد تطالب بالنف�شال:

معادًل  نف�شها  تعترب  التي  ال�ش�يد   •
حيث  ل��ربي��ط��ان��ي��ا،  ا  ا�شكاندينافيًّ

الي�رو،  امل�حدة  العملة  اعتماد  ترف�ض 

اللجئني  من  الآلف  مئات  وا�شتقبلت 

العام املا�شي، واكت�شب اليمني املتطرف 

اإ�شتفتاء  اإىل  البلد  يق�د  قد  زخًما  فيها 

ح�ل اخلروج من الحتاد الأوروبي.

يف  الدمناركّي�ن  �شّ�ت  الدامنارك:   •
املزيد  ت�شليم  �شد  املا�شي  الأول  كان�ن 

الأوروب���ي...  للحتاد  ال�شلحيات  من 

ي�اجه�ن  بريطانيا،  خروج  وبعد  والآن، 

مرحلة اإعادة تدقيق احل�شابات!.

دي���ن  اأزم����ة  اإخ��ت��ف��ت  • ال��ي���ن��ان: 
احلك�مة الي�نانية عم�ًما من النقا�ض 

العام، لكنها �شتع�د عاجًل اأم اآجًل.

ال�شعب�ي  احلزب  رئي�ض  دعا  ه�لندا:   •
من  اخلروج  اإىل  ويلدرز  جريت  اليميني 

كاأمة،  نحيا  اأن  اأردن���ا  »اإذا  الحت���اد 

فعلينا اأن ن�قف الهجرة...«.

ال���زراء  رئي�ض  عن  يعرف  ل  املجر:   •
�شديق  اأن���ه  اأورب����ان  فيكت�ر  امل��ج��ري 

وعندما  الأوروب�����ي،  ل��لحت��اد  خمل�ض 

ا���ش��ت��ق��ب��ل��ه رئ��ي�����ض امل��ف������ش��ّي��ة ج��ان 

خاطبه  املا�شي  اأي��ار  يف  ينكر  كل�د 

الديكتات�ر«،  اأيها  قائًل:»مرحبا، 

التلفزي�ن  ك��ام��ريات  كانت  بينما 

ت�شّجل ذلك احلادث املفج��ع.

اجلبهة  زعيمة  اأك���دت  فرن�شا:   •
باأن م�شري فرن�شا  ل�بني،  ال�طنية مارين 

ما  ح��ال  لربيطانيا  م�شابها  �شيك�ن 

يق�د حزبها البلد.

ال���زراء  رئي�شة  ت�ؤكد  اإ�شك�تلندا:   •
اأن »النف�شال يجب  ا�شت�رجني  نيك�ل 

اأن يناق�ض... «.

املئة  يف  ال����51.9  اأك��رثي��ة  غ��رّيت  لقد 

لكن  اأوروب���ا...  وجه  الربيطانيني  من 

اإىل  بريطانيا  تع�د  هل  ال�ش�ؤال:  يبقى 

املنظ�ر،  امل�شتقبل  يف  تنظمه  ا�شتفتاء 

اإىل  الربيطاين  التاج  خلله  من  ويع�د 

بروك�شيل؟!...
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ظهر ال�شرخ جلًيا بني نتنياهو ووزير دفاعه مو�شيه يعلون حول 

عدة م�شائل قيمّية ومعنوية، كاملوقف من اجلندي الإ�شرائيلي 

الذي اأطلق النار على راأ�س جريح فل�شطيني يف اخلليل، واملوقف 

من كالم نائب رئي�س الأركان يائري غولن حول مظاهر النازية 

اأن وّبخ نتنياهو  ية يف املجتمع الإ�شرائيلي واجلي�س. وبعد  املتف�شّ

�شباط  ومنع  الردع  لتحقيق  �شاعًيا  الأركان  رئي�س  نائب  علًنا 

اجلي�س من اإبداء مواقفهم الأدبية علًنا، دعا يعلون ال�شباط يف 

اإىل قول ما متليه عليهم �شمائرهم من دون  الدفاع  وزارة  مقر 

الوزارة، يف  اأقامته  خ�شية من القيادة ال�شيا�شية. ويف احلفل الذي 

»اأعود  لل�شباط:  يعلون  قال  اإ�شرائيل،  لإعالن  ال�شنوية  الذكرى 

واأطالبكم، اأنتم ومروؤو�شيكم، باأن توا�شلوا قول ما يف نفو�شكم. 

اإفعلوا هذا حتى لو مل تكن اأقوالكم جزًءا من التيار املركزي، 

وحتى لو كانت تختلف مع اآراء القيادة العليا اأو القيادة ال�شيا�شية 

ومواقفها. ل تخافوا، ل ترتددوا. وا�شلوا كونكم �شجعاًنا، لي�س 

املداولت. اجلي�س  ا حول طاولة  اأي�شً بل  املعركة  فقط يف ميدان 

اجليد هو جي�س قادته، كباًرا و�شغاًرا، ي�شعرون بالثقة بقدرتهم 

على قول راأيهم يف كل وقت، مع علمهم اأنهم لن يت�شرروا. هذا 

وينبغي  الكبار،  الإ�شرائيلي  اجلي�س  قادة  يا  منكم،  طلبي  هو 

اأن يكون هذا طلبكم من مروؤو�شيكم: وا�شلوا العمل ح�شب 

الريح«.  اجت��اه  ح�شب  ت�شريوا  ول  والبو�شلة،  الإن�شاين  ال�شمري 

بوتقة  يزال،  ول  الإ�شرائيلي،  »لقد كان اجلي�س  يعلون،  واأ�شاف 

الن�شهار املركزية لدولة اإ�شرائيل، وبهذه ال�شفة علينا اأن نحافظ 

وحتري�س  عنف  عنا�شر  بت�شّلل  ن�شمح  واأّل  �شّر،  كل  من  عليه 

اإىل داخله، اأو ت�شلل اآخرين ممن يوؤّثرون على جنوده. يف الأ�شهر 

تعمل  متطّرفة،  قّلة  حيال  نكافح  اأنف�شنا  وجدنا  الأخ��رية 

ا  اأي�شً ت�شّللوا  بع�شهم  الجتماعية.  ال�شبكات  ويف  امليدان  يف 

وهم  وبالتمويه،  الكني�شت  يف  املجتمع،  يف  املركزي  التّيار  اإىل 

هذا  وقيمه.  الإ�شرائيلي  اجلي�س  �شخ�شية  على  التاأثري  يحاولون 

�شراع مهم ل مثيل له، لعّله الأكرث حيوية واأهمية منذ �شنوات 

ا  واأي�شً الإ�شرائيلي، بل  طويلة. لي�س فقط يف �شبيل �شورة اجلي�س 

امل�ّس باحل�شانة  اإن موا�شلة  الإ�شرائيلي.  يف �شبيل �شورة املجتمع 

الإ�شرائيلي  وللمجتمع  الإ�شرائيلي  للجي�س  والأخالقية  القيمّية 

�شتكون م�شيبة لدولة اإ�شرائيل«.

القيم  انهيار  على  العرتا�س  من  الأج��واء  هذه  من  انطالًقا 

الأخالقية واملناقبية الع�شكرية والختالف ال�شديد على حتديد 

يف  ال�شمريي  ال�شتنكاف  مو�شوع  نعالج  اإ�شرائيل،  يف  معاملها 

يّدعي  الذي  ال�شخ�س  هو  ال�شمريي«  و»امل�شتنكف  العدو.  جي�س 

اخلدمة  اأداء  رف�س  اأو  لقيادته،  خمالف  مرّبر  راأي  اإب��داء  يف  احلق 

الع�شكرية امليدانية حتت ذريعة حرية الفكر اأو حرية ال�شمري اأو 

البلدان يتم  الدين. ويف بع�س 

امل�شتنكفني  اإحل��اق  حالًيا 

مدنية  خدمات  يف  �شمريًيا 

بديلة عن التجنيد اأو اخلدمة 

اأن  وامل��ل��ف��ت  ال��ع�����ش��ك��ري��ة. 

�شمريًيا  امل�شتنكفني  معظم 

يعتربون اأنف�شهم دعاة �شالم، 

الع�شكرية.  لالأعمال  ومعار�شني  الآخرين  ب�شوؤون  تدّخل  وعدم 

ال�شمريي  امل�شتنكف  تعريف  ا�شتخدام  يف  دولًيا  التو�شع  مّت  وقد 

ب�شكل ر�شمي يف 8 اذار 1995 عندما ن�ّس قرار جلنة الأمم املتحدة 

الذين  لالأ�شخا�س  ينبغي  »ل  اأنه  83/1995 على  الإن�شان  حلقوق 

يوؤّدون اخلدمة الع�شكرية اأن يحرموا من احلق يف ال�شتنكاف 

ال�شمريي جتاه اخلدمة الع�شكرية«. ويف العام 1998 اأّكدت وثيقة 

التعريف  هذا  املتحدة  الأمم  يف  الإن�شان  حلقوق  ال�شامي  املفّو�س 

ال�شمريي  »ال�شتنكاف  بعنوان  الوثيقة  جاءت  وقد  اأخرى.  مرة 

قرار  الإن�شان  حلقوق  املتحدة  الأمم  جلنة  الع�شكرية،  للخدمة 

رقم 77/1998«. واعرتفت الوثيقة ر�شمًيا باأن »الأ�شخا�س الذين 

ا�شتنكاف  لديهم  يتطور  قد  الع�شكرية  اخلدمة  بالفعل  يوؤّدون 

�شمريي«.

تاريخًيا، مّت تنفيذ حكم الإعدام بحق العديد من امل�شتنكفني 

�شمريًيا، وعوقبوا بطرق �شّتى عندما اأّدت معتقداتهم اإىل القيام 

باأعمال تعار�شت مع النظم الت�شريعية والقانونية للمجتمعات 

اأو احلكومات التي يعي�شون حتت �شلطتها. وقد تباين التعريف 

القانوين للم�شتنكف ال�شمريي وتو�شيف حالته من دولة لأخرى 

يف  تربيرية  نقطة  الدينية  املعتقدات  ومّثلت  ال�شنني.  مّر  على 

بع�س الدول ملنح �شفة امل�شتنكف ب�شكل قانوين. 

ال�شتنكاف  ظاهرة  تكون  قد  بالذات،  اإ�شرائيل  اإىل  بالن�شبة 

الكيان  هذا  تاريخ  يف  لالنتباه  اإثارة  الأكرث  الظاهرة  ال�شمريي 

الغا�شب الذي متاهت الدولة فيه مع جي�شها. وهي قدمت ابتداًء 

ي�شمى  ل�ما  نوعه  فريًدا من  املا�شي منوذًجا  القرن  من منت�شف 

ع  وتتو�شّ باحلرب  وت��دوم  باحلرب  تقوم  التي  امل�شّلحة«  »الأم��ة 

باحلرب، حتى قيل اإن اإ�شرائيل هي مبثابة »جي�س له دولة«. وقد 

اأقوى جيو�س العامل رغم  تطّور هذا اجلي�س حتى �شار واحًدا من 

عليه  عقدت  التي  لالأمة  العددية  اله�شا�شة   - بف�شل  رمبا  اأو   -

الأوىل من  الع�شرين عاًما  واإ�شرائيل على مدى  الوجودي.  رهانها 

الحتجاج  حالت  من  اثنتني  حالتني  �شوى  تعرف  مل  وجودها، 

ال�شمريي على اأداء اخلدمة الع�شكرية، وذلك عندما امتنع اثنان 

من اأع�شاء الفرع الإ�شرائيلي لأممية مقاومي احلرب، وهما توما 

�شيك واأهرون اأفياد، عن اأداء خدمة العلم يف العام 1958. وقد �شدر 

ة بتحويلهما اإىل »خدمة  قرار عن ال�شلطات الع�شكرية املخت�شّ

�شنتني  بعد م�شاعفة مّدتها من  الكيبوت�شات  اأحد  مدنية« يف 

الحتجاج  حالت  من  اليتيمة  احلالة  وهذه  �شنوات.  اأربع  اإىل 

�ال�ضتنكاف 

�ل�ضمريي يف 

جي�ش �لعدو
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لحًقا  للتكرار  مر�شحة  اأ�شبحت  اخلم�شينيات  يف  ال�شمريي 

عندما حتّولت اإ�شرائيل، غداة حرب 1967 اإىل دولة ا�شتعمارية حتوز 

اأرا�شي حمتلة، لي�س فقط يف �شيناء امل�شرية واجلولن ال�شوري �شبه 

ا يف ال�شّفة الغربية وقطاع  ا واأ�شا�شً اخلاويني من ال�شكان، بل اأي�شً

 ،1970 العام  يف  لكن  ال�شكانية.  بكثافتهما  املعروفني  غّزة 

الطلبة  من  جمموعة  وّجهت  اإ�شرائيل،  تاريخ  يف  الأوىل  وللمرة 

الثانويني ر�شالة اإىل رئي�شة الوزراء يف حينه، غولدا مائري، يعلمونها 

فيها برف�شهم اأداء اخلدمة الع�شكرية يف الأرا�شي املحتلة عندما 

اإليها مع بل��وغهم الثامنة ع�ش��رة م��ن العمر. وقد  ي�شتدع��ون 

كانت  اإذ  الأول،  املقام  يف  �شيا�شي�ً�ا  الطل��بة  هوؤلء  حافز  كان 

حكومة غولدا مائري قد رف�شت يومئٍذ م�شروًعا لل�شالم تقّدمت 

مقاليد  ال�شادات  الرئي�س  ت�شّلم  غ��داة  امل�شرية  احلكومة  به 

ال�شلطة يف ت�شرين الأول من العام نف�شه. وقد تكررت بعد ذلك 

اأ�شكال  من  ك�شكٍل  الثانويني  للطلبة  اجلماعية  الر�شائل 

الحتجاج ال�شيا�شي. وكان اأ�شهرها واأكرثها �شجيًجا، الر�شالة 

التي وّجهتها جمموعة من 27 طالًبا اإىل وزير الدفاع يف حينه، 

من  اأربعة  ا�شتدعاء  جرائها  من  وكان   ،)1979( وايزمان  عيزر 

اأولئك الطلبة للمثول اأمام حمكمة ع�شكرية ق�شت عليهم 

مرة  كل  يف  للتجديد  قابلة  يوًما  وثالثني  خم�شة  ملدة  باحلب�س 

يتكّرر فيها رف�شهم للخدمة.

وجاء العدوان الإ�شرائيلي على لبنان )1982( كمنا�شبة لتطّور 

غري م�شبوق يف هذا املجال. فحرب لبنان، التي كانت اأول حرب 

تكن  مل  بيغن،  مناحيم  بزعامة  ليكودية  حكومة  تقررها 

بلغت  ظّلها  ويف  الإ�شرائيليني.  املواطنني  لدى  اإجماع  مو�شع 

حركة »ال�شالم الآن« ذروتها. ويف ركاب هذه احلركة كانت 

اأداء  على  ال�شمرييني  للمعرت�شني  ر�شمية  منّظمة  النور  راأت  قد 

اأي  غفول«،  »ي�س  باإ�شم  املحتلة  الأرا�شي  يف  الإلزامية  اخلدمة 

»هناك حد«. وقد وّجهت هذه احلركة نداء علنًيا اإىل وزير الدفاع 

الحتياط من اخلدمة يف  �شارون لإعفاء جنود  اأرييل  الإ�شرائيلي 

لبنان. و�شرعان ما حتّول هذا النداء اإىل عري�شة جماعية مفتوحة 

وقع عليها خالل العام الأول 1470 من الحتياطيني، ثّم ارتفع 

هذا العدد خالل العامني التاليني اإىل 2500. وقد خ�شع 170 منهم 

ملحاكمة ع�شكرية و�شدرت بحّقهم اأحكام فعلية باحلب�س يف 

جّو من التعتيم الإعالمي. لكن رئي�س هيئة الأركان اجلرنال 

مو�شي ليفي، ا�شطر اإىل العرتاف )1986( باأن تزايد عدد الراف�شني 

من الحتياطيني للخدمة الع�شكرية يف لبنان، كان واحًدا من 

الأ�شباب املهّمة التي عّجلت باتخاذ قرار الن�شحاب اجلزئي منه.

 ،1987 العام  يف  الأوىل  الفل�شطينية  النتفا�شة  ان��دلع  مع 

يومية بني اجلي�س  اأخذت �شكل مواجهة  التي  النتفا�شة  وهي 

الإ�شرائيلي واملدنيني الفل�شطينيني العّزل وغالبيتهم من الن�شاء 

الإ�شرائيليني  اجلنود  عدد  ملحوظ  نحو  على  تزايد  والأطفال، 

ال�شنوات  امتداد  وعلى  املحتلة.  الأرا�شي  يف  للخدمة  الراف�شني 

اأو�شلو  اإتفاقية  وتوقيع  الأوىل  النتفا�شة  بني  الفا�شلة  ال�شت 

الحتياط  من  اأكرثهم  وجندًيا  �شابًطا   190 حوكم   ،)1993(

ومن ذوي الرتب العالية ومن خريجي اجلامعات. واإذا كان عدد 

ال�شبع  ال�شنوات  فرتة  يف  ملحوظ  نحٍو  على  تقّل�س  قد  الراف�شني 

الفا�شلة بني توقيع اأو�شلو وبني اندلع النتفا�شة الثانية )2000(، 

فاإن  فقط،  ا  راف�شً  20 �شوى  احلربية  املحاكم  اأمام  يحاكم  فلم 

اأعداد هوؤلء عادت اإىل الرتفاع عقب اندلع النتفا�شة الثانية. 

فبني اأيلول 2000 وحزيران 2002، بلغ عدد الراف�شني اأكرث من 2000، 

وقدم اإىل املحاكمة منهم 189 �شدرت بحّقهم اأحكام باحلب�س 

مبادرتني  مع  هذه  اجلديدة  الرف�س  موجة  ترافقت  وقد  الفعلي. 

كان لهما وقعهما يف الإعالم الإ�شرائيلي والدويل، واحدة متّثلت 

»�شجاعة  حركة  يف  وثانية  البكالوريا«،  تالمذة  »ر�شالة  يف 

وّقعها 62 طالًبا يف  التي  العلنية  الر�شالة  الرف�س«. فقد �شّكلت 

الوزراء  رئي�س  اإىل  ووجهوها  الثانوية  املرحلة  من  الأخرية  ال�شنة 

ويف  الرف�س  ظاهرة  تطّور  يف  فارقة  عالمة   ،2001 اآب   19 يف  �شارون 

تعميق �شداها الإعالمي. وقد �شارك يف توقيعها، وللمرة الأوىل، 

الر�شالة  وانتقدت  الطالبات.  من  للتجنيد  املر�شحات  من  عدد 

ال�شيا�شة العنفية التي تتبعها احلكومة الإ�شرائيلية يف الأرا�شي 

ينّفذها  التي  الأعمال  وو�شفت  بالعن�شرية،  واتهمتها  املحتلة 

للبيوت  وه��دم  وم�شادرات  اعتقالت  من  الإ�شرائيلي  اجلي�س 

وت�شفيات ج�شدية وعمليات تعذيب، باأنها جرائم تقرتفها الدولة 

عليها  املوّقع  الدولية  للمواثيق  مبا�شر  انتهاٍك  يف  الإ�شرائيلية 

من قبلها، ل �شيما ما يتعّلق منها بحقوق الإن�شان. وف�شاًل عن 

هدفها  بلوغ  عن  عاجزة  تقف  فاإنها  الأعمال  هذه  �شرعية  ل 

ملثل  لالإ�شرائيليني. فلي�س  ال�شخ�شي  الأمن  وهو حتقيق  املعلن، 

هذا الأمن �شوى طريق واحد، وهو توقيع اإتفاقية �شالم عادلة بني 

احلكومة الإ�شرائيلية وال�شعب الفل�شطيني.

مع  كث��ي����ًرا  ي��تعاطف  مل  الإ�شرائيلي  الع��ام  ال��راأي  اأن  اإّل 

الر�شالة ب���شبب نزعت��ها التي و�شفت بالالوط��نية، ولأنها �ش��ادرة 

اأ�شاًل عن طالب مل يرتدوا قط البّزة الع�شكرية. ومع ذلك فهي 

ميخائيل  منها  مرموقة،  اإ�شرائيلية  �شخ�شيات  بتاأييد  حظيت 

عهدي  خالل  للدولة  العام  املّدعي  من�شب  �شغل  الذي  يائري  بن 

رابني وبرييز.

ويف اخلتام ل بد لنا من اأن ن�شري اإىل اأن راف�شي اخلدمة يف اإ�شرائيل 

ا مهماًل: األًفا اأو األفني من اأ�شل جي�س  ل ي�شكلون عددًيا اإّل كمًّ

ي�شّم ن�شف مليون من املقاتلني والحتياطيني. لكن موقفهم 

الراف�س للخدمة يف الأرا�شي املحتّلة يف العام 1967، مّثل نوًعا من 

م�شتقبل  حول  ا�شتفهام  عالمات  من  طرحه  ما  ب�شبب  زلزال 

بالذات:  الدولة  اإ�شرائيل، وحول هوية  وال�شرعية يف  الدميوقراطية 

يهودية  دولة  اأم   1967 العام  بحدود  تكتفي  اإ�شرائيلية  دولة  اأهي 

امليثولوجية  املزاعم  بح�شب  النيل  اإىل  الفرات  من  متتد  دينية 

التوراتية؟!



تاريخ �ملر�أة �ملحاربة يف �لع�ضور �لقدمية

القدمية  احل��روب  يف  امل��راأة  دور  اختلف 

على  ف��احل��رب  اأخ���رى.  اإىل  ثقافة  م��ن 

كم�شاألة  �شورت  املكتوب  التاريخ  مّر 

ان الرجال وحدهم. ولكن  وميدان يخ�شّ

الن�شاء  بع�س  عن  ا  اأي�شً يتحدث  التاريخ 

القدمية.  احل��روب  يف  دوًرا  لعنب  اللواتي 

يف  حماربات  لن�شاء  ذكر  هناك  فمثاًل 

يف  حتب  اأباح  كامللكة  امل�شرية  الآث��ار 

يف  حت�شب�شوت  وامللكة  ق.م.   17 القرن 

ترد  كذلك  ق.م.  ع�شر  اخلام�س  القرن 

احل�شارة  يف  حماربات  ن�شاء  عن  اأخبار 

ال�شينية، ويف احلروب اليونانية والطروادية 

يف القرون 12 و11 ق.م.

يف القرن الأول امليالدي )60- 61( قامت 

الرومان  بطرد  بوديغا  ال�شلتيك  ملكة 

معظمه  جي�س  بوا�شطة  انكلرتا،  من 

امليالدي  الثالث  القرن  ويف  الن�شاء.  من 

يف  جي�شها  تدمر  ملكة  زنوبيا  ق��ادت 

ا من  عدد من املعارك لطرد الرومان اأي�شً

بالدها.

... ويف �لع�ضور �ملتو�ضطة

ورد ذكر عدد من الن�شاء اللواتي حاربن 

يف مواقع كثرية خالل احلروب الرومانية 

احل��روب  اأو  افريقيا،  و�شمال  اأوروب���ا  يف 

يذكر  كذلك  والهندية.  الفار�شية 

الدعوة  بداية  منذ  الإ�شالمي  التاريخ 

اإىل  وقاتلن  حاربن  ن�شاًء  الإ�شالمية 

متعددة،  معارك  يف  الرجال  جانب 

وخولة  كعب،  بنت  ن�شيبة  مثل 

اإغفال  الأزور. كما ل ميكن  بنت 

دينية  ك�شخ�شية  »الكاهنة«  دور 

غرب  �شمال  يف  مميزة  وع�شكرية 

ق��ادت  حيث  )ن��وم��ي��دي��ا(،  اأفريقيا 

التي  »الرببرية«  الأمازيغية  القبائل 

اأثناء  يف  امل�شلمني  للعرب  ت�شّدت 

ما  على  لال�شتيالء  الأمويني،  حروب 

بات يعرف اليوم با�شم املغرب العربي 

القرن  ومطلع  ال�شابع  القرن  )نهاية 

الثامن امليالدي(. 

�شاركت  ك��ذل��ك 

م�شادر  عدة  وفق  املراأة 

ح��روب  ت��اري��خ��ي��ة يف 

ال��دول  م��ع  اأو  اأهلية 

القرون  خالل  املجاورة 

اأوروب���ا  يف  و14،  و13   12

واآ�شيا واأفريقيا. 

ويف القرن اخلام�س ع�شر )1429( برز 

ا�شم الفرن�شية جان دارك التي قادت 

ا فرن�شًيا لفّك ح�شار الإنكليز  جي�شً

عن مدينة اأورليانز وا�شتطاعت حترير 

املدينة.

كذلك، يذكر التاريخ الأمريكي 

ال��ث��ورة  اإىل ج��ان��ب  ن�����ش��اًء ح��ارب��ن 

 ،)1776( الإنكليز  �شد  الأمريكية 

الأهلية  احل��رب  يف  �شاركن  واأخ��ري��ات 

بعد   )1865  –  1860( الأم���ريك���ي���ة 

تنّكرهن بلبا�س اجلنود الرجال.

... و�لع�ضور �حلديثة

ب����داأ ع��م��ل ال��ن�����ش��اء ك��م��م��ّر���ش��ات 

متطّوعات يف حرب القرم )1854 – 1856( 

التي  نايتنغيل  فلورن�س  املمر�شة  بقيادة 

املتطّوعات  الن�شاء  من  فريًقا  �شّكلت 

ملعاجلة اجلرحى يف هذه احلرب.

البداية  العاملية الأوىل  و�شّكلت احلرب 

الن�شاء ر�شمًيا يف اجليو�س  الفعلية لعمل 

در��ضات 

اإعداد: د. �أحمد علوو�أبحاث

عميد متقاعد

العدد 70373

املراأة يف الق�ات امل�سّلحة

من �ضهو�ت �جلياد �إىل قيادة �لطائر�ت �حلربية �ملقاتلة

�للو�تي �ضاركن يف حروب  �لن�ضاء  �أمة من �الأمم من ذكر عدد من  تاريخ  ال يكاد يخلو 

�لعديد من �حل�ضار�ت على مد�ر  �ملحاربات يف  �لن�ضاء  ُذكرت  �الأمم. فقد  خا�ضتها هذه 

�لتاريخ، �ضو�ء كان ذلك على م�ضتوى قيادة �جليو�ش، �أو يف �ال�ضتباك �ملبا�ضر يف �ضاحات 

�لقتال، �أو يف تقدمي �الإمد�د و�لدعم �للوج�ضتي للمقاتلني يف �ملعارك. و�ليوم تتجه �جليو�ش 

�إىل �إعطاء �لن�ضاء مزيًد� من �لفر�ش وحتميلهّن �ملزيد من �مل�ضوؤوليات.



املتحاربة، من انكلرتا اإىل اأملانيا ورو�شيا 

من  وغريها  وفرن�شا  املتحدة  وال��ولي��ات 

الكبرية  اخل�شائر  ب�شبب  وذلك  ال��دول، 

 1917 ال��ع��ام  ومنذ  ال��رج��ال.  �شفوف  يف 

الع�شكري  بالزي  العمل  الن�شاء  ب��داأت 

جيو�س  يف  واإداري���ات  هاتف  كعامالت 

معظم هذه الدول. 

ر�شمًيا  بريطانيا  �شت  اأ�شّ  1938 العام  يف 

القوات  يف  للخدمة  الن�شاء  من  وح��دات 

والإدارة.  التمري�س  قطاعي  يف  امل�شّلحة 

ولكن بعد اندلع احلرب العاملية الثانية 

)1939( بداأت الن�شاء النخراط يف الأعمال 

ال���ع�������ش���ك���ري���ة 

ال����دف����اع����ي����ة، 

ال�شوئية  افات  الك�شّ على  كالعمل 

وكانت  للطائرات،  امل�شادة  والأ�شلحة 

اإبنة رئي�س الوزراء اآنذاك ون�شتون ت�شر�شل 

يف  الن�شاء  �شاركت  وقد  منهن.  واح��دة 

فيها  وانخرطن  الثانية  العاملية  احلرب 

وحدات  و�شمن  وعملي  مبا�شر  ب�شكٍل 

بقيادة  قمن  بع�شهن  اأن  كما  قتالية، 

ووحدات  والدبابات  املقاتلة،  الطائرات 

امل�شادة  وامل��دف��ع��ي��ة  وال��ق��ّن��ا���ش��ة  امل�����ش��اة 

اأرفع  على  وح�شلن  وغريها،  للطائرات 

قتالية  باأعمال  القيام  نتيجة  الأو�شمة 

وبطولية باهرة. 

�ملر�أة يف �جليو�ش �ملعا�ضرة

بات عدد الن�شاء يف جيو�س بع�س الدول 

اأ�شرك  فقد  ال��رج��ال.  ع��دد  م��ن  قريًبا 

العاملية  احل��رب  يف  ال�شوفياتي  الحت��اد 

الثانية نحو 800.000 امراأة، وكان نحو %70 

منهن، يحاربن بن�شاط على اجلبهة يف 

لعدد  املئوية  الن�شب  وتختلف  واجلو.  الرب 

دولة  بني  الرجال  لعدد  بالن�شبة  الن�شاء 
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�لواليات �ملتحدة: ال مانع بعد �الآن...

يف اأواخر العام 2015 اأعلن وزير الدفاع الأمريكي اأ�شتون كارتر 

اأنه مع مطلع العام اجلديد )2016( �شرتفع جميع القيود التي 

متنع املراأة الأمريكية من النت�شاب اإىل جميع �شنوف القوات 

الع�شكرية الأمريكية والنخراط فيها. و�شمل القرار الوحدات 

»الراجنرز«  مثل  اخلا�شة،  والوحدات  املارينز  وق��وات  املقاتلة 

الغوا�شات،  و�شالح  وغريها،  اخل�شراء«  و»القبعات  و»ال�شيلز« 

و�شوى ذلك من الفروع التي كانت حكًرا على الرجال فقط.

اأيار 2016 اأعلن نائب الرئي�س  ويف احلادي والع�شرين من �شهر 

الأمريكي جو بايدن يف احتفال تخريج دورة جديدة من ال�شباط 

ازدياد  اأن  الأمريكية،  الع�شكرية  بوينت«  »وي�شت  يف كلية 

عديد الن�شاء والرجال يف اجلي�س الأمريكي هو ما يعطيه املزيد 

الن�شاء  ال�شباط  اإىل عدد من  اإ�شارة وحتية  وذلك يف  القوة،  من 

املتخرجات يف هذه الدورة واللواتي �شيوؤدين خدمتهن يف بع�س 

الوحدات املقاتلة يف اجلي�س الأمريكي. 

ويف ال�شاد�س من �شهر حزيران 2016 اأجابت »م�س اأمريكا 2016 

الأمريكي،  اجلي�س  يف  �شابط  وهي  �شنة(،   26( باربر«  دي�شونا 

عن �شوؤال حول راأيها يف موافقة البنتاغون على قرار فتح باب 

الأمريكية  امل�شّلحة  القوات  فروع  املراأة يف كل  اأمام  التطّوع 

قا�شيات  الن�شاء  فنحن  رائ��ع.  ق��رار  »اإن��ه  بقولها:  القتالية، 

اأنا  الع�شكرية  لوحدتي  وكقائدة  كالرجال،  ا  اأي�شً وحازمات 

اأن  اأنه ل يجب  نعرف  اأن  املهم  ومن  لها،  وقتي  واأكّر�س  قوية 

ي�شّكل اجلن�س حًدا اأو عائًقا بوجهنا يف هذا اجلي�س«.



واحلوافز  والقوانني  للحاجة  تبًعا  واأخ��رى 

التي ترعى تطّوعهن يف القوات امل�شلحة. 

وهذه الن�شب تراوح ما بني 5% و25%، وحتى 

اأكرث من ذلك يف بع�س اجليو�س.

الإدارة  مثل  جم��الت  يف  الن�شاء  تخدم 

وحرا�شة  املراقبة،  واأم��اك��ن  وال�شحة، 

وعلى  والهند�شة.  والإط��ف��اء،  املواكب، 

الرغم من ت�شّلمهن مهمات خمتلفة يف 

العديد من جيو�س العامل، وبلوغ بع�شهن 

اأعلى الرتب الع�شكرية، فاإن عدد البلدان 

اجلبهة  يف  مهمات  لهن  تعطي  التي 

زال  ما  اجلي�س،  يف  الن�شطة  اأو  الفّعالة 

قلياًل. وتعترب رو�شيا واأ�شرتاليا ونيوزيلندا، 

وفرن�شا،  وفنلندا،  والدمنارك،  وكندا، 

والباك�شتان،  والهند،  وال��رنوج،  واأملانيا، 

واأخرًيا  الإ�شرائيلي،  والكيان  و�شوي�شرا، 

التي  ال��دول  بني  من  املتحدة،  ال��ولي��ات 

اجلبهة  يف  م��ه��م��ات  للن�شاء  تعطي 

الن�شطة )Combat units(. كما �ُشمح 

لهن يف بع�س الدول بالنت�شاب اإىل �شالح 

وقيادة  احلربية  ال�شفن  وقيادة  البحرية 

الغوا�شات والطائرات احلربية املقاتلة.

كبرية  اأع��داد  اليوم  ت�شارك  كذلك 

الدائرة  القتالية  الأعمال  يف  الن�شاء  من 

وبخا�شة  و�شوريا  ال��ع��راق  يف 

الأك��������راد،  م���ن���اط���ق  يف 

وح���دات  ت�شّكلت  ح��ي��ث 

من  ر�شمية  ن�شائية  قتالية 

ال��ك��ردي��ة«  »الب�شمركة 

يعني:  ك���ردي  )م�شطلح 

ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون امل���وت( 

»داع�����س«  تنظيم  ملحاربة 

العراق  �شمال  يف  الره��اب��ي 

و�شوريا، وبقيادة ن�شائية.

�ملر�أه يف �جليو�ش �لعربية

العديد  يف  امل���راأة  �شاركت 

من احلروب واأعمال املقاومة 

ال��دول  من  ع��دد  يف  امل�شّلحة 

اليوم  تنخرط  وهي  العربية، 

يف جيو�س عدٍد من هذه الدول، مثل دولة 

والأردن  و�شوريا  املتحدة  العربية  الإمارات 

واملغرب )امراأة واحدة برتبة لواء( ولبنان، 

اأك��رب  ي�شم  ال��ذي  العربي  اجلي�س  اأم��ا 

ن�شبة من الن�شاء يف �شفوفه، فهو اجلي�س 

اجلزائري، ولديه 4 منهن برتبة لواء.

و�أخرًي�...

يرى الكاتب الأمريكي �شارلز مو�شكز 

 The Military As Vestige يف كتابه

اإىل  املراأة  اأن دخول   Of Male Sanctity
فقدان  اإىل  �شيوؤّدي  اأو  اأّدى  قد  اجلندية 

مكانته  ح��رم��ة  ب��ق��اي��ا  اآخ���ر  ال��رج��ل 

اأن  يرون  اآخرين  ثمة  لكن  وقد�شيتها. 

يغرّي  لن  عملًيا  امليدان  هذا  املراأة  دخول 

القائم  التكويني  الختالف  حقيقة  يف 

بينها وبني الرجل مهما بلغت املراأة من 

درجة  ارتفعت  ومهما  وال��ذك��اء،  القوة 

امل�شاواة بينهما.

لكن هل ت�شتطيع هيالري كلينتون 

ال��ولي��ات  رئي�شة  اأ�شبحت  ح��ال  )يف 

املتحدة وقائدة لأقوى جي�س يف العامل(، اأو 

اأعلى جلي�س  بريطانيا )كقائد  ملكة 

القوة  معايري  تغرّي  اأو  تبّدل  اأن  بلدها(، 

الربيطاين؟  اأو  الأمريكي  اجلي�س  داخل 

حمكوم  اليوم  العامل  اإن  العامل؟  يف  اأو 

مبعايري وموازين اأخرى غري قوة اجليو�س 

والأ�شلحة، ول فرق بني الرجل واملراأة طاملا 

اأن هذه القوة يحكمها العقل، وتديرها 

اأ�شابع �شغرية، ومل يعد مهًما اإن كانت 

هذه الأ�شابع لرجل اأو امراأة.

�ملر�جع:

• 2016 - 21May ABC 

News.
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en.wikipedia.org/wiki/
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combat-60-minutes  
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women/76720656/

در��ضات 

و�أبحاث

العدد 72373

ن�ضب �لن�ضاء يف بع�ش �جليو�ش

فرن�شا   ،%7 الدامنارك   ،%7 ال�شني   ،%12.8 اأ�شرتاليا 

15%، الرنوج 7%، رو�شيا 10%، ال�شويد 13%، اأوكرانيا 13 %، 

بريطانيا 9%، اأملانيا 10%، جنوب اأفريقيا %26.6. 







اإعداد: �أحمد زكريا

املندوب الإقليمي للجنة الدولية لل�سليب 

الأحمر لدى الق�ات امل�سّلحة - لبنان

قانون 

�إن�ضاين

75 العدد 373

�مل�ضطلحات �لقانونية �خلا�ضة بتعريف �أفر�د 

�لقو�ت �مل�ضّلحة و�الأفر�د �ملدنيني و�ملرتبطني بهم

�لنز�عات  قانون  مبادئ  �أ�ضول  �ملا�ضي  �ملقال  يف  عر�ضنا  �أن  بعد 

�مل�ضّلحة، نعر�ش فى هذ� �ملقال �مل�ضطلحات �لقانونية �خلا�ضة بتعريف 

و�ملرتبطني  �ملدنيني  و�الأفر�د  بهم،  و�ملرتبطني  �مل�ضّلحة  �لقو�ت  �أفر�د 

�إىل بع�ش �الأمثلة عن �الأعيان  �لقانون، باالإ�ضافة  بهم و�لذين يحميهم 

و�ملناطق �ملحمية و�لعالمات �حلامية لها مبوجب �لقانون.

لو�ضف  �لع�ضكريون  ي�ضتخدمها  �لتي  �ال�ضطالحية  �للغة  غر�ر  فعلى 

فنية  م�ضطلحات  ا  �أي�ضً توجد  �أعمال،  من  به  يقومون  وما  معد�تهم 

من  �لكثري  �أن  من  �لرغم  وعلى  �مل�ضّلحة.  �لنز�عات  قانون  يف  تُ�ضتخدم 

ملعناه  مدركني  تكونون  ال  فقد  لكم،  ماألوًفا  يبدو  قد  �مل�ضطلحات  هذه 

�لقانوين. ولذ� فاإنه من �ل�ضروري �أن نفهم بدقة معاين �مل�ضطلحات.

امل�سّلحة  بالق�ات  متعلقة  تعريفات   ، اولاً

والأ�سخا�ص املرتبطني بها:

�لقو�ت �مل�ضّلحة

للدولة  امل�شّلحة  ال��ق��وات  ت��ت��ك��ون 

والأف���راد  املنظمة  ال��وح��دات  ك��ل  م��ن 

�شلوك  عن  م�شوؤولة  لقيادة  اخلا�شعني 

تاأديبي  مروؤو�شيها، وهم يخ�شعون لنظام 

لقانون  ب��الم��ت��ث��ال  يلزمهم  داخ��ل��ي 

النزاعات امل�شّلحة. 

المتثال  م�شّلحة  قوة  ت�شمن  كيف 

للقانون؟ يعود الأمر بب�شاطة تامة لوجود 

لهذه  وملا  املعامل،  وا�شح  قيادي  ت�شل�شل 

ع�شكرية  قوانني  منظومة  من  القوة 

والقانون،  الن�شباط  لفر�س  بها  خا�شة 

قيادة  م��ن  ب��ه  تتمتع  م��ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

وتدريب جيدين. 

�ملقاتلون

املقاتل هو اأي ع�شو يف القوات امل�شّلحة، 

اأف��راد  با�شتثناء  ام���راأة،  اأو  ك��ان  رج��اًل 

الفريق الطبي ورجال الدين. وللمقاتلني 

مبا�شر  ب�شكل  امل�شاركة  ح��ق  فقط 

القانون.  مبوجب  العدائية  الأعمال  يف 

اعتقالهم  مت  الذين  للمقاتلني  ويحق 

احلرب  لأ�شري  القانوين  بالو�شع  التمتع 

امل�شّلحة  ال��ن��زاع��ات  اأث��ن��اء  يف   POW
الدولية.

مييزوا  اأن  املقاتلني  على  وينبغي 

عندما  املدنيني  ال�شّكان  عن  اأنف�شهم 

اأو  ع�شكرية،  عملية  اأية  يف  ي�شاركون 

اأفراد  ما مييز  وع��ادة  لها.  الإع��داد  عند 

اأنف�شهم  النظامية  امل�شّلحة  ال��ق��وات 

بارتداء زي ع�شكري.

وي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى امل��ق��ات��ل��ني اأع�����ش��اء 

اأن  ال��دول��ة،  لغري  امل�شّلحة  اجلماعات 

مميزة  عالمة  مالب�شهم  على  ي�شعوا 

ي�شهل روؤيتها من على بعد واأن يحملوا 

اأ�شلحتهم عالنية.

�لقو�ت �خلا�ضة

خا�شة  ق���وات  ك��ث��رية  جيو�س  ت�شم 

هذه  تتكون  ما  وغالًبا  �شفوفها،  يف 

عاٍل  م�شتوى  على  وح��دات  من  القوات 

للعمل يف عمق  ت�شتخدم  التدريب،  من 

املناطق اخللفية للخ�شم، ل�شن الغارات 

ال�شتك�شاف  بعمليات  للقيام  اأو 

اأن  ا  اأي�شً ميكن  كما  التخريب.  اأو 

ف مبهمات الأمن الداخلي، مثل  ُتكلَّ

الطائرات  اختطاف  حم��اولت  مقاومة 

وال��ع��م��ل��ي��ات الإره��اب��ي��ة. وم��ث��ل ه��ذه 

جزًءا  م�شاٍو،  قدر  على  تعّد،  الوحدات 

تلك  غرار  على  م�شّلحة  قوات  اأية  من 

وعندما تكون هذه  و�شفها.  �شبق  التي 

العمليات،  اإحدى  يف  م�شاركة  القوات 

كمقاتلني  اأفرادها  اإىل  التعرف  ينبغي 

على اأ�شا�س اأزيائهم الر�شمية الع�شكرية 

اأو عالماتهم املميزة اإلخ... وي�شبح اأفراد 

وهم  يعملون  الذين  اخلا�شة،  القوات 

ر�شمية  اأزي��اء  اأو  مدنية،  مالب�س  يرتدون 

خمالفني  بعدوها،  خا�شة  ع�شكرية 

للقانون. وعلى الرغم من ذلك فاإن من 

حقهم احل�شول على حماكمة عادلة، 

حماكمتهم  خالل  يعاملوا  اأن  ويجب 

بطريقة مماثلة ملعاملة اأ�شرى احلرب.

�أ�ضرى �حلرب

Prisoners Of War – POW
املقاتلني  على  امل�شطلح  هذا  ينطبق 

بعد  العدو  �شلطة  حتت  يقعون  الذين 

م�شلح  ن��زاع  اأثناء  يف  عليهم  القب�س 

امل�شطلح  ه���ذا  ينطبق  ك��م��ا  دويل. 

ي�شاحبون  الذين  املدنيني  على  ا  اأي�شً

للعدو،  امل�شّلحة  القوات  مبا�شر  ب�شكل 

متعهدي  اأو  الع�شكريني  املرا�شلني  مثل 

الإمدادات اأو اأفراد اخلدمات الجتماعية 

املدنيني  اعتماد هوؤلء  ويتم  والرتفيهية. 

ب�شكل مبا�شر مل�شلحة القوات امل�شّلحة، 



ويجب تزويدهم بطاقات حتقيق الهوية 

لإثبات هذا العتماد الر�شمي لهم.

اأف��راد  على  امل�شطلح  هذا  ينطبق  ول 

رجال  اأو  الع�شكرية  الطبية  اخلدمات 

القوات  من  جزًءا  يعدون  والذين  الدين، 

اعتقالهم  حالة  يف  ويلقون  امل�شّلحة، 

اأ�شرى  يلقاها  التي  نف�شها  املعاملة 

احلرب، اإّل اأنهم يخ�شعون لقواعد خا�شة 

نعر�شها لحًقا.

الدولة،  لدى  اأ�شرى  احلرب هم  اأ�شرى  اإن 

ولي�شوا اأ�شرى لدى الوحدة التي اعتقلتهم 

اأن  هذا  ويعني  بذلك.  قام  الذي  الفرد  اأو 

معاملتهم  م�شوؤولية  تتحمل  ال��دول��ة 

الأف��راد  ف��اإن  احل��ال  وبطبيعة  واأمنهم. 

ا عن اأي معاملة غري لئقة  م�شوؤولون اأي�شً

يتعر�س لها اأ�شرى احلرب.

�أفر�د �خلدمة �لطبية ورجال �لدين 

بالقو�ت �مل�ضّلحة

الدين  ورج��ال  الطبية  اخلدمة  لأف��راد 

للغاية  خا�س  و�شع  امل�شّلحة  بالقوات 

وكما  امل�شّلحة.  النزاعات  قانون  يف 

تعرفون، فلي�س لهوؤلء الأفراد دور فعلي يف 

القتال على الرغم من اأنه ميكن تزويد 

خفيفة  اأ�شلحة  الطبية  اخلدمات  اأفراد 

عن  وللدفاع  اأنف�شهم،  عن  للدفاع 

الذين يكونون حتت رعايتهم الطبية. 

ويجب اأن ي�شع اأفراد الفئتني على الذراع 

الأحمر  ال�شليب  )�شارة(  عالمة  الأي�شر 

وحتديد  لتمييزهم  الأحمر  الهالل  اأو 

حمميتان  الفئتان  وه��ات��ان  هويتهم. 

عليهما  ال��ه��ج��وم  م��ن  و���ش��وح  بكل 

يعّد  ول  جنيف.  اتفاقيات  مب��وج��ب 

اأفراد اخلدمات الطبية ورجال الدين، يف 

اأ�شرى حرب  القب�س عليهم،  اإلقاء  حالة 

لتكليفهم  مطلوبني  يكونوا  مل  اإذا 

وينبغي  ودينية.  طبية  مهمات  ب���اأداء 

اإىل  اإع��ادت��ه��م  ال��ق��ان��ون،  مبوجب  اإًذا، 

اأوطانهم. ولكن اإذا كان هناك عمل 

ميكنهم القيام به، على �شبيل املثال، 

اأ�شرى  اأحد مع�شكرات  املر�شى يف  رعاية 

احلرب، اأو يف حالة رجال الدين، الهتمام 

عندئذ  لالأ�شرى،  الروحية  بالحتياجات 

لتلك  ا�شتبقائهم  ال�شتمرار يف  ميكن 

اأن  يجب  احلالة،  تلك  ويف  الأغ��را���س. 

التي  وامل��زاي��ا  املعاملة  على  يح�شلوا 

يتمتع بها اأ�شرى احلرب، كما تتوجب 

حمايتهم وال�شماح لهم بامل�شي قدًما يف 

عملهم.

�جلو��ضي�ش

هوؤلء  هوية  بو�شوح  القانون  لنا  يحدد 

النا�س. فهم اأ�شخا�س يعملون يف اخلفاء، 

اأو حتت مزاعم كاذبة، مع عدم ارتداء 

بجيو�شهم،  اخلا�شة  الر�شمية  الأزي���اء 

اأرا�شي  يف  املعلومات  بجمع  ويقومون 

القانون  مبوجب  حمايتهم  اإن  اخل�شم. 

فال  اعتقالهم  ج��رى  ما  واإذا  حم���دودة. 

يحق لهم احل�شول على الو�شع القانوين 

معاقبتهم  ومي��ك��ن  احل���رب.  لأ���ش��ري 

طبًقا  اأن�شطة  من  به  يقومون  ما  على 

يظل  هذا،  ومع  للدولة.  املحلي  للقانون 

معاملة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  حقهم  م��ن 

ويجب  ع��ادل��ة.  وحم��اك��م��ة  اإن�شانية 

وبني  بينهم  خلط  هناك  يكون  اأّل 

اإر�شالها  ميكن  التي  اخلا�شة  القوات 

بدوريات  للقيام  العدو  مواقع  عمق  اإىل 

اأن  اأو بعمليات خا�شة على  ا�شتطالع، 

تكون مرتدية الزي الع�شكري، ول يجب 

معاملة اأفرادها، باأي �شكل، على اأنهم 

جوا�شي�س.

�جلنود �ملرتزقة

كان  احلروب،  الإن�شان  عرف  اأن  منذ 

على  فيها  موجودين  املرتزقة  اجلنود 

الدوام. وهم يف الأ�شا�س حماربون ينظرون 

يزاولونها،  مهنة  اأن��ه  على  النزاع  اإىل 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى م��ك�����ش��ب خ��ا���س. 

للجنود  تعريفه  يف  القانون  وي�شتخدم 

توافرها  يجب  معايري  �شتة  امل��رت��زق��ة 

ينطبق  الذين  هوؤلء  ُيَعد  ول  جمتمعة. 

عليهم ذلك التعريف مقاتلني، وبالتايل 

الو�شع  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ل��ه��م  ي��ح��ق  ل 

القانوين لأ�شري احلرب. 

على  »امل��رت��زق��ة«  م�شطلح  وينطبق 

على  اأو  كاأفراد  يعملون  الذين  ه��وؤلء 

اأ�شرهم،  حالة  ويف  جمموعات.  �شكل 

يقدم املرتزقة الذين قاموا بدور مبا�شر يف 

على  املحاكمة،  اإىل  العدائية  الأعمال 

�شرعيني«. غري  »حماربون  اأنهم  اأ�شا�س 

يعملون  كانوا  �شواء  املرتزقة  واجلنود 

هم  جمموعات  �شكل  على  اأو  كاأفراد 

اأنا�س:

اإما  اخل�شو�س  وج��ه  على  ُيَجندون   -

حملًيا اأو يف اخلارج لكي يقاتلوا يف نزاع 

م�شلح؛

يف  مبا�شر  ب���دور  ف��ع��اًل  ي�����ش��ارك��ون   -

الأعمال العدائية؛

�شخ�شي،  مغنم  يف  الرغبة  حتفزهم   -

النزاع  اأط��راف  اأح��د  بوا�شطة  وُي��وع��دون 

يتجاوز  مادي  مبقابل  عنه  ينوب  من  اأو 

يوعد  ما  فيه،  ومبالغ  مفرط  ب�شكل 

اأو الوظيفة  اأو يدفع ملقاتلني يف الرتبة  به 

نف�شها يف القوات امل�شّلحة لذلك الطرف؛

- لي�شوا من رعايا اأي من اأطراف النزاع 

عليه  ي�شيطر  اإقليم  يف  املقيمني  من  اأو 

اأحد اأطراف النزاع؛

- لي�شوا اأفراًدا يف القوات امل�شّلحة لأحد 

اأطراف النزاع؛

ع�شكرية  مهمة  يف  موفدين  لي�شوا   -

يف  طرًفا  لي�شت  دول��ة  ِقَبل  من  ر�شمية 

النزاع.

املرتبطني  والأفراد  املدنيني  تعريف  ا،  ثانياً

النزاعات  قان�ن  مب�جب  املحميني  بهم 

امل�سّلحة:

�ملدنيون

هو  وامل���دين  مهاجمتهم.  ينبغي  ل 

اأو  قوات  يف  ع�شًوا  لي�س  اأي  مقاتاًل  لي�س 

جماعة م�شّلحة. ويف حالة ال�شك، يجب 

معاملة الفراد على اأنهم مدنيون حتى 

للمدنيني  ي�شمح  ول  العك�س.  يثبت 

الأعمال  يف  مبا�شر  ب�شكل  بامل�شاركة 
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فاإنهم  بذلك،  قاموا  ما  واإذا  العدائية، 

طوال  ال�شتهداف  من  احلماية  يفقدون 

ه��ذه  يف  امل��ب��ا���ش��رة  م�شاركتهم  ف���رتة 

الأعمال.

املدنيون امل�شاحبون للقوات امل�شّلحة:

لقد اأ�شرنا باخت�شار اإىل هذا امل�شطلح يف 

واملدنيون  احلرب.  باأ�شرى  املتعلق  الق�شم 

امل�شّلحة  ال��ق��وات  ي�شاحبون  ال��ذي��ن 

احلربيني،  املرا�شلني  مثل  اأن��ا���س  ه��م 

الرعاية  ن�شاطات  يف  العاملني  الأف���راد 

مقاول،  ل��دى  اأو  والإم���داد  الجتماعية 

الطائرات  اأطقم  يف  املدنيني  الأف���راد  اأو 

كل  تزويد  يتم  ما  وع��ادة  الع�شكرية. 

منهم بطاقة هوية خا�شة. وهم يف و�شع 

مماثل للمدنيني من حيث �شرورة عدم 

م�شاركتهم ب�شكل مبا�شر يف الأعمال 

�شد  باحلماية  يتمتعوا  لكي  العدائية، 

لأخ��ط��ار  يتعر�شون  وه��م  الهجمات. 

النزاع على قدر م�شاٍو وبالطريقة نف�شها 

امل�شّلحة  القوات  اأفراد  لها  يتعر�س  التي 

يف  وقوعهم  حالة  ويف  لها.  امل�شاحبني 

معاملة  على  احل�شول  لهم  يحق  الأ�شر 

اأ�شري احلرب.

�ل�ضحفيون

احل��رب��ي��ني  امل��را���ش��ل��ني  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

ا  اأي�شً جت��د  اأن  ميكنك  املعتمدين، 

مهمات  يف  بالعمل  يقومون  �شحفيني 

مناطق  يف  مبهنتهم  مرتبطة  خطرية 

معاملتهم  يتوجب  وه���وؤلء  ال��ن��زاع. 

مدنيون،  اأن��ه��م  على  الح���رتام  بكل 

مهاجمتهم.  وع��دم  حمايتهم  يجب 

يت�شرفوا  اأن  عليهم  ينبغي  ه��ذا،  ومع 

التعرف  على  وت�شاعد  متيزهم  بطريقة 

حقهم  ي�شمن  ومبا  كمدنيني،  اإليهم 

ي�شاركوا  اأّل  هذا  ويعني  احل�شانة،  يف 

العدائية.  الأعمال  يف  مبا�شر  ب�شكل 

ا  اأي�شً احل�شول  عليهم  يتحتم  كما 

حكوماتهم  م��ن  هوية  بطاقة  على 

اأخرى  مرة  ك�شحفيني.  و�شعهم  توؤكد 

يجب عليهم اأن يقبلوا ما قد يتعر�شون 

عن  ناجمة  وجمازفات  اأخطار  من  له 

اأن  يجب  اعتقالهم،  حالة  ويف  النزاع. 

تامني  ويتوجب  اإن�شانية  معاملة  يلقوا 

يف  حم��ددة  لأحكام  طبًقا  حمايتهم، 

الأجانب.  املدنيني  تنطبق على  القانون 

ل  احلربيني،  املرا�شلني  عك�س  وعلى 

يتمتع ال�شحفيون بو�شع اأ�شري احلرب. 

�الأفر�د �ملدنيون يف �خلدمات �لطبية 

ورجال �لدين

يف  املدنيني  ل��الأف��راد  القانون  يكفل 

الو�شع  الدين،  ورجال  الطبية  اخلدمات 

نف�شه الذي مينحه لأفراد اخلدمة الطبية 

امللحقني  ال��دي��ن  ورج���ال  الع�شكرية 

اح��رتام  وينبغي  امل�شّلحة.  ب��ال��ق��وات 

جهد  كل  وبذل  وحمايتهما،  الفئتني 

ال�شتمرار  من  لتمكينهما  ممكن 

هو  الوحيد  وال��ف��رق  عملهما.  اأداء  يف 

وتطلب  الفئتني  من  اأي  اأُ�ِشر  ما  اإذا  اأنه 

اخلدمات  اأف���راد  ف��اإن  احتجازه،  الأم��ر 

بالقوات  امللحقني  الدين  ورجال  الطبية 

اأ�شري  معاملة  على  يح�شلون  امل�شّلحة 

جزًءا  يعدون  لأنهم  اأدنى  كحّد  احلرب 

عليم  اأنه  علًما  امل�شّلحة،  القوات  من 

ِيزة  مُمَ عالمة  ال��ذراع  على  ي�شعوا  اأن 

)ال�شليب الأحمر اأو الهالل الأحمر(.

�لدفاع �ملدين

اإن الغر�س من الدفاع املدين هو حماية 

الإمكان،  املدنيني، على قدر  ال�شكان 

وم�شاعدتهم  العدائية  الأعمال  اآثار  من 

على البقاء على قيد احلياة. وقد ت�شمل 

وعمليات  الإن��ذار  املدين  الدفاع  اأعمال 

الإنقاذ ومكافحة النريان وبناء املالجئ 

وتقدمي امل�شاعدات الطارئة لإعادة النظام 

املنكوبة.  الأماكن  يف  عليه  واحلفاظ 

القطاع  املدين  الدفاع  موؤ�ش�شات  وتتبع 

وح��دات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  امل���دين، 

مب�شاعدتها.  ُتكلف  قد  ع�شكرية 

يف  العاملون  الأف���راد  يحمل  اأن  ويجب 

موؤ�ش�شات الدفاع املدين واملباين واملعدات 

اخلا�شة  امُل��َم��ِي��زة  ال�شارة  لها،  العائدة 

على  اأزرق  مثلث  وهي  امل��دين،  بالدفاع 

اأر�شية مربعة برتقالية اللون.

الدفاع  يف  العاملني  تزويد  يجب  كما 

لتاأكيد  الهوية  حتقيق  بطاقات  املدين 

للعاملني  وي��ج��وز  ال��ق��ان��وين.  و�شعهم 

فردية  اأ�شلحة  حمل  امل��دين  الدفاع  يف 

اأو  ال�شخ�شية  احلماية  لغر�س  خفيفة 

حفظ النظام. 

الدفاع  موؤ�ش�شات  احرتام  يجب  كما 

وحمايتهم.  فيها  والعاملني  امل���دين 

وينبغي عدم اإعاقتهم عن اأداء مهمات 

ال�شرورات  حالت  يف  اإل  امل��دين،  الدفاع 

حة. الع�شكرية امُللِّ

حقهم  امل���دين  ال��دف��اع  اأف���راد  ويفقد 

باحلماية اإذا ما ارتكبوا اأعماًل منافية 

�شرًرا  وتلحق  النظامية  لواجباتهم 

احلالة،  ه��ذه  يف  حتى  لكن  ب��ال��ع��دو. 

لهم  ُيَوجه  اأن  اإىل  احلماية  تتوقف  ل 

على  منهم  املخالفون  ويح�شل  حتذير، 

هذا  مبراعاة  لهم  ي�شمح  ك��اٍف  وق��ٍت 

التحذير وال�شتجابة له.

اح��رتام  يتوجب  مم��اث��ل،  نحو  وعلى 

اأفراد القوات امل�شّلحة املكلفني ب�شكل 

ح�شري القيام فقط باأعمال الدفاع املدين 

اأن  عليهم  يتوجب  حيث  وحمايتهم. 

ال�شارة  تكليفهم  ف��رتة  خ��الل  ي�شعوا 

الدولية املميزة للدفاع املدين.

وعالمات  معينة  ومناطق  اأعيان  ا،  ثالثاً

حممية مب�جب قان�ن النزاعات امل�سّلحة:

�الأعيان �ملدنية

املدنية  والأع��ي��ان  ُتهاجم.  األ  ينبغي 
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اأهداًفا  تعد  ل  التي  الأعيان  كل  هي 

ع�����ش��ك��ري��ة. وت��ن��ح�����ش��ر الأه������داف 

الع�شكرية يف تلك الأعيان التي ت�شهم 

الع�شكري  العمل  يف  فعالة  م�شاهمة 

�شواء كان ذلك بطبيعتها اأم مبوقعها 

اأم بغايتها اأم با�شتخدامها، والتي يحقق 

ال�شتيالء  اأو  اجلزئي  اأو  التام  تدمريها 

ال�شائدة  الظروف  يف  تعطيلها  اأو  عليها 

ويف  اأكيدة.  ع�شكرية  ميزة  حينذاك، 

ما يلي اأمثلة عن الأعيان املدنية:

ي�شتخدمها  التي  واملن�شاآت  املباين   -

لأغرا�س  ت�شتخدم  ل  طاملا  املدنيون، 

�شبيل  ع��ل��ى  وم��ن��ه��ا  ع�����ش��ك��ري��ة، 

ال�شكنية  وال��ع��م��ارات  امل��ن��ازل  امل��ث��ال 

وامل�شت�شفيات وامل�شانع والور�س التي تنتج 

ب�شائع لي�شت لها اأهمية ع�شكرية؛

واملزارع  واملخازن  والأ�شواق  املكاتب   -

العبادة  واأم��اك��ن  واملتاحف  وامل��دار���س 

ا  واأي�شً املماثلة،  املباين  من  ذلك  وغري 

املدنية  الطائرات  مثل  النقل  و�شائل 

وال�شيارات والقطارات واحلافالت؛ 

الغذاء  اإنتاج  ومناطق  الغذائية  املواد   -

املياه  و�شبكات  والآب��ار  املياه  وينابيع 

يتم  ال�����ش��ك،  ح��ال��ة  ويف  واخل���زان���ات. 

التعامل مع العني على اأنه مدين اإىل اأن 

يثبت العك�س. 

�لطبيعية �لبيئة 

ينبغي مراعاة املبادئ الأ�شا�شية لقانون 

النزاعات امل�شّلحة واملتعلقة بالعمليات 

البيئة  على  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن  ال��ت��ي 

التي  والطرق  الو�شائل  وهل  الطبيعية. 

من  يربرها  ما  لها  ا�شتخدامها،  يعتزم 

توؤدي  اأن  املحتمل  من  هل  اأو  اأ�شباب؟ 

اإىل دمار للبيئة ل داعي له؟ هل الإ�شرار 

بها  تت�شبب  اأن  يحتمل  التي  اجلانبية 

مقارنة  ال�شارة  اآثارها  يف  مفرط  للبيئة 

واملبا�شرة  امللمو�شة  الع�شكرية  باملزايا 

تدابري  اإىل  وب��ال��ع��ودة  تتوقعها؟  ال��ت��ي 

ف�شوف  القانون،  يف  معينة  احتياطية 

وو�شائل  طرق  ا�شتخدام  يحظر  اأنه  جند 

يتوقع  اأن  اأو ميكن  اإىل،  تهدف  حرب 

وا�شع  عنيف  دم��ار  يف  الت�شبب  منها، 

وت�شكل  للبيئة  الأجل  وطويل  النطاق 

على  وبقائهم  ال�شكان  ب�شحة  �شرًرا 

قيد احلياة.

�الأ�ضغال �لهند�ضية و�ملن�ضاآت �ملحتوية 

على قوى خطرة

للغاية  حمدًدا  تعريًفا  القانون  يت�شمن 

ينطبق  الذي  خطرة«،  »قوى  للم�شطلح 

واجل�شور  امل��ائ��ي��ة  ال�����ش��دود  على  فقط 

الكهرباء.  لتوليد  النووية  واملحطات 

وينبغي عدم مهاجمة مثل هذه املن�شاآت 

منها  القريبة  الع�شكرية  والأه���داف 

»قوى  انطالق  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  خ�شية 

فادحة  خ�شائر  عن  ت�شفر  قد  خطرة« 

بني ال�شكان املدنيني. على �شبيل املثال 

اإ�شعاعية  مواد  انطالق  اأو  مدمر  في�شان 

ا التزاًما  خطرة. وتفر�س هذه القاعدة اأي�شً

ن�شر  لهم  ينبغي  فال  خ�شومك.  على 

هذه  قرب  الع�شكرية  الأه��داف  مواقع 

باإقامة  لهم  ي�شمح  هذا،  ومع  املن�شاآت. 

اأو  املن�شاآت  من  قريبة  حماية  و�شائل 

املثال  �شبيل  للدفاع عنها، على  و�شائل 

اأو  للطائرات،  م�شادة  مدفعية  مراكز 

�شد  احلماية  لتوفري  حرا�شة  جمموعات 

الهجمات الإرهابية اأو اأعمال التخريب.

اإ�شافة اإىل ذلك، فاإنه اإذا اأ�شاء خ�شومك 

ا�شتخدام احلماية التي كفلها القانون، 

وا�شتخدموا هذه املن�شاآت يف تقدمي دعم 

لعملياتهم  وملمو�س  ومنتظم  مبا�شر 

تتوقف.  احلماية  هذه  فاإن  الع�شكرية، 

ال�����ش��رورة  ف���اإن  احل���الت  ه��ذه  مثل  ويف 

يد  حُتَ اأن  تقت�شي  قد  امللحة  الع�شكرية 

كاآخر  مفعولها  وتبطل  املن�شاآت  هذه 

و�شيلة لوقف اإ�شاءة ا�شتخدامها. ويف تلك 

الحتياطات  كل  اتخاذ  يجب  احلالة 

»ال��ق��وى  ان��ط��الق  لتجنب  العملية 

الكفيلة  الإج���راءات  واتخاذ  اخلطرة« 

�شبيل  على  املدنيني،  ال�شكان  ب�شالمة 

معينة  مناطق  لإخ��الء  التحذير  املثال: 

اإلخ.  نطاق...  اأ�شيق  يف  الهجوم  وح�شر 

مثل  اتخاذ  فاإن  العملية،  الناحية  ومن 

الأرج��ح على  يتم على  ال��ق��رارات  ه��ذه 

حتى  اأو  الع�شكرية  امل�شتويات  اأعلى 

ال�شيا�شية.

تعليمات  ��ا  اأي�����شً ال��ق��ان��ون  ويت�شمن 

اأن  يجب  التي  الطريقة  ح��ول  اإر�شادية 

ي�شهل  حتى  املن�شاآت  ه��ذه  بها  ُتَعَلم 

التعرف  واجل��وي��ة  ال��ربي��ة  ال��ق��وات  على 

اأنها مواقع حممية.  اإليها بو�شوح على 

من  )ال�����ش��ارة(  العالمة  ه��ذه  وتتكون 

لون  ذات  دوائ���ر  ث��الث  م��ن  جمموعة 

برتقايل على �شف واحد. ويتوجب اإ�شاءة 

هذه العالمات احلامية يف الليل.

حماية �الأعيان �لثقافية 

و�أماكن �لعبادة

عدائية  اأع��م��ال  ارت��ك��اب  ُي��ْح��ظ��ر 

الفنية  والأعمال  التاريخية  الآث��ار  �شد 

ال��رتاث  متثل  التي  ال��ع��ب��ادة  واأم��اك��ن 

ا  اأي�شً وُيْحَظر  لل�شعوب.  والثقايف  الروحي 

والأع��م��ال  الآث���ار  ه��ذه  مثل  ا�شتخدام 

الفنية واأماكن العبادة يف دعم املجهود 

احلربي.

واأماكن  الثقافية  الأعيان  وتتمتع 

القانون  مب��وج��ب  باحلماية  ال��ع��ب��ادة 

املعاهدات  قانون  ويعزز  العريف،  ال��دويل 

لوائح  وُتطالب  احلماية.  تلك  احلديث 

لهاي الأطراف التي تقوم بفر�س احل�شار 

بقدر  تتجنب،  اأن  بالقنابل  والق�شف 

اأو  للعبادة  املخ�ش�شة  املباين  الإمكان، 

الفن اأو العلوم والآثار التاريخية. 

الأعيان  حماية  فاإن  ذلك  اإىل  واإ�شافة 

معاهدة  مبوجب  مكفولة  الثقافية 

للعام  ات��ف��اق��ي��ة له���اي  خ��ا���ش��ة، ه��ي 

الثقافية  ب��الأع��ي��ان  املتعلقة   1954

جديد  بربوتوكول  ُتكِملت  �شْ
اأُ والتي 

التفاقية  وتنطبق   .1999 العام  يف  �شدر 



ن��ف�����ش��ه على  ب��ال��ق��در  وال���ربوت���وك���ول 

الدولية.  الدولية وغري  امل�شّلحة  النزاعات 

وين�س ال�شكان على ثالثة اأ�شكال من 

»احلماية  العامة«،  »احلماية  احلماية: 

وُتوَقف  زة«،  امُل��ع��زَّ و»احلماية  اخلا�شة« 

ا�شتخدام  اأ�شيئ  ما  اإذا  فقط  احلماية 

الع�شكرية  ال�شرورة  حالة  يف  اأو  املوقع، 

القرار  ه��ذا  ُيتخذ  األ  وينبغي  امللحة. 

عن  ي�شدر  اأن  يجب  كما  با�شتخفاف، 

اأعلى  رتبة  من  �شخ�س  اأو  كتيبة  قائد 

مثل  على  التعرف  ول�شهولة  ذلك.  من 

بو�شوح  و�شمها  يجب  الأع��ي��ان،  ه��ذه 

ب�شارة احلماية اخلا�شة بها.

�مل�ضت�ضفيات و�خلدمات �لطبية

�شاملة  ح��م��اي��ة  ال���ق���ان���ون  ك��ف��ل 

والوحدات  للم�شت�شفيات  وتف�شيلية 

وامل��واد  الطبي  النقل  وو�شائل  الطبية 

وحمايتها  احرتامها  ويجب  الطبية. 

ع�شكرية  كانت  �شواء  وقت،  كل  يف 

اأب��ًدا  تكون  اأن  ينبغي  ول  مدنية.  اأم 

الطبية  املن�شاآت  ْم  وُتَعلَّ للهجوم.  حماًل 

ب�شارة  الع�شكرية  الطبي  النقل  وو�شائل 

الأحمر.  الهالل  اأو  الأح��م��ر  ال�شليب 

ويحدث اأن يقرر اأحد القادة، يف مواجهة 

ي�شتغني  اأن  معني،  تكتيكي  موقف 

هذه  مثل  تكفلها  التي  احلماية  عن 

املن�شاآت  اإخفاء  اإىل  ويعمد  ال�شارات، 

دائًما  يجب  متويهية.  بطرق  الطبية 

املدنية  وامل��ع��دات  امل�شت�شفيات  و���ش��م 

باأي حال  ي�شمح  ول  بال�شارات احلامية. 

با�شتخدام  اأي ظرف  الأحوال وحتت  من 

للمن�شاآت  املكفولة  احل��م��اي��ة  ه��ذه 

الع�شكرية  الأه��داف  حلماية  الطبية 

الطبية  املن�شاآت  تفقد  الهجمات.  من 

احلماية املكفولة لها اإذا ما ا�شتخدمت 

هذه  مثل  ويف  ع��دائ��ي��ة...  اأع��م��ال  يف 

فقط  ولكن  احلماية،  تتوقف  احلالت 

مهلة  واإعطائهم  املخالفني  اإن��ذار  بعد 

زمنية معقولة لوقف هذا النتهاك. 

�ضار�ت �ل�ضليب �الأحمر

و�لهالل �الأحمر

الهالل  اأو  الأحمر  ال�شليب  �شارة  اإن 

مرئية  حماية  عالمة  ت�شكل  الأحمر 

منحها القانون لالآتي:

- اخلدمات الطبية للقوات امل�شّلحة؛

لل�شليب  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات   -

اأُع��رِتِف  التي  الأحمر  والهالل  الأحمر 

وفو�شتها  املطلوب  ال��وج��ه  على  بها 

م�شاعدة  على  بالعمل  حكوماتها 

امل�شّلحة.  للقوات  الطبية  اخل��دم��ات 

ا�شتخدام  اجلمعيات  لهذه  وميكن 

فقط  ولكن  احلماية،  لأغرا�س  ال�شارة 

اِعدة  امُل�شَ واملعدات  للعاملني  بالن�شبة 

الر�شمية  الع�شكرية  الطبية  للخدمات 

ب�شكل  وامل�شتخدمة  النزاع،  وقت  يف 

تقوم  ملا  مماثلة  اأغرا�س  على  ح�شري 

امل�شّلحة،  للقوات  الطبية  اخلدمات  به 

للقوانني  خا�شعة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 

واللوائح الع�شكرية؛

- امل�شت�شفيات املدنية التي تعرتف لها 

الدولة بهذه ال�شفة؛

املدنية  الطبية  ال���وح���دات  ك��ل   -

)مراكز الإ�شعاف الأويل... اإلخ( املعرتف 

ال�شلطات  من  بذلك  واملفو�شة  بها، 

املخت�شة؛

الأخرى،  الطوعية  الغوث  جمعيات   -

الوطنية  اجلمعيات  ل�شروط  اخلا�شعة 

نف�شها.

ال�شارات  هذه  اأن  اإذ  الدين،  رج��ال   -

ا. حتميهم اأي�شً

 

�للجنة �لدولية لل�ضليب �الأحمر 

)ICRC(

وقت  كل  يف  ال�شارة  با�شتخدام  خمولة 

الأ�شا�شية،  اأعمالها  لتنجز  قيد  وب��دون 

يتعلق  م��ا  امل��ث��ال  �شبيل  على  ومنها 

واأ���ش��رى  واجل��رح��ى  امل��ر���ش��ى  مبعاملة 

احلرب، واإي�شال مواد الإغاثة اإىل �شحايا 

النزاعات امل�شّلحة.

لل�شليب  الدولية  اللجنة  تتمتع  كما 
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التفوي�س  اأداء  الأحمر بحماية خا�شة يف 

العتماد  دون  من  وحتى  لها.  املمنوح 

ع��ل��ى ه���ذه احل��م��اي��ة اخل��ا���ش��ة، ُي��َع��ُد 

لل�شليب  الدولية  اللجنة  يف  العاملون 

الأحمر حمميني ب�شكل دائم ب�شفتهم 

مدنيني.

 

مع�ضكر�ت �أ�ضرى �حلرب

مع�شكرات  �شالمة  تعزيز  اأج��ل  من 

و�شمها  يجب  واأم��ن��ه��ا،  احل��رب  اأ���ش��رى 

اأو   PW احل��ام��ي��ة  بالعالمة  ب��و���ش��وح 

وعادة  بالفرن�شية(.  احلرب  )اأ�شري   PG
املعلومات  ال��ن��زاع  اأط���راف  تتبادل  ما 

اأ�شرى  مع�شكرات  مب��واق��ع  املتعلقة 

بالأمن  ا  اأي�شً تتعلق  لأ�شباب  احل��رب 

وال�شالمة. 

مع�ضكر�ت �العتقال

ق��د ت��ق��رر اإح���دى ال���دول، خ��الل وقت 

يف  معينني  مدنيني  تعتقل  اأن  النزاع، 

مع�شكرات اعتقال. وهذا يحدث عادة 

يف الأرا�شي املحتلة، واإن كان قد حدث 

الطرف  جن�شية  من  مدنيني  مع  ا  اأي�شً

ما.  دولة  اأرا�شي  على  املقيمني  املعادي 

بريطانيا  اعتقلت  املثال،  �شبيل  فعلى 

مواطنني عراقيني خالل حرب اخلليج. 

اأنهم  على  ا  اأ�شا�شً املعتقلون  وُيعامل 

قيود  و�شع  هو  والحتجاز  حرب.  اأ�شرى 

وي�شمح  ال�شخ�شية،  احلرية  �شارمة على 

حتقيق  ممكًنا  يكن  مل  اإذا  فقط  به 

اأقل �شدة.  املقت�شيات الأمنية باإجراءات 

مع�شكرات  اأن  هي  الهامة  والنقطة 

الع���ت���ق���ال ت��ت��م��ت��ع ب��احل��م��اي��ة من 

الهجمات، واأنها يجب اأن ُتَعّلم بو�شوح 

.IC بال�شارة احلامية

�لعلم �الأبي�ش

)�أو علم �لهدنة(

العرفية  الو�شائل  اإح���دى  ه��و  العل�م 

زالت  ما  والتي  احل��رب  يف  امل�شتخدمة 

حتى  وا���ش��ع  ن��ط��اق  على  م�شتخدمة 

عن  للك�شف  ي�شتخدم  وه��و  ال��ي��وم. 

النية يف التفاو�س وحماية الذين يقومون 

بالتفاو�س.

والعل�م الأبي�س ل يدل بال�شرورة، كما 

على  اخل�شم  عزم  على  غالًبا،  ُيعتقد 

ال�شت�شالم.

ويجوز لك التفاو�س مع اخل�شم لأ�شباب 

التو�شل  م��ث��ل  ع��م��ل��ي��ة،  ع�شكرية 

لإخ��الء  النار  اإط��الق  لوقف  لرتتيبات 

الأ���ش��رى.  لتبادل  اأو  واجل��رح��ى  القتلى 

بالأ�شخا�س  الأذى  يلحق  األ  وي��ج��ب 

الذين ي�شتخدمون العل�م الأبي�س خالل 

عملية التفاو�س.









الركن جورج �شرمي ممثاًل قائد  اللواء  الع�شكري  املجل�س  يف ح�شور ع�شو 

وقائد  روكز،  �شامل  املتقاعد  الركن  والعميد  العماد جان قهوجي،  اجلي�س 

الفوج،  و�شباط وع�شكريني من  القبّياتي  الركن مارون  العقيد  املغاوير  فوج 

ورئي�شي بلدّيتي قّنابة برمانا ال�شيد خمايل ب�شارة وبلدية ب�شاليم ال�شيد جورج 

النجاة-  �شيدة  كني�شة  يف  اأقيم  ومواطنني،  اجتماعّية  وفعالّيات  �شمعان 

ب�شاليم قدا�س يف الذكرى الثالثة ال�شت�شهاد املالزم اأول املغوار جورج بو �شعب 

)2013/6/23( يف معركة عربا.

وبعد القدا�س الذي تراأ�شه االأب طوين احلاج مو�شى يعاونه االأب اأكرم خوري، 

اأُزيحت ال�شتارة عن ن�شب تذكاري لل�شهيد بو�شعب، كما اأُطلق ا�شمه على 

اللواء  األقى  ثم  عائلته.  مع  يقيم  كان  حيث  برمانا  قنابة  بلدة  يف  �شارع 

الذي �شّحى بحياته دفاًعا  ال�شهيد  الركن �شرمي كلمة تناول فيها م�شرية 

عن الوطن.

الذكرى الثالثة 

ال�شت�شهاد املالزم 

اأول املغوار

جورج بو �شعب

 قدا�س 

ون�صب تذكاري

ذكراهم 

خالدة

العدد 84373
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كل ما زاد عدد �شنني غيابك عنا يا »رورو«، كل ما قل عدد �شنني 

لقاءنا فيك يا خيي. نعم يا خيي، �شاروا ت�شع �شنني، ت�شع �شنني غايب 

عنا وكل �شنة من�شتقلك ومنفقدلك اأكرت من �شنة. كل �شنة ب�شتاق 

عم  جديدة  ر�شالة  خيي.  يا  كلنا  جتمعنا  كانت  اللي  الطفولة  الإيام 

اإبعتلك ياها اليوم يا خيي، متل ما تعودت كل �شنة اإبعتلك ر�شالة. 

اأول �شي بطمنك يا »رورو« اجلميع بخري وما حدا ناق�شو �شي بهالدين اإاّل 

م�شاهدة وجك احللو. بخربك يا خيّي اإنو ال�شنة اإجانا مارون ال�شغري اإبن 

يحمل  رح  وان�شالله  اإ�شمك  اللي حمل  الليطاين  مارون  مايك،  خّيك 

ر�شالتك ويكمل حلمك على هاالأر�س. نعم، مارون ال�شغري اللي بدي 

بتنتهي،  ما  اللي  عمو  حكايات  البطل،  حكايات  اإحكيلو  �شل 

حكايات  احلامي،  بدمو  البارد  تراب  �شقى  اللي  ال�شهيد  حكايات 

لبنان، عن  اأرز  يدافع عن  وراح  وعيلتو  اأهلو  ترك  اللي  املغوار  ال�شابط 

يدافع  راح  لبنان،  احلبيب  وطنو  عن  لبنان،  جي�س  عن  لبنان،  �شعب 

�شل  بدي  لبنان.  بوطنن  باأمان  يعي�شوا  متلك حتى  اللي  االأطفال  عن 

اإحكيلو عن عمو اللي بحبو كتري، عن عمو اللي حار�شو من ال�شما. 

بطلب منك يا خيي تكون مالكو احلار�س وحتر�شو من فوق. بخربك 

يا خّيي اإّنك ما عم تغيب عن نظرنا وال حلظة دامًيا من�شوفك بكل 

ع�شكري الب�س البدلة الع�شكرية، من�شوفك بكل بطل عم يدافع عن 

ما  بدمو،  بالدو  اأر�س  ي�شقي  عم  �شهيد  بكل  وطنو، 

منن�شاك يا خّيي مدى العمر. منطلب منك يا 

خّيي ت�شلي معنا اليوم عن نّية كل قائد، 

عنا�شر  من  عن�شر  كل  �شابط،  كل 

يحمي  الّله  حتى  اللبناين  اجلي�س 

اإرهابي  كل  على  منت�شر  وي�شل 

وبطلب  لوطنّنا.  االأذى  بريد 

لـ  بــاالأخــ�ــس  ت�شلي  مــنــك 

من  وحتر�شو  مايك  خّيك 

وين  خطواتو  وتــرافــق  فــوق 

ما راح. واأنا يا خيي بخربك 

طول  قوية  �شل  ورح  قوية  اإين 

ما عندي بطل وقدي�س حار�شني 

من ال�شما من فوق.

كري�صتني الليطاين

�شقيقة النقيب ال�شهيد مارون الليطاين

رجايي عمحطة  اأمل  غيابك 

ــي اآي االأيـــــام  ب�شفحة  كتبنا 

�شقايي نهدة  من  الدمع  بحرب 

عــبــايــي لــبــ�ــشــنــي  ــان  ــن ــب ل اأرز 

ورايــي �شوفن  عم  الكون  ن�شاء 

معبد  بكل  �شلي  ــرب  ال واأمـــام 

ــا �شنايي ي ــا خــالــد  ي اإمـــك  ـــا  اأن

تخّلد باإ�شمك  جمــد  تاريخك 

جملد حــاوي  فكر  من  كتبنا 

اأ�شعد الــيــوم  �شرت  ــا  اأن اإبــنــي  يــا 

اأ�شود واللون  بخيطانها  مطرزة 

اإ�شهد نهار  كل  الفخر  جــربين 

والدة الرائد ال�صهيد 

خالد مر�صاد

فخر ال�صهادة ...بعد ت�شع �شنني غياب



كلمة قيادة اجلي�س

بعد الن�شيد الوطني اللبناين 

الذي قّدمته ثّلة من مو�شيقى 

اجلي�س، األقى العميد الركن 

�شليمان  احلــــاج  حــ�ــشــني 

وجاء  اجلي�س،  قائد  كلمة 

عائالت  تكّرموا  اأن  فيها: 

�شهداء اجلي�س يف رحاب عيد 

�شهداء لبنان، فاأنتم توؤكدون 

ــن خـــالل هـــذه املـــبـــادرة،  م

وقوفكم اإىل جانب اجلي�س، 

�شهدائه.  مباآثر  واعتزازكم 

امليامني  االأبطال  هوؤالء  فلوال 

�شاحات  اإىل  اندفعوا  الذين 

ال�شرف والواجب، مل يلِو لهم 

ملا  جبني،  ينحِن  اأو  �شاعد 

باأر�شه  الوطن، موّحًدا  ا�شتمّر 

حــًرا  ومــوؤ�ــشــ�ــشــاتــه،  و�شعبه 

ا�شتمّر  وملــا  م�شتقاًل،  �شيًدا 

من  الرغم  على  اللبنانيون 

التي  ــام  اجلــ�ــش ــتــحــّديــات  ال

تزال،  وال  �شبيلهم  اعرت�شت 

وقيمهم  باأر�شهم  مت�شّبثني 

اإىل  �شاخ�شني  واأ�شالتهم، 

ــعــني االأمــــل  ـــــي ب الــغــد االآت

واالإطمئنان.

اأن  لــبــنــان  ـــاف: قـــدر  واأ�ـــش

الــواحــدة  امل�شاعب،  يــواجــه 

اأن  جي�شه  وقدر  االأخــرى،  تلو 

يف  اجل�شام  الت�شحيات  يبذل 

والكرامة،  احلرية  �شاحات 

الوطني  ترابنا  ارتوى  وكلما 

ال�شهداء،  ــاء  دم مــن  مبزيد 

احلياة  فينا  ــرت  اأزه كلما 

و�شموًدا،  منعًة  ورجــاًء،  اأماًل 

اإىل  املــفــّدى  علُمنا  وارتــفــع 

يبني  ب�شعٍب  �شامًيا  العلى، 

ويتالحمان  يحمي،  وجي�ٍس 

مًعا يف ال�شّراء وال�شّراء.

االإ�شرائيلي  الــعــدوان  فمن 

متوز  يف  لبنان  على  الوح�شي 

وعر�شال  البارد  نهر  اإىل   ،2006

ــــس بــعــلــبــك... هــا هم  وراأ�

عهدهم  على  اجلي�س  رجال 

�شيوف  ميت�ِشقون  ووعدهم، 

بــهــا كيد  ـــــرّدون  ي احلــــق، 

وقفة وفاء

اإعداد:

با�صكال معّو�س بومارون

العدد 86373

يف عيد ال�صهداء: ال تبِكِه

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي ممثلاً بالعميد الركن ح�صني 

ال�صهيد  العقيد  عقيلة  دعت  ال�صهداء،  عيد  وملنا�صبة  �صليمان،  احلاج 

)الذين  ال�صهداء  الع�صكريني  عائلت  زيدان  اإليانور  ال�صيدة  حرب  داين 

يف  تكرميي  غداٍء  حفل  اإىل  احلايل(،  والعام   2006 العام  بني  ا�صت�صهدوا 

اإىل ممثل قائد اجلي�س وعائلت  ال�صباط- جونيه. ح�صر احلفل،  نادي 

ال�صهداء، عدد من قادة الوحدات والقطع املقاتلة يف منطقة عر�صال.
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نحره،  اإىل  االإ�شرائيلي  العدو 

االإرهــاب  جذور  وي�شتاأ�شلون 

تقّد�س  اأر�ـــس  مــن  واالإجــــرام 

و�َشَمت  التاريخ،  يف  ذكرها 

باأبنائها جياًل بعد جيل.

ال�شكر  ــا  ــًه ــوّج م وخــتــم 

العماد  اجلي�س  قائد  با�شم 

ال�شيدة  اإىل  قهوجي،  جــان 

بادرتها  على  زيــدان  اإليانور 

ــي تــذّكــرنــا  ــت الــطــيــبــة، »ال

العقيد  زوجــهــا  بــاإخــال�ــس 

ال�شهيد داين حرب للموؤ�ش�شة 

التحية  وموّجًها  والــوطــن«، 

عائالت  ـــراد  اأف جميع  اإىل 

�شتبقى  ــن  ــذي ال الــ�ــشــهــداء، 

املوؤ�ش�شة اإىل جانبهم يف كّل 

اآمــال  مــن  اإليه  ي�شبون  ما 

وتطّلعــات...

ال تبِكِه...

العقيد  ــة  ــل اأرم ــقــت  األ ثــم 

فيها:  قالت  كلمة  ال�شهيد 

حياته،  بدء  اليوم  تبِكِه  ال 

يــوم  يــعــيــ�ــس  الــ�ــشــهــيــد  اإن 

َحَمتنا  �شيوفهم  مماته... 

َرَوت  دماوؤهم  االإرهــاب،  من 

ونهر  وعربا،  عر�شال،  اأرا�شي 

البارد واأرا�شي لبنان كلها... 

�شبيل  يف  ماتوا  لقد  واأ�شافت: 

اأرواحهم  ُرّدت  واإذا  الوطن، 

اإىل اأج�شادهم �شيختارون مرًة 

اأخرى، اأن ميوتوا يف �شبيله...

... َع جذع اأرزة ِتكي

فرن�شي�س  نزار  ال�شاعر  واألقى 

ق�شيدة قال فيها: 

قاِمة  يف  الن�شر،  قبل  بّكري 

َهَوت

اأرزة  جذع  وَع  مال  رمح  يف 

ِتكي

تينام،  لل�شم�س  ومى  باإيدو 

انطَفت

ــس  واجلـــرح بــا�ــس تـــراب اأر�

املعركة

بزلغط،  لكان  البارودة  وبوز 

�شَكت

ِمّنو  طلع  وال  غّنى،  عاد  ال 

حكي

عيونو،  غفِوة  َع  العني  ومّلــا 

بَكت

ممنوع  بال�شوت:  اجلرح  رّد 

الِبكي...

يخر�س  البارودة  بوز  ممنوع 

من ال�شوت

ي�شّقع ويربد وما تطاال اإيد

تــذّل  بتعرف  اإيـــد  األـــف  يف 

املوت

من  برتجع  ليها..  بتنمد 

جديد

تزلغط باإيدين اللي حاملها

تكتب حكاية ن�شر اأّولها

بي�شقط �شهيد...

مناخد ْبتار ال�شهيد...

�صكر وورود

الركن  العميد  قـــّدم  ثــم 

احلــــاج �ــشــلــيــمــان كــتــاب 

حرب،  لل�شيدة  ودرًعا  �شكر 

لبنان  »حركة  قّدمت  فيما 

العقيد  لـــوالـــدة  الــ�ــشــبــاب« 

ورد.  ال�شهيد داين حرب باقة 

كما قّدم ممّثل القائد درًعا 

لعائلة ال�شهيد عّبا�س مدلج، 

واأخرى لعائلة ال�شهيد حممد 

�شكر  كتاب  و�شّلم  حمّيه، 

لل�شاعر نزار فرن�شي�س.

ال�شيدة  ــت  ــّدم ق كــذلــك 

منحوتات  للح�شور  ــرب  ح

�شعلة  متّثل  �شغرية  حجرية 

مع �شعار اجلي�س وعلى كٍل 

وُقِطع  ال�شهيد.  ا�شم  منها 

قالب حلوى  نهاية احلفل  يف 

احتفاء باملنا�شبة.



ال�صمال

بالعميد  ممثاًل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

الركن �شعيد الرز، اأقامت موؤ�ش�شة املقدم املغوار ال�شهيد �شبحي 

ال�شمال  يف  اجلي�س  �شهداء  لعائالت  رم�شانًيا  اإفطاًرا  العاقوري 

– طرابل�س، ويف  300 �شخ�س( وذلك يف مطعم »بيتنا«  )حواىل 

ح�شور فاعليات �شمالية وعدد من ال�شباط. 

بعد الن�شيد الوطني اللبناين، األقى العميد الركن الرز كلمة 

قائد  قهوجي،  جــان  العماد  ح�شرة  �شرفني  لقد  فيها:  جــاء 

اجلي�س، باأن اأمثله بينكم اليوم، يف رعاية هذا احلفل، الذي 

وتهيئة  االأوا�شر،  متتني  على  حر�شكم  خالله  من  توؤكدون 

هذا  يف  العامة.  امل�شلحة  �شبيل  يف  واحدة  يًدا  للعمل  االرادات 

اجلميع،  على  وبركاته  باأنواره  يفي�س  الذي  الكرمي  ال�شهر 

يف  باع  له  من  كل  لتكرمي  البي�شاء  االأيــادي  فيه  وتت�شابق 

ن�شتذكر  الـــذات،  ونــكــران  الت�شحية 

الذين  االأبرار،  �شهداءنا  واإجالل  باإكبار 

ميلكون  ما  اأغلى  وهي  اأرواحهم  بذلوا 

على مذبح هذا الوطن.

الروحية  بامل�شاعر  املفعمة  املنا�شبة  هذه  ويف  اإننا  واأ�شاف: 

العميقة، نتطلع بعني الثقة واالأمل، اإىل الغد، اإىل لبنان القوي 

املزدهر، املعافى من االأزمات وامل�شاكل على اأنواعها، واإىل اأبناء 

�شعبنا، مت�شامنني موحدين، ملتفني حول علم لبنان.

وختم: با�شم قائد اجلي�س، اأحيي اأفراد عائالت الع�شكريني 

ال�شهداء، واأتوجه بخال�س ال�شكر واالمتنان اىل موؤ�ش�شة املقدم 

ا  اأي�شً وال�شكر  هذه،  الكرمية  دعوتها  على  العاقوري  �شبحي 

اإىل �شاحب مطعم »بيتنا« - طرابل�س والقّيمني على نادي دوما 

هكذا  احلفل.  لهذا  الداعمني  الريا�شي،  االجتماعي  الثقايف 

تكون املواطنة، وهكذا يرتجم التعاون والتاآخي واالخال�س.

اإىل كل من  �شكر  العماد قهوجي كتاب  �شّلم ممثل  ثم 

املوؤ�ش�شة  ورئي�شة  البقار  اأحمد  ال�شيد  »بيتنا«  مطعم  �شاحب 

ليا العاقوري. وتخلل احلفل عر�س ترفيهي لالأوالد من تنظيم 

مّت  كما  ت�شلية(،  واألعاب  رق�س،  )حلقات  العاقوري  موؤ�ش�شة 

توزيع الهدايا على االأمهات واالأطفال.

 البقاع 

ملنا�شبة عيد االأب، وبرعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

ممثاًل بالعميد جوزف �شاهني، كّرمت موؤ�ش�شة املقدم املغوار 

ال�شهيد �شبحي العاقوري- فرع البقاع، اآباء �شهداء ع�شكريني 

يف اإفطار رم�شاين اأقامته على �شرفهم وذلك يف كازينو العرابي- 

الربدوين يف زحله، وح�شره جمع من ال�شخ�شيات.

من  ترحيب  كلمة  ثم  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بداية، 

كارولني  ال�شيدة  بعدها  األقت  نعوم،  بو  طوين  احلفل  عّريف 

روى  من  على  حتزنوا  ال  قالته،  ومما  املوؤ�ش�شة،  كلمة  �شعاده 

بدمائه اأر�س الوطن، بل احزنوا على كل من ال يعرف قيمة 

هذا الوطن...

ويف كلمته، قال ممثل قائد اجلي�س: اإّن الوطن الذي حتييه 

دماء ال�شهداء، ي�شتمر قوًيا حم�شًنا بروح الت�شامن بني اجلميع. 

ي�شهر  الذي  العائلة  رّب  اليوم  اإليه  يدعونا  الذي  الت�شامن  هذا 

على تن�شئة اأبنائه ويبذل العمر يف �شبيلهم، كما يدعونا اإليه 

وقفة وفاء

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

العدد 88373

موؤ�ش�شة العاقوري حتتفل برم�شان:

احتفلت موؤ�ص�صة املقدم املغوار ال�صهيد �صبحي العاقوري ب�صهر 

رم�صان املبارك، واأقامت يف املنا�صبة اأربعة اإفطارات برعاية قائد 

و�صخ�صيات  له  ممثلون  ح�صرها  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س 

و�صباط اإىل مئات من اأفراد عائلت ال�صهداء يف عدة مناطق.

اإفطارات يف ال�صمال والبقاع 

واجلنوب برعاية قائد اجلي�س



�شهر رم�شان الكرمي، �شهر التقّرب من الله بالتقوى والت�شامح 

النزوات  غبار  من  النفو�س  تغ�شل  التي  والف�شيلة،  والرحمة 

نقّية  الله،  اأرادهـــا  كما  لتعود  احلــق،  طريق  عن  واجلنوح 

نا�شعة اأمام وجه ال�شم�س. فهنيًئا لكم مبنا�شبة عيد االأب، 

ومبنا�شبة هذا ال�شهر العظيم، اآملني اأن يحّل باأنواره وبركاته 

على لبنان وعلى اأبنائه اأجمعني.

ومهما  منا�شبة  كل  يف  �شهدائنا  تكرمي  اإّن  قائاًل:  وتابع 

كانت طبيعتها، يجب اأن ي�شتتبع دائًما بتكرمي من يقف 

الذين  عائالتهم،  اأفــراد  بذلك  اأعني  االأبطال،  هوؤالء  خلف 

االآخر  والوجه  ال�شالح،  املعجن  يف  النقية  اخلمرية  ي�شكلون 

على  الوطن  �شباب  حتّث  التي  الوطنية  والقدوة  للت�شحية، 

اجلندية  طريق  كانت  مهما  اجلي�س،  موؤ�ش�شة  يف  االنخراط 

حمفوفة باالأ�شواك واملخاطر. 

اأ�شحاب  وجميع  العاقوري  موؤ�ش�شة  ب�شكر  كلمته  وختم 

االأيادي البي�شاء على اإقامة هذا احلفل الناب�س مب�شاعر االإميان 

بالله وحمبة الوطن واالعتزاز برجاله املخل�شني.

ودرًعا  اجلي�س  قيادة  با�شم  �شكر  كتاب  تقدمي  جرى  ثم   

تكرميية اإىل كل من، ال�شيدين �شيزار معلوف وجان عرابي 

مل�شاهمتهما يف اإقامة حفل االإفطار. 

اجلنوب

الع�شكريني  لعائالت  كــان  ــا،  اأيــ�ــشً اجلــنــوب  منطقة  يف 

ال�شهداء لقاء حول مائدة اإفطار يف مطعم كال�شيك تريو�س يف 

�شور، بدعوة من موؤ�ش�شة العاقوري، وبرعاية قائد اجلي�س العماد 

ح�شور  ويف  عرب،  فواز  الركن  بالعميد  ممثاًل  قهوجي  جان 

عدد كبري من الداعمني للموؤ�ش�شة.

خالل احلفل، األقى ممثل العماد قهوجي كلمة اأ�شار فيها 

�شاأنـه  لينــال  يكـن  مل  ال�شالح  يف  رفاقـنا  ا�شت�شهاد  اأن  اإىل 

�شهيد على  عائلة  لو عكفت كل  ال�شامية  معانيه  وليبلغ 

مكتـفية  منفردة  م�شريها  تواجه  وراحت  والعزلة،  التقوقع 

ح�شل  الذي  اأّن  اإال  احل�شرية،  واإمكاناتهـا  الذاتية  بجهودها 

كان على العك�س من ذلك متاًما، لقـد ازداد االلتفاف حول 

االأيدي  اأ�شحاب  وانربى  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  الكربى،  العائلة 

والقـّوة  الـوّد  م�شاعـر  وين�شــرون  العـون  يد  يب�شطــون  البي�س 

والتما�شـك. 

بعد ذلك، قّدم ممثل القائد با�شم القيادة كتابي �شكر اإىل 

ال�شت�شافته  ا�شماعيل  علي  ال�شيد  املطعم  �شاحب  من  كل 

حفل االإفطار، ورئي�شــة موؤ�ش�شة العاقـوري لتنظيمها احلفل.

وختامها يف طرابل�س

اآخر االإفطارات التي نظمتها موؤ�ش�شة العاقوري، كان بدعوة 

من ال�شيد �شالح احللبي حلواىل 150 من اأطفال �شهداء اجلي�س 

يف طرابل�س، وذلك يف مركز mini me world. تخلل االإفطار 

األعــاب ترفيهيــة لالأوالد وتوزيــع هدايــا. 
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اإعداد:

ندين البلعة خريالله

يًدا بيد
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اأوالد �شهداء اجلي�ش يف روما 

�صّتة اأيام 

يف ح�صرة التاريخ واجلمال

اأن يحظى اأوالد ال�صهداء بفر�صة القيام ب�صفرة االأحلم اإىل اأمرباطورية احل�صارة والتاريخ واملتاحف والكاتدرائيات االأثرية، اأمر مل يع�َس على جلنة 

تن�صيق ودعم ن�صاطات اأبناء �صهداء اجلي�س. فرئي�صة اللجنة ال�صّيدة جوانا قهوجي مدلج ومعها العميد املتقاعد طوين عازار واأع�صاء اللجنة، تعهدوا 

فاإىل جانب  اأهلهم.  لت�صحيات  وفاءاً  اأمنياتهم،  البع�س من  قلوبهم وحتقيق  الفرحة يف  زرع  اإىل  وال�صعي  وتلبية حاجاتهم  ال�صهداء  اأبناء  احت�صان 

ا الرحلت الرتفيهية  احلفلت والدعم املدر�صي وامل�صاعدات العينّية والهدايا التي تقّدمها اللجنة للأوالد يف املنا�صبات املختلفة، تنّظم اأي�صاً

داخل لبنان ويف اخلارج. واآخر هذه الرحلت كان رحلة اإىل العا�صمة االإيطالية روما. وهكذا اأم�صى 25 من اأبناء ال�صهداء �صّتة 

اأيام »من العمر«، جالوا خللها يف �صوارع روما القدمية وتعّرفوا اإىل اأبرز معاملها.

زّوار من الدرجة االأوىل

حيث  الــدويل  احلــريــري  رفيق  مطار  يف  امل�شافرون  اجتمع 

الدرجة  �شالون  يف  املطار  اأمــن  جهاز  من  �شابط  ا�شتقبلهم 

يف  �شفرهم.  اأمور  لت�شهيل  الالزم  باالهتمام  وحظيوا  االأوىل، 

فا�شطحبهم  بانتظارهم،  ال�شياحي  الدليل  كان  روما  مطار 

اأغرا�شهم،  Hotel Pacific Rome. هناك تركوا  اإىل فندق 

روما حيث  قلب  اإىل  مبا�شرًة  توّجهوا  الوقت  اإ�شاعة  دون  ومن 

 Fontana Di تريفي  نافورة  عند  بوقفة  جولتهم  افتتحوا 

اأداروا  واالأكرب يف روما(، هناك  العامل  نافورة يف  )اأ�شهر   Trevi
اأمنياتهم  مطلقني  فيها،  اللريات  ورمــوا  للنافورة  ظهورهم 

عّلها تتحّقق...

املحطة التالية كانت يف البانتيون Pantheon معبد جميع 

اآلهة روما القدمية، وهو اليوم اأقدم مبنى ذي قّبة ما زال قائًما يف 

املدينة. العيون امل�شكونة بالده�شة تعّرفت اإىل اللوحات التي 

الروماين.  التاريخ  واإىل مقابر عظماء  الو�شطى  القرون  اإىل  تعود 

الطعام  وتذّوقوا  القدمية  روما  �شوارع  يف  الزائرون  �شار  بعدها 

ال�شور  اأخذوا  ثم  التقليدية،  املطاعم  اأحد  يف  اللذيذ  االإيطايل 

التي  االأثرية  الـ135   Spanish Steps درجات  على  التذكارية 

توؤّدي اإىل Piazza di Spagna، وهي �شاحة على �شكل مدّرج 

اأثري مفتوح.



يف ح�صرة القدا�صة

يف اليوم الثاين، توّجه االأوالد 

 Santa Rita di ريتا  القدي�شة  دير  حيث  كا�شيا  مدينة  اإىل 

Cascia التي ما زال جثمانها على حاله على الرغم من مرور 
مئات ال�شنني على وفاتها.

�شرح  الذي  ال�شياحي  الدليل  يرافقهم  الدير،  اأرجاء  يف  جالوا 

مراحل من حياة القدي�شة التي ُتدعى �شفيعة االأمور امل�شتحيلة، 

فناء  يف  اليوم  حتى  املوجودة  العنب  دالية  عند  معهم  وتوّقف 

كرمة  غ�شن  زرعت  التي  ريتا  طاعة  على  وال�شاهدة  الدير، 

ا و�شقته طوال �شنة كاملة، فالن واأزهر واأ�شبح كرمة ما  ياب�شً

تزال تثمر حتى اليوم. 

خرجوا من الدير تتمّلكهم الده�شة، تناولوا الغداء يف رحاب 

بني  ال�شور  والتقطوا  بالتذكارات،  احتفظوا  القدمية،  القرية 

التالل واملنازل العتيقة.

اإىل �صاحة القتال فالكنائ�س

قا�شدين  الثالث،  اليوم  يف  االأوالد  توّجه  روما  مدينة  و�شط  اإىل 

الكولو�شيوم Colosseum، هذا املدرج الروماين العمالق الذي 

يعود اإىل القرن االأول، وهو االأكرب يف العامل ومن اأعظم االأعمال 

الرومانية.  االأمرباطورية  �شّيدتها  التي  والهند�شية  املعمارية 

وقد ُو�شع هذا املدرج على الئحة الرتاث العاملي )1980(، كما 

 .)2007( اجلديدة  ال�شبع  الدنيا  عجائب  قائمة  �شمن  �شّنف 

هنا كانت تدور ال�شراعات وامل�شابقات اجلماهريية وم�شارعة 

االأوالد  تقدير  ال�شهرية...  املعارك  متثيل  واإعــادة  احليوانات 

لعظمة ما يرونه، اأده�س الدليل ال�شياحي الذي اأُعجب مب�شتوى 

ثقافتهم وذكائهم وباأ�شئلتهم العميقة ن�شبًة الأعمارهم. 

بعد الظهر توّجهوا اإىل كني�شة القدي�س بول�س خارج االأ�شوار 

اإحــدى   ،Basilica of Saint Paul Outside the walls
الئحة  على  واملــدرجــة  ــا،  روم يف  االأربــع  الباباوية  الكنائ�س 

يف  كني�شة  اأكــرب  ثــاين  وهــي  العاملي،  للرتاث  اليوني�شكو 

املدينة بعد كاتدرائية القدي�س بطر�س. من هناك انتقلوا اإىل 

 Basilica di Santa كني�شة القدي�شة مرمي الكربى الباباوية

رومانية م�شّيدة على  اأقدم كني�شة  Maria Maggiore وهي 
بهند�شتها  الكنائ�س  �شائر  عن  وتتمّيز  العذراء،  مرمي  ا�شم 

ع بالذهب. كما اأّن بع�س اأجزائها مر�شّ

ختام هذا النهار، كان جولة ليلّية يف �شوارع روما.

يًدا بيد
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حديقة احليوانات

هذه  من  الرابع  اليوم  �س  ُخ�شِّ

اإىل  الرحلة لزيارة اجلزء املحّبب 

قلوب االأوالد، حديقة احليوانات 

وهي   ،Bioparco di Roma
بورغيز  بفيال  ُيعرف  مّما  جزء 

Villa Borghese Park املمتّدة 
على  اخلــ�ــشــراء  مب�شاحاتها 

اجلنائن  من  هكتاًرا   17 طول 

والينابيع  واملمّرات  والتماثيل 

ـــبـــحـــريات اال�ــشــطــنــاعــيــة  وال

واملتاحف وامل�شارح.

التي  احلديقة  اإىل  وتعّرفوا  امل�شّلي  اليوم  بهذا  االأوالد  ا�شتمتع 

اإىل  الت�شعينيات  منت�شف  يف  وحتّولت   ،1911 العام  يف  �شت  تاأ�شّ

حممية طبيعية تاأوي اأخطر اأنواع احليوانات واأكرثها عر�شًة 

لالنقرا�س، من الدببة اإىل الذئاب واالأ�شود والقردة وغريها.

ال�صوق واملتاحف

روما  اأ�شواق  يف  اختبارها  يجب  التي  املتعة  من  جزء  الت�شّوق 

القدمية، وهذا ما كان لالأوالد، لكن نهارهم مل  و�شوارعها 

�شي�شتينا  كني�شة  اإىل  توّجهوا  الغذاء  فبعد  االأ�شواق.  يف  ينته 

ال�شرح  يف  موجودة  كني�شة  اأكرب  وهي   Cappella Sistina

ــاوي. طــرازهــا  ــاب ــب ال

وهو  فريد،  املعماري 

ذكر  من  م�شتوحى 

ــد �ــشــلــيــمــان  ــب ــع م

الــقــدمي،  الــعــهــد  يف 

اجلــداريــة  لوحاتها 

فّناين  كبار  ر�شمها 

ومنها  النه�شة  ع�شر 

ــــة احلـــكـــم  ــــوح ل

االأخـــــري الــ�ــشــهــرية 

ملايكل اجنلو. 

اخلـــطـــوة الــتــالــيــة 

�س يف العام 1506،  كانت باجتاه متحف الفاتيكان الذي تاأ�شّ

وهو عبارة عن جمموعة متاحف ت�شّم جمموعة كبرية من 

االأعمال الفنّية. تنّقلوا من معر�س الفنون الذي ي�شّم االأيقونات 

القدي�س جريوم يف  ولوحة  التجّلي  ال�شهرية كلوحة  واللوحات 

الربّية لليوناردو دافن�شي، اإىل متحف الفنون احلديثة، فمتحف 

دينية  متاثيل  ت�شّم  عر�س  �شالة   54 من  يتاألف  الذي  النحت 

ووثنية ونواوي�س ومقابر ولوحات من الف�شيف�شاء تعود اإىل ما قبل 

امليالد.

ا... وداعاً

الرحلة  يف  للم�شاركني  كانت  واالأخــري،  ال�شاد�س  اليوم  يف 

جولة بانورامية بالبا�س يف خمتلف اأرجاء روما، تخّللتها وقفة 

العام  امليدان  هذا   ،Forum Romanum الروماين  املنتدى  يف 

االأبنية  من  للعديد  مركًزا  كان  الذي  ال�شكل  امل�شتطيل 

احلكومية الرومانية يف القدم، وفيه كانت تقام االحتفاالت 

وجُترى  اخلطابات  وُتلقى  احلكومية،  واالنتخابات  ال�شعبية 

املحاكمات العلنية...

الالتراين  يوحنا  القدي�س  كاتدرائية  يف  الزيارة  ختام  وكان 

روما  لبابا  مقًرا  الرابع وكانت  القرن  يف  ُبنيت  التي  الباباوية، 

الــرتاث  الئحة  على  مدرجة  ا  اأي�شً وهــي  الو�شطى،  القرون  يف 

العودة  طريق  �شالكني  املطار  اإىل  توّجهوا  هناك  من  العاملي. 

اإىل الوطن... 
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بالن�شيد  ــفــال  االحــت بـــداأ 

األقى  ثــم  اللبناين،  الوطني 

اأنطوان عطوي  اللجنة  رئي�س 

اأّن  اإىل  فيها  ــار  اأ�ــش كلمة 

الفنانني  مــن  كــل  تكرمي 

نا�شيف،  ــي  زك الــراحــلــني: 

ن�شري  �شباح،  ال�شايف،  وديــع 

رّجي،  ع�شام  الدين،  �شم�س 

ال�شوء  يلقي  حممد،  و�شعاد 

للبنان  تركوا  مبدعني  على 

االآثار  عن  قيمة  يقّل  ال  ــا  اإرًث

اأرجاء  يف  املنت�شرة  التاريخية 

لبنان.

نتاج  نتاجهم  اأّن  واعــتــرب 

تنتظر  اخلــوابــي  يف  الكرمة 

اخلــّمــارة  ـــواب  واأب متذّوقيها 

مقفلة واملفاتيح باأيدي و�شائل 

وامل�شموعة  املرئية  االإعـــالم 

واملكتوبة.

ــان جــهــاد  ــن ــف ــــّدم ال ثـــم ق

موجزة  نبذة  ب�شوته  االأطر�س 

فيها  عر�س  فنان  كل  عن 

حياته  يف  م�شيئة  حمطات 

اأعادتنا  م�شهدية  يف  الفنية، 

اجلــمــيــل،  ــفــن  ال زمـــن  اإىل 

عائالت  اأفراد  ت�شّلم  اأعقبها 

تذكارية  هدايا  املكّرمني 

من خ�شب االأرز.

اعــتــربت  كــلــمــتــهــا،  ويف 

املحرتفني  الفنانني  نقيبة 

اأّن  ــــان  دوغ ــون  ــت زي ــاديــة  �ــش

النفو�س  لغة  هــي  املو�شيقى 

امل�شاعر  اأبـــواب  تطرق  التي 

ــراآة  وامل والفكر  الفهم  ولغة 

مدنيات  فيها  تتجلى  التي 

ال�شعوب وح�شاراتها.

هي  املو�شيقى  اأّن  واأ�شافت 

االأعمق  االإن�شانية  ال�شلة 

والق�شية  الب�شر  بني  واالأوثـــق 

الثقايف  والــ�ــشــاأن  احلقيقية 

املهم والدينامية الرتبوية التي 

املجتمع  تــقــّدم  يف  ت�شاهم 

ورقّيه.

بدوره، لفت نقيب ال�شحافة 

اإىل  الـــكـــعـــكـــي  عــــــوين 

ومتّيزهم  املكّرمني  اأ�شالة 

الــفــنــيــة على  بــاأعــمــالــهــم 

على  �شنوات  مرور  من  الرغم 

رحيلهم. 

لراعي  االأخــــرية  الكلمة 

ممثله  ــقــاهــا  األ االحــتــفــال 

�شّلط  ـــذي  ال طــالــب  في�شل 

تكرمي

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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جلنة رّواد ال�صرق 

كّرمت كبار الفنانني الراحلني

يف ق�صر االأوني�صكو

اأقامت  الثقافة،  وزارة  برعاية 

ا  جلنة تكرمي رّواد ال�صرق مهرجاناً

كبار  من  �صتة  لذكرى  ا  تخليداً

تركوا  الذين  الراحلني  الفنانني 

وهم:  االأجيال،  تتناقله  ا  فنياً ا  اإرثاً

ال�صايف،  ودي��ع  نا�صيف،  زكي 

�صباح، ن�صري �صم�س الدين، ع�صام رّجي، و�صعاد حممد.

الثقافة  وزارة  عام  مدير  وح�صره  االأوني�صكو  ق�صر  يف  االحتفال  اأقيم 

و�صخ�صيات  عريجي،  روين  الثقافة  وزير  ممثلاً  طالب  في�صل  ال�صابق 

�صيا�صية وع�صكرية واأدبية وفنية واإعلمية، اإىل جانب اأهايل املكّرمني.



مدينة  بـــريوت  على  الــ�ــشــوء 

انفّكت  مــا  الــتــي  ــــداع  االإب

للحياة  ذراعـــيـــهـــا  تــفــتــح 

مواكب  وترقب  وع�شاقها، 

قوارير  اإليهم  لتقدم  املبدعني 

اليا�شمني،  واأطــــواق  العطر 

فار�س  احلبيبة  ترقب  كما 

على  اإليها  ياأتي  اأحالمها 

�شهوة ال�شوق واحلنني.

الــزمــن اجلميل  وقـــال: هــو 

االإبداع  اأو�شمة  تقّلد  الذي  ذا 

على  واأداء  و�شوًتا  وحلًنا  �شعًرا 

ـــالدي.  ــار مــن ب �ــشــدور كــب

يزال  ال  من  اأعمار  الله  اأطال 

منهم ين�شر رحيق اجلمال يف 

ربوعنا، ورحم اآخرين ارحتلوا 

يحر�شوننا  ــوا  زال ما  لكنهم 

ــبــث  ــع ـــة ال ـــاوم ـــق عـــلـــى م

كبار  واالختالل.  واالعتالل 

والذاكرة  الــوجــدان  �شكنوا 

والتاريخ وانت�شبت قاماتهم يف 

ف�شاء ح�شورنا احلّي، و�شدحت 

الزمن  تـــرّددات  يف  اأ�شواتهم 

املفتوح على الر�شوخ والتجّذر.

وختم: اأيها النجوم ال�شاطعة 

يف �ــشــمــاء الـــذاكـــرة والــفــن 

وال�شباح  ــع  ــودي ال ــيــل،  االأ�ــش

والزكي  وال�شعاد  وال�شم�س 

ع�شنا  الأننا  �شكًرا  والع�شام، 

الأنكم  �شكًرا  زمانكم،  يف 

�شباحاتنا  على  الندى  َقْطر 

اأما�شينا،  يف  العليل  والن�شيم 

اجلميل  الفرح  على  �شكًرا 

وعلى  اجلميل  احلــزن  وعلى 

لي�س  الـــذي  اجلميل  الــزمــن 

كمثله زمن.

من  باقة  االحتفال  تخلل 

م�شرية  مّيزت  التي  االأغــاين 

ــهــا  الــفــنــانــني الــراحــلــني اأّدت

ـــن الــفــنــانــني  ــة م ــوع ــم جم

زاهي  �شيا،  )عفيف  ال�شباب 

بريتا  عقيقي،  فهد  �شفية، 

ـــي را�ــشــد، كــاتــي زخـــور،  اأب

�شادي عيدموين، ماريا عازار( 

الهارمونية  االأورك�شرتا  مع 

الوطنية لقوى االأمن الداخلي 

زياد  الدكتور  املقدم  بقيادة 

كان  اخلتام  وم�شك  ــراد.  م

مع اأغنية »ت�شلم يا ع�شكر 

خطوات  وقــع  على  لبنان« 

فرقة هياكل بعلبك للرق�س 

حماده  عمر  بقيادة  ال�شعبي 

�شلح.
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دون متييز بني من كان عامًلا بتجرمي 

جاهاًل  كان  من  وبني  لفعله  القانون 

افرتا�س  قاعدة  اإىل  ا�شتناًدا  وذلــك  به، 

العلم بالقانون، وعدم جواز اإثبات 

التذرع  جــواز  وعــدم  عك�شها 

خمالًفا  تف�شرًيا  القانون  بتف�شري 

اأفراد  بني  القانون  يفرق  وال  لن�شو�شه. 

االأخــذ  مع  متعلمني،  وغــري  متعلمني 

االأ�شباب  ملنح  العقوبة  فر�س  عند  العلم  درجة  االعتبار  بعني 

اأخف  العقوبة  فتكون  العقاب.  يف  الت�شدد  اأو  التخفيفية 

بالن�شبة للجاهل اأو للذي يكون يف بيئة متخّلفة اإجتماعًيا، 

ا ملن يفرت�س به  وتكون اأ�شد بالن�شبة للمتعلم واملثّقف، خ�شو�شً

اأن يكون عامًلا اأكرث من غريه مبعرفة القانون؛ مثل القا�شي 

االأمــن،  ورجــل  واحلقوقي  واالأ�شتاذ  العدل  وكاتب  واملحامي 

عندما  اأ�شّد  وعقوبته  اأكرب  م�شوؤوليته  تكون  حيث  وغريهم 

يخالف القانون.

القانون  بتطبيق  ا  اأي�شً ملزمة  هي  الر�صمية:  ال�صلطات   -2

اأو تف�شريها خالًفا مل�شمونها بهدف  اأحكامه  وعدم خمالفة 

اأو بهدف حتقيق اأهداف خمالفة لروح القانون  حتوير ال�شلطة 

ومقا�شده، وذلك حتت طائلة اإبطال اأعمال هذه ال�شلطات من 

قبل الق�شاء املخت�س.

3- الق�صاء: ال يجوز للقا�شي حتت طائلة اعتباره م�شتنكًفا 

غمو�س  بحجة  احلكم  عن  ميتنع  اأن  احلــق:  اإحقاق  عن 

اإ�شدار احلكم.  اأن يتاأخر بغري �شبب عن  اأو  اأو انتفائه،  الن�س 

قاعدة عدم جواز التذّرع بجهل القانون

على  اإلزامًيا  تطبيقها  يجب  عامة  قواعد  القانون  يت�شمن 

عليها  ن�سَّ  التي  احلاالت  يف  اإال  متييز،  اأي  دون  من  اجلميع 

اأو  اختيارية  م�شاألة  لي�س  القانون  تطبيق  فالتزام  القانون؛ 

وموؤ�ش�شاتها  الدولة  ب�شيادة  تتعلق  اإلزامية  م�شاألة  بل  مزاجية، 

وعند  اخلا�شة.  امل�شلحة  على  العامة  امل�شلحة  و�شمّو  الر�شمية 

تطبيقه  ي�شبح  الر�شمية  اجلــريــدة  يف  ون�شره  القانون  �شدور 

اإلزامًيا اعتباًرا من اليوم الثامن الذي يلي ن�شره، ما مل يكن 

هناك ن�س خمالف )م 1 من املر�شوم االإ�شرتاعي رقم 1939/9(؛ 

اأو تاأجيل تاريخ �شريانه. وال  اأو فورًيا  كاإعطائه مفعواًل رجعًيا 

اأو التذرع بعدم علمه  يحق الأي �شخ�س التذّرع بجهل القانون 

الر�شمية  القانون يف اجلريدة  اأن ن�شر  اأو بن�شره، باعتبار  ب�شدوره 

فال  تطبيقه؛  وبوجوب  بوجوده  للجميع  اإعــالم  مبثابة  هو 

يجوز الأحد التهرب من دفع ال�شرائب مثاًل بحجة عدم علمه 

دة يف القانون.  بقيمتها وبوجوب دفعها خالل املدة الزمنية املحدَّ

�س قانون العقوبات اللبناين قاعدة »عدم جواز التذّرع  وقد كرَّ

بجهل القانون«، فن�شت املادة /223/ منه على اأنه ال ميكن 

الأحد اأن يحتج بجهله ال�شريعة اجلزائية اأو تاأويله اإياها تاأوياًل 

مغلوًطا. وا�شتقر االجتهاد الق�شائي اللبناين على وجوب اإدانة 

الفكرية  امللكية  على  التعدي  جرمية  مرتكب  ومعاقبة 

باأن  علمه  باإنتفاء  تذرعه  ورد  االإلكرتونية،  والربامج  واالأدبية 

اأفعاله ت�شكل اإعتداء على تلك احلقوق.

نطاق تطبيق قاعدة عدم جواز التذّرع بجهل القانون 

يجب تطبيق قاعدة »عدم جواز التذّرع بجهل القانون« على: 

متواجدين  اأجانب  اأو  مواطنني  اأكانوا  �شواء  االأفراد:  جميع   -1

اأو  معنويني  اأو  طبيعيني  اللبنانية،  اجلمهورية  اأرا�شي  داخل 

اأو  لبنانية  جمعيات  اأو  منظمات  اأو  �شركات  اأو  موؤ�ش�شات 

يحق  وال  القانون،  تطبيق  ملزمون  فهوؤالء  لبنان.  يف  اأجنبية 

واأحكامه.  القانون  بقواعد  علمه  بعدم  التذرع  منهم  الأحد 

وقد و�شع امل�شرتع اجلزائي جميع االأفراد على قدم امل�شاواة، من 

نحن 

اإعداد: د. نادر عبد العزيز �صايفوالقانون

حمام باالإ�شتئناف

العدد 96373

اجلهل 

يف القانون

ممنوع اأن 

ال تعرف...

»القانون ال يحمي املغفل«، 

فمن يخالفه يعاقب، حتى لو 

مل يكن على علم باأن الفعل 

ينطوي  عليه  اأق��دم  ال��ذي 

ثمة  ذلك  مع  خمالفة.  على 

ا�صتثناءات...



الذي يحدث معه  باملعنى  القا�شي  ره  يف�شّ الن�س،  وعند غمو�س 

اأثًرا يكون متوافًقا مع الغر�س منه، وموؤمًنا التنا�شق بينه وبني 

القا�شي  فيعتمد  الن�س  انتفاء  حال  يف  اأما  االأخــرى.  الن�شو�س 

املبادئ العامة والعرف واالإن�شاف )م 4 اأ.م.م.(.

اإ�صتثناءات على القاعدة

معظم  كما  اللبناين،  امل�شرتع  حر�س  من  الرغم  على 

بجهل  التذّرع  جواز  »عدم  قاعدة  تطبيق  على  الت�شريعات 

ــع الــقــانــون  الــقــانــون«، و�ــش

اللبناين عدة ا�شتثناءات على 

الفقرة  فن�شت  القاعدة،  هذه 

 /223/ املــــادة  مــن  الــثــانــيــة 

عقوبات على اأنه يعد مانًعا للعقاب )اأي يعترب الفعل جرمية 

دون اإنزال العقوبة لوجود مانع من العقاب( االآتي:

1- اجلهل اأو الغلط الواقع على �شريعة مدنية اأو اإدارية يتوقف 

عليها فر�س العقوبة، وهذا ي�شتوجب عدم توافر الق�شد اجلرمي 

املوجبات  قانون  من   /206/ املادة  �شت  كرَّ وقد  الفاعل.  لدى 

الر�شى  يعيب  ــذي  ال القانوين  بالغلط  الــتــذرع  جــواز  والعقود 

كالغلط العملي، ويوؤدي اإىل حق املطالبة باإبطال العقد. ومثال 

اإذا  قانوين  غري  زواج  عن  الناجت  بالولد  االإعــرتاف  ذلك،  على 

كان اأحد الفريقني يعتقد اأنه زواج �شحيح، و�شحة عقد العمل 

املالك  لي�س  اأنه  رغم  للموؤ�ش�شة  الظاهر  واملالك  االأجــري  بني 

القانوين اأو الفعلي لها.

االأيــام  خــالل  اجلــرم  اقــرتف  اإذا  جديدة  ب�شريعة  اجلهل   -2

فعاًل  يقرتف  بحق من  ن�شرها، فال عقاب  تلت  التي  الثالثة 

اأ�شبح معاقًبا عليه مبوجب قانون جرى ن�شره خالل ثالثة اأيام 

على ارتكابه، وال ُيعتد بتاريخ حتّقق النتيجة اجلرمية اأو اآثار 

اجلرمية التي قد متتّد اىل ما بعد تلك الفرتة. وهذا ي�شتوجب 

مثال  اجلرم؛  ارتكاب  عند  القانون  ب�شدور  العلم  عدم  اإثبات 

على ذلك �شدور قانون ُيجّرم التعامل بعملة نقدية معينة، فال 

ُيعاقب من يقوم بتحويل مبلغ من املال بتلك العملة خالل 

ا�شتغرقت  لو  حتى  القانون،  هذا  ن�شر  تاريخ  على  اأيــام  ثالثة 

اإجراءات التحويل اأكرث من ثالثة اأيام، �شرط ثبوت عدم علمه 

ب�شدور القانون املذكور.

3- جهل االأجنبي بتجرمي فعل ال تعاقب عليه �شرائع بالده 

اأو �شرائع البالد التي كان مقيًما فيها، وهذا ي�شتوجب توافر 

اجلرمية من  اأن يكون مرتكب  �شروط جمتمعة، هي:  عدة 

جن�شية اأجنبية، واأن يكون قد ارتكبها خالل ثالثة اأيام من 

تاريخ قدومه اإىل لبنان، واأن ال تكون للجرمية عالقة بال�شيادة 

واأن ال تكون مو�شع عقاب يف  العامة،  واالآداب  العام  والنظام 

اأو  بــــالده  ــرائــع  �ــش

التي  البالد  �شرائع 

ــا  ــًم كـــــان مــقــي

فــــيــــهــــا. مـــثـــاًل 

االأجــنــبــي الــقــادم 

ت�شمح  بـــالد  مــن 

ح�شي�شة  بتعاطي 

ــقــوم  ــكــيــف وي ال

بتعاطيها يف لبنان 

اأيــام  ثالثة  خــالل 

ــه اإلــيــه  ــدوم ــن ق م

من دون اأن يكون 

القانون  بــاأن  عاملًا 

ُيعاقب  اللبناين 

على تعاطيها.

اأخرًيا، ال بد من االإ�شارة اإىل اأن الثقافة القانونية يجب اأن تكون 

جزًءا من املناهج التعليمية يف خمتلف مراحل التعليم، وجزًءا 

من م�شوؤوليات ال�شركات واملوؤ�ش�شات حيال املوظفني والعاملني 

فيها، فمعرفة القانون من اأبرز �شروط املواطنة.

املراجع:

- متييز جزائي، غ 5، قرار رقم 65/474، تاريخ 1965/12/8، 

جملة العدل، 1968، رقم 319/ �س 449.

- جمل�س عمل حتكيمي يف بريوت، قرار رقم 68/45، تاريخ 

1968/1/16، جملة العدل، 1968، رقم 72، �س 99.

- جمل�س عمل حتكيمي يف بريوت، قرار رقم 67/428، تاريخ 

1967/3/28، جملة العدل، 1968، رقم 80، �س 113.

3- املحامي اأ�شعد اأبو جودة: اجلهل يف القانون، املجلة ال�شريبية 

اللبنانية، بريوت، عدد 482، اأيلول/ت�شرين اأول 2011، �س 16.
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اجلندي 

اإيلي منر �شويتي

اجلي�ش  قيادة  نعت 

اجل��ن��دي اإي��ل��ي منر 

���ش��وي��ت��ي ال����ذي ت��وفيّ 

بتاريخ 2016/5/18.

م���وال���ي���د  م����ن   -

�شن  ف   1984/9/15

املنت،  ق�شاء  الفيل، 

حم����اف����ظ����ة ج��ب��ل 

لبنان.

ع ف اجلي�ش  - تطويّ

بتاريخ 2014/4/24.

- من عداد الطبابة 

لفيف   - الع�شكرية 

اللوج�شتية واملدافعة.

- حائز تهنئة قائد 

الطبابة  ف  اللفيف 

تني. الع�شكرية مريّ

- عازب.

اجلندي 

طوين �شمعان النّجار

اجلندي  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

توفيّ  ال��ذي  ار  النجيّ �شمعان  طوين 

بتاريخ 2016/5/16.

ف   1990/2/5 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  زح��ل��ة،  ق�شاء  زح��ل��ة، 

البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

.2014/5/6

- من عداد منطقة جبل لبنان 

- موقع �شربا.

- عازب.

اجلندي 

جرج�س ناجي املزرعاين

اجلندي  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

جرج�ش ناجي املزرعاين الذي توفيّ 

بتاريخ 2016/4/30.

ف   1997/1/1 م��وال��ي��د  م��ن   -

احلازمية، ق�شاء بعبدا، حمافظة 

جبل لبنان.

بتاريخ  اجلي�ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

.2015/5/20

- م��ن ع���داد ف���رع خم��اب��رات 

منطقة البقاع.

- عازب.

املجّند املمّددة خدماته 

وائل مهنا عبد اخلالق

د  املجنيّ اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

وائ���ل مهنا  دة خ��دم��ات��ه  امل���م���ديّ

بتاريخ  ت��وفيّ  ال��ذي  اخلالق  عبد 

.2016/6/10

ف   1998/4/27 مواليد  من   -

جمدل بعنا، ق�شاء عاليه.

من  اعتباًرا  خدماته  دت  م��ديّ  -

.2016/2/10

العا�شر-  امل�شاة  لواء  - من عداد 

الكتيبة 103.

- عازب.





اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة 

ريا�سة
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اجلي�س يت�شدر بطولة كاأ�س لبنان 

الإفرادية ل�شيف املبارزة

كاأ�ش  بطولة  ف  اجلي�ش  فريق  �شارك 

لبنان الإفرادية ل�شيف املبارزة للعام 2016 

التي نظمها الحتاد اللبناين للعبة حتت 

�شرنوك«  رولن  املرحوم  »بطولة  عنوان 

)ع�شو منتخب لبنان ال�شابق للمبارزة(. 

اأقيمت البطولة ف نادي املون ل�شال – عني 

املراكز  ف  اجلي�ش  لعبو  وح��ليّ  �شعادة، 

الأوىل. فقد نال املعاون اأول �شفيق اخلوري 

واملعاون  الأول،  املركز  التا�شع  اللواء  من 

اأول رائد بو كروم من فوج التدخل الرابع 

طانو�ش  اأول  اجلندي  وحليّ  الثاين،  املركز 

للريا�شة  العايل  املركز  من  عطاالله 

الع�شكرية ف املركز الثالث.

نتائج جيدة 

يف بطولة لبنان 

للنا�شئني وال�شباب 

يف األعاب القوى

����ش���ارك اجل��ي�����ش ف 

للنا�شئني  لبنان  بطولة 

األ��ع��اب  ف  وال�����ش��ب��اب 

نظمها  ال��ت��ي  ال��ق��وى 

عبة،  الحتاد اللبناين لليّ

وحليّ عن فئة النا�شئني 

خدماته  املمددة  املجند 

حممد الزين من اللواء 

الثالث ف املركز الثاين ف م�شابقة ال�800 مرت وف 

عن  ا  اأميّ مرت.  ال�1500  م�شابقة  ف  الثالث  املركز 

الدين حديد  نور  اجلندي  فاز  فقد  ال�شباب،  فئة 

من لواء امل�شاة التا�شع باملركز الأول ف م�شابقتي 

ال�100 وال�200 مرت.

الكلية احلربية يف مهرجان ال�شحة الريا�شي

ف  والثاين  الأول  املركزين  احلربية  الكلية  اأح��رزت 

الريا�شي  ال�شحة  مهرجان  ف  مرًتا   50 مل�شافة  ال�شباحة 

الذي نظمته اجلامعة اللبنانية – كلية العلوم الطبية 

–احلدت واأقيم ف حرمها.



الريا�شية  الن�شاطات  اإط���ار  �شمن 

نهائيات  ج��رت   ،2016-2015 للمو�شم 

فيها  �شاركت  التي  البطولت  عدد من 

جميع قطع اجلي�ش ووحداته، وقد جاءت 

النتائج على النحو الآتي:

ف  ح��ليّ  كلم:   10 مل�شافة  الطرق  �شباق   •
الت�شنيف الإجمايل لواء احلر�ش اجلمهوري 

ف املركز الأول، لواء امل�شاة الأول ف املركز 

املركز  ف  البحر  مغاوير  وف��وج  ال��ث��اين، 

فقد  الإف��رادي،  الت�شنيف  ف  ا  اأميّ الثالث. 

حليّ العريف بالل عوا�شة من اللواء الأول 

اأول ح�شني  املعاون  تاله  الأول،  املركز  ف 

ع���وا����ش���ه م���ن ل���واء 

ف  اجلمهوري  احلر�ش 

الدين  زين  زاهر  واجلندي  الثاين،  املركز 

من اللواء اخلام�ش ف املركز الثالث.

– اأ1: حليّ الرقيب  بالبندقية م16  • الرماية 
اأول رائد حمية من املركز العايل للريا�شة 

الرقيب  الأول،  املركز  ف  الع�شكرية 

الثاين  التدخل  الطحان من فوج  ح�شني 

�شليمان  اأول  واملعاون  الثاين،  املركز  ف 

احل��ر���ش اجلمهوري ف  ل��واء  م��ن  غ��زال��ة 

املركز الثالث.

الت�شنيف  ف  ف��از  بالبو�شلة:  التوجه   •
الأول،  باملركز  اللوج�شتي  اللواء  النهائي 

الثاين،  باملركز  اجلمهوري  احلر�ش  لواء 

وقد  الثالث.  امل��رك��ز  ف  ال��ث��اين  وال��ل��واء 

الفردي  ف  �شباقني:  البطولة  ت�شمنت 

من  ال�شيد  عالء  العريف  حليّ  الق�شري، 

املعاون  الأول،  املركز  ف  اخلام�ش  اللواء 

اأول ح�شن فقيه من اللواء اللوج�شتي ف 

املركز الثاين، واملوؤهل ح�شن م�شري من 

ا ف  اللواء اللوج�شتي ف املركز الثالث. اأميّ

الفردي الطويل، فقد حليّ املوؤهل م�شري ف 

املركز الأول، تاله اجلندي �شامر الغ�شني 

املركز  ف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  من 

اللواء  ابراهيم من  و�شيم  واملوؤهل  الثاين، 

اللوج�شتي ف املركز الثالث.

• الكرة الطائرة:
للريا�شة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  ف��ري��ق  ف���از 
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اجلي�س ثالًثا 

يف بطولت لبنان: 

ال�شتوية لل�شباحة، اجلودو، 

ا يف كرة الطاولة وكرة اليد و�شاد�شً

حليّ فريقا اجلي�ش لل�شباحة واجلودو ف 

املركز الثالث من بني 12 فريًقا م�شاركًا 

ال�شتوية  لبنان  بطولة  م��ن  ك��ليّ  ف 

اللبناين  الحتاد  نظمها  التي  لل�شباحة 

للعبة ف م�شبح نادي اجلمهور، وف بطولة 

نظمها  التي  اجل��ودو  ف  للكبار  لبنان 

اللبناين  الحت���اد 

ا ف نادي  للعبة اأي�شً

بودا. 

فريق  ف��از  كما 

لبنان  بطولة  ف  الثالث  باملركز  اجلي�ش 

لكرة  الأوىل(  )الدرجة  للرجال  العامة 

اليد من بني 8 اأندية م�شاركة.

)الدرجة  للفرق  لبنان  بطولة  ف  ��ا  اأميّ

نهائيات عدد من بطولت اجلي�س



ج����وزف  اأح�������رز   •
اأول  املوؤهل  ولدا  ورمي، 

جرج�ش اأبو في�شل من 

الع�شكري  املجمع 

عن  ك��ليّ  جونية،   –
فئته املركز الأول ف بطولة لبنان للكونغ فو التي اأقيمت ف كفرذبيان.

اأدما،   – بودا  نادي  ف  لل�شباب  لبنان  بطولة  للجودو،  اللبناين  الحتاد  م  نظيّ  •
والتي �شارك فيها بتواريخ خمتلفة �شبان يتلقون تدريباتهم ف النادي الع�شكري 

املركزي على يد املدرب الوطني واحلكم الدويل الرقيب اأول زهري فيا�ش، وهم:

- حممد اأنور اإبن املقدم ربيع ح�شني، فادي اإبن املهند�ش �شادي الأحمدية، وعلي 

وا ف املركز الأول ونالوا امليدالية الذهبية. اإبن املحامي جميل رم�شان، وقد حليّ

- حممود اإبن املقدم ربيع العاكوم، واأحمد اإبن املقدم ربيع ح�شني اأحرزا املركز 

الثاين ونال امليدالية الف�شية.

- يو�شف اإبن العميد املتقاعد طالل عاكوم، حممد اإبن املقدم يا�شر العرياين، 

اإبن املقدم  اإبن املقدم و�شيم فيا�ش، ح�شام  اإبن املقدم فادي الكبي، جمد  فادي 

رب���ي���ع ال���ع���اك���وم، 

ك����ارل اإب����ن امل��ق��دم 

ح�شن  اأرن���اوؤط،  خالد 

اإب�����ن ال���رائ���د خ��ال��د 

اإبن  عبا�ش  تكروري، 

ح�شني  اأول  امل����الزم 

���ش��ع��د، وك���رمي اإب��ن 

الدكتور بالل �شعادة، 

امل���رك���ز  ف  ����وا  ح����ليّ

امليدالية  ونالوا  الثالث 

الربونزية.

احلر�ش  ل���واء  ف��ري��ق  على  الع�شكرية 

اجلمهوري ف املباراة النهائية التي اأقيمت 

العماد  الرئي�ش  جممع  ملعب  على 

اإميل حلود الريا�شي الع�شكري، بنتيجة 

كما  البطولة.  لقب  بذلك  حم��رًزا   1-3

ف  اجلنوب  منطقة  عام  مقر  فريق  حليّ 

املركز الثالث بعد تغلبه على فريق فوج 

املدفعية الأول بنتيجة 1-3. 

• كرة الطاولة:
املركز  من  حرب  اأحمد  اجلندي  اأحرز 

الأول  املركز  الع�شكرية  للريا�شة  العايل 

بعد تغلبه ف املباراة النهائية على املعاون 

اأول وائل �شيف الدين من مو�شيقى اجلي�ش 

بنتيجة 1-3.
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ا  �شاد�شً حليّ  فقد  الطاولة،  لكرة  الأوىل( 

مربوكمن بني 13 فريًقا م�شارًكا.



ال�شباب  وزير  معايل  برعاية  للرك�س:  الإيليت  نادي  �شباق   •
وف  احلناوي  املطلب  عبد  املتقاعد  الركن  العميد  والريا�شة 

ح�شوره، نظم نادي الإيليت للرك�ش �شباًقا مل�شافة 10 كلم، 

املنارة  املركزي ف  الع�شكري  النادي  اأمام  انطالًقا من  وذلك 

– بريوت باجتاه عني املري�شة، مرفاأ بريوت، فندق ال�شان جورج 
والعودة. حليّ ف الت�شنيف العام الرقيب ح�شني قي�ش من اللواء 

الأول ف املركز الأول، والعريف علي �شويدان من اللواء ال�شابع 

ف املركز الثاين. 

املركز  قائد  ح�شور  ف  التا�شع:  الداخلي  الأمن  قوى  �شباق   •
الهد  جورج  العميد  بالوكالة  الع�شكرية  للريا�شة  العايل 

ممثاًل قائد اجلي�ش، وباإ�شراف الحتاد اللبناين لألعاب القوى، 

�شباقها  العام  مديرها  برعاية  الداخلي  الأمن  قوى  نظمت 

ب�شرعة  »اأرك�ش  عنوان  حتت  ماراثون  ن�شف  مل�شافة  التا�شع 

بريوت  حر�ش  داخل  من  انطالًقا  وذلك  مهلك«،  ع  و�شوق 

باجتاه م�شتديرة الطيونة و�شول اإىل ال�شوديكو – طريق ال�شام، 

املوؤهل  من  كليّ  العام  الت�شنيف  ف  وحليّ  والعودة.  املتحف.. 

والعريف  الثاين،  املركز  ف  املخابرات  مديرية  من  مرتا  نقول 

بالل عوا�شة من اللواء الأول ف املركز الثالث.

ملنع  العاملي  اليوم  ملنا�شبة  ال�شنوي:  مرجعيون  ماراثون   •
– مرجعيون، ماراثون  التدخني، نظم نادي عطاالله الريا�شي 

لواء  فريق  فيه  �شارك  والذي   ،2016 للعام  ال�شنوي  مرجعيون 

امل�شاة التا�شع لألعاب القوى، فحليّ ف �شباق ال�5 كلم العريف 

كلم  ال���2  �شباق  وف  الثالث،  املركز  ف  احل��اج  ح�شني  اأول 

الأول  املركز  اأول ح�شني احلاج ح�شن ف  العريف  �شريع  م�شي 

والعريف ح�شن الغو�ش ف املركز الثالث.

وبهدف  �شكا،  بلدية  برعاية  الأول:  ال�شنوي  �شكا  ماراثون   •
املدر�شة  نظمت  البلدة،  طبيعة  على  امل�شاركني  تعريف 

ريا�سة
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�شباقات



ق  حقيّ كلم،   10 مل�شافة  �شباًقا  �شكا   – الوطنية 

الأوىل،  املراكز  البحر  مغاوير  فوج  عنا�شر  فيه 

فحليّ املجند املمددة خدماته عمر اأبو حمد املركز 

املركز  ف  ال�شناوي  خالد  اأول  اجلندي  تاله  الأول، 

الثاين، والعريف خليل الرتا�ش ف املركز الثالث.

ماراثون  را�شيا  جمعية  نظمت  را�شيا:  ماراثون   •
�شباقات ن�شف ماراثون )3، 5 و10 كلم( انطالًقا 

كفرقوق  الأحمر،  بظهر  مروًرا  الوادي  را�شيا  من 

كلم  ال���5  �شباق  ف  ح��ليّ  عيحا...  اإىل  و���ش��وًل 

وائل  التعليم  معهد  من  الرتيبان  التلميذان 

املركز  ف  عثمان  واأحمد  الأول  املركز  ف  حمود 

ح�شن  خدماته  امل��م��ددة  املجند  وح��ليّ  ال��ث��اين، 

الثالث.  املركز  ف  الثالث  ال��ل��واء  من  م�شيك 

اللواء  عنا�شر  حليّ  فقد  ال�10كلم،  �شباق  ف  ا  اأميّ

املركز  ف  الغرباوي  عي�شى  اأول  الرقيب  الثالث: 

املركز  ف  عيا�ش  القادر  عبد  العريف  تاله  الأول، 

الثاين، واملجند املمددة خدماته م�شيك ف املركز 

الثالث.

بلدية  جمل�ش  برعاية  ال��وادي«:  »مغوار  �شباق   •
والتحرير،  املقاومة  عيد  وملنا�شبة  الكورة   - فيع 

الذي  ال��وادي«  »مغوار  �شباق  املنطقة  ف  ال�شباب  ن��ادي  نظم 

املجند  حليّ  وقد  العا�شر.  امل�شاة  لواء  من  عنا�شر  فيه  �شارك 

العريف  تبعه  الأول،  املركز  ف  يو�شف  قا�شم  خدماته  املمددة 

املمددة  واملجند  الثاين،  املركز  الهباوي ف  هاين 

خدماته اأحمد ال�شمعة ف املركز الثالث.

 – ب�شمزين  بلدية  برعاية  ب�شمزين:  �شباق   •
البلدة  ف  والإح�شان  ال��ربيّ  ن��ادي  نظم  الكورة، 

من  انطالًقا  كلم   5،5 مل�شافة  ماراثون  �شباق 

كفرحزير  باجتاه  كلوب  كاونرتي  ب�شمزين 

�شارك  وال��ع��ودة.  ب�شمزين...   – عف�شديق   –
وحليّ  العا�شر  امل�شاة  لواء  من  عنا�شر  ال�شباق  ف 

املجند املمددة خدماته قا�شم يو�شف ف املركز الأول، اجلندي 

ف  املو�شوي  حممد  واجلندي  الثاين،  املركز  ف  زعيرت  ح�شني 

املركز الثالث.
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الختالف والأر�شّية امل�شرتكة

ما  احرتام  هو  ال��زواج  ف  ال�شريك  قبول 

هو عليه، وعدم حماولة قولبته مبا ير�شي 

�شلوكه  ل  تقبيّ ا  اأي�شً هو  الآخ��ر.  الطرف 

واآرائه واأ�شلوبه ف معاجلة الأمور من دون 

اأن يعني ذلك املوافقة على كل ما يقوم 

اأمر  والأطباع  الآراء  ف  فالختالف  به، 

ل اإىل  طبيعي ول مينع الطرفني من التو�شيّ

ة م�شرتكة من خالل تقدمي بع�ش  اأر�شييّ

ات واجتاهات  التنازلت اأو تعديل �شلوكييّ

تعوقهما عن التفاهم والتالقي. 

ة اأن  د اخلرباء ف العالقات الزوجييّ يوؤكيّ

اإىل  ي  ي��وؤديّ ما هو عليه  الآخر على  قبول 

زواج ناجح مبني على الثقة والحرتام، ف 

اأو حماولة تعديله لي�شبح  اأن رف�شه  حني 

اإىل  حتًما  ي  ي��وؤديّ �شريكه،  عن  ن�شخة 

بالتايل  العالقة ويكون  اإحداث �شرٍخ ف 

ين�شح  ل��ذل��ك  ال����زواج.  لف�شل  مة  مقديّ

اخلرباء الأزواج باعتماد �شيا�شة النفتاح 

والقبول بدًءا من اللحظة الأوىل حلياتهما 

التي  الن�شائح  بع�ش  مون  ويقديّ امل�شرتكة 

ت�شاعد ف حتقيق هذه الغاية.

قبول عادات الآخر

عادات  من  املتزويّجون  ر  يتذميّ ما  غالًبا 

وقد  عاداتهم،  عن  املختلفة  ال�شريك 

البع�ش �شنوات طوال ف حماولت  يق�شي 

ف��ا���ش��ل��ة لإق��ن��اع 

تبديل  ف  �شريكه 

ع�����ادات�����ه »غ���ري 

ي  وتبنيّ ال�شليمة« 

العادات »املفيدة«. 

ف��ال�����ش��ي��دة ن��ادي��ا 

مثاًل ق�شت الأ�شهر 

زواجها  من  الأوىل 

عقيم  ج����دٍل  ف 

بهدف  زوجها  مع 

مع  ال�شهر  اإن��ه��اء 

اأ���ش��دق��ائ��ه خ��ارج 

اأن  اإليّ  امل���ن���زل، 

ج��اءت  النتيجة 

ع����ك���������ش م���ا 

عه  تتوقيّ ك��ان��ت 

بداأ يكرث من خروجه  زوجها  اأن  حيث 

مع الأ�شحاب، بعد اأن كان ذلك يقت�شر 

ة واحدة ف الأ�شبوع. ف هذا الإطار  على مريّ

ي�شري اخلرباء اإىل اأن حماولة اأحد الزوجني 

ي  توؤديّ نة،  اإلزام �شريكه بوجهة نظر معييّ

ة الأحيان اإىل نتيجة معاك�شة،  ف غالبييّ

»معركة  ي�شتاء من  ال�شريك  اأن  حيث 

ه، وهذا ما  ها الزوج �شديّ الإلغاء« التي ي�شنيّ

اقتنع  واإن  حتى  باآرائه،  ًكا  مت�شيّ يزيده 

اخلرباء  ين�شح  لذلك  الآخر.  براأي  �شمًنا 

ب�شكل  ة  ال�شرورييّ التغيريات  ب��اإدخ��ال 

تدريجي واعتماد اأ�شلوب الإقناع اللطيف 

الذي يجذب الآخر بدًل من اأ�شلوب الوعظ 

ره ويجرح م�شاعره. وهم  املتعايل الذي ينفيّ

ه من الأف�شل  يوؤكدون ف الوقت نف�شه اأنيّ

قبول عادات الآخر والتاأقلم معها ما مل 

اأو  الطرفني،  موؤذية لأحد  اأو  ة  تكن م�شريّ

من �شاأنها التاأثري �شلًبا على زواجهما.

عدم النتقاد والذّم

ال�شريك  نقد  اإىل  الأزواج  بع�ش  يلجاأ   

تكرار  عند  اأو  م��ا،  بخطاأ  قيامه  عند 

هو وهي

اإعداد:

رميا �شليم �شوميط
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قبول الآخر قاعدة التفاهم 

والزواج الناجح

عندما يقول الزوجان »نعم« اأمام الّله واملجتمع، فهما يتعّهدان بقبول 

و�شلوكه،  فكره  احرتام  اإىل  اإ�شافة  اختالفاته،  بجميع  الآخر  اأحدهما 

والتكّيف مع طبعه، وتقّبل اخللفّية الجتماعّية التي ينتمي اإليها، وقبول 

عيوبه قبل ح�شناته. هذه القاعدة يجب اأن ي�شعها املقبلون على الزواج 

اأمام اأعينهم لتحقيق زواج ناجح يوّفر لهما ال�شعادة والهناء.



اإىل  بذلك  يهدفون  وه��م   ، معنييّ خطاأ 

اإ���ش��الح الأخ���ط���اء وع���دم ت��ك��راره��ا، 

ر�شالة  هو  النقد  اأن  يجهلون  هم  ولكنيّ

�شوى  ال�شريك  منها  يفهم  ل  ة  �شلبييّ

ي اإىل �شعف  رف�ش الآخر له، وغالًبا ما يوؤديّ

لذلك  وب�شريكه.  بنف�شه  ال�شريك  ثقة 

بدًل  التلميح  باعتماد  اخل��رباء  ين�شح 

كاأن  الأم��ور،  معاجلة  ف  التجريح  من 

يقول الرجل لزوجته: هذا الثوب جميل، 

الأل��وان  ف  ًقا  تاأليّ اأكرث  اأج��دك  ني  لكنيّ

الفاحتة، بدًل من اأن يقول لها اأن الألوان 

خالل  فمن  ب��ه��ا!  تليق  ل  ال��داك��ن��ة 

ر�شالته  الزوج  يو�شل  اللطيف،  الكالم 

من دون جرح م�شاعر زوجته، ل بل على 

بها  باهتمامه  ت�شعر  �شوف  العك�ش، 

وحر�شه عليها.

احرتام طبع الآخر واأ�شلوبه 

يف معاجلة الأمور

واأمن����اط  ال��ب�����ش��ر  اأط���ب���اع  تختلف   

الطرفني  اأح��د  يكون  فقد  �شلوكهم، 

ا يحبيّ التعبري من خالل الأ�شعار  رومان�شيًّ

ا  عمليًّ الآخ���ر  يكون  بينما  وال����ورود، 

وقد  املجدي،  العمل  عرب  التعبري  ل  ويف�شيّ

والآخ��ر  الطبع  ه��ادىء  اأحدهما  يكون 

قد  وغريها  الختالفات  هذه   . ع�شب��ييّ

العوامل  من  لكنها  ة،  مهميّ تبدو  ل 

ة.  الزوجييّ للخالفات  بة  امل�شبيّ ة  الأ�شا�شييّ

م  تفهيّ ال�شريكني  على  يجب  لذلك 

اأطباع بع�شهما البع�ش، وحماولة التاأقلم 

اأن  باأ�ش ف  زواجهما. فال  معها لإجناح 

ة  يفاجىء الزوج العملي زوجته الرومان�شييّ

الزوجة  ترتك  اأن  ف  باأ�ش  ول  ورٍد،  بباقة 

لزوجها  اإر�شاًء  ها  اأميّ عهدة  ف  اأطفالها 

الذي يرغب بق�شاء �شهرٍة خارج املنزل مع 

الأ�شدقاء.

الرتكيز على اإيجابّيات ال�شريك

ونقاط �شعف،  ة  قويّ اإن�شان نقاط   لكل 

مالحظة  اإىل  مييلون  البع�ش  لكن 

الآخر،  الطرف  لدى  ات  وال�شلبييّ العيوب 

ع  يتمتيّ التي  الإيجابية  املزايا  متجاهلني 

الطرفني.  بني  نفور  اإىل  ي  ي���وؤديّ ما  بها، 

على  ب��ال��رتك��ي��ز  اخل����رباء  ين�شح  ل���ذا 

لديه  القوة  نقاط  واإب��راز  الآخر  ات  اإيجابييّ

بغية حتقيق الن�شجام املطلوب لإجناح 

ة. فبدًل من اأن تظهر املراأة  احلياة الزوجييّ

ر، من  ا�شتيائها مثاًل من اأن زوجها مبذيّ

ز على اأنه �شديد الهتمام  الأف�شل اأن تركيّ

اأو  ا من طلباتهم  اأيًّ بعائلته ول يتجاهل 

حاجاتهم. 

ج��ني  امل��ت��زويّ اخل����رباء  ين�شح  واأخ�����رًيا 

بينهما كفر�شة  الختالف  اإىل  بالنظر 

اإىل  ع  ة والتطليّ اإ�شافييّ لكت�شاب خربات 

منط  على  املعتاد  فالزوج  جديدة.  اآف��اق 

قد  ق،  �شييّ جمتمع  �شمن  هادىء  عي�ش 

الآخرين  على  �شريكه  انفتاح  ف  يجد 

مثمرة.  جديدة  �شداقات  لك�شب  نافذة 

يجد  ال��ذي  امل��زاج  الع�شبي  ال�شريك  اأم��ا 

الآخرين،  مع  ة  بروييّ التفاهم  ف  �شعوبة 

الطبع،  الهادىء  زوجه  من  فيكت�شب 

زن الهادىء. اأ�شول احلوار املتيّ
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ال�شيف فر�شة للعب والنمو

اأن  واآب  ومت���وز،  حل��زي��ران،  ميكن 

اإبن  اإىل  بالن�شبة  رائعة  اأ�شهًرا  تكون 

على  ع  ت�شجيّ امل�شرقة  ف��الأي��ام  ال�شنة. 

الرمل  موادها  جديدة  األعاب  ممار�شة 

مفرحة  األعاب  وهي  الوحل،  وحتى  واملاء 

لكن  ال��ب��ارد.  الطق�ش  ف  متاحة  غري 

املهارات  اأن  اأخ��رى  جهة  من  يالحظ 

احلركية امل�شتجدة عند الطفل ميكن 

طه ف بع�ش امل�شاكل، ل �شيما واأن  اأن توريّ

اتخاذ  الأم  باملخاطر، وعلى  زاخر  اخلالء 

طفلها  ومراقبة  الالزمة،  الحتياطات 

ليكون ال�شيف اآمًنا وممتًعا.

النباتات واحل�شرات واحليوانات

اإىل  احل��ب��و  مرحلة  ف  الطفل  مييل 

اإدخال كل �شيء يجذب انتباهه ف العراء 

احلديقة  نباتات  ذلك  ف  مبا  فمه،  اإىل 

واحل�شرات، ف�شاًل عن ميله اإىل مالم�شة 

ذلك  ف  يكون  وقد  والكالب،  القطط 

خطر عليه. فهناك ما يفوق 700 �شنف 

من النباتات والأزهار ميكن اأن ت�شبب 

اأُكلت.  م ف حال  الت�شميّ اأو حتى  املر�ش 

زنبق  مثل،  �شائعة  اأزه��اًرا  يت�شمن  وهذا 

والأزهار  العطرة  البازل  ال�شو�شن،  الوادي، 

الأ�شفر،  ي  الربيّ الرنج�ش  مثل،  الب�شلية 

وال��زع��ف��ران. ك��ذل��ك، الق����رتاب من 

ل خطًرا  ي�شكيّ قد  �شاردة  اأو قطة  كلب 

األطف  فحتى  الطفل،  على  مبا�شًرا 

وكالب،  هررة  من  الأليفة  احليوانات 

ة  حاديّ فعل  ة  رديّ عنها  ي�شدر  اأن  ميكن 

الطفل  اأ�شابع  تالم�ش  حينما  وعنيفة 

الف�شولية عينها اأو تطوقها يده بطريقة 

تزعجها.

النباتات  من  ال�شغري  طفلك  حلماية 

اإع��م��ل��ي على  واحل���ي���وان���ات اخل��ط��رة 

فيها،  ليلعب  منطقة  »ت�����ش��ي��ي��ج« 

ولو  وانتبهي جيًدا حني يتخطاها، حتى 

على  ت�شيطرين  ك  اأنيّ تعتقدين  كنت 

اأي  ف  للطفل  فيمكن  متاًما.  الو�شع 

حلظة اأن ي�شع ورقة �شجرة اأو حبة ح�شى 

داخل فمه. 

ميكن  والقراءة  الطالع  خالل  ومن 

امة  ال�شيّ النباتات  اأك��رث  اإىل  ف  التعريّ

اإبقاء  على  بالتايل  واحل��ر���ش  �شيوًعا، 

الطفل بعيًدا عنها.

املاء والرمل والوحل

ال�شاطئ  اإىل  طفلك  اأخ��ذت  ح��ال  ف 

ي�شتمتع  كم  ب�شرعة  تالحظني  �شوف 

حافة  عند  وال�شتك�شاف  ب�»الر�شر�شة« 

طفلك  �شي�شتمتع  امل��ن��زل  وف  امل���اء. 

�شغري  بال�شتيكي  بحو�ش  ك��ذل��ك 

اخلم�شة  يبلغ  عمق  حتى  باملاء  مليء 

على  ك��ان  و���ش��واء  �شنتيمرًتا.  ع�شر 

البال�شتيكي،  احلو�ش  ف  اأم  ال�شاطئ 

ات  فاإنه ي�شريّ مبلء قدح باملاء و�شكبه مريّ

تربية 

اإعداد: ماري الأ�شقروطفولة

اخت�صا�صية يف علم النف�س

العدد 112373

فليخرج ويلعب يف الطبيعة واإمنا...

مع ميل حرارة الطق�س نحو الدفء، يحلو للكبار وال�شغار مت�شية بع�س الوقت خارج الأبواب 

املغلقة، والتنّف�س خارج �شجن الإ�شمنت. ولكن، مع ما للعب الطفل يف احلديقة اأو على ال�شاطئ 

من اأهمية، هناك حماذير ل بّد لالأهل من اأخذها بعني الإعتبار.

اأثناء اللعب، ولطريقة تالفيها،  التي قد يتعّر�س لها الطفل يف   يف ما يلي عر�س لأبرز الأخطار 

وذلك وفق الربوف�شورة يف علم النف�س الرتبوي جاني�س جيب�شون. 

�صار عمره �صنة؟



ا  اأي�شً كبرية  متعة  �شيجد  وهو  ات  وم��ريّ

ف  خماطر  ثمة  لكن  بالرمل.  باللعب 

ميكن  فالطفل  ا.  اأي�شً الن�شاطات  هذه 

اأن يغرق حتى ف 15 �شنتيمرًتا من املاء، 

الأك��رث  الثالث  ال�شبب  الغرق  ويعترب 

العر�شية  ات  الوفييّ اأ�شباب  بني  �شيوًعا 

لالأطفال وال�شغار. كذلك، يجد الطفل 

الهواء،  ف  والأو�شاخ  الرمال  ذريّ  ف  متعة 

عينيه  اإىل  تدخل  اأن  ميكن  ولكنها 

ال�شرب  البيت  ف  الطفل  ويتعلم  واأذنيه. 

�شيما  ول  اخل��ارج  اأم��ا ف  الأق���داح،  من 

ب الأمر نف�شه  على ال�شاطئ فاإنه قد يجريّ

م��ن  املاحل��ة  اأو  ال��قذرة  املياه  ب�شرب 

كوب��ه. 

اأف�����ش��ل  ه��ي  ال��دائ��م��ة  امل��راق��ب��ة  اإنيّ 

الحتياطات على هذا ال�شعيد، فمعظم 

ح��الت غ��رق الأط��ف��ال ك��ان ميكن 

حال  وف  الأه���ل.  يقظة  ع��رب  تالفيها 

ا  اأي�شً لها  هة، ميكن  الأم متنبيّ كانت 

نحو  بالرمل  طفلها  يد  امتداد  اإيقاف 

اأو نحو عيني طفل اآخر(، ومنع  عينيه) 

الكوب املليء مباء احلو�ش من الو�شول 

اإىل فمه.

ال�شم�س 

واحلرارة

حت���ت���وي اأ���ش��ع��ة 

املبا�شرة  ال�شم�ش 

فوق  الأ�شعة  على 

التي  البنف�شجية 

الفيتامني  ��د  ت��وليّ

م��ن  ل������ذا  »د« 

تعري�ش  ال�شحي 

ال��ط��ف��ل لأ���ش��ع��ة 

بع�ش  ال�����ش��م�����ش 

ال�����وق�����ت. اأم�����ا 

للكثري  تعري�شه 

اإىل  ف��ي��وؤدي  منها 

ب�شرته  اإح������راق 

الرقيقة. وحتى لو كنت قد عمدت منذ 

ات  لكمييّ تعري�شه  اإل��ى  ال�شي��ف  بداية 

ال�شم���ش،  اأ�شع��ة  م��ن  تدريًج��ا  متزايدة 

ب�شرب��ة  اإ�شابت��ه  احتم��ال  يبق��ى 

ف  الإف��������راط  ح��ال  ف  وارًدا  ال�شم���ش 

تعري�ش��ه له��ا.

لأ�شعة  ج�شدك  تعري�ش  اأنِت  اأردت  اإذا 

ال�شاعات،  من  لعدد  املبا�شرة  ال�شم�ش 

ى  راأ�ش طفلك مغطيّ اإبقاء  اإحر�شي على 

وجبهته  راأ���ش��ه  حلماية  وذل��ك  بقبعة، 

تغطية  على  كذلك  واعملي  واأن��ف��ه. 

و�شاقيه  ذراعيه  من  احل�شا�شة  الأج��زاء 

مبالب�ش خفيفة. وعندما تكونان على 

طفلك  اإبقاء  على  احر�شي  ال�شاطئ، 

الوقت  معظم  ال�شم�ش  اأ�شعة  من  بعيًدا 

لها،  �شه  تعريّ من  الأولني  اليومني  خالل 

عندما  فقط  البداية،  ف  ذلك  وليكن 

الوهج  اأن  وتذكري  امل��اء.  اإىل  تنزلينه 

ميكن  ال�شم�ش  اأ�شعة  من  املنعك�ش 

اأن يحرق ب�شرة الطفل حتى ولو كان ف 

منطقة ظليلة.

ُف احلريّ هو عبارة عن طفح جلدي  َح�شَ

ف  الإف��راط  عن  وينتج  احلكة  ي�شبب 

بال�شيء اخلطري  لي�ش  لل�شم�ش،  �ش  التعريّ

وميكنك  ومزعج.  مريح  غري  ولكنه 

ف  بَح�شَ طفلك  اإ�شابة  احتمال  خف�ش 

اإزعاجه  من  التخفيف  وكذلك   ، احلريّ

الإمكان،  قدر  بارًدا  باإبقائه  ح�شل،  اإذا 

وذلك بو�شعه ف الظل اأو املاء خالل الأيام 

. ال�شديدة احلريّ

عمر  ف  الذين  الأطفال  معظم  اأخرًيا، 

ال�شنة ياأخذون اإغفاءة خالل الوقت الذي 

ت�شتديّ فيه حرارة النهار، لذا اإحر�شي على 

اأن تكون اإغفاءة طفلك داخل البيت، 

اأو ف الظل اإذا ما كانت خارجه، ولكن 

اأ�شعة  حتت  الإغفاءة  تكون  اأن  ح��ذار 

ال�شم�ش املبا�شرة.

113 العدد 373







موا�سم 

اإعداد:وخريات

الدكتور ح�سني حمود

العدد 116373

النباتات املعّدلة وراثًيا

تعديل  اأمكن  الوراثية،  الهند�سة  بف�سل 

خ�سائ�ض يف بع�ض النباتات والكائنات، ما اأدى 

الإنتاج  حت�سني  �سعيد  على  مهمة  فوائد  اإىل 

املقابل،  يف  الزراعية.  الآفات  بع�ض  ومقاومة 

ي�سعنا التعديل الوراثي اأمام خماطر عديدة.

تعريف النباتات املعّدلة وراثًيا

خ�صائ�صها  تغيري  يتّم  نباتات  ه��ي 

الوراثية، عرب ا�صتخدام تقنيات الهند�صة 

من  اجلينات  بنقل  تقوم  التي  الوراثية، 

�صلة  اأي  به  جتمعه  ال  اآخ��ر  اإىل  �صنف 

قرابة، وذلك بهدف تعديل اأو اإ�صافة �صفة 

وراثية جديدة. وهنا ال بد من التمييز بني ما ي�صّمى بالتاأ�صيل 

ي�صمح  التقليدي  فالتاأ�صيل  الوراثية.  الهند�صة  وبني  التقليدي 

بتلقيح اجلينات ونقلها بني نبتتني من ال�صنف نف�صه اأو من 

اأن  ميكنه  ال  ولكن  والبندورة،  كالبطاطا  قريبني،  �صنفني 

ينقل اجلينات من زهرة الرنج�س مثلاً اإىل نبتة االأرز كما هي 

احلال يف الهند�صة الوراثية.

الهند�سة الوراثية: 

 اآلياتها وطرقها

تبداأ الهند�صة الوراثية بتحديد اجلني امل�صوؤول عن ال�صفة التي 

مب�صاعدة  وعزله  ا،  وراثياً تعديله  امل��راد  للنبات  اإ�صافتها  يراد 

اأنزميات. اخلطوة الثانية هي اختيار النبات واإدخال اجلني اإىل 

املادة الوراثية للنبتة )اجلينوم( عن طريق اأحد النواقل االأربعة 

االآتية:

1- بكترييا متخ�ص�صة ت�صّمى Agrobacterium، وهي تتمّيز 

ا  وراثياً عزلت  وقد  النبات،  اإىل  جيناتها  اإدخ��ال  على  بالقدرة 

ا. بحيث ال ت�صّبب اأمرا�صاً

اجلني  تغليف  فيها  يتّم  طريقة  وهي  اجلينات،  بندقية   -2

املطلوب بغبار الذهب، ومن ثم يتّم اإدخاله اإىل اخللّية النباتية 

حتت �صغط عاٍل.

3- ال�صعق الكهربائي Electroporation، ويق�صي با�صتخدام 

يف  فتحات  اإح��داث  عرب  املطلوب  اجلني  الإدخ��ال  الكهرباء 

اخللية املتلقية.

ا�صتخدامها كنواقل  ا، وميكن  وراثياً املعّدلة  الفريو�صات   -4

اأن الفريو�صات متتلك خا�صية اإدخال اجلينوم  جينّية، حيث 

اخلا�س بها اإىل داخل النباتات.

ملحة تاريخية 

عن التعديل الوراثي

ت���ع���ّرف ال��ع��ل��م��اء خ��لل 

املا�صي  ال��ق��رن  اأرب��ع��ي��ن��ي��ات 

يف  ال��وراث��ي��ة  ال�صل�صل  اإىل 

فحّددوا  احل��ّي��ة،  الكائنات 

تتحّكم  ال��ت��ي  اجل��ي��ن��ات 

ب�صفاتها، وراحو ينقلون هذه 

اجلينات اإىل نباتات من اأنواع خمتلفة بهدف زيادة االإنتاجية. 

اإنتاج  من  بلجيكا  يف  العلماء  متّكن  الثمانينيات  خلل 

املرّكبات  بع�س  على  مناعة  ذي  البطاطا  من  جديد  ن��وع 

من  اأنواع  اإنتاج  على  عملهم  �صياق  يف  وذلك  الكيميائية، 

احل�صرات  و�صّد  االأع�صاب  مبيدات  �صّد  مناعة  ذات  النباتات 

واالأمرا�س الزراعية. وخلل العام 1994 اأنتجت �صركة اأمريكية 

التعديل  اأدى   2008 العام  ويف  طويلة.  ملّدة  طازجة  تبقى  بندورة 

وُي�صّكل  الكال�صيوم  ُينتج  اجلزر  من  نوع  ظهور  اإىل  الوراثي 

ا لرتقق العظام. علجاً

العاملية  الفعل  ردود  بداأت   ،2000 العام  ا من  واعتباراً املقابل،  يف 

ا  ا بالظهور، خ�صو�صاً املحّذرة من خماطر املحا�صيل املعّدلة وراثياً

ا قد تت�صّبب بحدوث بع�س  بعد اأن تبنّي اأن الذّرة املعاجلة جينياً

اأنواع احل�صا�صية لدى بع�س االأفراد. هذا االأمر دفع �صركة اأفنت�س 

االأ�صواق، ما  ا من  اإىل �صحب منتجاتها املهند�صة جينياً غروب 

اأّدى اإىل تكّبدها خ�صائر بقيمة 60 مليون جنيه ا�صرتليني.

اأهم فوائد التعديل الوراثي

اأن��زمي  ال��ت��اأث��ري على  1- مت��دي��د ف��رتة احل��ف��ظ م��ن خ��لل 



مرور  مع  الغذاء  تعّفن  عن  امل�صوؤول   Polyphenil oxidase
البندورة  الإبقاء منتجات مثل  وت�صتخدم هذه اخلا�صية  الوقت، 

والتفاح طازجة ملدة اأطول.

مثلاً  الذهبي  ف��االأرز  للمنتج،  الغذائية  االأهمية  زي��ادة   -2

اكت�صب هذه ال�صفة من خلل اإدخال فيتامني A اإليه.

3- اإنتاج نباتات تتحّمل الظروف البيئية ال�صعبة من �صقيع 

وجفاف وملوحة وغريها.

4- اإنتاج نباتات مقاومة ملبيدات احل�صائ�س.

5- اإنتاج نباتات مقاومة للح�صرات واالأمرا�س.

ا الإنتاج االأدوية، فاملوز املعّدل  6- اإ�صتخدام النباتات املعّدلة وراثياً

الكبد  اإلتهاب  لفريو�س  م�صاد  لقاح  على  يحتوي  والذي  ا  وراثياً

الوبائي، يعترب الو�صيلة االأ�صهل لتقدمي هذا اللقاح للأطفال بدالاً 

من ا�صتخدام احلقن الطبية املوجعة.

... وخماطره

حققها  التي  الفوائد  مقابل 

ظهرت  ال���وراث���ي،  ال��ت��ع��دي��ل 

خم����اوف م���ن خم��اط��ر ه��ذا 

ال��ت��ع��دي��ل، م��ث��لاً ب���ات من 

حما�صيل  زي����ادة  امل��م��ك��ن 

وق�صب  وال��ك��ول��زا  ال��ق��م��ح 

اأن  بعد  ال�صويا،  وفول  ال�صكر 

املعّدلة  االأنواع  هذه  اأ�صبحت 

مبيدات  مقاومة  على  ق��ادرة 

من  زراعية  اآف��ة  على  التغّلب  اأمكن  وبالتايل  االأع�صاب. 

بع�س  اإىل  املناعة  انتقال  لكن  باملحا�صيل.  ال�صرر  اإحلاق  دون 

االأع�صاب ال�صاّرة، يجعل من ال�صعب مكافحتها.

والبطاطا  بالذرة  يتعلق  ما  يف  نف�صها  امل�صكلة  طرحت  وقد 

اإنتاجها مادة �صامة  اأتاح  ا على نحو  وراثياً التي عّدلت  والقطن 

احل�صرات  اإىل  املناعة  تنتقل  اأن  ميكن  اإذ  احل�صرات،  تقاوم 

نف�صها. 

ا  وراثياً املعّدلة  النباتات  البيئة من  بع�س علماء  ويحّذر  كما 

التي ميكن اأن تنت�صر وتتهاجن مع كائنات طبيعية اأخرى، 

وهو ما يوؤدي اإىل ن�صوء اأنواع جديدة من النباتات التي ال ميكن 

التنبوؤ بحجم تاأثريها يف عملية التوازن الطبيعي على الكرة 

االأر�صية.

اإ�صافة اإىل ذلك، اجلمعية الطبية الربيطانية اأ�صدرت يف العام 

ا والتي  ا مف�صلاً حول خماطر هذه االأغذية املعّدلة وراثياً 2004 تقريراً

خطرية،  حت�ص�صية  فعل  ردود  االإن�صان  لدى  ت�صّبب  اأن  ميكن 

املتو�صط  ا على �صحة من يتناولها على املديني  وت�صّكل خطراً

باإ�صطرابات  ت�صّببت  االأغذية  هذه  اأن  التقرير  واأكد  والبعيد. 

ا حتتوي على حام�س اأميني  ع�صبية لدى اأ�صخا�س تناولوا حبوباً

الواليات  يف  الوراثية  خ�صائ�صها  تعديل  مّت  بكترييا  تنتجه 

املتحدة االأمريكية. 

اإنت�سار زراعة النباتات املعّدلة وراثًيا يف العامل

يف اأواخر العام 2008، بلغت م�صاحة االأرا�صي املزروعة بنباتات 

ي�صاوي  ما  اأي  مربع،  كيلومرت  مليون   125 نحو  ا  وراثياً معّدلة 

ا. وحتتكر ثلث دول 80% من االإنتاج  م�صاحة فرن�صا واأملانيا معاً

 )%50( االأمريكية  املتحدة  الواليات  وهي:  ا  وراثياً املعّدل  العاملي 

وكينيا  كندا  تنتج  وبدورها   .)%30( واالأرجنتني  وال��ربازي��ل 

والهند 15% من االإنتاج املذكور. وقد �صهدت امل�صاحات املزروعة 

ا  ا ملحوظاً ا خلل العقد املن�صرم ارتفاعاً باملحا�صيل املعّدلة وراثياً

اأوروبا،  يف  للغاية  حمدودة  ظّلت  لكنها  العامل،  يف  ا  بلداً  25 يف 

معّدلة  بنباتات  املزروعة  االإجمالية  امل�صاحة  تتجاوز  ال  حيث 

اأهم  اأما  اإ�صبانيا.  يف  غالبيتها  مرّبع،  كيلومرت  االألف  ا  وراثياً

ا يف العامل فهي: فول ال�صويا والذرة والقطن  املحا�صيل املعّدلة وراثياً

ا  وعّباد ال�صم�س. وللإ�صارة فالذرة هي النبات الوحيد املعّدل وراثياً

الذي يزرع يف اأوروبا.

واأبرزها،  ا  وراثياً املعّدلة  النباتات  زراع��ة  كثرية  دول  ومتنع 

كاليفورنيا،  يف  املناطق  بع�س  نيوزيلندا،  اليابان،  اأ�صرتاليا، 

اللوك�صمبورغ،  اليونان،  هنغاريا،  النم�صا،  اأملانيا،  فرن�صا، 

اإيرلندا، بولندا، وبلغاريا.

 مواقف مت�ساربة

اإىل  النبات  خ�صائ�س  يف  ال��وراث��ي  التعديل  اأن�صار  ي�صتند 

االإيجابيات التي حققتها هذه التقنية، كتخفي�س ا�صتخدام 

على  والقدرة  للنبات،  العالية  واالنتاجية  الزراعية،  املبيدات 

مقاومة االآفات الزراعية... وهو ما يعد بتلبية حاجات الب�صرية 

املّطردة اإىل الغذاء من جراء االنفجار ال�صكاين، وتراجع م�صاحة 

النباتات  اأن  ويوؤّكد هوؤالء  البيئي.  والتدهور  الزراعية،  االأرا�صي 

ا �صت�صهم يف زيادة االأمن الغذائي العاملي من خلل  املعّدلة وراثياً

اإنتاجيتها العالية. 

يف املقابل يطالب معار�صو التعديل الوراثي بالرتّيث ومبزيد من 

ا يف ظّل توافر م�صاحات �صا�صعة من االأرا�صي  االأبحاث، خ�صو�صاً

الزراعية التي مل يتّم ا�صتغللها يف كثري من دول العامل. هذا 

الت�صارب يف املواقف دفع االحتاد االأوروبي اإىل املطالبة ب�صرورة اأن 

تك�صف �صركات االأغذية عن حمتويات منتجاتها الغذائية. 

كما مّت اإ�صدار تعليمات وت�صريعات خا�صة بال�صلمة احليوية 

للإن�صان واحليوان، واإقرار بروتوكول االأمان احليوي يف العام 2001 

الذي وّقعت عليه 130 دولة يف مونت�ريال. وينّظم هذا الربوتوكول 

ا بني الدول، وُيلزم الدول امل�صّدرة  حركة الكائنات املعّدلة وراثياً

للدول  املطلوبة  املعلومات  كل  اإع��ط��اء  الكائنات  لتلك 

امل�صتوردة.
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اجل�سم  يفقد  احلرارة،  درجات  ارتفاع  ومع  ال�سيف،  ف�سل  خالل 

التي ل بّد من تعوي�سها. فكيف مننع  ال�سوائل والفيتامينات  الكثري من 

التغذية  اخت�سا�سّيو  ين�سح  التي  املاأكولت  هي  وما  اأج�سامنا،  جفاف 

بالإكثار منها يف هذا الف�سل؟

مكّيفات غذائّية ل�سيٍف حاّر

اخليارات الذكية

التغذية  عامل  يف  عليه  املتعارف  من 

تطراأ  �صوائله،  اجل�صم  فقدان  مع  اأن��ه 

يوؤّثر  مّما  الدموّية،  ال��دورة  على  تغرّيات 

يلجاأ  وقد  ورطوبتها.  ب�صرتنا  ليونة  على 

واملياه  املثّلجات  ا�صتهلك  اإىل  البع�س 

املثّلج  وال�صاي  الطاقة  وم�صروبات  الغازية 

ُت�صعر  ال��ت��ي  امل�����ص��روب��ات،  م��ن  وغ��ريه��ا 

ن�صبة  ترفع  لكنها  ��ا،  اآن��ياً باالنتعا�س 

وترفع  والكافيني،  ال�صكريات  تخزين 

مبعدالت  متّدنا  الأنها  اأج�صامنا  حرارة 

مرتفعة من ال�صعرات احلرارّية.

باأ�صناف  ذك��ّي��ة  قائمة  يلي  م��ا  يف 

على  ب  التغلُّ يف  ت�صاعد  التي  االأطعمة 

العط�س وتخفيف حرارة اجل�صم:

• املوز:
املوز هو الفاكهة املثالّية ملنع العط�س، 

ا،  متاماً نا�صجة  كانت  اإذا  ا  خ�صو�صاً

وي�صّكل  اجل��وع  اإطفاء  يف  ي�صهم  فهو 

املتباعدة،  الغذائية  الوجبات  بني  تناوله 

احلّل االأن�صب لل�صعور بال�صبع مع معّدل 

الذي  اله�صم  ال�صهل  الطبيعي  ال�صّكر 

فيمّد  ب�صرعة،  ال��دم  اإىل  وي�صل  يحتويه 

اجل�صم بالطاقة املطلوبة.

• البطيخ:
ال�صيفّية  االأغذية  من  البطيخ  يعترب 

ومتلأ  الظماأ،  تروي  التي  والباردة  املهّمة 

املعدة باملاء واالألياف، مّما يوؤمن للج�صم 

ال�صّكر  ط��ري��ق  ع��ن  ب�صرعة  الطاقة 

الب�صيط الذي يحتويه والذي يتّم امت�صا�صه 

ما  البطيخ  ويعّو�س  املعدة.  جدران  عرب 

واأملح  و�صّكر  ماء  من  اجل�صم  يفقده 

ب�صبب التعّرق.

• اخليار:
يتكّون اخليار من 90% من املاء، لذلك 

الداخلّية  احل��رارة  درج��ة  على  يحافظ 

كما  ب��رودت��ه،  ف��رتة  ويطيل  للج�صم 

االنتعا�س  على  ويحافظ  للبول  مدّر  اأنه 

من  اال�صتفادة  ميكن  طويلة.  لفرتة 

ال�صلطات  يف  با�صتعماله  املكّون  هذا 

وال��ث��وم  ال��ل��ن  م��ع  ا  خ�صو�صاً امل��ت��ن��ّوع��ة 

�صرائح  نقع  اأن  كما  الياب�س،  والنعناع 

ا  ا �صيفياً اخليار باملاء البارد يعطينا م�صروباً

ا بامتياز. منع�صاً

• التفاح: 
يتوافر التفاح على 

م���دار ال�����ص��ن��ة، وه��و 

باملاء  اجل�صم  مي��ّد 

وي��رّط��ب��ه وي��خ��ّف��ف 

ال��ع��ط�����س، وي��ري��ح 

ال��رئ��َت��ني اجل��اّف��َت��ني 

)وه���و  ال�����ص��ي��ف  يف 

ا  خ�صو�صاً يعانيه  ما 

القاطنون يف املناطق 

اجلافة والقاحلة(.
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• العنب: 
ال��ف��واك��ه  م��ن  ال��ع��ن��ب  يعترب 

وهو  ب��ال��ربودة،  اجل�صم  متّد  التي 

ال�صريعة  الغذائية  بالعنا�صر  غنّي 

اله�صم، اإ�صافة اإىل فوائده الطبية 

ال�صعال  معاجلة  ومنها  العديدة، 

اجلاف.

• الكيوي: 
ا  طبيعيًّ منع�صة  فاكهة  هي 

ن  عمَّ العط�س  منع  على  وق��ادرة 

متّتعها  عن  ف�صلاً  ياأكلونها، 

من  ح��رارة  تخفيف  على  بقدرة 

يعانون احلّمى.

• الدراق: 
لتخفيف  ا  ممتازاً ا  اختياراً ال��دراق  ُيعّد 

ويوازيه  اجلفاف،  اأعرا�س  واإبعاد  العط�س 

بال�صّكريات  لغناه  ا  ترطيباً اخل���وخ 

اجل�صم  متّد  والتي  االمت�صا�س،  ال�صهلة 

بالطاقة املنا�صبة ملواجهة حرارة الطق�س 

وحالة اخلمول التي تنتج عنها.

• ال�سبانخ: 
نعم، ورغم ا�صتغراب الكثريين، متنع 

اجل�صم  وترتطب  العط�س  ال�صبانخ  اأوراق 

اله�صمي  اجلهاز  �صّحة  على  وحتافظ 

وتبعد االإم�صاك، وهي ت�صبه امللوخية اإىل 

حّد بعيد يف تركيبتها...

اأّي وجبات؟
بتناول  االخت�صا�صيون  ين�صح  ذل��ك،  م��وازاة  يف 

واالبتعاد  اأ�صا�صي على اخل�صار،  ب�صكل  التي حتتوي  الوجبات 

من  بالتوتر  االإح�صا�س  تزيد  التي  الد�صمة  االأطعمة  عن 

احلرارية  ال�صعرات  ب�صبب  ثانية  جهة  من  وباخلمول  جهة، 

فتمنح  احلرارية  ال�صعرات  القليلة  االأطعمة  اأما  املرتفعة. 

كذلك،  وال���ربودة.  باالنتعا�س  واالإح�صا�س  الراحة 

الغنّية  االأطعمة  تناول  من  االخت�صا�صّيون  يحّذر 

املعكرونة،  )االأرز،  بالن�صويات  يتعّلق  ما  يف  اأّما  بالبهارات. 

البطاطا واخلبز( فين�صح هوؤالء با�صتهلكها باعتدال، الأنها 

توؤّدي اإىل العط�س وتدفع اإىل �صرب كميات كبرية من املاء، 

االأمر الذي يقود اإىل االح�صا�س بثقل يف احلركة واالنزع��اج 

املعوّي��ة. واال�صطراب��ات 
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• ال�صيف ري�صار خمت�س
يف االأطباق الفرن�صية والعاملية

االأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�س«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�سناف 

مميزة مع ال�سيف

ري�سار اخلوري

دجاج التندوري

• املكونات:
اأو  جلد  دون  من  كامل  فروج  دج��اج: 

ثماين قطع.

لن: اأربعة اأكواب اأو ما يعادل الكيلو 

غرام الواحد.

بهار التندوري: ملعقتان �صغريتان.

ثوم: 5 ف�صو�س.

خل اأبي�س: ملعقتان كبريتان.

كزبرة مفرومة: ن�صف كوب.

زبدة: ملعقة �صغرية.

زيت نباتي: ربع كوب.

جوزة الطيب: ر�صة �صغرية.

التح�سري: • طريقة 
- ميزج اللن مع البهارات وامللح واخلّل 

االأبي�س والكزبرة املفرومة والثوم املهرو�س 

ا، ثم ي�صاف اإليه الفروج الكامل اأو  جيداً

يف  �صاعة   12 ملدة  ويحفظ  الدجاج  قطع 

الرباد يف وعاء مغلق االإحكام.

- تدهن �صينية اخلبز بقطعة الزبدة ثم 

ي�صاف اإليها الزيت النباتي.

وقطع  ال��ت��ن��دوري  م��زي��ج  ي�صكب   -

فرن  يف  وتو�صع  ال�صينية  ف��وق  الدجاج 

دقيقة   45 ملدة  مئوية  درجة   180 حرارته 

تن�صج  حتى  بالتقليب  اال�صتمرار  مع 

القطع من اجلانبني.

الفرن  م��ن  ال��دج��اج  قطع  ت��خ��رج   -

مع  وتقّدم  التقدمي  �صحن  يف  وت�صكب 

االأرز املطهو اأو مع بوريه البطاطا.

العدد 120373

التاكو والدجاج �سلطة 

• املكونات:
بندورة: عدد 1.

بقدون�س مفروم: كوب واحد.

كبي�س خيار: عدد 2.

ذرة حّب: كوب واحد.

ك��وب  م��ربو���ص��ة:  ت�صيدر  جبنة 

واحد.

خ�ّس مفروم: كوبان.

تاكو ت�صيب�س: كي�س واحد.

جزر مربو�س: للزينة.

ال�سل�سة:  •
�صدر دجاج: ن�صف كيلو.

كرمية حام�صة: ليرت واحد.

لبنة: كوب واحد.

ة. فلفل اأ�صود: ر�صّ

اأوريغانو: ملعقة �صغرية.

حبق جمّفف: ملعقة �صغرية.

ثوم بودرة: ملعقة �صغرية.

ملح: ح�صب رغبة.

التح�سري:  • طريقة 
ال��ك��رمي��ة  ت��خ��ف��ق ك����ّل م���ن   -

البودرة  وال��ث��وم  اللبنة  مع  احلام�صة 

وامللح  واالأوري��غ��ان��و  املجفف  واحل��ب��ق 



بتي فور بالفانيال

• املكونات:
طحني: كوبان وربع.

زبدة طرّية: كوب واحد.

�صكر ناعم: 3/4 كوب.

بي�س: �صفار بي�صة واحدة.

حليب: ملعقة �صغرية.

فانيّل �صائلة: ملعقة �صغرية.

ملح: ر�صة �صغرية.

مربى امل�صم�س: ن�صف كوب.

ف�صتق حلبي مطحون: للزينة.

التح�سري: • طريقة 
ا. ة امللح جيداً - ينخل الطحني مع ر�صّ

من  ك��ّل  يخلط  جانبي،  وع��اء  يف   -

ال�����ص��ك��ر ال��ن��اع��م وال���زب���دة ب��اخل��لط 

حتى  دق��ائ��ق  خم�س  مل��دة  الكهربائي 

الفاحت  االأ�صفر  باللون  اخلليط  ي�صبح 

الفانيل  البي�صة،  �صفار  اإليه  ي�صاف  ثم 

وت�صرب  احل��ل��ي��ب  ا  واأخ�����رياً ال�����ص��ائ��ل��ة، 

يتجان�س  ح��ت��ى  ا  جم����دداً امل��ك��ون��ات 

اخلليط.

املزيج  اإىل  ا  تدريجيًّ الطحني  ي�صاف   -

�صرعة  على  اخل��لط  وي�صّغل  ال�صابق، 

عجينة  على  نح�صل  حتى  خفيفة 

متما�صكة.

من  املطلوبة  االأ���ص��ك��ال  ت��ك��ّون   -

قوالب  يف  ت�صّكل  اأو  فور،  البتي  عجينة 

من  قليل  وينرث  الطلب،  ح�صب  جاهزة 

بع�صها  على  املطحون  احللبي  الف�صتق 

للزينة.

ال��زب��دة،  - على ���ص��واٍن جم��ّه��زة ب��ورق 

فرن  يف  وتخبز  ف��ور  البتي  قطع  تو�صع 

اأو  دقائق   9 ملدة  مئوية  درجة   180 حرارته 

حتى ت�صبح ذهبية اللون.

- ترتك قطع البتي فور على ال�صينية 

بع�صها  يدهن  ث��م  ��ا،  مت��اماً ت��ربد  حتى 

املدهونة  القطع  وتل�صق  امل�صم�س  مبرّبى 

باأخرى غري مدهونة وتقّدم.
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ا يف وعاء. والفلفل االأ�صود، يدوياً

رفع  وبعد  الدجاج  �صدر  ي�صلق   -

العطرية  امل��واد  اإليه  ت�صاف  الرغوة 

غار  واأوراق  وج���زر  ق��رف��ة  )ع��ي��دان 

وعندما  ال��ن��ار  ع��ن  يرفع  وب�صل(. 

ثم  يربد،  حتى  ا  جانباً يرتك  ين�صج 

اإىل مكعبات �صغرية ت�صاف  يقطع 

اإىل املزيج ال�صابق وحتّرك.

بع�س  تو�صع  التقدمي،  �صحن  يف   -

ن�صف  ثم  ت�صيب�س  التاكو  حبات 

و�صرحات  املقّطع  اخل�����سّ  كمية 

كبي�س اخليار واجلزر املربو�س والذرة 

املعلّبة وجبنة الت�صيدر املربو�صة.

ال�صل�صة  كمية  ن�صف  ت�صكب   -

ت�صاف  ث���ّم  ال��ت��ح�����ص��ري  امل�����ص��ب��ق��ة 

املكونات ال�صابقة بالرتتيب عينه. 

التقدمي ب�صرحات  يزّين طبق  ا  اأخرياً

البندورة والبقدون�س املفروم ويقّدم.

الفليفلة:

باألوانها  اأنها  اإاّل  النظر،  اجلذابة  الفليفلة  األوان  تلفت 

بالقيمة  تتمّيز  والربتقايل  االأ�صفر  االأخ�صر،  االأح��م��ر، 

ال�صنة  اأيام  طوال  الفليفلة  تتوافر  فقط.  باللون  تختلف  فيما  عينها،  الغذائّية 

ل اخت�صا�صيو  ا، لكنها تكون اأكرث وفرة اأواخر ال�صيف واأوائل اخلريف. ويف�صّ تقريباً

الأّن  كامل،  ب�صكل  الغذائية  خ�صائ�صها  من  لل�صتفادة  طازجة  تناولها  التغذية 

الفيتامينات التي حتتوي عليها الثمرة تبداأ بالتل�صي يف غ�صون اأيام قليلة، كما 

اأّن طهيها على حرارة عالية يقود اإىل خ�صارتها العنا�صر الغذائية. يف موازاة ذلك، 

املوجودة  االأك�صدة  م�صادات  على  للمحافظة  البارد  باملاء  الفليفلة  بغ�صل  ين�صح 

فيها.

ت�صتهر الفليفلة باحتوائها على ن�صبة عالية من الفيتامني C الذي يحافظ على 

مادة  اإنتاج  على  اجل�صم  حتّفز  وهي  االأمرا�س.  من  اجل�صم  وي�صفي  املناعة  جهاز 

الكوالجني ال�صرورّية للمحافظة على �صلمة االأوعية الدموية واجللد والعظام.

اله�صمي،  اجلهاز  ل�صحة  ال�صرورّية  باالألياف  اجل�صم  الفليفلة  تزّود  �صبق،  ما  اإىل 

امل�صادة  واألفاكاروتني(  )بيتاكاروتني  الكاروتينات  من  مبجموعة  غنّية  وهي 

عن  ف�صلاً  املختلفة.  ال�صرطانات  من  وتقي  القلب  حماية  ت�صمن  التي  لللتهاب 

املاغنيزيوم،  الكال�صيوم،  ال�صيلينيوم،  الزنك،  بينها  ومن  باملعادن  غنية  اأنها 

طاقة  يعزز  مّما  وال�صوديوم،  البوتا�صيوم 

اجل�صم ويقي من ه�صا�صة العظام ومينع 

االإ�صابة بفقر الدم والتهاب املفا�صل....

بكونها  كذلك  الفليفلة  تتمّيز 

يحتوي  اإذ  احلرارية  ال�صعرات  منخف�صة 

�صعرة   30 على  منها  غ���رام   100 ك��ل 

ملن  ا  مثالياً غذاءاً  تعّد  لذا  فقط،  حرارية 

يتبعون حمية الإنقا�س الوزن.

على  ال��ق��درة  الفليفلة  تزيد  ا،  اأخ���رياً

التعب  اأع���را����س  وت��خ��ّف��ف  ال��رتك��ي��ز 

واالإرهاق.

ن�سيحة ال�سيف

اخل��وري  ري�صار  ال�صيف  ين�صح 

املثّلجة  اخل�����ص��ار  و���ص��ع  ب��ع��دم 

مبا�صرة يف املاء ال�صاخن الأّن ذلك 

الفيتامينات  ر  تك�صّ اإىل  ي��وؤدي 

وهو  الغذائية.  القيمة  وف��ق��دان 

حتى  ال���رباد  يف  تركها  يف�صل 

ا. يذوب عنها الثلج تدريجياً

معلومة
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�سابقة 

»اجلي�ض« لقرائها وتخ�س�ض للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�سطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة، 
املربعات  داخ��ل  وا�سح  بخط  احل��ل  ويكتب 

وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل.

• تر�سل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�ض 
 - »اجلي�ض«  جملة   - التوجيه  مديرية   - الريزة   -

»م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  • با�ستطاعة 
ثكن اجلي�ض يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 متوز 2016.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق

اب
�س

مل
 ا

ط
و

ر
��

�س

ال�سم:......................................................................................................................................     الهاتف:...............................................................................

العنوان:........................................................................................................................................................................................................................................
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1� ما اأمتناه لكم جميعا، املحّبة، الرجاء.

نعم،  دامن��ارك��ّي،  اأرخبيل  اجنبية،  عملة   �2

مدينة لبنانية.

3� قريبتكم، زوج، مدينة بريطانية، اأراد ال�صيء.

ن ال�صعر، اأقوى على. 4� عا�صمة اأوروبية، رّقق وح�صّ

5� اأداة �صرط، مدينة يونانية، ت�صاهدين، بحر.

6� عائلة، للتف�صري، ي�صتعمل مع الن، موج البحر الهائج.

7� فّت�س عن، من ملوك اإنكلرتا، اأحد ال�صهور، مدينة م�صرية.

8� جف وانقطع الدمع، مغنية عاملية راحلة.

9� مرفاأ اأمريكي على املي�صي�صيبي، اكوال.

10� �صبيل، عا�صمة دولة يف اأمريكا اجلنوبية، ي�صتعمل للكتابة.

11� للتف�صري، بلدة يف اجلنوب، �صّيد االأر�س.

12� م�صرحية لفريوز، اأكل الطعام، من احلبوب.

13� ياأتي بعد، عا�صمة اأوروبية.

14� فيلم لدريد حلام، حرف ن�صب.

والية  العاملي،  اخليل  ب�صباق  م�صهورة  بريطانية  مدينة   �15

اأمريكية. 

16� من املقايي�س، لهوي ولعبي، فريق كرة برازيلي، يقطع.

مطلع  �صيارات،  ماركة  على،  غ�صب  جمري،  مو�صيقي   �17

اأغنية لنجاة ال�صغرية.

18� قّل وجوده، اأقام باملكان، �صاح، نوافقه يف االأمر، قلب.

19� ممثلة م�صرية، �صّنور، اأ�صاروا واأوماأوا اىل.

20� فا�صلت، فريق كرة اإ�صباين.

21� وّبخ، دولة كربى، من الطيور، جعبة جتعل فيها ال�صهام.

اأفقًيا:

عمودًيا:

ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

اأول علي زيعور • املوؤهل 
املركز العايل للريا�صة ع.

• املوؤهل بيار وهبه
فوج االإ�صارة.

• املعاون اأحمد الأحمد
اللواء اللوج�صتي.

• ناتايل جبيلي 
كرم ع�صفور- عكار.

1� دولة اأوروبية، دولة اأوروبية، دولة اأوروبية.

2� قمر، يوم �صديد احلّر، فريق كرة اإ�صباين، �صار 

الوقت.

3� �صهر هجري، جزيرة بركانية يف الفيليبني، اإبن اآوى.

ا�صماء  اأن�صدت، من  ال�صيء قهرا، يقطن يف املكان،  اإنتزع   �4

احلية.

5� نهر من روافد الدانوب، اأهجم، بلدة يف ال�صوف.

6� يحل، نهر يف ا�صبانيا، رحى.

ال�صيء  الوجه، قّدر  اأ�صرع يف الكلم، ح�صن  الهند،  7� نهر يف 

على مثال.

8� عبري، طائر منك�صر اجلناح، رئي�س القوم ومقدامهم، �صاعر 

ايطايل.

9� اإ�صم يطلق على امل�صرحية 

بالرمح،  طعن  امللحنة، 

يحفر البئر، عو�صا عن.

10� طمع واجتهد يف االمر، مت�صابهان، املنزل.

11� اإنحازوا اىل، رجع اإىل، دولة افريقية، طرّي.

12� نعام، فوؤاد، ت�صّوت وتطّن الذبابة، �صعف وجن.

13� مر�صدتهم، من اأبطال ال�صاهنامه للفردو�صي، قابلوا.

14� مدينة جزائرية، �صقيق، مدينة يف فرن�صا، اأ�صلح البناء.

ة، نف�س. 15� جّدد البنيان، الف�صّ

مدينة  احل��ج��ل،  ف��رخ  بعيد،  م��ن  ب��ان  ق��رب���س،  يف  مطار   �16

اأمريكية.

17� للنهي، بلدة يف ق�صاء جزين، طبيب، ت�صتعّدين.

اأ�صماء النمر، ي�صّكنون خاطر، يعاند ويغالب، نهر يف  18� من 

اإيطاليا.

19� من االأمرا�س، منزل، دولة افريقية، اأ�صفر باالأجنبية.

يف  ب��ل��دة  ع���ربوا،  ذاق،   �20

فيل�صوف عربي  �صور،  ق�صاء 

قدي�م.
يي عع مم لل اا لل اا يي نن اا بب حح رر لل اا يي صص اا عع

وو يي زز يي لل مم هه نن وو قق تت لل يي عع وو بب نن يي

لل يي مم اا حح يي تت بب نن رر اا وو هه بب يي اا تت

اا يي نن اا فف لل سس نن بب بب اا فف رر

لل وو سس رر هه بب اا اا دد سس يي وو

لل يي نن وو اا اا مم اا نن

وو هه لل نن حح وو تت فف لل اا وو بب اا لل اا وو نن

يي سس يي رر دد لل دد اا بب لل اا تت فف

سس اا نن تت نن بب اا نن اا رر دد بب نن وو اا مم ظظ يي

كك بب سس دد نن نن اا وو رر بب عع اا لل اا

اا وو لل حح اا عع سس وو سس بب لل اا بب رر حح رر

رر تت مم وو رر اا بب كك دد يي دد سس اا كك

وو لل اا عع دد يي اا مم لل رر وو نن خخ

لل اا وو مم اا بب لل

سس مم لل ثث لل اا ثث لل اا يي رر نن هه نن رر يي بب

عع قق نن مم سس رر يي قق تت يي

اا هه تت لل يي لل دد يي اا وو غغ وو رر وو اا لل اا تت

لل طط اا وو جج نن تت بب اا يي اا لل دد نن هه

يي مم هه فف نن يي سس حح بب اا وو بب فف سس وو يي جج وو

مم نن يي كك سس اا هه عع وو نن وو عع سس قق يي فف

نن زز وو يي رر ثث لل اا جج هه بب نن نن اا مم عع نن
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 قق نن يي تت نن جج رر اا لل اا دد رر اا جج ةة

 بب يي فف رر زز وو تت دد تت رر يي بب وو شش صص

 ةة لل سس طط هه صص سس رر رر وو مم اا نن يي اا

 عع جج جج قق وو رر اا اا اا يي نن اا بب سس اا

 يي عع دد يي رر بب فف خخ اا يي رر لل نن دد اا

 رر بب زز مم كك قق لل مم يي جج شش يي رر بب تت

 شش ةة قق اا غغ اا بب اا نن دد دد تت وو نن سس

 ةة اا نن اا رر يي تت وو اا نن سس يي رر اا بب

 يي بب وو بب اا لل دد لل وو فف اا رر نن وو مم

 رر زز يي رر بب تت غغ رر دد وو هه اا مم يي لل

 وو رر وو عع شش نن وو مم اا يي قق يي رر فف اا

 هه دد فف ةة بب بب غغ اا زز رر اا فف ةة غغ قق

 مم رر يي رر قق تت زز لل مم يي جج نن تت اا اا

 جج دد اا نن تت يي اا عع ةة دد اا هه شش رر نن

 غغ اا مم بب يي اا لل اا دد ءء اا رر جج بب اا
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• روبرت بويل:
وكيميائي  فيزيائي 

 .)1691�1627( ايرلندي 

دور  اك����ت���������ص����ف 

االأوك�������ص���ي���ج���ني يف 

االح��������رتاق، وو���ص��ع  

قانون �صغط الغازات.

لو دانتك: • افيليك�ض 
ع�������امل ب���ي���ول���وج���ي 

  .)1917�1869( فرن�صي 

اكت�صف اال�صت�صاغة.

• كالو�ض �سلوتر:
نحات فرن�صي من ا�صل 

 .1405�1345( هولندي 

الواقعي  كان ال�صلوبه 

ال��ب��ال��غ على  ال��ت��اأث��ري 

النحت يف فرن�صا.

اعلم

افريقيا

ا�صبانيا

االأرجنتني

ايرلندا

باري�س

بوروندي

بنغلد�س

بوبال

براغ

بلجيكا

بلفا�صت

تون�س

تريانا

ترب

تنجيم

تربيز

تقرير

جرائد

جعبة

جمهورية

جنود

دفة

دراخما

دراجة

دانتي

دوهاميل

رومانيا

زق

زهور

زرافة

�صعور

�صوبريت

�صريعة

�صهادة

غزال

غمد

غامبيا

فارنوم

قي�س

قطر

قرب�س

قانا

قامو�س �صغري

احلل بني يديك

�صعبة احلل�صهلة احلل
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هل تريد اأن 

تكت�صف ما 

هو خمّباأ يف 

داخل ال�صورة؟

ما عليك 

اإاّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�صطها، على 

اأن تكون  

امل�صافة قريبة 

ا، ثم حاول  جداً

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�صورة 

ا،  تدريجاً

حماوالاً اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�صل اىل 

روؤية االأ�صكال 

الثلثية 

االأبعاد التي 

�صتظهر 

اأمامك. 
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عبارة

العدد 130373

لي�صت وحدها احلرائق الطبيعية التي ت�صارع وحدات اجلي�س اإىل اإطفائها ب�صورة فورية 

االإرهاب  حرائق  هي  اآخر،  نوع  من  حرائق  هناك  بل  احلّر،  اأيام  حلول  مع  وتلقائية 

واأمان  ورزقه  �صلمته  الفرد يف  واملواطن  الوطني،  ا�صتقرارن�ا  ت�صتهدف  انفّكت  ما  التي 

عائلته.

هذا ما ح�صل موؤخرااً يف بلدة القاع، وهي البلدة العريقة بانتمائها الوطني وارتباطها 

مع  ت�صّكل  والتي  �صفوفه،  يف  اأبطال  �صهداء  من  قدمته  ومبا  باجلي�س،  التاريخي 

مثيلتها من البلدات والقرى احلدودية، كما اأو�صح العماد قائد اجلي�س، خّط الدفاع 

االأول عن لبنان باأ�صره يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.

االإرهابية  الهجمة  تلك  اأخ��رى،  مّرة  اأف�صلت  قد  واجلي�س،  املواطنني  يقظة  اأّن  اإاّل 

 ، اإّما بر�صا�س قوى اجلي�س مبا�صرةاً االآخر،  تلو  الواحد  انتحاريوها  ت�صاقط  التي  ال�صر�صة، 

اأثبت  اأن  النتيجة  فكانت  املواطن،  واأخيه  اجلندي  بني  امل�صرتكة  اليقظة  بهذه  واإّما 

ك باأر�س االأجداد واالآباء، وعدم الر�صوخ الأهداف  اأهايل البلدة، اإرادتهم يف ال�صمود والتم�صّ

التاأكيد  جددوا  كما  �صفوفهم،  بني  واالإحباط  الرتويع  م�صاعر  اإث��ارة  يف  االإرهابيني 

ال�صاع  ورّد  حمايتهم،  على  بقدرته  املطلقة  وثقتهم  اجلي�س  خلف  الكامل  وقوفهم 

�صاعني لهوؤالء املجرمني اجلبناء.

للأخطار،  دها  تر�صّ يف  تزيد  وقوتنا  وتوؤكد،  القيادة  تعلن  اأقوياء،  نحن  كّله  بذلك 

ت�صبقها وتواجهها حا�صبة للنت�صار عليها كّل ح�صاب، وما ت�صاُقط اخلليا املخّربة 

يف كّل يوم، وتعرثُّ املجرمني املنّفذين، واإلقاء القب�س على كثريين منهم، �صوى الدليل 

اأن ي�صري بنا  اإىل االطمئنان، ال يجب  واإن كان يدعو  الوا�صح على ذلك. لكن هذا، 

اأّي حال من االأحوال، اىل الت�صاهل والتخفيف من اليقظة واحلذر، فخطر االإرهاب  يف 

اأوكاره وحتّركاته  ي عن  والتق�صّ وال�صهر،  ال�صمود  ومواجهته تكون مبزيد من  دائم، 

يف النهار وخلف �صتائر الظلم.

العميد علي قان�سو

مدير التوجيه

اإخماد احلرائق
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