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�شجاعتنا
احرتاف

2018
طبع من هذا العدد 80.000 :ن�سخة

13

�أبواب للتالقي

اجلوية �أب��واب قاعدتها يف رياق
القوات
ّ
�شرعت قيادة ّ
ّ
«يوم مفتوح» حمل عنوانني بارزين :التالقي
للمواطنني يف ٍ
بني املواطنني وجي�شهم ،وحماولة ر ّد اجلميل للمواطنني
وبدعم واكب �أداءه
الذين غمروا هذا اجلي�ش بعاطفةٍ نبيلة
ٍ
خ�صو�صا يف الأوقات ال�صعبة.
ملهماته،
ً

30

حتقيق ع�سكري

ّ
ي�شكل تطوير ق��درات الع�سكر ّيني من خالل التدريب
املتخ�ص�ص واحدة من �أولويات قيادة اجلي�ش ،لذا �أن�ش�أت
ّ
القيادة بالتن�سيق مع جلنة مراقبة و�ضبط احلدود التي ير�أ�سها
العميد الركن مروان عي�سى ،املركز الرئي�سي لتدريب �أفواج
احلدود الربية ،وكان ذلك يف .2017/12/1
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مرافق وخدمات

عند واحد من �أجمل ال�شواطئ الرمل ّية يف لبنان� ،شاطئ
منطقة عرمان ال�شمالية� ،أن�شئ نادي الرتباء املركزي .جمال
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ا�ستقباالت
وزير الدفاع

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل �سفراء
ووفدا فرن�س ًيا و�آخر �إيطال ًيا و�شخ�ص ّيات
ً

ال�صراف �سفراء:
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
فرن�سا  ،Bruno Foucherوبريطانيا ،Chris Rampling
وتركيا  Hakan Çakilيرافقه امللحق الع�سكري الرتكي
العقيد  ،Bayram Büyanوفنلندا Tarja Fernandez
يرافقها قائد الوحدة الفنلندية العاملة �ضمن قوات الأمم

�سفري فرن�سا

�سفري بريطانيا

�سفري تركيا

�سفرية فنلندا

وفد من الإدارة الفرن�سية

وفد من جلنة الدفاع الربملانية الإيطالية
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املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان املقدم  ،Marco Hirsimakiوعر�ض
معهم الأو�ضاع العامة والعالقات الثنائية.
�ضم ّ
ممثلني
ال�صراف ً
وفدا من الإدارة الفرن�سيةّ ،
وا�ستقبل الوزير ّ
عن وزارات ال��دف��اع وامل��ال واخل��ارج��ي��ة ،بهدف ا�ستكمال
تعهدت
جمريات تنفيذ نتائج م�ؤمتر «روما  »٢والقر�ض الذي ّ
به فرن�سا.
وفدا من جلنة الدفاع الربملانية
كما التقى الوزير
ال�صراف ً
ّ
الإيطالية برئا�سة  ،Gianluca Rizzoيف ح�ضور القائمة
بالأعمال لدى ال�سفارة الإيطالية Simona Di Martino
وامللحق الع�سكري العقيد  .Massimilano Sforzaوبحث
و�س ُبل تعزيزها،
املجتمعون يف العالقات الثنائية بني البلدين ُ
ف�ضلاً عن و�ضع االلتزامات التي �أعلنت عنها �إيطاليا خالل
م�ؤمتر «روما  »2قيد التنفيذ.
ال�صراف ال�سلطات الإيطالية على
ويف اخلتام� ،شكر الوزير
ّ
تعاونها ووقوفها الدائم �إىل جانب اجلي�ش اللبناينُ ،معر ًبا عن
تقديره للجهود التي تبذلها الوحدة الإيطالية العاملة �ضمن
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان.
ال�صراف � ً
أي�ضا ،قائد قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة
والتقى الوزير
ّ

يف لبنان اللواء  ،Stefano Del Colوعر�ض معه التعاون القائم
بني اجلي�ش اللبناين وق��وات الـ«يونيفيل» ،واالنتهاكات
امل�ستمرة لل�سيادة اللبنانية.
الإ�سرائيلية
ّ
ّ
ٍّ
كل من
كما بحث يف الأو�ضاع املحلية والإقليمية مع
النائب ال�سابق �أ�سعد هرمو�ش ،والتقى مفتي بعلبك – الهرمل
ال�شيخ خالد ال�صلح ،ووفد اللجنة الأ�سقفية للحوار الإ�سالمي -
امل�سيحي ،ورئي�س حّ
العمايل العام ب�شارة الأ�سمر.
االتاد ّ

قائد قوات الأمم املتّحدة امل�ؤقتة يف لبنان

النائب ال�سابق �أ�سعد هرمو�ش

ال�شيخ خالد ال�صلح

وفد اللجنة الأ�سقفية للحوار الإ�سالمي  -امل�سيحي

رئي�س حّ
العمايل العام
االتاد ّ
العدد 401
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ا�ستقباالت
قائد اجلي�ش

التطورات
قائد اجلي�ش ي�ستعر�ض
ّ
وعالقات التعاون مع �سفراء و�شخ�صيات

الراهنة
ا�ستعر�ض قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
التطورات ّ
ّ
يف لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل العالقات الثنائية والتعاون
الع�سكري مع �سفراء :بريطانيا  ،Chris Ramplingوفرن�سا
 ،Bruno Foucherواليونان  ،Fransisco Verrosوبلجيكا

 ،Hubert Cooremanوتركيا  Hakan çakilيرافقه امللحق
الع�سكري الرتكي العقيد  ،Bayram BÜyanوفنلندا Tarja
 Fernandezيرافقها قائد الوحدة الفنلندية العاملة �ضمن
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان املقدم .Marco Hirsimaki

�سفري بريطانيا

�سفري فرن�سا

�سفري اليونان

�سفري بلجيكا

�سفري تركيا

�سفرية فنلندا
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كما التقى قائد اجلي�ش ،يف ح�ضور �سفرية الواليات املتّ حدة
الأم�يرك��ي��ة  ،Elizabeth Richardم��دي��ر وك��ال��ة احل� ّ�د
ال�سيد ،Vayl Oxford
من التهديدات الأمنية DTRA
ّ
الربية يف القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال
وقائد القوات ّ
ووفدا من فريق DGMT - Defense
ً ،Michael X. Garrett
 ،Governance and Management Teamوجرى البحث
يف عالقات التعاون بني جي�شي البلدين.

كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�س جلنة الدفاع الربملانية
الإيطالية  Gianluca Rizzoعلى ر�أ�س ٍ
وفد مرافق يف ح�ضور
القائم ب�أعمال ال�سفارة الإيطالية يف لبنان Simona Di
بريطانيا من حزب املحافظني،
نيابيا
ووفدا
،MARTINO
ً
ً
ً
ون��ائ��ب رئي�س هيئة الأرك����ان امل�شرتكة الباك�ستانية
 Lieutenant General Malik Zafar Iqbalعلى ر�أ�س وفد
مرافق.

احلد من التهديدات الأمنية
مدير وكالة ّ

قائد القوات ال ّربية يف القيادة الو�سطى الأمريكية

وفد من فريق DGMT

رئي�س جلنة الدفاع الربملانية الإيطالية

وفد نيابي بريطاين من حزب املحافظني

نائب رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة الباك�ستانية
العدد 401
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ا�ستقباالت
قائد اجلي�ش
ومن ز ّواره رئي�سة �أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم
املفو�ضية العليا حلقوق
املتّ حدة اللواء  ،Kristin Lundووفد من ّ
اللاّ جئني التابعة ملنظمة الأمم املتحدة  ،UNHCRوقائد
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء .Stefano Del Col
رئي�سة �أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم املتّحدة

وفد من املف ّو�ضية العليا حلقوق اللاّ جئني

قائد قوات الأمم املتّحدة امل�ؤقتة يف لبنان

 ...وي�ستقبل وفو ًدا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�س حماكم ال�شمال القا�ضي ر�ضا
ووفدا من جمعية «النورج»
رعد يرافقه القا�ضي حممد رعدً ،
برئا�سة الدكتور ف�ؤاد �أبو نا�ضر ،و�آخر من هيئة �أبناء العرقوب
برئا�سة الدكتور حممد حمدان.

القا�ضيان ر�ضا رعد وحممد رعد

وفد من جمعية النورج
8
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وفد من هيئة �أبناء العرقوب

ن�شاطات
القيادة

قائد اجلي�ش ّ
التطوع ب�صفة تلميذ �ضابط
يتفقد �سري امتحانات
ّ

ّ
تفقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون مركز االمتحانات اللبناين على االنخراط يف �صفوفها هو نتيجة ثقته بنهجها
ضلاً
ّ
ّ
ّ
للتطوع يف الكلية احلربية ب�صفة تلميذ امل�ؤ�س�ساتي ،ف� عن �إميانه بدورها.
للمر�شحني
اخلطية
ّ
�ضابط مل�صلحة اجلي�ش والقوى الأمنية،
وال��ت��ي ج��رت يف مدينة الرئي�س رفيق
احلريري اجلامعية  -احلدث.
ّ
اطلع العماد عون من اللجنة الفاح�صة
ّ
اخلطية على
العامة وجلنة االختبارات
التدابري التنظيمية والإداري���ة املتّ خذة
ل�ضمان �إجراء االمتحانات وفق ال�شروط
ّ
داعيا �إ ّياهم
وتفقد املر�شحني
املطلوبة،
ً
�إىل االعتماد على �أنف�سهم لتح�صيل
ؤك� ً�دا � ّأن املناف�سة
�أف�ضل النتائج ،م�� ّ
ّ
للتدخالت من � ّأي
قوية ،و�أن «ال مكان
جهة كانت» .فامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
تعتمد الكفاءة والأهلية وال�شفافية
للتطوع ،و�إقبال ال�شباب
وحيدا
معيا ًرا
ً
ّ

 ...والطبابة الع�سكرية
كذلكّ ،
تفقد العماد قائد
اجلي�ش الطبابة الع�سكرية يف
بدارو ،حيث جال يف �أق�سامها
ّ
لعا على �سري العمل يف
مط ً
مباين املتقاعدين وعائالت
واملعوقني والكلى
ال�شهداء
ّ
يتم ا�ستحداثها .كما
التي ّ
ربي الدم
�شملت اجلولة خمت َ
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والأن�سجة و�أق�سام الأ�سنان
والعيون والأ�شعة والأم��را���ض
امل�ستع�صية ،ف�ضــلاً
عن
الطبية.
اللجان
ّ
وزار العماد عون خالل جولته
بع�ض املر�ضى يف امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي ّ
لعا
مط ً
ال�صحية،
على �أو�ضاعهم
ّ
ثم اجتمع برئي�س الطبابة
ّ
وال��ط��اق��م ال��ط� ّ�ب��ي ،و�أع���رب

لهم عن دعمه املطلق لهذا
القطاع احليوي يف اجلي�ش،
وق����ال« :زي���ارت���ي ال��ي��وم هي
تعبري ع��ن الثقة املطلقة
التي توليها القيادة للطبابة
الع�سكرية� .أنا �أفتخر بكم
وب����إدارت���ك���م وب��اخل��دم��ات
تقدمونها والتي
الطبية التي ّ
ّ
ّ
ن�ستفيد منها كلنا �سواء
كنّ ا يف اخلدمة الفعلية �أم

متقاعدين».
و�أ���ض��اف�« :شهد القطاع
نوعية باعرتاف
الطبي نقلة
ّ
ّ
ّ
�سيحقق
اجلميع ،ويبدو �أ ّن��ه
التقدم يف غ�ضون
مزيدا من
ً
ّ
ع��ام من الآن .بالن�سبة لنا
أهميتها
الطبابة ت���وازي ب� ّ
�أي وح��دة خا�صة يف اجلي�ش،
ً
مرتبطا بها
والع�سكري يبقى
بعد تقاعده وط��وال حياته،

 ...ويرت�أ�س اجتماع اللجنة العليا لإدارة
م�شروع التعاون الع�سكري  -املدين

ّ
بكل قدراتنا
لذا ف�إننا ن�سعى
امل��ت��واف��رة �إىل حت�سني ه��ذا
القطاع وتطويره».
واع��ت�بر ق��ائ��د اجل��ي�����ش � ّأن
تطوير الطبابة الع�سكرية
ي��ح��ت��اج �إىل م�����س��ار ط��وي��ل،
�ن م�شوار الأل���ف امليل
ول��ك� ّ
ُ
يبد أ� بخطوة ،وقد �أجنزت حتى
الآن خطوات كبرية .وتابع:
«ن�شعر م��ع امل��ر���ض��ى الذين

ّ
ّ
التنقل
م�شقة
يتكبدون
ّ
م�سافات طويلة للو�صول �إىل
امل�ست�شفى الع�سكري ،ب�سبب
عدم قدرة امل�ستو�صفات على
ال�صحية،
تلبية احل��اج��ات
ّ
ل��ذا نحن ن�سعى �إىل زي��ادة
عدد امل�ستو�صفات يف املناطق
وجتهيزها ،وتطوير امل�ست�شفى
ال��ع�����س��ك��ري ال����ذي مل يعد
يتّ �ســع للعــدد املطلــوب».

اجتماعا ُعقد يف غرفة الإيجاز
تر�أ�س العماد قائد اجلي�ش
ً
ّللجنة العليا لإدارة م�شروع التعاون املدين  -الع�سكري
 HLSCال��ذي ت�شارك فيه ال�سلطات الهولندية .ح�ضر
االجتماع ال�سفري الهولندي  Jan Waltmansوعدد من
وعر�ضت خالله الإجنازات
ال�ضباط وامللحقني الع�سكرينيُ ،
التي ّ
حققتها مديرية التعاون الع�سكري  -املدين CIMIC
يف اجلي�ش خ�لال الفرتة املا�ضية ،والن�شاطات املرتقبة
للمرحلة املقبلة.
أكد ال�سفري  Waltmansا�ستمرار دعم بالده للجي�ش
و� ّ
اللبناين ،فيما �شكر العماد عون الدول واجليو�ش ال�صديقة
ريا �إىل �أ ّنه متّ حتقيق
على دعمها للجي�ش اللبناين ،م�ش ً
ّ
يتطلع �إىل مزيد من التعاون.
�إجنازات كبرية ،واجلي�ش
العدد 401
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العوايف
يا وطن

بقلم :الهام ن�صر تابت

لطاملا كان هذا العامل مغر ًيا لل�صغار
ولل�شباب مل��ا ينطوي عليه م��ن مهابة
ووق��ار .هم يحبون االق�تراب منه لأنه رمز
الطم�أنينة ورمز القوة� .إ ّنه ال�ساعد القوي
ال��ذي يحمي ،واليد امل��م��دودة للم�ساعدة
يف كل ح�ين .ف�صورة جي�شنا مل تكن
�وم من الأي��ام �صورة الع�سكري الذي
يف ي� ٍ
ي���ره���ب م��واط��ن��ي��ه �أو
يقمعهم .بل إ� ّنها �صورة
الع�سكري ال�شجاع الذي
ليحميهم.
ي�ست�شهد
دوما
و�صورة الإن�سان النبيل املعطاء اجلاهز ً
خلدمتهم يف ال��ظ��روف ال�صعبة .هكذا
عرفنا جي�شنا يحمل اخلبز واملاء �إىل بلدات
وقرى حا�صرتها الثلوج �أو ال�سيول ،ويتوىل
العناية بالآثار ،وي�شق طرقات وينريها،
وي�سهم يف جتهيز م�ستو�صفات ،ويحمل
امل�ساعدات �إىل املناطق النائية والأكرث
حاجة �إىل اخلدمات ...وهكذا عرفناه
دوما :حا�ضر يف املجتمع ،واملجتمع حا�ضر
ً
الحت�ضانه ودعمه.
ال��ي��وم ك�برت م�ساحات التالقي بني
جي�شنا و�أهله.
ثكناته تفتح �أب��واب��ه��ا للمواطنني،
�صغا ًرا و�شبا ًبا وك��ب��ا ًرا ،فيقبلون �إليها
عديدا
ويتعرفون �إىل ما �آلت �إليه �أحواله
ً
وتنظيما .اليوم املفتوح يف قاعدة
وعتا ًدا
ً
رياق اجلوية ،وقبلها يف القوات البحرية
ويف مواقع ومقرات �أخرى ،كان منا�سبة
للتالقي ب�أف�ضل وجوهه.
مبادرات مديرية التعاون الع�سكري –
يد ممدودة للمواطنني يف خمتلف
املدين ٌ
املناطق اللبنانية.
ً
التعاون بني اجلي�ش واجلامعات واملعاهد يف لبنان يزداد ر�سوخا
ً
وعمقا ،وكذلك التعاون مع اجلمعيات الأهلية ،و�سواها من
هيئات املجتمع.
الثكنات التي تفتتح يف البلدات البعيدة حتمل �إليها مع
الطم�أنينة والأمن ،الأمل والوعد بالتنمية.
همة �أ�صحاب الهمم الذين ال يتعبون ،ويف كل يوم
بوركت ّ
ً
ّ
طريقا جديدة خلدمة وطنهم.
ي�شقون
يف احلرب ويف ال�سلم ،العوايف يا جي�ش لبنان.
العوايف يا وطن.

بوركت همة من ال يتعبون

حتفظ ذاكرة الكثريين منا تفا�صيل يوم هو غري جميع
الأيام املدر�سية مبا فيها �أيام الرحالت وحفالت �آخر ال�سنة.
�إ ّنه يوم ق�صدوا خالله ب�صحبة معلميهم ومعلماتهم ثكنة
قريبة ليقدموا التهنئة للـ«ع�سكر» بعيد اال�ستقالل :رفعوا
عاليا ،م�شوا بخطى ع�سكرية� ،أن�شدوا «كلنا
الأع�لام
ً
للوطن» ،وهتفوا «نحبك يا وطن»� .أكاد �أجزم � ّأن م�شاهد
هذا اليوم وذكرياته ال تفارق «اجلنود ال�صغار» ،بل �إ ّنها تظل
ترتدد يف طيات العمر وتخرتق جدران الوقت لرت�سم عليها �صو ًرا
من ده�شة الطفولة �أمام عامل الـ«ع�سكر».
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�أبواب
للتالقي

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

الق ّوات اجل ّوية
يف «اليوم املفتوح»:

اجلوية �أبواب
القوات
�شرعت قيادة
ّ
ّ
ّ
«يوم
قاعدتها يف ري��اق للمواطنني يف
ٍ
مفتوح» حمل عنوانني بارزين :التالقي
بني املواطنني وجي�شهم وتعريفهم �إىل
يقدمه
قدراته
اجلوية ،وما ميكن �أن ّ
ّ
لهم من ٍ
فر�ص خلدمة وطنهم ،وحماولة
ر ّد اجلميل للمواطنني الذين غمروا هذا
وبدعم واكب �أداءه
اجلي�ش بعاطفةٍ نبيلة
ٍ
خ�صو�صا يف الأوقات ال�صعبة.
ملهماته،
ً

� 15ألف زائر اكت�شفوا
وفرحوا واملزيد يف انتظار املوعد املقبل

ه��ذا ال��ي��وم املفتوح حمل �أك�ثر من
ّ
للمنظمني وللزائرين على
مفاج�أ ٍة �سا ّرة
القوات
ال�سواء .ففي حني كانت قيادة ّ
اجلوية ّ
تتوقع �أن ي�صل عدد الزائرين �إىل
ّ
� 10آالف ،و�صل العدد �إىل ً � 15
ي�سبب ذلك � ّأي
ألفا ،من دون �أن ّ
� ٍ
إرباك لها؛ فالأمور ّ
تنظيم
كلها جرت على �أف�ضل ما يرام من
ٍ
ٍ
تعددت �أ�سباب جميئهم
وراحة وبهجة� ...أما الزائرون الذين ّ
�إىل القاعدة ،فقد كان لهم �أكرث مما �أرادوا �أو ّ
توقعوا:
بالتعرف �إىل القاعدة ومعاينة الطائرات عن قرب،
الراغبون
ّ
ووافيا
كافيا
�شرحا
قدموا لهم
ً
وجدوا بانتظارهم طيارين ّ
ً
ً
والطوافات .تُعرِب �إحدى
نوع من �أنواع الطائرات
عن كل ٍ
ّ
املواطنات عن ده�شتها �أمام حجم طائرة الـ ،PUMAوت�س�أل

مييزها عن الـ ،Gazelleوبينما
�أخرى ّ
عما ّ
اجلو
يعبرّ �أحد ال�شباب عن افتخاره ب�سالح ّ
اللبناين ،يقرتب �آخر من طائرة Super
يتفح�ص �أجزاءها ،ثم يطلب
،Tucano
ّ
الإذن بالتقاط �صورة �إىل جانبها .كان له
بالتعرف �إىل الـ
ما �أراد �أ�سوة ب�آخرين رغبوا
ّ
 Cessnaوالتقاط �صورة تذكارية بقربها.
بني ال���ز ّوار ع�سكريون قدامى خدموا
اجلوية ،م�شاركتهم يف هذا
القوات
يف
ّ
ّ
احلدث �أحيت ذكرياتهم وك�سرت رتابة
التقاعد.
التقرب
حبهم للجي�ش ورغبتهم يف
�آخرون �أتوا فقط بداعي ّ
ّ
ٍ
مهن
من عامل «الع�سكر»؛ بني ه ��ؤالء كبا ٌر يعملون يف
طيارين يف
خمتلفة،
و�شباب يحلمون ب�أن ي�صبحوا ً
ٌ
يوما ما ّ
اجلو اللبناين .بني احلاملني � ً
فتيان �صغار ،ه�ؤالء
أي�ضا،
�سالح
ٌ
ّ
الطوافات ،و�أ�صبحوا
كانت مفاج�أتهم �أ ّنهم دخلوا �إىل
ّ
يوما مميزًا
طيارين وملاّ حني للحظات ...باخت�صار كان ً
ّ
للم�شاركني بجميع فئاتهم.
يف الواقع� ،سيا�سة «الأب��واب املفتوحة» بني اجلي�ش و�أهله
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�أبواب
للتالقي
لي�ست ب��الأم��ر اجل��دي��د .ويخربنا قائد
الطيار
القوات اجلوية العميد الركن
ّ
ّ
حتديدا
القوات
زي��اد هيكلّ � ،أن هذه
ً
ّ
�سبق �أن قامت مببادرة مماثلة يف �أواخر
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي� ،أعقبتها
لكن الن�شاطات
�أخرى يف العام ،2015
ّ
التي نفّ ذت يف املرتني كانت حمدودة،
متيز به «اليوم املفتوح» الذي
بخالف ما ّ
أُ�قيم يف � 30أيلول املا�ضي.

احل�ضور والن�شاطات

القوات اجلوية كيف متّ ا�ستيعاب � 15ألف
بداية ،ن�س�أل قائد ّ
زائر وتنظيم ا�ستقبالهم ،يف حني كانت التقديرات
حم�صورة مب��ا ب�ين  8و10

14
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�آالف �شخ�ص ،فيجيب بالقول :ا�ستحدثنا  15مدخلاً ال�ستقبال
املواطنني ،وو�ضعنا خطة تنظيمية ّ
توفر الراحة للجميع ،هذه
اخلطة نفّ ذها نحو  250ع�سكر ًيا من ٍ
رتب خمتلفة ،وبذلك
جرى كل �شيء على خري ما يرام.
افتتحت فعاليات هذا اليوم املميز يف ح�ضور ع�ضو املجل�س
الع�سكري اللواء الركن جورج �شرمي

ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وقادة
اجلوية و�ضباطها� ،إىل جانب امللحقني الع�سكريني
القواعد ّ
الأجانب ،و�ضباط �أجهزة القيادة ،ومندوبي ال�شركات املدنية
امل�ساهمة ،وعدد كبري من املواطنني.
ً
جويــة �شاركــت فيهــا
ت�ضمن «اليوم املفتوح»
ّ
عرو�ضــا ّ
الطوافات الع�سكرية  Pumaو RobinsonوGazelle
خمتلف ّ
ضلاً
و ,HueyIIوطائرات  Super Tucanoو Cessnaف� عن

ن�شاطات �أخرى كثرية ُخ ّ�ص�ص
بع�ضها لل�صغار.
جت��ول ال��زائ��رون يف امل���د ّرج حيث امل��روح� ّ�ي��ات وال��ط��ائ��رات
ّ
الع�سكرية واملدنية و�إىل جانب كل منها لوحة ت�شرح
خ�صائ�صها� .أما الراغبون يف مزيد من التفا�صيل فقد �أجاب
العدد 401
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�أبواب
للتالقي
طيار وع��دد من
عن �أ�سئلتهم �ضابط ّ
الفنيني.
ّ
ً
عرو�ضا
نفّ ذت �أ�سراب من الطائرات
ج��وي��ة ج��م��ي��ل��ة� ،أظ���ه���رت م��ه��ارات
ّ
ال��ط��ي��اري��ن ال��ع�����س��ك��ري�ين و�أده�����ش��ت
احلا�ضرين ّ
بدقة التن�سيق بني الطائرات
والأ�سراب.
طوافات القوات اجلوية
كذلك نفّ ذت ّ
بالتعاون مع الفوج املجوقل واملديرية
العامة للدفاع املدين وال�صليب الأحمر
الطوافات
اللبناين مناورة ع�سكرية� ،أظهرت فاعلية هذه
ّ
يف خمتلف �أعمال الإغاثة :من عمليات الإنزال والإنقاذ �إىل
�إخماد احلرائق والإخالء ال�سريع� ...أكرث من ذلك
متكنت ال��ط� ّ�واف��ة من
ّ
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ٍ
حبل خا�ص.
نقل �آلية الـ UTVبوا�سطة
ّ
ً
عر�ضا م�سل ًيا �أمام
قدمت الطائرات امل�سيرّ ة بدورها
كما ّ
اجلمهور ،وقد تولىّ ت�شغيلها عدد من ال�شباب املدنيني الذين
�أ�سهموا يف �إحياء هذا اليوم.
ح�صتهم من الت�سلية يف هذا النهار،
بهدف �إعطاء الأوالد ّ
ّ
ت�ضمنت
ا�ستُحدثت باحة للعب واللهو
ّ

�أراج��ي��ح وزح��ال��ي��ق وم�سالك
للدراجات وخمتلف �أنواع الألعاب املدولبة...
يف ختام النهار الطويل ،جرى �سحب جوائز التومبوال التي
كان الزائرون قد ّ
ت�سلموا ق�سائمها عند دخولهم .ومن �أبرز
اجلوائز 12 ،رحلة جوية لثالثة �أ�شخا�ص على منت طائرة مدنية،
بولي�صة ت�أمني ورحلة ل�شخ�صني �إىل قرب�ص.
والتعرف عن
اجلوية
خالل ا�ستمتاعهم مب�شاهدة العرو�ض
ّ
ّ
�سخية
كثب �إىل عامل الطريان ،كانت للزائرين �ضيافة
ّ
ّ
واملثلجات ...وكذلك
احلر :املياه والع�صري
خفّ فت من وط�أة
ّ
القبعات توافرت للجميع ،فقد دعمت �شركات عديدة هذا
ّ
احلدث عرب تقدميات متعددة .كما كان «بيت اجلندي»
بدوره حا�ض ًرا ال�ستقبال الراغبني وتلبية طلباتهم.

�أكرث من هدف

يتعرف اجليل اجلديد �إىل جمال الطريان ور�ؤية
كان هدفنا �أن ّ
يو�ضح العميد الركن هيكل ،ويف
هذا العامل
املميز عن قربّ ،
ّ
يهمنا ا�ستقطاب ال�شباب ذوي امل�ؤهالت لالنخراط
الوقت ذاته ّ
يف القوات اجلوية.
رد اجلميل لهذا ال�شعب
�أما الهدف الثاين والأهم فهو حماولة ّ
خ�صو�صا
اللبناين املحب ،الداعم الدائم للم�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ً

حمبته م�صدر قوة
و� ّأن
ّ
حاميا لنا،
درع���ا
ودع��م
ّ
ي�شكالن ً
ً
أهميتهما كل التقدميات والهبات العينية.
ويوازيان ب� ّ
الطيار هيكل � ّأن هذه التجربة
أكد العميد الركن
ريا � ّ
�أخ ً
ّ
الناجحة �سوف تُكرر العام املقبل بف�ضل دعم ال�شعب اللبناين
اخلا�صة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وحمبته
ّ

ع�شاء تكرميي

ٍ
لفتة من القوات اجلوية ب�شخ�ص قائدها
يف
ُ
الطيار زياد هيكل� ،أقيم
العميد الركن
ّ
حفل ع�شاء تكرميي للجهات الراعية يف
نادي ال�ضباط – جونيه ،ح�ضره �إ�ضافة ملالكي
ومديري ال�شركات املدنية وعقيالتهم ،عدد
من ال�ضباط من خمتلف الألوية والقطع.
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جي�شنا
�إعداد :نينا عقل خليل

عتاد ع�سكري �أمريكي للجي�ش

يف �إطار برنامج امل�ساعدات الع�سكرية
املقدمة للجي�ش اللبناين،
الأمريكية
ّ
ويف ح�ضور ع��دد من ال�ضباط و�أع�ضاء
ّ
ت�سلم
ال�سفارة الأمريكية يف بريوت،
اللواء اللوج�ستي عرب مرف أ� بريوت ثماين
وكمية من قطع البدل
مقطورات
ّ
العائدة لها.

املتم�سك ب�سيادة لبنان
احلكومة اللبنانية
ُع��ق��د يف ر�أ�����س ال��ن��اق��ورة ( )2018/10/18اجتماع يف الناقورة
ّ
على �أرا�ضيه ومياهه وثرواته ،ورف�ض جميع
االجتماع الثالثي الدوري برئا�سة قائد قوات
ً
عار�ضا
امل�س بها �أو االنتقا�ص منها،
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء  ،Stefano Del Colويف حماوالت العدو الإ�سرائيلي ّ
والربية التي نفّ ذها العدو ،وا�ستفزازاته
اجلوية والبحرية ّ
ح�ضور وفد من �ضباط اجلي�ش اللبناين برئا�سة اللواء الركن اخلروقات ّ
مطالبا بوقفها فو ًرا ،وبان�سحابه من مزارع �شبعا
املتكررة،
الطيار �أمني فرحات.
ً
ّ
ّ
أك���د ال��وف��د اللبناين خ�لال االج��ت��م��اع جم���د ًدا موقف وتالل كفر�شوبا وبلدة الغجر.
� ّ
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جي�شنا
افتتاح مركز تدريبي
جديد يف قيادة فوج التدخل ال�ساد�س

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
ّ
ممثلاً بنائب رئي�س الأرك���ان للعديد
العميد الركن خليل يحيى ،افتُتح يف
قيادة فوج التدخل ال�ساد�س قاعدة رياق
املقدم هبة
اجلوية ،مركز رياق للتدريب
ّ
من فريق التدريب الأمريكي ،وذلك يف
ح�ضور �شخ�صيات ر�سمية واجتماعية� ،إىل
جانب عدد من �ضباط اجلي�شني اللبناين
والأمريكي.
و�ألقى العميد الركن يحيى كلمة ّنوه
فيها مببادرة الفريق الأمريكي وجهوده
«يعد التدريب من الركائز الأ�سا�سية
وقال:
ّ
التي تُبنى عليها قدرة اجليو�ش ووحداتها
املختلفة ،وبخا�صة العمالنية منها،
20
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بحيث ي�ؤدي ا�ستمراره واملواظبة عليه �إىل
�إن�شاء توافق تام وت�آلف كامل بني �سلوك
الع�سكريني وتفكريهم من جهة ،وبني
ميرون
احلوادث واحلاالت
املتنوعة التي قد ّ
ّ
بها يف معر�ض �أدائهم للواجب ،من جهة
�أخرى» .وتابع« :من هنا تت�أكد �أهمية
ه��ذا امل��رك��ز امل��ت��ط� ّ�ور ،يف ّ
ظ��ل ال��ظ��روف
واملهمات
ال�صعبة التي تعانيها البالد،
ّ
الدفاعية والأمنية اجل�سيمة امللقاة على
عاتق اجلي�ش».
ً
عرو�ضا
يف اخلتام ،نفّ ذ ع�سكريو الفوج
ّ
ممثل العماد قائد
وقدم
قتالية خمتلفةّ ،
دروعا تذكارية �إىل الذين �ساهموا
اجلي�ش ً
يف �إن�شاء املركز.

متمرنني
تقدمي رتباء اخت�صا�صيني وجنود ّ
ممددة خدماتهم �إىل العلم
وجم ّندين ّ

يف ح�ضور قائد معهد التعليم العميد الركن مارون مهنّ ا
ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وعدد من ال�ضباط
ُ
املتخرجني ،أ�قيم يف ثكنة حممد مكي –
واملد ّربني وذوي
ّ
متمرنني
بعلبك ،احتفال تقدمي رتباء اخت�صا�صيني وجنود
ّ
(م� ّ�ددت خدماتهم) �إىل العلم ،بعد �أن �أنهوا فرتة
وجمنّ دين ُ
املقررة لهم.
التدريب ّ
ّ
توجه فيها
تخلل االحتفال كلمة للعميد الركن مهنّ ا ّ
قوة
�إىل
ّ
املتخرجني بالقول« :اعلموا �أن جي�شكم بات �أكرث ّ
تعمدت وحدته بدماء قوافل ال�شهداء واجلرحى
و�صالبة ،بعد �أن ّ
الذين �سقطوا يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي والإره��اب ،وكل
العابثني ب�أمن الوطن وا�ستقراره .وبحفاظكم على هذه
ؤكدون
الوحدة ،حتفظون �أمانة ال�شهداء ،ودور م�ؤ�س�ستكم ،وت� ّ
وفاءكم الذي نذرمت حياتكم يف �سبيله».

 ...وجنود �إناث يف لواء احلر�س اجلمهوري
اح���ت���ف���ل ل����واء
احلر�س اجلمهوري
ب���ت���ق���دمي ج��ن��ود
�إن��اث للعلم ،بعد
�أن �أن���ه�ي�ن ف�ترة
ال��ت��دري��ب امل��ق� ّ�ررة
���ن .ت���ر�أ����س
ل����ه� ّ
االح��ت��ف��ال ق��ائ��د
ممثلاً
ّ
ال��ل��واء العميد �سليم الفغايل
العماد قائد اجلي�ش ،وح�ضره املد ّربون وذوو
املتخرجات وعدد من ال�ضباط.
ّ
و�أل���ق���ى ال��ع��م��ي��د ال��ف��غ��ايل كلمة
ب��امل��ت��خ� ّ�رج��ات ق��ال فيها« :يف غمرة
ال��ت��ح��دي��ات التي
تواجهها امل�ؤ�س�سة
ال���ع�������س���ك���ري���ة
خ�����ل����ال ه�����ذه
املرحلة الدقيقة،
�إذ ي��ح��اف��ـ��ـ��ظ

ً
كاملة
الع�سكريون على جهوز ّيتهم
ل�صد
يف م��واج��ه��ة ال��ع��دو الإ���س��رائ��ي��ل��ي ّ
�أطماعه و�إحباط غاياته العدوانية ،ويف
مواجهة �أي حماولة من قبل الإره��اب
للم�سا�س ب�سالمة املواطنني و�أمنهم،
ّ
عزمكن على االن�ضمام �إىل
ميثل
َّ
لاً
�ساطعا ال لب�س فيه
إ�ضافيا
اجلي�ش دلي �
ً
ًّ
على ما تختزنه املر�أة من قدرة و�شجاعة،
وم��ا ت�ضطلع به من دور �أ�سا�سي �سواء
يف املجتمع �أو يف امل�ؤ�س�سات املختلفة،
ٍ
وب�شكل خا�ص الأمنية منها».
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جي�شنا
مناورتان قتال ّيتان يف حامات

نفّ ـــذت وحدات من لواء امل�شاة الأول مناورة قتالية بالذخرية
احلية حتاكي الق�ضاء على جمموعة �إرهابية متمركزة داخل
ّ
مبنية .جرت املناورة يف
�أماكن
ّ
حقل رم��اي��ة حنو�ش  -حامات،
ب���إ���ش��راف م���د ّرب�ي�ن م��ن مدر�سة
َ
وفريقي التدريب
القوات اخلا�صة
الأمريكي والربيطاين ،وا�ستُخدمت
فيها رمايات بالدبابات والأ�سلحة
الثقيلة واملتو�سطة واخلفيفة،
بالإ�ضافة �إىل تفجري عبوات نا�سفة.
كذلك ،نفّ ـــذ فوج مغاوير البحر
ب��اال���ش�تراك م��ع ال��ق��وات اجلوية
والبحرية ،مناورة مماثلة يف احلقل
نف�سه وعلى ال�شاطئ املقابل له،
ّ
تخللتها رم��اي��ات ب��ال��ط��ائ��رات
والأ���س��ل��ح��ة املتو�سطة واخلفيفة
وعمليات هبوط من الطوافات.
���ش��ارك اجل��ن��ود الإن���اث يف الفوج
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خ�صو�صا على م�ستوى عمليات
املذكور بفاعلية يف املناورة،
ً
ال�صحي من حقل املعركة.
الإخالء
ّ

 ...ويف ّ
الطيبة  -بعلبك
نفّ ذ ف��وج التدخل الرابع باال�شرتاك مع وح��دة من فوج
الهند�سة وال�صليب الأحمر اللبناين ،ويف ح�ضور عدد من
احلية يف حقل
واملدعوين ،مناورة قتالية بالذخرية
ال�ضباط
ّ
ّ
ّ
رماية الطيبة -بعلبك ،حتاكي فر�ضيتها الق�ضاء على
جمموعة �إرهابية متمركزة يف منطقة جردية.
ّ
ا�ستهلت امل��ن��اورة ب�إيجاز عن مراحل التنفيذ ،و�شملت
رمايات بوا�سطة امل��د ّرع��ات والأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة
واخلفيفـة.

 ...والكني�سة  -كفرقوق

القوات
ال�بري��ة الثالث باال�شرتاك مع
نفّ ذ ف��وج احل��دود
ّ
ّ
ّ
امل�ستقل وطبابة منطقة
اجلوية وفوج الهند�سة وفوج الأ�شغال
احلية يف منطقة الكني�سة
البقاع ،مناورة قتالية بالذخرية
ّ
– ك��ف��رق��وق ،حت��اك��ي مهاجمة جم��م��وع��ات �إره��اب��ي��ة
ّ
واملدعوين
ت�سللت عرب احل��دود ،ح�ضرها عدد من ال�ضباط
ّ
املدنيني وفريقا تدريب �أمريكي وبريطاينُ .نفّ ذت خالل
املناورة رمايــات بوا�سطــة الأ�سلحــة الثقيلــة واملتو�سطــة
�صحــي مــن املعركــة
واخلفيفــة ،وعمليــات �إخــالء
ّ
بوا�سطــة الطوافــات.
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جي�شنا
 ...ومناورة حتاكي
اعتداء كيميائ ًيا
ً
ال�صحة العامة بالتعاون
نفّ ذت وزارة
ّ
م��ع م��ن� ّ
�ح��ة ال��ع��امل��ي��ة،
�ظ��م��ة ال�����ص� ّ
واجلي�ش ،والأك��ادمي��ي��ة اللبنانية
الأوروبية لطب الطوارئ ،و«م�ست�شفى
القدي�س جاورجيو�س اجلامعي»،
مناورة حول خطة ا�ستجابة حادث
يت�ضمن مواد خطرية
تفجري افرتا�ضي
ّ
(مادة غاز الكلورين) داخل حرم مدر�سة القدي�سة حنّ ة  -الآباء
البي�ض املال�صقة لقاعدة رياق اجلوية ،وذلك يف ختام التدريبات
التي �أجرتها الوزارة يف حمافظتي البقاع وبعلبك -الهرمل.
ال�صحة العامة غ�سان حا�صباين ورئي�س جلنة
ح�ضر املناورة وزير
ّ
ال�صحة النائب عا�صم عراجي والنائب جورج عقي�ص وحمافظ
ّ
ّ
وممثلون عن قادة الأجهزة
البقاع القا�ضي كمال �أبو جوده
وطبية.
الأمنية ،وفاعليات بلدية ّ
ً
ثم كلمة لرئي�سة م�صلحة الطب
بداية الن�شيد الوطنيّ ،
بري التي �شرحت
الوقائي يف وزارة
ّ
ال�صحة الدكتورة عاتكة ّ
الطبية يف امل�ست�شفيات
�أهداف املناورة ،ومنها رفع كفاءة الفرق ّ
احلكومية واخلا�صة ،والدفاع امل��دين ،والإطفاء والإ�سعاف،
أكد من اجلهوزية التامة واال�ستجابة حلوادث التهديدات
والت� ّ
البيولوجية والكيميائية والإ�شعاعية.
بدوره� ،ألقى الوزير حا�صباين كلمة قال فيها« :بعد توقيع
ال�صحية الدولية خالل العام  ،2010بد�أت وزارة
لبنان اللوائح
ّ
ال�صحةالعاملية ،بالعمل
ال�صحةالعامة ،التعاون مع منظمة
ّ
ّ
�صحية ملكافحة
على و�ضع خطة ّ
التهديدات البيولوجية والكيميائية
والإ���ش��ع��اع��ي��ة .وم��ع ب��داي��ة الأزم���ة
ال�سورية وم��ا �أُ�شيع عن ا�ستعمال
�أ�سلحة كيميائية� ،شرعت وزارة
ال�صحة يف العامني  2013-2012يف �إجراء
ّ
تدريبات كثيفة للم�ست�شفيات
ح��ول ط��رق التعاطي م��ع �إ�صابات
حمتملة وطريقة وق��اي��ة العاملني
ال�صحيني من هذه املواد ،وا�ستعمال
ّ
�أجهزة ال�سالمة الواقية وغريها من
ّ
املتعلقة باملو�ضوع .ومنذ
التدريبات
ال�صحة
العام  ،2015ح�صلت وزارة
ّ
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ّ
ال�صحة العاملية على جتهيزات ميدانية
منظمة
بدعم من
ّ
ومعدات و�أجهزة ال�سالمة الواقية .كما بد�أت بو�ضع
من خيم
ّ
طبية ملكافحة التهديدات البيولوجية والكيميائية
نواة فرق ّ
والإ�شعاعية يف املحافظات».

املناورة

وفق �سيناريو املناورة ،حدث خالل نهار درا�سي عادي انفجار
تاله حريق ودخ��ان �أ�سود و�أ�صفر اللون داخ��ل مبنى يقطنه
ً
تلميذا .نفّ ذت
ت�ضم زهاء 250
عدد من النازحني قرب مدر�سة
ّ
�ضد
االعتداء جمموعة عنا�صر مد�سو�سة ّ
ح�ضرت لعمل �إرهابي ّ
القاعدة الع�سكرية املال�صقة للموقع ،من خالل تفجري عبوة
ملوثة (غاز و�سائل الكلورين)
حتتوي على مواد كيميائية ّ
عامليا.
املحظورة
ً
وعلى �أثر �سماع دوي االنفجار ،بد�أت �إدارة املدر�سة و�أ�ساتذتها
التجمع الآمنة،
تطبيق خطة �إخ�لاء التالمذة �إىل نقطة
ّ
بعدها قامت �سرية احلرا�سة يف القاعدة ب�إر�سال � ّآليتني مع فريق

ا�ستطالع �إىل املكان لتطويق املوقع و�إبالغ غرفة عمليات
اجلي�ش .تو ّلت الغرفة بدورها �إعالم ال�صليب الأحمر اللبناين،
والدفاع امل��دين ،و�أعطت الأم��ر �إىل فريقها وال�سرية اخلا�صة

ب�أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل ومديرية
التعاون الع�سكري  -املدين ،للتوجه
�إىل مكان احل��ادث و�إدارة الأزم��ة
والتبليغ.
توجهت �سيارة
خالل هذا الوقتّ ،
�إط��ف��اء تابعة ل��ل��دف��اع امل���دين من
منطقة رياق �إىل املكان ،و�أبلغت
�سيارة الإ���س��ع��اف التابعة للهيئة
ال�صحية الإ�سالمية غرف العمليات
ّ
لطلب ال��دع��م ،وال��ت��دخ��ل لإن��ق��اذ
اجلرحى واحتواء احلادث.
ولدى الو�صول �إىل املوقع ،متّ حتديد
امللوثتني بنا ًء على
املنطقة وامل��ادة
ّ
الأعرا�ض املرافقة حلاالت امل�صابني
وعلى �أقوال ال�شهود.
بعدها ،بد�أت عنا�صر الإطفاء �إخالء
امل�صابني وفرزهم وجمعهم يف منطقة
التلوث واملعاجلة
واحدة �آمنة ،لإزالة
ّ
بح�سب اخلطة املعتمدة واملو�ضوعة
ً
م�سبقا ،ع�بر ال��ف��رق اللوج�ستية
الطبية املتخ�ص�صة بالتعامل مع هذه
ّ
الأن��واع من احلوادث واملتوجهة �إىل
املوقع ،ثم جرى التعامل مع احلرائق
املتفرقة.
ّ
يف م��وازاة ذلك ،تو ّلت غرفة قيادة
م�ؤقتة يف املوقع بقيادة �ضابط من
غرفة عمليات اجلي�ش �إدارة املوقع والتوا�صل مع جلنة �إدارة
الكوارث يف الق�ضاء .و أُ�قيمت مناطق خا�صة بـ :جمع املوارد،
التلوث العام ،الفح�ص
امللوثني� ،إزال��ة
والأ�شخا�ص امل�صابني
ّ
ّ
التلوث
التلوث� ،إزالة
الطبي قبل �إزالة
ّ
ّ
ّ
الطبي ،املعاجلة
الفردي ،ت�أكيد الفرز ّ
واجلوي،
واالنتظار ،الإخالء الأر�ضي
ّ
ف�ضلاً عن منطقة خا�صــة بالدعــم
الفــردي وببيانــات امل�صابني.
الطبي املتخ�ص�ص
ريا ،قام الفريق
�أخ ً
ّ
بفرز امل�صابني وتقدمي العالج الأويل
لهم قبل �أن تنقلهم فرق الإ�سعاف
التابعة لل�صليب الأحمر اللبناين،
ال�صحية اال�سالمية»،
و«الهيئة
ّ
و«ك�شافة الر�سالة الإ�سالمية» �إىل
م�ست�شفيات املنطقة ،مب�ؤازرة القوات
اجلوية.
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مديريات
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

مديرية التعاون الع�سكري  -املدين:
عقد م�سيرّ �أع��م��ال مديرية التعاون الع�سكري – املدين
اجتماعا مع امللحق
 CIMICالعميد الركن �إيلي �أبي را�شد
ً
املقدم  Alex Hiltonوال�سيدة
الع�سكري الربيطاين يف لبنان
ّ
�سارة قرنفل من ال�سفارة املذكورة ،متّ خالله عر�ض �سبل دعم
قدرات املديرية وتعزيز دورها يف �إطار فريق العمل امل�شرتك ،الذي
متّ �إن�شا�ؤه يف مواقع انت�شار �أفواج احلدود الربية.

م�شاريع يف عدة مناطق
من جهة ثانيةّ ،
�سلمت املديرية بالتعاون مع وحدة التعاون
الع�سكري – املدين يف ال�سفارة الأمريكية  CMSEبلدية املنية
معدات لتجهيز �آلية �إ�سعاف تابعة لها ،وذلك يف ح�ضور العميد
ّ
لاً
الركن �إيلي �أبي را�شد ممث العماد قائد اجلي�ش ،ورئي�س
البلدية وفعاليات دينية وع�سكرية ومدنية.

كما اجتمع العميد الركن �أبي را�شد مع بعثة خرباء من
اً
ا�ستكمال مل�شروع تعزيز
�شركة «�أكت�س» الربيطانية ،وذلك
اال�ستقرار يف لبنان ،من خالل امل�شاركة املجتمعية واحلوار،
املمول من الإحتاد الأوروبي.
ّ

كما عر�ض وفد من املديرية والوحدة املذكورة مع �أع�ضاء
املجل�س البلدي يف بلدتي املريجات وحب�شيت  -عكار مل�شاريع
م�ستقبلية �ضمن �إطار التعاون الع�سكري – املدين.
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ويف برج امللوك ُعقد اجتماع مع رئي�س البلدية ورئي�س ق�سم
التعاون الع�سكري املدين يف القطاع ال�شرقي التابع لقوات الأمم
املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان  ،LTC Pedro Morro Guardiaمتّ
مكب النفايات يف البلدة والذي
خالله التباحث يف ت�أهيل
ّ
ت�ستخدمه بع�ض القرى والوحدات الع�سكرية املجاورة.

وبالتن�سيق والتعاون مع مكتب الأمم املتّ حدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية يف لبنان  ،OCHAواحت��اد اجلمعيات
الإغاثية والتنموية  ،URDAزار وفد من املديرية بلدة الطفيل
– البقاع ،وقام مبعاينة الو�ضع العام ودرا�سة االحتياجات
الإن�سانية والإمنائية الراهنة.
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مديريات
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

مديرية القانون
الدويل الإن�ساين
وحقوق الإن�سان:

ً
�ضابطا ت�س ّلموا
46
مدرب يف
�شهادة ّ
حقوق الإن�سان
ً
ّ
�ضابطا من خمتلف قطع
ت�سلم 46
اجلي�ش ووحداته بينهم �ضباط �إناث من
�أجهزة القيادة والطبابة الع�سكرية،
�شهادة مد ّرب يف جمال حقوق الإن�سان
و�إنفاذ القانون ،وذل��ك بعد متابعتهم
ّ
كلية
(على دفعتني) دورة تدريبية يف
ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأرك��ان .تندرج
ميوله الإحتاد
هذه الدورة �ضمن برنامج ّ
َّ
وينفذ بالتن�سيق بني مديرية
الأوروب���ي
القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان
للمفو�ضية ال�سامية
واملكتب الإقليمي
ّ
حلقوق الإن�سان.
خ�لال افتتاح ال����دورة� ،أل��ق��ى املمثل
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للمفو�ض ال�سامي حلقوق
الإقليمي
ّ
الإن�سان يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
الدكتور عبد ال�سالم �سيد �أحمد كلمة
ترحيبية ،تالها كلمة قائد اجلي�ش
�ألقاها مدير التعليم العميد الركن
رك��زت على �صقل
�أم�ين العرم ،والتي ّ
معارف املتد ّربني حول ال�ضمانات التي
مينحها قانون حقوق الإن�سان للفئات
ّ
والتطلع �إىل اال�ستمرار يف
امل�ست�ضعفة،
لاً
التعاون م�ستقب .
تولىّ التدريب فريق من خرباء املكتب
الإقليمي للمفو�ضية ال�سامية حلقوق
متخ�ص�صون يف
الإن�سان وم�ست�شارون
ّ
جمال حقوق الإن�سان و�إنفاذ القوانني،
وا�ستخدمت �أن�شطة من مناهج حقوق
الإن�����س��ان و�إن��ف��اذ القانون املعتمدة يف
املفو�ضية ال�سامية واجلي�ش اللبناين.

وقد متحورت هذه الأن�شطة حول تبادل
املجموعة ا ُمل�شارِكة للأفكار واخلربات
بطريقة تفاعلية ،ودرا�سة حاالت حول

م�صادر حقوق الإن�سان و�إنفاذ القانون
ومعايريها ،ومبادىء ال�سلوك الأخالقي
والقانوين ،ف�ضلاً عن املعايري الدولية
على املعابر احلدودية ،وحقوق الن�ساء
وحماية الفئات امل�ست�ضعفة.
وت��ع� ّ�ول ق��ي��ادة اجلي�ش على �أهمية
ال�������دورات امل��م��اث��ل��ة يف ت��ف��ع��ي��ل دور
امل�ست�شارين القانونيني يف جمال القانون
ال���دويل الإن�����س��اين وح��ق��وق الإن�����س��ان يف
ال��ق��ط��ع وال���وح���دات ال��ع��م�لان��ي��ة ،ما
ي��ع� ّ�زز دور اجلي�ش يف حماية احلقوق
واحلريات خالل ت�أديته مهمات حفظ
ويطــور مهــارات ع�سكرييــه
الأم��ن،
ّ
التقيــد بالقوانني
وقدراتهــم ،جلهــة
ّ
أقرتهــا االتفاقيــات
والتعليمــات التي � ّ
الدوليــة.
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حتقيق
ع�سكري

�إعداد :ندين البلعة خريالله

ّ
ي�شكل تطوير قدرات الع�سكر ّيني من خالل
املتخ�ص�ص واحدة من �أولويات قيادة
التدريب
ّ
اجلي�ش ،لذا �أن�ش�أت القيادة بالتن�سيق مع جلنة
مراقبة و�ضبط احلدود التي ير�أ�سها العميد الركن
مروان عي�سى ،املركز الرئي�سي لتدريب �أفواج
احلدود الربية ،وكان ذلك يف .2017/12/1
يرتبط املركز بقيادة اجلي�ش� -أركان اجلي�ش
للعمليات  -مديرية التعليم ،ويتمركز يف ثكنة
جورج رحال  -رياق ،وقد ّ
مت افتتاحه منذ
ب�ضعة �أ�شهر.
ّ
املقدم
«اجلي�ش» زارته واطلعت من رئي�سه ّ
الركن حممد ّ
العفي على ما ي�شهده من
ن�شاطات...

املركز الرئي�س لتدريب �أفواج احلدود الربية

احلرف ّية الق�صوى يف �إدارة احلدود
املقدم الركن حممد ّ
العفي
ّ
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ً
بداية ،ب�أن املركز
املقدم العفّ ي
يذكر
ّ
ّ
الرئي�سي لتدريب �أف��واج احل��دود الربية
هو جزء من م�شروع الإدارة املتكاملة
للحدود يف لبنان  ،IBMال��ذي ينفّ ذه
املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة
 ،ICMPDوقد تبنّ اه االحت��اد الأوروب��ي
ُب َعيد حرب متوز  2006وعلى �أث��ر �صدور
القرار .1701
بد أ� امل�شروع ب�إن�شاء القوة امل�شرتكة،
أعقب هذه اخلطوة �إن�شاء �أفواج احلدود
و�
َ
مول
الربية ،ومن ثم املركز التدريبيّ .
االحت��اد الأوروب���ي �أعمال ترميم املبنى
ال��ذي ُخ ِّ�ص�ص للمركز يف قاعدة رياق
اجل��وي��ة (مبنى ق��دمي يعود �إىل حقبة
االنتداب الفرن�سي) ،وتولىّ التنفيذ فوج
ّ
قدمت بع�ض
الأ�شغال
امل�ستقل ،كما ّ

عينية لتجهيزه
الدول الأوروبية هبات
ّ
(قاعة تدريب وكمبيوترات وجتهيزات
مكتبية وغريها).
ّ
ي�ضم امل��رك��ز بالإ�ضافة �إىل رئا�سته
ّ
ثالثة ف��روع :املناهج والتدريب ،الإدارة
واللوج�ستية ،وال��ت��أل��ي��لّ � .أم���ا عديده
ّ
حاليا ب�ضع ع�شرات من
فال يتجاوز
ً
الع�سكر ّيني ،بينهم ن�سبة عالية من
الإناث .هذا العديد املتوا�ضع يتولىّ تنفيذ
مهمات نوعية بكفاءة عالية.
ّ

املن�ش�آت التدريب ّية

ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال��ق��ري��ة ال��ت��دري��ب� ّ�ي��ة
النموذجية التي �أن�ش�أتها اململكة
ّ
ومت��ث��ل ق��ري��ة ع��ل��ى احل���دود
امل��ت��ح��دة
لاّ
وجممع
خميم ل جئني،
اللبنانية فيها
ّ
ّ

�سكني ،ون��ق��ط��ة تفتي�ش ح��دودي��ة ،لفرق التدريب الأمريكية ،ما ّ
يوفر له
التدريبية ،فجولة
متقدم وبرج مراقبة ،جمال تطوير ن�شاطاته
ومركز عمليات
ّ
ّ
لاً
يت�ضمن املركز غرفة م�ؤمترات (العمل املقاتل مث تتيح تدريب �سرية كاملة.
ّ
جا ٍر لتجهيزها بوا�سطة هبة من االحتاد
ح�صرية التدريب
الأوروب�����ي) ،ق��اع��ات ت��دري��ب (للدرو�س
النظرية و�أخ����رى ل��ل��درو���س التقنية) ،من العديد واملن�ش�آت ننتقل �إىل احلديث
مهمات
بالإ�ضافة �إىل ق��اع��ات ت��دري��ب خا�صة عن ن�شاطات املركز الذي ينفّ ذ
ّ
ً
تخ�ص�صه يف تدريب
انطالقا من
أمريكيني ،ومكاتب دائمة نوعية
باملد ّربني ال
ّ
ّ
لفرق التدريب الأجنبية ،وغرف منامة ع�سكر ّيي �أفواج احلدود الربية ووحدات
للع�سكريني ت�ستطيع ا�ستيعاب �سرية �أخرى ،وي�شمل التدريب عنا�صر من الأمن
كاملة.
ال��ع��ام ،والأم���ن الداخلي ،واجل��م��ارك،
ي�ستفيد مركز التدريب اخلا�ص ب�أفواج وال��دف��اع امل���دين ،و�آخ��ري��ن م��ن م�صرف
احلدود الربية من حقل رماية تابع لفوج لبنان (يتد ّربون على ك�شف العمالت
تدريبية املز ّورة).
التدخل ال�ساد�س ومن من�ش�أة
ّ
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حتقيق
ع�سكري
���دم ال��رك��ن
ي�����ش�ير امل����ق� ّ
العفّ ي �إىل �أن ال��ه��دف من
املتخ�ص�ص هو
�إن�شاء املركز
ّ
الو�صول �إىل احلرفية الق�صوى
يف �إدارة احل���دود ،وذل��ك من
خ�لال ح�صرية التدريب يف
ّ
يتعلق
ه��ذا امل��ج��ال .يف م��ا
ين�سق املركز مع
باملد ّربنيّ ،
جلنة مراقبة و�ضبط احلدود،
و�إىل امل��د ّرب�ين املتوافرين يف
ع��دي��ده م��ن ���ض��ب��اط ورت��ب��اء
�سبق �أن ت��اب��ع��وا دورات يف
جمال �ضبط احلدود ،ميكنه
اال�ستعانة ب�ضباط من �أفواج
احل��دود للتدريب ،وب�آخرين
م��ن ق��وى الأم���ن الداخلي،
والأم����ن ال��ع��ام ،وم�ستقبلاً
�سيتم التعاون مع ال�صليب
ّ
الأحمر� ،إذ ي�شمل التدريب
عمليات البحث والإنقاذ.
منذ �إن�شائه وحتى اليوم،
ّ
تخرج
نظم املركز  21دورة
ّ
منها  385متد ّر ًبا بينهم 25
ً
أمنية
�ضابطا من الأجهزة ال ّ
وعدد مماثل من عنا�صر هذه
الأجهزة.

الدورات

تُقام ال��دورات بالتعاون مع
فرق �أجنبية ،ويف هذا ال�سياق
املقدم العفّ ي عن ثالث فئات:
يتحدث
ّ
ّ
ّ
حمققة ،و�أخ��رى مرتقبة وثالثة
دورات
يجري التخطيط لها.
ال������دورات امل��ح� ّ�ق��ق��ة Completed
� Coursesشملت حتى الآن� :أم��ن
الوثائق وك�شف التزوير Document
( Securityامل�ستوى الأ�سا�سي)� ،إعداد
م��د ّرب�ين يف جم��ال �ضبط احل���دود� ،إم��رة
امل��راك��ز احل��دودي��ة وحمايتها� ،أم��ن
اجلبلية،
احل��دود ،الدوريات يف املناطق
ّ
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ت��ق��ن��ي��ات ال���ك���ام�ي�رات وامل���راق���ب���ة،
التهديدات الإلكرتونية IT Threats
 ،Awarenessوالوقاية من �أ�سلحة الدمار
ال�شامل ( CDRNامل�ستوى الأ�سا�سي).
وت�شمل ال���دورات املرتقبة Planned
 :Coursesالبحث والإنقاذ� ،إمرة دورية
متقدم)� ،ضبط احلدود (امل�ستوى
(م�ستوى
ّ
خم�ص�صة ل�سرية
الأ�سا�سي) وهذه ال��دورة
ّ
كاملةُ .ي�ضاف �إىل ذلك دورات تقنية،
وتعهدها،
منها :ا�ستخدام الكامريات
ّ

التح�س�س الأر���ض��ي��ة والتدخل
�أج��ه��زة
ّ
واالع�ترا���ض و�إدارة املعلومات وجمعها
ومراقبتها واملهارات احلدودية الأ�سا�سية
واال�ستجابة الأولية عند حدوث كوارث
طبيعية والإ�سعافات
طبيعية وغ�ير
ّ
ّ
الأولية والتحقيق والإجتار بالب�شر...
�إىل ذل������ك ،ي���ج���ري ال��ت��خ��ط��ي��ط
للتدريب م�ستقبلاً يف جم��االت� :إدارة
احل����دود (م�����س��ت��وى ���ض��ب��اط Border
 )Management Courseوحتليل

ّ
املتعلقة باحلدود ومكافحة
املخاطر
الف�ساد يف امل� ّؤ�س�سات و�إت��خ��اذ ال��ق��رار
،Planning Decision Making
امل��ن��اورة امل�شرتكة Multi Agency
( Exerciseخمتلف القوى العاملة يف

احلدود) ،و�إدارة الأزمات احلدودية ،ف�ضلاً
عن التدريب �ضمن املن�ش�أة النموذجية
التي �أن�ش�أها الفريق الربيطاين.
خافيا على �أحد مدى الأهمية
مل يعد
ً
ال��ت��ي يوليها املجتمع ال���دويل لإدارة

احل��دود اللبنانية ،ويف حني
يعرب الكثري من امل�س�ؤولني
أوروب���ي�ي�ن
أم�يرك��ي�ين وال
ال
ّ
ّ
عن تقديرهم للجهود التي
يبذلها اجلي�ش اللبناين يف
مواجهة الإره����اب ،يحظى
املركز الرئي�سي لتدريب �أفواج
احل��دود الربية بالكثري من
االهتمام .ويف ه��ذا ال�سياق
عدة
ي�ستقبل املركز �
أ�سبوعيا ّ
ًّ
وف��ود .ويذكر امل��ق� ّ�دم العفّ ي
زي���ار َت�ي�ن ح�صلتا يف الآون���ة
الأخ��ي�رة ،و�أب����دى خاللهما
عاليا ملا ّ
حققه
الزائرون تقدي ًرا
ً
هذا املركز خالل وقت ق�صري.
يف الزيارة الأوىل ا�ستطلع وفد
هولندي رفيع جماالت الدعم والتعاون،
� ّأما الزيارة الثانية فكانت لوفد �أردين
عبرّ عن �إعجابه ال�شديد بامل�ستوى الذي
بلغه التدريب يف اجلي�ش اللبناين مبد ًيا
رغبته بالتعاون على هذا ال�صعيد.
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ندوة
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
ّ
نظم املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام مب�شاركة ال�سفارة
جمال ترا�ست بنك ،ندوة حول
اليابانية يف لبنان ،وبدعم من م�ؤ�س�سة ّ
التوعية من خماطر الألغام ،وذلك يف فندق فيني�سيا  -بريوت مطلع
ت�شرين الأول املا�ضي.

ح�ضر افتتاح الندوة
�إىل ج��ان��ب رئ��ي�����س
و�����ض����ب����اط امل���رك���ز
ال��ل��ب��ن��اين ل�ل�أع��م��ال
املتعلقة ب��الأل��غ��ام،
ال�سفري ال��ي��اب��اين يف
ل��ب��ن��ان Matahiro
 ،Yamaguchiوعدد
من ال���وزراء وال��ن��واب،
اجلمال
وال�سيد �أن��ور
ّ
رئي�س جمل�س الإدارة
امل��دي��ر ال��ع��ام مل�ؤ�س�سة
جمال ترا�ست بنك،
ّ
ومم��ث��ل��و ع����دد من
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ندوة حول التوعية
من خماطر الألغام
ال�سفارات الأجنبية ،ووك��االت الأمم املتحدة ،ومنظمات
وجمعيات تعمل حتت �إ���ش��راف املركز اللبناين للأعمال
ً
ف�ضال عن امل�ست�شار التقني للمدر�سة
املتعلقة بالألغام،
الإقليمية لنزع الألغام لأه��داف �إن�سانية يف لبنان ،ور�ؤ�ساء
احتاد بلديات ،ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري من منطقتي ال�شمال
واجلنوب.
بعد الن�شيدين الوطنيني اللبناين والياباين� ،ألقت رئي�سة

ق�سم الإعالم والتوعية
م��ن خم��اط��ر الأل��غ��ام
والإدارة واللوج�ستية يف
املركز العقيد الإداري
م�����اري ع��ب��د امل�����س��ي��ح
ك��ل��م��ة �أع��ق��ب��ت��ه��ا
كلمة ال�سفري الياباين
 Yamaguchiال��ذي
تطرق �إىل امل�شاريع التي
ّ
ت��دع��م��ه��ا احلكومة
ال��ي��اب��ان��ي��ة يف لبنان
وم��ن بينها الربنامج
ال��ل��ب��ن��اين ل�ل�أع��م��ال
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأل��غ��ام،
ؤك ًدا �أن هذا الدعم �سي�ستمر يف امل�ستقبل.
م� ّ
و�شكر رئي�س املركز العميد الركن ن�صر يف كلمته
دول��ة اليابان حكومة و�سفارة على اهتمامهما بدعم
ّ
للتخل�ص من م�شكلة الألغام ،كما �شكر الدول
لبنان
الداعمة واجلهات املانحة على كل امل�ساعدات التي
خاليـا
قدمتها يف �سبيــل �إجنــاح الربنامــج وجعـل لبنـان
ّ
ً
مـن الألغـام.
اجلمال احلكومة اليابانية على
بدوره� ،شكر ال�سيد �أنور
ّ
دعمها للبنان يف عدة جماالت عديدة وال�سيما يف جمال
أكد �أن
العمليات الإن�سانية للأعمال املتعلقة بالألغام ،و� ّ
جمال ترا�ست بنك �ستوا�صل دعمها للربنامج
م�ؤ�س�سة ّ
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام.
بعد االفتتاح ،عقدت جل�ستا مناق�شة حول التوعية من
خماطر الأل��غ��ام ب���إدارة
العقيد الإداري م��اري
عبد امل�سيح .تناولت
اجلل�سة الأوىل منطقة
ال�����ش��م��ال ،وال��ث��ان��ي��ة
م��ن��ط��ق��ة اجل���ن���وب،
ومتحورت االثنتان حول
الإجن���ازات املحققة يف
هاتني املنطقتني ومدى
ت�أثريها الإيجابي علـى
الو�ضــع االقت�صــادي
ً
ف�ضــال عــن
فيهمــا،
علــى
حاجاتهمــا
�صعيــد الأع��م��ـ��ـ��ال
املتعلقة بالألغام.
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يوميات
ّ
�أمنية

�إعداد :نيناعقل خليل

ومهمات خمتلفة
توقيفات ومداهمات
ّ
• �أوقفت مديرية املخابرات اًّ
كل من:
 الفل�سطيني املطلوب بهاء الدينحم��م��ود ح��ج�ير الرت��ب��اط��ه بتنظيم
كتائب عبد اللـه ع���زام الإره��اب��ي،
ولعالقته باالنتحاريني اللذين ا�ستهدفا
ّ
حملة بئر ح�سن،
ال�سفارة الإيرانية يف
بنية �أحدهما تنفيذ
ومعرفته امل�سبقة ّ
عمل ان��ت��ح��اري يف ال��داخ��ل اللبناين،
ف�ضلاً عن عمله مع تنظيم «داع�ش»
الإرهابي يف الفرتة الأخ�يرة ،وتخطيطه
لتنفيذ عمل �أم��ن��ي مل�صلحته خ��ارج
عدة مذكرات
املخيم املذكور ،ووجود ّ
ّ
ّ
بحقه بجرم الإره��اب.
توقيف �صادرة
ّ
متت عملية القب�ض على املطلوب يف
 ،2018/9/19وذلك نتيجة الر�صد واملتابعة
خميم
امل�ستمرين للعنا�صر الإرهابية يف
ّ
ّ
عني احللوة.
 املدعو خ�.أ وبرفقته املدعو ز.ع ،يفّ
حملة جنعم -خراج بلدة �شبعا ،وذلك
بعد عملية ا�ستدراج �سيارة بيك �أب نوع
«هينو» يقودها ،وقد �ضبطت بداخلها
كمية كبرية من الذخائر املختلفة،
ّ
مهربة من �سوريا �إىل لبنان عن طريق
ّ
جرد �شبعا (.)2018/9/23
 نحو � 200شخ�ص من التابعية ال�سوريةيف جرد بلدة ال�صويري – البقاع ،يف �أثناء
حماولتهم الدخول خل�سة �إىل الأرا�ضي
اللبنانية .وق��د ب���ادرت جمموعة من
املهربني �إىل �إط�لاق النار باجتاه قوى
ِّ
املهربني ،ما �أدى �إىل
اجلي�ش والأ�شخا�ص
َّ
وفاة امر�أة و�إ�صابة �أربعة �أ�شخا�ص بجروح
(جميعهم من التابعية امل��ذك��ورة)،
ُنقلوا على �أثرها �إىل �أحد م�ست�شفيات
ردت قوى اجلي�ش
املنطقة للمعاجلة .وقد ّ
باملثل على مطلقي ال��نّ ��ار ،و�أوق��ف��ت
املهربـة
ريا من املجموعة
ً
ع��ددا كب ً
َّ
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(.)2018/9/27
 املواطنني (م�.س)و(م.ق) و(ع����.ض)
و ( ح  .ح  .ج )
و(ع.ر.د) يف �أماكن
خمتلفة ،لقيامهم
ب����أع���م���ال ن�����ص��ب
واح��ت��ي��ال ،وت��روي��ج
��ي���ة ك��ب�يرة
ك���م� ّ
من العملة امل��ز ّورة،
ول��وج��ود مالحقات
ق�ضائية �صادرة بحق
البع�ض منهم ،و�أبرزها جرم نقل �أ�سلحة
وذخائر حريبة (.)2018/10/16
 امل��دع��و �أي����وب ح�سن احل��ل��ب��ي يفّ
حملة �صحراء ال�شويفات ،بجرم الإجتار
باملخدرات وترويجها (.)2018/10/18
 �إىل ذل��ك ،ويف �أث��ن��اء حماولة دوري��ةمن مديرية املخابرات توقيف �سيارة
ن��وع ني�سان �أم���ام م��در���س��ة ال��ف��ري��ر يف
ّ
حملة فرن ال�شباك يقودها عمر طارق
�سرحان وبرفقته حممد �سليم جعفر،
اللذان يقومان برتويج املخدرات� ،أقدم
الأول على �شهر م�سد�س حربي وحاول
�صدم عنا�صر الدورية الذين �أطلقوا النّ ار
باجتاههما ،ما �أدى
�إىل م��ق��ت��ل جعفر
و�إ���ص��اب��ة ���س��رح��ان.
وق��������د ���ض��ب��ط��ت
كمية من
الدورية
ّ
املخدرات يف ال�سيارة
وم���ب���ال���غ م��ال��ي��ة
حربيا مع
وم�سد�سا
ً
ً
الذخرية العائدة له
(.)2018/ 10/6
• دهمت دورية من

مديرية املخابرات:
 منازل مطلوبني �أقدموا يف منطقةالهرمل على �إطالق النّ ار باجتاه دورية
للجي�ش ( ،)2018 / 9 / 24و�أوقفت 10
مواطنني م�شتبه فيهم ،و�ضبطت 13
خم��درة خمتلفة،
م��واد
خمز ًنا حتتوي
َّ
ّ
وكمية كبرية من الأ�سلحة والذخائر
ّ
والأعتدة الع�سكرية و�أجهزة االت�صال،
بالإ�ضافة �إىل � 5آالت لت�صنيع م��ادة
واحدا
غراما
ح�شي�شة الكيف وكيلو
ً
ً
من مادة الكوكايني .ويف �سياق متّ �صل،
دومن من املزروعات املمنوعة
متّ تلف ٍ 700
(.)2018/10/1

�ألف كلغ بجانب
ط��ري��ق عيناتا -
الأرز ،ح��ي��ث متّ
الك�شف عليها
م��ن ق��ب��ل اخلبري
الع�سكري وعمل
ف����وج ال��ه��ن��د���س��ة
على نقلها �إىل حقل عيون ال�سيمان
وتفجريها.

تعر�ض مركبي �صيد للغرق
ّ
واعرتا�ض �آخر

قذائف وذخائر قدمية

ع�ثرت وح���دات اجلي�ش املنت�شرة يف
كمية
مدينة �صيدا ( )2018/10/9على
ّ
من القذائف والذخائر قدمية العهد،
يف منطقة الكورني�ش البحري مقابل
مدر�سة املقا�صد ،عمل اخلبري الع�سكري
على نقلها �إىل مكان �آمن لتفجريها.
ويف ،2018/10/11عرثت وحدة من فوج
الهند�سة يف اجلي�ش ،على قذيفة من
ّ
خملفات العدو الإ�سرائيلي زنتها حواىل

يف  ،2018/10/12تعر�ض مركبا �صيد
للغرق يف عر�ض البحر مقابل معمل
دي��ر عمار احل���راري ،وعلى متنهما 12
توجهت دوري��ة تابعة
لبنانيا.
مواطنً ا
ً
ّ
للقوات البحرية �إىل املكان وعملت
على انت�شالهم وت�سليمهم �إىل املراجع
املخت�صة لإجراء الالزم.
ّ
ت�سلمت ال��ق��وات البحرية
ك��ذل��ك،
اللبنانية من القوات البحرية التابعة
مركبا
للأمم املتحدة (،)2018/10/12
ً
�شخ�صا م��ن اجلن�سية
على متنه 32
ً
متوجهني
ال�سورية ،ولبناين واحد ،كانوا
ّ
�إىل قرب�ص بطريقة غري �شرعية .وقد
اعرت�ضت ال��ق��وات الدولية املركب يف
عر�ض البحر خ��ارج امل��ي��اه الإقليمية
اللبنانية ،مقابل مدينة طرابل�س.
وعملت فرق من الطبابة الع�سكرية
مب�شاركة ال�صليب الأحمر اللبناين
على معاينة الأ�شخا�ص الذين كانوا
على متنه ،وبو�شرت التحقيقات ب�إ�شراف
الق�ضاء املخت�ص.

�أ�سلحة ومم��ن��وع��ات ،وال��ت��ج� ّ�ول داخ��ل
الأرا���ض��ي اللبنانية م��ن دون �إق��ام��ات
�شرعية ،وقيادة �سيارات ود ّراجات نارية
من دون �أوراق قانونية.
وقد �شملت امل�ضبوطات �أ�سلحة حربية
وكميات من
من خمتلف الأن���واع،
ّ
الذخائر اخلفيفة واملتو�سطة واملخدرات
وع���ددا من
امل��ه��رب،
والتبغ وال��ذه��ب
ً
ّ
�أجهزة االت�صاالت وكامريات املراقبة،
بالإ�ضافة �إىل � 66آلية و 52د ّراج��ة نارية
ومرك َبي �صيد (بيان قيادة اجلي�ش يف
.)2018/10/11

توقيفات وم�ضبوطات بتهم خمتلفة

نتيجة التدابري الأمنية التي اتخذتها
وح���دات اجلي�ش يف خمتلف املناطق
اللبنانية خ�لال �شهر �أي��ل��ول املا�ضي،
�شخ�صا من جن�سيات
متّ توقيف 2135
ً
متنوعة ،ل��ت��و ّرط بع�ضهم يف جرائم
ّ
خمتلفة ،منها الإجت����ار ب��امل��خ��درات
والقيام ب�أعمال �سرقة وتهريب وحيازة
العدد 401

39

مرافق
وخدمات

�إعداد :ندين البلعة خريالله

عند واحد من �أجمل ال�شواطئ
الرمل ّية يف لبنان� ،شاطئ منطقة
عرمان ال�شمالية� ،أن�شئ نادي
الرتباء املركزي .جمال املوقع
واملن�ش�آت ،وج��ودة اخلدمات،
عوامل جتعل من هذا النادي
الذي افتتح يف  22ت�شرين الأول
 ،2009قبلة �أن��ظ��ار الراغبني
بالراحة والرتفيه يف �أجواء ممتعة.
ثمة املزيد قري ًبا وفق ما
مع ذلكّ ،
يخربنا رئي�سه العميد الركن عالء
الدين ناجي...

نادي الرتباء املركزي -عرمان
و�سع من�ش�آته وخدماته:
ّ

� اً
أهل بكم يف �ضيافتنا

العميد الركن عالء الدين ناجي
مع و�صولنا �إىل مدخل النادي تلفت نظرنا
الكامريات املو ّزعة يف �أرجائه .ن�س�أل العميد
جمهز بنظام
الركن ناجي ،فيو�ضح � ّأن النادي
ّ
يتم العمل على تطويره
مراقبة متكامل
ّ
لي�صبح �أكرث ّ
دقة ،فيطال كل زاوية من زواياه
بغية حتقيق �أعلى معايري الأم��ان وال�سالمة
امل�ستمرة ل�سري
ل��ل��ز ّوار ،ف�ضلاً ع��ن املتابعة
ّ
العمـل.

م�ساحات خ�ضراء وم�سبح �أوملبي

يف ال��ب��اح��ة اخل��ارج� ّ�ي��ة ل��ل��ن��ادي م�ساحات
تعززه
رحبة تهدي الر ّواد �شعو ًرا فور ًّيا بالراحةّ ،
امل�ساحات اخل�ضراء اجلميلة« .يف الليل تكون
ريا �إىل نظام �إنارة
�أجمل» يقول رئي�س النادي م�ش ً
العدد 401
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متكامل نفّ ذه الع�سكر ّيون
مبهاراتهم اخلا�صة.
نتقدم باجتاه امل�سبح الذي ُ�ص ِّمم مبوا�صفات عاملية ليكون
ّ
أوملبيا ( 50 × 20م) و ُز ِّود نظام تعقيم هو الأح��دث High
� ً
ويتم فح�ص مياهه دور ًّيا يف املختربات
،Level Filtration
ّ
املتخ�ص�صة.
ّ
ت�صل قدرة ا�ستيعاب امل�سبح وحميطه �إىل حواىل � 2000شخ�ص
�صباحا وحتى ال�سابعة
ميتد من ال�ساعة التا�سعة
يف دوام
ً
ّ
م�سا ًء ،وت�ستعني �إدارة النادي خالل ال�صيف ب�أوالد الع�سكر ّيني
مل�ساعدة فريق العمل اخلا�ص بالنادي .حتيط بامل�سبح م�ساحة
وثمة
ت�صلح لتنظيم حفالت زفاف وتتّ �سع حلواىل � 1000شخ�صّ .
م�ساحة �أخرى تف�صل بني النادي والبحر ميكن اال�ستفادة
منها ك�شاطئٍ
تابع للنادي ما يزيد قدرة ا�ستيعابه �إىل
رملي
ٍ
ٍّ
حواىل � 5000شخ�ص .يقت�ضي هذا امل�شروع (قيد الدر�س) حتديد
م�ساحات ال�سباحة وت�أمني �شروط احلماية لر ّواد ال�شاطئ ،ومن
ّ
ال�سياح و�أ�صحاب املراكب وهواة الريا�ضات
املتوقع �أن يجذب
ّ
البحرية.

م�ساحات للأوالد

عند اجلهة اليمنى للم�سبح الأوملبي ،م�سبح للأوالد تغذّ يه
ت�صب فيه على �شكل �شلاّ ل .كما
مياه من امل�سبح الكبري
ّ
ُخ ِّ�ص�ص لهم حو�ض �آخر حتيط به باحة كبرية ت�ست�ضيف
حفالت �أعياد امليالد .وقد بد�أ العمل على ت�شييد مدينة مالهي
ي�ضم مراجيح
من
َ
ق�سمني :ق�سم للأوالد ما دون اخلم�س �سنوات ّ
ّ
و�ألعاب ب�سيطة وم�سلية ،يتولىّ ت�صميمها ّ
وحدادون
جنارون
ّ
ع�سكر ّيون من النادي ،وق�سم �آخر ملن هم فوق اخلم�س �سنوات
ّ
وت�سلق� ،سيقوم ع�سكر ّيون من الفوج
هوائية
يت�ضمن جولة
ّ
ّ
الالزمني.
املجوقل بت�صميمه مبعايري احليطة والأمان
َ
ثمة املزيد بعد ،فامل�ساحات الرحبة تتيح �إقامة من�ش�آت
ّ
تعزز �إمكانات النادي ومكانته .يف هذا ال�سياق يو�ضح
�إ�ضافية ّ
العميد الركن ناجي � ّأن من بني امل�شاريع قيد الدر�س �إقامة
ملعب �أوملبي (للكرة الطائرة ،وكرة ال�سلة ،وكرة القدم)...
ً
�صاحلا لإقامة البطوالت على
يت�ضمن مد ّرجات لي�صبح
قد
ّ
�أر�ضه.

حتت الربغوال� :صاج و�أ�شياء �أخرى

خ�شبية جميلة Pergola
حتت �أ�شجار �شاهقة ،خيمة
ّ
�شيدها الع�سكر ّيون و�صنعوا مقاعد منا�سبة لها وزرعوا الباحة
ّ
تقدم الرنجيلة
�أمامها بالع�شب الأخ�ضر ،ف�أ�صبحت ا�سرتاحة ّ
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وال�صاج والكوكتيل والـ Crêpeوالـ ...Muffinsوحتى ال�شورما
قيا�سا
ُذكر
يف مو�سم ال�صيف ،كل ذلك من دون كلفة ت َ
ً
ؤكد رئي�س النادي.
بكلفة تلزميها كما ي� ّ
من �أمام الربغوال نرى الأ�شغال القائمة عند مدخل النادي،
في�شرح لنا العميد الركن ناجي � ّأن النادي ّ
جديدا
ت�سلم مبنً ى
ً

يتم ت�أهيله ملنامة الع�سكر ّيني ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستحداث
ّ
ا�سرتاحة ،وجتهيز مواقف خا�صة لهم .كذلك ،ت�شمل
الأ�شغال التعاونية التابعة للنادي.

املق�صف واملطعم

انتقلنا �إىل داخل النادي لن�صعد �إىل املق�صف الذي متّ جتهيزه
مبقاعد جلد ّية ودي��ك��ور حديث جميل على ب�ساطته.
جدرانه ُز ِّينَت بخزائن تعر�ض فيها الأ�سلحة القدمية ،وبال�صور
�شخ�صا وميكن
وامل�شهديات الرائعة .يتّ �سع املق�صف حلواىل 250
ً
�أن ي�صلح لـ Welcome Drinkخالل �إقامة الأعرا�س يف �صالة
املطعم .يجد ر ّواد هذا املق�صف امل�شروبات والـ snacksبالإ�ضافة
ّ
املطلة على الباحة
�إىل ط��اوالت الزهر للت�سلية� ...شرفته
اخلارجية للنادي والبحر �سوف تقفل بالزجاج لت�ست�ضيف
ّ
مدخني الرنجيلة �شتا ًء.
توجهنا بعدها �إىل املطعم الذي ي�صلح ليكون �صالة لتنظيم
ّ
احلفالت والأع��را���س .فال�صالة ق�سمان ميكن و�صلهما
ال�ست�ضافة املنا�سبات الكربى ،وهي تتّ �سع حلواىل � 500شخ�ص،
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وقد ُج ّهزت باملعدات الالزمة،
وال��ع��م��ل ج���ا ٍر لبناء م�سرح
و�إقامة �ساحة للرق�ص ،و�سوى
مما تقت�ضيه حفالت
ذلك ّ
الزفاف.

�إىل املطابخ

التعرف �إىل املطبخ
�أردن���ا
ّ
ال��ذي ي�شتهر بتقدمي �أج��ود
�أن��واع الأط��ب��اق واحللويات،
متحد ًثا بثقةٍ
فا�صطحبنا العميد الركن ناجي �إىل الداخل،
ّ
�ام��ة :هو من �أه��م املطابخ يف اجلي�ش .يعمل فيه ثالثة
ت� ّ
طباخني وم�ساعدوهم ( 15ع�سكر ًيا) ،بالإ�ضافة �إىل جنود �إناث
ّ
يعملن على حت�ضري امل�أكوالت ال�صاحلة
(اخت�صا�ص فندقية)
َ
مل�ستهن يف تزيني الأطباق وطريقة
وي�ضفن
الربادات
َّ
َ
للخزن يف ّ
تقدميها.

هنا نرى � ً
أي�ضا الباب امل� ّؤدي �إىل املواقف ال�سفلية التابعة للنادي
�سيارة ،بالإ�ضافة �إىل املواقف اخلارجية
والتي تتّ �سع حلواىل ّ 150
املخ�ص�صة للز ّوار.
ّ
يف طريقنا �إىل املخازن ،ي�شري رئي�س النادي �إىل غرفة -م�صبغة،
ويقول :كنّ ا نر�سل الثياب وال�شرا�شف و�سواها �إىل م�صبغة
أ�سبوعيا.
لتنظيفها وكانت الكلفة تقارب املليون لرية �
ً
ً
متخ�ص ً�صا ل�صيانة الغ�ساالت والن�شافة واملكاوي
فريقا
�أح�ضرنا
ّ
التي ميلكها النادي وت�صليحها ،وتدريب عدد من الع�سكر ّيني
نلبي حاجات النادي يف هذا
على ت�شغيلها ،وها نحن اليوم ّ
املجال ،ال بل طلبنا من رئي�س جهاز �إدارة النوادي حتويل غ�سيل
نا ِد َيي �ضباط الأرز وطرابل�س �إلينا.

النادي الريا�ضي

�إىل النظافة والرتتيب ت�ستوقفنا جتهيزات املطبخ احلديثة،
الربادات �إىل املاكينات املختلفة و�أدوات الطهي ويف �آخر
من ّ
و�سع الئحة �أ�صنافه و�شهرته � ً
أي�ضا،
الرواق مطبخ احللويات الذي ّ
ّ
فاملعمول الذي خرج من �أفرانه يف ال�سنة املا�ضية ُ�ص ِّنف الأطيب
بني كل ما �أنتجته النوادي ،وذلك ب�شهادة جهاز �إدارتها.

املخازن

املخ�ص�ص للعمال
انتهت اجلولة يف املطبخ ،فنزلنا بامل�صعد
ّ
املخ�ص�ص للز ّوار ،والذي ي� ّؤدي �إىل املخازن،
الذي يختلف عن ذلك
ّ
حيث ُت َو ّ�ضب الب�ضائع واملواد وامل�أكوالت وتُخزَن وفق معايري
املعتمدة يف كربى ال�شركات .من
وموا�صفات التخزين العالية
َ
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ت�شمل ّ
خطة التطوير � ً
أي�ضا ،النادي الريا�ضي الذي بات جاهزًا
عدة �أنواع من الريا�ضة .ف�ضلاً
ال�ستقبال الراغبني مبمار�سة ّ
عن ت�أمني قاعة لتدريب �أوالد الع�سكر ّيني على لعبة اجلودو،
البدنية،
وجتهيز �صالة  Gymب ��أدوات رفع الأثقال واللياقة
ّ
ريا�ضية حديثة و�شا�شات تلفزيون...
وماكينات
ّ
و�سع جنباته
باخت�صار ،ن��ادي الرتباء املركزي يف عرمان ّ
دائما ال�ستقبال الر ّواد
طور خدماته وهو جاهز ً
ومن�ش�آته ،كما ّ
م� ّؤمنً ا لهم �أف�ضل الأجواء.

اجلي�ش
واملجتمع

�إعداد :تريز من�صور

التقدم ال�سريع يف
تطوير القدرات واملهارات ب�شكل م�ستمر ملواكبة
ّ
ً
خمتلف املجاالت بات حاجة ما�سة يف ع�صرنا .وانطالقا من هذا
الواقع ،تابع �ضباط وعنا�صر من مديرية التوجيه دورات تدريبية يف مركز
التدريب امل�ستدام يف اجلامعة الأنطونية ،وذلك �ضمن هبة من االحتاد
الأوروبي للجي�ش اللبناين.

ع�سكريون من مديرية
يتدربون ل�صقل
التوجيه ّ
مهاراتهم يف حقول الإعالم

ت� ّأ�س�س مركز التدريب امل�ستدام يف اجلامعة الأنطونية يف العام
 ،2013وهو ّ
ينظم على مدار العام دورات تدريبية وور�ش عمل
حتت �شعار «ا�ستمرارية التعليم» بهدف تعزيز قدرات الفرد يف
وتخ�ص�صات ،وفق ما تو�ضح لنا مديرته الدكتورة
عدة جماالت
ّ
ّ
عدة فئات:
جيني م�شنتف� .أما امل�ستفيدون منه فيقعون يف ّ
الأ�ساتذة ،وتالمذة املدار�س ،امل�ؤ�سـ�سات احلكومية ومن بينها
امل�ؤ�سـ�سات الع�سكرية والأمنية وغري احلكومية وامل�ؤ�سـ�سات
التجارية� ،إ�ضافة �إىل الفنّ يني يف عدة جماالت (الر�سم ،وت�صميم
الأزياء وال�ساعات واملجوهرات.)...

دورات مل�صلحة مديرية التوجيه

يخ�ص الدورات التي تابعها �ضباط وعنا�صر من اجلي�ش
يف ما
ّ
وحتديدا من مديرية التوجيه ،تو�ضح م�شنتف �أنها
اللبناين
ً
تدريبا
وت�ضمنت
يوما
دورات
متخ�ص�صة ونفّ ذت على مدى نحو ً 50
ً
ّ
ّ
وعمليا تابعها نحو  85ع�سكر ًيا من رتب خمتلفة.
نظر ًيا
ً
وقد تو ّزعت ال��دورات التي ت�ولىّ التدريب فيها �أ�ساتذة من
اجلامعة الأنطونية ذوو خربات عالية ،كالآتي:
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الدكتورة جيني م�شنتف
 دورتان يف تقنيات الت�صوير ،Photo shooting techniquesملقيا ال�ضوء على
حا�ضر فيهما الدكتور �سهيل �سمعان
ً
اً
و�صول �إىل املرحلة احلديثة منه،
املراحل التاريخية للت�صوير
كما ز ّود املتد ّربني تقنيات
الت�صوير يف الداخل indoor
ويف اخلارج  outdoorو�شروط
الإ����ض���اءة امل��ن��ا���س��ب��ة ،ف�ضلاً
عن دور اللم�سات الأخ�يرة
 Retouchيف تظهري الر�سالة
احلقيقية لل�صورة.
 دورت�������ان يف ت��ق��ن��ي��اتالفيديو Video shooting
ح��ا���ض��ر
techniques
خاللهما الأ���س��ت��اذ واملخرج
���ش��رب��ل رع���د م���رك���زًا على
خ�صائ�ص ك��ام�يرا الفيديو
وتقنيا،
تاريخيا
وت��ط� ّ�وره��ا
ً
ً
ف�����ض�ًلااً ع���ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى النتيجة

الأف�ضل ،وكيفية كتابة ال�سيناريو على ال�صورة ،ورفع الفيديو
على و�سائل التوا�صل االجتماعي...
 دورتان يف جمال ا�ستخدام �أنظمة الـ PhotoshopوInDesign stagesحا�ضر فيهما الدكتور �أنطوان تنوري ،وتابع خاللهما
املتدربون حما�ضرات حول الت�صميم الغرافيكي ملجلة �أو جريدة
ورقية �أو رقمية ،والتقنيات الأمثل يف ا�ستخدام الن�ص وال�صورة
والألوان وحتقيق االن�سجام يف ما بينها من خالل الإخراج.
 �أ���ص��ول و�أ�ساليب �إع���داد الأف�ل�ام الوثائقية والإعالميةوالإعالنية ،وكيفية �إعداد الريبورتاج �أو التحقيق ال�صحفي
وكتابة ال�سيناريو وتنفيذه و�إخراجه The Technical stages
 ،of film makingدورة حا�ضرت فيها الإعالمية والأ�ستاذة

ح��ددت دور كل من املخرج
اجلامعية ن�ضال �أي���وب ،التي
ّ
واملن�صة
وكاتب ال�سيناريو و�شرحت �أهمية اختيار وقت الن�شر
ّ
املنوي ا�ستخدامها.
 �أ�صول اختيار الناطق الر�سمي ومراعاة امتالكه م�ؤهالتومهارات �ضرورية من بينها ،ال�سيطرة على النف�س وعلى
اجلمهور يف الوقت عينه ،ومعرفة اختيار الكلمات املنا�سبة،
املقرر �إر�سالها ،يف �أثناء �إدارة
والت�صريح عن املعلومات ال�ضرورية ّ
الت�صرف ومفاهيم حركات اجل�سم
الأزمات� ،إ�ضافة �إىل �أ�سلوب
ّ
تعرف �إليها امل�شاركون
 Body languageيف �أثناء اخلطابةّ ...
يف الدورة التي حا�ضر فيها الدكتور مارك �ضو .وكانت بعنوان
The Role of the Spokesperson & his/her technical
.skills
 امل��راح��ل اللوج�ستية،واخلطوات الأ�سا�سية الواجب
اعتمادها يف �أثناء التح�ضري
�سيما
للم�ؤمتر ال�صحفي ،وال ّ
�أه��م��ي��ة اخ��ت��ي��ار املو�ضوع
واملن�صة املنا�سبة
وال��وق��ت
ّ
للن�شر� ،إ�ضافة �إىل احلر�ص
ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار ال��ع��ن��ا���ص��ر
الكفوءة واملعنية باملو�ضوع
للم�شاركة يف هذا امل�ؤمتر،
تد ّرب عليها امل�شاركون يف
دورة مع الدكتور مارك �ضو
حتت عنوان Designing
and Organizing of a
.press conference
را ،تو�ضح م�شنتف
�أخ��ي� ً
�أن عملية �صقل مهارات
ال��ع�����س��ك��ري�ين �ست�ستمر
ان���ط� ً
ل�اق���ا م���ن ح��اج��ات
ال��ق��ط��ع يف اخت�صا�صات
خمتلفة (التكنولوجيا،
االت�������ص���االت ،ال��ه��ن��د���س��ة،
الإدارة )...وبالتايل �سوف
ي�ستقبل مركز التدريب
امل�������س���ت���دام يف اجل��ام��ع��ة
عددا
الأنطونية العام املقبلً ،
ريا من �ضباط اجلي�ش
كب ً
وعنا�صره ملتابعة الدورات �أو
ور���ش العمل املدعومة من
االحتاد الأوروبي.
العدد 401
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ذكراهم
خالدة

�إعداد :ليال �صقر الفحل

فوج التدخل
يكرم من
الثالث ّ
بذلوا دماءهم
لي�صونوا الوطن:

الوفاء لهم
وفاء للع َلم َ
والق َ�سم
�أح��ي��ا ف��وج ال��ت��دخ��ل ال��ث��ال��ث ذك��رى
مقدمهم م� ّؤ�س�سه اللواء
�شهدائه ويف
ّ
وكرم اثنني من
الركن فرن�سوا احلاج،
ّ
�ضباطه �أ�صيبا �إ�صابات بالغة خالل �أداء
ّ
واجبهما الوطني ،وذلك يف احتفال �أقيم
يف فندق الريفيريا -بريوت برئا�سة مدير
املرا�سم العميد الركن رفعت رم�ضان
مم� ّ�ث� اًًل� قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف
عون ح�ضر االحتفال قائد الفوج العقيد
ح�سان عوده و�ضباط من �أجهزة
الركن ّ
القيادة وقطع اجلي�ش ووحداته� ،إ�ضافةً
�إىل �أهايل الع�سكر ّيني ال�شهداء وعائلتَي
العميد رم��زي الرامي والعقيد الركن
�أمني القاعي.
ق� ّ�دم��ت االحتفال الإع�لام� ّ�ي��ة تانيا
ا�سطفان ،و�ألقى خالله العميد الركن
ً
كلمة �أ���ش��ار فيها �إىل � ّأن
رم�����ض��ان
ا�ستذكار ال�شهداء الأبطال هو جتديد
والق�سم.
للع َلم
لعهد الوفاء َ
َ
وقال :بكل فخر واعتزاز نلتقي و�إ ّياكم
ال��ي��وم لتكرمي ���ش��ه��داء ال��ف��وج...
املرة تلو الأخرى مع
نكرمهم ّ
ّ
�شركائهم يف الت�ضحية،
�أعني �أفراد عائالتهم،
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ون����ح����ن ن����درك
ً
م�سبقا �أن �أي تكرمي
مهما ع�لا ���ش��أن��ه ،يبقى
قدمه ه�ؤالء
متوا�ضعا �أمام ما ّ
ً
الأبطال يف �سبيل الوطن ،وما �أجنزوه
على �صعيد دفع م�سرية الفوج �إىل الأمام.
���ش��ارك يف �إح��ي��اء االح��ت��ف��ال الفنان
غ�سان خليل والفنانة رمي��ا يو�سف
ّ
الوطنية ،وال�شقيقتان
بباقة من الأغاين
ّ
ماريا وكري�ستي با�سيل اللتان عزفتا
مو�سيقية على �آلة الكمان.
مقطوعات
ّ
ّ
يف اخلتام ،قلد العميد الركن رم�ضان
ّ
لكل من العميد
ال��دروع التذكارية
الرامي والعقيد الركن القاعي ولذوي
الع�سكريني ال�شهداء ،كما متّ تقدمي
هدايا رمزية و�سحب تومبوال.
ٍ
وق��ت الح��ق ،ا�ستقبل قائد فوج
ويف
التدخل الثالث العقيد الركن عوده يف
مكتبه عائلة اللواء الركن ال�شهيد
درعا تذكارية
وقدم لها ً
فران�سوا احلاج ّ
وفا ًء لت�ضحيات اللواء ال�شهيد يف الفوج
ويف اجلي�ش.
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وقفة وفاء
�إعداد :ليال �صقر الفحل

يكرم عائالت ال�شهداء
�أبو مرعي ّ
رحلة �إىل اجلزر الرتكية واليونان ّية على منت
Orient Queen
يف «مبادر ٍة ط ّيبة» من رجل الأعمال اللبناين مرعي �أبو مرعي،
اختتمت «�أبو مرعي غروب» مو�سم ال�سياحة البحرية با�ست�ضافة عدد
مدة ع�شرة �أيام
من عائالت الع�سكر ّيني ال�شهداء يف رحلة
ا�ستمرت ّ
ّ
و�شملت عد ًدا من اجلزر اجلميلة يف تركيا واليونان.
انطلقت الباخرة  Orient Queenمن مرف أ� بريوت يف 23
�شخ�صا من عائالت
�أيلول  ،2018وعلى متنها �أكرث من 90
ً
الع�سكر ّيني ال�شهداء ،الذين ا�ستمتعوا بزيارة جزر مرماري�س
وبودروم و�أنطاليا يف تركيا .هناك كان بانتظارهم برنامج
ّ
أعدته «�أبو مرعي غروب» .فمن
حافل بالن�شاطات
امل�سلية � ّ
زي��ارة �أب��رز املعامل الأثر ّية� ،إىل اال�ستمتاع بال�سفاري واحلمام
والت�سوق...
الرتكي وال�سباحة،
ّ
ّ
اليونانيةً � ،
للمدعوين حمطة
أي�ضا كانت
يف جزيرة رودو�س
ّ
ّ
وجتولوا
رائعة ،فقد زاروا متحف الأ�سماك ال�شهري واملعامل الأثر ّية
ّ
يف الأ�سواق التجار ّية.
أ�سا�سيا يف �أجواء البهجة والفرح
�شريكا �
املو�سيقى والغناء كانا
ً
ً
على منت الباخرة ،حيث �أحيا الفنان زين العمر والفنّ انة دينا
حفلتَني فنّ يتَني على منت الباخرة ،فعقدت حلقات الرق�ص
والوطنية .يف ختام
ال�شعبية
والدبكة على وق��ع الأغ���اين
ّ
ّ

ال�شعار (من جهاز الرعاية)
الربنامجّ ،
قدم العقيد الركن حممد ّ
ٍّ
كل
تكرميية با�سم قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون �إىل
درعا
ً
ّ
ال�سيد
من الفنان زين العمر ،وقبطان الباخرة �أوريينت كوين
ّ
فار�س تارك تقدي ًرا لهما.
ر�ست الباخرة يف مرف�أ بريوت يف الثالث من ت�شرين الأول ،2018
املدعوون طاقم الباخرة وزاروا مق�صورة
وقبل �أن يغادروها� ،شكر
ّ
القيادة معربني عن امتنانهم للقبطان.
يتقدمه رئي�س جهاز
كذلك ،زار وف��د من قيادة اجلي�ش
ّ
الرعاية يف �أرك��ان اجلي�ش للعديد العميد الركن مار�سيل
ال�سيد مرعي �أب��و مرعي يف ب�يروت ،حيث
ك�يروز مكتب
ّ
ّ
درعا تذكار ّية وكتاب �شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش
قلده ً
تقدي ًرا للمبادرة الكرمية جتاه عائالت الع�سكريني ال�شهداء
و�أبنائهم.
أك��د �أبو مرعي �أن ا�ست�ضافة عائالت الع�سكر ّيني
ب��دورهّ � ،
الزكية
قدموا دماءهم
ال�شهداء هي عربون وفاء وتقدير
وحب ملن ّ
ّ
ّ
وت�ضحياتهم اجل�سام يف �سبيل حماية لبنان من املخاطر التي
قدمنا للجي�ش اللبناين ،يبقى قليلاً
حتدق به ،و�أ�ضاف :مهما ّ
�أمام من ي�ضعون �أرواحهم على �أكفّ هم وي�سهرون على حماية
والت�صدي ملخاطر العدو عن احلدود...
الداخل،
ّ

جي�ش العلم
والثقافة

�شهادة املا�سرت يف الكيمياء احلياتية
للرقيب علي عقيل

�شهادة املا�سرت يف اجلغرافيا
للمالزم �أول طارق كبول
ح��از امل�ل�ازم �أول ط��ارق خلف
ك���ب���ول م����ن ل������واء احل���ر����س
اجلمهوري� ،شهادة املا�سرت البحثي
ّ
يف اجلغرافيا (م�سار اجلغرافيا الطبيعية) من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
يف اجلامعة اللبنانية.

ن��ال الرقيب علي مهدي عقيل من
فوج الهند�سة� ،شهادة املا�سرت يف جمال
ّ
كلية العلوم
الكيمياء احلياتية من
يف اجلامعة اللبنانية.

�إجازة يف �إدارة الأعمال للرقيب ح�سن دياب

�إجازة فنّية يف العناية التمري�ضية للرقيب �سامر جمعة

ح��از الرقيب ح�سن علي دي��اب من قاعدة جونية
البحرية� ،إجازة يف �إدارة الأعمال (علوم مالية وم�صرفية)
من ّ
كلية الإدارة يف جامعة �صيدون.

نال الرقيب �سامر جمعة من امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي� ،إجازة فنّ ية يف العناية التمري�ضية من املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني يف وزارة الرتبية والتعليم
العايل.
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وجهة نظر
�إعداد :جورج علم
حاول ممثل الأمني العام للأمم املتحدة �ستيفان دو مي�ستورا جمع
من�صة
دائما
املعار�ضة ال�سورية ،لكنّه كان ي�صطدم ً
باملن�صات ،من ّ
ّ
مو�سكو� ،إىل �أنقرة� ،إىل الريا�ض� ،إىل القاهرة� ،إىل الدوحة� ،إىل عوا�صم،
و�أماكن �أخرى...
بعد �سنوات �سبع،
املن�صات،
ىّول زم��ن
ّ
ت��ع��ب��ت اجل������دران،
����ك�����ك�����ت
وت�����ف� ّ
امل��رت��ك��زات ،وط��وى
ربيع ال��دم جناحيه
�إي���ذا ًن���ا ب��ال��رح��ي��ل،
ل���ت���ع���ود ال��ي��م��ام��ة
فتجمع ف��راخ��ه��ا،
وي���ب���ن���ي احل���� ّ���س���ون
ع��� ّ��ش��ه يف القرميد
���رج��� .س��وري��ا
امل���������ض� ّ
وغ���دا ،غريها
ال��ي��وم
ً
�دب يف
بالأم�س ،وقبله ،ع��ادت الأو���ص��ال تتوا�صل ،واحلياة ت� ّ
ال�شرايني ،وحكايا الوجع واحلنني تختمر يف ذاكرة الوطن.
ول ّأن الطموحات تعقد قناطرها من حجارة امل�ستقبل ،ف� ّإن
رب
املهند�سني ،واملقاولني ،واملتعهدين كرث ،لكن �إن مل َي نْ ِ
ب ّ
لاً
فعبثا يفعل البنّ ا�ؤون ،فهل ّ
ً
حط اال�ستقرار رحاله فع ،
البيت،
و�آب قطار ال�سالم من �سفره الطويل� ،أم � ّأن ثعابني الفتنة ال تزال
تتلوى يف ال�سراديب املعتمة؟
ّ
ّ
وتوقعات حول الت�سوية
ي�ضج الإع�لام الغربي ،بتحليالت
ّ
وامل�ستقبل ،وغالبيتها من �صنع مطابخ الأجهزة املربجمة على
تقدمي �أ�صناف من الوجبات ال�سيا�سية وفق مقت�ضيات امل�صالح
ودائما حتت يافطة «العمل على �صنع الأف�ضل نحو
واملطامح،
ً
م�ستقبل �أف�ضل».

�سوريا ب ّوابة
ال�شرق الأو�سط
اجلديد

املهتمون كرث...
ّ
وامل�ستقبل
ي�صنعه ال�سوريون

الكرم الدا�شر ..والأبواب امل�ش ّلعة
لكن �أين يُ�صنع م�ستقبل �سوريا؟

وحتديدا الأمريكية ،بالقول �إن
جُتيب ال�صحافة الغربية،
ً
�سوريا بوابة ال�شرق الأو�سط اجلديد ،ومفتاحه – وفق التو�صيف
تتكون مالحمه مع انطالقة الربيع
الأمريكي  -والذي بد�أت
ّ
العربي الذي حمل �شعارات احلرية ،والدميوقراطية ،وحقوق
وحتول �إىل �أحم ٍر ٍ
قان ،مع
املواطن ،لكن �سرعان ما تغيرّ لونه،
ّ
املطلبية� ،إىل مواجهات دامية �ضد
ال�سلمية،
تطور التظاهرات
ّ
ّ
م�ؤ�س�سات احلكم ،فاغتنم الإرهاب الفر�صة ليدخل من الباب
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ّ
ليحقق لها
مدعوما من دول نافذة ،و�أنظمة ج�شعة،
العري�ض
ً
مكا�سب مادية ومعنوية على ح�ساب دماء الأطفال ،ودموع
الأمهات ،ومن دون حتديد املوا�صفات� ،أو التدقيق بامل�شاريع
للمد واجل��زر وف��ق مقت�ضيات الظروف
والطروحات القابلة
ّ
وامل�ستجدات .لقد ُطبعت يف الذاكرة اجلماعية �أ�سماء زعماء،
متخ�ص�صة ومتمكنة
وقيادات ،و�أماكن ،ومطارح قيل ب�أنها
ّ
من �صنع العباءة الوطنية التي جتمع ما بني قيم املا�ضي،
ّ
وتطلعات امل�ستقبل ،من الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني،
طيب �أردوغان،
�إىل الأمريكي دونالد ترامب ،والرتكي رجب ّ
والإي����راين ح�سن روح���اين ،والفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون،
اً
و�صول �إىل مبعوث الأمني
وامل�ست�شارة الأملانية �آجنيال مريكل،
العام للأمم املتحدة �ستيفان دي مي�ستورا .ومن نيويورك �إىل
جنيف ،وفيينا ،و�أ�ستانا ،و�سوت�شي ،ومو�سكو ،مرو ًرا ب�أنقرة،
والريا�ض ،وطهران ،والعديد من العوا�صم واملدن ،واملطارح التي
طباخون لإع��داد احللول
ا�ستحدثت فيها مطابخ،
وتطوع ّ
ّ
واملخارج وفق املوا�صفات املطلوبة ،ت�أمينً ا للم�صالح وم�ضاعفة
فر�ص ال�سيطرة ،وتو�سيع دوائر النفوذ حتت �شعار البدء برفع
املداميك يف ور�شة بناء �سوريا امل�ستقبل؟!

خارطة الطريق

كان من الوا�ضح � ّأن املدماك الأول ،قد �أُ ِ
ر�س َي ْت �أ�سا�ساته
بتفاهم الرئي�سني الأمريكي دونالد ترامب ،والرو�سي فالدميري

بوتني يف قمة هل�سنكي التي
جمعتهما حتت �شعار «الأمن
واال�ستقرار يف �سوريا ،و�إطالق
ور�شة البناء والإع��م��ار» ،وقد
خرج بوتني من تلك القمة
وه��و ي��ل� ّ�وح بالتفوي�ض ال��ذي
انتزعه من ترامب ،والقا�ضي
ب�إعادة النازحني �إىل بالدهم.
اكت�شف الرئي�س الرو�سي
وهو يف الطريق �إىل التنفيذ،
بد من �إنهاء الو�ضع
ب�أنه ال ّ
ال�شاذ يف ال�شمال ال�سوري،
وفتح الطرق واملعابر املقفلة
ب�ين �إدل���ب وري��ف��ه��ا ،وه��ذا ال
مي��ك��ن �أن ي��ت� ّ�م � اّإل بعد
ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت�����ش��اور مع
الرتكي والإي��راين ،فكانت
ق��م��ة ث�لاث��ي��ة ا�ست�ضافتها
ط��ه��ران ،وجمعت ال��ر�ؤ���س��اء
الثالثة ب��وت�ين ،و�أردوغ����ان،
وح�سن روحاين ،ثم كانت قمة �سوت�شي الثنائية التي جمعت
الرئي�سني الرو�سي ،والرتكي ،و�أف�ضت �إىل تفاهم على معاجلة
�سلميا لتجنيب مئات الأل��وف من
الو�ضع امليداين يف �إدل��ب
ّ
العزل ويالت الق�صف ،والقتل ،والتهجري ،والعمل على
املدنيني ّ
جتريد الف�صائل املعار�ضة من �سالحها الثقيل مع حلول العا�شر
من ت�شرين الأول  ،2018و�إقامة منطقة عازلة منزوعة ال�سالح
ٍ
بعر�ض يراوح ما بني � 15إىل  25كيلومرتًا ،على �أن ت�شرف عليه
دوريات م�شرتكة تركية – رو�سية.

لعبة امل�صالح

املتلهفني للح�ضور ،واال�ضطالع بدورٍ ،طرحوا
� اّإل � ّأن الأوروبيني
ّ
مف�صليا:
�س� اًؤال
ًّ
ما الذي يجمع قادة رو�سيا ،وتركيا ،و�إيران ،ويحفّ زهم على
العمل لإنهاء احلرب يف �سوريا ،و�إطالق «ماراتون» الت�سوية؟
ّ
ومعقد ،ل ّأن احللفاء الثالثة غ��ارق��ون يف
اجل��واب �صعب
اخل�لاف��ات يف ما بينهم ح��ول م�ستقبل �سوريا ،مع الأخ��ذ
بعني االعتبار حتمية ت�صادم م�صاحلهم ،على الرغم من
وجودهم الع�سكري يف الداخل ال�سوري .فالرئي�س �أردوغ��ان ال
ال�سيا�سية القائمة يف دم�شق وبقاءها يف
الهرمية
يطيق وجود
ّ
ّ
احلكم ،وعمل امل�ستحيل لتنحيتها و�إبعادها عن ال�سلطة،
وقد حتالف مع تنظيمات �إ�سالمية �أ�صولية متطرفة لتحقيق
هذا الغر�ض ،وهدفه ب�سط نفوذه على �سوريا بد ًءا من ال�شريط

ٍ
بعر�ض ي��راوح ما بني  35و 45كيلومرتًا يف
احل��دودي الطويل،
العمق ال�سوري بحجة �إيواء النازحنيّ � .أما الرئي�س الرو�سي فقد
�أدخل قواته ملحاربة �أعداء دم�شق ،وحماية النظام من ال�سقوط،
ومالحقة فلول الإرهاب ،وكذلك فعل الرئي�س الإيراين الذي
ي�صفه الغرب الأوروبي – الأمريكي باملدافع الأول عن ال�شرعية
ال�سورية.
والوا�ضح � ّأن ما يجمع ر�ؤ���س��اء ال��دول الثالث هو اخلالف
امل�ستحكم مع الواليات املتحدة الأمريكية .لقد �أمطر الرئي�س
ٍ
بوابل من العقوبات
ترامب كلاًّ من رو�سيا ،وتركيا ،و�إيران
االقت�صادية املوجعة ،وكان هذا كفيلاً ب�أن يلتقي الر�ؤ�ساء
الثالثة للت�شاور على مواجهة «العدو امل�شرتك» عن طريق
تنظيم اخلالفات فيما بينهم يف الداخل ال�سوري ،وهذا ما دفع
بالرئي�س بوتني �إىل الإعالن عن � ّأن الدول الثالث «تلتزم تعزيز
�سيادة وا�ستقالل و�سالمة الأرا�ضي ال�سورية».
وي�شري حتليل �إخباري ن�شر يف «الوا�شنطن بو�ست» �إىل � ّأن
قمة هل�سنكي بتفوي�ض من الرئي�س
الرئي�س الرو�سي فاز يف ّ
تخوف
ترامب ل�ضبط الإيقاع الرتكي يف ال�شمال ال�سوري� ،إثر ّ
م�شرتك من تهديد تركيا مل�ستقبل �سوريا ،كون قواتها حتتل
تقدمها �إىل مدينة
الآن منطقة عفرين،
وت�صر على �أن توا�صل ّ
ّ
منبج التي توجد فيها امليلي�شيات الكردية التابعة لقوات
�سوريا الدميوقراطية (ق�سد) ،والتي حاربت «داع�ش» وهزمتها
على الأرا�ضي ال�سورية .وقد توافر هذا التفوي�ض ،لقناعة ترامب
العميقة ب�إ�صرار �أردوغان على �إزاحة الأكراد من مدينة منبج
رغم الرف�ض الأمريكي لهذه اخلطوة.
وامل��ف��ارق��ة � ّأن «ال��ط��م��وح��ات» الأم�يرك��ي��ة تلتقي مع
«الطموحات» الإيرانية ،ذلك � ّأن الرئي�س ح�سن روحاين يطالب
الرئي�س �أردوغان باالن�سحاب فو ًرا من عفرين ،وت�سليمها �إىل
اجلي�ش ال�سوري ،كما يرف�ض خيارات تركيا الهادفة �إىل �إيجاد
وي�شدد على
منطقة عازلة يف الداخل ال�سوري حتت رعايتها،
ّ
ؤكدا
�سالمة �أرا�ضي �سوريا و�سيادتها ووحدتها وا�ستقاللها ،م� ً
� ّأن النزاع يف �سوريا لن يحل ع�سكر ًّيا ،و� ّأن الأزمة يجب ّ
حلها
ٍ
بطرق �سيا�سية.
و�أمام ت�ضارب املواقف ،وتوافق امل�صالح ،يت�ساءل اجلميع عن
مدى قدرة رو�سيا على التحكم يف �ضبط �إيقاعات خمتلف
خ�صو�صا و� ّأن �إي��ران تقول ب�ضرورة �سيطرة ال�شرعية
الأط��راف،
ً
على �سوريا كاملة ،بينما حتاول تركيا �إيجاد واقع جديد يف
الداخل ال�سوري خارج نطاق ال�شرعية ال�سورية ،ويف ّ
ظل غياب
توافق �سيا�سي دويل حول �شكل الت�سوية ال�سيا�سية للأمة
ال�سورية.

�سايك�س – بيكو جديد

�إذا كانت رو�سيا تر�سم بالتن�سيق والتفاهم مع تركيا ،و�إيران
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وجهة نظر
م�ستقبل �سوريا ،ف�أين احل�ضور
ال�سوري؟
اجلواب – حتى �إ�شعار �آخر – يف عهدة �سايك�س – بيكو
ّ
املتمثل هذه املرة بالتفاهم الأمريكي – الرو�سي � .اّإل
اجلديد
ٍ
� ّأن هذا التفاهم مل يد ّون بعد يف خطة �شاملة وا�ضحة املعامل
مت�صلة مب�ستقبل �سوريا ،ذلك � ّأن الهام�ش العري�ض ال يزال
لكن الت�صور
مرتوكا للحوار ال�سوري – ال�سوري ب�إ�شراف دويل،
ً
ّ
ال��ذي طرح يف قمة هل�سنكي مل�ستقبل �سوريا قد ُبني على
التطلعات الأمريكية – الرو�سية ،ومن هذه التطلعات:
املقومات
• الهدنة الأمريكية – الرو�سية التي تُعترب �إحدى �أبرز ّ
النطالق احلل ال�سيا�سي.
• تنفيذ القرار الأممي  2254ال�صادر عن جمل�س الأمن الدويل
بعد التفاهم الأمريكي – الرو�سي على خارطة الطريق ب�ش�أن
�سوريا .ومن معامل خارطة الطريق هذه:
هدنة ،وو���ص��ول امل�ساعدات الإن�سانية
ما�سة،
للمناطق ال��ت��ي ه��ي ب��ح��اج� ٍ�ة
ّ
واالنتقال �إىل التفاو�ض اجلاد.
• ال��ت��ف��او���ض اجل���اد ح��اج��ة جوهرية
للتوافق بني النظام واملعار�ضة على �إقامة
ج�سم حاكم جامع يحظى ب�صدقية
وخارجيا
داخليا
بني الأط��راف املقبولة
ً
ً
لإدارة املرحلة االنتقالية.
• و�ضع د�ستور ي�سهم يف تقدمي خمارج
حتفظ ماء وجه الأط��راف التي كانت
َع َقبة ،وجز ًءا من الأزمة.
• الدعوة �إىل انتخابات برملانية ورئا�سية
وف��ق الد�ستور اجل��دي��د ال��ذي �سيكون
ّ
املخل�ص لل�سوريني من ورطتهم.
الد�ستور

ّ
تخطط ،وتريد البقاء
إعالميا ،ذلك �أن رو�سيا
بعدا �
والتمنيات ً
ًّ
يف �سوريا لفرتة لي�ست بق�صرية ،ولتحقيق ذلك هي بحاجةٍ
�إىل ا�ستقرار كي ينعك�س وجودها �إيجا ًبا عليها ،ما يعني
وتفاهما ،و�شفافية مع ال�شرعية وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية
تناغما،
ً
ً
الن�شطة ،وبنا ًء عليه ال ميكن عقد �صفقات مغايرة � اّإل
ب�شرطني رئي�سني ،ومغريات .ال�شرط الأول� ،أن تكون هناك
ودوليا ميكن �أن
حمليا
قاعدة د�ستورية قانونية معرتف بها
ً
ً
تربر التغيري .والثاين� ،أن تكون هناك وحدة
ت�شكل قاعدة ّ
وطنية داخلية قوية ،متما�سكة ،متناغمة مع التغيري.
�أما املغريات فتبد�أ بـ:
وحتديدا
 معاجلة رو�سيا �أ�سعار النفط مع دول اخلليج،ً
ال�سعودية مبا ير�ضي الطموحات الرو�سية ،وامل�صالح االقت�صادية
بالدرجة الأوىل.

عيون و�آذان بريطانية

 رفع العقوبات املالية واالقت�صادية الأوروبية والأمريكيةاملفرو�ضة على رو�سيا.
 -التفاهم ال�شامل على و�ضع �أوكرانيا اجلديد.

يعتقد الربيطانيون ال��ذي��ن تنت�شر مالئكتهم يف كل
مكان ب� ّأن «ال�صفقة» الأمريكية – الرو�سية حول �سوريا قد
دميوقراطيا للتغيري ،فاالنتخابات هي التي
ر�سمت م�سا ًرا
ًّ
�سرت�سم امل�ستقبل ال�سيا�سي ،وطبيعة النظام ،وهذه �ستكون
عمليا
�شفافة ،وجت��ري وفق معايري دقيقة ،ت�شرف عليها
ًّ
ّ
ويردد وراء
رد وا�ضح على
كل ما يثار ّ
الأمم املتحدة ،ويف هذا ّ
كوالي�س ديبلوما�سية دولية من � ّأن رو�سيا هي التي ت�ضمن بقاء
دوليا؟! � اّإل � ّأن
�أو رحيل ال�شرعية القائمة
حاليا ،واملعرتف بها ً
ً
«الغارديان» عاجلت املو�ضوع من باب احتمال دخول �أطراف
دولية و�إقليمية يف �صفقة مع رو�سيا ت�ضم رزمة متكاملة من
املطالب ،مقابل تقدمي خمرج وا�ضح للتغيري املطلوب؟
وا�ضحا قبل �أن ت�أخذ هذه االفرتا�ضات
اجلواب الرو�سي كان
ً
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الفيدرالية الرو�سية

وتك�شف الـ«نيويورك تاميز» الأمريكية النقاب عن طرح
الفيديرالية كمنظومة حكم يف �سوريا ،وقد متّ طرح هذا
العر�ض خالل والية الرئي�س ب��اراك �أوباما ،وجرت مناق�شته
يومها مع الرو�س ،على �أن ي�صار �إىل �إدراج��ه �ضمن الد�ستور
اجلديد املطلوب �صياغته يف �أثناء املرحلة الإنتقالية ،وتعطي
جديدا لل�شرعية القائمة.
وموقعا
هذه املنظومة االحتادية فر�صة
ً
ً
وهذا اخليار هو البديل عن فكرة �إقامة دولة مركزية يكون
ملدة �أطول.
من ال�صعب املحافظة على ما هو قائم
حاليا عليها ّ
ً

وكانت بريطانيا �أول من �أ�شار �إىل � ّأن رو�سيا ،وخالل ات�صالها
مع وا�شنطن ،مل ت� ِ
أت �إىل �سوريا لإيجاد ّ
حل �سيا�سي يحافظ
على الدولة ال�سورية املركزية ،مبقدار ما ج��اءت لفرطها،
وقد �أملح وزير اخلارجية الربيطاين فيليب هاموند بالقول �أمام
ّ
ت�ستغل املناق�شات يف
جمل�س العموم الربيطاينّ �« :إن رو�سيا رمبا
جنيف القتطاع دويلة يف �سوريا لل�شرعية القائمة».

 ...والتق�سيم الأمريكي

�أما وقد انفل�ش ب�ساط ال�سيادة الوطنية على غالبية املناطق
ال�سورية ،فهذا ي�سمح للحكومة با�ست�شراف اخلطوط الكربى
املمكنة لو�ضع �سوريا ما بعد احل��رب ،لكن الأمريكيني
حد ملا كان يعرف بـ«دول الطوق» حول
امل�صرين على و�ضع ّ
ّ
وامل�صرين على �شرق �أو�سط جديد يقوم على �أنقا�ض
�إ�سرائيل،
ّ
جيدا منذ
دول �سايك�س – بيكو ،قد �أم�سكوا بامللف ال�سوري
ً
بداية «ربيعه» ،وتوىل وزير اخلارجية ال�سابق جون كريي املهمة
أعدها مركز البحوث والدرا�سات
بجدار ٍة
ً
م�ستندا �إىل درا�سة � ّ
اال�سرتاتيجية التابع ل��وزارة اخلارجية ،وفيها �أن �سوريا التي
ت�شكل العمود الفقري لدول الطوق ،والقوية املقتدرة
كانت
ّ
القوة تنح�صر
اقت�صاد ًيا ،و� ً
أمنيا قد ك�شفتها الأزمةّ ،
وبينت � ّأن ّ
يف جهاز احلكم ،ويف اجلي�ش فقط ،وهي ببعدها التنظيمي
العام ،كدولة ،مل ت�صمد �أمام �أول جتربة يف مواجهة ملجتمعها،
ل�سببني :غياب احلرية امل�س�ؤولة ،يف ّ
املحددة
ظل �سطوة احلرية
ّ
ّ
تخطيها .وغياب االقت�صاد احلر مبفهومه
ب�سقوف ال ميكن
ً
�ضعفا وه�شا�شة
الليربايل العري�ض ،وهذا ما جعل املجتمع يعاين
يف مكوناته ،والدليل � ّأن املجتمع ال�سيا�سي كان يهيمن عليه
حزب واحد ،رغم �سماح الد�ستور بتعددية الأحزاب.
ال�سو�سيولوجية ،لت�ؤكد � ّأن
وت�شري الدرا�سة �إىل الناحية
ّ
املجتمع املدين مل ي��ؤ ِد دو ًرا م�ؤث ًرا ،نظ ًرا للتهمي�ش الكبري
الذي كان يطاول النخبة �سواء �أكانت فكرية �أو ثقافية �أو
اجتماعية ،و� ّأن احلرب يف بداياتها كانت مواجهة مبا�شرة
بني املجتمع وال�سلطة يف ظل عدم �إمكان قيام �أي و�ساطة
تتوالها املنظمات ،والأحزاب ،والنخب و�سائر هيئات املجتمع
�سهل بدوره
املدين .ومن رزايا القدر � ّأن �ضعف اجلبهة الداخلية ّ
ّ
تعقيدا.
تدخل القوى اخلارجية ،وهذا ما زاد الو�ضع
ً
ً
الآن ،وقد بادرت احلرب �إىل جمع م�ضاربها �إيذانا بالرحيل،
تبدو ال�صورة من املكبرّ اخلارجي �أكرث �ضبابية ،لقد �أتت
احل���رب على الكثري م��ن مقومات ال��دول��ة التنظيمية،
وبالأخ�ص على عالقة الدولة باملجتمع .لقد خرجت احلكومة
منت�صرة ع�سكر ًيا ،غري � ّأن ال�سلطة حتتاج �إىل الكثري من
الدعم ،والكثري من الإمكانات التي مل تعد متوافرة ،بنظر
الأمريكيني.
وك��ان وزي��ر اخلارجية ال�سابق كريي �أول من حتدث عن

تق�سيم �سوريا ،عندما قال خالل جل�سة ا�ستماع �أمام جلنة
العالقات اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ الأم�يرك��ي« :رمبا
موحدة �إذا انتظرنا فرتة �أطول».
يفوت الأوان لإبقاء �سوريا ّ
التلميح الأمريكي بالتق�سيم ،هو ر�سالة �أكرث �شفافية من
حتدث عن الفيدرالية .ال ي�شعر اجلانب
اجلانب الرو�سي الذي ّ
الأمريكي باحلرج ليقول � ّإن بقاء حكومة مركزية قوية،
واعتماد دول��ة احتادية (فيدرالية) �أم��ر غري ممكن يف ّ
ظل
موحدة.
احلفاظ على �سوريا ّ
ويعتقد الأمريكيون � ّأن �أي دولة غري مركزية �ستظهر يف
مقدمة لتق�سيم
جمرد دولة احتادية ،بل
�سوريا ،لن تكون
ّ
ّ
�سوريا من باب �أمر الواقع الذي يقول � ّإن كل طرف من الأطراف
متفرقة من �سوريا ال تربطها
ال�سورية احلالية ي�سيطر على �أجزاء
ّ
االنق�سامية
ببع�ضها البع�ض �أي مقومات �أو �ضرورات ،فالنزعة
ّ
فر�ضت نف�سها ك�أمر واق��ع على ال�سوريني يف ّ
تنقلهم بني
هذه التق�سيمات كما ولو �أنهم يتنقلون بني دويالت ،وهذا
دافعا لتحويل �أي حماولة تتبنّ ى نظام حكم
الواقع �سيكون
ً
يتزعمها �أمراء حرب،
غري مركزي لتق�سيم �سوريا �إىل دويالت
ّ
�أكرث من كونها اً
دول �أو مقاطعات يف دولة احتادية وفق الكثري
من الدرا�سات الأمريكية التي حتلل م�ستقبل �سوريا ،و�شكل
احلكم القادم فيها.

ال�سوريون �ضد التق�سيم

ي�ست�شهد بع�ض الباحثني ال�سيا�سيني يف �أثناء حديثهم ،عن
ّ
كحل م�ستدام للأزمة احلالية ،بالعودة �إىل جتربة
تق�سيم �سوريا
تق�سيم البو�سنة والهر�سك وفق اتفاق «دايتون» و�إىل بلدين
هما دولة البو�سنة والهر�سك ،ودولة جمهورية �صربيا .فال�صراع
موح ًدا
الذي ا�ستمر من � 1992إىل  ،1995جعل بقاء البو�سنة ً
بلدا ّ
�أم ًرا م�ستحيلاً  ،ما دفع الأطراف املتفاو�ضة يف مدينة دايتون
الأمريكية �إىل تبنّ ي فكرة التق�سيم برعاية دولية �شملت
�أمريكا ورو�سيا ،اً
ودول �أخرى.
�صحيح � ّأن التق�سيم كان حلاًّ لأزمة دموية يف البو�سنة � ،اّإل
يعد بال�ضرورة �أف�ضل خيا ٍر لل�سوريني ،والتاريخ �شاهد ،ذلك
�أ ّنه ال ّ
� ّأن ال�شعب ال�سوري �سبق له ورف�ض التق�سيم ،الذي فر�ضه عليه
املفو�ض ال�سامي هرني غورو بني
قائد جيو�ش فرن�سا يف ال�شرق
ّ
ق�سم �سوريا بحجة �أن] مكوناتها
�آب  1920و�أذار  ،1921والذي ّ
الدينية والعرقية متنوعة وغري متمازجة مع بع�ضها البع�ض.
فقد رف�ض حينها ال�سوريون ّ
حل التق�سيم ،و�أي م�شاريع �أخرى
م�شبوهة كانت تهدف �إىل حتويل �سوريا �إىل جمموعة من
متزق الن�سيج االجتماعي لل�سوريني �سواء بح�سب
الدويالت ّ
مرة ثانية املحاولة
العرق� ،أو الدين ،فهل �سريف�ض ال�شعب ال�سوري ّ
الأخطر لتفكيك �سوريــا � ً
و�شعبــا حتــت �شعــار «�إنقــاذ
أر�ضــا
ً
ال�سوريني؟!
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ق�ضايا
�إقليمية

�إعداد� :إح�سان مرت�ضى  -باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية
وقد �أكد �سيبوين � ّأن �إ�سرائيل تدرك
� ّأن التطور التكنولوجي احلا�صل يف
العامل االفرتا�ضي وو�سائل التوا�صل
ٍ
ب�شكل خ��ا���ص ،قد
االج��ت��م��اع��ي
خلق �ساحة �أخ���رى ل��ل��ح��رب� ،إىل
جانب �ساحة املواجهة الع�سكرية
الكال�سيكية .فالدول واجليو�ش
وجدت نف�سها �أمام �ضرورة ا�ستغالل
ف�ضاء ال�سايرب و�شبكات التوا�صل
االجتماعي لتحقيق الإجن����ازات
املعنوية وال�سيا�سية ،وه��ذا يتطلب
من اجليو�ش احلديثة ال�سعي لتحقيق
�أهدافها عرب الت�أثري على معنويات
ال��ع��دو امل�ستهدف و�إرادت����ه ،مب��ا يف
ذلك �صنّ اع القرار والقادة واملقاتلون،
وكذلك الر�أي العام املحلي والدويل.
الدرا�سة التي �شارك يف �إعدادها غال
فينكل (خبري �إ�سرائيلي يف حروب
ال�سايرب ،وب��اح��ث يف جم��ال العلوم
يف درا�سة له حول احلرب النف�سية والت�أثري على
الأم��ن��ي��ة ،و�ضابط �سابق يف �سالح
وعي اخل�صم يف احلروب املعا�صرة ،يخل�ص اللواء غابي
املظليني) ،ق�سمت معارك الوعي
�سيبوين (خبري ع�سكري يف معهد �أبحاث الأمن القومي
�إىل ث�لاث ف��ئ��ات� :أ ّول��ه��ا عمليات
التابع جلامعة تل �أبيب ،والقائد ال�سابق يف لواء غوالين)� ،إىل
�شن �إ�سرائيل احلرب
�سرية ،وتعني ّ
ّ
القولّ �« :إن �إ�سرائيل تريد من معركة الوعي توجيه اخلطاب املبا�شر للجماهري يف الدول
على عدوها من دون علمه ،وثانيها
والكيانات املعادية ،مبا يف ذلك ا�ستهدافها من خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي� ،إىل
�شن احلرب
الدعاية الكاذبة ،وثالثها ّ
جانب الأن�شطة الع�سكرية التقليدية».
املبا�شرة على وعي العدو ،كا�ستخدام
الإع�لان��ات والدعايات والإ�شاعات
الن�صية املدرو�سة.
املفربكة والر�سائل ّ
ّ
�شن �إ�سرائيل لهذه احلروب يتطلب توفري
تتم هذه املعركة وفق �سيبوين من خالل جمموعة متنوعة ويقول فينكلّ � ،إن ّ
ّ
كم مرتاكم من املعلومات اال�ستخبارية ،و�إج��راء البحوث
وال�سرية التي يقوم بها اجلي�ش الإ�سرائيلي
من العمليات العلنية
ّ
ّ
للتحري�ض و�إثارة النعرات ،يف �أثناء خماطبة اجلماهري امل�ستهدفة الأمنية واالجتماعية حول اجلماهري امل�ستهدفة ،كي ال
ّ
يتطلب توافر مهارات
م�ستقبليا عليها ،كما
ت�شكل خط ًرا
يف املنطقة والعامل ،لتربير �أي خطوات ع�سكرية قد تنفّ ذها
ّ
ً
ونف�سيتها يف
�إ�سرائيل �ضدهم يف امل�ستقبل .وهو يثني على «الدور الكبري الذي متقدمة يف علم النف�س وحتليل ثقافة اجلماهري
ّ
ّ
�شن حمالت ت�ؤثر على
يقوم به
املتحدثون با�سم اجلي�ش الإ�سرائيلي ،عرب �أن�شطتهم الدول املعادية ،حتى ي�صبح من املجدي ّ
ّ
على �شبكات التوا�صل االجتماعي الناطقة باللغة العربية ،جمموعة وا�سعة من اجلمهور املعادي .وهذا ما يدفع اجلي�ش
علما � ّأن معارك
للو�صول �إىل خمتلف الفئات امل�ستهدفة يف الدول املعادية» ،الإ�سرائيلي لال�ستعانة مبتخ�ص�صني وخرباء،
ً
ريا �إىل � ّأن احلرب على الوعي لي�ست جديدة ،بل هي جزء الوعي التي ت�شنّ ها �إ�سرائيل يف املنطقة ت�شمل ثالث مراحل،
م�ش ً
من حروب الع�صور القدمية .ف�ضرب الوعي والروح املعنوية � ،مّإنا قبل احلرب ،وخاللها ،وبعدها ،وهذه املراحل جميعها ترفد
�ضد اخل�صم ،املعركة وتدعمها يف ميدان القتال.
هو مقدمة ا�ستباقية لل�ضربة القتالية الع�سكرية ّ
ما يعني � ّأن املعركة امليدانية يجب �أن تتداخل وتتكامل مع
هل تك�سب �إ�سرائيل احلرب؟
عمليات احلرب النف�سية الرامية �إىل الت�أثري على عقل العدو
الآن ،ومبوجب «قانون القومية» الإ�سرائيلي ،مل يعد لغري
وعزميته.
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«ال�شعب اليهودي» احلق ب�إقامة دولة يف فل�سطني التاريخية ،ل ّأن
حق تقرير امل�صري ح�صري لـ«ال�شعب
هذا القانون ين�ص على � ّأن ّ
اليهودي» يف موطنه «�أر�ض �إ�سرائيل»!! �أي � ّإن �إجراء مفاو�ضات
مع الفل�سطينيني للتو�صل �إىل ّ
حل الدولتني بات خطوة «غري
قانونية» .على �ضوء ذلك ترى �إ�سرائيل � ّأن حدودها مل ولن يتم
تر�سيمها على الأر�ض واخلرائط قبل �أن ت�ضع «حرب اال�ستقالل
التوراتية املقد�سة» ،كما ت�سميها� ،أوزارها .هذه احلرب قادها
ً
بداية دافيد بن غوريون ومن بعده القادة الإ�سرائيليون احلاملون
ب�إجناز املهمة كلهم ،ومنهم مو�شيه ديان الذي قاد حرب
احتالل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�شبه جزيرة �سيناء واجلوالن
ال�سوري يف العام  ،1967ومعه رئي�س �أركانه �إ�سحاق رابني .وقد
ّ
يتطلع �إىل
�أنهى �أرييل �شارون عمره الع�سكري وال�سيا�سي وهو
لكن كلمة
�إجناز هذه املهمة ،وكذلك يفعل نتنياهو اليوم.
ّ
ال�سر يف �إنفاذ اخلطط وا�ستكمالها يف الوقت الراهن وامل�ستقبل،
ّ
تتعلق بطبيعة اللحظة التاريخية امل�ؤاتية �أو غري امل�ؤاتية
� مّإنا
ّ
لإطالق �شارة الهجوم النهائي� .سلكت �إ�سرائيل الطرق كلها
لبلوغ �أهدافها املر�سومة ،ويف مقدمتها طريق املناورة باحلرب
وال�سالم والإعالم وال�سيا�سة واملفاو�ضات واحلرب النف�سية ،وهي
حققت من خاللها بع�ض النتائج احلا�سمة .ويف عملية تقييم
وغربلة للمكا�سب واملغامن التي جنتها �إ�سرائيل ،ب�سبب ما
يح�صل يف املنطقة ،يقول رئي�س �أرك��ان جي�ش العدو بيني
جانت�س« :يف �ضوء ما يحدث الآن يف العامل العربي مل تعد امل�س�ألة
مو�ضوعا حمور ًيا ي�ستحق االهتمام من قبل
الفل�سطينية
ً
العاملّ � .إن التطورات املحورية التي ت�شهدها املنطقة دفعت هذه
امل�س�ألة �إىل الهام�ش ،ومل تعد ت�شغل بال القيادات وال ال�شعوب
يتعر�ض لعملية انهيار ق َيمي
يف العامل العربي .فالعامل العربي
ّ
�شكليا ،ولننظر �إىل ما يجري
حتو اًل
ً
ومفاهيمي ولي�س تغي ً
ريا �أو ّ
يف �سوريا والعراق وم�صر وليبيا وتون�س».
ويتابع قائلاً « :لقد تراجع ترتيب امل�س�ألة الفل�سطينية على
�أجندة الأنظمة العربية الر�سمية ،واجلامعة العربية مل تعد
واحدا لهذه امل�س�ألة ،بينما تعقد منذ اندالع
اجتماعا
تعقد
ً
ً
اجتماعا كل �شهر .بنا ًء عليه ،ف�إ ّنه ب�إمكان
الأزمة ال�سورية
ً
الدروع الإ�سرائيلية والقوات اخلا�صة اقتحام قطاع غزة من دون
ّ
يتمخ�ض عن ذلك �أي �أ�صداء �أو ردود فعل عربية �أو �إقليمية
�أن
�سريعا �إىل منطقة يهودية ب�سبب
فتتحول
�أو دوليةّ � .أما ال�ضفة
ً
ّ
اال�ستيطان ،لذا ف�إنني �أرى � ّأن الو�ضع الإقليمي ي�سمح ولأول مرة
بعد حرب اال�ستقالل ب�إعادة هند�سة اجلغرافيا والدميغرافيا
جميعا الذين
يف املنطقة مبا يتيح توطني الفل�سطينيني
ً
�سيتم تهجريهم �إىل الدول العربية ،مبن فيهم العرب داخل
�إ�سرائيل يف بلد كالأردن� .إ ّنها اللحظة املنا�سبة لتغدو دولتنا
كيا ًنا يهود ًيا بهو ّيته و�سكانه وثقافته ،كيان يخلو من
الأغيار (اجلوييم) .لقد تغيرّ الو�ضع الدويل ولن تُو�صم �إ�سرائيل

بالعن�صرية �إذا ما
عملت على �إ�شهار
ه��و ّي��ت��ه��ا ال��ي��ه��ودي��ة،
ب��ل ب��إم��ك��ان��ه��ا �أن
ت�ستخدم �أ�ساليب �شتى
من �أجل هذه الغاية،
كالأ�سلوب الق�سري
والأ���س��ل��وب الطوعي
الناعم لتنفيذ م�شروع
يحرك
التهجري ،ولن
ّ
العامل �ساكنً ا حول
ه��ذا الأم����ر .فالعامل
ً
متكيفا مع
ب���ات
م�شاهد حركة نزوح
وحتركهم
ال�سكان
ّ
باملاليني ع�بر ح��دود
الدول املحيطة ب�إ�سرائيل ،ولو قار ّنا عدد الفل�سطينيني الذين
�سيهجرون من ال�ضفة الغربية وغزة ومن داخل �إ�سرائيل ،مع
عدد الالجئني ال�سوريني والعراقيني يف الأردن وتركيا ودول �أخرى
يف املنطقة ،لوجدنا عدد الالجئني العرب الذين تركوا منازلهم
وخرجوا من العراق �إىل �سوريا والأردن ومن �سوريا �إىل لبنان
والأردن وتركيا ،يفوق عدد الفل�سطينيني الذين �سيخرجون
من ال�ضفة الغربية وغزة وداخل �إ�سرائيل مبقدار ال�ضعف».
لقد تطورت �إىل جانب هذه الر�ؤية داخل �إ�سرائيل �أفكار
متاما ،ويف
ت�صب يف خانتها
وا�ستخال�صات �سيا�سية �أخ��رى
ً
ّ
ّ
تخلي بنيامني نتنياهو عن خيار ّ
حل الدولتني
طليعتها
ّ
الالحل ،وهو ا�ستكمال ملنهجه ال�سابق الذي
وا�ستبداله بخيار
متكن معه من ا�ستبدال مبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم مببد أ�
ّ
الأر�ض مقابل الأمن واالقت�صاد يف مفاو�ضات واي ريفر .تال ذلك
دفع نتنياهو العديد من وزرائه للإف�صاح عن مواقف جتريبية
مرام تكتيكية ماكرة من نوع الرتحيل والتهجري
وذات
ٍ
ب�سبب ا�ستحالة قيام دولة فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،وو�صول
ّ
حل الدولتني �إىل طريق م�سدود .وقد جاء ذلك على ل�سان وزير
االقت�صاد الإ�سرائيلي وزعيم حزب «البيت اليهودي» نفتايل
بنيت يوم  2013-6-17فقد قالّ �« :إن م�شروع ّ
حل الدولتني ب�إقامة
دولة فل�سطينية على �أر�ض �إ�سرائيل دخل يف م�أزق عميق ،ومن
ف�صاعدا علينا فح�ص كيف �ست�سري الأمور كي يكون
اليوم
ً
هذا امل�شروع من خلفنا».
امل�تردي ،مل يعد �أمامنا ك�شعوب عربية
يف ظل هذا الواقع
ّ
�سوى الأم��ل بالأجيال ال�صاعدة التي مل ميت �ضمريها وال
وعيها ،والتي ّ
متثلت يف فتاة �صغرية كعهد التميمي التي
رف�ضت بعزمية فوالذية الإقرار مبوت ّ
حقها وموت �شعبها.
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ق�ضايا
ع�سكرية

�إعداد :العميد املتقاعد �شارل �أبي نادر

�شهدت حقبة احلرب الباردة بني االحتاد
ً
(�سابقا) وال��والي��ات املتحدة
ال�سوفياتي
ً
حمموما
الأمريكية وحلفائهما� ،سباقا
ً
على الت�س ّلح وح�شد القدرات والإمكانات
ّ
ولكن الفريقني
ال�صاروخية وال��ن��ووي��ة.
املت�صارعني كانا يف�سحان املجال ويخلقان
الفر�ص املنا�سبة للحوار والتعقل� ،إذ كان كل
منهما يخ�شى القدرات التدمريية للطرف
الآخر.
مت� ّ�ث��ل��ت ه���ذه ال��ف��ر���ص م��ن احل���وار
والتعقل بلقاءات م�شرتكة بني م�س�ؤويل
القطبني ،وغ��ال� ً�ب��ا م��ا كانت ترتجم
مبعاهدات ثنائية� ،أو مو�سعة ت�شمل
اً
احلد من القدرات
دول �أخرى ،عنوانها
ّ
اال�سرتاتيجية .يف م��ا يلي �أب���رز هذه
املعاهدات ،ومدى التزام مندرجاتها من
ِق َبل الأطراف التي وقعتها.

املعاهدات

• معاهدة ال�صواريخ امل�ضادة للبالي�ستية:
هي معاهدة متّ التوقيع عليها بني
الواليات املتحدة الأمريكية واالحت��اد
للحد من �أنظمة ال�صواريخ
ال�سوفياتي
ّ
امل�ضادة للبالي�ستية امل�ستخدمة �ضد
الأ�سلحة النووية املنقولة بال�صواريخ
البالي�ستية .وفق بنود املعاهدة ،يلتزم
ك��ل ط��رف االك��ت��ف��اء بنظامني من
ال�صواريخ امل�ضادة للبال�ستيةُ ،ي َح ّدد كل
منهما مبا ال يزيد عن � 100صاروخ.
متّ توقيع امل��ع��اه��دة يف ال��ع��ام ،1972
�ام��ا .بعد
وك��ان��ت
مفعلة مل��دة  30ع� ً
ّ
انهيار االحتاد ال�سوفياتي يف العام ،1997
وافقت �أربع من دوله والواليات املتحدة
لكن
الأمريكية على اال�ستمرار فيها،
ّ
الأخرية (الواليات املتحدة الأمريكية)
عادت وان�سحبت من املعاهدة يف العام
 ،2002وبالتايل ّ
توقف العمل بها.
احلد من ال�صواريخ املتو�سطة
• معاهدة
ّ
والق�صرية املدى (معاهدة القوات النووية
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احلد من ال�صواريخ والقدرات النووية
معاهدات ّ

هل تلتزم الدول املوقعة احلدود املفرو�ضة؟
املتو�سطة):
متَّ التوقيع عليها بني الواليات املتحدة
الأمريكية واالحتاد ال�سوفياتي يف العام
 ،1987يف وا�شنطن .ومبوجبها تعهد
الطرفان بعدم �صنع �أو جتريب �أو ن�شر �أي
�صواريخ بالي�ستية �أو جمنحة �أو متو�سطة،
وتعهدا � ً
أي�ضا بتدمري منظومات ال�صواريخ
التي ي��راوح مداها املتو�سط ما بني 1000
و 5500كيلومرت ،ومداها الق�صري ما بني
 500و 1000كيلومرت.
احلد من الأ�سلحة
• �ستارت ( 1معاهدة
ّ
اال�سرتاتيجية):
ُو ِّقعت بني االحتاد ال�سوفياتي والواليات
املتحدة الأمريكية يف العام  1991ودخلت
حيز التنفيذ بعد ثالث �سنوات .منعت
ّ
ِّ
ِ
ه��ذه االتفاقية امل��وق�ع�ين عليها من
ن�شر �أكرث من  6000ر�أ�س نووي و 1600من
ال�صورايخ البالي�ستية والقاذفات العابرة
للقارات .كان التفاو�ض على �ستارت 1
تعقيدا عرب التاريخ،
من �أ�شد املفاو�ضات
ً

وق��د �أدى تنفيذها يف �أواخ��ر العام 2001
�إىل �إزالة نحو  % 80من الأ�سلحة النووية
اال�سرتاتيجية يف العامل ،لتنتهي بعد
ذلك ( )2009ويتم ا�ستبدالها يف العام 2010
مبعاهدة �ستارت اجلديدة.
• معاهدة �ستارت اجلديدة:
َّ
وق َعت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
ورو�سيا يف العام  2010هذه االتفاقية التي
حيز التنفيذ يف العام  ،2011وهي
دخلت ّ
تن�ص على خف�ض عدد الر�ؤو�س النووية
ّ
تقريبا خالل ع�شر �سنوات،
بن�سبة % 30
ً
وق���د ك���ان احل��اف��ز الأ���س��ا���س��ي لذلك
اال�ستغناء عن الكثري من القدرات
النووية التقليدية ،التي متّ ا�ستبدالها
عددا و�أكرث فاعلية.
ب�أخرى �أقل ً
كانت وا�شنطن متلك نحو  22000ر�أ�س
نووي قبل املعاهدة ،وقد �أ�صبح العدد اليوم
 4480ر� ًأ�ساّ � ،أما رو�سيا فكانت متلك
� 30ألف ر�أ�س نووي ،انخف�ضت �إىل حواىل
 7000ر�أ�س .ولكن ما زال يف حوزة الدولتني

نحو  % 90من خمزون الأ�سلحة النووية
ليدمر كل بلد
يف العامل ،والتي تكفي
ّ
البلد الآخر عدة مرات.

اتهامات متبادلة

يقول معهد �ستوكهومل الدويل لأبحاث
ال�سالم �إ ّنه رغم �سعي الدولتني لتخفي�ض
تر�سانتهما النووية ،ما زالت دول �أخرى
ت��ط� ّ�ور ق��درات��ه��ا ال��ن��ووي��ة� ،إذ متلك 9
منها مبا فيها رو�سيا والواليات املتحدة
الأمريكية حواىل  14500ر�أ�س نووي (الرقم
يعود �إىل مطلع العام  .)2018فثمة 215
ر� ًأ�سا نوو ًيا لربيطانيا و 300لفرن�سا و280
لل�صني و 140للهند و 150لباك�ستان

و 80ال�سرائيل و 20لكوريا ال�شمالية،
علما �أن الأخرية قد متلك �أكرث من
ً
ذلك ،بالإ�ضافة �إىل امتالكها قدرات
ا�سرتاتيجية �أخرى غري الر�ؤو�س النووية.
من ناحية �أخ��رى ،جند �أن الدول التي
�دم��رة
متلك �أ�سلحة ا�سرتاتيجية م� ّ
وعلى ر�أ�سها رو�سيا وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،تتبادل االتهامات بتجاوز
احلدود التي تفر�ضها املعاهدات اخلا�صة
بهذه الأ�سلحة.

وقد حذّ رت مو�سكو الواليات املتحدة
الأمريكية من ن�شر منظومة «�إيجي�س»
امل�ضادة لل�صواريخ البالي�ستية يف اليابان،
معتربة � ّأن و�ضعها هناك يعني و�صول
نظام الدفاع ال�صاروخي العاملي للواليات
امل��ت��ح��دة �إىل �آ���س��ي��ا ،يف ح�ين ذك��رت
اخلارجية اليابانية� ،أن هذه ال�صواريخ
تهديدا لرو�سيا �أو غريها من
ال ت�شكل
ً
البلدان التي حتيط باليابان ،وقالت
� ّإن الهدف من ن�شرها هو الدفاع عن
النف�س.
وق��ال وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريغي
الفروف يف هذا ال�صددّ � ،إن رو�سيا ت�شكك
يف قيام طوكيو لوحدها ب���إدارة عمل
أ�سا�سا على
عنا�صر النظام ،الذي يعتمد � ً
ق���واذف متعددة امل��ه� ّ�م��ات ق���ادرة على
ا�ستخدام الأ�سلحة الهجومية.
يذكر يف هذا ال�سياق � ّأن � 3سفن حربية
�أمريكية م��زودة منظومة «�إيجي�س»،
تتمركز يف ميناء يوكو�سوكا الياباين.
وتُعترب هذه املنظومة (بح�سب �شركة
لوكهيد مارتن الأمريكية امل�صنعة
ل��ه��ا) م��ن �أف�����ض��ل منظومات ال��دف��اع
ال�صاروخي �ضد ال�صواريخ البالي�ستية ،التي
ميكن و�ضعها على ال�سفن احلربية،
�إ�ضافة �إىل �إمكان �إطالقها من قواعد
�أر�ضية.
�إىل ذل���ك ،ك��ان��ت وزارة اخلارجية
الرو�سية ق��د �أعلنت �أي��� ً��ض��ا� ،أن ن�شر
الواليات املتحدة الأمريكية ملنظومات
الدفاع ال�صاروخي يف رومانيا وبولندا،
يهدد بانهيار معاهدة تدمري ال�صواريخ
املتو�سطة والق�صرية املدى.
يف املقابل ،ه��ددت ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية با�ستهداف رو�سيا ع�سكر ًيا
َ
تتخل عن برنامج تطوير ال�صواريخ
�إذا مل
املجنّ حة املتو�سطة امل���دى امل��ح��ظ��ورة.
و�أكدت املندوبة الأمريكية لدى حلف
الناتو كاي بايلي هات�شي�سون (يف م�ؤمتر
�صحفي) ،ا�ستعداد بالدها ل�ضرب رو�سيا
ع�سكر ًيا ،النتهاكها معاهدة حظر
ال�صواريخ املتو�سطة والق�صرية امل��دى،

وقالت :على م��دار عدة �سنوات نحاول
�إي�صال ر�سالة �إىل رو�سيا ب�أننا نعرف �أنها
تنتهك املعاهدة ،وقدمنا لها الدالئل
املتوافرة لدينا على ذلك .ورغم حماوالت
ّ
دبلوما�سيا � ،اّإل � ّأن وا�شنطن
حل امل�س�ألة
ً
م�ستعدة للنظر يف احتمال توجيه �ضربة
ع�سكرية �إىل رو�سيا �إذا ا�ستمرت يف
تطوير �صواريخ جمنّ حة متو�سطة املدى.
ريا� ...صحيح � ّأن امل�شكلة الأ�سا�سية
�أخ ً
بني رو�سيا والواليات املتحدة الأمريكية،
تكمن يف �أج��واء التوتر على خلفية
املواجهة وال�صراع يف الكثري من امللفات
عرب العامل ،ولكن اال�شتباك احل�سا�س
ح��ول تطوير ال��ق��درات اال�سرتاتيجية
ٍ
ب�شكل يتجاوز املعاهدات
ون�شرها،
املوقعة بني الطرفني �أو يخالفها ي�أخذ
الطابع الأك�ث�ر خ��ط��ورة ودق���ة .وه��ذا
اال�شتباك احل�سا�س يجب � اًأول عزله عن
امللفات اخلالفية الأخرى ،وفك ارتباطه
باال�شتباك ال�سيا�سي والديبلوما�سي بني
ً
فنيا
القطبني ،لي�صار
الحقا �إىل معاجلته ً
وع�سكر ًيا وتاليف تداعياته الكارثية،
والتي لن يكون �أحد مب�أمن منها.

هوام�ش:

https://ar.wikipedia.org/-1
 /w i k iمعا هد ة _ ا ل�صو ا ر يخ _ ا مل�ضا د ة _
للبالي�ستية.
https://arabic.sputniknews. -2
 /c o m / w o r l dر و �سيا � -أ مر يكا -
�صواريخ.
https://ar.wikipedia.org/wi -3
 -4قناة العربية https://youtu.be
https://sptnkne.ws/jds -5
h t t p s ://a r a b i c .r t .c o m / -6
/worldمو�سكو-الدرع-ال�صاروخية-
رومانيا-وبولندا-معاهدة-ال�صواريخ-
متو�سطة-وبعيدة-املدى.
https://www.msn.com/ar -7
� /s a / n e w s / w o r l dصو ا ر يخ -
حمظورة-تدفع-وا�شنطن-للتهديد-
بـ�ضرب-رو�سيا.
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درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د�.أحمد ع ّلو  -عميد متقاعد

وفق العلوم ال�سيا�سية ال تكون العالقات الدولية �سلم ّية ب�شكل �صرف �أو حر ًبا �صريحة ي�شنّها
طرف على طرف �آخر ،فبني ال�سلم واحلرب عدة درجات .واحلرب االقت�صادية هي �إحدى
الأدوات يف احلروب بني الدول ،وقد تكون بديلاً �أو مقدمة للحرب ال�شاملة التي تت�ضمن ا�ستخدام
القوة الع�سكرية� .أما احلرب التجارية فهي وجه من �أوجه احلرب االقت�صادية .وحال ًيا ي�ستخدم هذا
خ�صو�صا بعد ن�شوب ما عرف ب�أزمة الر�سوم اجلمركية بني الواليات
امل�صطلح على نطاق وا�سع،
ً
املتّحدة الأمريكية وال�صني.

النهرية ،ومطالبتها مع فرن�سا والواليات
ا ّمل��ت��ح��دة ب���إع��ادة النظر يف اتفاقيات
مربمة مع ال�صني ،واحل�صول على احلق
يف التجارة غري املحددة على الأرا�ضي
ر�سميا بتجارة الأفيون.
ال�صينية وال�سماح
ً
بالنتيجة ،وقعت الأط��راف املت�صارعة
اتفاقية «تيان جني» ( )1858وفتحت
ال�صني مبوجبها  5موانئ جديدة للتجارة

التجارة
واالقت�صاد
يف العالقات
الدولية:
حروب من
دون نار..
ولكن قد
ت�شعلها...
تعترب احلرب التجارية ظاهرة قدمية
يف العالقات الدولية ،فاملبد�أ االقت�صادي
ال�شهري «دعه يعمل ،دعه مير» Laissez
 ، faire laissez passerكان يف الأ�سا�س
ملواجهة ت� ّ
�دخ��ل ال��دول��ة يف االقت�صاد،
وملواجهة احلمائية التجارية ،وفر�ض
القيود على حركة ال�سلع بني الدول.
م��ن احل���روب التجارية التي �شهدها
ال��ع��امل خ�لال ق���رون ما�ضية ،احل��رب
الإنكليزية -الهولندية الأوىل التي
ن�شبت ب�سبب التناف�س التجاري والبحري
والع�سكري املتزايد بني الدولتني .انتهت
هذه احلرب بتوقيع اتفاقية و�ستمن�سرت
( )1654واعرتاف هولندا بقانون املالحة
الإنكليزي الذي يح�صر التبادل التجاري
مع اململكة ب�سفنها فقط �أو بتلك التي
ت�صل �إىل موانئها من دون املرور مبوانئ
و�سيطة.
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ويف القرن التا�سع ع�شر ن�شبت بني ال�صني
والإمرباطورية الربيطانية حرب الأفيون
الأوىل ( )1842 - 1839ب�سبب حماولة
احلد من زراعة الأفيون وجتارته
ال�صني
ّ
�أو ا�سترياده ،يف حني كانت بريطانيا
ترغب يف الو�صول �إىل الأ�سواق ال�صينية
وت�صدير �سلعها ال�صناعية احلديثة �إليها.
ومبوجب اتفاقية «نان جنج» املربمة
ب�ين البلدين يف ال��ع��ام  ،1842دفعت
بكني للندن غرامات كبرية ،وفتحت
املوانئ ال�صينية �أم��ام ال�سفن التجارية
الإنكليزية ،و�أ�صبحت هونغ كونغ
م�ستعمرة بريطانية.
ت�ستقر الأم��ور عند هذا احل� ّ�د ،فقد
مل
ّ
اندلعت ح��رب الأف��ي��ون الثانية (1857
–  )1860ب�سبب حم���اوالت بريطانيا
متهيد الطريق للو�صول �إىل مناطق
ال�صني الداخلية واال�ستيالء على موانئها

الدولية.
�أ�سباب حرب اال�ستقالل الأمريكية
( ،)1783-1775التي � ّأدت �إىل اعرتاف
بريطانيا با�ستقالل ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،مل تكن بدورها بعيدة من
العوامل التجارية واالقت�صادية.
وخ�لال القرن الع�شرين� ،شهد العامل
عدة ح��روب جتارية �أمريكية ،منها:
حرب الدجاج مع �أوروب��ا (،)1963-1930
ح��رب ال�سيارات م��ع اليابان ()1982
حرب اخل�شب مع كندا ( ،)1982وحرب
الفوالذ مع �أوروبا ودول �أخرى (.)2002

احلروب االقت�صادية

تت�ضمن احلرب االقت�صادية كل الأدوات
ّ
االقت�صادية التي ميكن �أن ي�ستخدمها
طرف (�أو �أطراف) �ضد �آخر (�أو �آخرين).
وهي ت�شمل احلرب التجارية مثل فر�ض

ال��ر���س��وم اجلمركية ،واحل���رب املالية
كحظر الأن�شطة امل�صرفية والتحويالت
املالية ،واملقاطعة االقت�صادية باحلظر
ال�شامل على �سلع الدولة ومنتجاتها
امل�ستهدفة� ،أو احل�����ص��ار االق��ت�����ص��ادي
(ال�شامل �أو اجلزئي) ،و�صناعة الأزمات
االقت�صادية ،كالتالعب بالبور�صة �أو
العملة املحلية وال�سندات ،واحتكار

العقوبات االقت�صادية

�سلعة ا�سرتاتيجية (�أو �سلع) تطلبها
الدولة امل�ستهدفة� ،أو �إغراق �أ�سواق هذه
الدولة مبنتج �أو منتجات معينة ل�ضرب
منتجاتها الوطنية.

طبيعة �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو ع�سكرية.
ت�شمل هذه العقوبات فر�ض جمموعة
من القيود على التجارة الدولية مع
البلد امل�ستهدف  ،وقد ت�شمل حظر �أنواع
معينة من الأ�سلحة �أو الغذاء والأدوي��ة،
�أو امل��واد اخل��ام ،واحل� ّ�د من الت�صدير �إىل
ه��ذا البلد �أو اال���س��ت�يراد منه ،بهدف
ال�ضغط عليه لتغيري �سيا�ساته يف جمال
ما� ،أو لإرغامه على تقدمي تنازالت يف
ق�ضية ما� ،أو للق�ضاء على �إمكاناته
الع�سكرية.
لقد �أ�صبحت العقوبات �إح��دى �أدوات
ال�سيا�سات اخلارجية للدول الكربى،
ً
عو�ضا عن
ت�ستخدمها هنا وه��ن��اك
االنخراط يف حمالت ع�سكرية مكلفة
وغري م�ضمونة العواقب.
ّ
ومتثل املادتان  39و 41من ميثاق الأمم
املتّ حدة الإطار القانوين الذي ت�ستند �إليه

احلرب االقت�صادية احل�صرية

هو م�صطلح ُي�ستخدم لو�صف ال�سيا�سة
االقت�صادية التي يتم اتّ باعها كجزء من
عملية ع�سكرية خالل زمن احلرب.
وهي تهدف �إىل اال�ستيالء على ع�صب
امل��وارد االقت�صادية يف الدولة امل�ستهدفة
لتمكني اجلي�ش املهاجم من العمل
بكفاءة عالية� ،أو حلرمان العدو من
هذه امل��وارد .وت�شمل احلرب االقت�صادية
اال�ستيالء على الأ���ص��ول املالية للعدو
ومنع الت�صدير واحل�صار .وقد متتد احلرب
االقت�صادية �إىل زمن ال�سلم من خالل
املناف�سة على الأ�سواق.

ه��ي ج��م��ل��ة ال��ت��داب�ير والإج������راءات
االقت�صادية واملالية التي تفر�ضها دولة
ّ
منظمات �أو هيئات دولية �أو
�أو دول �أو
�إقليمية ،على دولة �أو تنظيم �أو �شركة
�أو غريها ،على خلفية القيام ب�أعمال
عدوانية �أو تهديد ال�سلم الدويل� ،أو حلمل
ذلك الطرف على تقدمي تنازالت ذات

ّ
حتديدا)،
املنظمة الدولية (جمل�س الأمن
ً
يف فر�ض عقوبات اقت�صادية على دولٍ
يقرر جمل�س
معينة .فوفق امل��ادة ّ ،39
الأمن �إذا كان ما �أقدمت عليه �إحدى
اً
إخالل
تهديدا لل�سلم �أو �
ي�شكل
الدول
ّ
ً
لاً
فيقدم
به �أو عم من �أعمال العدوان،
ّ
يقرر ما يجب اتّ خاذه من
تو�صياته� ،أو ّ
وتن�ص املادة  41على �أ ّنه ملجل�س
التدابري.
ّ
يقرر ما يجب اتخاذه
الأمن �أن ّ
ّ
من التدابري التي ال يتطلب
تنفيذها ا�ستخدام القوات
ّ
امل�سلحة ،وله �أن يطلب من
�أع�ضاء الأمم املتحدة تطبيق
ه��ذه ال��ت��داب�ير ،وم��ن بينها
وق��ف ال�صالت االقت�صادية
وامل����وا�����ص��ل�ات احل���دي���دي���ة
والبحرية واجل��وي��ة والربيدية
والربقية والال�سلكية وغريها
من و�سائل املوا�صالتً ،
وقفا
جزئيا �أو ك� ّ�ل� ً�ي��ا� ،أو قطع
ً
العالقات الدبلوما�سية مع
الدولة املعنية.
�شهد العامل ا�ستخدام �سالح
ال��ع��ق��وب��ات االق��ت�����ص��ادي��ة يف
ٍ
حقب غابرة ،و� ً
أي�ضا يف الع�صر احلديث،
فقد ا�ستخدمته ع�صبة الأمم �ضد �إيطاليا
بعد غزوها �إثيوبيا يف العام ّ � .1935أما
خالل العقود الأربعة الأوىل التي �أعقبت
قيام الأمم املتّ حدة ،فلم ت�صدر قرارات
عن جمل�س الأمن الدويل ب�ش�أن العقوبات
االقت�صادية � اّإل يف حالتني ،هما :رودي�سيا
( )1966وجنوب �أفريقيا ( .)1977ولكن
بعد انتهاء احلرب الباردة ،جل أ� جمل�س
الأمن ب�صورة متزايدة �إىل فر�ض العقوبات
االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ي �شملت ،ال��ع��راق
ً
�سابقا وهاييتي وال�صومال
ويوغ�سالفيا
وليبيا و�أنغوال ورواندا وال�سودان.
من �أب��رز احل��االت التي فر�ضت فيها
عقوبات اقت�صادية على بع�ض الدول ما
ي�أتي:
 ك��وب��ا :فر�ضت عليها ال��والي��اتاملتّ حدة عقوبات اقت�صادية يف العام ،1962
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درا�سات
و�أبحاث
بهدف الإطاحة برئي�سها (الراحل) فيدل
كا�سرتو الذي كان ُيعترب عد ًوا للواليات
املتحدة وللنظام الر�أ�سمايل الغربي.
ُ
 رودي�سيا اجلنوبية (زميبابوي) :فر�ضتعليها ع��ق��وب��ات يف ال��ع��ام  1966بعد
�إعالن ال ّ
أقلية البي�ضاء فيها اال�ستقالل
ٍ
جانب واح��د ،و ُرفعت العقوبات يف
من
العام  1969بعد مباحثات � ّأدت �إىل و�صول
حكومة ذات غالبية �سوداء.
 جنوب �أفريقيا :فر�ضت الأمم املتّ حدة�سل�سلة خطوات لل�ضغط على نظام
«الأب��ارت��اي��د» (التمييز العن�صري) يف
جنوب �أفريقيا ،و�شملت تلك اخلطوات
ا�ستمرت حتى
�واع��ا من العقوبات
�أن� ً
ّ
انتخاب وتن�صيب حكومة غري عن�صرية
فيها (�أيار .)1994
 ك��وري��ا ال�شمالية :تفر�ض الأمماملتّ حدة عقوبات على كوريا ال�شمالية
منذ العام  2006ب�سبب اختباراتها النووية
وال�صاروخية .وقد و�ضع جمل�س الأمن
�أ�سماء عد ٍد من الكوريني ومن الهيئات
مما ُي ِ
خ�ض ُعهم
على القائمة ال�سوداءّ ،
ملنع دويل من ال�سفر ف�ضلاً عن جتميد
ٍ
الأ�صول ،ب�سبب دورهم يف برامج كوريا
ّ
واملتعلقة بال�صواريخ
ال�شمالية النووية
البال�ستية.
 �إيران :منذ منت�صف ت�سعينيات القرناملا�ضي ،وبعد ظهور املعلومات الأوىل
عن �شروع �إي��ران يف برناجمها النووي،
بد�أت الدول الغربية تتّ خذ تدابري لثنيها
امل�ضي يف هذا الربنامج عرب حماولة
عن
ّ
حرمانها م�صادر التمويل والتكنولوجيا.
وق��د فر�ض جمل�س الأم��ن ال��دويل �أرب��ع
جمموعات من العقوبات �ضد �إيران يف:
كانون الأول � ،2006آذار � ،2007آذار 2008
وح��زي��ران  .2010كما فر�ضت الواليات
املتّ حدة واالحتاد الأوروبي جمموعة �أخرى
من العقوبات على �إيران ،بد�أت بتلك
التي فر�ضتها �أم�يرك��ا عقب اقتحام
الطالب الإيرانيني �سفارة الواليات املتّ حدة
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يف ط��ه��ران ،واحتجازهم دبلوما�سيني
رهائن يف العام .1979
ب��د�أ رف��ع العقوبات عن �إي��ران عقب
تو�صلت �إليه
�إق��رار االتفاق النووي الذي ّ
لكن
مع جمموعة « »1+5يف العام .2015
ّ
الواليات املتّ حدة عادت وان�سحبت من
االتفاق ( ،)2018وفر�ضت على طهران
أ�شد العقوبات االقت�صادية متّ همة �إياها
� ّ
ّ
بالتدخل يف ���ش ��ؤون بع�ض دول ال�شرق
الأو�سط ،وبتطوير برناجمها ال�صاروخي
والبال�ستي� ،إ�ضافة �إىل دعم كيانات
�سيا�سية وع�سكرية تتّ همها الواليات

� ّإم���ا ب���أوام��ر تنفيذية م��ن الرئي�س �أو
بت�شريعات من الكونغر�س الأمريكي،
وه��دف��ت �إىل ال�ضغط على ه��ذا البلد
املتّ هم برعاية الإره���اب .ففي ت�شرين
الثاين  ،1997فر�ض الرئي�س الأمريكي
الأ�سبق بيل كلينتون عقوبات مالية
وجت��اري��ة على ال�سودان ،متّ مبوجبها
جتميد الأ�صول املالية لل�سودان ،ومنع
ت�صدير التكنولوجيا الأمريكية �إليه،
ف�ضلاً عن منع ال�شركات الأمريكية
واملواطنني الأمريكيني من اال�ستثمار
يف هذا البلد .ا�ستمرت تلك العقوبات

املتّ حدة بالإرهاب.
 العراق :فر�ض جمل�س الأم��ن الدويلعقوبات على العراق بعد غزوه الكويت
يف العام ّ � 1990إبان عهد الرئي�س الأ�سبق
���ص��دام ح�����س�ين ،ك��م��ا ف��ر���ض��ت عليه
ال��والي��ات املتّ حدة وحلفا�ؤها الغربيون
عقوبات اقت�صادية م��وازي��ة .وا�ستمر
خ�ضوع العراق لتلك العقوبات حتى
أقر جمل�س الأمن �إلغاءها
العام  2010حني � ّ
عمليا يف
ر�سميا رغم � ّأن بع�ضها �ألغي
ً
ً
الفرتة التي تلت الغزو الأمريكي للعراق
يف العام .2003
 ال�سودان :فر�ضت الإدارات الأمريكيةاملتعاقبة يف البيت الأب��ي�����ض �سل�سلة
عقوبات اقت�صادية على ال�سودان �صدرت

حتى �أعلن البيت الأبي�ض يف  13كانون
جزئيا لبع�ضها نتيجة
رفعا
الثاين ً 2017
ً
بالتقدم الذي �أح��رزه ال�سودان،
ملا و�صفه
ّ
لكن الإدارة الأمريكية �أبقته على
الئحة الدول الداعمة للإرهاب.

العقوبات الذكية

نتيجة للأزمات الإن�سانية العديدة التي
�سببتها العقوبات االقت�صادية ال�شاملة
ّ
يف �أكرث من دولة ،بد�أت القوى الكربى
تتّ جه نحو «العقوبات الذكية» التي
تعترب �أك�ثر «منطقية» و«�أخالقية»
م��ن ال��ع��ق��وب��ات ال�����ش��ام��ل��ة .و ُيق�صد
بالعقوبات الذكية تلك التي ت�ستهدف
القادة ال�سيا�سيني والع�سكريني �أو بع�ض

امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ذات العالقة ،وتتجنّ ب
باملت�سببني يف
وتتعمد الإ�ضرار
غريهم،
ّ
ّ
احل��وادث �أو الق�ضايا التي على �أ�سا�سها
ُف��ر���ض��ت ال��ع��ق��وب��ات دون غ�يره��م من
امل��دن��ي�ين الأب���ري���اء .ت�شمل العقوبات
�واع��ا متعددة من التدابري،
الذكية �أن� ً
من بينها ،منع احل�صول على ت�أ�شريات
لل�سفر �أو ال�سفر ،وجتميد الأ�صول املالية،
وغريها.

ربا � ّأن «امليل
الأوروب��ي ماريو دراغ��ي معت ً
جد ًيا على
نحو احلمائية
ّ
ي�شكل خط ًرا ّ
منو الإنتاجية والنمو املحتمل لالقت�صاد
العاملي» .ونقلت وكالة «فران�س بر�س»
عن خرباء اقت�صاديني لدى «اوك�سفورد
ايكونومك�س» � ّأن «تباط�ؤ اقت�صاد ال�صني
ب�سبب الر�سوم اجلمركية �سينعك�س
�سلبا على االقت�صادات الأخرى يف �آ�سيا،
ً
وخارجها ،وعلى �أملانيا».
ّ
التوقف عند ما
وي��دع��و اخل�ب�راء �إىل
ّ
متثله التجارة من �أهمية بالغة يف نقل
التكنولوجيا وال�سلع وت��وف�ير �أج��واء

التبادالت التجارية يف كل �أنحاء الكرة
الأر���ض��ي��ة .ل��ذل��ك� ،أدى فر�ض الرئي�س
ر�سوما جمركية على العديد
االمريكي
ً
من ال�سلع واملنتجات ال�صينية والأوروبية
وال��ه��ن��دي��ة وغ�ي�ره���ا� ،إىل م��وج��ة من
املخاوف عربت عنها مراجع وهيئات
اقت�صادية عاملية .وقد حذّ ر �صندوق النقد
ال���دويل ع��دة م��رات منذ ت��وليّ الرئي�س
ترامب مهماته ب� ّأن � ّأي حماولة حمائية
�سيكون لها انعكا�سات عاملية.
كما �أق� ّ�ر الرئي�س اجلديد لالحتياطي
الفدرايل الأمريكي ج�يروم ب��اول والذي
ّ
�ستمثل
عينه ترامب ،ب� ّأن حر ًبا جتارية
ّ
«خط ًرا �أكرب على الآفاق االقت�صادية»،
�شدد عليه رئي�س امل�صرف املركزي
وهو ما ّ

املناف�سة ومقاومة االحتكار ،ما ي� ّؤدي �إىل
تقدميها للم�ستهلك ب�أ�سعار تناف�سية.
ففر�ض ال�ضرائب على ال��واردات �سي� ّؤدي
حتما �إىل زي��ادة يف الأ�سعار يف خمتلف
ً
أك��دت��ه �شركة
القطاعات ،وه��و م��ا � ّ
نبهت
«تويوتا» لت�صنيع ال�سيارات التي ّ
حتما
�إىل � ّأن ارتفاع �أ�سعار ال�صلب �سريفع
ً
�أ�سعار �سياراتها .كما حذّ رت ال�صني من
ٍ
ب�شكل مبا�شر
� ّأن فر�ض الر�سوم �سي�ؤذي
م�صالح امل�ستهلكني الأم�يرك��ي�ين.
فزيادة �أ�سعار املواد اال�ستهالكية �ست� ّؤدي
ي�شكل خط ًرا
�إىل �إبطاء اال�ستهالك ،ما
ّ
على النمو الأمريكي الذي يعتمد عادة
على ا�ستهالك الأُ�سر.
ويقول �صندوق النقد ال��دويل � ّإن �أ�ضرار

هل تتدحرج كرة الثلج؟

يعتمد من��و االقت�صاد العاملي على

القرار الأمريكي بفر�ض ر�سوم جمركية
على واردات ال�صلب والأملنيوم �ست�شمل
� ً
أي�ضا االقت�صاد الأمريكي نف�سه ،مبا يف
ذلك قطاعات الت�صنيع والبناء.
الأمر الأخطر � ّأن فر�ض ر�سوم على منتج
�أو �أكرث �أو على �سلع ،ميكن �أن يفتح
ٍ
ب�شكل
بالرد� ،ست� ّؤثر
الباب �أمام �إجراءات
ّ
كبري على قطاعات �أخ��رى ،ومن ثم
تتدحرج كرة الثلج من حرب جتارية
�دد اقت�صادات
حم���دودة �إىل عاملية ت��ه� ّ
العامل ،ورمب��ا تن� أش� ح��روب ع�سكرية
ب�سببها.
� ّأما امل�صطلح الأحدث يف �إطار ال�سجال
عامليا حول الر�سوم اجلمركية فهو
الدائر
ً
«الرتهيب االقت�صادي» ،والذي ا�ستخدمته
الناطقة با�سم وزارة اخلارجية ال�صينية.
و ُيفهم من ت�صريحات امل�س�ؤولة ال�صينية
� ّأن ال�صني ورمبا غريها من التكتّ الت
التحول من «احلرب
االقت�صادية ،تخ�شى
ّ
التجارية» �إىل «الرتهيب االقت�صادي»،
وهو ال ي�شمل فر�ض الر�سوم فقط ،بل رمبا
يتعداه �إىل �سيا�سات وقيود �أخرى ،بهدف
ّ
حتول
«ترهيب» الطرف امل�ستهدف من ّ
احل��رب التجارية �إىل ح��رب اقت�صادية
�أ�شمل ،ورمبا اىل حروب نارية ي�صبح من
ال�صعب تفاديها...

مراجع:

• https://arabic.rt.com/world
• https://ar.wikipedia.org/
• https://en.wikipedia.org/
_wiki/Economic_sanctions
• http://www.aljazeera.
net/encyclopedia/
conceptsandterminology
• https://www.cfr.org/
backgrounder/what-areeconomic-sanctions
• https://en.wikipedia.org/
wiki/China-United-Statestrade-war
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�إعداد :د� .أحمد �سيف الدين � -ضابط متقاعد

فل

�سطني
د
و
ل
ة
حت
ت
ا
ال
ح
تالل �أو اال

�ستيطان؟؟؟

ت��داول��ت و�سائل �إع�لام يف
الآون��ة الأخ�يرة وبالتزامن
مع اجتماعات اجلمعية العامة
توجها
للأمم املتحدةّ � ،أن هناك
ً
لدى ال�سلطة الفل�سطينية لإعالن
فل�سطني «دولة حتت االحتالل».
ي�ستخدم هذا امل�صطلح للمرة
الأوىل يف تلميح �إىل رّ
تعث احلل
ال�سلمي القائم على �أ�سا�س
دولتني ،ويعترب ر ًدا غري مبا�شر
على اعرتاف بع�ض الدول بالقد�س عا�صمة
لإ�سرائيل .ويطرح هذا امل�صطلح اجلديد ،عدة
نقاط للبحث� ،أهمها :االحتالل وااللتزامات
القانونية ،والو�ضع القانوين لفل�سطني،
واخليارات املتداولة.

االحتالل يف القانون الدويل العام

ٍ
ب�شكل
يرف�ض القانون ال��دويل العام
قاطع االحتالل بجميع �أ�شكاله� ،سواء
�م��ا ،وه��و ي�شجبه،
�أك��ان م�ؤقتً ا �أو دائ� ً
ويعمل على �إنهائه ،وحم��و �آث���اره .و�أي
�شعب يقع حت��ت االح��ت�لال ،ي�صبح
تلقائيا حتت الإ�شراف الدويل من خالل
ً
منظمة الأمم املتحدة امل�س�ؤولة عن
ال�سلم والأمن الدوليني.
وق���د ن��� ّ��ص م��ي��ث��اق الأمم امل��ت��ح��دة يف
دي��ب��اج��ت��ه ،ع��ل��ى الإمي�����ان باحلقوق
الأ�سا�سية للإن�سان ،واالم��ت��ن��اع عن
القوة يف العالقات الدولية.
ا�ستخدام
ّ
ن�صت امل���ادة الأوىل على منع
كما ّ
الأ���س��ب��اب ال��ت��ي ت��ه��دد ال�سلم والأم���ن
ون�صت املادة الثانية بفقرتها
الدولينيّ .
الرابعة على امتناع الدول الأع�ضاء يف
القوة،
املنظمة عن التهديد با�ستعمال ّ
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�أو ا�ستعمالها �ضد اال�ستقالل ال�سيا�سي
و�سالمة الأرا�ضي لأي دولة .كما يحدد
امليثاق الإج����راءات ال��واج��ب اتخاذها
�ضد �أي دولة معتدية ،وقد متّ تخ�صي�ص
ّ
الف�صل ال�ساد�س للإجراءات ال�سلمية،
وال�سابع لردع الدولة املعتدية.
واعتربت حمكمة العدل الدولية يف
العديد من الفتاوى ،وبخا�صة فتواها
يف ق�ضية اجلدار العازل الذي بناه العدو
الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي املحتله ،و�إجراءات
�أخرى اتخذها جرائم حرب(.)1
مبوجب القوانني التي تطبق فور ن�شوب
ح��رب ،ثمة ال��ت��زام��ات قانونية على
التقيد بها ،وهي تبقى
�سلطة االحتالل
ّ
قائمة �إىل حني زوال االحتالل .وقد وردت
هذه االلتزامات يف قانون الهاي للعام
1907وخ�صو�صا الالئحة املرفقة باتفاقية
ً
الهاي الرابعة (امل��واد ،)56-42واملتعلقة
ب��اح�ترام �أع���راف احل���رب وق��واع��ده��ا،
وحماية املدنيني يف الأرا���ض��ي املحتلة.
ووفق امل��ادة « :42يعترب الإقليم حمتلاً
خا�ضعا ل�سلطة
فعليا
عندما ي�صبح
ً
ً
اجلي�ش املعادي ،وال ميتد االحتالل �إلاّ
�إىل الأقاليم التي تقوم فيها هذه ال�سلطة
وت��ك��ون ق���ادرة على تدعيم نفوذها

فيها»ّ � .أم��ا اتفاقيات جنيف الأربعة
للعام  1949فتن�ص � ً
أي�ضا ،على حماية
املدنيني والأع��ي��ان ،يف �أثناء النزاعات
امل�سلحة ومنذ اندالعها .ح��ددت هذه
ٍ
ب�شكل مف�صل االلتزامات
االتفاقيات
القانونية التي تقع على عاتق �سلطة
االح��ت�لال .كما ح��ددت املحظورات،
وخ�����ص��و�ً��ص��ا تهجري ال�����س��ك��ان ،ونقل
مواطني العدو لإ�سكانهم يف الأرا�ضي
املحتلة .وهناك مواثيق دولية كثرية
ترعى ه��ذا امل��و���ض��وع ،منها الإع�لان
العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل،
واملحكمة الدولية اجلزائية الدائمة
(نظام روم��ا) التي جاء يف نظامها � ّأن
�ضد
جرائم العدوان ،واحلرب ،واجلرائم ّ
الإن�سانية والإبادة هي جرائم دولية.
ات��خ��ذت ال�شرعية ال��دول��ي��ة ممثلة
مبنظمة الأمم املتحدة ،مئات القرارات
املتعلقة بفل�سطني املحتلة ،من دون �أن
ُينفّ ذ منها قرار واحد .فمجل�س الأمن
املعني الأول بال�سالم� ،أ���ص��در ق��رارات
ك��ث�يرة ،ترف�ض اجل��رائ��م والإج����راءات
واالرت��ك��اب��ات التي تقوم بها �سلطة
االح��ت�لال الإ�سرائيلي وت�ستنكرها،
وتعلن م�شروعية احلقوق الفل�سطينية

جازمة باحلفاظ عليها .اجلمعية العامة
�أ�صدرت � ً
أي�ضا ع�شرات القرارات يف ال�سياق
(ن�ص على
نف�سه ،ومنها القرار ّ 1947\181
تق�سيم فل�سطني �إىل دولتني ،يهودية
على  %55من الأر�ض ،وعربية على%45
منها) ،والقرار (1948\194القا�ضي بعودة
الالجئني الفل�سطينيني �إىل �أر�ضهم)،
اللذين اعتربا �شرطني لقبول ع�ضوية
�إ���س��رائ��ي��ل يف الأمم امل��ت��ح��دة ،فقبلت
بهما حلني قبول ع�ضويتها ثم عادت
وتن�صلت منهما .ومن القرارات املهمة
ّ
� ً
أي�ضا يف هذا املجال ،قرار اجلمعية العامة
ال���رق���م1960\1514وال���ذي ق�ضى بت�صفية
اال�ستعمار واالحتالل ،وا�ستقلت على
�أث��ره عدة دول .وال��ق��رار 1975\3379الذي
اعترب ال�صهيونية �شكلاً من �أ�شكال
لكن اجلمعية العامة عادت
العن�صرية،
ّ
عنه قبل م�ؤمتر مدريد .والقرار 1982\123
الذي ق�ضى بطرد �إ�سرائيل من اجلمعية
العامة وبفر�ض ح�صار �سيا�سي وع�سكري
واقت�صادي عليها(.)2

تطورات الو�ضع القانوين لفل�سطني

ال ي�شبه االحتالل ال�صهيوين لفل�سطني
�أي اح��ت�لال �آخ���ر .فهو ا�ستعمار قام
على �أ�ساطري وهمية ،وا�ستمر بالتطهري
ال��ع��رق��ي ،وب��ال��ق��وة يف م��واج��ه��ة احل��ق

بالقوة.
ال�شرعي
ّ
ّ
1916وقعت اتفاقية �سايك�س
يف العام
ب��ي��ك��و ال���ت���ي ق�����س��م��ت ال��ن��ف��وذ بني
ال���دول وك��ان��ت فل�سطني م��ن ن�صيب
بريطانيا .بعد �سنة �صدر وع��د بلفور،
ث� ّ�م و�ضعت فل�سطني حت��ت االن��ت��داب
الإنكليزي( ،)1920وبا�شرت ال�صهيونية
تنفيذ املخطط اال�ستعماري .ففي العام
� 1947صدر قرار التق�سيم� ،أعقبه قيام
كيان العدو «�إ�سرائيل» .وجرت احلرب
العربية – الإ�سرائيلية الأوىل وانتهت
بهزمية ال��ع��رب ،ث��م ُو���ض��ع��ت ال�ضفة
الغربية حتت الإدارة الأردنية ،وقطاع
غ��زة حتت الإدارة امل�صرية .بعد حرب
حزيران  1967احتلت �إ�سرائيل ال�ضفة
ً
والحقا �ضمت
وغ��زة و�سيناء واجل��والن،
القد�س واجلوالن .يف العام  ،1974اعتربت
منظمة التحرير الفل�سطينية املمثل
ال�شرعي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني،
واعرتفت بها اجلمعية العامة ب�صفة
مراقب ،وخالل العام � 1988أعلن الأردن
فك االرتباط الإداري مع ال�ضفة الغربية،
ثم �أعلنت منظمة التحرير من تون�س
ّ
قيام ال��دول��ة الفل�سطينية التي نالت
اع�تراف  94دول��ة ،و�شاركت يف م�ؤمتر
م��دري��د لل�سالم بعد اع�تراف��ه��ا بقرار
تق�سيم فل�سطني� .أعقب ذلك تعديل

امليثاق الفل�سطيني واالع�ت�راف بحق
�إ�سرائيل بالوجود ،ونبذ الكفاح امل�سلح،
ٍ
بدولة على �أر�ض ال�ضفة ،وتوقيع
والقبول
ن�ص هذا االتفاق يف مادته
اتفاق �أو�سلوّ .
الأوىل على �إن�شاء �سلطة فل�سطينية
وحكومة ،وجمل�س ت�شريعي .ولكن
مقيدة� ،إذ ن�صت املادة
هذه ال�سلطة كانت ّ
� 9صراحة على � ّأن �أي ت�شريع يعدل �أوامر
ع�سكرية �أو يلغيها �سيكون باطلاً .
ن�ص االت��ف��اق على �إن�شاء جلنة
كما ّ
ارتباط م�شرتكة لتف�سري النقاط مو�ضع
اخلالف ،ومتّ تق�سيم الأرا�ضي �إىل ثالث
فئات ،الفئة «�أل��ف» تخ�ضع لل�سلطة
الفل�سطينية ،والفئة «ب���اء» تخ�ضع
ل�سلطة �أمنية م�شرتكة ،والفئة «ج»
حتت �سلطة االحتالل و�إدارة ال�سلطة.
وجرت االنتخابات الفل�سطينية وانتقلت
الثورة الفل�سطينية �إىل احلكم ،وبذلك
متّ تقييدها.
انتهت الأمور �إىل احتالل العد ّو مناطق
ال�سلطة وا�ستمرت �أعمال اال�ستيطان
وبناء اجل��دار العازل ال��ذي ا�ستهلك ما
ن�سبته  %2من �أر�ض ال�ضفة (ت�شكل %20
من �أر�ض فل�سطني التاريخية)ّ ،
وقطعها
�إىل  8كانتونات و 64معزلاً  .للدولة ثالث
عنا�صر :ال�شعب والأر�ض وال�سلطة ي�ضاف
�إليها االع�تراف ال��دويل وقد حظيت به
فل�سطني (كدولة مراقبة)
يف العام  .2012بالن�سبة �إىل
ال�شعب ف� ّإن ن�صفه يف الداخل
ون�صفه الآخ���ر يف ال�شتات،
والإقليم (�أي الأر���ض) عبارة
ع��ن غ���زة امل��ح��ررة ظ��اه��ر ًي��ا
وامل��ح��ت��ل��ة ف��ع��ل� ً�ي��ا ،وال�ضفة
جغرافياّ � ،أما ال�سلطة
املمزقة
ً
فمقيدة باالحتالل وال متلك
ّ
�أي ���س��ي��ادة� .إذ � ّإن ال�سلطة
اال�سمية بيد الفل�سطينيني
والفعلية ب��ي��د االح��ت�لال،
وب��ذل��ك حت��ل��ل الأخ��ي�ر من
م�����س��و�ؤل��ي��ات��ه جت���اه ال�شعب
الفل�سطيني يف حني �أ�صبحت
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ال�سلطة الفل�سطينية يف مواجهة �شعبها
واملجتمع ال��دويل .فقد ا�ستمر العدو يف
اال�ستيطان ويف نهب ث��روات ال�سكان
وم�����ص��ادرة �أرا�ضيهم وممار�سة العنف
�ضدهم ،فيما ال متلك ال�سلطة من
�أمرها �شيئً ا ،وال متلك قوت يومهاّ � .أما
املعادلة فباتت :احتالل يبتلع الأر�ض ،وال
ٍ
بت�سوية،ويراوغ لك�سب الوقت.
يرغب
وما يعرتف به �أو يعر�ضه للتفاو�ض -و�إن
ً
اعرتافا منه �أ ّن��ه حمتل-ال
كان ذلك
إقليما لدولة .وال�سلطة
ميكن اعتماده � ً

اعتبار ًيا ال يغيرّ من الواقع �شيئً ا .ثم
جاء قانون القومية الذي اعترب فل�سطني
أبعادا
دولة لليهود ،لي�ضيف �إىل الو�ضع � ً
خطرية .لذلك ُطرحت اخليارات الآتي
ذكرها:
اخليار الأول� :إع�لان فل�سطني دولة
حتت االحتالل ،وهو خيار لي�س له نتائج
ّ
بحل ال�سلطة
قانونية ويت�ضمن التلويح
الفل�سطنية ،وح� ّ�ل م�ؤ�س�ساتها ،التي
ا�ستغرق بنا�ؤها ع�شرات ال�سنني ،ما يعني
ع��ودة ال�شعب الفل�سطيني �إىل نقطة
ال�صفر .ويف حني ال ميكن ر�صد جميع
�سلبيات ه��ذا اخليار ،ف ��إن الإيجابية

اخليار الثالث� :إعالن احتاد كونفدرايل
مع الأردن ،وهو خيار يرف�ضه الأردن ،قبل
قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة ذات قرا ٍر
خ�صو�صا و� ّأن ن�سبة �سكانه
ح ٍر م�ستقل،
ً
من �أ�صل فل�سطيني تبلغ نحو  60يف
املئة .كما � ّأن هذا اخليار يعترب انت�صا ًرا
لر�أي �صهيوين يقول ب� ّأن الأردن هو الوطن
الفل�سطيني البديل.
اخل��ي��ار ال��راب��ع :خيار قيد ال��در���س يف
الدوائر ال�صهيونية ،وك��ادت حكومة
العدو �أن تلج أ� �إليه خالل العام � ،2006إلاّ
� ّأن تداعيات ان�سحابها من لبنان خالل
العام � 2000أوقفت تنفيذه ،ويق�ضي ب�أن
حتتفظ �سلطة االحتالل مبا ت�شاء من
ال�ضفة وترتك باقي املناطق حما�صرة.
توحي التطورات الأخ�يرة ب �� ّأن هناك
دوليا حلل �شامل مل يتبلور م�ضمونه
ت�صو ًرا ً
ٍ
ب�شكل وا�ضح وعلني (�صفقة القرن).
ُواجه �سلطة االحتالل بقرارات
وعندما ت َ
ال�شرعية الدولية وح��ق الفل�سطنيني
ترد ب�أ ّنها مل حت�صل
بتقرير م�صريهمّ ،
على كامل الوطن الذي وعدها به العامل
بعد احل��رب العاملية الأوىل .و�شعارها
ما زال «دول��ة �إ�سرائيل من الفرات �إىل
النيل.»...

الهوام�ش:

م��ن جهتها ال ت�ستطيع ال��ن��زول عن
«�شجرة �أو�سلو» وترك احلكم� ،أوحتقيق
اال�ستقالل على �أر���ض ممزقة تتناق�ص
كل يوم ،ويف ّ
ظل ق��رارات دولية فارغة
من م�ضمونها وا�ستيطان ال رجعة فيه
�إىل الوراء.

اخليارات املتداولة

جاءت التطورات الأخرية ب�شان القد�س
تعقيدا� ،إذ اعرتفت بع�ض
لتزيد الو�ضع
ً
الدول بالقد�س عا�صمة �أبدية ال�سرائيل،
ومت �شطبها م��ن الئ��ح��ة ال��ت��ف��او���ض.
رد اجلمعية العامة بالرف�ض من
وكان ّ
خالل ت�صويت 137دول��ة �ضد القرار ،ر ًدا
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الوحيدة له هي �إعادة ت�أكيد م�س�ؤولية
�سلطة االحتالل املبا�شرة عن ال�شعب
الفل�سطيني ب�شكل ال يحمل االلتبا�س
احلا�صل الآن� ،أو �إع�لان حكومة يف
فعليا
املنفى وهو �أم��ر كانت متار�سه
ً
منظمة التحرير وثبت عدم جدواه.
اخليار الثاين :الإعالن عن دولة ثنائية
القومية ،وهو بحث �أكادميي مطروح
للنقا�ش� ،إلاّ �أ ّنه من الناحية العملية
�أ�صبح متعذ ًرا يف ظل القانون العن�صري
اجل��دي��د للدولة اليهودية ،وم��ع وج��ود
الفروقات االجتماعية وغريها ،وخوف
�سلطة االح��ت�لال م��ن الدميوغرافيا
الفل�سطينية.

(�-) 1أن��ظ��ر :كتابنا جمل�س الأم��ن
ودوره يف حماية ال�سالم الدويل ،من�شورات
احل��ل��ب��ي احل��ق��وق��ي��ة ،ب��ي�روت،2012 ،
�صفحة.180
( -)2ي�صدر جمل�س الأم��ن مقرارات
ع��دي��دة منها ال��ب��ي��ان��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة،
والتو�صيات �إذا كانت م�ستندة للف�صل
ا�ستنادا
ال�ساد�س ،والقرارات �إذا كانت
ً
للف�صل ال�سابع ،فيما ت�صدر اجلمعية
العامة م��ق��ررات ت�سمى تو�صيات� ،إلاّ
اذا حلت حمل املجل�س ،ف�إ ّنها ت�صدر
ق��را ًرا باالحتاد من �أجل ال�سالم� .أنظر:
ال��دك��ت��ور حممد امل��ج��ذوب ،التنظيم
ال��دويل ،من�شورات احللبي احلقوقية،
بريوت ،2005 ،طبعة �أوىل� ،صفحة .247

�إعرف
عدوك
ّ

�إعداد :املقدم با�سم �شعبان  -دكتوراه يف التاريخ احلديث واملعا�صر

مع انتهاء االنتداب الربيطاين
على فل�سطني يف الرابع ع�شر من
�أيار � ،1948أعلن رئي�س اللجنة
التنفيذية للوكالة اليهودية �آنذاك
دايفيد بن غوريون قيام «دولة
�إ�سرائيل» .كان هذا الإع�لان
ال�شرارة التي �أ�شعلت ال�صراع
العربي -الإ�سرائيلي ،فاندلعت
احل��رب العربية  -الإ�سرائيلية
الأوىل وكانت نتيجتها كارثية� ،إذ
ف�شل العرب يف و�أد الدولة املُعلنة
ُ
وا�صطلح على ت�سمية
يف مهدها،
هذه احلرب بالنكبة.

عملية باالك :Operation Balak

منذ ما قبل �إعالن الدولة،
�سعت ال��وك��ال��ة اليهودية
جاهدة يف �سبيل البحث عن
م�صادر لت�سليح ع�صاباتها
املنت�شرة على �أر�ض فل�سطني،
ّ
م�سلحة
وهدفها خلق بيئة
ُت����ره����ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين
متهيدا خللق واقع دميوغرايف جديد
وتدفعهم ملغادرة �أرا�ضيهم
ً
ّ
ً
بقوة ال�سالح ،وا�ستثمار هذا الواقع الحقا يف تنفيذ املخطط
ّ
الرامي لإن�شاء دولة يهودية على �أر�ض فل�سطني.
متكنت
ب�ين ح��زي��ران  1947و  31ت�شرين الأول ،1949
َّ
الوكالة اليهودية من �شراء عدة دفعات من الأ�سلحة من
ّ
خملفات
ت�شيكو�سلوفاكيا .كان بع�ض هذا ال�سالح من
اجلي�ش الأملاين النازي التي �صادرها اجلي�ش الت�شيكو�سلوفاكي
على �أرا�ضيه عند انتهاء احل��رب� ،أو �أ�سلحة �أملانية جديدة
�أُنتجت يف ت�شيكو�سلوفاكيا ما بعد احلرب .وكانت وزارة
الدفاع الت�شيكو�سلوفاكية الطرف ال�شريك يف هذه ال�صفقة.
عقدت الوكالة اليهودية يف  14كانون الثاين � ،1948أحد
ّ
ت�ضمن
الت�سلح مع ت�شيكو�سلوفاكيا ،وقد
�أك�بر عقود
َّ
ت�سليم الع�صابات الإ�سرائيلية مئتي ر�شي�ش و�أرب��ع��ة �آالف
وخم�سماية بندقية و�أكرث من خم�سني مليون طلقة .كان
ونوعا ،دو ٌر
كما
للأ�سلحة امل�ستوردة من ت�شيكو�سلوفاكيا،
ً
ًّ
وحا�سم يف ر�سم موازين القوى بني العرب والإ�سرائيليني ،ما
بار ٌز
ٌ
حد بعيد يف �إجناح جهود الع�صابات اليهودية وقيام
�أ�سهم �إىل ّ
دولة �إ�سرائيل.

ال�سالح الذي قلب املوازين

ال�صهاينة ا�ستغ ّلوا الهدنة
ال�سترياد ال�سالح

َّ
حققت اجليو�ش العربية يف
ً
ملحوظا ،وبخا�صة اجلي�ش اللبناين الذي
تقد ًما
بداية احلرب ّ
وقدم باكورة �شهدائه ،قائد املفرزة اللبنانية
�أبلى بال ًء ح�سنً ا َّ
املالزم الأول حممد زغيب ،الذي ا�ست�شهد على التالل املحيطة
ببلدة املالكية .يف خ�ضم النجاحات العربية فر�ض جمل�س
الأمن ال��دويل ،مبوجب القرار الرقم  ،50هدنة ملدة � 4أ�سابيع
اعتبا ًرا من  11حزيران  ،1948ففقد العرب زخم هجومهم
والتقطت الع�صابات ال�صهيونية �أنفا�سها.
التزم العرب مندرجات ق��رار جمل�س الأم��ن جميعها ،يف
املقابل ا�ستغل ال�صهاينة الهدنة لتح�سني موقفهم الع�سكري،
متعددة،
فانتهكت الع�صابات ال�صهيونية هذا القرار ب�أ�شكال
ّ
منها عمليات التح�صني والرت�صني ،ومهاجمة بع�ض املراكز
العربية لتحقيق ميزات ع�سكرية .لكن الأخطر كان عدم
وقف عمليات ا�سترياد ال�سالح ،و�أبرز هذه العمليات تلك التي
�أُطلق عليها ت�سمية «عملية باالك» .Operation Balak
ٍ
انتهاك
متّ تهريب ال�سالح من �أوروبا �إىل اليهود يف فل�سطني ،يف
وا�ضح لقرار جمل�س الأمن الداعي �إىل مقاطعة الأ�سلحة وحظر
توريدها لطريف النزاع طوال فرتة الهدنةّ � .أدت هذه العملية �إىل
ح�صول الوكالة اليهودية على  25طائرة مقاتلة من نوع Avia
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�إعرف
عدوك
ّ

 199-Sت�شيكو�سلوفاكية
ال�صنع ،وهي �أمنوذج ما بعد
احلرب للمقاتلة الأملانيـة ال�شهيـرة ،109 Messerschmitt Bf
و  61طائرة مقاتلة نوع .Super Marine Spitfire
على الرغم من عدم و�صول كامل الكمية قبل اندالع
القتال� ،إلاّ � ّأن عدد الطائرات الذي توافر ع�شية احلرب ُيظهر
بو�ضوح حجم الرت�سانة احلربية الإ�سرائيلية ال�ضخمة ،ن�سبة
�إىل تلك التي كانت متوافرة لدى العرب .قاد عملية تهريب
الطائرات املقاتلة طيار بريطاين �سابق من القوات اجلوية
امللكية ُيدعى غوردون ليفيت  .Gordon Levettيف البداية
كان ُينظر �إليه ب َر ْي َبة ،لي�س لكونه غري يهودي فقط ،بل
بريطانيا � ً
أي�ضا ،يف وقت كان اليهود يعتربون فيه
لكونِه
ً
�سلطات االنتداب الربيطاين على فل�سطني داعمة للعرب
ومناه�ضة لل�صهيونية.

طائرات و�أطنان من الأ�سلحة والذخرية

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون من
ت���ه���ري���ب �أع��������دا ٍد
كبرية من املقاتلني
و�أطنان من الأ�سلحة
والذخرية ،ومل َّ
تتوقف
ع��ل��ى ال���رغ���م من
ف�ضحها و�إقفال املطار
الت�شيكو�سلوفاكي
الذي كان ُي�ستخدم
ل��ل��ت�����ص��دي��ر نتيجة
�ضغوطات مار�ستها
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
الأم�ي�رك���ي���ة من
ع�سكري
خالل الأمم املتحدة ،بل متّ نقل الن�شاطات �إىل مطا ٍر
ٍ
�آخر قرب مدينة نيك�شيك  Nikšićاليوغو�سالفية.
متكن الإ�سرائيليون من تهريب
مع �إجناز «عملية باالك»
َّ
واملعدات من خمتلف
كميات �ضخمة من الأ�سلحة والذخائر
ّ
العيارات (خفيفة ومتو�سطة وثقيلة)� ،إ�ضافة �إىل الطائرات
املقاتلة التي �سبق ذكرها .ويظهر يف اجلدولني الآتيني جمموع
ما متّ تهريبه يف ّ
ظل هذه العملية:

اعتبا ًرا من حزيران  ،1948متّ تكليف ليفيت مبهمة
ق��ي��ادة مقاتالت  199-Avia Sم��ن مطار ال��ق��وات اجلوية
الت�شيكو�سلوفاكية يف مدينة زاتك  Žatecالتي تبعد نحو 75
(حاليا قاعدة
كلم غرب العا�صمة براغ �إىل مطار �إيكرون
ً
تل ن��وف اجلوية الإ�سرائيلية)،
املهرب من ت�شيكو�سلوفاكيا �إىل �إ�سرائيل يف «عملية باالك»
وك�������ان وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة اجلدول رقم ) :(1ال�سالح َّ
الت�شيكو�سلوفاكي فالدميري
العيار
الكمية
نوع ال�سالح
ك��ل��ي��م��ن��ت�����س Vladimir
 VZ 37الر�شا�ش الأوتوماتيكي
ثقيل
900
 Clementisقد و�ضع مطار بالده
متو�سط
5.515
 MG 34الر�شا�ش الأوتوماتيكي
بت�صرف ع�صابة الهاغانا.
ّ
 VZ 26الر�شا�ش الأوتوماتيكي
خفيف
500
12
 ZK-383ر�شي�ش
ب��د�أت عملية نقل الطائرات
34.500
 P 18بندقية
املقاتلة يف� 20أي��ار  ،1948كانت
متو�سط
 ZK 420بندقية ن�صف �أوتوماتيكية
10
ع��م��ل��ي��ة ���ص��ع��ب��ة ،ومل ت�صل
 VZ 27م�سد�س
500
الطائرات جميعها التي �أقلعت
10.000
 VZ 24حربة
م��ن ت�شيكو�سلوفاكيا �إىل
وجهتها� ،إذ ُف ِق َد بع�ضها خالل
املهربة من ت�شيكو�سلوفاكيا �إىل �إ�سرائيل يف «عملية باالك»
االنتقال ،كما � ّأن بع�ضها متّ اجلدول رقم ) :(2الذخرية َّ
ت�سليمه ب��ع��د وق���ف الأع��م��ال
مالحظات
الكمية
نوع ال�سالح
املح�صلة،
العدائية (الهدنة) .يف
ّ
10.000
 MG 34م�شيطة
حدد ّ
بدقة عدد
ال يوجد م�صدر ُي ّ
91.500.000
ذخرية  7.92ملم
امل��ق��ات�لات ال��ت��ي و�صلت خالل
ّ
15.000.000
كل منها
يت�ضمن
ملم
9
ذخرية
ّ
احل��رب ،غري � ّأن عددها كان
375.000
 MG 131ذخرية  13ملم للر�شا�ش
مئة طلقة
كافيا لقلب موازين القتال.
ً
150.000
 MG 151ذخرية  20ملم للر�شا�ش
ا���س��ت��م� ّ�رت ال��ع��م��ل��ي��ة ح���واىل
عيار  VZ 27 7.65ذخرية للم�سد�س
375.000
متكن خاللها
ثالثة �أ�شهر،
َّ
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يظهر من �أرقام اجلدولني حجم الدعم الع�سكري الذي ّ
تلقته
ً
الحقا احلكومة الإ�سرائيلية)،
الوكالة اليهودية (�أ�صبحت
نكلت بال�سكان
وا�ستثمرته يف ت�سليح الع�صابات التي َّ
ً
الأ�صليني ور َّوعتهم ،فخرجوا من �أر�ضهم خوفا على �أرواحهم
املح�صلة � ّأدى هذا
و�أرواح �أطفالهم ون�سائهم و�شيوخهم .يف
ّ
ال�سالح الدور املطلوب منه يف قلب موازين القوى وخلق معادلة
جديدة يف ال�شرق الأو�سط.
املهربة،
بالعودة �إىل �أرقام اجلدول الأول ،نالحظ � ّأن عدد البنادق َّ
خالل هذه العملية فقط ،يناهز ال��ـ� 35أل��ف بندقية ،وهذا
أ�سا�سا
بطبيعة احلال ال ي�شمل البنادق التي كانت موجودة � ً

املراجع:
 1قرار جمل�س الأمن الدويل رقم .502- Cohen, Eliezer: Israel's Best
Defense, Orion Books, New
York, 1993, p.: 504.
'3- Greenberg, Joel: Fun Stuff
in '48: British Gentile in Israel
Air Force, The New York Times,
May 10, 1998.
4- 101st Israeli Fighter
Squadron History, University of
Nebraska Press, 1984.
5- Rothkirchen, Livia: The
Jews of Bohemia and Moravia:
Facing the Holocaust, University
of Nebraska Press, 2006.

بحوزة الع�صابات اليهودية
قبل ذلك .يعك�س هذا العدد
ال�ضخم من البنادق ،حجم
التجنيد الذي َّ
حققته الوكالة
اليهودية يف �صفوف اليهود،
فكما ه��و م��ع��روف «لكل
مقاتل بندقيته» .وبالطبع،
ف� ّإن املالحظة نف�سها ت�شمل
الأ�سلحة الأخرى.
الكميات ال�ضخمة
� ّأم���ا
ّ
ّ
من الذخائر التي ت�سلمتها
الع�صابات اليهودية (اجلدول
فت�شكل م��ؤ� ّ��ش� ًرا
ال��ث��اين)،
ّ
�صريحا حلجم الدعم الذي ّ
تلقته هذه الع�صابات ،وبخا�صة و�أ ّنها
ً
ّ
ن�سبيا ،وتوفر االكتفاء
كميات تكفي للقتال لفرتات طويلة
ً
الذاتي للمقاتلني املنت�شرين على �أكرث من جبهة من دون
احلاجة لإعادة تز ّود الذخرية.
ّ
ت�سلم كميات بهذه ال�ضخامة من الأ�سلحة �أو
يراّ � ،إن
�أخ� ً
لاً
َّ
من الذخرية ،يتطلب مقدا ًرا مماث من اخلربات واملهارات يف
وح�سن اال�ستثمار يف املعارك .ومن الطبيعي
التخزين والتوزيع ُ
عدم توافر هكذا خربات ومهارات يف �صفوف الع�صابات �إلاّ
بن�سبة حم��دودة ،ما ي�ؤكد اكتمال اجلهوزية التنظيمية
للع�صابات اليهودية ع�شية اندالع املعارك.

6- Luttrell, Robert J.: I flew for
Israel, Flying Magazine, May
1949.
7- Arms shipments from
–Czechoslovakia to Israel 1947
49, From Wikipedia, the free
encyclopedia.

• اع���ت���اد الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ت�سمية
عملياتهم من وحي �أح��داث تاريخية
را���س��خ��ة يف معتقداتهم ،ق��د تكون
وقائع حقيقية �أو من ن�سج خيالهم،
و«ب��االك» هو ملك امل�ؤابيني املذكور
يف �سفر الأع����داد م��ن العهد ال��ق��دمي،
حيث ُت��روى عالقته بالنبي «بلعام».
ب��ع��د خ����روج ال��ع�بران��ي�ين م���ن م�صر
ً
بحثا عن الأر����ض امل��وع��ودة ا�صطدموا

بالكنعانيني ،فانت�صروا عليهم وعلى
ال��ع� ّ�م��وري�ين و�أك��م��ل��وا طريقهم نحو
امل�ؤابينيِ .
ت�صف الق�صة اخلوف العظيم
الذي انتاب امل�ؤابيني من حجم ال�شعب
العرباين القادم ،وما �سيت�سبب به من
وا�ستقر
ا�ستنزاف للموارد �إذا ما انت�صر
ّ
يف �أر�ضهم .ت�شاور «باالك» مع حلفائه
�صد القادمني،
املدينيني حول كيفية ّ
و�أر�سل يف طلب «لعنة بلعام» عليهم.
ك��ان امل��ؤاب��ي��ون واملدينيون متّ حدين
وي�سكنون الأر���ض ذاتها ،وك��ان من
م�صلحتهم امل�شرتكة منع العربانيني
من اال�ستيطان يف �أر�ضهم .بعد ف�شله
يف حتقيق «لعنة بلعام» ،ق� َّ�رر باالك
التعاون مع املدينيني على جمع العذارى
وتقدميهم لذكور العربانيني لإف�سادهم
وجرهم �إىل الرذيلة.
َّ
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حمطة
بقلم :العقيد الركن نزيه بقاعي

االن�ضباط
ركيزة بناء اجليو�ش
ودعامة جمتمعاتها

ّ
ي�شكل االن�ضباط الع�سكري ركيزة ثابتة من ركائز اجليو�ش ،القدمية منها واملعا�صرة ،وهو بالن�سبة �إليها مبنزلة الروح للج�سد .فال ميكن �أن ي� ّؤ�س�س
ً
وا�ضحا يف خمتلف ن�شاطاته.
و�سلوكا
وبندا يف عقيدته،
جي�ش مهما كرب حجمه �أو �صغر ،من دون �أن يكون االن�ضباط قاعدة من قواعده ً
ً
ال ميكن �أن تنجح حرب �أو تك�سب
معركة من دون ان�ضباط ع��ام على
جميع امل�ستويات واملراحل .فاالن�ضباط
ي�شمل القادة واملر�ؤو�سني ،وينبغي �أن ي�سود
يف مراحل التّ ح�ضري والإع���داد للحرب
املتمثلة بالتدريب والتعليم وتر�سيخ
املبادئ واملفاهيم ويف مراحل التخطيط
ويتج�سد بالتزام التوجيهات والإر�شادات،
وكذلك يف مراحل التنفيذ �إذ يظهر
جليا يف تطبيق القوانني والتزام القواعد
ًّ
واحرتام املبادئ والقيم.

أهميته
مظاهر االن�ضباط و� ّ

� ّإن مل��ظ��اه��ر االن�����ض��ب��اط الع�سكري
دالئ��ل متعددة على امل�ستويني الفردي
واجل��م��اع��ي ،يظهر ذل��ك يف اللبا�س
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والنظافة والهندام ،واجلدية واالهتمام،
ويف �أداء العمل واالل���ت���زام ،واالب��ت��ع��اد
عن الفو�ضى وتطبيق النظام ،وتنفيذ
الأوامر و�أداء الطاعة واالحرتام .وتتوقف
كفاءة اجليو�ش وقدرتها ب�شكل وا�ضح
على م�ستوى االن�ضباط ال��ذي تتمتع
تتميز بالروح
به ،فاجليو�ش املن�ضبطة
ّ
املعنوية العالية ،وبالعمل بروح الفريق،
ف�ضلاً عن التفاين والت�ضحية ،و�إطاعة
الأوامر وجناح القيادة .ويعترب االن�ضباط
ع��ام�ًل�اً �أ���س��ا���س� ًّ�ي��ا يف ح��م��اي��ة ال��وح��دة
الع�سكرية و�سالمة �أفرادها ومن�ش�آتها
و�أمنهم.
� ّإن ال�شواهد التاريخية على �أهمية
االن�ضباط يف حماية اجل��ن��ود متعددة
ومتنوعة ،وه��ي دليل قاطع كذلك

على دور االن�ضباط يف حتقيق الن�صر
على الأعداء .ون�ستح�ضر يف هذا ال�سياق
حادثة ح�صلت خالل احل��رب العاملية
الثانية� ،إذ ا�ستولت جمموعة من قوات
احل��ل��ف��اء على دب��اب��ة �أمل��ان��ي��ة و�أ���س��رت
طاقمها .قرر قائد هذه املجموعة �أن
ي�أخذ الدبابة ويدخل بها �إىل �إح��دى
مقرات اجلي�ش الأملاين .وللتمويه ترك
�آمر الدبابة الأملاين على متنها يف حني
اختب�أت جمموعة من ق��وات احللفاء
داخلها .وعند دخول الدبابة �إىل املقر،
مر �ضابط �أملاين �أمامها ،فلفت انتباهه
ّ
ِ
� ّأن �آمر الدبابة مل ي ؤ� ّد له التحية ،عندها
ارت��اب ب��� ّأن �شيئً ا قد ح�صل ،ف�أعطى
�أوامره لتطويقها وتفت�شيها ،ومتّ القب�ض
على من كان يف داخلها.

كيف نحقق االن�ضباط؟

ّ
ريا
يتطلب االن�ضباط الفعلي حت�ض ً
ومتر ً�سا طويلاً
ً
مركزًا
وتدريبا
م�سبقا
ّ
ً
ّ
وم��راق��ب��ة م�����ش��ددة ،ومي��ك��ن حتقيقه
بالتوجيهات والأوام��ر والإج��راءات ،غري
� ّأن �أجنح �أنواعه هو االن�ضباط النابع عن
قناعة را�سخة ،و�إميان ثابت وفهم وا�ضح
ملبادئ امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أهدافها،
يرا
وه���ذا م��ا ي��ت��ط� ّ�ل��ب جم���ه���و ًدا ك��ب� ً
وخ�صو�صا يف مراحل �إع��داد املنت�سبني
ً
�إىل الأج��ه��زة الع�سكرية وتدريبهم.
ف��أوىل ب��وادر تهيئة الفرد لالنتقال من
احلياة املدنية �إىل احلياة الع�سكرية
ه��ي االن�ضباط ال��ذي يعطي املنت�سب
وا�ضحا من خالل وقفته
جديدا
طابعا
ً
ً
ً
ونظراته وكالمه وطريقة ا�ستماعه،

حت�سن يف �أدائ��ه
وم��ا يتبع ذل��ك م��ن
ّ
وت�صرفاته ،وتغيرّ ً ا يف �شخ�صيته التي متيل
�إىل االعتماد على الذات ،ناهيك عن
اجلر�أة وال�شجاعة وحب الآخرين والتزام
الأنظمة والقوانني ،والتفاين يف تنفيذ
املهمات مهما بلغت �صعوبتها.
ّ
وهنا البد من التّ �شديد على � ّأن فائ�ض
املعنويات ال��ذي ميكن �أن يتمتع به
�أف��راد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وهو عامل
�ضروري ،قد يدفع بالبع�ض �إىل القيام
بتجاوزات خالل �أداء املهمة �أو خارجها.
هذه التجاوزات ت�سيء �إىل الآخرين و�إىل
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بحد ذاتها ،ويف حال
ح�صولها ال بد من اتخاذ �إجراءات حتدد
امل�س�ؤوليات ليبقى االن�ضباط يف قلب
الع�سكريني وفكرهم ،ويف زمن ال�سلم

كما يف زمن احلرب.

�أبعد من املظاهر

ق��د ي��رى البع�ض ب���� ّأن االن�ضباط هو
مظهر خ��ارج��ي �أو تقليد ع�سكري،
غ�ي�ر � ّأن الأم�����ر �أع���م���ق م���ن ذل���ك،
فاالن�ضباط الع�سكري هو علم وثقافة
ّ
يتلقاها
وقواعد ومبادئ و�أخالق وقيم،
الع�سكري وي��ت��درب عليها ،لت�صبح
را�سخة يف �شخ�صيته يت�صرف مبوجبها
تلقائيا وينقلها �إىل بيئته و�أه��ل��ه،
ً
وين�شرها يف جمتمعه ،فهي تربية قائمة
على االح�ترام والتقدير والتزام املبادئ
والأ�صول.
تو�ضع قواعد االن�ضباط احلديث وفق
�صياغة خا�صة ،قائمة على مراعاة
واح�ترام��ه��ا امل��ب��ادئ العامة والأنظمة
ال�سائدة ،وت�شمل اجلوانب القانونية
ّ
وال��د���س��ت��وري��ة ،كما ت��راع��ي النواحي
الإن�سانية واالجتماعية .وقد مت و�ضع
قواعد اال�شتباك خالل احلروب واملعارك
بهدف �ضبط �آلة القتل ،والتقليل قدر
الإمكان من حجم الدمار واخل�سائر.
� ّأدى التقارب والتعاون بني الأجهزة
الع�سكرية والقطاعات املدنية �إىل
بلورة حقيقة االن�ضباط �أمام الر�أي العام،
وقد كانت جتربة اخلدمة الع�سكرية
الإلزامية �أك�بر برهان على فاعلية
االن�ضباط وانعكا�سه الإيجابي على
العنا�صر التي خ�ضعت له ،ورغم بع�ض
لبيات ،فقد �أثمر زرع االن�ضباط يف
ال�س ّ
ّ
واحرتاما
ون�ضوجا
وعيا
ً
ً
نفو�س املجندين ً
للحقوق والواجبات.
� ّإن الع�سكري الذي ن�ش أ� على النظام
ومتر�س يف االن�ضباط والتزام الأنظمة
ّ
��ر ّي���ات و�صون
وال��ق��وان�ين وح��م��اي��ة احل� ّ
احلقوق� ،سوف يكون مواطنً ا �صاحلاً
وم��ث�الاً يحتذى يف حميطه .واملجتمع
�ب الوطن
ال��ذي ين�ش�أ �أب��ن��ا�ؤه على ح� ّ
والت�ضحية من �أجله ،لهو بحق جمتمع
مرتابط متما�سك� ،آم��ن من �أعدائه،
واثق من ثباته وبقائه.
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�إقت�صاد
ومال

�إعداد :تريز من�صور

الأزمة االقت�صادية يف لبنان واقع ال ينكره
�أحد� .أما التهويل والتحذير من انفجار �أزمة
مالية ،وبالتايل اهتزاز اال�ستقرار النقدي،
خ�صو�صا � ّأن
فم�س�ألة تقت�ضي التو ّقف عندها،
ً
و�سائل �إعالم غربية ن�شرت يف الأونة الأخرية
تقارير يف هذا ال�سياق م�ستندة �إىل م�ؤ�شرات
متّ�صلة بعجز املالية العامة وتدهور �أ�سعار
�سندات اليوروبوندز يف ال�سوق الدولية.
فهل ّ
ت�شكل ال�ضغوط ال�سيا�سية على لبنان
يف ّ
ظل التطورات الإقليمية والدولية العن�صر
الأ�سا�سي يف �إثارة املخاوف وت�ضخيم املخاطر؟
ثمة م�ؤ�شر تفا�ؤيل ال�ستقرار الأ�سواق النقدية
ّ
اللبنانية وفق الوزير ال�سابق جورج قرم ،وهو
� ّأن وكاالت االئتمان الدولية مل تقم حتى الآن
ب�إجراء �أي تغيري يف عالمة لبنان االئتمانية.
وبالتايل ،ف�إن لبنان ما زال قاد ًرا على ال�صمود،
اجلدي
التحرك
رغم � ّأن الأو�ضاع تقت�ضي
ّ
ّ
وال�سريع باجتاه احللول.

�أرقام مطمئنة

ظ��ه��رت خ�لال الأ���س��اب��ي��ع املن�صرمة
خم�سة تقارير يف جم�لات ووك��االت
�أج��ن��ب��ي��ة م��ث��ل «�إي��ك��ون��وم��ي�����س��ت»
و«فاينان�شيال ت��امي��ز» و«ب��ل��وم�برغ»
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�سداد الديون.
م��ن جهته ط��م ��أن رئ��ي�����س جمعية
امل�صارف الدكتور مكرم �صادر يف الن�شرة
ال�شهرية جلمعية امل�صارف أ� ّنه «لي�س يف
الأفق املنظور �أي حمظور قد يطر�أ» .ذلك
� ّأن موجودات م�صرف لبنان بلغت يف 15
�أيلول املا�ضي  43،33مليار دوالر مقابل
 43,0مليا ًرا عند منت�صف �أيلول .2017
وخمزون الذهب لدى املركزي ما زال على
بغ�ض النظر
حاله� ،أي  9،22مليون �أون�صة
ّ
عن ّ
تقلبات �أ�سعاره يف الأ�سواق العاملية.
وللفرتة ذاتها ،ف �� ّإن حمفظة ال�سندات
ال�سيادية اللبنانية وغ�ير اللبنانية
ل��دى م�صرف لبنان ّ
ظلت متقاربة يف
حجمها� ،إذ بلغت  29،5مليار دوالر يف

الو�ضع النقدي يف لبنان:
احلديث عن انهيار اال�ستقرار فيه الكثري من
اجلدية �ضرورية
التهويل ..ولكن املعاجلة ّ
�أيلول  2018يقابلها  28،7مليا ًرا يف �أيلول
 .2017ويتبينّ من خالل هذه الأرقام «�أن
ت�سجل
بنية ميزانية البنك املركزي مل
ّ
�أي تغيرّ يذكر خالل �سنة كاملة ،من
�أيلول � 2017إىل �أيلول  .2018ما يعني � ّأن
مرتكزات �سعر �صرف اللرية وو�سائل
البنك املركزي لال�ستمرار يف �سيا�سة
اال�ستقرار النقدي ما زالت قائمة .فلماذا
ينادي البع�ض بالويل والثبور وعظائم
الأمور»؟
الوزير ال�سابق جورج قرم
ع��ززت خم��اوف �سائدة بني
و«روي��ت�رز»ّ ،
اللبنانيني ب�ش�أن حدوث �أزمة مالية بعد
ّ
تخلي عدد من امل�ستثمرين الأجانب
عن �سندات اليوروبوندز ،ما يثري خماوف
ّ
التخلف عن
من دخ��ول لبنان دوام��ة

لبنان ما زال قاد ًرا على ال�صمود

ي��رى وزي���ر امل��ال��ي��ة ال�سابق والأ���س��ت��اذ
اجلامعي الدكتور جورج قرم يف حديث
ملجلة «اجل��ي�����ش» ع��ن ال��واق��ع امل��ايل
والنقدي واالقت�صادي يف لبنانّ � ،أن اعتماد
االقت�صاد اللبناين ب�شكل �أ�سا�سي على
امل�سبب
قطاع امل�صارف والعقارات هو
ّ
فثمة طفرة بالإعمار وفائ�ض
النك�شافهّ .
من ال�شقق الفخمة التي لي�ست مبتناول

معظم اللبنانيني ،الأم��ر ال��ذي � ّأدى �إىل
انكما�ش يف ال�سوق العقاري .كما � ّأن
�إقبال املغرتبني على �شراء هذه ال�شقق
قد انح�سر ،ما زاد الأمر �سو ًءا ،على الرغم
من اجلهود التي بذلتها امل�ؤ�ســ�سة العامة
للإ�سكان ،وك��ذل��ك رغ��م تخ�صي�ص
املجل�س النيابي هذه امل�ؤ�س�سة بنحو 80
مليون دوالر.
وي�ضيف ق��رم :لي�ست امل��رة الأوىل التي
ً
وفائ�ضا
يعاين خاللها لبنان �أزمة عقارية
يف حجم ال�شقق .يف العام  ،1998كان
هناك نحو � 150ألف �شقة �سكنية غري
النمو
ُمباعة ،عندها ت��راج��ع م��ع� ّ�دل
ّ
ب�شكل ك��ب�ير ،وميكننا م�شاهدة
ال��ظ��اه��رة نف�سها يف ت��رك��ي��ا ال��ي��وم.
حتما �إىل �أزمات
فالفورات العقارية ت�ؤدي
ً
اقت�صادية انكما�شية عندما تكون
�سيما � ّأن البناء
حاجة ال�سوق م�شبعة ،ال ّ
يحرك قطاعات خمتلفة يف االقت�صاد.
ّ
وبالتايل ،علينا االنتظار ع� ّ�دة �سنوات
تدريجا،
ليتم بيع هذه ال�شقق الفخمة
ً
ّ
وهذه دورة عقارية طبيعية.
ّ
يتعلق بواقع ال�سوق املايل والنقدي
يف ما
يف لبنان ،يرى الدكتور قرم �أن جز ًءا من
امل�شكلة النقدية واالقت�صادية يف لبنان
اليوم يعود �إىل القوى ال�سيا�سية والطائفية
يف ال��ب�لاد ،فالت�شنّ جات ال�سيا�سية ال
ت�سهم بطبيعة احل���ال يف اال�ستقرار
النقدي ،وال�شلل يف الأداء ال�سيا�سي ي� ّؤثر
�سلبا على الأو�ضاع االقت�صادية والنقدية
ً
يف لبنان .ويلفت قرم �إىل ت�أثري ال�سيا�سة
خ�صو�صا يف ّ
ظل
اخلارجية يف هذا املجال
ً
ّ
ا�شتداد ال�صراع يف املنطقة واملخططات
املطروحة ،ووج��ود الأع��داد الهائلة من
النازحني ال�سوريني يف لبنان وال�ضغوطات
التي متار�س عليه.
متكنا حتى الآن من
وهو ي�ضيف ،لقد
ّ
�إدارة ال�ضغوطات اخلارجية وا�ستيعابها،
واملطلوب اليوم من امل�س�ؤولني الكبار يف
لبنان التعا�ضد من �أجل درء الأخطار.
فمما ال ّ
�شك فيه �أن هذه الأخطار تثري
ّ
قلق اللبنانيني على م�صري عملتهم.

خ�صو�صا ع��ن الفئات
وه��ن��ا نتكلم
ً
املحدودة الدخل التي تتقا�ضى رواتبها
باللرية اللبنانية وتتعامل بها.
ويو�ضح الوزير قرم � ّأن لبنان ما زال قاد ًرا
وماليا ونقد ًيا،
على ال�صمود اقت�صاد ًيا
ً
فوكاالت االئتمان الدولية مل تقم حتى
الآن ب�إجراء �أي تغيري يف عالمة لبنان
االئتمانية ،معر ًبا عن اعتقاده � ّأن لبنان
يحتاج �إىل �إعادة ترتيب �سري عمل الدولة
ومعاجلة الدين العام العمالق .و�إذ يلفت
�إىل �ضرورة التفكري بال�سيا�سات النقدية
ال�سابقة ،والق�ضاء على ازدواجية العملة
يف لبنان ،وعدم �إج��راء هند�سات مالية
تزيد من ربحية القطاع امل�صريف من دون

الثغرات التي يعانيها االقت�صاد اللبناين،
بل قد يفاقمها من خالل زيادة املديونية.
وي�ضيف :على الدولة اللبنانية االهتمام
ب����أداء القطاع ال��ع��ام وحت�سني نوعية
يقدمها ،ومعاجلة ق�ضايا
اخلدمات التي ّ
رئي�سة كاال�ستثمار يف الطاقة البديلة،
وبناء م�صانع جديدة لإنتاج الكهرباء
حتى لو كان القطاع اخلا�ص قد قام
ٍ
ب�شكل
بهذه املهمة ،ومكافحة الف�ساد
�إج��م��ايل ،والعمل على ح� ّ�ل م�شكلة
النفايات وت�أمني بيئة نظيفة ،فاقت�صادنا
ٍ
ب�شكل �أ�سا�سي.
يعول على ال�سياحة
ّ
بد من القيام بجهود جبارة
وبالتايل ،ال ّ
يف مو�ضوع البيئة ،فت�شويه جبال لبنان

يذكر ب� ّأن
�أن تزيد �إنتاجية االقت�صاد،
ّ
�سيا�سة رفع الفائدة على اللرية اللبنانية
التي اعتمدت يف الت�سعينيات (و�صلت
الفائدة على �سندات اخلزينة �إىل نحو
 40يف املئة يف العام  )1995جعلت البع�ض
يجنون �أم��والاً طائلة ،لكنّ ها كانت
مدمرة لالقت�صاد اللبناين.
ظاهرة ّ

والتلوث
نتيجة ازدياد عدد الك�سارات،
ّ
ٍ
وب�شكل
امل�س�ؤول عن زي��ادة الأم��را���ض
خا�ص الأمرا�ض ال�سرطانية ،مع ما ينتج
عنها من ارت��ف��اع يف كلفة الفاتورة
الطبية واال�ست�شفائية ،و���س��واه��ا من
م�شاكل البيئة ،يجب �أن تعالج بجد ّي ٍة
و�سرعة .ي�ضاف �إىل ذل��كّ � ،أن كلفة
املعي�شة يف لبنان غري معقولة ،وقد تبدو
ارتفاعا من كلفة احلياة يف �أوروبا.
�أكرث
ً
يرا ،ي�ؤكد الدكتور قرم أ� ّن��ه على
�أخ� ً
اجل��م��ي��ع تكثيف اجل��ه��ود ملعاجلة
امل�شاكل االقت�صادية واملالية والنقدية يف
لبنان تفاد ًيا للأ�سو�أ.

�أولويات

م��اذا ال��ذي ميكن �أن يحققه م�ؤمتر
�سيدر يف عملية �إنقاذ االقت�صاد اللبناين؟
يجيب الدكتور قرم عن هذا ال�س�ؤال
قائلاً  :ال ميكن مل�ؤمتر �سيدر معاجلة
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طب
و�صحة

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

رغم تو�سع انت�شاره :تطويق املر�ض اخلبيث مل يعد م�ستحيل
بات مر�ض ال�سرطان من �أكرث الأمرا�ض انت�شا ًرا عامل ًيا� ،إذ �أثبتت الدرا�سات � ّأن رجلاً من اثنني وامر�أة
معر�ضون للإ�صابة به .وعلى ال�صعيد املح ّلي� ،أظهرت �إح�صاءات منظمة ال�صحة العاملية
من ثالثة ّ
ّ
� ّأن هناك حواىل  242م�صا ًبا باملر�ض بني كل � 100ألف لبناين ،فيما ُ�س ّجلت يف الـ� 2018أكرث من 17
خ�صو�صا � ّأن
�ألف �إ�صابة جديدة ،ونحو � 9آالف وفاة باملر�ض .هذه الأرقام بدت �صادمة للبنانيني،
ً
التلوث العالية هي من العوامل امل�س ّببة للمر�ض اخلبيث.
ن�سبة ّ
الأنواع الأكرث انت�شا ًرا من هذا املر�ض و�أعرا�ضه
و�سبل الوقاية منه ،بالإ�ضافة �إىل عالجاته
يتحدث عنها رئي�س
و�أهم ّية الت�شخي�ص املبكر
ّ
فرع الأمرا�ض امل�ستع�صية واالخت�صا�صي يف
�أمرا�ض الدم والأورام يف امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي ،الرائد الطبيب �أحمد يون�س.
ً
بداية ،ي�شري الرائد الطبيب يون�س �إىل
� ّأن ن�سبة امل�ستفيدين من امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي ومن طبابة املناطق
تقريبا  %13من ال�شعب اللبناين.
توازي
ً
وب��ال��ت��ايل ،ف���� ّإن �إح�����ص��اءات الطبابة
الع�سكرية حول هذا املر�ض ت�سهم يف
ر�سم �صورة لواقع انت�شاره .وقد ا�ستقبلت
الطبابة الع�سكرية يف العام  2017حواىل
ً
مقارنة
رق��م كبري
 1400حالة ،وه��ذا
ٌ
بال�سنوات املا�ضية .مع ذل��ك ،ينبغي
التنبه �إىل � ّأن ارتفاع عدد امل�صابني ال
ّ
يعود فقط �إىل ك��ون ال�سرطان بات
ي�صيب �أعدا ًدا �أكرب .فمن الطبيعي �أن
ترتفع �أعداد امل�صابني مع زيادة الكثافة
املتطورة
ال�سكانية ،كما � ّأن العالجات
ّ
�أطالت عمر امل�صاب �أكرث من ال�سابق،
ي�ضاف �إىل ذلك الوعي والك�شف املبكر
على امل��ر���ض م��ن خ�لال الفحو�صات
الدورية التي بد�أ ي�ستجيب لها اللبنانيون
تداركا لتفاقم الو�ضع.
ً

�شيوعا
الأنواع الأكرث
ً

بينت الإح�صاءات العاملية � ّأن ال�سرطان
ّ
�شيوعا هو �سرطان الثدي عند
الأك�ثر
ً
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الرائد الطبيب �أحمد يون�س
ت�شكل ن�سبة الإ�صابة به %29
الن�ساء� ،إذ
ّ
من العدد الكلي مل�صابي ال�سرطان .يف
الدرجة الثانية �سرطان الربو�ستات عند
الرجال بن�سبة  ،%26يليهما �سرطان
الرئة بن�سبة  %14عند الرجال و %13عند
ثم ي�أتي �سرطان القولون بن�سبة
الن�ساءّ ،
 %8عند اجلن�سني وبعده �سرطان املثانة
عند الرجال بن�سبة .%7
�سجلت
� ّأم��ا
ً
حمليا ،فقد ّ
�إح�������ص���اءات وزارة ال�صحة
اللبنانية (للعام  ،)2015الآتي:
من �أ�صل � 13.000إ�صابة �سنو ًيا،
 2000حالة �سرطان ثدي (ما
تقريبا ال��ـ ،)%22يليها
يوازي
ً
 1200حالة �سرطان رئ��ة بني
تقريبا)،
رج��ال ون�ساء (%10
ً

ف��ـ 900حالة �سرطان برو�ستات (ح��واىل
الـ .)%8غري � ّأن احلاالت الأكرث �صعوبة
يف التماثل لل�شفاء ،كانت بالدرجة
الأوىل حاالت �سرطان الرئة الذي يعرف
بال�سرطان القاتل .The Killer

العوامل امل�سرطنة والوقاية منها

عرف
بالعودة �إىل املر�ض
ّ
بحد ذات��هّ ،
الرائد الطبيب يون�س ال�سرطان على
�أ ّن��ه تكاثر غري طبيعي وغري منتظم
معينة من اجل�سم
للخاليا يف منطقة
ّ
َ
ت�شكل كتلة ُيطلق
م��ا ي����ؤدي �إىل
ّ
عليها �إ�سم «ورم» .يبد أ� «ال��ورم» بدوره
بالتكاثر لي� ّؤثر على �أن�سجة جماورة،
وميكن �أن ينت�شر يف اجل�سم ّ
كله من
خالل الأوعية الدموية واللمفاوية.
حم��دد للإ�صابة
لي�س هناك �سبب
ّ
بال�سرطان ،بل هناك عوامل م�سرطنة
 Carcinogensخمتلفة ق��د ت����ؤدي
مقدمتها التدخني
للإ�صابة به ،وي�أتي يف ّ
(وه��و العامل امل�س�ؤول عن ح��واىل %30
من الأورام اخلبيثة و %90من حاالت
امل��وت يف �سرطان ال��رئ��ة) ،والإف���راط يف
�شرب الكحول (قد ي��ؤدي �إىل الإ�صابة
ب�����س��رط��ان ال��ف��م وال��ب��ل��ع��وم واحل��ن��ج��رة
وامل����ريء) .ك��ذل��ك ،ال��ع��وام��ل البيئية
كتلوث الهواء واملياه والرتبة ميكن
ّ

�أن تكون م�س�ؤولة بدورها عن العديد
من ال�سرطانات ،والدخان املت�صاعد من
املعامل وامل�صانع ي�ؤدي �إىل خطر الإ�صابة
ب�سرطان غ�شاء الرئة .Mesothelioma
وت���ؤدي االلتهابات املزمنة كالتهاب
ال��ك��ب��د ال��وب��ائ��ي م��ث�ًل�اً �إىل الإ���ص��اب��ة
ب�����س��رط��ان ال��ك��ب��د ،وال��ف�يرو���س��ات،
كالفريو�س احلليمي الب�شري HPV
ي�سبب �سرطان الرحم وعنق الرحم
الذي ّ
أ�شعة ال�شم�س
عند الن�ساء،
التعر�ض ل ّ
ّ
امل�ضرة قد ي�ؤدي بدوره �إىل �سرطان اجللد،
ّ
وي�ضاف �إىل ما �سبق ذك��ره اال�ستعداد
الوراثي واجليني ،وتناول الأطعمة غري
ال�صحية والبدانة ،وغريها من الأ�سباب
ّ
التي قد ت�ؤدي للإ�صابة باملر�ض .مع ذلك،
هناك �أ�شخا�ص ي�صابون باملر�ض من دون
�أن يكون لديهم � ّأي من هذه العوامل
املعروفة كعوامل م�سرطنة .ولكن
تبقى الوقاية «خ�شبة اخلال�ص» �إذ متنع
حد .%40
الإ�صابة باملر�ض �إىل ّ

الت�شخي�ص املبكر

يعترب الت�شخي�ص املبكر �أم ًرا يف غاية
أهمية ملنع منو ال�سرطان وانت�شاره،
ال ّ
فمن الأ�سهل عالج املر�ض يف مراحله
حجما وتكون
الأوىل �إذ يكون �أ�صغر
ً
فر�ص جناح عالجه �أك�بر بكثري ،ال
�سيما و� ّأن بع�ض �أن��واع ال�سرطان تن�ش�أ
من مراحل ما قبل الت�سرطن� ،أي قبل
حتولها �إىل ورم خبيث .وه��ذا ينطبق
ّ
على الكثري من الأن��واع ،ك�سرطان
القولون ،واجللد ،وعنق الرحم ،والثدي
والربو�ستات...

ي��ع��ت�بر ���س��رط��ان ال��ق��ول��ون
ً
خبيثا ب�شكل خ��ا���ص� ،إذ
يتطور وينمو على مدى
قد
ّ
�سنوات م��ن دون ظهور �أي
�أعرا�ض يف املراحل املبكرة.
وم��ن خ�لال تنظري القولون
ميكن �إزالة الأورام احلميدة
تطورها �إىل
�إذا وجدت قبل
ّ
مرحلة ال��ورم اخلبيث ال��ذي قد يكون
قاتلاً .
الك�شف املبكر عن �سرطان اجللد
�ضروري ع��اد ًة للأ�شخا�ص الذين تظهر
لديهم الكثري من ال�شامات �أو البقع
اجللدية ،ولأ�صحاب الب�شرة البي�ضاء
الذين يعانون وجود النم�ش �أو الكلف
بن�سبة كبرية.
وميكن ك�شف �سرطان عنق الرحم
يف ب��داي��ات��ه م��ن خ�لال �إج����راء فح�ص
مما
م�سح عنق الرحم ب�شكل
ّ
دوريّ ،
ي�ضاعف فر�ص ع�لاج � ّأي ت��غ�ّيارّ ات قد
تتحول �إىل ورم خبيث.
ت�صيبه قبل �أن
ّ
كذلك ،ف� ّإن الت�صوير ال�شعاعي للثدي،
�شيوعا يف الوقت
هو الو�سيلة الأك�ثر
ً
الراهن للك�شف عن التغريات املر�ضية
يف الأن�سجة يف ٍ
وقت مبكر.
�سرطان الربو�ستات يعترب من الأورام
اخلبيثة التي ال ميكن ت�شخي�صها �إلاّ
يف مراحل مت�أخرة ،لذلك على الرجال
يف منت�صف العمر �أن يقوموا بالفح�ص
اخلا�ص به ،من دون انتظار ظهور � ّأي
�أعرا�ض.

متطورة
عالجات
ّ

يذكر رئي�س فرع الأمرا�ض
ّ
امل�ستع�صية يف امل�ست�شفى
الع�سكري امل���رك���زيّ � ،أن
ن�سبة الذين يقتلهم مر�ض
ال�سرطان تتناق�ص من عام
لآخ���ر ،بينما ترتفع ن�سبة
ملدة
الذين ي�شفون �أو يعي�شون ّ
�أط��ول .وه��ذه الن�سب تظهر
وا�ضحة يف الطبابة الع�سكرية

على وجه اخل�صو�ص ،وذلك بعد تطويرها
النظام الإلكرتوين امل�ستخدم يف �أق�سام
�أمرا�ض ال��دم والأورام ،وال��ذي ي�سمح يف
� ّأي وق��ت االط�لاع على امللف الطبي
ل ّأي مري�ض ومعرفة املعلومات الطبية
اخلا�صة به جميعها.
ّ
وي�ضيف الرائد الطبيب يون�س :ت�شهد
تقد ًما
ع�لاج��ات �أم��را���ض ال�سرطان
ّ
ي��وم� ً�ي��ا بف�ضل ال��درا���س��ات املتوا�صلة
وال�بروت��وك��والت العاملية ال��ت��ي تتغيرّ
وتتطور ب�شكل �سريع .وه��ذا ما يتيح
ّ
ت�أمني �أدوي��ة وعالجات �أك�ثر فاعلية
فر�صا �أكرب لل�شفاء.
وبالتايل ً
ّ
حمدد ،ممكن
لكل ت�شخي�ص عالج
ّ
�شعاعيا� ،أو
�أن يكون ج��راح� ً�ي��ا� ،أو
ً
كيمائيا �أو جمموع هذه العالجات
ً
معا .وبالإ�ضافة �إىل هذه العالجات التي
ً
باتت معروفة ،هناك العالج البيولوجي
حمدد يف اجل�سم
الذي يعمل على خلل
ّ
م��ن خ�لال �أدوي����ة وع��ق��اق�ير .وهناك
ال��ع�لاج املناعي ال�سريري ال��ذي يحفّ ز
جهاز املناعة لدى املري�ض نف�سه ملحاربة
الورم ،وهو ُيعتمد لدى امل�صابني ب�سرطان
الرئة مثلاً عندما تظهر يف فحو�صاتهم
يح�سن من
ن�سبة الـ  PDL1عالية ،ما
ّ
حالتهم ال�صحية.
ؤكد الرائد الطبيب يون�س
يرا ،ي� ّ
�أخ� ً
� ّأن هذه العالجات متوافرة جميعها يف
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي وبالنوعية
الأف�ضل ،و�أطباء امل�ست�شفى يبذلون �أق�صى
جهودهم يف هذا املجال ،ويتابعون �آخر
أهم امل�ؤمترات
التطورات وي�شاركون يف � ّ
العاملية ال�ستقدام �أحدث الربوتوكوالت
وتطبيقها ب�أعلى درجات االحرتاف.
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ق�صة ق�صرية
يكتبها :العميد الركن املتقاعد �إميل منذر

َ
لك احلم ُد يا �ألله

 نه�ض «نعيم» من نومه،
وج��ل�����س يف ���س��ري��ره لبع�ض
مهموما
�ك��ر
ال��وق��ت ي��ف� ّ
ً
ح���زي���نً ���ا .ث���م ان���زل���ق عن
الهمة ،وخرج �إىل �شرفة
ال�سرير �ضعيف
ّ
ال�ضيقة ّ
ينقل ناظريه بني �أ�سطح
بيته
ّ
القرميد واجل��ن��ائ��ن ال��غ��نّ ��اء املحيطة
عاتب َّربه
باملنازل اجلميلة من حوله.
َ
الذي �أعطى النا�س ومل ِ
يعطه وهو الرجل
يوما عملاً
امل�ؤمن ال�صالح الذي ما �أتى ً
قبيحا ،وما دخل قر�ش جيبه �إلاّ مغ�سولاً
ً
بعرق التعب.
ِ
مي�ض طويل وق��ت حتى خرجت
 مل
�إليه زوجته بركوة القهوة وقليل من
الكعك ،و� ً
أي�ضا بالئحة طويلة من
ّ
�ت �إىل ال�سوق
احل��اج��ات« :ه�ل�ا ذه��ب� َ
وابتعت لنا هذه».
َ
ّ
 -كلها!! قال وبلع ريقه.
 البيت ف���ارغ .الأوالد ذه��ب��وا �إىلاملدر�سة -يا ول��دي« -بعرائ�س» زيتون،
قالت واغرورقت عيناها بالدموع.
�ت �أم��ل��ك ثمنها ك� ّ�ل��ه��ا يا
  -ل�����س� ُ
«�س َم ّية» .بقي �ستّ ة أ� ّي��ام بعد لأقب�ض
ُ
مرتّ بي.
ٍ
�سمية الورقة ،و�شطبت
 عندئذ �أخذت
ّ
منها م��ا ميكن ت�أجيل �شرائه ،ثم
ناولتها زوجها« :هذه فقط الآن».
دخل نعيم غرفته ،وفتح اخلزانة يريد
تبديل مالب�سه� .أخذ �آخر قمي�ص ا�شرتاه
بتاريخ مل يعد يذكره ،وارتداه من غري
�أن يطيل النظر �إىل لونه الذي باخ و�إىل
الياقة التي ب��د�أ يعرتيها االه�ت�راء .ثم
ارت��دى �سروالاً حاله لي�ست ب�أف�ضل من
ود�س قدميه يف حذاءين
حال القمي�صّ ،
مرة �صبغهما وغيرّ
مل يعد يعرف كم ّ
ّ
يفكر يف
إ�سكايف نع َليهما .وخرج ال
ال
ّ
�شيء لقناعته ب�أن طول التفكري جملبة
والهم ال يغيرّ من حالٍ �إىل حال.
للهم،
ّ
ّ
 وبينما ك��ان ي�سري الهوينى يف ذلك
ال�����ش��ارع امل��زدح��م ب��ال��ن��ا���س ال�ساعني
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ك� ٌّ
��ل �إىل رزق���ه وح��اج��ت��ه،
م� َّ�ر بحانوت ر�صف �صاحبه
عند مدخله ع� ّ�دة �صناديق
بال�ستيكية و���ض��ع فيها
م���ن اخل�����ض��ار وال��ف��اك��ه��ة
ً
أ�صنافا و�ألوا ًنا .و�إذ وقف نعيم
�
ي�ستعر�ض �أ�سعارها املرتفعة
بح�سرةَ ،ق � ِد َم رجل �ضئيل اجل�سمّ ،
رث
ّ
كل �أمارات
حمياه تلوح
الثياب ،وعلى
ّ
قدمه
العوز .ومبروره من هناك �صدمت ُ
�إحدى ال�صناديق؛ فانهار ما عليها من
ّ
كل اتجّ اه؛ فما كان
خ�ضار ،وتبعرث يف
من �صاحب احلانوت �إلاّ �أن نهره من
الداخل« :هيه .ماذا فعلت؟!» .ثم خرج
غا�ضبا�« :أ�أعمى �أنت!».
ً
 -يف احلقيقة �إين �أب�صر بعني واحدة.
جي ًدا �إ ًذا� ...ساعدين يف جمع
ْ -
افتحها ّ
هيا.
ما تبعرثّ ،
  -حا�ضر ،قال وانحنى يلتقط اخل�ضار
بيده الي�سرى.
حر ِ
ك اليمنى � ً
أي�ضا .لي�س لدينا النهار
ّ -
ّ
كله.
�سيدي� .إنها
 -ال �أ�ستطيع حتريكها يا ّ
ياب�سة كعود حطب.
ٍ
عندئذ انحنى نعيم � ً
أي�ضا ي�ساعدهما.
وهم الرجل ذو العني الواحدة
و ّملا انتهوا
ّ
باالن�صراف ،ا�ستمهله نعيم ،ودعاه �إىل
احت�ساء فنجان قهوة يف مقهى قريب
رق له ور�أى يف حاله عزا ًء لنف�سه،
بعدما َّ
فعلى الأق� ّ�ل هو ما زال يحتفظ بعينيه
معا.
االثنتني ،وي�ستطيع حتريك يديه ً
وك��ان �أن قب َِل الرجل الدعوة �شاك ًرا
ممتنًّ ا.
يف املقهى �أخذ نعيم ر�شفة من فنجانه،
عما به؛ ف�أجاب« :يف �آخر
و�س�أل �صاح َبه ّ
جولة قتال يف املدينة �سقطت قذيفة

على مقربة مني؛ فلم �أ�ستعد وعيي �إلاّ
احلكومي .لكن ،كما
يف امل�ست�شفى
ّ
َّ
فقدت عيني ُ
و�شل ْت يدي».
ت��رى ،فقد
ُ
قال ،وملعت الدمعة يف عينه ال�سليمة.
ا�شكر ّربك يا �أخي...
-
ْ
 -ناجي� .إ�سمي ناجي.
 -ا�شكر ّربك يا �أخي ناجي لأنك ما
زلت على قيد احلياة.
  -و� ّأي حياة هي التي �أحياها!! لقد
رب عملي عني ،و�صرفني لأنني
ا�ستغنى ّ
مل �أعد �أ�ستطيع �أن �أخدمه كما كنت
�أفعل قبل �إ�صابتي .وه��ا �أن��ا �أدور من
ً
باحثا عن عمل
مكان �إىل مكان
ي� ّؤمن لقمة �أوالدي وال �أجد.
� -ألله كرمي يا �أخي� ،ألله كرمي .ما
من ِ�ش ّدة �إلاّ يعقبها فرج .قال ال�شاعر:
ا�ستحكمت حلقاتُها
�ضاقت و ّمل��ا
ْ
ْ
وكنت �أظنُّها ال تُف َر ُج.
رج ْت
ُ
ُف َ
�صد ْقني �إن قلت لك �إنني مل �أعد �أريد
ّ -
مت �آنذاك مع الذين
احلياة .يا ليتني ُّ
ماتوا.
نعيما
م�ضت حلظات من ال�صمت ل ّأن
ً
أحب �أن
مل يجد ما يقول بعد ،وال �صاحبه � ّ
ي�ضيف �أكرث .وقبل �أن ينهيا قهوتهما،
�شاهدا رج�ًلااً يعرب الباب �إىل الداخل،
لكنه كان يحجب عينيه ّ
بنظارتني
�سوداوينّ ،
وينقل قدميه بخطوات ق�صرية
ب�شاب مي�سك بذراعه.
مرتددة م�ستعينً ا
ّ
ّ
 جل�س االثنان يف رك��ن من �أرك��ان

َ
الرجل :ماذا
ال�شاب
املقهى قبل �أن ي�س�أل
ُّ
تريد �أن تتناول يا �أبي؟
ال�سم
يقدمون
هم �إن كانوا
ّ
َّ
 �َ -س ْل ْ
ههنا.
ِ
 -ملاذا تقول مثل هذا الكالم يا �أبت؟!!
 -لأن��ن��ي مل �أع���د �أري���د احل��ي��اة .لقد
�سئمتُها .كرهتها .كيف ال ،و�أن��ا ال
�أ�ستطيع �أن �أب�صر!! ال �أ�ستطيع �أن �أتبينّ َ
دربي!! نهاري مثل ليلي .ت�شرق ال�شم�س
وال �أراها ،وتتفتّ ح الأزهار يف حقول الربيع
يحز يف نف�سي هو
وال �أب�صرها .و�أكرث ما ّ
�أنني ال �أقدر �أن �أراك يا ولدي .هكذا قال
يحدث
كمن
واختنق �صوته؛ ف ��أردف
ّ
َ
رحم الله الذي قال:
نف�سه:
َ
ُّ
أعـجب �إال من
تعب كلها احلياة فما �
ٌ
َ
راغب يف ازديادِ.
ٍ
 كان هذا احلوار يتناهى �إىل م�سامع
فلما ّ
توقف ،قال ناجي:
نعيم وناجيّ .
�أتعرف يا �صديقي؟
 -ماذا؟
ريا لأنه �أخذ
 -قبل اليوم
ُ
عاتبت ّربي كث ً
لكن هذا الأعمى فتح
عيني.
عينً ا من
ّ
ّ
ب�صريتي لأحمد الله الذي حفظ يل عيني
الثانية .امل�سكني ال ي�ستطيع �أن يرى
جمال الطبيعة ونور ال�شم�س ،فيما �أنا،
ولو بعني واحدة� ،أ�ستطيع .هو ال يقدر �أن
فرحا �أم
يب�صر وجه ابنه ليعرف �إن كان ً
حزينً اً ،
قلقا �أم مطمئنًّ ا� .أما �أنا ،واحلمد
لله ،فقادر على ر�ؤية وجوه �أوالدي ومعرفة

ّ
يتكلموا .هكذا قال،
ما بهم قبل �أن
ورفع ب�صره �إىل العالء وهتف� :ساحمني
يا �ألله .اغفر يل يا �إلهي الرحيم .لقد
وعميت
�أ�س� ُأت �إليك ،و�أنكرت نِ َعمك،
ُ
عن هباتك وعطاياك� .أما اليوم فقد
انفتحت ب�صريتي و�أب�صرت.
ما �أنهى الرجل مناجاة ّربه حتى هاج
َمن يف املقهى وم��اج ،وازدح��م كثريون
خارجا
هبوا
ً
�إزاء النوافذ ،فيما بع�ضهم ّ
يدفعهم الف�ضول ملعرفة ما يجري ،ذلك
� ّأن امر�أة خرجت �إىل �شرفة بيتها العالية
رمي نف�سها من فوق �إىل ال�شارع.
تريد َ
وقبل �أن تطوي ج�سدها ف��وق احلاجز
ّ
وردتاها
املعدين� ،
ْ
أم�سكت بها امر�أتان ّ
�إىل اخللف؛ ف�أخذت ت�صيح وتقفز يف
مكانها حم��اول� ً�ة االف�ل�ات« :دع��اين.
بولدي .ما معنى حياتي
اتركاين �أحلق
ّ
من دونهما! ملاذا �أحيا بعدهما ،ملاذا!».
خديها
ث��م راح���ت تبكي وت�����ض��رب ّ
ت�شدان بها �إىل
بكفّ يها ،ورفيقتاها
ّ
حرى،
الداخل� .إذ ذاك �أطلق نعيم زفرة ّ
إرحم عبيدك يا �ألله .ثم �أ�ضاف:
وقالْ � :
ِ
ُّ
ليت �شعري
كل َمن تلقا ُه ي�شكو ده َر ُه َ
َ
هذ ِه الدنيا مل ْن!
 -ما الأمر؟ ماذا يح�صل؟ �س�أل الأعمى
م�ستطلعا اخلرب ثم
ابنَه بعدما خرج
ً
دخل.
  -م�سكينة .يقولون �إن��ه��ا فقدت
ولديها منذ يومني بحادث �سري م��ر ّوع.
لقد كانت ،بعد وفاة زوجها ،حتيا من
يبق
�أجل �أوالدها ،حتى ُقتل ابناها ومل َ
لها �سوى بنت وحيدة.
ٍ
ذراعيه ،واحتجز
مد الأعمى

عندئذ َّ
َ
متهدج
يد ابنه بني كفَّ يه ،وب�صوت
ّ
«اقرتب مني يا
و�شفتني مرتع�شتني قال:
ْ
ِ
هات ر�أ�سك �أر ِْحه على كتفي...
ولدي.
�ص�برت على
�أح��م��دك ي��ا ّرب���ي لأن���ك ��
َ
وتذمري� .أ�شكرك يا �إلهي على
�شكواي ّ
أخذت ب�صري،
علي .لقد �
ما �أنعمت به
َ
ّ
�شئت ُخذْ
لكنك حفظت يل ابني� .إذا
َ
همني ما
ُ
بعد �سمعي .خذ ّ
�صحتي .ما ّ
و�شم رائحة
ُ
دمت قاد ًرا على مل�س يد ولدي ّ

ريا قبل
ثيابه!» .هكذا قال وبكى كث ً
�أن ينه�ض مبعونة ابنه ويتّ جهان �صوب
الباب.
هذا احلوارً � ،
أي�ضا� ،سمعه ناجي ونعيم.
لكنهما بقيا معت�صمني بال�صمت
وينظران �إىل اخلارج بعيون من زجاج،
متو�سط
حتى م� ّ�ر من �أمامهما رج��ل
ّ
العمر� ،شعره طويل �أ�شعث ،ذقنه غري
حليق ،مالب�سه �أك��ل الدهر عليها
و�شرب ،بع�ض قمي�صه فوق �سرواله وبع�ضه
الآخر حتته .وكان مي�شي مرت ّن ًحا .ب�صره
بني قدميه� ،أما يداه فكانتا ت�ضربان
الطرف يف
الهواء .وقف يف الطريق� .أجال
ْ
ّ
يرد
كل اتجّ اه .و�شتم ولعن من غري �أن ّ
عليه �أحد.
نعيما.
َ -من هذا؟ �أتعرفه؟ �س�أل ناجي
ً
 -يقال له �سعيد املجنون.
� -إيه واللهّ .
كل جمنون �سعيد.
 ثم راح��ا يرافقانه بالنظر حتى بلغ
�شرطي �سري.
تقاطع طرق يقف عنده
ّ
ْ -
ال�شرطي.
قف يا �سعيد ،قال
ّ
 -حا�ضر يا �أفندي� ،أجاب وفعل بقدمه
َ
مدا�سة الفرامل؛
فعل ال�سائق ي�ضغط
ّ
ّ
كل َمن ر�آه.
ف�أ�ضحك
ّ
املتوقفة
ال�سيارة
�زت
  -كيف اج��ت� َ
ّ
منبه
املنبه! �أما من ّ
هناك ومل ت�ستخدم ّ
�سيارتك؟
يف ّ
ّ
املنبه.
 -بلى ،قال وقل َد �صوت ّ
ّ
مت
م��رة ثانية و�إال نظ ُ
  -ال تخطئ ّ
ً
ّ
�ضبطا.
بحقك
 -حا�ضر يا �أفندي.
ال�شرطي ومل ي�ستطع
هيا انطلق ،قال
ّ -
ّ
�أن ميلك نف�سه عن ال�ضحك عندما
رك�ض �سعيد حمد ًثا �صو ًتا يحاكي �أزيز
الإطارات على �إ�سفلت الطريق.
هذا امل�شهد ر�أته � ً
أي�ضا من �شرفة بيتها
امل��ر�أة التي حاولت االنتحار منذ بع�ض
الوقت ،لكنها مل ت�ضحك ق� ّ
�ط .لقد
بدت �ساكنة كتمثال من حجر ،ذلك
ْ
املهدئ ك��ان قد فعل يف ج�سمها
� ّأن
ّ
نزلت بها ابنتها �إىل ال�شارع
فعله .و ّملا
ْ
لاً
ل�ت�ر ّوح قلي ع��ن نف�سها ف�لا تبقى
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ق�صة ق�صرية
تقدم نحوها
حبي�سة بيتها و�أحزانهاّ ،
ريا عن
عارفوها لل�سالم عليها تعب ً
ت�ضامنهم معها يف ُم�صابها .كذلك
فعل نعيم وناجي.
ِ
رحم الله ولديك يا �أختاه ،قال نعيم.
-
َ
ِ
ليمن الله عليك بال�صرب وال�سلوان.
َّ
ّ
 -هذه الك�أ�س �سنجرع منها كلنا،
وال �أح��د يعرف متى يحني حينه ،قال
ناجي.
ثمة يف الأر�ض َمن قا�سى �أكرث مني
ّ -
مم��ا عانيت .لكنه �صرب
وعانى � ّ
أ�شد ّ
حتملت .يف
وم��ا ���ص�برت ،وحت� ّ�م��ل وم��ا
ّ
حلظة ي�أ�س فقدت �إمياين برحمة الله
ومل يكن يجدر ب��ي �أن �أف��ع��ل� .إلهنا
حمب ورحيم .هو َمن �أعطى وهو َمن
ّ
فلتكن م�شيئته كما يف ال�سماء
�أخذ؛
ْ
كذلك على الأر����ض .هكذا قالت،
وم�سحت دمعتيها بيديها ،و�أ�ضافت:
بعدما ر�أيت و�سمعت من �سعيد املجنون
رت مقدار كرم
ما ر�أيت و�سمعت،
تذك ُ
ّ
ولدي ،لكنه
علي .لقد �أخذ ّ
�إلهي و�إنعامه ّ
ِ
ْ
بقية عقل وحلم حتى �أ�ستغفره
ترك يل ّ
ّ
قلة �إمي��اين ون��وب��ات غ�ضبي� .أم��ا هذا
امل�سكني فقد ذهب عقله بعدما ق�ضت
زوجته وابنته الوحيدة يف حريق �أتى على
ّ
كل حمتويات بيته؛ ف�أ�صبح �أ�ضحوكة
فاقدي الإميان والإن�سانية .ذهب عقله
ومل يعد يعرف �أننا �أبناء رجاء وقيامة ال
�أبناء موت و�أحزان.
 ان�صرف ناجي ونعيم من هناك .ثم
مر
افرتقا على وع��د بلقاء قريب .و�إذ ّ
نعيم ب�أحد احلوانيت ،ابتاع حاجاته
ّ
ّ
حلواين يعرفه
كلها .ثم ع� ّ�رج على
ريا من احللوى.
قالبا كب ً
وانتقى ً
  -لكنني ل�ست �أحمل الثمن ،قال
نعيم بخجل.
َ -من طالبك به؟! خذْ ما �شئت؛ ف�أنت
رجل �شريف ال ت�أكل ً
قر�شا على �أحد.
حمل نعيم القالب ،و�أخذ طريق العودة
�إىل البيت ال يلوي على �شيء .و ّملا و�صل
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ودخ���������ل ،ن�����ادى
زوج���ت���ه« :خ���ذي
هذا مني».
 -ما هذا؟!
  -قالب حلوى.
نادي الأوالد .نريد
�أن نحتفل.
مب!
  -نحتفل! َ
����س����أل���ت .و ّمل����ا مل
تلق جوا ًبا ،نادت
َ
�أوالده���ا؛ فح�ضروا
يف احل��������ال� .إذ
ذاك ف��ت��ح نعيم
العلبة التي حتوي
ل ّول
القالب ،وجل�س بني �أفراد عائلته .و أ
م��رة ت�لا �صالة ق��ال فيها :ن�شكرك
ّ
أنعمت علينا
�رب �إلهنا لأن��ك �
َ
�أيها ال� ّ
ّ
ب�سقف يظلل ر�ؤو�سنا فيما الكثريون ال
م�أوى لهم ،وبلقمة خبز حتفظ حياتنا
جوعا.
وماليني النا�س ميوتون يف الأر�ض
ً
بعد اليوم لن �أنظر بعني احل�سد �إىل َمن
مما رزقتنا و�أعطيته ما مل
رزقته �أكرث ّ
تُعطنا� .أن��ت الأب الكرمي احلكيم
الذي يعرف كيف يو ّزع عطاياه.
ما �أنهى نعيم �صالة ال�شكر هذه حتى
كان بع�ض احمرار يلوح يف بيا�ض عينيه
من دمع حبي�س .طلب من �أ�صغر الأوالد
ريا
يق�ص القالب؛ ففعل .و ّملا �سئل تف�س ً
�أن ّ
لمِ ا يحدث ،قال« :قر� ُأت �أم�س يف كتاب
� ّأن غرا ًبا ذهب �إىل طائر بجع ،وقال له :ال
بد من �أنك �سعيد لبيا�ض ري�شك ،فيما
ّ
علي لأ�شعر
مب ت�شري
�أنا تع�س لأين �أ�سودَ .
ّ
ببع�ض ال�سلوان؟ �أجاب طائر البجع :لقد
�سعيدا.
�أخط� َأت ،يا �صديقي� ،إذ ظننتَني
ً
�شقي ل ْأن لي�س يل �إال لون واحد ،فيما
�أنا
ّ
احل�سون �ألوان زاهية كثرية .فما
لري�ش
ّ
�أ�سعده وما �أ�شقاين!
احل�سون ،وق��ال له:
 ذهب الغراب �إىل
ّ
مب تن�صحني
ما �أجمل �ألوانك يا
�صاح! َ
ِ
ّ
لأطرد من قلبي هذا احلزن الذي خلفه
احل�سون وقد
فيه ���س��واد ل��وين؟ �أج���اب
ّ
اكت�سحت ال��ك ��آب��ة ق��ل��ب��ه :كيف

�سعيدا بهذه الري�شات الق�صرية!!
حت�سبني
ً
لقت كالطاوو�س ذا �أريا�ش
يا ليتني ُخ ُ
طويلة جميلة.
 ذه��ب الغراب �إىل الطاوو�س يف قف�ص
الطيور ،وق��ال ل��ه :ما �أ�سعدك بجمال
ري�شاتك! كيف يل� ،أنا الأ�سود� ،أن �ألقى
بع�ض العزاء؟ �إذ ذاك خف�ض الطاوو�س
امللون الطويل ،و�أناخ ر�أ�سه وبكى:
ذيله ّ
«ك��م �أح�����س��دك على حر ّيتك �أيها
ال�صديق املحظوظ! �أن��ا ،كما ت��راين،
علي �أن
حبي�س ه��ذا القف�ص اللعني.
ّ
يقدمونه يل من طعام و�شراب.
�أر�ضى مبا ّ
َ
�أم��ا �أن��ت فلك الف�ضاء الوا�سع ملعب،
�ب البيادر ودم��وع ال�سواقي م�أكل
َ
وح� ّ
ٍ
بعيدا ي�ضرب
وم�شرب .عندئذ طار الغراب
ً
وي�سبح ّربه وي�شكره
الريح بجناحيه،
ّ
على نعمة مل يكن قبل اليوم يراها».
ما �أنهى نعيم حكايته حتى ط�أط�أت
�سمية ر�أ�سها ،وم�سحت دمعتني
زوجته
ّ
الرب
�سالتا على ّ
خديها« :نحمدك �أيها ّ
ّ
أنعمت به علينا»؛
كل ما �
�إلهنا على
َ
فرد الأوالد ب�صوت واحد« :احلمد لك يا
ّ
� ّألله»� .أما ال�صغري ف�س�أل �أباه وهو ي�ضع
يف �صحنه قطعة حلوى ثانية �إذ كان
وح�سو ًنا
مرة غرا ًبا وطائر بجع
قد ر�أى ّ
ّ
ّ
كل
وطاوو�سا؛ ف�أجاب�« :أج��ل .حدث
ً
ّ
كل
ق�ص على اجلميع
ذلك اليوم» .ثم ّ
ما ر�أى يف ال�سوق و�سمع.

يف �سجل
اخللود

العريف ح�سني علي جنار
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش ال��ع��ري��ف
ح�سني علي جنار الذي يّ
توف بتاريخ
.2018/10/9
 م��ن م��وال��ي��د  1973/11/15يفكفردب�ش ق�ضاء بعلبك ،حمافظة
بعلبك  -الهرمل.
���ددت خدماته اع��ت��ب��ا ًرا من
 ُم ّ ،2006/8/11و ُن��ق��ل �إىل اخل��دم��ة
الفعلية بتاريخ .2009/12/26
 -من عداد طبابة منطقة البقاع.

العريف طارق عاطف قما�ش

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
العريف ط��ارق عاطف
قما�ش الذي يّ
توف بتاريخ
.2018/10/12
 م������ن م����وال����ي����د ،1986/1/26يف را�شيا،
ق�ضاء را�شيا ،حمافظة
البقاع.

�����������ددت
 ُم�ّ
خدماته اعتبا ًرا
م��ن ،2009/1/19
و ُنقل �إىل اخلدمة
الفعلية بتاريخ
.2011/12/24
 م����ن ع����دادكتيبة احلرا�سة
وامل���داف���ع���ة عن
م�����ط�����ار رف���ي���ق
احلريري الدويل.
 حائز:• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد
مرتني.
اجلي�ش ّ
• تهنئة وزير الداخلية
والبلديات.
 -مت�أهل بدون �أوالد.

 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
• تهنئة قائد الفوج.
 -مت�أهل بدون �أوالد.

اجلندي هادي �أحمد جعفر
ن���ع���ت ق���ي���ادة
اجلي�ش اجلندي
ه�����ادي �أح��م��د
ج���ع���ف���ر ال����ذي
يّ
ت�����وف ب��ت��اري��خ
.2018/10/12
 م��ن مواليد1 9 9 4 /1 2 /2 2
يف احل���ري���ق���ة،
ق�ضاء الهرمل،
حم�����اف�����ظ�����ة

بعلبك  -الهرمل.
 ُم ّددت خدماته اعتبا ًرا من  ،2013/12/4و ُنقل �إىلاخلدمة الفعلية بتاريخ .2017/12/12
 من عداد لواء امل�شاة الثامن  -الكتيبة .85 حائز:• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.
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تكنولوجيا
�إعداد :ندين البلعة خريالله
ت��ط��ب��ي��ق HOLY
 LEBANONهو �أول
تطبيق �إل��ك�تروين
ُي��ع��ن��ى ب��ال�����س��ي��اح��ة
ال��دي��ن��ي��ة يف ل��ب��ن��ان،
�أطلقته الدكتورة نور ف� ّ�را ح��داد بدعم من وزارتَ��ي الإع�لام
وال�سياحة يف لبنان.
«ه��ويل ليبانون -اب» هو دليل عملي عن لبنان و�أر�ضه
املقد�سة ،يدعم التنمية امل�ستدامة واحل��وار بني الأدي��ان .هذا
ٍ
كوجهة �سياحية جذّ ابة ،فهو
يقدم لبنان
التطبيق املجاين ّ
يجمع الكثري من املعلومات عن �أماكن العبادة ومعاملها لدى
الطوائف امل�سيحية والإ�سالمية ،والطقو�س ،واالحتفاالت والعطل
الدينية ،وكذلك الأطباق واحللويات التي ت َُعد خالل املنا�سبات
الدينية ،كما ّ
ي�سلط ال�ضوء على املنتجعات واملطاعم يف جوار
املعابد الدينية.
املقد�سة التي لن
ّ
التنوع الكبري يف املواقع ّ
يركز التطبيق على ّ
أهمها �إىل
جتدها يف الدليل العادي ،من �أكرب �أماكن
ّ
احلج و� ّ
التاريخية يف قرى رائعة ،بالإ�ضافة �إىل
�أ�صغر الكنائ�س واملعابد
ّ
القدي�سني وخمتلف االحتفاالت
�صفحة
تت�ضمن روزنامة ب�أعياد ّ
ّ
الدينية .كما ميكن ا�ستخدام التطبيق خالل زيارة البالد� ،أو
ّ
اال�ستمتاع مبغامرات افرتا�ضية وت�صفّ ح حمتوياته عرب الإنرتنت
لي�شكل هذا الدليل �أدا ًة للأفراد
من �أي مكان يف العامل،
ّ

Holy Lebanon
ال�سياحة الدين ّية
حلوار الأديان

ّ
واملنظمات واجلمعيات ت�ساعدهم يف التخطيط للقيام بزيارات
دينية وتنظيم رحالت احلج واكت�شاف لبنان.
ّ
�إ�شارة �إىل �إمكان �إغناء هذا التطبيق من خالل �إ�ضافة
معلومات وحتديثها.

ورقة �إخفاء اجلنود وال�سيارات
���ور ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث�ين ج��ه��ازًا
ط� ّ
ب�إمكانه �إخ��ف��اء اجل��ن��ود واملركبات
�أ���س��م��وه «ورق���ة ال��ت��خ��فّ ��ي» ،وه��و جهاز
رقيق قادر على حجب الكائنات عن
كامريات الأ�شعة حتت احلمراء.
�سماكة هذه الورقة �أقل من ميلليمرت
واح��د ،وعلى الرغم من ّ
رقتها �إال �أنه
ب�إمكانها جعل الكائنات غري مرئية
ب�شكل فاعل �أمام الطائرات من دون
طيار .تُ�صنع الأوراق من ال�سيليكون
القابل لالنحناء ،وميكنها �إخفاء
حواىل  %94من �ضوء الأ�شعة حتت احلمراء
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ال����ذي ت��واج��ه��ه،
وفق درا�سة �أعدها
باحثون يف جامعة
وي�����س��ك��ون�����س��ن-
مادي�سون .وتعمل
«ورق�����ة الإخ���ف���اء
ال���رق���ي���ق���ة» من
خ��ل�ال ق��درت��ه��ا
على امت�صا�ص ال�ضوء يف نطاق الأ�شعة
حتت احلمراء ذات الطول املوجي املتو�سط
والطويل (وه��و نوع من ال�ضوء املنبعث
من الأج�سام التي تكون بنف�س درجة

حرارة اجل�سم الب�شري).
ي�أمل الباحثون ا�ستخدام هذا اجلهاز
ومعداتهم يف البقاء
مل�ساعدة اجلنود
ّ
ب� ٍ
أمان يف �ساحات املعارك.

كيف تقر�أ ر�سائل
وات�ساب املحذوفة؟
قد ترغب بقراءة الر�سائل املحذوفة،
�اح��ا على
وه���و �أم���ر مل ي��ك��ن م��ت� ً
وات�����س��اب ،لكنه �أ���ص��ب��ح ممكنً ا
بف�ضل تطبيقات �أتاحها مل�ستخدميه.
التطبيق الأول ُي��دع��ى Whats
 Removedوهو متوافر على متجر
�أندرويد ،ويعر�ض للم�ستخدم قائمة بالر�سائل التي قام مر�سلوها
بحذفها بعد �إر�سالها عرب وات�ساب.
وتطبيق �آخر ُيدعى  ،Notification Historyمتوافر على

ومهمته تخزين كل ما يتم ا�ستقباله
متج َري غوغل و�أبل،
ّ
على الهاتف من �إ�شعارات ،مبا يف ذلك الر�سائل امل�ستقبلة على
وات�ساب ،وبالتايل يتيح للم�ستخدم قراءة الر�سائل املحذوفة.

ال��ت��ط��ب��ي��ق يف ي��وم
حم���دد .وميكنهم
ّ
للحد من اال�ستخدام
في�سبوك و�إن�ستغرام ّ
اخ���ت���ي���ار احل�����ص��ول
على تذكري بعد �أن
ّ
معينة على في�سبوك �أو �إن�ستغرام،
�ستوفر �شركة في�سبوك
ً
قريبا يف تطبيقها الرئي�س وتطبيق يكونوا قد ق�ضوا فرتة زمنية ّ
�إن�ستغرام التابع لها ،لوحة معلومات الن�شاط للم�ستخدمني وذلك لت�شجيعهم على ت�سجيل اخلروج ،وميكن � ً
أي�ضا كتم
حمددة من الزمن.
احلد من الوقت الذي يق�ضونه يف التطبيقات ،الإ�شعارات لفرتة
لت�شجيعهم على
ّ
ّ
لكن امل�س�ؤولية الأكرب تقع على عبء امل�ستخدم� ،إذ �إنه
من خالل �أدوات جديدة ت�ساعدهم يف مراقبة ا�ستخدامهم
ٍ
ٍ
م�س�ؤول عن حتديد ما يريد تعيينه كحد �أق�صى يومي له.
ب�شكل يومي.
هذه اللوحة �ستُ�سمى � Your Activityضمن �إن�ستغرام ،ويف وعلى الرغم من �أن املبادرة تعترب مفيدة ،لكنها لن ت�ساعد
وميكن ال�شركة يف حتقيق �أرباح من الإعالنات ،والتي تعتمد بدورها
في�سبوك با�سم ،Your Time On Facebook
ّ
امل�ستخدمني من ر�ؤي��ة متو�سط الوقت ال��ذي يق�ضونه �ضمن على زيادة عدد امل�ستخدمني.
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مهارات
وقدرات
باحلفاوة والتهاليل ا�ستُقبِل فريق
التالمذة اللبنانيني العائدين �إىل
بريوت بالك�ؤو�س وامليدال ّيات بعد
م�شاركتهم مع ثالثمئة تلميذٍ
من دولٍ خمتلفة يف بطولة العامل
للح�ساب ّ
الذهني ،التي �أُقيمت يف
وت�صدروا خاللها
جنوب �أفريقيا،
ّ
ألقاب
فئات خمتلفة ،وف��ازوا ب� ٍ
ب��ارزة ،من بينها «بطل �أبطال
العامل» ،و«بطل العامل».
ّ
النتائج الباهرة التي حققها
الفريق اللبناين ،كعادته يف ّ
كل
جمد ًدا �أهمية برامج
عام ،تطرح ّ
«احل�ساب الذهني» يف تطوير
املهارات احل�ساب ّية وحتفيز دماغ
الأوالد ،بالإ�ضافة �إىل تقوية
ذاكرتهم وتعزيز قدرتهم على
اال�ستيعاب.

�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

لبنان بطل �أبطال العامل
يف احل�ساب الذهني

ؤكد الباحثون الرتبو ّيون
ي� ّ
احل�سابية
� ّأن مفهوم املهارات
ّ
عما ك��ان عليه
اختلف ّ
يف ال سّ� ابق .وفيما كانت
الفكرة ال�سائدة � ّأن املهارات
ٌ
موهبة ميتلكها
احل�سابية
ّ

�أ�شخا�ص ويفتقر �إليها �آخ��رون� ،أثبتت
تقنية احل�ساب الذّ هني التي باتت
ّ
عدة مدار�س ومراكز تربو ّية
تد ّر�س يف ّ
احل�سابية
يف لبنان والعاملّ � ،أن املهارة
ّ
ّ
بالتعلم واملمار�سة ،وميكن
تُكت�سب
ّ
�أن ت�ضع املتعلم يف خانة العبقري يف
الريا�ضيات ،و�أن تدخله يف مو�سوعة
ّ
القيا�سية كما ح�صل
غيني�س للأرقام
ّ
مع تالمذة لبنانيني يف العام املا�ضي.

�أهداف تعليم
احل�ساب الذهني

التقنية وما �أهدافها؟
ما هي هذه
ّ
ي��و���ض��ح املتخ�صّ �صون � ّأن احل�ساب
ال��ذه��ن��ي ه��و جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل� ّ�ي��ات
تتم باالعتماد على
احل�سابية ،التي
ّ
ّ
الدماغ الب�شري فقط من دون اال�ستعانة
ّ
ب���أي و�سيلة �أخ���رى ،على �أن تكون
الإجابة الناجتة عن هذه العمليات
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مهارات
وقدرات
مت���ام���ا .وت��ه��دف
دق��ي��ق��ة
ً
ب��رام��ج احل�����س��اب الذهني
التقنية
التي تعتمد ه��ذه
ّ
�إىل تطوير مهارات احل�ساب
ال��ذه��ن��ي ال�سريع ،وتنمية
قدرة الذاكرة والقدرة على
الرتكيز واملقارنة والتحليل،
بالإ�ضافة �إىل زي��ادة عامل
ال�����س��رع��ة يف ال��ت��ف��ك�ير،
وت��و���س��ي��ع دائ����رة الإب�����داع،
وتعزيز الثقة بالنف�س .فهي
� ّآلية ت� ّؤدي �إىل تن�شيط العقل
ومترينه ،وتزيد بالتايل من
ال��ق��درة على اال�ستيعاب،
ما ي�� ّؤدي �إىل تنمية الذكاء
والتفوق الذهني والإبداع.
ّ

�آلية التدريب

تعتمد �آلية التدريب ،على
ا�ستخدام املعداد Soroban
�أو  ،Abacusوه����و �أداة

حا�سبة ا�ستخدمت يف اليابان والعديد
من البلدان منذ �آالف ال�سنني لإجراء
العمليات احل�سابية .وبعد م� ّ�دة من
التدريب ،ي�صبح الأطفال قادرين على
ّ
ّ
ب�شكله
التخلي ع��ن الأب��اك��و���س
وت�صور وج��وده يف اخليال ،ومن
احل�سّ ي
ّ
بالعمليات
ثم القيام على هذا الأ�سا�س
ّ
الذهنية ب�سرعة هائلة.
احل�سابية
ّ
ي�شري اخلرباء �إىل � ّأن هذه التقنية ت�ؤدي
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�إىل ارتفاع عدد خاليا الدماغ العاملة
يف �أثناء ا�ستخدام الأباكو�س ،وبالتايل
ً
طرقا جديدة.
ويطور
ف� ّإن الدماغ ينمو
ّ
ٍ
ب�شكل
وقد زاد ا�ستخدام هذا النظام
ه��ائ��ل ،ومتّ تبنّ يه يف خمتلف ال��دول
�سجل ال�شطر الأمين
املتقدمة بعد �أن ّ
ً
عاليا ،عندما متّ
كهربائيا
ن�شاطا
ً
ً
و�ضعه حتت جهاز خمطط كهربائي
ل��ل��دم��اغ يف �أث��ن��اء ق��ي��ام امل�ستخدم

ب��احل�����س��اب ال��ذه��ن��ي عن
ت�صور الأباكو�س.
طريق ّ
مي����ك����ن ا����س���ت���خ���دام
الأباكو�س لت�أدية خمتلف
العمليات احل�سابية مهما
كان حجمها �أو تعقيدها.
وب��ذل��ك ف����إن تعليم ه��ذه
ٍ
�سن
التقنية ل�ل�أط��ف��ال يف
م���ب���ك���رة واتّ ����ب����اع ط���رق
يطور
التعليم التفاعلي
ّ
ً
أمن��اط��ا ج��دي��دة للتفكري
�
عند الطفل ،ويحفّ ز التعاون

ب�ين ���ش� ّ�ق��ي ال���دم���اغ ،ويطلق
العنان للت�أمل والقوى احلد�سية،
وب��ال��ت��ايل ف���إ ّن��ه ي��رف��ع م�ستوى
النباهة واحلكمة لديه...
اجل��دي��ر ذك����ره � ّأن ب��رام��ج
احل�����س��اب ال��ذه��ن��ي ت�ستهدف
الأط��ف��ال م��ن عمر � 4سنوات
وح��ت��ى ��� 16س��ن��ة ،وه���ي م��ع� ّ�دة
لتنا�سب قدرات جميع الأطفال

بغ�ضّ النظر عن م�ستواهم الأكادميي
واملناهج الرتبوية املعتمدة يف مدار�سهم.
يتوجب
وهي تق�سّ م �إىل م�ستويات� ،إذ
ّ
على التلميذ اجتياز االمتحان النهائي
للم�ستوى الذي يتابعه قبل االنتقال �إىل
امل�ستوى الأعلى.
وبح�سب الأرقام ،ف� ّإن عدد دول العامل
التي تعتمد هذه التقنية يقارب املئتي
دولة.
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هو وهي
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

تتطور حالة الإحباط
والأق���ارب ،وربمّ ��ا
ّ
حد الك�آبة التي تنتهي يف حاالت
�إىل ّ
معينة �إىل االنتحار .يف بع�ض الأحيان،
ّ
يتحول ال�شعور بالظلم الذي يرافق فقدان
ّ
ٍ
املت�ضرر
ي�صبه الرجل
الوظيفة� ،إىل
غ�ضب ّ
ّ
على �أف��راد عائلته وقد ي�صل �إىل عنفٍ
�سيما جتاه
كالمي �أو �سلوك عدائي ال ّ
زوجته .فحالة االنك�سار التي مير بها
تو ّلد لديه الكثري من امل�شاعر ال�سلبية
التي تنعك�س يف ت�صرفاته ومواقفه.
�إذا كانت زوجته مثلاً امر�أة عاملة قد
يتّ همها بالتق�صري جتاه عائلتها بدلاً
من تقدير جهودها يف دعمه ماد ًياّ � ،أما
بحجة
�إذا كانت ّربة منزل فقد ينتقدها
ّ
�أ ّنها «غ�ير منتجة» �أو «م��ب��ذّ رة» وغري
قادرة على دعمه يف حمنته.

دور الزوجة

يف ّ
ظل الأزمات االقت�صاد ّية التي ي�شهدها
مهد ًدا
عاملنا اليوم ،بات بع�ض ال�شركات
ّ
بالإقفال ،والبع�ض منها يلج أ� �إىل تخفي�ض
عدد ّ
املوظفني كي ّ
يتمكن من اال�ستمرار� .إزاء
م�ستبعدا �أن يجد املرء
هذا الو�ضع ،مل يعد
ً
نف�سه عاطلاً من العمل ب�سبب اال�ستغناء عن
خدماته يف امل� ّؤ�س�سة التي يعمل فيها ،فكيف
يواجه الرجل هذه اخل�سارة ،وم��اذا ميكن
للزوجة �أن تفعل كي ت�ساعده يف ّ
تخطي الأزمة؟

زوجك
خ�سر وظيفته...
خو�ضا املعركة
متّحدين
معا
وانت�صرا ً

االخت�صا�صية يف علم النف�س
ؤكد
ت� ّ
ّ
ال�سيدة �إنغريد �سعاده � ّأن الأ�ضرار
العيادي
ّ
الناجتة عن فقدان الرجل وظيفته ال
تقت�صر على اخل�سارة االقت�صادية ،و�إنمّ ا
ّ
تتخطاها �إىل م�شاكل
ميكن �أن
نف�سية واجتماعية .وه��ذه امل�شاكل
تفكك الأ���س��رة م��ا مل يتم
ت���� ّؤدي �إىل
ّ
احتواء الو�ضع من خالل وقوف العائلة
املت�ضرر.
والأ�صدقاء �إىل جانب الطرف
ّ
فالرجل ال��ذي يخ�سر وظيفته ي�صاب
بجرح عميق يف كربيائه ،ل ّأن اخل�سارة
ٍ

ٍ
كمعيل
�سلبا على �صورته
تنعك�س
ً
القوة فيها .ويف هذا
�أ�سا�سي للعائلة ورمز ّ
ٍ
مير معظم الرجال بحالة من
الو�ضعّ ،
مدتها بني
الإح��ب��اط والي�أ�س تختلف ّ
ٍ
�شخ�ص و�آخر بح�سب الدعم الذي يلقاه
الذاتية على ّ
حل
من حميطه ،وقدرته
ّ
ّ
وتخطيها .من هنا نرى � ّأن
امل�شاكل
ّ
البع�ض يت�سلح بالعزم والإرادة فيخرج من
ٍ
ب�سرعة وب� ّ
أقل �أ�ضرار ممكنة،
حمنته
يف حني ي��رزح البع�ض الآخ��ر حتت وط�أة
بعيدا من الأ�صحاب
املحنة ،وقد ينزوي
ً

90

العدد 401

ال�سيدة �سعادة �إىل � ّأن �أزمة فقدان
ت�شري
ّ
الوظيفة وم��ا يرافقها من تداعيات،
ميكن �أن ت�ضع ا�ستمرارية الزواج على
قائما على � ٍ
أ�س�س
املحك .ف�إذا مل يكن
ً
متينة كاحلب واالح�ت�رام والتفاهم،
تفككه� ،أما �إذا
�سي�صبح من ال�سهل
ّ
مبنيا على الأ�س�س امل��ذك��ورة،
ك��ان
ًّ
ً
ف�سوف تغدو الأزم���ة فر�صة لتكاتف
الزوجني و�إظ��ه��ار وفائهما للعهد الذي
املحبة
ؤك��د � ّأن الزوجة
جمعهما .وت�� ّ
ّ
�ستحاول قدر امل�ستطاع ا�ستيعاب ظروف
زوجها والوقوف �إىل جانبه ،وهو بدوره
ّ
�سيقدر جهودها هذه ولو بعد حني ،ل ّأن
م�ساندتها هذه هي الركن الأ�سا�س يف
معاجلة امل�شكلة ،فالدعم املعنوي الذي
تقدمه له ي��ز ّوده الطاقة الإيجابية التي
ّ
يحتاجها للبدء من جديد.
ال�سيدة �سعادة
من هذا املنطلق ،تدعو
ّ
تعر�ضت �أ�سرهم
جميع الأ�شخا�ص الذين ّ
لأزمة فقدان الوظيفة� ،أن يتعاطوا مع
حمنتهم مبا ا�ستطاعوا من �إيجابية
تقدم
كي يخرجوا منها
ٍ
ب�سالم .وهي ّ
يف هذا الإطار بع�ض الن�صائح والإر�شادات
لل�سيدات اال�ستعانة بها
التي ميكن
ّ

مل�ساعدة �أزواجهن:
التحول املفاجىء
• مما ال �شك فيه �أن
ّ
ي�سبب �صدمة قو ّية .قد
يف حياة امل��رء
ّ
حت��ت��اج�ين بع�ض ال��وق��ت المت�صا�ص
ال�صدمة ،ولكن ال تدعي ه��ذه الفرتة
ٍ
ب�شجاعة،
ت��ط��ول .واج��ه��ي امل��وق��ف
ّ
القوة �أمام زوجك و�أفراد
وحتلي مبظهر ّ
عائلتك.
�شجعي زوج��ك منذ اللحظة الأوىل
• ّ
وعززي ثقته بنف�سه من خالل تذكريه
ّ
مبواقف �صعبة جنحتما يف اجتيازها.
قد تعودان بالذاكرة �إىل بداية زواجكما
ٍ
ظروف
حتدي بناء �أ�سرة يف
يوم واجهتما ّ
تتذكران �أيام
معي�شية �صعبة� ،أو ربمّ ا
ّ
ّ
ً
جناحا ملحوظا يف
الدرا�سة حني �أب��دى
ً
يعزز �إميانه
درا�سته� ،أو � ّأي موقف �آخ��ر ّ
الذاتية.
بقدراته
ّ
• قد تالحظني � ّأن زوجك ال
يقوم باجلهد الكايف لإيجاد
وظيفة .ال حتاويل انتقاده �أو
جره
التجريح به ،بل حاويل ّ
�إىل ذل��ك ب�أ�سلوب لطيف.
اقرتحي عليه امل�ساعدة يف
املبوبة
البحث يف الإعالنات ّ
عن وظيفة تنا�سب م� ّؤهالته،
واقرتحي �إر�سال �سريته املهنية
عرب الربيد الإل��ك�تروين �إىل
ال�����ش��رك��ات املنا�سبة .من
املمكن � ً
ت�شجعيه
أي�ض�أ �أن
ّ
ٍ
بعمل م�ستقل
على ال�شروع

ّ�أو الدخول يف م�شروع جتاري �إذا كانت
املالية ت�سمح بذلك.
ظروفكما ّ
• �أَعلني حالة الطوارئ على ال�صعيد
امل��ايل ،وبا�شري �سيا�سة توفري حازمة:
للكماليات
�أك�ثري من كلمة «ال»
ّ
وملطالب الأوالد التي ال جتدين جدوى
منها.
ؤولية من دون
• �شاركي الأوالد يف امل�س� ّ
ً
�ضغوطا .مبعنى �أن
�أن متار�سي عليهم
ت�شرحي لهم � ّأن العائلة مت� ّ�ر بظروفٍ
خا�صّ ة مع الت�أكيد على � ّأن الأزم��ة
قريبا بتكاتف جهودكم.
�ستنتهي
ً
اط��ل��ب��ي منهم امل�����س��اع��دة م��ن خ�لال
جو من الوفاق والهدوء يف املنزل،
ت�أمني ّ
والتخفيف من املطالب غري ال�ضرور ّية.
• �إذا كنت ام��ر�أة عاملة ،حاويل �أن
تو ّزعي راتبك بحكمة على احتياجات

امل��ن��زل وال��ع��ائ��ل��ة بحيث ال
ت�ضطران �إىل اال�ستدانةّ � .أما
�إذا كنت ّربة منزلٍ  ،فحاويل
تنظيم م�����ص��اري��ف البيت
والأق�ساط ال�شهر ّية مبا توافر
�إىل ح�ين خروجكما من
املحنة.
• ق��د ت�صابني ب��الإح��ب��اط
من ج� ّ�راء الأج��واء الكئيبة
امل�سيطرة على املنزل ،وربمّ ا
ت�شعرين بالظلم جتاه مواقف
ال�سلبية وعدم تقديره
زوجك
ّ
�ضحية ال�شفقة على
جلهودك .ال تقعي
ّ
�م��ا � ّأن زوجك
ال���ذّ ات ،بل ت� ّ
�ذك��ري دائ� ً
ّ
هو � ً
تفهم تقلباته
أي�ضا
�ضحية .حاويل ّ
ّ
املزاجية ،واحر�صي على مراعاة م�شاعره
ّ
و�أحا�سي�سه التي ل��ن تكون متوازنة
�شجعيه على ممار�سة الريا�ضة
وطبيعيةّ .
�أو زيارة الأ�صدقاء ،وال ت�سمحي مبكوثه
ط��وال اليوم يف املنزل ل ّأن ذلك �سيزيده
ً
إحباطا.
ك�آبة و�
متران
• �أنظري وزوجك �إىل املحنة التي ّ
حلبكما ،فامل�صاعب
بها كاختبا ٍر
ّ
ّ
غالبا ما توطد
التي يجتازها الزوجان،
ً
عالقتهما وتزيد من ر�صيد كل منهما
يف عيني الآخر� .أطلقا العنان للمحارب
يف داخلكما ،ودعوه يواجه الظلم والقهر
ب�شجاعة ،ثم اخرجا من معركتما
ومتحدين.
رابحني
ّ
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طفلك
�إىل املدر�سة:
�إ ّنها جتربة
مهمة للعائلة
دخ��ول الطفل �إىل املدر�سة
جتربة مهمة بالن�سبة له ،فهو
ينتقل من حميط �ض ّيق يجد فيه
عادة ّ
كل ما ير�ضيه� ،إىل حميط
�آخر فيه غرباء وحتكمه قواعد
�ددة ...وهذه التجربة مهمة
حم� ّ
� ً
أي�ضا للأهل والإخوة...
بع�ض الأط��ف��ال ،ولأ�سباب
�شتى ي���روق لهم االع�ترا���ض
بطريقة البكاء لعدة �أ�سابيع
بعد ب��دء ال��درا���س��ة ،ولكن
معظمهم يت�أقلم مع هذه
احل��ي��اة اجل��دي��دة ب�سهولة.
فالباكون منهم وال�صارخون،
وامل��ع��ر���ض��ون للكوابي�س
ّ
الليلية ،يعودون �إىل هدوئهم
ويحبون حياتهم اجلديدة يف
ّ
م��دة �أق�صاها نهاية الف�صل
الدرا�سي الأول .ويف حال ح�صل
العك�س ،فال بد �أن يكون
ثمة خط أ� كبري يف املدر�سة �أو
يف البيت ،ولي�س يف الطفل.

مواجهة حياة جديدة

لن�أخذ طفلاً ي�ستيقظ ليلاً
وهو ي�صرخ «ال �أريد �أن �أغنّ ي،
ال �أع��رف الكلمات� ،سوف
يهز�أون مني» ...يف احلاالت
الطبيعية �سنجد هذا الطفل
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بعد فرتة يقف بثياب �أرنب
على خ�شبة م�سرح املدر�سة
�أمام ح�شد من الأهل والغرباء،
ّ
وميثل من دون �أدن��ى
يغنّ ي
�شعور باخلوف� ...إ ّنه نوع من
التنومي املغناطي�سي للفكر
اخلائف ،واال�ستعداد ملواجهة
جديدة يف حياة جديدة.
ّ
كله وال��ذي
املهم يف ه��ذا
غالبا ما يهمل ،هو �أن الطفل
ً
ال يعي�ش مبفرده ،هذا التغيري
اجلذري يف منط احلياة ،فالأم
يف املنزل ت�شعر فج�أ ًة �أ ّنها يف
ل
فراغ ،ولي�س هناك ما مت أ
�ساعاتها به.
بالن�سبة �إليها احلياة تغريت
و�أ�صبحت �أك�ثر وح�شة ،ويف
اعتقادها � ّأن ذل��ك ينطبق
على طفلها � ً
أي�ضا .ويف الوقت
عينه ،قد يجد الأب نف�سه،
وللمرة الأوىل ،مو�ضع مقارنة
برجل �آخر .ومع � ّأن الأ�ساتذة

غالبا ما يكونون
ال��ذك��ور
ً
قلة يف ال�صفوف الأوىل ،ف� ّإن
لوجودهم ت��أث�ير مهم ج� ًّ�دا
على الطفل .مثلاً  ،قد جند
هذا الطفل ،يواجه �أباه للمرة
الأوىل بعد عجزه عن الإجابة
ع��ن ���س���ؤال م���ا .وي��ق��ول ل��ه:
«الأ�ستاذ» فالن يعرف كل
�شيء ،مما يعني بالتايل �أ ّنه
�أف�ضل.
امل�شكلة احلقيقية تكون
ع��ل��ى �صعيد ال��ع�لاق��ة بني
الإخ��وة والأ�صدقاء .فالتفريق
بني الأطفال ال�صغار والذين
�سريتادون املدر�سة للمرة الأوىل
ُيظهر التغيري الأكرب يف حياة
الطفل� ،إذ ال ميكن مقارنة
ال��و���ض��ع ب��ذل��ك ال���ذي ين�ش�أ
عن �أي خطوة مهمة �أخرى
(كامل�شي ،والكالم وحتى
اللعب مع الآخرين) ،فدخول
املدر�سة مرحلة نهائية ويجب

االعتياد عليها.
يخ�ضع الطفل يف املدر�سة،
أ�سبوعا بعد
يوما بعد ي��وم ،و�
ً
ً
�أ���س��ب��وع ول�����س��ن��وات طويلة،
ال�ستيقاظ م�برم��ج ولنظام
امل��در���س��ة والأ���ص��دق��اء الذين
يتعرف �إليهم فيها ،فالطفل
يف املدر�سة يعي�ش يف ّ
ظل نظام
�آخ���ر ال ب��ل �أن��ظ��م��ة �أخ���رى:
ال�صمت حلظة ُيطلب منه
ذل���ك ،وان��ت��ظ��ار دوره لطرح
الأ�سئلة ،تعليق «جاكيتته»
مثلاً بال�شكل ال�صحيح،
واالهتمام مب�شروع معينّ من
بدايته حتى النهاية من دون
�أن يفقد اهتمامه بهً � ...إذا،
ريا
بعد �أن كان الطفل �صغ ً
يتحكم بخطواته ويتمتّ ع
ّ
بحرية التنقل يف �أرجاء املنزل
وف��ق م��ا يحلو ل��ه ،ت�صدمه
املدر�سة رغ��م �أنها مفرحة.
� ّأما الأ�صدقاء والإخ��وة ال�صغار

الذين تركهم وراءه فال
ميلكون �أي ف��ك��رة عما
يجري يف املدر�سة ،مما ي� ّؤثر
بو�ضوح يف عالقته بهم ،وثمة
متعددة ت�ؤدي دورها يف
عوامل
ّ
هذا املجال.

ما الذي ح�صل؟

ال�سن ،مثلاً هو
الفارق يف
ّ
م��ن ه���ذه ال��ع��وام��ل ،فحني
يكون الأخ ال�صغري يف �سنته
الأوىل وما دون ،تكون للأخ
دائما بع�ض الواجبات
الأكرب ً
ي�سهل له االنتقال
القيادية .ما ّ
م��ن ال��ب��ي��ت �إىل امل��در���س��ة،
ّ
ال�سن
وكلما كان الفارق يف
ّ
�أكربّ ،
كلما كان االنتقال

�أ�سهلّ � .أما
الأط��ف��ال املتقاربون
يف ال�سن فهم الأ���ص��ع��ب يف
الت�أقلم م��ع ه��ذا التغيري.
لكن ملاذا؟
يعود طفلك م��ن املدر�سة
ً
مرهقا ويحتاج �إىل �أمه التي
ال ي�شغلها �سواهّ � ،أما ال�صغري
في�شعر بالغرية وال يفهم �شيئً ا
مما يدور حوله .من املمكن
ّ
معاجلة هذا الأمر من خالل
�إقناع الأك�بر �سنًّ ا باللعب
م��ع الأ���ص��غ��ر لعبة املدر�سة،
جو
فبذلك يدخل ال�صغري يف ّ
ويعزز الكبري ثقته
اللعبة،
ّ
ب�شدة �إىل
بنف�سه ،وهو يحتاج ّ

تعز يز
ه�����ذه
ا لثقة .
فمهما
ي���ك���ن
املعلم �أو
امل��ع��ل��م��ة
ل��ط��ي��ف�ين
يف ال�سنوات
الأوىل ،ف �� ّإن
ال���ط���ف���ل ذا
الأرب��ع �سنوات
ي��ع��ت�بر نف�سه
جدا� .إ ّنه
ريا ًّ
�صغ ً
ً
ل�����ش��ع��ور مزعج حقا...
ّ
ميثل �صعوبة
عامل �آخ��ر
�أكرث من الأول ،وهو طريقة
ت�صرف الأخ العائد من املدر�سة
مع �أخيه (�أو �إخوته ال�صغار).
�أحيا ًنا ي�صطحب الأخ الأكرب
�سنً ا رفيقه �إىل املنزل ويت�صرف
بطريقة �سيئة ،ك�أن ين�صب
الفخاخ م��ع رفيقه لأخيه
ال�����ص��غ�ير .ه���ذا ال��ت�����ص��رف ال
طبعا
يكون بق�صد الإ�ساءة
ً
ت�سببه رغبة الطفل
و�إنمّ ���ا
ّ
يف الإع�لان عن نف�سه ،ويف
ّ
التخل�ص من ال�شعور املزعج

(ع�ضي
بالوحدة وال�ضعف
ّ
على �أ�سنانك ف�سيهد�أ الأمر
بعد حلظات).
الأ�صدقاء املرتوكون � ً
أي�ضا
م�شكلة .فطفلك ال��ذي
يكرب �إبنة اجل�يران بت�سعة
�أ�شهر مثلاً  ،اعتاد �أن يلعب
معها طوال الوقت ،وعندما
ح��ان موعد دخ��ول املدر�سة
ك����ان م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي �أن
ي�سبقها ،فبقيت م��ن دون
رفيق .والطفل ال��ذي �أم�ضى
وح��ي��دا ي��ب��دو «رفقة
ن��ه��اره
ً
مم��ل��ة» لطفل �آخ���ر ق�ضى
ّ
نهاره يف املدر�سة منذ ال�صباح
ال��ب��اك��ر .ه��ي ت��ري��د اللعب
والعودة �إىل ما كانا يفعالنه،
� ّأما هو فيحتاج �إىل اجللو�س
على ركبة �أمه واال�ستكانة،
وال��ن��ت��ي��ج��ة :ب���ؤ���س يف كل
مكان.
يبقى ال��وق��ت ه��و ال��ع�لاج
ال��وح��ي��د ،فبعد الأ���س��اب��ي��ع
الأوىل �سيعتاد االثنان على
طبيعتهما اجلديدة ويعودان
���ص��دي��ق�ين م���ن ج��دي��د مع
كل ما تتطلبه حالة كل
منهما.

احلدود...

يف هذا الوقت الدقيق ،يجب
معينة،
�أن ترتاجعي �إىل حدود ّ
فطفلك اليوم هو غ�يره يف
ال��ب��ارح��ة .املدر�سة ت��ق� ّ�دم له
الأ�صدقاء الكرث و�سيختار هو
من ينا�سبه� .سيبد�أ باتّ خاذ
ق���رارات خا�صة ب��ه م��ن دون
العودة � ِ
إليك .لكن انتبهي:
ال تقفلي الأب��واب �أب� ً�دا على
عالقتكما القدمية :فجزء
منها �سيبقى على الرغم من
كل �شيء.
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مع كل مو�سم تقدم لنا الطبيعة من خرياتها ما
�صحتنا .ويف اخلريف ،تتوافر �أنواع جديدة
يالئم ّ
من اخل�ضار والفاكهة حتمل �إلينا فوائد غذائية
جمة ،وتدعم جهاز املناعة ،وبالتايل ت�سهم يف
ّ
مواجهة انخفا�ض درجات احلرارة الذي يقود �إىل
�أمرا�ض �شائعة ،ومن بينها الر�شح ،االنفلونزا،
ال�سعال والتهابات احللق واحلنجرة...

اليقطني

ي�ساعد تناول ه��ذا النوع يف حماربة
اخل�لاي��ا اجلذعية امل�سببة لل�سرطان
من خالل احتوائه على ن�سب عالية
من م�ضادات الأك�سدة والبيتاكاروتني
وحم�ض الفوليك وفيتاميني  Cو .B9
ّ
وت�صلب
كما أ� ّنه يقي من �أمرا�ض القلب
ال�شرايني والف�ضل بذلك يعود �إىل الأوميغا
 3ومعدن الزنك.

الب�صل الأحمر

ي�شتهر الب�صل الأحمر بكونه غني
باملعادن الأ�سا�سية كالفو�سفور واحلديد
والكال�سيوم ،بالإ�ضافة �إىل مواد مد ّرة
وملينة للمعدة ومقوية جلهاز
للبول
ّ
املناعة والأع�صاب والقدرة اجلن�سية عند
الرجال .بالتايل ،ين�صح خرباء التغذية
نيئً ا ال�ستفادة �أكرب من
بتناوله
يوميا ّ
ّ
ً
خ�صائ�صه� ،أو مطبوخا ملحاربة اجلراثيم
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خريات املو�سم
لتح�صني املناعة
مع بداية
اخلريف

أهمها
الذي يقاوم ال�سرطانات املختلفة و� ّ
�سرطان الثدي .يذكر � ّأن الفجل قريب
برتكيبته من اللفت ،وين�صح بتناوله
يف هذه الفرتة من ال�سنة نظ ًرا لفوائده
الغذائية العديدة.

البطاطا احللوة

حتتوي البطاطا احللوة على حم�ض
البيتاكاروتني بن�سبة عالية ج� ًّ�دا،
وال�سكر الطبيعي
فيتامني  Cوالألياف
ّ
البطيء االمت�صا�ص ،بعك�س البطاطا

التي ميكن ميكن �أن ت�صيب اجلهاز
اله�ضمي.

العادية .وهي تدعم جهاز املناعة ومتنح
وت�سهل عمل اجلهاز
الطاقة للج�سم
ّ
اله�ضمي.

مهما للألياف
ي�شكل اللفت م�صد ًرا
ّ
ًّ
وفيتامني  ،Cكما أ� ّن��ه يحتوي على
امل�سمى Sulfraphane
املركب الع�ضوي
ّ

الربوكويل

اللفت

ي�صف اخت�صا�صيو التغذية الربوكويل
ب�أ ّنه كنز غذائي ميكن اال�ستفادة من

خ�صائ�صه لعالج التهابات جهاز التنف�س
كالربو ،واحل�سا�سية ،والر�شح واالنفلونزا.
كما ي��ؤك��دون قدرته على م�ضاعفة
الن�شاط اجل�سدي والقدرة الذهنية ،و�إبعاد
خطر ال�سرطان ،وتعزيز �صحة الكبد
ّ
غني
وكل ذلك عائد لكونه
والعظام.
ّ
مب�ضادات الأك�سدة واملعادن الأ�سا�سية
كالزنك والكال�سيوم وفيتاميني  Cو
 ،Kف�ضلاً عن دعمه جلهاز املناعة من
خالل مادة ال�سيلينيوم.

ال�سبانخ

حتتوي ال�سبانخ على ن�سبة ال ي�ستهان
بها م��ن الفالفونويد والكاروتينات
وهما نوعان من م�ضادات الأك�سدة
التي حتارب اخلاليا ال�سرطانية ب�شرا�سة،
كما �أ ّنها يف الوقت عينه داعمة جلهاز
املناعة ومعززة خلاليا الدم البي�ضاء التي
حتارب الأمرا�ض املهددة اجل�سم .كما
�أنها غنية باملعادن والفيتامينات التي
توفر الطاقة لوقت طويل يف هذه الفرتة
من ال�سنة ،وتدعم اجلهاز الع�صبي وعمل
الدماغ و�صحة العيون والب�شرة.

البندورة

حتتوي البندورة يف تركيبتها على
امل�سمى اللوكوبني الذي
م�ضاد الأك�سدة
ّ
ي�ستفيد منه اجل�سم ب�شكل مبا�شر
بعد تناولها .حتارب هذه املادة الأمرا�ض
وخ�صو�صا نزالت الربد بالإ�ضافة
املعدية
ً

�إىل ���ض��ب��ط��ه��ا
ال�سكر يف ال��دم،
وي�ساعدها يف ذلك
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات
واملعادن.

الكلمنتني

م��ن الفاكهة
ال���ت���ي ت��ق� ّ�دم��ه��ا
لنا الطبيعة مع
ب��داي��ة اخل��ري��ف،
وه���و م��ن �أف�ضل
�أن�������واع ال���غ���ذاء
ل���ك���ون���ه غ��ن��ي
ج���دا بفيتامني
ًّ
 Cوالأل��ي��اف التي
ت���ب���ع���ث ع��ل��ى
ال�شعور بال�شبع
وتبعد االلتهابات
املختلفة.

التني

ت��ت��م� ّ�ي��ز ف��اك��ه��ة ال���ت�ي�ن ب��غ��ن��اه��ا
بالكال�سيوم وقيمتها الغذائية ت�ضاهي
تعزز �صحة
قيمة احلليب
تقريبا ،وهي ّ
ً
العظام وتقوي الأ�سنان وحتافظ على
�سالمة ّ
اللثة .مع ذلك ،يحذّ ر اخت�صا�صيو
التغذية من يعانون مر�ضى ال�سكري من
ل ّنه غني بال�سكر ال�سريع
تناول التني أ
االمت�صا�ص.

التفاح

يحتوي التفاح على كمية وافرة من
الفيتامينات ،ومل يخطئ م��ن ق��ال:
يوميا ،تغنيك عن الطبيب».
«تفاحة
ً
غني مب�ضادات الأك�سدة امل�س�ؤولة
فهو
ّ
ع��ن جت��دي��د اخل�لاي��ا و�إب��ع��اد �أع��را���ض
ال�شيخوخة .كما �أ ّن���ه يحافظ على
�صحة القلب و�سالمة �أوعيته.

الكيوي

ي�ؤكد االخت�صا�صيون � ّأن ن�سبة فيتامني
 Cاملوجودة يف الكيوي ،تزيد عن تلك
ال��ت��ي جن��ده��ا يف الليمون واحلام�ض.
�إىل ذل��ك ،حتتوي هذه الفاكهة على
فيتامينات  A، Kو ،B9بالإ�ضافة �إىل
الألياف ،ومعادن البوتا�سيوم واملاغنيزيوم
والفو�سفور ،وم�ضادات الأك�سدة التي
حتارب اخلاليا اجلذعية والأج�سام احلرة
يوميا مع تالعب درجات
التي نواجهها
ً
والتعر�ض للملوثات و�أخطرها
احل��رارة
ّ
التدخني.
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�أطايب
ال�شيف

�إعداد :ليال �صقر الفحل

Cordon bleu

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

هواة املائدة
الأنيقة مدعوون
�إىل جتربة �أ�صناف
مميزة مع ال�شيف
ري�شار اخلوري

• ال�شيف ريت�شارد خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
96

العدد 401

املكونات:
�صدر دجاج :ن�صف كيلو.
جبنة حلوم 100 :غرام.
جبنة نابل�سية 100 :غرام.
بهار �أبي�ض :ر�شة.
فلفل �أ�سود وملح :ح�سب الرغبة.
كعك مطحون :كوب واحد.
�صفار بي�ض :عدد.2
طحني :كوب واحد.
مكونات احل�شوة:
�أجبان الغرويار ،فونديل ،موزاريال
مربو�شة :كوب واحد من كل نوع.
جانبون حب�ش 200 :غرام.
�أوريغانو :ر شّ� ة.
طريقة التح�ضري:
الكهربائيةُ ،ي�ضرب
 يف املاكينةّ
ّ
�صدر الدجاج مع جبنة احللوم املقطعة
النابل�سية والبهار الأبي�ض وامللح
واجلبنة
ّ
والفلفل الأ�سود ،حتى ت�صبح املكونات
عجينة متما�سكة.
وت��رق
 تق�سم العجينة �إىل قطعّ
بو�ضعها على ورق نايلون وتغطيتها
بالنايلون ،ثم ُ تف َرد على �شكل دائرة �أو
على �شكل م�ستطيل.

�سلطة الربغل
املكونات:
برغل �أبي�ض :كوب واحد.
بندورة كرزية :كوب واحد.
خيار :عدد .2
بقدون�س :ن�صف باقة.
خ�س مفروم :كوبان.
ع�صري حام�ض :ربع كوب.
زيت زيتون :ن�صف كوب.
حبق :ح�سب الرغبة.
نعناع :ح�سب الرغبة.

 َاملكونة من الأجبان
تو�ضع احل�شوة
ّ
املربو�شة املذكورة والأوريغانو ،بالإ�ضافة
�إىل �شريحة من جانبون احلب�ش ،داخل
عجينة الدجاج وتو�ضع قطعة �أخ��رى
ف��وق��ه��ا وت��غ��ل��ق ب ��إح��ك��ام م��ن كل
اجلهات.
 ت��غ��م�����س ال��ق��ط��ع م���ن اجل��ه �تَ�ينثم يف �صفار البي�ض املخفوق،
بالطحنيّ ،
ي�را يف الكعك املطحون .وتقلى
و�أخ� ً
بالزيت النباتي بعد و�ضعها مل� ّ�دة ربع
�ساعة يف الثالجة لتتما�سك قليلاً � ،أو
مدة
حتفظ يف الثالجة ال�ستهالكها يف ّ
�أق�صاها ثالثة �أ�شهر.
زعرت �أخ�ضر :ح�سب الرغبة.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
طريقة التح�ضري:
 ينقع الربغل الأبي�ض حتى تكربثم ُي�صفّ ى.
حباتهّ ،
ّ
 يفرم اخليار مربعات �صغرية ،و ُيفرمالبقدون�س والزعرت الأخ�ضر والنعناع
فرما خ�شنً ا.
واحلبق ً
 مت���زج امل��ك��ون��ات م���ع ال�برغ��لواخل�س ،وي�ضاف �إليها ع�صري احلام�ض
وزيت الزيتون وامللـح والفلفــل الأ�ســود
ُقــدم.
وت َّ

ح�ساء اليقطني
املكونات:
يقطني :كيلوغرام
واحد.
كرات :عدد .2
ّ
كراف�س :عدد .2
ك�����رمي ح���ي���واين:
ن�صف ليرت.
زبدة :ملعقة كبرية.
زيت :ملعقة كبرية.
جزر :عدد .2
ذرة :علبة واحدة.
ماء :ح�سب احلاجة.
م����رق����ة ال����دج����اج:
مكعبان.
ق���رف���ة م��ط��ح��ون��ة:
ح�سب الرغبة.
ملح وفلفل �أ���س��ود:
ح�سب الرغبة.
ك����روت����ون :ح�سب
الرغبة.
طريقة التح�ضري:
 ي��ق����شّ ��ر اليقطنيجي ًدا من البزر
وينظف ّ
ثم ّ
يقطع �إىل مربعات.
ّ
يقطع ال��ك� ّ�رات
والكراف�س �إىل قطع

���ص��غ�يرة وتُ��ق��ل��ى مع
م��رب��ع��ات ال��ي��ق��ط�ين
بالزبدة والزيت على نار
متو�سطة.
ّ
 يق�شّ ر اجلزر ويقطع�إىل قطع �صغرية.
 ُيغلى امل���اء (ليرتون�صف) و ُي�ضاف �إليه
ال��ك� ّ�رات والكراف�س
وال���ي���ق���ط�ي�ن واجل�����زر
ومكعبا مرقة
وال��ذرة
ّ
الدجاج ،الفلفل الأ�سود اخل��ل��ي��ط ،ومي��ك��ن � ّ
على وج��ه��ه ،وي��ق� ّ�دم
أقل �سماكة.
 ي�سكب احل�ساء �ساخنً ا مع الكروتون�إ�ضافة قليل من املاء
وامللح.
املحم�ص.
 ع��ن��دم��ا تن�ضج �إليها �إذا �أردن��ا احل�ساء وتر�ش القرفة املطحونةّ
امل���ك���ون���ات
جي ًداُ ،ي�ضاف
ّ
Panna
ال������ك������رمي
احل�����ي�����واين
Cotta
وي�ت�رك على
املكونات:
ن�����ار ه���ادئ���ة
كرمي حيواين500 :
حتى الغليان.
مل.
 بوا�سطةجيالتني� 3 :شرائح.
ال�����ـ Hand
����س���ك���ر :ن�����ص��ف
،B l e n d e r
مت����������������زج
كوب.
امل���ك���ون���ات
فانيال :ر شّ� ة.
ج��م��ي��ع��ه��ا
مربى :ن�صف كوب.
ك�������وم�������ب�������وت
حتى يتجان�س
ال��ف��اك��ه��ة :ح�سب
الرغبة.
طريقة التح�ضري:
 ُي��غ��ل��ى ال��ك��رميال�سكر
احليواين مع
ّ
على ن��ار متو�سّ طة،
وي��ح� ّ�رك حتى يذوب
كليا.
ًّ
 تو�ضع �شرائح اجليالتني يف ماء فاتر حتى تلني ،ثم تُ�ضاف �إىل مزيجالكرمي وال�سكر وترتك على نار خفيفة مع اال�ستمرار بالتحريك �إىل �أن
ي�شتد اخلليطَ .
يو�ضع اخلليط يف وعاء زجاجي ويرتك ليربد ،ثم يدهن �سطحه
ّ
مبربى امل�شم�ش �أو الفريز ،ويز ّين بالفاكهة الطازجة املقطعة �أو بكومبوت
الفاكهة (تفاح ،دراق� ،إجا�ص ،م�شم�ش ،فريز.)...
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مميزون
�إعداد :ندين البلعة خريالله

قمة جبل Thorong
املالزم �أول املغوار رامي احلويك يرفع �إ�سم لبنان على ّ
ّ
ح���ل امل��ل�ازم �أول
امل��غ��وار رام��ي احلو ّيك
� اً
أول ب�ين الأج��ان��ب
()Internationals
يف دورة القتال اجلبلي
High Altitude
 Courseالتي تابعها
يف النيبال ،والتي �شارك
ً
�ضابطا من 10
فيها 13
بلدان ،ه��ي :الواليات
امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة،
ال�صني ،الهند ،بنغالد�ش،
�سريلنكا ،ميامنار ،كوريا،
م��ال��دي��ف ،املك�سيك
ولبنان� ،إىل جانب 60
ً
�ضابطا من النيبال.

امل�لازم �أول احلو ّيك هو �أول �ضابط يف
اجلي�ش اللبناين يتابع هذه الدورة ،التي
وت�ضمنت
امتدت على مدى �ستّ ة �أ�سابيع،
ّ
ّ
ثالث مراحل:
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حل املالزم �أول املغوار رامي احلو ّيك � اً
ّ
أول
بني الأجانب ( )Internationalsيف
دورة القتال اجلبلي High Altitude
 Courseالتي تابعها يف النيبال ،والتي
ً
�ضابطا من  10بلدان،
�شارك فيها 13
هي :الواليات املتحدة الأمريكية ،ال�صني،
الهند ،بنغالد�ش� ،سريلنكا ،ميامنار ،كوريا،
مالديف ،املك�سيك ولبنان� ،إىل جانب 60
ً
�ضابطا من النيبال.

امل��رح��ل��ة الأوىل ك��ان��ت يف القاعدة
الع�سكرية يف منطقة Jomsom
(مع�سكر  )Jomsomعلى ارتفاع 3000
مرت .تد ّرب ال�ضباط يف هذه املرحلة على

تقنيات القتال اجلبلي ال�صيفي التي
ّ
ممرات
الت�سلق ،الهبوط ،عبور
�شملت:
ّ
جبلية ،وتقنيات الإن��ق��اذ ،بالإ�ضافة
ّ
يومية نفّ ذها املتد ّربون
�إىل متارين �سري
ّ
عدة م�سارات و�صل فارق
على ّ
االرتفاع بينها �إىل  2000مرت،
فراوحت
� ّأما درجات احلرارة
َ
بني �صفر وخم�س درجات.
و ُن ِّ��ف��ذَ ت املرحلة الثانية يف
منطقة  Keisangاجلليد ّية
على ارتفاع  4500مرت حيث
�أم�����ض��ى امل���ت���د ّرب���ون ح��واىل
أ�سبوعني يف ال��ع��راء .هناك
�
َ
ناموا يف اخليم و�سط ال�صقيع
(�صفر �إىل خم�س درج��ات

حتت ال�صفر) ،ت��د ّرب��وا على
ت��ق��ن��ي��ات ال��ق��ت��ال اجلبلي
ال�شتوي بالإ�ضافة �إىل متارين
بدنية و�أخ���رى للت�أقلم مع
االرتفاعات .يف هذه املرحلة
� ً
أي�ضا �سبح املالزم �أول احلو ّيك
وزمال�ؤه يف �أكرب و�أعلى بحرية
يف العامل  Tilicho Lakeالتي
تقع على ارتفاع  4919مرتًا
وي�صل قطرها �إىل  4٫8كلم.2
املرحلة الأخ�يرة كانت يف
منطقة Thorong La Pass
على ارتفاع  5416م�ترًا ،ويف
ّ
ت�سلق امل��ت��د ّرب��ون
ختامها
جبل  Thorongال��ذي ي�صل

التقنيات الالزمة ،للو�صول
القمة ورف��ع علم لبنان
�إىل
ّ
عاليا ،ليكون بذلك �أول
ً
�ضابط يف اجلي�ش اللبناين
ّ
يت�سلق جبلاً بهذا االرتفاع.
يقول امل�لازم �أول احلو ّيك:
� ّإن �أهمية هذه الدورة تكمن
يف تطوير كل التقنيات التي
ت��د ّرب��ن��ا عليها خ�لال ع ّ��دة
دورات م��ع ف��رق �أجنبية يف
لبنان ،ف�ضلاً عن تطبيقها
على ارتفاعات �شاهقة يف
جبال الهماليا ،والتي ال مثيل
لها يف معظم بلدان العامل.
لقد �صقلنا مهارات الت�أقلم
مع �صعوبات اجلبال واملناخ
وف��ارق االرتفاع ،ما يجعلنا
م�ستعدين ملواجهة �أي ظروف
ّ
مهما كانت قا�سية.
ذكر � ّأن املد ّربني
يف اخلتامُ ،ي َ
�أ���ش��ادوا مبثابرة امل�ل�ازم �أول
ت�صدر
رام���ي احل��و ّي��ك ال���ذي
ّ
ال�ضباط الأجانب يف ال��دورة.
قدم املالزم �أول احلو ّيك
وقد ّ
درع��ا
خ�لال حفل ال��ت��خ ّ��رج ً
تذكار ًيا عليه علم لبنان
و���ش��ع��ا َري اجلي�ش اللبناين
وفوج املغاوير ،لقائد مع�سكر
.Jomsom

طبقوا يف
ارتفاعه �إىل  6156م�ترًا ،وقد ّ
هذه املرحلة كل التمارين والتقنيات
التي ت��د ّرب��وا عليها خ�لال املرحلتَني
َّ
تخطت احل��رارة الع�شر
ال�سابقتَني .هنا
درج��ات مئو ّية حتت ال�صفر ،وازدا َدت
ِ
ي�ستطع بع�ض املتد ّربني
التحديات فلم
املتابعةّ � ،أما املالزم �أول احلو ّيك فكان
ّ
تخطوا ال�صعوبات وا�ستخدموا
�أحد الذين
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�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

بولياتلون
الأرز بد أ�
عقده الثاين:

ان��ط��ل��ق امل�����ش��ارك��ون
م��ن �شاطئ بلدة بالط
 جبيل عقب احتفالاالف��ت��ت��اح ال���ذي ح�ضره
العقيد با�سم برجا�س

مغامرون على
الدراجات الهوائ ّية من
ّ
«فق�ش املوج ملرمى الثلج»

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون وبدعم اجلي�ش اللبناين وم�شاركته ،خا�ض �أكرث من
مئة �شاب و�شابة مغامرة ريا�ضية وثقافية (غري تناف�سية) ،من خالل امل�شاركة يف ن�شاطي
«بولياتلون الأرز»  Polyathlon des Cèdresو«جولة لبنان الكربى» Poly Liban The
 ،Grand Tourوذلك �ضمن احلدث الذي تنظمه جمعية «بوليليبان» Association du
 PolyLibanلل�سنة احلادية ع�شرة على التوايل .ع�شرة �أيام اكت�شف فيها ريا�ضيون وريا�ضيات
من خمتلف املناطق اللبنانية ومن دول �أجنبية جمال الطبيعة اللبنانية وتنوع الثقافات واختربوا
حتديات ال تنت�سى.
ّ
انطلق امل�شاركون م��ن �شاطئ بلدة
بالط -جبيل عقب احتفال االفتتاح
الذي ح�ضره العقيد با�سم برجا�س ممثلاً
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،ورئي�س
املن�سقة العقيد فادي
اللجنة الع�سكريةّ ،
�إ�سطفان من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية وال�ضباط �أع�ضاء اللجنة،
وم� ّؤ�س�س جمعية «بولياتلون» يف �سوي�سرا
ال�سيد رينيه بونيون ،ورئي�س جمعية
ع��راج ،و�أع�ضاء
«بوليليبان» ج��اد �أب��و
ّ
اجلمعية ،ورئي�س بلد ّية دير جنني الأ�ستاذ
�سهيل �سعد ،وعدد كبري من الريا�ضيني
والريا�ضيات و�أ�صدقاء اجلمعية.
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ً
عر�ضا م�صو ًرا عن
تابع احل��ا���ض��رون
وذك��ر ال�سيد �أبو
ن�شاطات اجلمعية،
ّ
متقد ًما م��ن قيادة
ع���راج ب�أهدافها
ّ
ّ
اجلي�ش اللبناين بجزيل ال�شكر لرعايتها
حتدث ال�سيد
ثم ّ
ال�سنوية لهذا الن�شاطّ .
ً
حبه للبنان جي�شا
بونيون معبرّ ً ا عن ّ
و�شعبا ،وعن �شغفه بطبيعته وحر�صه
ً
على الإ�سهام يف املحافظة على جمال
ج��ب��ال��ه .واخ��ت��ت��م احل��ف��ل م��ع كلمة
ممثل العماد قائد اجلي�ش ال��ذي �أ�شار
�إىل النجاحات التي حققها الن�شاط
الريا�ضي امل�شرتك بني اجلي�ش وجمعية
«بوليليبان» اللبنانية – ال�سوي�سرية،

لي�س على ال�صعيد الريا�ضي فح�سب ،بل
� ً
أي�ضا على ال�صعد االجتماعية والثقافية
�سيما جلهة تعزيز ثقافة
والإن�سانية ،ال ّ
التوا�صل بني ريا�ضيي لبنان وريا�ضيي
و�سوي�سرا والعديد من البلدان امل�شاركة
يف هذا الن�شاط.

«بولياتلون» من جبيل �إىل الأرز
فالقرنة ال�سوداء

بعد ع�شاء �سريع وا�سرتاحة ق�صرية،
انطلق ن�شاط الـ«بولياتلون» فجر 22
�أيلول مع مرحلة التجذيف بالزوارق
 Raftingيف بحر جبيل مل�سافة  3كلم،
تبعتها مرحلة ال�سباحة مل�سافة  2كلم
مب�شاركة مغاوير البحر وب�إ�شراف زوارق
ال��ق��وى البحرية يف اجلي�ش اللبناين.
مع �ساعات ال�صباح الأوىل ،انطلقت
مرحلة الد ّراجات الهوائية وهي الأطول
امتدت على م�سافة 102
والأ�صعب� ،إذ
ّ
كلم من ال�ساحل مرو ًرا ببلدات جبيل
ب�شري و�صو ًال �إىل ثكنة
وجبة
والبرتون
ّ
ّ
مدر�سة التزلج يف الأرز .وك��ان الفتً ا
َ
فريقي اجلي�ش اللبناين وقوى
م�شاركة
الأمن الداخلي بالإ�ضافة �إىل م�شاركة
مم��ي��زة للعن�صر الن�سائي وع���دد من
الأجانب .بعد ا�سرتاحة ق�صرية� ،أكمل
ريا على الأقدام
امل�شاركون مغامرتهم �س ً
ليتوجوا مغامرتهم
مل�سافة  12كلم
ّ
بالو�صول �إىل القرنة ال�سوداء� ،أعلى قمة يف
لبنان وال�شرق الأدنى ( 3088مرتًا) .هناك
خميم لفوج املغاوير .ويف
باتوا ليلتهم يف
ّ

ال�صباح ،اختتم الن�شاط �صورة تذكارية
ّ
واملنظمني و�ضباط
جمعت الريا�ضيني
اجلي�ش اللبناين وعنا�صره قرب الن�صب
ال��ت��ذك��اري امل��ه��دى لأب��ط��ال اجلي�ش،
والذي و�ضعته جمعية «بوليليبان» العام
املا�ضي على قمة القرنة ال�سوداء.

«بوليليبان  -اجلولة الكربى»

بعد انتهاء الـ«بولياتلون» تابع � 40شا ًبا

و�شابة م�شوار التحدي يف الــ«بوليليبان»
يرافقهم اجلي�ش اللبناين الذي انطلق
م��ن ال��ق��اع��دة اجل��وي��ة يف م��ط��ار رينيه
معو�ض – القليعات .على منت الد ّراجات
ّ
الهوائية ق��ام امل�شاركون بـ«اجلولة
الكربى» .فمن احلدود ال�شمالية للبنان
�إىل �أق�صى اجلنوب مرو ًرا بالبقاع وجبل
لبنان ،اجتازوا م�سافة  500كلم و�أكرث
م��ن  100ق��ري��ة وب��ل��دة لبنانية ،حيث
التقوا بال�سكان
وا�ستمتعوا بح�سن
����ض���ي���اف���ت���ه���م،
واكت�شفوا �أجمل
غ���اب���ات ال��ل��زاب
وال�صنوبر
والأرز
وال�سنديان واملناظر
الطبيعية ،كما
زاروا بع�ض املعامل
التاريخية والأثرية
كمدافن الع�صر
احل��ج��ري يف بلدة
منجز  -عكار
وق���ل���ع���ة دوب���ي���ة
يف اجل�����ن�����وب،
وحم��م��ي��ت��ي �أرز
ّ
ال�������ش���وف ووادي
احل����ج��ي�ر ...من
امل��ح��ط��ات ال��ت��ي
ّ
ت�����وق�����ف ف��ي��ه��ا
امل�شاركون والتقوا
�أهلها ،دير جنني

والقبيات والقموعة وعيون �أرغ�ش ودير
الأح��م��ر وب�سكنتا وبزبدين ومعا�صر
ال�شوف وعني اجلوزة و�شبعا و�إبل ال�سقي
ويارون...
ب��ع��د ���س��ب��ع��ة �أي�����ام م���ن امل��غ��ام��رات
وا�ستك�شاف �إرث لبنان الطبيعي
والثقايف ،انتهت اجلولة يف ر�أ�س الناقورة
متيز ن�شاط
عند حدود لبنان اجلنوبيةّ .
بوليليبان ببعديه االجتماعي والبيئي،
�إذ التقى فيه �شباب و�شابات من خمتلف
املناطق اللبنانية على حب الريا�ضة
وتعرفوا �إىل امل�شاريع
واح�ترام البيئة،
ّ
وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ن��فّ ��ذه��ا البلديات
واجلمعيات الأهلية ،بهدف احلفاظ
على املوارد الطبيعية ودعم املجتمعات
ّ
املحلي.
الريفية واالقت�صاد

حفل اخلتام

ّ
املحطة الأخ�ي�رة للن�شاط كانت يف
احل��م��ام الع�سكري يف ب�ي�روت ،حيث
�أُق��ي��م حفل اخل��ت��ام يف ح�ضور العقيد
نداف ممثلاً العماد قائد اجلي�ش
مو�سى ّ
واللجنة الع�سكرية املن�سقة للن�شاط.
ن���داف باجلهود التي
ن��وه العقيد ّ
وق��د ّ
قدمت
بذلت لإجناح هذا احلدث .كما ّ
دروعا تذكارية عربون �شكر
اجلمعية
ً
وتقدير ملمثل العماد قائد اجلي�ش ولرئي�س
املن�سقة وال�ضباط �أع�ضائها،
اللجنة
ّ
لينتقل ب��ع��ده��ا اجل��م��ي��ع �إىل حفل
جم��د ًدا يف
كوكتيل على �أم��ل اللقاء
ّ
العام املقبل.

العدد 401

103

ريا�ضة

يت�صدر يف بطولة لبنان الإفرادية يف �سيف املبارزة
اجلي�ش
ّ
�أحرز فريق اجلي�ش للمبارزة
امل���رك���ز الأول ب�ي�ن  5ف��رق
م�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة لبنان
للفرق ،التي نظمها االحت��اد
ال��ل��ب��ن��اين ل��ل��ع��ب��ة ،يف ن���ادي
امل��ون�لا���س��ال  -ع�ين ���س��ع��اده،
و�سميت با�سم «لور» �إبنة العقيد
ّ
يو�سف امل�����ص��ري .ويف النتائج
الإف���رادي���ةّ ،
ّ
ك��ل من
ح��ق��ق
املعاون �أول رائد بو كروم من
فوج التدخل الرابع ،واجلندي
�أول حممد حمزة من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركزين الأول والثاين.

ّ
ويحل ثان ًيا يف
...
بطولة الدرجة
الأوىل يف املواي تاي
�أح��رز فريق اجلي�ش املركز
الثاين يف بطولة لبنان للدرجة
الأوىل يف امل���واي ت��اي – تاي
بوك�سينغ ال��ت��ي نظمها
االحت�����اد ال��ل��ب��ن��اين للعبة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن���ادي مانك
فاكتوري يف Cascada Mall
– ���ش��ت��ورا� ،إذ ج��اءت نتائج
ع�سكرييه على النحو الآتي:
الوزن
القطعة
الرتبة
الإ�سم وال�شهرة
 54كلغ
فوج احلدود الربية الثاين
فرا�س احل�سني جمند (م.خ)
جندي �أول املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية  67كلغ
�أحمد �أوندا�ش
 71كلغ
فوج التدخل الرابع
نا�صر احل�سني جمند (م.خ)
 71كلغ
فوج احلدود الربية الثاين
جمد رحمون جمند (م.خ)
 81كلغ
مديرية املخابرات
جندي
رباح احلويل
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الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين

مالحظات
عدد امل�شاركني بالوزن /3/
عدد امل�شاركني بالوزن /5/
عدد امل�شاركني بالوزن /8/
عدد امل�شاركني بالوزن /8/
عدد امل�شاركني بالوزن /8/

بطولة لبنان العامة
يف دق اجلر�س

وما�ضيها� ،ضاع حا�ضرها
وم�ستقبلها» ،وذلك على
�أر���ض كني�سة مار اليا�س
يف ن��ه��ر ال���ذه���ب (ق�����ض��اء
ّ
ح��ل
ك�������س���روان) .وق����د
ال��رق��ي��ب �أول ح���امت حنا
م��ن ل��واء امل�شاة ال��ث��اين يف
امل��رك��ز ال��ث��اين ع��ن فئة
حتت � 40سنة ووزن حتــت
 100كلــغ.

���ش��ارك فريق اجلي�ش يف
بطولة لبنان ال��ع��ام��ة يف
دق اجل��ر���س التي نظمها
ّ
االحتادان العربي واللبناين
ل��ل��ري��ا���ض��ات التقليدية
ال�����ش��ع��ب��ي��ة حت���ت ���ش��ع��ار
«�إذا ���ض��اع ت���راث الأم���ة

 ...ويف املياه
املفتوحة

�أق���ي���م���ت يف ن���ادي
الأك���وام���اري���ن���ا يف
طربجا بطولة لبنان
ل��ل��م��ي��اه امل��ف��ت��وح��ة
التي نظمها االحت��اد
ال��ل��ب��ن��اين لل�سباحة
على م�سافة  1250مرتًا
×  4وال��ع��ودة ،و�شارك
ّ
حمق ًقا
فيها اجلي�ش
النتائج الآتية:
الإ�سم وال�شهرة
حممد عجمي

الرتبة
عريف

القطعة
لواء الدعم

علي عز الدين

عريف

لواء امل�شاة اخلام�س

اليا�س كرتا
وائل زيادة
لوي�س داغر

رقيب
رقيب �أول
عريف

فوج التدخل الأول
ال�شرطة الع�سكرية
اللواء اللوج�ستي

علي زيعور

م�ؤهل �أول

اللواء اللوج�ستي

الفئة وم�سافة ال�سباق
فئة الرجال
� 18سنة وما فوق
م�سافة  5000مرت
فئة القدامى
� 30سنة وما فوق
م�سافة  5000مرت
فئة القدامى
� 40سنة وما فوق
م�سافة  5000مرت

التوقيت
� 1.08.31.40س

الت�صنيف
الثاين

� 1.15.59.85س

الثالث

� 1.07.34.60س
� 1.07.49.65س
� 1.12.38.80س

الأول
الثاين
الثالث

� 1.35.10.90س

الثالث
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اجلي�ش يت�أ ّلق يف �صيدا:
يف الرتياتلون الأول

ّ
نظمت جمعية �صيدا �إنرتنا�شيونال الرتياتلون الأول يف املدينة ب�إ�شراف االحتاد
ت�ضمن �سباقات يف ال�سباحة ،وعلى الدراجات الهوائية والرك�ض
اللبناين للعبة والذي ّ
على م�سافات �أوملبية واحتادية �سريعة ،بالإ�ضافة �إىل �سباق البدل �أو التتابع.
�شارك اجلي�ش يف هذا الن�شاط ّ
وحل العريف علي الزغبي من اللواء ال�سابع يف املركز
ّ
امل�ستقل يف
الأول (امل�سافة االحتادية) ،واملعاون �أول جاك خمايل من فوج الأ�شغال
املركز الثاين (امل�سافة الأوملبية) والعريف
�أول �أحمد �شموا من فوج التدخل الثاين
يف املركز الثالث (للم�سافة نف�سها).
�أم��ا يف امل�سافة االحتادية ل�سباق البدل
فقد ّ
حل يف املركز الأول فريق اجلي�ش
�ضم العريف حممد عجمي من لواء
الذي ّ
الدعم ،املجند املمددة خدماته كمال
�شعبان من فوج املدفعية الأول ،واجلندي
عمر �أبو حمد من فوج مغاوير البحر.
ويف امل�سافة الأوملبية ّ
ثانيا
حل اجلي�ش
ً
�ضم فريقه :الرقيب اليا�س كرتا
وقد ّ
من فوج التدخل الأول ،املالزم �أول ندمي
غبايل من فوج التدخل الثالث ،واجلندي
دروي�ش حديد من لواء احلر�س اجلمهوري.

املخدرات
�ضد
ّ

برعاية رئي�س بلدية �صيدا املهند�س
حممد ال�سعودي وبالتعاون مع الربنامج
الوطني للوقاية من املخدرات يف وزارة
ال�����ش���ؤون االجتماعيةّ ،
نظم املجل�س
الأهلي ملكافحة الإدمان �سباق �سباحة
مل�سافة  850مرتًا بعنوان «ن�سبح بال �إدمان
�إىل �شاطئ الأمان» ،وذلك �ضمن برنامج
التوعية حول خماطر الإدمان بامل�شاركة
مع جمعية �أ�صدقاء الزيرة و�شاطئ �صيدا.
ّ
وحقق
�شارك اجلي�ش يف ه��ذا ال�سباق
ع�سكريوه النتائج الآتية:
الإ�سم وال�شهرة
علي عز الدين
�شربل هواري
حممد عجمي
لوي�س داغر
وائل زيادة
علي الزعبي
علي زيعور
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الرتبة
عريف
جندي
عريف
عريف
رقيب �أول
عريف
م�ؤهل �أول

القطعة
لواء امل�شاة اخلام�س
لواء احلر�س اجلمهوري
لواء الدعم
اللواء اللوج�ستي
ال�شرطة الع�سكرية
لواء امل�شاة ال�سابع
اللواء اللوج�ستي

الفئة وم�سافة ال�سباق
� 25 – 18سنة
� 39 – 26سنة
� 40سنة وما فوق

الت�صنيف
الثاين
الثالث
الأول
الأول
الثاين
الثالث
الأول

مراكز مهرجان ّ
�شكا
الأوىل للجي�ش
ّ
نظمت بلدية �شكا مهرجان الأل��ع��اب
الريا�ضية التقليدية ال�شعبية للعام  2018على
ملعبها البلدي ،ب�إ�شراف االحتاد العربي لهذه
الألعاب� .شارك اجلي�ش يف املهرجان وجاءت
نتائجهم على النحو الآتي:
الإ�سم وال�شهرة
حامت حنا
جوزف فرح
اليا�س الهاين
طالل العري�ضي
علي �شومان
دياب الهندي
جوزف فرح
حامت حنا
علي �شومان
طالل العري�ضي
دياب الهندي
اليا�س الهاين
حممد احلالين

الرتبة
رقيب �أول
معاون
جندي
عريف
رقيب �أول
رقيب
معاون
رقيب �أول
رقيب �أول
عريف
رقيب
جندي
عريف

و�سيم املوا�س

جندي �أول

القطعة
لواء امل�شاة الثاين
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
القوات البحرية
منطقة البقاع
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء امل�شاة الثاين
منطقة البقاع
القوات البحرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
الفوج املجوقل
كتيبة احلرا�سة واملدافعة عن
مطار رفيق احلريري الدويل

امل�سابقة
رفع املحدلة
رفع اجلرن

�شد احلبل

لواء احلر�س اجلمهوري بطل اجلي�ش يف �سباق الن�صف ماراثون

الوزن
حتت  70كلغ
حتت  80كلغ
فوق  90كلغ
حتت  70كلغ
حتت  80كلغ
حتت  90كلغ

وزن الري�شة
ال يتجاوز
 455كلغ

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول

الأول

ّ
حل فريق لواء احلر�س اجلمهوري
يف املركز الأول يف بطولة اجلي�ش
ل�سباق الن�صف م��اراث��ون التي
�أقيمت يف ثكنة ميالد النداف -
عم�شيت ،تاله فريق فوج مغاوير
البحر يف امل��رك��ز ال��ث��اين ،ول��واء
امل�شاة ال�سابع يف املركز الثالث.
� ّأما على ال�صعيد الإف��رادي ،فقد
ّ
حل املعاون �أول ح�سني عوا�ضة
والعريف �أول عمر عي�سى من لواء
احلر�س اجلمهوري يف املركزين
الأول والثاين ،تبعهما امل�ؤهل �أول
نقوال مرتا من مديرية املخابرات
يف املركز الثالث.
العدد 401
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

تقدمها
م�سابقة الكلمات املتقاطعة ّ
وتخ�ص�ص للفائزين فيها
لقرائها
ّ
«اجلي�ش» ّ
جوائز مالية قيمتها �أربعماية �ألف لرية
لبنانية ،توزع بوا�سطة القرعة على �أربعة
فائزين.

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم.:

.....................................................................................................................................

الهاتف.:

....................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة،
ويكتب احلل ٍ
بخط وا�ضح داخل املربعات
وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول �إىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش
 -الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش» -

«م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكنات اجلي�ش يف املناطق جميعها.
• �آخر موعد لقبول احللول  20ت�شرين الثاين .2018
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
110

العدد 401

1ـ عيد وطني كبري ،وطننا
�أفق ًيا:
الغايلُ ،
احل ّب.
2ـ عا�صمتنا احلبيبة ،حامي وطننا.
3ـ حرف ن�صب ،مزج ال�شيء بال�شيء ،منزل،
رت وا�ستخفى.
ح�صن ،ا�ست َ
َ
وحفظ يف
4ـ �شاعر زجلي لبناين� ،أ�ضم َر
نف�سه.
دقوا ّ
5ـ مرتديا الثيابّ ،
تهي�أ
دقا غري ناعمّ ،
للحملة يف احلرب.
َ
وتعب
جد
قطع احلبل،
6ـ
َ
�صرف وجهه �إىلَّ ،
َ
يف العمل� ،شاعر جاهلي.
7ـ �شاركتكم يف ال�شيء ،يقرع اجلر�س،
ا�شتاق �إىل ،فائدة غري م�شروعة.
َ

مليا ،ولد
8ـ يت�أ ّنى يف الأمور
ّ
ويتفكر فيها ًّ
الظبية ،بلدة يف املنت.
9ـ انت�ش َر اخلرب� ،أغنياءنا� ،أرا َد ال�شيء ،عائ�ش.
10ـ ِ
وا�ضح ،ير�سلونهما� ،أفعل.
11ـ مدينة �أمريكية عا�صمة والية ،املقطع
الثاين من �أغنية ف�يروز �شايف البحر �شو
كبري.
هدم البناء ،يجري يف العروق.
12ـ
َ
13ـ عامل تاريخ طبيعي �إنكليزي ،بطلة
ك���أ���س ال��ع��ام يف ك��رة ال��ق��دم 2006ـ نوتة
مو�سيقية.
14ـ يلني له القول ،مرتفع.
َ
وعطف على ،ممثل كوميدي
ح��ن
15ـ
َّ

م�صري راحل.
احل�سن
16ـ حمافظة يف العراق ،نظ َر ،الطويل
َ
اجل�سم ،هيئة املالب�س.
َ
وعطف
رحم
17ـ للنهي ،بلدة يف اجلنوب،
َ
علىَ � ،أ�سد ،ريثما بالأجنبية.
18ـ ممثل �أمريكي تويف  ،2001دا َوى ،نوع من
�أقالم احلرب.
َ
ب�سط يده ،للتمني ،عا�صمة �أ�صغر دولة يف
19ـ
�أمريكا الو�سطى.
أ�سرع ،نهر
20ـ تُقال للتهنئة ،حرف جزمَ � ،
�أوروبي ،من لوازم اخلياطة.
21ـ طائر وهمي ،العب كرة برازيلي ،ممثل
�أمريكي تويف .1994

عمود ًيا:
1ـ بلدة يف اجلنوب ،بلدة يف
البقاع.
أعجب
اخلباز� ،
طري� ،أقيم ليال ،للنفي،
2ـ
َ
ّ
ّ
بنف�سه.
3ـ مقيا�س �أر�ضي ،بئر ،بلدة يف البقاع ،الحظَ
ور�صد ،تعرب.
َ
4ـ روائي وكاتب م�سرحي �إنكليزي راحل،
يتكرمون على.
�صو َت الوطواط،
ّ
ّ
5ـ مت�شابهان ،مدينة �أوكرانية� ،أحد ال�شهور،
ين�شطون وينفّ ذون الأمر ،حرف ن�صب.
6ـ من اخل�ضارّ ،
�سلب و�أخ��ذَ قهرا،
حلها،
َ
جامعة �أمريكية.
7ـ بلدة يف البقاع ،من �أعمال
��ح��ات� ،شخ�صية مرعبة يف
ال��ن ّ
�أفالم م�شهورة.

الندى ،مهال ال تعجل� ،صار الوقت ،طعم
8ـ َ
احلنظل.
َ
ألح ،رئي�س وزراء بولندي اعتزل ال�سيا�سة
9ـ � َّ
وان�صرف �إىل الت�أليف املو�سيقي ،مدينة يف
اليونان.
10ـ َّ
جف بعد رطوبة ،توجيه وهداية� ،ضمري
منف�صل.
عمارون� ،أنواع� ،سال.
11ـ ط َر ُ
دتّ ،
َ
مر�ض،
12ـ مرف أ� يف غينيا الإ�ستوائية ،نقفز،
� ّ
أغطي.
ْ
بتفوق ،تعر�ضها �أجهزة
اح�صل ،ف��وز
13ـ
ّ
التلفزيون.

14ـ م���ؤرخ وعامل وريا�ضي �صديق ابن �سينا،
َ
و�صل بقرابة �إىل ،الأرا�ضي خارج املدن التي
فيها زرع وخ�صب.
يب�س ال�شيء ،ت�شاهدك،
15ـ نفي بالوعد،
َ
فتّ َ
�ش عن ،مدينة نيجريية.
نرد عليهما ،قبل اليوم ،خ�صب� ،أكتب.
16ـ ّ
17ـ حرفان مت�شابهان ،مدينة فرن�سية� ،شجر
مثمر� ،سل�سلة مركبات ف�ضائية.
18ـ عا�صمة �أوروبية ،خليق وجدير ،ت�ساويت
معه ،ت�ستعمل يف البيوت بدال من دق الباب.
َ
ف�صل
حر الظهرية ،دولة �آ�سيوية،
19ـ فقرَ ،
لزمّ ،
يف الأمر.
20ـ دول��ة يف �أمريكا اجلنوبية،
ممثل وخم���رج �أم�يرك��ي تويف
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•امل�ؤهل �أول حممود امل�صري
�أركان اجلي�ش للتخطيط.
•املعاون �أول باخو�س �سمعان
م .ال�شمال – ق�سم التوجيه.
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• املجنّد عبدالله وليد عبد الله
الربية الثالث.
فوج احلدود ّ
• فاطمة قا�سم
عكار العتيقة.

ﺍا
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تسلية ﻥنتسلية تسلية
تسلية
تسلية
ة تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية
ﻉع ﻡم
ﺱس ﻥن ﺍا ﻝل ﻑف ﻱي ﻝل
ﻙك ﺕت ﺍا
ﻥن ﻱي ﺱس
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ﺭر ﺕت ﺵش ﺍا

�أنطونيو كوريجيو:
ر���س��ام �إي��ط��ايل (1494ـ
ّ
 .)1534ا�شتهر بلوحات
ت���زي���ي���ن���ي���ة ُع َ
����رف����ت
ُ
وت��ع��اق��ب
ب��ال��ت��ن��ا���س��ق،
الظل والنور.
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 .)1942در����س طبائع
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احل�������ش���رات
ّ
بالزراعة.
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الكلمة ال�ضائعة

ﺓة ﻥن ﺍا ﻑف ﻱي ﺭر ﻱي ﻱي ﺱس ﻭو
ﺱس ﺭر ﻕق ﻱي ﺩد ﺹص ﺭر ﻥن ﻭو ﻱي
ﻭو ﺏب ﺏب ﺱس ﻥن ﺓة ﻭو ﺍا ﻡم ﻝل
ﺕت ﻝل ﺍا ﺡح
ﻥن ﻍغ ﻕق ﺕت
ﺍا ﺭر ﻝل ﺍا
ﺱس ﺍا ﺍا ﻥن
ﺫذ ﺩد ﻡم ﻱي
ﺏب ﻭو ﻭو ﻭو
ﺍا
ﺭر

ﻭو
ﻡم
ﺡح
ﻡم
ﺽض
ﻱي

ﻥن
ﻱي
ﺏب
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ﺏب
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ﻩه
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ﺍا
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ﻡم

ﺯز ﻱي ﻝل

ﺩد ﺯز ﻩه ﻭو
ﻭو ﺽض ﻕق ﺫذ
ﻥن ﻡم ﻁط ﺭر

ﺭر
ﺏب
ﺭر

ﺍا ﻭو ﺝج ﺍا
ﻕق ﺥخ ﺍا ﻥن
ﺫذ ﻝل ﺵش ﻩه
ﻙك ﻥن ﻱي ﻡم
ﺏب ﺭر ﻝل ﻡم
ﺱس ﺕت ﻡم ﺭر

ﺍا ﻱي ﻭو
ﺭر ﻉع ﻥن
ﺭر ﺓة ﺯز
ﺱس ﺍا ﻱي
ﺍا ﻥن ﻝل
ﺍا ﺭر ﻥن

ﺯز ﻑف ﻉع ﺍا ﺕت ﻱي ﺕت ﻭو ﺏب ﻱي ﺝج ﺥخ ﺓة
ﻥن ﻡم ﻥن ﺕت ﻭو ﺱس ﻭو ﺭر ﺩد ء ﻡم ﺏب ﻡم

ﻭو
ﻍغ

ﻱي ﺍا ﺯز ﻝل
ﺹص ﺩد ﺽض ﻙك
ﺕت ﺡح ﺭر ﻉع
ﺍا ﺏب ﻑف ﻭو
ﺡح ﻡم ﻭو ﺩد

ﻥن
ﺍا
ﺭر
ﺍا
ﻭو

ﻭو ﻭو ﻭو ﺏب
ﻡم ﺏب ﺝج ﺍا
ﺕت ﻱي ﻝل ﻡم
ﺭر ﺍا ﻉع ﻅظ
ﺍا ﻱي ﻥن ﻱي

ﻱي
ﻁط
ﻝل
ﻙك
ﻡم

ﺕت
ﻭو
ﺯز
ﻱي
ﺭر

ﻩه ﻭو
ﻙك ﻱي
ﺍا ﻥن
ﺱس ﻙك
ﺍا ﺏب

ﻑف
ﻭو
ﻡم
ﻡم
ﺭر

ﻥن
ﻙك
ﺏب
ﻝل
ﺝج
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خبز
خوليو
ديدرو
ذريعة
ذهاب
رانغون
رو�سو
زنوبيا
زهور
�سانتو�س
�سنة
�شرتاو�س
�شهر
�شربني
�صديق
�صحف
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1

ﺍا

احلل بني يديك

�ضمان
طوكيو
ظم�أ
عوينات
علجوم
قطار
قامو�س
كتب
كلمة
منازل
حمربة
نفوذ
ماليزيا
يا�سمني
يريفان
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1

356 2

8

2

74

5

4

1

3

25

5
2 4
2 73
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جورج هِ ِ
رجه:
خم��ت��رع ب��ل��ج��ي��ك��ي
اخ�ترع
(1907ـ .)1983
َ
و�ضع
�شرائط م�����ص��و ّرة.
َ
مغامرات تان تان وميلو
عام 1929
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ا�ستمرار
�أقالم
�إ�سبانيا
�أع�ضاء
الكويت
املك�سيك
�أرمينيا
برج حمود
برملان
بارومرت
بيتهوفن
بلغراد
برونز
جنود
جيبوتي
حم�ضيات
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9

8

46 9 1
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4

2
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1

1
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7

5
5

7

2

2

9
5 5
2 44 36
7 54 2

4

25

74

9

1 6

7
9

6

6

2 1
2 73

91
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9
4
2 8
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32

4

35 6

7

54

7
62

9

6
6

1

5

5

3

5 89
25

9
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1 3 27
6 71
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9
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�سهلة احلل

�صعبة احلل

قامو�س �صغري

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
خمب�أ يف
هو
ّ
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
� اّإل �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
اً
حماول �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل �إىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.

ة تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية
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عبارة

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

ن�شاط متجدد
تقت�ضي املهمة الأ�سا�سية للع�سكريني ،وه��م يتطلعون �إىل
�أداء واجباتهم املختلفة عند احل��دود ويف الداخل� ،أن يحافظوا
على �أق�صى درجات اليقظة ،وبخا�صة جنو ًبا حيث االنت�شار دائم
واال�ستعداد متوا�صل ملواجهة االعتداءات الإ�سرائيلية .ي�ضاف �إىل
ذلك ال�سهر املتوا�صل على ال�سلم الأهلي و�صونه من �أي حماولة
داخليا ،بحيث تتابع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
للإخالل بالأمن
ً
تر�سيخ اال�ستقرار يف حني ترخي ال�صعوبات االقت�صادية بظاللها
على وطننا ،ويزداد العبء االجتماعي نتيجة ال�صراعات الدامية
املحيطة بنا.
يف م��وازاة تلك التدابري ،ين�صرف اجلي�ش ب�أجهزته ومديرياته
�إىل التح�ضري ال�ستقبال يوبيل لبنان املا�سي� ،أي الذكرى اخلام�سة
وال�سبعني لال�ستقالل .فمع هذه امل�ؤ�س�سة الناب�ضة باحلياة ،املدفوعة
ي�صح القتال والتدريب مع االهتمام
بحب الوطن والوالء املطلق له،
ّ
مبظاهر البهجة واالحتفال بذكرى حتقيق لبنان ل�سيادته
وتثبيت موقعه على خريطة العامل .وي�أتي اليويبل املا�سي ليتوج
�سنوات طويلة من العمل الد�ؤوب واجلهد امل�ستمر ،الذي مل ينل من
عزمية اجلي�ش ،ومل يزد ع�سكرييه �إال قوة و�إ�صرا ًرا وعزمية.
التح�ضري ج��ا ٍر من قبل الع�سكريني ليكون االحتفال على
م�ستوى �أهمية املنا�سبة� .أما حافزهم ،فعمق الإرتباط بالوطن،
والإخال�ص للم�ؤ�س�سة الأم ،والثقة بالقيادة ،مع �إدراك مدى الأعباء
والأخطار التي حتيط بالبالد ،والإ�صرار على تخطي التحديات
بالعزمية وال ِع ْل ِم والوفاء.
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