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ا�ستقباالت 

وزير الدفاع

العدد 4401

وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل �صفراء

ووفًدا فرن�صًيا واآخر اإيطالًيا و�صخ�صّيات

�سفراء:  ال�سّراف  ريا�ش  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

 ،Chris Rampling وبريطانيا   ،Bruno Foucher فرن�سا 

الركي  الع�سكري  امللحق  يرافقه   Hakan Çakil وتركيا 

 Tarja Fernandez وفنلندا   ،Bayram Büyan العقيد 

الأمم  قوات  �سمن  العاملة  الفنلندية  الوحدة  قائد  يرافقها 

�سفري بريطانيا

�سفرية فنلندا

وفد من جلنة الدفاع الربملانية الإيطالية

�سفري فرن�سا

�سفري تركيا

وفد من الإدارة الفرن�سية
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قائد ق�ات الأمم املّتحدة امل�ؤقتة يف لبنان

ال�سيخ خالد ال�سلح

رئي�س الّتاد العّمايل العام

النائب ال�سابق اأ�سعد هرم��س

وفد اللجنة الأ�سقفية للح�ار الإ�سالمي - امل�سيحي

وعر�ش   ،Marco Hirsimaki املقدم  لبنان  يف  املوؤقتة  املّتحدة 

معهم الأو�ساع العامة والعالقات الثنائية.

وا�ستقبل الوزير ال�سّراف وفًدا من الإدارة الفرن�سية، �سّم ممّثلني 

ا�ستكمال  بهدف  واخل��ارج��ي��ة،  وامل��ال  ال��دف��اع  وزارات  عن 

تعّهدت  الذي  والقر�ش   »2 »روما  موؤمتر  نتائج  تنفيذ  جمريات 

به فرن�سا.

الربملانية  الدفاع  جلنة  من  وفًدا  ال�سّراف  الوزير  التقى  كما 

القائمة  ح�سور  يف   ،Gianluca Rizzo برئا�سة  الإيطالية 

 Simona Di Martino الإيطالية  ال�سفارة  لدى  بالأعمال 

وبحث   .Massimilano Sforza العقيد  الع�سكري  وامللحق 

تعزيزها،  و�ُسُبل  البلدين  الثنائية بني  العالقات  املجتمعون يف 

اإيطاليا خالل  اأعلنت عنها  التي  ف�ساًل عن و�سع اللتزامات 

موؤمتر »روما 2« قيد التنفيذ.

على  الإيطالية  ال�سلطات  ال�سّراف  الوزير  �سكر  اخلتام،  ويف 

تعاونها ووقوفها الدائم اإىل جانب اجلي�ش اللبناين، ُمعرًبا عن 

�سمن  العاملة  الإيطالية  الوحدة  تبذلها  التي  للجهود  تقديره 

قوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان.

املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  قوات  قائد  ا،  اأي�سً ال�سّراف  الوزير  والتقى 

يف لبنان اللواء Stefano Del Col، وعر�ش معه التعاون القائم 

والنتهاكات  ال�»يونيفيل«،  وق��وات  اللبناين  اجلي�ش  بني 

الإ�سرائيلية امل�ستمّرة لل�سيادة اللبنانية.

من  كلٍّ  مع  والإقليمية  املحّلية  الأو�ساع  يف  بحث  كما 

النائب ال�سابق اأ�سعد هرمو�ش، والتقى مفتي بعلبك – الهرمل 

ال�سيخ خالد ال�سلح، ووفد اللجنة الأ�سقفية للحوار الإ�سالمي - 

امل�سيحي، ورئي�ش الّتاد العّمايل العام ب�سارة الأ�سمر.



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 6401

�سفري فرن�سا

�سفري بلجيكا

�سفرية فنلندا

�سفري بريطانيا

�سفري الي�نان

�سفري تركيا

قائد اجلي�ش ي�صتعر�ش التطّورات 

وعالقات التعاون مع �صفراء و�صخ�صيات

ا�ستعر�ش قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون التطّورات الّراهنة 

والتعاون  الثنائية  العالقات  اإىل  بالإ�سافة  واملنطقة،  لبنان  يف 

وفرن�سا   ،Chris Rampling بريطانيا  �سفراء:  مع  الع�سكري 

Bruno Foucher، واليونان Fransisco Verros، وبلجيكا 

Hubert Cooreman، وتركيا Hakan çakil يرافقه امللحق 
 Tarja وفنلندا ،Bayram BÜyan الع�سكري الركي العقيد

�سمن  العاملة  الفنلندية  الوحدة  قائد  يرافقها   Fernandez
.Marco Hirsimaki قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان املقدم
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قائد الق�ات الرّبية يف القيادة ال��سطى الأمريكية مدير وكالة احلّد من التهديدات الأمنية

رئي�س جلنة الدفاع الربملانية الإيطالية

نائب رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة الباك�ستانية 

 DGMT وفد من فريق

وفد نيابي بريطاين من حزب املحافظني

املّتحدة  الوليات  �سفرية  اجلي�ش، يف ح�سور  قائد  التقى  كما 

احل��ّد  وك��ال��ة  م��دي��ر   ،Elizabeth Richard الأم��ريك��ي��ة 

 ،Vayl Oxford ال�سّيد   DTRA الأمنية  التهديدات  من 

اجلرنال  الأمريكية  الو�سطى  القيادة  يف  الرّبية  القوات  وقائد 

 DGMT - Defense ووفًدا من فريق ،Michael X. Garrett
البحث  وجرى   ،Governance and Management Team

يف عالقات التعاون بني جي�سي البلدين.

كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�ش جلنة الدفاع الربملانية 

ح�سور  يف  مرافق  وفٍد  راأ�ش  على   Gianluca Rizzo الإيطالية 

 Simona Di لبنان  يف  الإيطالية  ال�سفارة  باأعمال  القائم 

املحافظني،  حزب  من  بريطانًيا  نيابًيا  ووفًدا   ،MARTINO
الباك�ستانية  امل�سركة  الأرك����ان  هيئة  رئي�ش  ون��ائ��ب 

وفد  راأ�ش  Lieutenant General Malik Zafar Iqbal على 
مرافق.



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 8401

رئي�سة اأركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لالأمم املّتحدة

قائد ق�ات الأمم املّتحدة امل�ؤقتة يف لبنان وفد من املفّ��سية العليا حلق�ق الاّلجئني

القا�سيان ر�سا رعد وحممد رعد

وفد من هيئة اأبناء العرق�ب وفد من جمعية الن�رج

ومن زّواره رئي�سة اأركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لالأمم 

املّتحدة اللواء Kristin Lund، ووفد من املفّو�سية العليا حلقوق 

وقائد   ،UNHCR املتحدة  الأمم  ملنظمة  التابعة  الاّلجئني 

.Stefano Del Col قوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان اللواء

... وي�صتقبل وفوًدا

ر�سا  القا�سي  ال�سمال  حماكم  رئي�ش  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

»النورج«  ووفًدا من جمعية  رعد،  القا�سي حممد  يرافقه  رعد 

اأبناء العرقوب  اأبو نا�سر، واآخر من هيئة  برئا�سة الدكتور فوؤاد 

برئا�سة الدكتور حممد حمدان.





المتحانات  مركز  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  تفّقد 

حني للتطّوع يف الكّلية احلربية ب�سفة تلميذ  اخلّطية للمر�سّ

الأمنية،  والقوى  اجلي�ش  مل�سلحة  �سابط 

رفيق  الرئي�ش  مدينة  يف  ج��رت  وال��ت��ي 

احلريري اجلامعية - احلدث.

اّطلع العماد عون من اللجنة الفاح�سة 

العامة وجلنة الختبارات اخلّطية على 

املّتخذة  والإداري���ة  التنظيمية  التدابري 

ال�سروط  وفق  المتحانات  اإجراء  ل�سمان 

اإّياهم  داعًيا  املر�سحني  وتفّقد  املطلوبة، 

لتح�سيل  اأنف�سهم  على  العتماد  اإىل 

املناف�سة  اأّن  م��وؤّك��ًدا  النتائج،  اأف�سل 

قوية، واأن »ل مكان للتدّخالت من اأّي 

الع�سكرية  فاملوؤ�س�سة  كانت«.  جهة 

وال�سفافية  والأهلية  الكفاءة  تعتمد 

ال�سباب  واإقبال  للتطّوع،  وحيًدا  معياًرا 

النخراط يف �سفوفها هو نتيجة ثقته بنهجها  اللبناين على 

املوؤ�س�ساتي، ف�ساًل عن اإميانه بدورها.

قائد  العماد  تفّقد  كذلك، 

اجلي�ش الطبابة الع�سكرية يف 

بدارو، حيث جال يف اأق�سامها 

يف  العمل  �سري  على  مّطلًعا 

وعائالت  املتقاعدين  مباين 

والكلى  واملعّوقني  ال�سهداء 

كما  ا�ستحداثها.  يتّم  التي 

الدم  خمترَبي  اجلولة  �سملت 

الأ�سنان  واأق�سام  والأن�سجة 

والأم��را���ش  والأ�سعة  والعيون 

عن  ف�س��اًل  امل�ستع�سية، 

اللجان الطّبية.

وزار العماد عون خالل جولته 

امل�ست�سفى  يف  املر�سى  بع�ش 

مّطلًعا  املركزي  الع�سكري 

ال�سّحية،  اأو�ساعهم  على 

الطبابة  برئي�ش  اجتمع  ثّم 

وال��ط��اق��م ال��ط��ّب��ي، واأع���رب 

لهذا  املطلق  لهم عن دعمه 

اجلي�ش،  يف  احليوي  القطاع 

وق����ال: »زي���ارت���ي ال��ي��وم هي 

املطلقة  الثقة  ع��ن  تعبري 

للطبابة  القيادة  توليها  التي 

اأفتخر بكم  اأنا  الع�سكرية. 

وب���اإدارت���ك���م وب��اخل��دم��ات 

والتي  تقّدمونها  التي  الطّبية 

�سواء  كّلنا  منها  ن�ستفيد 

اأم  الفعلية  اخلدمة  يف  كّنا 

متقاعدين«.

القطاع  »�سهد  واأ���س��اف: 

باعراف  نوعّية  نقلة  الطّبي 

�سيحّقق  اأّن��ه  ويبدو  اجلميع، 

غ�سون  يف  التقّدم  من  مزيًدا 

لنا  بالن�سبة  الآن.  من  ع��ام 

باأهمّيتها  ت���وازي  الطبابة 

اجلي�ش،  يف  خا�سة  وح��دة  اأي 

والع�سكري يبقى مرتبًطا بها 

حياته،  وط��وال  تقاعده  بعد 

ن�ساطات 

القيادة

العدد 10401

قائد اجلي�ش يتفّقد �صري امتحانات التطّوع ب�صفة تلميذ �صابط

... والطبابة الع�صكرية
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لذا فاإننا ن�سعى بكّل قدراتنا 

ه��ذا  ت�سني  اإىل  امل��ت��واف��رة 

القطاع وتطويره«.

اأّن  اجل��ي�����ش  ق��ائ��د  واع��ت��رب 

الع�سكرية  الطبابة  تطوير 

ط��وي��ل،  م�����س��ار  اإىل  ي��ح��ت��اج 

امليل  الأل���ف  م�سوار  ول��ك��ّن 

يبداأ بخطوة، وقد اأُجنزت حتى 

الآن خطوات كبرية. وتابع: 

الذين  امل��ر���س��ى  م��ع  »ن�سعر 

التنّقل  م�سّقة  يتكّبدون 

اإىل  للو�سول  طويلة  م�سافات 

امل�ست�سفى الع�سكري، ب�سبب 

على  امل�ستو�سفات  قدرة  عدم 

ال�سّحية،  احل��اج��ات  تلبية 

زي��ادة  اإىل  ن�سعى  نحن  ل��ذا 

املناطق  يف  امل�ستو�سفات  عدد 

وجتهيزها، وتطوير امل�ست�سفى 

يعد  مل  ال����ذي  ال��ع�����س��ك��ري 

يّت�س��ع للع��دد املطل��وب«.

... ويرتاأ�ش اجتماع اللجنة العليا لإدارة 

م�صروع التعاون الع�صكري - املدين

 تراأ�ش العماد قائد اجلي�ش اجتماًعا ُعقد يف غرفة الإيجاز 

الع�سكري   - املدين  التعاون  م�سروع  لإدارة  العليا  لّلجنة 

ح�سر  الهولندية.  ال�سلطات  فيه  ت�سارك  ال��ذي   HLSC
من  وعدد   Jan Waltmans الهولندي  ال�سفري  الجتماع 

ال�سباط وامللحقني الع�سكريني، وُعر�ست خالله الإجنازات 

 CIMIC التي حّققتها مديرية التعاون الع�سكري - املدين

املرتقبة  والن�ساطات  املا�سية،  الفرة  خ��الل  اجلي�ش  يف 

للمرحلة املقبلة. 

للجي�ش  بالده  دعم  ا�ستمرار   Waltmans ال�سفري  واأّكد 

اللبناين، فيما �سكر العماد عون الدول واجليو�ش ال�سديقة 

اأّنه مّت تقيق  اإىل  م�سرًيا  اللبناين،  للجي�ش  على دعمها 

اإجنازات كبرية، واجلي�ش يتطّلع اإىل مزيد من التعاون.



يوم هو غري جميع  تفا�سيل  الكثريين منا   تفظ ذاكرة 

ال�سنة.  اآخر  الرحالت وحفالت  اأيام  فيها  املدر�سية مبا  الأيام 

ثكنة  ومعلماتهم  معلميهم  ب�سحبة  خالله  ق�سدوا  يوم  اإّنه 

رفعوا  ال�ستقالل:  بعيد  لل�»ع�سكر«  التهنئة  ليقدموا  قريبة 

»كلنا  اأن�سدوا  ع�سكرية،  بخطى  م�سوا  عالًيا،  الأع��الم 

م�ساهد  اأّن  اأجزم  اأكاد  وطن«.  يا  »نحبك  وهتفوا  للوطن«، 

اإّنها تظل  هذا اليوم وذكرياته ل تفارق »اجلنود ال�سغار«، بل 

تردد يف طيات العمر وتخرق جدران الوقت لر�سم عليها �سوًرا 

من ده�سة الطفولة اأمام عامل ال�»ع�سكر«.

لل�سغار  مغرًيا  العامل  هذا  كان  لطاملا 

مهابة  م��ن  عليه  ينطوي  مل��ا  ولل�سباب 

رمز  الق��راب منه لأنه  ووق��ار. هم يحبون 

القوي  ال�ساعد  اإّنه  القوة.  ورمز  الطماأنينة 

للم�ساعدة  امل��م��دودة  واليد  يحمي،  ال��ذي 

تكن  مل  جي�سنا  ف�سورة  ح��ني.  كل  يف 

الذي  الع�سكري  �سورة  الأي��ام  من  ي��وٍم  يف 

اأو  م��واط��ن��ي��ه  ي���ره���ب 

�سورة  اإّنها  بل  يقمعهم. 

الذي  ال�سجاع  الع�سكري 

ليحميهم.  ي�ست�سهد 

و�سورة الإن�سان النبيل املعطاء اجلاهز دوًما 

هكذا  ال�سعبة.  ال��ظ��روف  يف  خلدمتهم 

عرفنا جي�سنا يحمل اخلبز واملاء اإىل بلدات 

ويتوىل  ال�سيول،  اأو  الثلوج  حا�سرتها  وقرى 

وينريها،  طرقات  وي�سق  بالآثار،  العناية 

ويحمل  م�ستو�سفات،  جتهيز  يف  وي�سهم 

والأكرث  النائية  املناطق  اإىل  امل�ساعدات 

عرفناه  وهكذا  اخلدمات...  اإىل  حاجة 

دوًما: حا�سر يف املجتمع، واملجتمع حا�سر 

لحت�سانه ودعمه.

بني  التالقي  م�ساحات  ك��ربت  ال��ي��وم 

جي�سنا واأهله.

للمواطنني،  اأب��واب��ه��ا  تفتح  ثكناته 

اإليها  فيقبلون  وك��ب��اًرا،  و�سباًبا  �سغاًرا 

عديًدا  اأحواله  اإليه  اآلت  ما  اإىل  ويتعرفون 

قاعدة  يف  املفتوح  اليوم  وتنظيًما.  وعتاًدا 

البحرية  القوات  يف  وقبلها  اجلوية،  رياق 

منا�سبة  كان  اأخرى،  ومقرات  مواقع  ويف 

للتالقي باأف�سل وجوهه.

 – الع�سكري  التعاون  مديرية  مبادرات 

خمتلف  يف  للمواطنني  ممدودة  يٌد  املدين 

املناطق اللبنانية.

التعاون بني اجلي�ش واجلامعات واملعاهد يف لبنان يزداد ر�سوًخا 

وعمًقا، وكذلك التعاون مع اجلمعيات الأهلية، و�سواها من 

هيئات املجتمع.

مع  اإليها  تمل  البعيدة  البلدات  يف  تفتتح  التي  الثكنات 

الطماأنينة والأمن، الأمل والوعد بالتنمية.

بوركت هّمة اأ�سحاب الهمم الذين ل يتعبون، ويف كل يوم 

ي�سّقون طريًقا جديدة خلدمة وطنهم.

يف احلرب ويف ال�سلم، العوايف يا جي�ش لبنان.

العوايف يا وطن.

بقلم: الهام ن�صر تابت

العوايف 

يا وطن

العدد 12401

بوركت همة من ل يتعبون



من  اأك��رث  حمل  املفتوح  ال��ي��وم  ه��ذا 

مفاجاأٍة �ساّرة للمنّظمني وللزائرين على 

القّوات  قيادة  كانت  حني  ففي  ال�سواء. 

اجلّوية تتوّقع اأن ي�سل عدد الزائرين اإىل 

اأّي  ذلك  ي�سّبب  اأن  دون  من  األًفا،   15 اإىل  العدد  و�سل  اآلف،   10

اإرباٍك لها؛ فالأمور كّلها جرت على اأف�سل ما يرام من تنظيٍم 

جميئهم  اأ�سباب  تعّددت  الذين  الزائرون  اأما  وبهجة...  وراحٍة 

اإىل القاعدة، فقد كان لهم اأكرث مما اأرادوا اأو توّقعوا:

الراغبون بالتعّرف اإىل القاعدة ومعاينة الطائرات عن قرب، 

ووافًيا  كافًيا  �سرًحا  لهم  قّدموا  طيارين  بانتظارهم  وجدوا 

اإحدى  ُتعِرب  والطّوافات.  الطائرات  اأنواع  من  نوٍع  كل  عن 

ال�PUMA، وت�ساأل  اأمام حجم طائرة  املواطنات عن ده�ستها 

اأخرى عّما ميّيزها عن ال�Gazelle، وبينما 

يعرّب اأحد ال�سباب عن افتخاره ب�سالح اجلّو 

 Super طائرة  من  اآخر  يقرب  اللبناين، 

يطلب  ثم  اأجزاءها،  يتفّح�ش   ،Tucano
الإذن بالتقاط �سورة اإىل جانبها. كان له 

ما اأراد اأ�سوة باآخرين رغبوا بالتعّرف اإىل ال�

Cessna والتقاط �سورة تذكارية بقربها.
خدموا  قدامى  ع�سكريون  ال���زّوار  بني 

هذا  يف  م�ساركتهم  اجلّوية،  القّوات  يف 

احلدث اأحيت ذكرياتهم وك�سرت رتابة 

التقاعد.

اآخرون اأتوا فقط بداعي حّبهم للجي�ش ورغبتهم يف التقّرب 

مهٍن  يف  يعملون  كباٌر  ه��وؤلء  بني  »الع�سكر«؛  عامل  من 

يف  طّيارين  ما  يوًما  ي�سبحوا  باأن  يحلمون  و�سباٌب  خمتلفة، 

هوؤلء  �سغار،  فتياٌن  ا،  اأي�سً احلاملني  بني  اللبناين.  اجلّو  �سالح 

واأ�سبحوا  الطّوافات،  اإىل  دخلوا  اأّنهم  مفاجاأتهم  كانت 

مميًزا  يوًما  كان  باخت�سار  للحظات...  وماّلحني  طّيارين 

للم�ساركني بجميع فئاتهم.

واأهله  اجلي�ش  بني  املفتوحة«  »الأب��واب  �سيا�سة  الواقع،  يف 

اإعداد: با�صكال معّو�ش بومارون

اأبواب 

للتالقي
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15 األف زائر اكت�صفوا 

وفرحوا واملزيد يف انتظار املوعد املقبل

القّ�ات اجلّ�ية 

يف »الي�م املفت�ح«:

اأبواب  اجلّوية  القّوات  قيادة  �صّرعت 

»يوٍم  يف  للمواطنني  ري��اق  يف  قاعدتها 

التالقي  بارزين:  عنوانني  حمل  مفتوح« 

اإىل  وتعريفهم  وجي�صهم  املواطنني  بني 

يقّدمه  اأن  ميكن  وما  اجلّوية،  قدراته 

وحماولة  وطنهم،  خلدمة  فر�ٍش  من  لهم 

هذا  غمروا  الذين  للمواطنني  اجلميل  رّد 

اأداءه  واكب  وبدعٍم  نبيلة  بعاطفٍة  اجلي�ش 

ا يف الأوقات ال�صعبة. ملهماته، خ�صو�صً



اأبواب 

للتالقي

العدد 14401

قائد  ويخربنا  اجل��دي��د.  ب��الأم��ر  لي�ست 

الطّيار  الركن  العميد  اجلوية  القّوات 

تديًدا  القّوات  هذه  اأّن  هيكل،  زي��اد 

�سبق اأن قامت مببادرة مماثلة يف اأواخر 

ال�سبعينيات من القرن املا�سي، اأعقبتها 

الن�ساطات  لكّن   ،2015 العام  يف  اأخرى 

حمدودة،  كانت  املرتني  يف  نّفذت  التي 

بخالف ما متّيز به »اليوم املفتوح« الذي 

اأُقيم يف 30 اأيلول املا�سي.

احل�صور والن�صاطات

بداية، ن�ساأل قائد القّوات اجلوية كيف مّت ا�ستيعاب 15 األف 

زائر وتنظيم ا�ستقبالهم، يف حني كانت التقديرات 

و10   8 ب��ني  مب��ا  حم�سورة 

اآلف �سخ�ش، فيجيب بالقول: ا�ستحدثنا 15 مدخاًل ل�ستقبال 

املواطنني، وو�سعنا خطة تنظيمية توّفر الراحة للجميع، هذه 

وبذلك  رتٍب خمتلفة،  250 ع�سكرًيا من  نحو  نّفذها  اخلطة 

جرى كل �سيء على خري ما يرام.

املجل�ش  ع�سو  ح�سور  يف  املميز  اليوم  هذا  فعاليات  افتتحت 

�سرمي  جورج  الركن  اللواء  الع�سكري 
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ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، وقادة 

القواعد اجلّوية و�سباطها، اإىل جانب امللحقني الع�سكريني 

املدنية  ال�سركات  ومندوبي  القيادة،  اأجهزة  و�سباط  الأجانب، 

امل�ساهمة، وعدد كبري من املواطنني.

فيه��ا  �سارك��ت  جّوي��ة  ��ا  عرو�سً املفتوح«  »اليوم  ت�سّمن 

 Gazelleو Robinsonو Puma  خمتلف الطّوافات الع�سكرية

عن  ف�ساًل   Cessnaو  Super Tucano وطائرات   ،HueyIIو

�ش  ُخ�سّ كثرية  اأخرى  ن�ساطات 

بع�سها لل�سغار.

وال��ط��ائ��رات  امل��روح��ّي��ات  امل���دّرج حيث  ال��زائ��رون يف  جت��ّول 

ت�سرح  لوحة  منها  كل  جانب  واإىل  واملدنية  الع�سكرية 

اأجاب  فقد  التفا�سيل  من  مزيد  يف  الراغبون  اأما  خ�سائ�سها. 



اأبواب 

للتالقي

العدد 16401

من  وع��دد  طّيار  �سابط  اأ�سئلتهم  عن 

الفنّيني. 

ا  عرو�سً الطائرات  من  اأ�سراب  نّفذت 

ج��ّوي��ة ج��م��ي��ل��ة، اأظ���ه���رت م��ه��ارات 

ال��ط��ي��اري��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني واأده�����س��ت 

التن�سيق بني الطائرات  احلا�سرين بدّقة 

والأ�سراب.

كذلك نّفذت طّوافات القوات اجلوية 

واملديرية  املجوقل  الفوج  مع  بالتعاون 

الأحمر  وال�سليب  املدين  للدفاع  العامة 

الطّوافات  هذه  فاعلية  اأظهرت  ع�سكرية،  مناورة  اللبناين 

اإىل  والإنقاذ  الإنزال  الإغاثة: من عمليات  اأعمال  يف خمتلف 

اإخماد احلرائق والإخالء ال�سريع... اأكرث من ذلك 

من  ال��ط��ّواف��ة  متّكنت 

نقل اآلية ال�UTV بوا�سطة حبٍل خا�ش.

اأمام  م�سّلًيا  ا  عر�سً بدورها  امل�سرّية  الطائرات  قّدمت  كما 

اجلمهور، وقد توىّل ت�سغيلها عدد من ال�سباب املدنيني الذين 

اأ�سهموا يف اإحياء هذا اليوم.

النهار،  هذا  يف  الت�سلية  من  تهم  ح�سّ الأولد  اإعطاء  بهدف 

ا�سُتحدثت باحة لّلعب واللهو ت�سّمنت 



وم�سالك  وزح��ال��ي��ق  اأراج��ي��ح 

للدراجات وخمتلف اأنواع الألعاب املدولبة...

التي  التومبول  جوائز  �سحب  جرى  الطويل،  النهار  ختام  يف 

اأبرز  ومن  دخولهم.  عند  ق�سائمها  ت�سّلموا  قد  الزائرون  كان 

اجلوائز، 12 رحلة جوية لثالثة اأ�سخا�ش على منت طائرة مدنية، 

بولي�سة تاأمني ورحلة ل�سخ�سني اإىل قرب�ش.

عن  والتعّرف  اجلّوية  العرو�ش  مب�ساهدة  ا�ستمتاعهم  خالل 

�سخّية  �سيافة  للزائرين  كانت  الطريان،  عامل  اإىل  كثب 

وكذلك  واملثّلجات...  والع�سري  املياه  احلّر:  وطاأة  من  خّففت 

�سركات عديدة هذا  للجميع، فقد دعمت  توافرت  القّبعات 

اجلندي«  »بيت  متعددة. كما كان  تقدميات  احلدث عرب 

بدوره حا�سًرا ل�ستقبال الراغبني وتلبية طلباتهم.

 

اأكرث من هدف

كان هدفنا اأن يتعّرف اجليل اجلديد اإىل جمال الطريان وروؤية 

ح العميد الركن هيكل، ويف  هذا العامل املمّيز عن قرب، يو�سّ

الوقت ذاته يهّمنا ا�ستقطاب ال�سباب ذوي املوؤهالت لالنخراط 

يف القوات اجلوية.

اأما الهدف الثاين والأهم فهو حماولة رّد اجلميل لهذا ال�سعب 

ا  اللبناين املحب، الداعم الدائم للموؤ�س�سة الع�سكرية، خ�سو�سً

قوة  م�سدر  حمّبته  واأّن 

لنا،  حامًيا  درًع���ا  ي�سّكالن  ودع��م 

ويوازيان باأهمّيتهما كل التقدميات والهبات العينية.

اأخرًيا اأّكد العميد الركن الطّيار هيكل اأّن هذه التجربة 

الناجحة �سوف ُتكرر العام املقبل بف�سل دعم ال�سعب اللبناين 

ة للموؤ�س�سة الع�سكرية. وحمبته اخلا�سّ
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ع�صاء تكرميي

 يف لفتٍة من القوات اجلوية ب�سخ�ش قائدها 

اأُقيم  هيكل،  زياد  الطّيار  الركن  العميد 

يف  الراعية  للجهات  تكرميي  ع�ساء  حفل 

نادي ال�سباط – جونيه، ح�سره اإ�سافة ملالكي 

ومديري ال�سركات املدنية وعقيالتهم، عدد 

من ال�سباط من خمتلف الألوية والقطع.





اإعداد: نينا عقل خليل

جي�شنا

عتاد ع�سكري �أمريكي للجي�ش

يف اإطار برنامج امل�ساعدات الع�سكرية 

اللبناين،  للجي�ش  املقّدمة  الأمريكية 

واأع�ساء  ال�سباط  من  ع��دد  ح�سور  ويف 

ت�سّلم  بريوت،  يف  الأمريكية  ال�سفارة 

اللواء اللوج�ستي عرب مرفاأ بريوت ثماين 

البدل  قطع  من  وكمّية  مقطورات 

العائدة لها.

�جتماع يف �لناقورة  )2018/10/18( ال��ن��اق��ورة  راأ�����ش  يف  ُع��ق��د 

قوات  قائد  برئا�سة  الدوري  الثالثي  الجتماع 

ويف   ،Stefano Del Col اللواء  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

الركن  اللواء  برئا�سة  اللبناين  اجلي�ش  �سباط  من  وفد  ح�سور 

الطّيار اأمني فرحات.

موقف  جم���دًدا  الج��ت��م��اع  خ��الل  اللبناين  ال��وف��د  اأّك���د 

لبنان  ب�سيادة  ك  املتم�سّ اللبنانية  احلكومة 

جميع  ورف�ش  وثرواته،  ومياهه  اأرا�سيه  على 

ا  حماولت العدو الإ�سرائيلي امل�ّش بها اأو النتقا�ش منها، عار�سً

اخلروقات اجلّوية والبحرية والرّبية التي نّفذها العدو، وا�ستفزازاته 

�سبعا  مزارع  من  وبان�سحابه  فوًرا،  بوقفها  مطالًبا  املتكّررة، 

وتالل كفر�سوبا وبلدة الغجر.
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برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون 

للعديد  الأرك���ان  رئي�ش  بنائب  ممّثاًل 

يف  افُتتح  يحيى،  خليل  الركن  العميد 

رياق  قاعدة  ال�ساد�ش  التدخل  فوج  قيادة 

هبة  املقّدم  للتدريب  رياق  مركز  اجلوية، 

يف  وذلك  الأمريكي،  التدريب  فريق  من 

ح�سور �سخ�سيات ر�سمية واجتماعية، اإىل 

اللبناين  �سباط اجلي�سني  جانب عدد من 

والأمريكي.

نّوه  كلمة  يحيى  الركن  العميد  واألقى 

وجهوده  الأمريكي  الفريق  مببادرة  فيها 

وقال: »يعّد التدريب من الركائز الأ�سا�سية 

ووحداتها  ُتبنى عليها قدرة اجليو�ش  التي 

منها،  العمالنية  وبخا�سة  املختلفة، 

اإىل  عليه  واملواظبة  ا�ستمراره  يوؤدي  بحيث 

اإن�ساء توافق تام وتاآلف كامل بني �سلوك 

الع�سكريني وتفكريهم من جهة، وبني 

احلوادث واحلالت املتنّوعة التي قد ميّرون 

بها يف معر�ش اأدائهم للواجب، من جهة 

اأهمية  تتاأكد  هنا  »من  وتابع:  اأخرى«. 

ه��ذا امل��رك��ز امل��ت��ط��ّور، يف ظ��ّل ال��ظ��روف 

واملهّمات  البالد،  تعانيها  التي  ال�سعبة 

على  امللقاة  اجل�سيمة  والأمنية  الدفاعية 

عاتق اجلي�ش«.

ا  عرو�سً الفوج  ع�سكريو  نّفذ  اخلتام،  يف 

قائد  العماد  ممّثل  وقّدم  خمتلفة،  قتالية 

اجلي�ش دروًعا تذكارية اإىل الذين �ساهموا 

يف اإن�ساء املركز.

جي�شنا

العدد 20401

�فتتاح مركز تدريبي 

جديد يف قيادة فوج �لتدخل �ل�ساد�ش



اح���ت���ف���ل ل����واء 

اجلمهوري  احلر�ش 

ب���ت���ق���دمي ج��ن��ود 

بعد  للعلم،  اإن��اث 

ف��رة  اأن���ه���ني  اأن 

ال��ت��دري��ب امل��ق��ّررة 

ل����ه����ّن. ت���راأ����ش 

الح��ت��ف��ال ق��ائ��د 

ممّثاًل  الفغايل  �سليم  العميد  ال��ل��واء 

العماد قائد اجلي�ش، وح�سره املدّربون وذوو 

املتخّرجات وعدد من ال�سباط.

كلمة  ال��ف��غ��ايل  ال��ع��م��ي��د  واأل���ق���ى 

غمرة  »يف  فيها:  ق��ال  ب��امل��ت��خ��ّرج��ات 

التي  ال��ت��ح��دي��ات 

املوؤ�س�سة  تواجهها 

ال���ع�������س���ك���ري���ة 

خ����������الل ه�����ذه 

الدقيقة،  املرحلة 

ي��ح��اف��������ظ  اإذ 

كاملًة  جهوزّيتهم  على  الع�سكريون 

ل�سّد  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��دو  م��واج��ه��ة  يف 

ويف  العدوانية،  غاياته  واإحباط  اأطماعه 

الإره��اب  قبل  من  حماولة  اأي  مواجهة 

واأمنهم،  املواطنني  ب�سالمة  للم�سا�ش 

اإىل  الن�سمام  على  عزمكنَّ  ميّثل 

ا �ساطًعا ل لب�ش فيه  اجلي�ش دلياًل اإ�سافيًّ

على ما تختزنه املراأة من قدرة و�سجاعة، 

�سواء  اأ�سا�سي  دور  من  به  ت�سطلع  وم��ا 

املختلفة،  املوؤ�س�سات  يف  اأو  املجتمع  يف 

وب�سكٍل خا�ش الأمنية منها«.
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تقدمي رتباء �خت�سا�سيني وجنود متمّرنني

وجمّندين ممّددة خدماتهم �إىل �لعلم

مهّنا  مارون  الركن  العميد  التعليم  معهد  قائد  ح�سور  يف 

ال�سباط  من  وعدد  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ممّثاًل 

 – مكي  حممد  ثكنة  يف  اأُقيم  املتخّرجني،  وذوي  واملدّربني 

متمّرنني  وجنود  اخت�سا�سيني  رتباء  تقدمي  احتفال  بعلبك، 

فرة  اأنهوا  اأن  بعد  العلم،  اإىل  خدماتهم(  )ُم��ّددت  وجمّندين 

التدريب املقّررة لهم.

فيها  توّجه  مهّنا  الركن  للعميد  كلمة  الحتفال  تخّلل 

قّوة  اأكرث  اأن جي�سكم بات  بالقول: »اعلموا  املتخّرجني  اإىل 

و�سالبة، بعد اأن تعّمدت وحدته بدماء قوافل ال�سهداء واجلرحى 

وكل  والإره��اب،  الإ�سرائيلي  العدو  مواجهة  يف  �سقطوا  الذين 

هذه  على  وبحفاظكم  وا�ستقراره.  الوطن  باأمن  العابثني 

الوحدة، حتفظون اأمانة ال�سهداء، ودور موؤ�س�ستكم، وتوؤّكدون 

وفاءكم الذي نذرمت حياتكم يف �سبيله«.

... وجنود �إناث يف لو�ء �حلر�ش �جلمهوري



الأول مناورة قتالية بالذخرية  امل�ساة  لواء  نّف���ذت وحدات من 

احلّية حتاكي الق�ساء على جمموعة اإرهابية متمركزة داخل 

يف  املناورة  جرت  مبنّية.  اأماكن 

حامات،   - حنو�ش  رم��اي��ة  حقل 

مدر�سة  م��ن  م���دّرب���ني  ب��اإ���س��راف 

التدريب  وفريَقي  اخلا�سة  القوات 

الأمريكي والربيطاين، وا�سُتخدمت 

والأ�سلحة  بالدبابات  رمايات  فيها 

واخلفيفة،  واملتو�سطة  الثقيلة 

بالإ�سافة اإىل تفجري عبوات نا�سفة.

كذلك، نّف���ذ فوج مغاوير البحر 

اجلوية  ال��ق��وات  م��ع  ب��ال���س��راك 

والبحرية، مناورة مماثلة يف احلقل 

له،  املقابل  ال�ساطئ  وعلى  نف�سه 

ب��ال��ط��ائ��رات  رم��اي��ات  تخّللتها 

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

الطوافات.  من  هبوط  وعمليات 

الفوج  يف  الإن���اث  اجل��ن��ود  ���س��ارك 

عمليات  م�ستوى  على  ا  خ�سو�سً املناورة،  يف  بفاعلية  املذكور 

الإخالء ال�سّحي من حقل املعركة.

جي�شنا

العدد 22401

مناورتان قتالّيتان يف حامات



فوج  من  وح��دة  مع  بال�سراك  الرابع  التدخل  ف��وج  نّفذ 

من  عدد  ح�سور  ويف  اللبناين،  الأحمر  وال�سليب  الهند�سة 

حقل  يف  احلّية  بالذخرية  قتالية  مناورة  واملدعّوين،  ال�سباط 

على  الق�ساء  فر�سيتها  حتاكي  بعلبك،  الّطيبة-  رماية 

جمموعة اإرهابية متمركزة يف منطقة جردية.

و�سملت  التنفيذ،  مراحل  عن  باإيجاز  امل��ن��اورة  ا�ستهّلت 

واملتو�سطة  الثقيلة  والأ�سلحة  امل��دّرع��ات  بوا�سطة  رمايات 

واخلفيف�ة.
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... ويف �لّطيبة - بعلبك

... و�لكني�سة - كفرقوق

القّوات  مع  بال�سراك  الثالث  ال��رّبي��ة  احل��دود  ف��وج  نّفذ 

وطبابة منطقة  امل�ستقّل  الأ�سغال  وفوج  الهند�سة  وفوج  اجلوية 

الكني�سة  منطقة  احلّية يف  بالذخرية  قتالية  مناورة  البقاع، 

اإره��اب��ي��ة  جم��م��وع��ات  مهاجمة  حت��اك��ي  ك��ف��رق��وق،   –
واملدعّوين  ال�سباط  من  عدد  ح�سرها  احل��دود،  عرب  ت�سّللت 

خالل  ُنّفذت  وبريطاين.  اأمريكي  تدريب  وفريقا  املدنيني 

واملتو�سط��ة  الثقيل��ة  الأ�سلح��ة  بوا�سط��ة  رماي��ات  املناورة 

املعرك��ة  م��ن  �سّح��ي  اإخ��الء  وعملي��ات  واخلفيف��ة، 

الطواف��ات. بوا�سط��ة 



نّفذت وزارة ال�سّحة العامة بالتعاون 

م��ع م��ن��ّظ��م��ة ال�����س��ّح��ة ال��ع��امل��ي��ة، 

اللبنانية  والأك��ادمي��ي��ة  واجلي�ش، 

الطوارئ، و»م�ست�سفى  الأوروبية لطب 

اجلامعي«،  جاورجيو�ش  القدي�ش 

حادث  ا�ستجابة  خطة  حول  مناورة 

تفجري افرا�سي يت�سّمن مواد خطرية 

)مادة غاز الكلورين( داخل حرم مدر�سة القدي�سة حّنة - الآباء 

البي�ش املال�سقة لقاعدة رياق اجلوية، وذلك يف ختام التدريبات 

التي اأجرتها الوزارة يف حمافظتي البقاع وبعلبك -الهرمل.

ح�سر املناورة وزير ال�سّحة العامة غ�سان حا�سباين ورئي�ش جلنة 

ال�سّحة النائب عا�سم عراجي والنائب جورج عقي�ش وحمافظ 

الأجهزة  قادة  اأبو جوده وممّثلون عن  القا�سي كمال  البقاع 

الأمنية، وفاعليات بلدية وطّبية.

الطب  م�سلحة  لرئي�سة  كلمة  ثّم  الوطني،  الن�سيد  بدايًة 

�سرحت  التي  بّري  عاتكة  الدكتورة  ال�سّحة  وزارة  يف  الوقائي 

اأهداف املناورة، ومنها رفع كفاءة الفرق الطّبية يف امل�ست�سفيات 

والإ�سعاف،  والإطفاء  امل��دين،  والدفاع  واخلا�سة،  احلكومية 

والتاأّكد من اجلهوزية التامة وال�ستجابة حلوادث التهديدات 

البيولوجية والكيميائية والإ�سعاعية. 

توقيع  »بعد  فيها:  قال  الوزير حا�سباين كلمة  األقى  بدوره، 

وزارة  بداأت   ،2010 العام  خالل  الدولية  ال�سّحية  اللوائح  لبنان 

بالعمل  ال�سّحةالعاملية،  منظمة  مع  التعاون  ال�سّحةالعامة، 

ملكافحة  �سّحية  خطة  و�سع  على 

التهديدات البيولوجية والكيميائية 

والإ���س��ع��اع��ي��ة. وم��ع ب��داي��ة الأزم���ة 

ا�ستعمال  عن  اأُ�سيع  وم��ا  ال�سورية 

وزارة  �سرعت  كيميائية،  اأ�سلحة 

ال�سّحة يف العامني 2012-2013 يف اإجراء 

للم�ست�سفيات  كثيفة  تدريبات 

اإ�سابات  م��ع  التعاطي  ط��رق  ح��ول 

العاملني  وق��اي��ة  وطريقة  حمتملة 

وا�ستعمال  املواد،  هذه  من  ال�سّحيني 

الواقية وغريها من  ال�سالمة  اأجهزة 

ومنذ  باملو�سوع.  املتعّلقة  التدريبات 

ال�سّحة  وزارة  ح�سلت   ،2015 العام 

ميدانية  جتهيزات  على  العاملية  ال�سّحة  منّظمة  من  بدعم 

من خيم ومعّدات واأجهزة ال�سالمة الواقية. كما بداأت بو�سع 

نواة فرق طّبية ملكافحة التهديدات البيولوجية والكيميائية 

والإ�سعاعية يف املحافظات«.

�ملناورة

انفجار  درا�سي عادي  نهار  املناورة، حدث خالل  �سيناريو  وفق 

يقطنه  مبنى  داخ��ل  اللون  واأ�سفر  اأ�سود  ودخ��ان  حريق  تاله 

عدد من النازحني قرب مدر�سة ت�سّم زهاء 250 تلميًذا. نّفذت 

رت لعمل اإرهابي �سّد  العتداء جمموعة عنا�سر مد�سو�سة ح�سّ

القاعدة الع�سكرية املال�سقة للموقع، من خالل تفجري عبوة 

الكلورين(  و�سائل  )غاز  ملّوثة  كيميائية  مواد  على  حتتوي 

املحظورة عاملًيا.

واأ�ساتذتها  اإدارة املدر�سة  اأثر �سماع دوي النفجار، بداأت  وعلى 

الآمنة،  التجّمع  نقطة  اإىل  التالمذة  اإخ��الء  خطة  تطبيق 

بعدها قامت �سرية احلرا�سة يف القاعدة باإر�سال اآلّيتني مع فريق 

العدد 24401

... ومناورة حتاكي 

�عتد�ًء كيميائًيا

جي�شنا



واإبالغ غرفة عمليات  املوقع  لتطويق  املكان  اإىل  ا�ستطالع 

اجلي�ش. توّلت الغرفة بدورها اإعالم ال�سليب الأحمر اللبناين، 

اخلا�سة  وال�سرية  فريقها  اإىل  الأم��ر  واأعطت  امل��دين،  والدفاع 

ومديرية  ال�سامل  ال��دم��ار  باأ�سلحة 

التعاون الع�سكري - املدين، للتوجه 

الأزم��ة  واإدارة  احل��ادث  مكان  اإىل 

والتبليغ.

�سيارة  توّجهت  الوقت،  هذا  خالل 

من  امل���دين  ل��ل��دف��اع  تابعة  اإط��ف��اء 

واأبلغت  املكان،  اإىل  رياق  منطقة 

للهيئة  التابعة  الإ���س��ع��اف  �سيارة 

العمليات  الإ�سالمية غرف  ال�سّحية 

لإن��ق��اذ  وال��ت��دخ��ل  ال��دع��م،  لطلب 

اجلرحى واحتواء احلادث.

مّت حتديد  املوقع،  اإىل  الو�سول  ولدى 

على  بناًء  امللّوثتني  وامل��ادة  املنطقة 

امل�سابني  حلالت  املرافقة  الأعرا�ش 

وعلى اأقوال ال�سهود.

بعدها، بداأت عنا�سر الإطفاء اإخالء 

امل�سابني وفرزهم وجمعهم يف منطقة 

واملعاجلة  التلّوث  لإزالة  اآمنة،  واحدة 

واملو�سوعة  املعتمدة  اخلطة  بح�سب 

اللوج�ستية  ال��ف��رق  ع��رب  م�سبًقا، 

الطّبية املتخ�س�سة بالتعامل مع هذه 

اإىل  واملتوجهة  احلوادث  من  الأن��واع 

املوقع، ثم جرى التعامل مع احلرائق 

املتفّرقة.

قيادة  غرفة  توّلت  ذلك،  م��وازاة  يف 

من  �سابط  بقيادة  املوقع  يف  موؤقتة 

اإدارة  جلنة  مع  والتوا�سل  املوقع  اإدارة  اجلي�ش  عمليات  غرفة 

الكوارث يف الق�ساء. واأُقيمت مناطق خا�سة ب�: جمع املوارد، 

الفح�ش  العام،  التلّوث  اإزال��ة  امللّوثني،  امل�سابني  والأ�سخا�ش 

الطّبي قبل اإزالة التلّوث، اإزالة التلّوث 

الفردي، تاأكيد الفرز الطّبي، املعاجلة 

واجلّوي،  الأر�سي  الإخالء  والنتظار، 

ف�ساًل عن منطقة خا�س��ة بالدع��م 

الف��ردي وببيان��ات امل�سابني.

اأخرًيا، قام الفريق الطّبي املتخ�س�ش 

الأويل  العالج  وتقدمي  امل�سابني  بفرز 

الإ�سعاف  فرق  تنقلهم  اأن  قبل  لهم 

اللبناين،  الأحمر  لل�سليب  التابعة 

ال�سالمية«،  ال�سّحية  و»الهيئة 

اإىل  الإ�سالمية«  الر�سالة  و»ك�سافة 

م�ست�سفيات املنطقة، مبوؤازرة القوات 

اجلوية. 
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مديرية التعاون الع�سكري - املدين:                م�ساريع يف عدة مناطق

مديريات

اإعداد: با�سكال معّو�ش بومارون

العدد 26401

املدين   – الع�سكري  التعاون  مديرية  اأع��م��ال  م�سرّي  عقد 

را�سد اجتماًعا مع امللحق  اأبي  اإيلي  العميد الركن   CIMIC
وال�سيدة   Alex Hilton املقّدم  لبنان  يف  الربيطاين  الع�سكري 

�سارة قرنفل من ال�سفارة املذكورة، مّت خالله عر�ش �سبل دعم 

قدرات املديرية وتعزيز دورها يف اإطار فريق العمل امل�سرك، الذي 

مّت اإن�ساوؤه يف مواقع انت�سار اأفواج احلدود الربية.

اأبي را�سد مع بعثة خرباء من  كما اجتمع العميد الركن 

�سركة »اأكت�ش« الربيطانية، وذلك ا�ستكماًل مل�سروع تعزيز 

واحلوار،  املجتمعية  امل�ساركة  خالل  من  لبنان،  يف  ال�ستقرار 

املمّول من الإحتاد الأوروبي.

التعاون  املديرية بالتعاون مع وحدة  من جهة ثانية، �سّلمت 

الع�سكري – املدين يف ال�سفارة الأمريكية CMSE بلدية املنية 

معّدات لتجهيز اآلية اإ�سعاف تابعة لها، وذلك يف ح�سور العميد 

ورئي�ش  اجلي�ش،  قائد  العماد  ممثاًل  را�سد  اأبي  اإيلي  الركن 

البلدية وفعاليات دينية وع�سكرية ومدنية.

اأع�ساء  مع  املذكورة  والوحدة  املديرية  من  وفد  عر�ش  كما 

املجل�ش البلدي يف بلدتي املريجات وحب�سيت - عكار مل�ساريع 

م�ستقبلية �سمن اإطار التعاون الع�سكري – املدين.
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ويف برج امللوك ُعقد اجتماع مع رئي�ش البلدية ورئي�ش ق�سم 

التعاون الع�سكري املدين يف القطاع ال�سرقي التابع لقوات الأمم 

املّتحدة املوؤقتة يف لبنان LTC Pedro Morro Guardia، مّت 

والذي  البلدة  يف  النفايات  مكّب  تاأهيل  يف  التباحث  خالله 

ت�ستخدمه بع�ش القرى والوحدات الع�سكرية املجاورة.

لتن�سيق  املّتحدة  الأمم  مكتب  مع  والتعاون  وبالتن�سيق 

اجلمعيات  واحت��اد   ،OCHA لبنان  يف  الإن�سانية  ال�سوؤون 

الإغاثية والتنموية URDA، زار وفد من املديرية بلدة الطفيل 

الحتياجات  ودرا�سة  العام  الو�سع  مبعاينة  وقام  البقاع،   –
الإن�سانية والإمنائية الراهنة.



مديريات

اإعداد: با�سكال معّو�ش بومارون

العدد 28401

مديرية القانون 

الدويل الإن�ساين 

وحقوق الإن�سان:

46 �سابًطا ت�سّلمو�

�سهادة مدّرب يف

حقوق �لإن�سان

قطع  خمتلف  من  �سابًطا   46 ت�سّلم 

اجلي�ش ووحداته بينهم �سباط اإناث من 

الع�سكرية،  والطبابة  القيادة  اأجهزة 

الإن�سان  حقوق  جمال  يف  مدّرب  �سهادة 

متابعتهم  بعد  وذل��ك  القانون،  واإنفاذ 

كّلية  يف  تدريبية  دورة  دفعتني(  )على 

تندرج  والأرك��ان.  للقيادة  �سهاب  فوؤاد 

الإحتاد  برنامج ميّوله  �سمن  الدورة  هذه 

مديرية  بني  بالتن�سيق  ذ  وينَفّ الأوروب���ي 

القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان 

ال�سامية  للمفّو�سية  الإقليمي  واملكتب 

حلقوق الإن�سان.

املمثل  األ��ق��ى  ال����دورة،  افتتاح  خ��الل 



حلقوق  ال�سامي  للمفّو�ش  الإقليمي 

الإن�سان يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

الدكتور عبد ال�سالم �سيد اأحمد كلمة 

اجلي�ش  قائد  كلمة  تالها  ترحيبية، 

الركن  العميد  التعليم  مدير  األقاها 

�سقل  على  رّك��زت  والتي  العرم،  اأم��ني 

التي  ال�سمانات  حول  املتدّربني  معارف 

للفئات  الإن�سان  حقوق  قانون  مينحها 

يف  ال�ستمرار  اإىل  والتطّلع  امل�ست�سعفة، 

التعاون م�ستقباًل.

توىّل التدريب فريق من خرباء املكتب 

حلقوق  ال�سامية  للمفو�سية  الإقليمي 

يف  �سون  متخ�سّ وم�ست�سارون  الإن�سان 

القوانني،  واإنفاذ  الإن�سان  حقوق  جمال 

حقوق  مناهج  من  اأن�سطة  وا�ستخدمت 

يف  املعتمدة  القانون  واإن��ف��اذ  الإن�����س��ان 

اللبناين.  واجلي�ش  ال�سامية  املفو�سية 

تبادل  حول  الأن�سطة  هذه  متحورت  وقد 

املجموعة امُل�سارِكة لالأفكار واخلربات 

حول  حالت  ودرا�سة  تفاعلية،  بطريقة 

القانون  واإنفاذ  الإن�سان  حقوق  م�سادر 

الأخالقي  ال�سلوك  ومبادىء  ومعايريها، 

الدولية  املعايري  عن  ف�ساًل  والقانوين، 

الن�ساء  وحقوق  احلدودية،  املعابر  على 

وحماية الفئات امل�ست�سعفة.

اأهمية  على  اجلي�ش  ق��ي��ادة  وت��ع��ّول 

دور  ت��ف��ع��ي��ل  يف  امل��م��اث��ل��ة  ال�������دورات 

القانون  القانونيني يف جمال  امل�ست�سارين 

ال���دويل الإن�����س��اين وح��ق��وق الإن�����س��ان يف 

ال��ق��ط��ع وال���وح���دات ال��ع��م��الن��ي��ة، ما 

احلقوق  حماية  يف  اجلي�ش  دور  ي��ع��ّزز 

حفظ  مهمات  تاأديته  خالل  واحلريات 

ع�سكريي��ه  مه��ارات  ويط��ّور  الأم��ن، 

بالقوانني  التقّي��د  جله��ة  وقدراته��م، 

التفاقي��ات  اأقّرته��ا  التي  والتعليم��ات 

الدولي��ة.
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حتقيق 

اإعداد: ندين �لبلعة خري�للهع�شكري

العدد 30401

املركز الرئي�س لتدريب اأفواج احلدود الربية

�حلرفّية �لق�سوى يف �إد�رة �حلدود

خالل  من  �لع�سكرّيني  قدر�ت  تطوير  ي�سّكل 

قيادة  �أولويات  و�حدة من  �ش  �ملتخ�سّ �لتدريب 

�أن�ساأت �لقيادة بالتن�سيق مع جلنة  �جلي�ش، لذ� 

مر�قبة و�سبط �حلدود �لتي ير�أ�سها �لعميد �لركن 

�أفو�ج  لتدريب  �لرئي�سي  �ملركز  عي�سى،  مرو�ن 

�حلدود �لربية، وكان ذلك يف 2017/12/1.

�جلي�ش  �أركان  �جلي�ش-  بقيادة  �ملركز  يرتبط 

للعمليات - مديرية �لتعليم، ويتمركز يف ثكنة 

منذ  �فتتاحه  مّت  وقد  رياق،   - رحال  جورج 

ب�سعة �أ�سهر.

�ملقّدم  رئي�سه  من  و�ّطلعت  ز�رته  »�جلي�ش« 

من  ي�سهده  ما  على  �لعّفي  حممد  �لركن 

ن�ساطات...

يذّكر املقّدم العّفي بدايًة، باأن املركز املقّدم الركن حممد العّفي

الربية  احل��دود  اأف��واج  لتدريب  الرئي�سي 

املتكاملة  الإدارة  م�سروع  من  جزء  هو 

ينّفذه  ال��ذي   ،IBM لبنان  يف  للحدود 

الهجرة  �سيا�سات  لتطوير  الدويل  املركز 

الأوروب��ي  الحت��اد  تبّناه  وقد   ،ICMPD
�سدور  اأث��ر  وعلى   2006 متوز  حرب  ُبَعيد 

القرار 1701.

امل�سركة،  القوة  باإن�ساء  امل�سروع  بداأ 

اأفواج احلدود  اإن�ساء  واأعقَب هذه اخلطوة 

مّول  التدريبي.  املركز  ثم  ومن  الربية، 

املبنى  ترميم  اأعمال  الأوروب���ي  الحت��اد 

رياق  قاعدة  يف  للمركز  �ش  ُخ�سِّ ال��ذي 

حقبة  اإىل  يعود  ق��دمي  )مبنى  اجل��وي��ة 

فوج  التنفيذ  وتوىّل  الفرن�سي(،  النتداب 

بع�ش  قّدمت  كما  امل�ستقّل،  الأ�سغال 
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لتجهيزه  عينّية  هبات  الأوروبية  الدول 

)قاعة تدريب وكمبيوترات وجتهيزات 

مكتبّية وغريها(.

رئا�سته  اإىل  بالإ�سافة  امل��رك��ز  ي�سّم 

الإدارة  والتدريب،  املناهج  ف��روع:  ثالثة 

عديده  اأّم���ا  وال��ت��األ��ي��ل.  واللوج�ستّية، 

من  ع�سرات  ب�سع  حالًيا  يتجاوز  فال 

من  عالية  ن�سبة  بينهم  الع�سكرّيني، 

الإناث. هذا العديد املتوا�سع يتوىّل تنفيذ 

مهّمات نوعية بكفاءة عالية.

�ملن�ساآت �لتدريبّية

ال��ت��دري��ب��ّي��ة  ال��ق��ري��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

اململكة  اأن�ساأتها  التي  النموذجية 

امل��ت��ح��دة ومت��ّث��ل ق��ري��ة ع��ل��ى احل���دود 

اللبنانية فيها خمّيم لاّلجئني، وجمّمع 

ح��دودي��ة،  تفتي�ش  ون��ق��ط��ة  �سكني، 

مراقبة،  وبرج  متقّدم  عمليات  ومركز 

)العمل  موؤمترات  املركز غرفة  يت�سّمن 

جاٍر لتجهيزها بوا�سطة هبة من الحتاد 

)للدرو�ش  ت��دري��ب  ق��اع��ات  الأوروب�����ي(، 

التقنية(،  ل��ل��درو���ش  واأخ����رى  النظرية 

خا�سة  ت��دري��ب  ق��اع��ات  اإىل  بالإ�سافة 

دائمة  ومكاتب  الأمريكّيني،  باملدّربني 

منامة  وغرف  الأجنبية،  التدريب  لفرق 

�سرية  ا�ستيعاب  ت�ستطيع  للع�سكريني 

كاملة.

ي�ستفيد مركز التدريب اخلا�ش باأفواج 

احلدود الربية من حقل رماية تابع لفوج 

تدريبّية  من�ساأة  ومن  ال�ساد�ش  التدخل 

له  يوّفر  ما  الأمريكية،  التدريب  لفرق 

التدريبّية، فجولة  ن�ساطاته  جمال تطوير 

املقاتل مثاًل تتيح تدريب �سرية كاملة.

ح�سرية �لتدريب

من العديد واملن�ساآت ننتقل اإىل احلديث 

عن ن�ساطات املركز الذي ينّفذ مهّمات 

تدريب  يف  �سه  تخ�سّ من  انطالًقا  نوعية 

ووحدات  الربية  احلدود  اأفواج  ع�سكرّيي 

اأخرى، وي�سمل التدريب عنا�سر من الأمن 

واجل��م��ارك،  الداخلي،  والأم���ن  ال��ع��ام، 

وال��دف��اع امل���دين، واآخ��ري��ن م��ن م�سرف 

العمالت  ك�سف  على  )يتدّربون  لبنان 

املزّورة(.

املركز الرئي�س لتدريب اأفواج احلدود الربية

�حلرفّية �لق�سوى يف �إد�رة �حلدود



حتقيق 

ع�شكري

العدد 32401

ي�����س��ري امل����ق����ّدم ال��رك��ن 

من  ال��ه��دف  اأن  اإىل  العّفي 

هو  �ش  املتخ�سّ املركز  اإن�ساء 

الق�سوى  احلرفية  اإىل  الو�سول 

من  وذل��ك  احل���دود،  اإدارة  يف 

يف  التدريب  ح�سرية  خ��الل 

يتعّلق  م��ا  يف  امل��ج��ال.  ه��ذا 

مع  املركز  ق  ين�سّ باملدّربني، 

احلدود،  و�سبط  مراقبة  جلنة 

يف  املتوافرين  امل��دّرب��ني  واإىل 

ع��دي��ده م��ن ���س��ب��اط ورت��ب��اء 

يف  دورات  ت��اب��ع��وا  اأن  �سبق 

جمال �سبط احلدود، ميكنه 

اأفواج  من  ب�سباط  ال�ستعانة 

وباآخرين  للتدريب،  احل��دود 

الداخلي،  الأم���ن  ق��وى  م��ن 

وم�ستقباًل  ال��ع��ام،  والأم����ن 

ال�سليب  مع  التعاون  �سيتّم 

التدريب  ي�سمل  اإذ  الأحمر، 

عمليات البحث والإنقاذ.

اليوم،  وحتى  اإن�سائه  منذ 

تخّرج  دورة   21 املركز  نّظم 

 25 بينهم  متدّرًبا   385 منها 

الأمنّية  الأجهزة  من  �سابًطا 

وعدد مماثل من عنا�سر هذه 

الأجهزة.

�لدور�ت

مع  بالتعاون  ال��دورات  ُتقام 

فرق اأجنبية، ويف هذا ال�سياق 

العّفي عن ثالث فئات:  املقّدم  يتحّدث 

وثالثة  مرتقبة  واأخ��رى  حمّققة،  دورات 

يجري التخطيط لها.

 Completed امل��ح��ّق��ق��ة  ال������دورات 

اأم��ن  الآن:  حتى  �سملت   Courses
 Document التزوير  وك�سف  الوثائق 

اإعداد  الأ�سا�سي(،  )امل�ستوى   Security
اإم��رة  م��دّرب��ني يف جم��ال �سبط احل���دود، 

اأم��ن  وحمايتها،  احل��دودي��ة  امل��راك��ز 

اجلبلّية،  املناطق  يف  الدوريات  احل��دود، 

ت��ق��ن��ي��ات ال���ك���ام���ريات وامل���راق���ب���ة، 

 IT Threats الإلكرونية  التهديدات 

Awareness، والوقاية من اأ�سلحة الدمار 
ال�سامل CDRN )امل�ستوى الأ�سا�سي(.

 Planned املرتقبة  ال���دورات  وت�سمل 

دورية  اإمرة  والإنقاذ،  البحث   :Courses
)م�ستوى متقّدم(، �سبط احلدود )امل�ستوى 

ل�سرية  �سة  خم�سّ ال��دورة  وهذه  الأ�سا�سي( 

دورات تقنية،  اإىل ذلك  ُي�ساف  كاملة. 

وتعّهدها،  الكامريات  ا�ستخدام  منها: 

والتدخل  الأر���س��ي��ة  �ش  التح�سّ اأج��ه��زة 

وجمعها  املعلومات  واإدارة  والع��را���ش 

الأ�سا�سية  احلدودية  واملهارات  ومراقبتها 

الأولية عند حدوث كوارث  وال�ستجابة 

والإ�سعافات  طبيعّية  وغ��ري  طبيعّية 

الأولية والتحقيق والإجتار بالب�سر...

ال��ت��خ��ط��ي��ط  ي���ج���ري  ذل������ك،  اإىل 

اإدارة  جم��الت:  يف  م�ستقباًل  للتدريب 

 Border ���س��ب��اط  )م�����س��ت��وى  احل����دود 

وحتليل   )Management Course



ومكافحة  باحلدود  املتعّلقة  املخاطر 

ال��ق��رار  واإت��خ��اذ  �سات  املوؤ�سّ يف  الف�ساد 

 ،Planning Decision Making
 Multi Agency امل�سركة  امل��ن��اورة 

يف  العاملة  القوى  )خمتلف   Exercise

احلدود(، واإدارة الأزمات احلدودية، ف�ساًل 

النموذجية  املن�ساأة  �سمن  التدريب  عن 

التي اأن�ساأها الفريق الربيطاين.

مل يعد خافًيا على اأحد مدى الأهمية 

لإدارة  ال���دويل  املجتمع  يوليها  ال��ت��ي 

حني  ويف  اللبنانية،  احل��دود 

امل�سوؤولني  من  الكثري  يعرب 

الأم��ريك��ّي��ني والأوروب���ّي���ني 

التي  للجهود  تقديرهم  عن 

يف  اللبناين  اجلي�ش  يبذلها 

يحظى  الإره����اب،  مواجهة 

املركز الرئي�سي لتدريب اأفواج 

من  بالكثري  الربية  احل��دود 

ال�سياق  ه��ذا  ويف  الهتمام. 

ا عّدة  ي�ستقبل املركز اأ�سبوعيًّ

العّفي  امل��ق��ّدم  ويذكر  وف��ود. 

الآون���ة  يف  ح�سلتا  زي���ارَت���ني 

خاللهما  واأب����دى  الأخ����رية، 

الزائرون تقديًرا عالًيا ملا حّققه 

هذا املركز خالل وقت ق�سري. 

وفد  ا�ستطلع  الأوىل  الزيارة  يف 

والتعاون،  الدعم  جمالت  رفيع  هولندي 

اأردين  لوفد  فكانت  الثانية  الزيارة  اأّما 

الذي  بامل�ستوى  ال�سديد  اإعجابه  عرّب عن 

اللبناين مبدًيا  التدريب يف اجلي�ش  بلغه 

رغبته بالتعاون على هذا ال�سعيد.
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الندوة  افتتاح  ح�ضر 

رئ��ي�����س  ج��ان��ب  اإىل 

و�����ض����ب����اط امل���رك���ز 

ال��ل��ب��ن��اين ل���أع��م��ال 

ب��الأل��غ��ام،  املتعلقة 

يف  ال��ي��اب��اين  ال�ضفري 

 Matahiro ل��ب��ن��ان 

وعدد   ،Yamaguchi
وال��ن��واب،  ال���وزراء  من 

اجلّمال  اأن��ور  وال�ضيد 

الإدارة  جمل�س  رئي�س 

ملوؤ�ض�ضة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

بنك،  ترا�ضت  جّمال 

ومم��ث��ل��و ع����دد من 

ومنظمات  املتحدة،  الأمم  ووك��الت  الأجنبية،  ال�ضفارات 

ل�أعمال  اللبناين  املركز  اإ���ض��راف  حتت  تعمل  وجمعيات 

للمدر�ضة  التقني  امل�ضت�ضار  عن  ف�ضً�  بالألغام،  املتعلقة 

وروؤ�ضاء  لبنان،  يف  اإن�ضانية  لأه��داف  الألغام  لنزع  الإقليمية 

ال�ضمال  بلديات وخماتري من منطقتي  وروؤ�ضاء  بلديات،  احتاد 

واجلنوب.

رئي�ضة  األقت  والياباين،  اللبناين  الوطنيني  الن�ضيدين  بعد 

ال�سفارة  مب�ساركة  بالألغام  املتعلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  نّظم 

اليابانية يف لبنان، وبدعم من موؤ�س�سة جّمال ترا�ست بنك، ندوة حول 

مطلع  بريوت   - فيني�سيا  فندق  يف  وذلك  الألغام،  خماطر  من  التوعية 

ت�سرين الأول املا�سي.

ندوة

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

العدد 36401

ندوة حول التوعية 

من خماطر الألغام
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والتوعية  الإع�م  ق�ضم 

م��ن خم��اط��ر الأل��غ��ام 

يف  واللوج�ضتية  والإدارة 

الإداري  العقيد  املركز 

م�����اري ع��ب��د امل�����ض��ي��ح 

ك��ل��م��ة اأع��ق��ب��ت��ه��ا 

كلمة ال�ضفري الياباين 

ال��ذي   Yamaguchi
تطّرق اإىل امل�ضاريع التي 

احلكومة  ت��دع��م��ه��ا 

لبنان  يف  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

الربنامج  بينها  وم��ن 

ال��ل��ب��ن��اين ل���أع��م��ال 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأل��غ��ام، 

موؤّكًدا اأن هذا الدعم �ضي�ضتمر يف امل�ضتقبل.

كلمته  يف  ن�ضر  الركن  العميد  املركز  رئي�س  و�ضكر 

بدعم  اهتمامهما  على  و�ضفارة  حكومة  اليابان  دول��ة 

الدول  الألغام، كما �ضكر  للتخّل�س من م�ضكلة  لبنان 

التي  امل�ضاعدات  كل  على  املانحة  واجلهات  الداعمة 

قّدمتها يف �ضبي��ل اإجن��اح الربنام��ج وجع�ل لبن�ان خالًي�ا 

م�ن الألغ�ام.

بدوره، �ضكر ال�ضيد اأنور اجلّمال احلكومة اليابانية على 

ول�ضيما يف جمال  للبنان يف عدة جمالت عديدة  دعمها 

العمليات الإن�ضانية ل�أعمال املتعلقة بالألغام، واأّكد اأن 

للربنامج  دعمها  �ضتوا�ضل  بنك  ترا�ضت  جّمال  موؤ�ض�ضة 

اللبناين ل�أعمال املتعلقة بالألغام.

بعد الفتتاح، عقدت جل�ضتا مناق�ضة حول التوعية من 

ب��اإدارة  الأل��غ��ام  خماطر 

م��اري  الإداري  العقيد 

تناولت  امل�ضيح.  عبد 

منطقة  الأوىل  اجلل�ضة 

ال�����ض��م��ال، وال��ث��ان��ي��ة 

م��ن��ط��ق��ة اجل���ن���وب، 

ومتحورت الثنتان حول 

يف  املحققة  الإجن���ازات 

ومدى  املنطقتني  هاتني 

تاأثريها الإيجابي عل�ى 

القت�ض��ادي  الو�ض��ع 

ع��ن  ف�ض��ً�  فيهم��ا، 

عل��ى  حاجاتهم��ا 

الأع��م��������ال  �ضعي��د 

املتعلقة بالألغام.



 توقيفات ومداهمات ومهّمات خمتلفة

• اأوقفت مديرية املخابرات كلاًّ من:
الدين  بهاء  املطلوب  الفل�ضطيني   -

بتنظيم  لرت��ب��اط��ه  ح��ج��ري  حم��م��ود 

الإره��اب��ي،  ع���زام  الل�ه  عبد  كتائب 

ا�ضتهدفا  اللذين  بالنتحاريني  ولع�قته 

ح�ضن،  بئر  حمّلة  يف  الإيرانية  ال�ضفارة 

تنفيذ  اأحدهما  بنّية  امل�ضبقة  ومعرفته 

اللبناين،  ال��داخ��ل  يف  ان��ت��ح��اري  عمل 

»داع�س«  تنظيم  مع  عمله  عن  ف�ضً� 

وتخطيطه  الأخ��رية،  الفرتة  يف  الإرهابي 

خ��ارج  مل�ضلحته  اأم��ن��ي  عمل  لتنفيذ 

مذكرات  عّدة  ووجود  املذكور،  املخّيم 

الإره��اب.  بجرم  بحّقه  �ضادرة  توقيف 

يف  املطلوب  على  القب�س  عملية  مّتت 

2018/9/19، وذلك نتيجة الر�ضد واملتابعة 

الإرهابية يف خمّيم  للعنا�ضر  امل�ضتمّرين 

عني احللوة.

يف  ز.ع،  املدعو  وبرفقته  خ.اأ  املدعو   -

وذلك  �ضبعا،  بلدة  خراج  جنعم-  حمّلة 

بعد عملية ا�ضتدراج �ضيارة بيك اأب نوع 

بداخلها  �ضبطت  وقد  يقودها،  »هينو« 

املختلفة،  الذخائر  من  كبرية  كمّية 

طريق  عن  لبنان  اإىل  �ضوريا  من  مهّربة 

جرد �ضبعا )2018/9/23(.

- نحو 200 �ضخ�س من التابعية ال�ضورية 

يف جرد بلدة ال�ضويري – البقاع، يف اأثناء 

الأرا�ضي  اإىل  خل�ضة  الدخول  حماولتهم 

من  جمموعة  ب���ادرت  وق��د  اللبنانية. 

قوى  باجتاه  النار  اإط���ق  اإىل  بني  املهرِّ

اإىل  اأدى  بني، ما  املهرَّ والأ�ضخا�س  اجلي�س 

بجروح  اأ�ضخا�س  اأربعة  واإ�ضابة  امراأة  وفاة 

امل��ذك��ورة(،  التابعية  من  )جميعهم 

م�ضت�ضفيات  اأحد  اإىل  اأثرها  على  ُنقلوا 

املنطقة للمعاجلة. وقد رّدت قوى اجلي�س 

واأوق��ف��ت  ال��ّن��ار،  مطلقي  على  باملثل 

ب�ة  املهرَّ املجموعة  من  كبرًيا  ع��دًدا 

.)2018/9/27(

- املواطنني )م.�س( 

و)ع.����س(  و)م.ق( 

 ) ج . ح . ح ( و

و)ع.ر.د( يف اأماكن 

لقيامهم  خمتلفة، 

ب���اأع���م���ال ن�����ض��ب 

واح��ت��ي��ال، وت��روي��ج 

ك���م���ّي���ة ك��ب��رية 

امل��زّورة،  العملة  من 

م�حقات  ول��وج��ود 

ق�ضائية �ضادرة بحق 

البع�س منهم، واأبرزها جرم نقل اأ�ضلحة 

وذخائر حريبة )2018/10/16(.

يف  احل��ل��ب��ي  ح�ضن  اأي����وب  امل��دع��و   -

الإجتار  بجرم  ال�ضويفات،  �ضحراء  حمّلة 

باملخدرات وترويجها )2018/10/18(.

دوري��ة  حماولة  اأث��ن��اء  ويف  ذل��ك،  اإىل   -

�ضيارة  توقيف  املخابرات  مديرية  من 

يف  ال��ف��ري��ر  م��در���ض��ة  اأم���ام  ني�ضان  ن��وع 

طارق  عمر  يقودها  ال�ضباك  فرن  حمّلة 

جعفر،  �ضليم  حممد  وبرفقته  �ضرحان 

اأقدم  املخدرات،  برتويج  يقومان  اللذان 

وحاول  حربي  م�ضد�س  �ضهر  على  الأول 

الّنار  اأطلقوا  الذين  الدورية  عنا�ضر  �ضدم 

اأدى  باجتاههما، ما 

جعفر  م��ق��ت��ل  اإىل 

واإ���ض��اب��ة ���ض��رح��ان. 

وق��������د ���ض��ب��ط��ت 

من  كمّية  الدورية 

ال�ضيارة  يف  املخدرات 

وم���ب���ال���غ م��ال��ي��ة 

مع  حربًيا  ا  وم�ضد�ضً

له  العائدة  الذخرية 

.)2018/ 10/6(

من  دورية  دهمت   •

مديرية املخابرات:

منطقة  يف  اأقدموا  مطلوبني  منازل   -

دورية  باجتاه  الّنار  اإط�ق  على  الهرمل 

 10 واأوقفت   ،)2018  /  9  /  24( للجي�س 

 13 و�ضبطت  فيهم،  م�ضتبه  مواطنني 

خمتلفة،  خم��ّدرة  م��وادَّ  حتتوي  خمزًنا 

والذخائر  الأ�ضلحة  من  كبرية  وكمّية 

الت�ضال،  واأجهزة  الع�ضكرية  والأعتدة 

م��ادة  لت�ضنيع  اآلت   5 اإىل  بالإ�ضافة 

واحًدا  غراًما  وكيلو  الكيف  ح�ضي�ضة 

من مادة الكوكايني. ويف �ضياق مّت�ضل، 

مّت تلف 700 دومٍن من املزروعات املمنوعة 

.)2018/10/1(

يومّيات 

اإعداد: نيناعقل خليل�أمنية

العدد 38401



 قذائف وذخائر قدمية

يف  املنت�ضرة  اجلي�س  وح���دات  ع��رت 

كمّية  على   )2018/10/9( �ضيدا  مدينة 

العهد،  قدمية  والذخائر  القذائف  من 

مقابل  البحري  الكورني�س  منطقة  يف 

مدر�ضة املقا�ضد، عمل اخلبري الع�ضكري 

على نقلها اإىل مكان اآمن لتفجريها.

فوج  من  وحدة  عرت  ويف2018/10/11، 

من  قذيفة  على  اجلي�س،  يف  الهند�ضة 

حواىل  زنتها  الإ�ضرائيلي  العدو  خمّلفات 

األف كلغ بجانب 

 - عيناتا  ط��ري��ق 

مّت  ح��ي��ث  الأرز، 

عليها  الك�ضف 

اخلبري  ق��ب��ل  م��ن 

وعمل  الع�ضكري 

ف����وج ال��ه��ن��د���ض��ة 

ال�ضيمان  عيون  حقل  اإىل  نقلها  على 

وتفجريها.

 

تعّر�ض مركبي �سيد للغرق

واعرتا�ض اآخر

�ضيد  مركبا  تعر�س   ،2018/10/12 يف 

معمل  مقابل  البحر  عر�س  يف  للغرق 

 12 متنهما  وعلى  احل���راري،  عمار  دي��ر 

تابعة  دوري��ة  توّجهت  لبنانًيا.  مواطًنا 

وعملت  املكان  اإىل  البحرية  للقوات 

املراجع  اإىل  وت�ضليمهم  انت�ضالهم  على 

املخت�ضة لإجراء ال�زم.

البحرية  ال��ق��وات  ت�ضّلمت  ك��ذل��ك، 

التابعة  البحرية  القوات  من  اللبنانية 

مركًبا   ،)2018/10/12( املتحدة  ل�أمم 

اجلن�ضية  م��ن  ا  �ضخ�ضً  32 متنه  على 

ال�ضورية، ولبناين واحد، كانوا متوّجهني 

وقد  �ضرعية.  غري  بطريقة  قرب�س  اإىل 

يف  املركب  الدولية  ال��ق��وات  اعرت�ضت 

الإقليمية  امل��ي��اه  خ��ارج  البحر  عر�س 

طرابل�س.  مدينة  مقابل  اللبنانية، 

الع�ضكرية  الطبابة  من  فرق  وعملت 

اللبناين  الأحمر  ال�ضليب  مب�ضاركة 

كانوا  الذين  الأ�ضخا�س  معاينة  على 

على متنه، وبو�ضرت التحقيقات باإ�ضراف 

الق�ضاء املخت�س.

توقيفات وم�سبوطات بتهم خمتلفة

اتخذتها  التي  الأمنية  التدابري  نتيجة 

املناطق  خمتلف  يف  اجلي�س  وح���دات 

املا�ضي،  اأي��ل��ول  �ضهر  خ���ل  اللبنانية 

جن�ضيات  من  ا  �ضخ�ضً  2135 توقيف  مّت 

جرائم  يف  بع�ضهم  ل��ت��وّرط  متنّوعة، 

ب��امل��خ��درات  الإجت����ار  منها  خمتلفة، 

وحيازة  وتهريب  �ضرقة  باأعمال  والقيام 

داخ��ل  وال��ت��ج��ّول  ومم��ن��وع��ات،  اأ�ضلحة 

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

نارية  ودّراجات  �ضيارات  وقيادة  �ضرعية، 

من دون اأوراق قانونية.

اأ�ضلحة حربية  امل�ضبوطات  �ضملت  وقد 

من  وكمّيات  الأن���واع،  خمتلف  من 

واملخدرات  واملتو�ضطة  اخلفيفة  الذخائر 

من  وع���دًدا  امل��ه��ّرب،  وال��ذه��ب  والتبغ 

املراقبة،  وكامريات  الت�ضالت  اأجهزة 

نارية  دّراج��ة  و52  اآلية   66 اإىل  بالإ�ضافة 

يف  اجلي�س  قيادة  )بيان  �ضيد  ومركَبي 

.)2018/10/11
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اإعداد: ندين البلعة خريالله
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نادي الرتباء املركزي- عرمان 

ع من�شاآته وخدماته: و�شّ

اأهلاً بكم يف �سيافتنا

ال�سواطئ  اأجمل  من  واحد  عند 

منطقة  �ساطئ  لبنان،  يف  الرملّية 

نادي  اأن�سئ  ال�سمالية،  عرمان 

املوقع  جمال  املركزي.  الرتباء 

اخلدمات،  وج��ودة  واملن�ساآت، 

النادي  هذا  من  جتعل  عوامل 

الأول  ت�سرين   22 يف  افتتح  الذي 

الراغبني  اأن��ظ��ار  قبلة   ،2009

بالراحة والرتفيه يف اأجواء ممتعة. 

ا وفق ما  مع ذلك، ثّمة املزيد قريباً

يخربنا رئي�سه العميد الركن علء 

الدين ناجي...

العميد الركن عالء الدين ناجي

نظرنا  تلفت  النادي  مدخل  اإىل  و�ضولنا  مع 

العميد  ن�ضاأل  اأرجائه.  يف  املوّزعة  الكامريات 

الركن ناجي، فيو�ضح اأّن النادي جمّهز بنظام 

تطويره  على  العمل  يتّم  متكامل  مراقبة 

لي�ضبح اأكر دّقة، فيطال كل زاوية من زواياه 

وال�ض�مة  الأم��ان  معايري  اأعلى  حتقيق  بغية 

ل�ضري  امل�ضتمّرة  املتابعة  ع��ن  ف�ضً�  ل��ل��زّوار، 

العم�ل.

اأوملبي م�ساحات خ�سراء وم�سبح 

م�ضاحات  ل��ل��ن��ادي  اخل��ارج��ّي��ة  ال��ب��اح��ة  يف 

تعّززه  بالراحة،  ا  فوريًّ �ضعوًرا  الرّواد  تهدي  رحبة 

امل�ضاحات اخل�ضراء اجلميلة. »يف الليل تكون 

اأجمل« يقول رئي�س النادي م�ضرًيا اإىل نظام اإنارة 



الع�ضكرّيون  نّفذه  متكامل 

مبهاراتهم اخلا�ضة.

م مبوا�ضفات عاملية ليكون  مِّ نتقّدم باجتاه امل�ضبح الذي �ضُ

 High الأح��دث  هو  تعقيم  نظام  د  وُزوِّ م(   50  ×  20( اأوملبًيا 

املختربات  يف  ا  دوريًّ مياهه  فح�س  ويتّم   ،Level Filtration
�ضة. املتخ�ضّ

ت�ضل قدرة ا�ضتيعاب امل�ضبح وحميطه اإىل حواىل 2000 �ضخ�س 

ال�ضابعة  وحتى  �ضباًحا  التا�ضعة  ال�ضاعة  من  ميتّد  دوام  يف 

م�ضاًء، وت�ضتعني اإدارة النادي خ�ل ال�ضيف باأولد الع�ضكرّيني 

مل�ضاعدة فريق العمل اخلا�س بالنادي. حتيط بامل�ضبح م�ضاحة 

ت�ضلح لتنظيم حف�ت زفاف وتّت�ضع حلواىل 1000 �ضخ�س. وثّمة 

ال�ضتفادة  ميكن  والبحر  النادي  بني  تف�ضل  اأخرى  م�ضاحة 

منها ك�ضاطٍئ رمليٍّ تابٍع للنادي ما يزيد قدرة ا�ضتيعابه اإىل 

حواىل 5000 �ضخ�س. يقت�ضي هذا امل�ضروع )قيد الدر�س( حتديد 

م�ضاحات ال�ضباحة وتاأمني �ضروط احلماية لرّواد ال�ضاطئ، ومن 

املتوّقع اأن يجذب ال�ضّياح واأ�ضحاب املراكب وهواة الريا�ضات 

البحرية.

م�ساحات للأولد

تغّذيه  ل�أولد  م�ضبح  الأوملبي،  للم�ضبح  اليمنى  اجلهة  عند 

مياه من امل�ضبح الكبري ت�ضّب فيه على �ضكل �ضّ�ل. كما 

ت�ضت�ضيف  كبرية  باحة  به  حتيط  اآخر  حو�س  لهم  �س  ُخ�ضِّ

حف�ت اأعياد املي�د. وقد بداأ العمل على ت�ضييد مدينة م�هي 

من ق�ضَمني: ق�ضم ل�أولد ما دون اخلم�س �ضنوات ي�ضّم مراجيح 

وحّدادون  جّنارون  ت�ضميمها  يتوىّل  وم�ضّلية،  ب�ضيطة  واألعاب 

ع�ضكرّيون من النادي، وق�ضم اآخر ملن هم فوق اخلم�س �ضنوات 

الفوج  �ضيقوم ع�ضكرّيون من  وت�ضّلق،  هوائّية  يت�ضّمن جولة 

املجوقل بت�ضميمه مبعايري احليطة والأمان ال�زَمني.

من�ضاآت  اإقامة  تتيح  الرحبة  فامل�ضاحات  بعد،  املزيد  ثّمة 

اإ�ضافية تعّزز اإمكانات النادي ومكانته. يف هذا ال�ضياق يو�ضح 

اإقامة  الدر�س  قيد  امل�ضاريع  بني  من  اأّن  ناجي  الركن  العميد 

اأوملبي )للكرة الطائرة، وكرة ال�ضلة، وكرة القدم...(  ملعب 

على  البطولت  لإقامة  �ضاحًلا  لي�ضبح  مدّرجات  يت�ضّمن  قد 

اأر�ضه.

حتت الربغول: �ساج واأ�سياء اأخرى

 Pergola جميلة  خ�ضبّية  خيمة  �ضاهقة،  اأ�ضجار  حتت 

�ضّيدها الع�ضكرّيون و�ضنعوا مقاعد منا�ضبة لها وزرعوا الباحة 

الرنجيلة  تقّدم  ا�ضرتاحة  فاأ�ضبحت  الأخ�ضر،  بالع�ضب  اأمامها 

مر�فق 

وخدمات

العدد 42401



وال�ضاج والكوكتيل وال�Crêpe وال�Muffins... وحتى ال�ضورما 

ا  قيا�ضً ُتذَكر  كلفة  دون  من  ذلك  كل  ال�ضيف،  مو�ضم  يف 

بكلفة تلزميها كما يوؤّكد رئي�س النادي.

النادي،  مدخل  عند  القائمة  الأ�ضغال  نرى  الربغول  اأمام  من 

في�ضرح لنا العميد الركن ناجي اأّن النادي ت�ضّلم مبًنى جديًدا 

ا�ضتحداث  اإىل  بالإ�ضافة  الع�ضكرّيني،  ملنامة  تاأهيله  يتّم 

ت�ضمل  كذلك،  لهم.  خا�ضة  مواقف  وجتهيز  ا�ضرتاحة، 

الأ�ضغال التعاونية التابعة للنادي.

املق�سف واملطعم

انتقلنا اإىل داخل النادي لن�ضعد اإىل املق�ضف الذي مّت جتهيزه 

ب�ضاطته.  على  جميل  حديث  ودي��ك��ور  جلدّية  مبقاعد 

َنت بخزائن تعر�س فيها الأ�ضلحة القدمية، وبال�ضور  جدرانه ُزيِّ

ا وميكن  وامل�ضهديات الرائعة. يّت�ضع املق�ضف حلواىل 250 �ضخ�ضً

اأن ي�ضلح ل�Welcome Drink خ�ل اإقامة الأعرا�س يف �ضالة 

املطعم. يجد رّواد هذا املق�ضف امل�ضروبات وال�snacks بالإ�ضافة 

الباحة  على  املطّلة  �ضرفته  للت�ضلية...  الزهر  ط��اولت  اإىل 

لت�ضت�ضيف  بالزجاج  تقفل  �ضوف  والبحر  للنادي  اخلارجية 

مدّخني الرنجيلة �ضتاًء.

توّجهنا بعدها اإىل املطعم الذي ي�ضلح ليكون �ضالة لتنظيم 

و�ضلهما  ميكن  ق�ضمان  فال�ضالة  والأع��را���س.  احلف�ت 

ل�ضت�ضافة املنا�ضبات الكربى، وهي تّت�ضع حلواىل 500 �ضخ�س، 
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وقد ُجّهزت باملعدات ال�زمة، 

م�ضرح  لبناء  ج���اٍر  وال��ع��م��ل 

و�ضوى  للرق�س،  �ضاحة  واإقامة 

حف�ت  تقت�ضيه  مّما  ذلك 

الزفاف.

اإىل املطابخ

املطبخ  اإىل  التعّرف  اأردن���ا 

اأج��ود  بتقدمي  ي�ضتهر  ال��ذي 

واحللويات،  الأط��ب��اق  اأن��واع 

بثقٍة  متحّدًثا  الداخل،  اإىل  ناجي  الركن  العميد  فا�ضطحبنا 

ث�ثة  فيه  يعمل  اجلي�س.  يف  املطابخ  اأه��م  من  هو  ت��اّم��ة: 

طّباخني وم�ضاعدوهم )15 ع�ضكرًيا(، بالإ�ضافة اإىل جنود اإناث 

)اخت�ضا�س فندقية( يعملَن على حت�ضري املاأكولت ال�ضاحلة 

الأطباق وطريقة  تزيني  وي�ضفَن مل�ضتهنَّ يف  الرّبادات  للخزن يف 

تقدميها.

احلديثة،  املطبخ  ت�ضتوقفنا جتهيزات  والرتتيب  النظافة  اإىل 

اآخر  ويف  الطهي  واأدوات  املختلفة  املاكينات  اإىل  الرّبادات  من 

ا،  ع لئحة اأ�ضنافه و�ضهرته اأي�ضً الّرواق مطبخ احللويات الذي و�ضّ

ف الأطيب  نِّ فاملعمول الذي خرج من اأفرانه يف ال�ضنة املا�ضية �ضُ

بني كل ما اأنتجته النوادي، وذلك ب�ضهادة جهاز اإدارتها.

املخازن

للعمال  �س  املخ�ضّ بامل�ضعد  فنزلنا  املطبخ،  يف  اجلولة  انتهت 

�س للزّوار، والذي يوؤّدي اإىل املخازن،  الذي يختلف عن ذلك املخ�ضّ

معايري  وفق  وُتخَزن  واملاأكولت  واملواد  الب�ضائع  ب  ُتَو�ضّ حيث 

وموا�ضفات التخزين العالية املعتمَدة يف كربى ال�ضركات. من 

ا الباب املوؤّدي اإىل املواقف ال�ضفلية التابعة للنادي  هنا نرى اأي�ضً

والتي تّت�ضع حلواىل 150 �ضّيارة، بالإ�ضافة اإىل املواقف اخلارجية 

�ضة للزّوار. املخ�ضّ

يف طريقنا اإىل املخازن، ي�ضري رئي�س النادي اإىل غرفة- م�ضبغة، 

م�ضبغة  اإىل  و�ضواها  وال�ضرا�ضف  الثياب  نر�ضل  كّنا  ويقول: 

اأ�ضبوعًيا.  لرية  املليون  تقارب  الكلفة  وكانت  لتنظيفها 

والن�ضافة واملكاوي  الغ�ضالت  ا ل�ضيانة  �ضً اأح�ضرنا فريًقا متخ�ضّ

التي ميلكها النادي وت�ضليحها، وتدريب عدد من الع�ضكرّيني 

هذا  يف  النادي  حاجات  نلّبي  اليوم  نحن  وها  ت�ضغيلها،  على 

املجال، ل بل طلبنا من رئي�س جهاز اإدارة النوادي حتويل غ�ضيل 

ناِدَيي �ضباط الأرز وطرابل�س اإلينا.

النادي الريا�سي

ا، النادي الريا�ضي الذي بات جاهًزا  اأي�ضً ت�ضمل خّطة التطوير 

ف�ضً�  الريا�ضة.  من  اأنواع  عّدة  مبمار�ضة  الراغبني  ل�ضتقبال 

اأولد الع�ضكرّيني على لعبة اجلودو،  عن تاأمني قاعة لتدريب 

البدنّية،  واللياقة  الأثقال  رفع  ب��اأدوات   Gym �ضالة  وجتهيز 

وماكينات ريا�ضّية حديثة و�ضا�ضات تلفزيون...

جنباته  ع  و�ضّ عرمان  يف  املركزي  الرتباء  ن��ادي  باخت�ضار، 

ومن�ضاآته، كما طّور خدماته وهو جاهز دائًما ل�ضتقبال الرّواد 

موؤّمًنا لهم اأف�ضل الأجواء.

مر�فق 

وخدمات
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�س مركز التدريب امل�ضتدام يف اجلامعة الأنطونية يف العام  تاأ�ضّ

عمل  وور�س  تدريبية  دورات  العام  مدار  على  ينّظم  وهو   ،2013

حتت �ضعار »ا�ضتمرارية التعليم« بهدف تعزيز قدرات الفرد يف 

�ضات، وفق ما تو�ضح لنا مديرته الدكتورة  عّدة جمالت وتخ�ضّ

فئات:  عّدة  يف  فيقعون  منه  امل�ضتفيدون  اأما  م�ضنتف.  جيني 

الأ�ضاتذة، وت�مذة املدار�س، املوؤ�ض��ضات احلكومية ومن بينها 

واملوؤ�ض��ضات  احلكومية  وغري  والأمنية  الع�ضكرية  املوؤ�ض��ضات 

التجارية، اإ�ضافة اإىل الفّنيني يف عدة جمالت )الر�ضم، وت�ضميم 

الأزياء وال�ضاعات واملجوهرات...(.

دورات مل�سلحة مديرية التوجيه

يف ما يخ�ّس الدورات التي تابعها �ضباط وعنا�ضر من اجلي�س 

اأنها  م�ضنتف  تو�ضح  التوجيه،  مديرية  من  وحتديًدا  اللبناين 

�ضة ونّفذت على مدى نحو 50 يوًما وت�ضّمنت تدريًبا  دورات متخ�ضّ

نظرًيا وعملًيا تابعها نحو 85 ع�ضكرًيا من رتب خمتلفة.

من  اأ�ضاتذة  فيها  التدريب  ت��وىّل  التي  ال��دورات  توّزعت  وقد 

اجلامعة الأنطونية ذوو خربات عالية، كالآتي:

 ،Photo shooting techniques دورتان يف تقنيات الت�ضوير -

على  ال�ضوء  ملقًيا  �ضمعان  �ضهيل  الدكتور  فيهما  حا�ضر 

منه،  احلديثة  املرحلة  اإىل  و�ضوًل  للت�ضوير  التاريخية  املراحل 

تقنيات  املتدّربني  زّود  كما 

 indoor الداخل  يف  الت�ضوير 

و�ضروط   outdoor اخلارج  ويف 

ف�ضً�  امل��ن��ا���ض��ب��ة،  الإ����ض���اءة 

الأخ��رية  اللم�ضات  دور  عن 

الر�ضالة  تظهري  يف   Retouch
احلقيقية لل�ضورة.

ت��ق��ن��ي��ات  يف  دورت�������ان   -

 Video shooting الفيديو 

ح��ا���ض��ر   techniques
واملخرج  الأ���ض��ت��اذ  خ�لهما 

���ض��رب��ل رع���د م���رك���ًزا على 

الفيديو  ك��ام��ريا  خ�ضائ�س 

وتقنًيا،  تاريخًيا  وت��ط��ّوره��ا 

ف�����ض��ً� ع���ن ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا 

النتيجة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ض��ول 

�جلي�ش 

اإعداد: تريز من�سورو�ملجتمع
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ع�سكريون من مديرية 

التوجيه يتدّربون ل�سقل 

مهاراتهم يف حقول الإعلم

يف  ال�سريع  التقّدم  ملواكبة  م�ستمر  ب�سكل  واملهارات  القدرات  تطوير 

هذا  من  ا  وانطلقاً ع�سرنا.  يف  ما�سة  حاجة  بات  املجالت  خمتلف 

الواقع، تابع �سباط وعنا�سر من مديرية التوجيه دورات تدريبية يف مركز 

التدريب امل�ستدام يف اجلامعة الأنطونية، وذلك �سمن هبة من الحتاد 

الأوروبي للجي�ض اللبناين.

الدكتورة جيني م�شنتف



الأف�ضل، وكيفية كتابة ال�ضيناريو على ال�ضورة، ورفع الفيديو 

على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي...

 InDesignو Photoshop�دورتان يف جمال ا�ضتخدام اأنظمة ال -

stages حا�ضر فيهما الدكتور اأنطوان تنوري، وتابع خ�لهما 
املتدربون حما�ضرات حول الت�ضميم الغرافيكي ملجلة اأو جريدة 

وال�ضورة  الن�س  ا�ضتخدام  يف  الأمثل  والتقنيات  رقمية،  اأو  ورقية 

والألوان وحتقيق الن�ضجام يف ما بينها من خ�ل الإخراج.

والإع�مية  الوثائقية  الأف����م  اإع���داد  واأ�ضاليب  اأ���ض��ول   -

ال�ضحفي  التحقيق  اأو  الريبورتاج  اإعداد  وكيفية  والإع�نية، 

 The Technical stages وكتابة ال�ضيناريو وتنفيذه واإخراجه

والأ�ضتاذة  الإع�مية  فيها  حا�ضرت  دورة   ،of film making

املخرج  من  كل  دور  ح��ّددت  التي  اأي���وب،  ن�ضال  اجلامعية 

ة  واملن�ضّ الن�ضر  اأهمية اختيار وقت  و�ضرحت  ال�ضيناريو  وكاتب 

املنوي ا�ضتخدامها.

اأ�ضول اختيار الناطق الر�ضمي ومراعاة امت�كه موؤه�ت   -

وعلى  النف�س  على  ال�ضيطرة  بينها،  من  �ضرورية  ومهارات 

اجلمهور يف الوقت عينه، ومعرفة اختيار الكلمات املنا�ضبة، 

والت�ضريح عن املعلومات ال�ضرورية املقّرر اإر�ضالها، يف اأثناء اإدارة 

الأزمات، اإ�ضافة اإىل اأ�ضلوب الت�ضّرف ومفاهيم حركات اجل�ضم 

Body language يف اأثناء اخلطابة... تعّرف اإليها امل�ضاركون 
يف الدورة التي حا�ضر فيها الدكتور مارك �ضو. وكانت بعنوان 

 The Role of the Spokesperson & his/her technical
.skills

اللوج�ضتية،  امل��راح��ل   -

واخلطوات الأ�ضا�ضية الواجب 

التح�ضري  اأثناء  اعتمادها يف 

للموؤمتر ال�ضحفي، ول �ضّيما 

املو�ضوع  اخ��ت��ي��ار  اأه��م��ي��ة 

املنا�ضبة  ة  واملن�ضّ وال��وق��ت 

احلر�س  اإىل  اإ�ضافة  للن�ضر، 

ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار ال��ع��ن��ا���ض��ر 

باملو�ضوع  واملعنية  الكفوءة 

املوؤمتر،  هذا  يف  للم�ضاركة 

تدّرب عليها امل�ضاركون يف 

دورة مع الدكتور مارك �ضو 

 Designing عنوان  حتت 

 and Organizing of a
.press conference

م�ضنتف  تو�ضح  اأخ����رًيا، 

مهارات  �ضقل  عملية  اأن 

�ضت�ضتمر  ال��ع�����ض��ك��ري��ني 

ان���ط����ًق���ا م���ن ح��اج��ات 

اخت�ضا�ضات  يف  ال��ق��ط��ع 

)التكنولوجيا،  خمتلفة 

الت�������ض���الت، ال��ه��ن��د���ض��ة، 

�ضوف  وبالتايل  الإدارة...( 

التدريب  مركز  ي�ضتقبل 

اجل��ام��ع��ة  يف  امل�������ض���ت���دام 

الأنطونية العام املقبل، عدًدا 

اجلي�س  �ضباط  من  كبرًيا 

اأو  الدورات  ملتابعة  وعنا�ضره 

من  املدعومة  العمل  ور���س 

الحتاد الأوروبي.

47 العدد 401



اأح��ي��ا ف��وج ال��ت��دخ��ل ال��ث��ال��ث ذك��رى 

اللواء  �ضه  موؤ�ضّ مقّدمهم  ويف  �ضهدائه 

الركن فرن�ضوا احلاج، وكّرم اثنني من 

�ضّباطه اأ�ضيبا اإ�ضابات بالغة خ�ل اأداء 

واجبهما الوطني، وذلك يف احتفال اأقيم 

برئا�ضة مدير  الريفيريا- بريوت  يف فندق 

رم�ضان  رفعت  الركن  العميد  املرا�ضم 

ج��وزاف  العماد  اجلي�س  قائد  مم��ّث��ً� 

عون ح�ضر الحتفال قائد الفوج العقيد 

ان عوده و�ضباط من اأجهزة  الركن ح�ضّ

اإ�ضافًة  ووحداته،  اجلي�س  وقطع  القيادة 

اإىل اأهايل الع�ضكرّيني ال�ضهداء وعائلَتي 

الركن  والعقيد  الرامي  رم��زي  العميد 

اأمني القاعي.

تانيا  الإع���م��ّي��ة  الحتفال  ق��ّدم��ت 

الركن  العميد  خ�له  واألقى  ا�ضطفان، 

اأّن  اإىل  فيها  اأ���ض��ار  كلمًة  رم�����ض��ان 

جتديد  هو  الأبطال  ال�ضهداء  ا�ضتذكار 

م. لعهد الوفاء للَعَلم والق�ضَ

وقال: بكل فخر واعتزاز نلتقي واإّياكم 

ال��ف��وج...  ���ض��ه��داء  لتكرمي  ال��ي��وم 

مع  الأخرى  تلو  املّرة  نكّرمهم 

الت�ضحية،  يف  �ضركائهم 

اأعني اأفراد عائ�تهم، 

ذكر�هم 

اإعداد: ليال �سقر الفحلخالدة
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فوج التدخل 

الثالث يكّرم من 

بذلوا دماءهم 

لي�شونوا الوطن:

الوفاء لهم 

م وفاء للعَلم والَق�سَ
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ون����ح����ن ن����درك 

م�ضبًقا اأن اأي تكرمي 

يبقى  ���ض��اأن��ه،  ع���  مهما 

هوؤلء  قّدمه  ما  اأمام  متوا�ضًعا 

اأجنزوه  وما  الوطن،  �ضبيل  الأبطال يف 

على �ضعيد دفع م�ضرية الفوج اإىل الأمام.

الفنان  الح��ت��ف��ال  اإح��ي��اء  يف  ���ض��ارك 

يو�ضف  رمي��ا  والفنانة  خليل  ان  غ�ضّ

بباقة من الأغاين الوطنّية، وال�ضقيقتان 

عزفتا  اللتان  با�ضيل  وكري�ضتي  ماريا 

مقطوعات مو�ضيقّية على اآلة الكمان.

يف اخلتام، قّلد العميد الركن رم�ضان 

العميد  من  لكّل  التذكارية  ال��دروع 

ولذوي  القاعي  الركن  والعقيد  الرامي 

تقدمي  مّت  كما  ال�ضهداء،  الع�ضكريني 

هدايا رمزية و�ضحب تومبول.

فوج  قائد  ا�ضتقبل  لح��ق،  وق��ٍت  ويف 

الركن عوده يف  العقيد  الثالث  التدخل 

ال�ضهيد  الركن  اللواء  عائلة  مكتبه 

تذكارية  درًعا  لها  وقّدم  احلاج  فران�ضوا 

الفوج  يف  ال�ضهيد  اللواء  لت�ضحيات  وفاًء 

ويف اجلي�س.



 23 يف  بريوت  مرفاأ  من   Orient Queen الباخرة  انطلقت 

عائ�ت  من  ا  �ضخ�ضً  90 من  اأكر  متنها  وعلى   ،2018 اأيلول 

مرماري�س  جزر  بزيارة  ا�ضتمتعوا  الذين  ال�ضهداء،  الع�ضكرّيني 

برنامج  بانتظارهم  كان  هناك  تركيا.  يف  واأنطاليا  وبودروم 

فمن  غروب«.  مرعي  »اأبو  اأعّدته  امل�ضّلية  بالن�ضاطات  حافل 

واحلمام  بال�ضفاري  ال�ضتمتاع  اإىل  الأثرّية،  املعامل  اأب��رز  زي��ارة 

الرتكي وال�ضباحة، والت�ضّوق...

حمّطة  للمدعّوين  كانت  ا  اأي�ضً اليونانّية،  رودو�س  جزيرة  يف 

رائعة، فقد زاروا متحف الأ�ضماك ال�ضهري واملعامل الأثرّية وجتّولوا 

يف الأ�ضواق التجارّية.

املو�ضيقى والغناء كانا �ضريًكا اأ�ضا�ضًيا يف اأجواء البهجة والفرح 

على منت الباخرة، حيث اأحيا الفنان زين العمر والفّنانة دينا 

الرق�س  حلقات  فعقدت  الباخرة،  منت  على  فّنيَتني  حفلَتني 

ختام  يف  والوطنّية.  ال�ضعبّية  الأغ���اين  وق��ع  على  والدبكة 

الربنامج، قّدم العقيد الركن حممد ال�ضّعار )من جهاز الرعاية( 

درًعا تكرميّية با�ضم قائد اجلي�س العماد جوزاف عون اإىل كلٍّ 

من الفنان زين العمر، وقبطان الباخرة اأوريينت كوين ال�ضّيد 

فار�س تارك تقديًرا لهما.

ر�ضت الباخرة يف مرفاأ بريوت يف الثالث من ت�ضرين الأول 2018، 

وقبل اأن يغادروها، �ضكر املدعّوون طاقم الباخرة وزاروا مق�ضورة 

القيادة معربني عن امتنانهم للقبطان.

جهاز  رئي�س  يتقّدمه  اجلي�س  قيادة  من  وف��د  زار  كذلك، 

مار�ضيل  الركن  العميد  للعديد  اجلي�س  اأرك��ان  يف  الرعاية 

حيث  ب��ريوت،  يف  مرعي  اأب��و  مرعي  ال�ضّيد  مكتب  ك��ريوز 

قّلده درًعا تذكارّية وكتاب �ضكر با�ضم العماد قائد اجلي�س 

تقديًرا للمبادرة الكرمية جتاه عائ�ت الع�ضكريني ال�ضهداء 

واأبنائهم.

الع�ضكرّيني  عائ�ت  ا�ضت�ضافة  اأن  مرعي  اأبو  اأّك��د  ب��دوره، 

ال�ضهداء هي عربون وفاء وتقدير وحّب ملن قّدموا دماءهم الزكّية 

التي  املخاطر  لبنان من  �ضبيل حماية  وت�ضحياتهم اجل�ضام يف 

حتدق به، واأ�ضاف: مهما قّدمنا للجي�س اللبناين، يبقى قليً� 

اأمام من ي�ضعون اأرواحهم على اأكّفهم وي�ضهرون على حماية 

الداخل، والت�ضّدي ملخاطر العدو عن احلدود...

وقفة وفاء

اإعداد: ليال �سقر الفحل

اأبو مرعي يكّرم عائالت ال�شهداء

رحلة اإىل اجلزر الرتكية واليونانّية على منت 

Orient Queen

مرعي،  اأبو  مرعي  اللبناين  الأعمال  رجل  من  طّيبة«  »مبادرٍة  يف 

عدد  با�ست�سافة  البحرية  ال�سياحة  مو�سم  غروب«  مرعي  »اأبو  اختتمت 

اأيام  ع�سرة  مّدة  ا�ستمّرت  رحلة  يف  ال�سهداء  الع�سكرّيني  عائلت  من 

ا من اجلزر اجلميلة يف تركيا واليونان. و�سملت عدداً



جي�ش العلم 

والثقافة
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�سهادة املا�سرت يف اجلغرافيا

للمالزم اأول طارق كبول

خلف  ط��ارق  اأول  امل���ازم  ح��از 

ك���ب���ول م����ن ل������واء احل���ر����س 

اجلمهوري، �سهادة املا�سرت البحثي 

يف اجلغرافيا )م�سار اجلغرافيا الطبيعية( من كّلية الآداب والعلوم الإن�سانية 

يف اجلامعة اللبنانية.

من  عقيل  مهدي  علي  الرقيب  ن��ال 

جمال  يف  املا�سرت  �سهادة  الهند�سة،  فوج 

العلوم  كّلية  من  احلياتية  الكيمياء 

يف اجلامعة اللبنانية.

�سهادة املا�سرت يف الكيمياء احلياتية

للرقيب علي عقيل

اإجازة فّنية يف العناية التمري�سية للرقيب �سامر جمعةاإجازة يف اإدارة الأعمال للرقيب ح�سن دياب

الع�سكري  امل�ست�سفى  من  جمعة  �سامر  الرقيب  نال 

املركزي، اإجازة فّنية يف العناية التمري�سية من املديرية 

العامة للتعليم املهني والتقني يف وزارة الرتبية والتعليم 

العايل.

جونية  قاعدة  من  دي��اب  علي  ح�سن  الرقيب  ح��از 

البحرية، اإجازة يف اإدارة الأعمال )علوم مالية وم�سرفية( 

من كّلية الإدارة يف جامعة �سيدون.







�سبع،  �سنوات  بعد 

ات،  املن�سّ زم��ن  وّل 

ت��ع��ب��ت اجل������دران، 

وت�����ف�����ّك�����ك�����ت 

امل��رت��ك��زات، وط��وى 

جناحيه  ال��دم  ربيع 

اإي���ذاًن���ا ب��ال��رح��ي��ل، 

ل���ت���ع���ود ال��ي��م��ام��ة 

ف��راخ��ه��ا،  فتجمع 

���ون  وي���ب���ن���ي احل�������سّ

القرميد  يف  ��ه  ع�����سّ

امل���������س����ّرج. ���س��وري��ا 

غريها  وغ���ًدا،  ال��ي��وم 

يف  ت��دّب  واحلياة  تتوا�سل،  الأو���س��ال  ع��ادت  وقبله،  بالأم�س، 

الوطن.  ذاكرة  يف  تختمر  واحلنني  الوجع  وحكايا  ال�سرايني، 

فاإّن  امل�ستقبل،  حجارة  من  قناطرها  تعقد  الطموحات  ولأّن 

ِ رّب  املهند�سني، واملقاولني، واملتعهدين كرث، لكن اإن مل َيبنْ

البيت، فعبًثا يفعل البّناوؤون، فهل حّط ال�ستقرار رحاله فعًا، 

واآب قطار ال�سام من �سفره الطويل، اأم اأّن ثعابني الفتنة ل تزال 

تتلّوى يف ال�سراديب املعتمة؟

الت�سوية  حول  وتوّقعات  بتحليات  الغربي،  الإع��ام  ي�سّج 

وامل�ستقبل، وغالبيتها من �سنع مطابخ الأجهزة املربجمة على 

تقدمي اأ�سناف من الوجبات ال�سيا�سية وفق مقت�سيات امل�سالح 

واملطامح، ودائًما حتت يافطة »العمل على �سنع الأف�سل نحو 

م�ستقبل اأف�سل«.

الكرم الدا�سر.. والأبواب امل�سّلعة

لكن اأين يُ�سنع م�ستقبل �سوريا؟

اإن  بالقول  الأمريكية،  وحتديًدا  الغربية،  ال�سحافة  يب  تجُ

�سوريا بوابة ال�سرق الأو�سط اجلديد، ومفتاحه – وفق التو�سيف 

الأمريكي - والذي بداأت تتكّون ماحمه مع انطاقة الربيع 

وحقوق  والدميوقراطية،  احلرية،  �سعارات  حمل  الذي  العربي 

املواطن، لكن �سرعان ما تغرّي لونه، وحتّول اإل اأحمٍر قاٍن، مع 

تطور التظاهرات ال�سلمّية، املطلبّية، اإل مواجهات دامية �سد 

موؤ�س�سات احلكم، فاغتنم الإرهاب الفر�سة ليدخل من الباب 

لها  ليحّقق  واأنظمة ج�سعة،  نافذة،  دول  العري�س مدعوًما من 

ودموع  الأطفال،  دماء  ومعنوية على ح�ساب  مادية  مكا�سب 

بامل�ساريع  التدقيق  اأو  املوا�سفات،  حتديد  دون  ومن  الأمهات، 

الظروف  مقت�سيات  وف��ق  واجل��زر  للمّد  القابلة  والطروحات 

بعت يف الذاكرة اجلماعية اأ�سماء زعماء،  وامل�ستجدات. لقد طجُ

�سة ومتمكنة  وقيادات، واأماكن، ومطارح قيل باأنها متخ�سّ

املا�سي،  قيم  بني  ما  تمع  التي  الوطنية  العباءة  �سنع  من 

بوتني،  فادميري  الرو�سي  الرئي�س  من  امل�ستقبل،  وتطّلعات 

اأردوغان،  والرتكي رجب طّيب  ترامب،  دونالد  الأمريكي  اإل 

م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  والفرن�سي  روح���اين،  ح�سن  والإي����راين 

وامل�ست�سارة الأملانية اآجنيا مريكل، و�سوًل اإل مبعوث الأمني 

اإل  نيويورك  ومن  مي�ستورا.  دي  �ستيفان  املتحدة  لاأمم  العام 

باأنقرة،  مروًرا  ومو�سكو،  و�سوت�سي،  واأ�ستانا،  وفيينا،  جنيف، 

التي  واملطارح  واملدن،  العوا�سم  والعديد من  والريا�س، وطهران، 

احللول  لإع��داد  طّباخون  وتطّوع  مطابخ،  فيها  ا�ستحدثت 

واملخارج وفق املوا�سفات املطلوبة، تاأميًنا للم�سالح وم�ساعفة 

برفع  البدء  �سعار  حتت  النفوذ  دوائر  وتو�سيع  ال�سيطرة،  فر�س 

املداميك يف ور�سة بناء �سوريا امل�ستقبل؟!

خارطة الطريق

اأ�سا�ساته  اأجُر�ِسَيتنْ  قد  الأول،  املدماك  اأّن  الوا�سح  من  كان 

بتفاهم الرئي�سني الأمريكي دونالد ترامب، والرو�سي فادميري 

وجهة نظر
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جمع  مي�ستورا  دو  �ستيفان  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  ممثل  حاول 

ة  من�سّ من  ات،  باملن�سّ دائًما  ي�سطدم  كان  لكّنه  ال�سورية،  املعار�سة 

مو�سكو، اإىل اأنقرة، اإىل الريا�ض، اإىل القاهرة، اإىل الدوحة، اإىل عوا�سم، 

واأماكن اأخرى...

�سوريا بّوابة 

ال�سرق الأو�سط 

اجلديد

املهتّمون كرث... 

وامل�ستقبل 

ي�سنعه ال�سوريون



بوتني يف قمة هل�سنكي التي 

جمعتهما حتت �سعار »الأمن 

واإطاق  �سوريا،  يف  وال�ستقرار 

وقد  والإع��م��ار«،  البناء  ور�سة 

القمة  تلك  من  بوتني  خرج 

ال��ذي  بالتفوي�س  ي��ل��ّوح  وه��و 

والقا�سي  ترامب،  انتزعه من 

باإعادة النازحني اإل بادهم.

الرو�سي  الرئي�س  اكت�سف 

التنفيذ،  اإل  الطريق  يف  وهو 

الو�سع  اإنهاء  من  بّد  ل  باأنه 

ال�سوري،  ال�سمال  يف  ال�ساذ 

املقفلة  واملعابر  الطرق  وفتح 

ب��ني اإدل���ب وري��ف��ه��ا، وه��ذا ل 

بعد  اإّل  ي��ت��ّم  اأن  مي��ك��ن 

وال��ت�����س��اور مع  ال��ت��ن�����س��ي��ق 

فكانت  والإي��راين،  الرتكي 

ا�ست�سافتها  ث��اث��ي��ة  ق��م��ة 

ال��روؤ���س��اء  وجمعت  ط��ه��ران، 

واأردوغ����ان،  ب��وت��ني،  الثاثة 

وح�سن روحاين، ثم كانت قمة �سوت�سي الثنائية التي جمعت 

اإل تفاهم على معاجلة  واأف�ست  والرتكي،  الرو�سي،  الرئي�سني 

من  الأل��وف  مئات  لتجنيب  �سلمّيا  اإدل��ب  يف  امليداين  الو�سع 

املدنيني العّزل ويات الق�سف، والقتل، والتهجري، والعمل على 

تريد الف�سائل املعار�سة من �ساحها الثقيل مع حلول العا�سر 

من ت�سرين الأول 2018، واإقامة منطقة عازلة منزوعة ال�ساح 

بعر�ٍس يراوح ما بني 15 اإل 25 كيلومرًتا، على اأن ت�سرف عليه 

دوريات م�سرتكة تركية – رو�سية.

لعبة امل�سالح

اإّل اأّن الأوروبيني املتلّهفني للح�سور، وال�سطاع بدوٍر، طرحوا 

ا: �سوؤاًل مف�سليًّ

واإيران، ويحّفزهم على  رو�سيا، وتركيا،  الذي يجمع قادة  ما 

العمل لإنهاء احلرب يف �سوريا، واإطاق »ماراتون« الت�سوية؟

يف  غ��ارق��ون  الثاثة  احللفاء  لأّن  ومعّقد،  �سعب  اجل��واب 

الأخ��ذ  مع  �سوريا،  م�ستقبل  ح��ول  بينهم  ما  يف  اخل��اف��ات 

من  الرغم  على  م�ساحلهم،  ت�سادم  حتمية  العتبار  بعني 

ل  اأردوغ��ان  فالرئي�س  ال�سوري.  الداخل  يف  الع�سكري  وجودهم 

وبقاءها يف  دم�سق  القائمة يف  ال�سيا�سّية  الهرمّية  وجود  يطيق 

ال�سلطة،  عن  واإبعادها  لتنحيتها  امل�ستحيل  وعمل  احلكم، 

وقد حتالف مع تنظيمات اإ�سامية اأ�سولية متطرفة لتحقيق 

ال�سريط  بدًءا من  �سوريا  نفوذه على  ب�سط  وهدفه  الغر�س،  هذا 

يف  كيلومرًتا  و45   35 بني  ما  ي��راوح  بعر�ٍس  الطويل،  احل��دودي 

فقد  الرو�سي  الرئي�س  اأّما  النازحني.  اإيواء  بحجة  ال�سوري  العمق 

اأدخل قواته ملحاربة اأعداء دم�سق، وحماية النظام من ال�سقوط، 

الذي  الإيراين  الرئي�س  الإرهاب، وكذلك فعل  وماحقة فلول 

ي�سفه الغرب الأوروبي – الأمريكي باملدافع الأول عن ال�سرعية 

ال�سورية.

اخلاف  هو  الثاث  ال��دول  روؤ���س��اء  يجمع  ما  اأّن  والوا�سح 

امل�ستحكم مع الوليات املتحدة الأمريكية. لقد اأمطر الرئي�س 

العقوبات  بوابٍل من  واإيران  وتركيا،  رو�سيا،  ترامب كاًّ من 

الروؤ�ساء  يلتقي  باأن  كفيًا  هذا  وكان  املوجعة،  القت�سادية 

طريق  عن  امل�سرتك«  »العدو  مواجهة  على  للت�ساور  الثاثة 

تنظيم اخلافات فيما بينهم يف الداخل ال�سوري، وهذا ما دفع 

بالرئي�س بوتني اإل الإعان عن اأّن الدول الثاث »تلتزم تعزيز 

�سيادة وا�ستقال و�سامة الأرا�سي ال�سورية«.

اأّن  اإل  بو�ست«  »الوا�سنطن  يف  ن�سر  اإخباري  حتليل  وي�سري 

الرئي�س  من  بتفوي�س  هل�سنكي  قّمة  يف  فاز  الرو�سي  الرئي�س 

تخّوف  اإثر  ال�سوري،  ال�سمال  الرتكي يف  الإيقاع  ل�سبط  ترامب 

م�سرتك من تهديد تركيا مل�ستقبل �سوريا، كون قواتها حتتل 

الآن منطقة عفرين، وت�سّر على اأن توا�سل تقّدمها اإل مدينة 

لقوات  التابعة  الكردية  امليلي�سيات  فيها  توجد  التي  منبج 

�سوريا الدميوقراطية )ق�سد(، والتي حاربت »داع�س« وهزمتها 

على الأرا�سي ال�سورية. وقد توافر هذا التفوي�س، لقناعة ترامب 

العميقة باإ�سرار اأردوغان على اإزاحة الأكراد من مدينة منبج 

رغم الرف�س الأمريكي لهذه اخلطوة.

مع  تلتقي  الأم��ريك��ي��ة  »ال��ط��م��وح��ات«  اأّن  وامل��ف��ارق��ة 

»الطموحات« الإيرانية، ذلك اأّن الرئي�س ح�سن روحاين يطالب 

اإل  وت�سليمها  فوًرا من عفرين،  بالن�سحاب  اأردوغان  الرئي�س 

اجلي�س ال�سوري، كما يرف�س خيارات تركيا الهادفة اإل اإيجاد 

على  وي�سّدد  رعايتها،  حتت  ال�سوري  الداخل  يف  عازلة  منطقة 

موؤكًدا  وا�ستقالها،  ووحدتها  و�سيادتها  �سوريا  اأرا�سي  �سامة 

ا، واأّن الأزمة يجب حّلها  اأّن النزاع يف �سوريا لن يحل ع�سكريًّ

بطرٍق �سيا�سية.

واأمام ت�سارب املواقف، وتوافق امل�سالح، يت�ساءل اجلميع عن 

خمتلف  اإيقاعات  �سبط  يف  التحكم  على  رو�سيا  قدرة  مدى 

ال�سرعية  �سيطرة  ب�سرورة  تقول  اإي��ران  واأّن  ا  خ�سو�سً الأط��راف، 

على �سوريا كاملة، بينما حتاول تركيا اإيجاد واقع جديد يف 

ال�سوري خارج نطاق ال�سرعية ال�سورية، ويف ظّل غياب  الداخل 

لاأمة  ال�سيا�سية  الت�سوية  �سكل  حول  دويل  �سيا�سي  توافق 

ال�سورية.

�سايك�ض – بيكو جديد

اإذا كانت رو�سيا تر�سم بالتن�سيق والتفاهم مع تركيا، واإيران 
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م�ستقبل �سوريا، فاأين احل�سور 

ال�سوري؟

بيكو   – �سايك�س  عهدة  يف   – اآخر  اإ�سعار  حتى   – اجلواب 

اإّل  الرو�سي.   – الأمريكي  بالتفاهم  املرة  هذه  املتمّثل  اجلديد 

املعامل  وا�سحة  �ساملة  بعد يف خطٍة  يدّون  التفاهم مل  اأّن هذا 

يزال  ل  العري�س  الهام�س  اأّن  ذلك  �سوريا،  مب�ستقبل  مت�سلة 

الت�سور  باإ�سراف دويل، لكّن  – ال�سوري  ال�سوري  مرتوًكا للحوار 

على  ني  بجُ قد  �سوريا  مل�ستقبل  هل�سنكي  قمة  يف  طرح  ال��ذي 

التطلعات الأمريكية – الرو�سية، ومن هذه التطلعات:

عترب اإحدى اأبرز املقّومات  • الهدنة الأمريكية – الرو�سية التي تجُ
لنطاق احلل ال�سيا�سي.

• تنفيذ القرار الأممي 2254 ال�سادر عن جمل�س الأمن الدويل 
بعد التفاهم الأمريكي – الرو�سي على خارطة الطريق ب�ساأن 

�سوريا. ومن معامل خارطة الطريق هذه: 

الإن�سانية  امل�ساعدات  وو���س��ول  هدنة، 

ة،  ما�سّ ب��ح��اج��ٍة  ه��ي  ال��ت��ي  للمناطق 

والنتقال اإل التفاو�س اجلاد.

جوهرية  ح��اج��ة  اجل���اد  ال��ت��ف��او���س   •
للتوافق بني النظام واملعار�سة على اإقامة 

ب�سدقية  يحظى  جامع  حاكم  ج�سم 

وخارجًيا  داخلًيا  املقبولة  الأط��راف  بني 

لإدارة املرحلة النتقالية.

د�ستور ي�سهم يف تقدمي خمارج  • و�سع 
كانت  التي  الأط��راف  وجه  ماء  حتفظ 

َعَقبة، وجزًءا من الأزمة.

• الدعوة اإل انتخابات برملانية ورئا�سية 
�سيكون  ال��ذي  اجل��دي��د  الد�ستور  وف��ق 

الد�ستور املخّل�س لل�سوريني من ورطتهم.

عيون واآذان بريطانية

كل  يف  مائكتهم  تنت�سر  ال��ذي��ن  الربيطانيون  يعتقد 

قد  �سوريا  الرو�سية حول   – الأمريكية  »ال�سفقة«  باأّن  مكان 

التي  هي  فالنتخابات  للتغيري،  ا  دميوقراطيًّ م�ساًرا  ر�سمت 

�ستكون  وهذه  النظام،  وطبيعة  ال�سيا�سي،  امل�ستقبل  �سرت�سم 

ا  عمليًّ عليها  ت�سرف  دقيقة،  معايري  وفق  وت��ري  �سفافة، 

وراء  ويرّدد  يثار  ما  كّل  على  وا�سح  رّد  هذا  ويف  املتحدة،  الأمم 

كوالي�س ديبلوما�سية دولية من اأّن رو�سيا هي التي ت�سمن بقاء 

اأّن  اإّل  دولًيا؟!  بها  واملعرتف  القائمة حالًيا،  ال�سرعية  رحيل  اأو 

اأطراف  »الغارديان« عاجلت املو�سوع من باب احتمال دخول 

دولية واإقليمية يف �سفقة مع رو�سيا ت�سم رزمة متكاملة من 

املطالب، مقابل تقدمي خمرج وا�سح للتغيري املطلوب؟

تاأخذ هذه الفرتا�سات  اأن  وا�سًحا قبل  الرو�سي كان  اجلواب 

ا، ذلك اأن رو�سيا تخّطط، وتريد البقاء  والتمنيات بعًدا اإعاميًّ

بحاجٍة  هي  ذلك  ولتحقيق  بق�سرية،  لي�ست  لفرتة  �سوريا  يف 

يعني  ما  عليها،  اإيجاًبا  وجودها  ينعك�س  كي  ا�ستقرار  اإل 

تناغًما، وتفاهًما، و�سفافية مع ال�سرعية وموؤ�س�ساتها الر�سمية 

اإّل  مغايرة  �سفقات  عقد  ميكن  ل  عليه  وبناًء  الن�سطة، 

هناك  تكون  اأن  الأول،  ال�سرط  ومغريات.  رئي�سني،  ب�سرطني 

اأن  ودولًيا ميكن  د�ستورية قانونية معرتف بها حملًيا  قاعدة 

اأن تكون هناك وحدة  والثاين،  التغيري.  ترّبر  ت�سكل قاعدة 

وطنية داخلية قوية، متما�سكة، متناغمة مع التغيري.

اأما املغريات فتبداأ ب�:

وحتديًدا  اخلليج،  دول  مع  النفط  اأ�سعار  رو�سيا  معاجلة   -

ال�سعودية مبا ير�سي الطموحات الرو�سية، وامل�سالح القت�سادية 

بالدرجة الأول.

والأمريكية  الأوروبية  والقت�سادية  املالية  العقوبات  رفع   -

املفرو�سة على رو�سيا.

- التفاهم ال�سامل على و�سع اأوكرانيا اجلديد.

الفيدرالية الرو�سية

وتك�سف ال�»نيويورك تاميز« الأمريكية النقاب عن طرح 

هذا  طرح  مّت  وقد  �سوريا،  يف  حكم  كمنظومة  الفيديرالية 

مناق�سته  وجرت  اأوباما،  ب��اراك  الرئي�س  ولية  خال  العر�س 

الد�ستور  �سمن  اإدراج��ه  اإل  ي�سار  اأن  على  الرو�س،  مع  يومها 

وتعطي  الإنتقالية،  املرحلة  اأثناء  يف  �سياغته  املطلوب  اجلديد 

هذه املنظومة الحتادية فر�سة وموقًعا جديًدا لل�سرعية القائمة. 

وهذا اخليار هو البديل عن فكرة اإقامة دولة مركزية يكون 

من ال�سعب املحافظة على ما هو قائم حالًيا عليها ملّدة اأطول. 
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ات�سالها  رو�سيا، وخال  اأّن  اإل  اأ�سار  اأول من  وكانت بريطانيا 

يحافظ  �سيا�سي  حّل  لإيجاد  �سوريا  اإل  تاأِت  مل  وا�سنطن،  مع 

لفرطها،  ج��اءت  ما  مبقدار  املركزية،  ال�سورية  الدولة  على 

اأمام  اأملح وزير اخلارجية الربيطاين فيليب هاموند بالقول  وقد 

جمل�س العموم الربيطاين: »اإّن رو�سيا رمبا ت�ستغّل املناق�سات يف 

جنيف لقتطاع دويلة يف �سوريا لل�سرعية القائمة«.

... والتق�سيم الأمريكي

املناطق  الوطنية على غالبية  ال�سيادة  انفل�س ب�ساط  اأما وقد 

ال�سورية، فهذا ي�سمح للحكومة با�ست�سراف اخلطوط الكربى 

الأمريكيني  لكن  احل��رب،  بعد  ما  �سوريا  لو�سع  املمكنة 

حول  الطوق«  ب�»دول  يعرف  كان  ملا  حّد  و�سع  على  امل�سّرين 

اأنقا�س  على  يقوم  جديد  اأو�سط  �سرق  على  وامل�سّرين  اإ�سرائيل، 

دول �سايك�س – بيكو، قد اأم�سكوا بامللف ال�سوري جيًدا منذ 

بداية »ربيعه«، وتول وزير اخلارجية ال�سابق جون كريي املهمة 

والدرا�سات  البحوث  مركز  اأعّدها  درا�سة  اإل  م�ستنًدا  بجدارٍة 

التي  �سوريا  اأن  وفيها  اخلارجية،  ل��وزارة  التابع  ال�سرتاتيجية 

املقتدرة  والقوية  الطوق،  لدول  الفقري  العمود  ت�سّكل  كانت 

اقت�سادًيا، واأمنًيا قد ك�سفتها الأزمة، وبّينت اأّن القّوة تنح�سر 

التنظيمي  ببعدها  وهي  اجلي�س فقط،  ويف  يف جهاز احلكم، 

العام، كدولة، مل ت�سمد اأمام اأول تربة يف مواجهة ملجتمعها، 

املحّددة  احلرية  �سطوة  امل�سوؤولة، يف ظّل  احلرية  ل�سببني: غياب 

ب�سقوف ل ميكن تخّطيها. وغياب القت�ساد احلر مبفهومه 

الليربايل العري�س، وهذا ما جعل املجتمع يعاين �سعًفا وه�سا�سة 

يف مكوناته، والدليل اأّن املجتمع ال�سيا�سي كان يهيمن عليه 

حزب واحد، رغم �سماح الد�ستور بتعددية الأحزاب. 

اأّن  لتوؤكد  ال�سو�سيولوجّية،  الناحية  اإل  الدرا�سة  وت�سري 

الكبري  للتهمي�س  نظًرا  موؤثًرا،  دوًرا  ي��وؤِد  مل  املدين  املجتمع 

اأو  ثقافية  اأو  فكرية  اأكانت  �سواء  النخبة  يطاول  كان  الذي 

مبا�سرة  مواجهة  كانت  بداياتها  يف  احلرب  واأّن  اجتماعية، 

و�ساطة  اأي  قيام  اإمكان  عدم  ظل  يف  وال�سلطة  املجتمع  بني 

تتولها املنظمات، والأحزاب، والنخب و�سائر هيئات املجتمع 

املدين. ومن رزايا القدر اأّن �سعف اجلبهة الداخلية �سّهل بدوره 

تدّخل القوى اخلارجية، وهذا ما زاد الو�سع تعقيًدا.

اإيذاًنا بالرحيل،  اإل جمع م�ساربها  الآن، وقد بادرت احلرب 

اأتت  لقد  �سبابية،  اأكرث  اخلارجي  املكرّب  من  ال�سورة  تبدو 

التنظيمية،  ال��دول��ة  مقومات  م��ن  الكثري  على  احل���رب 

وبالأخ�س على عاقة الدولة باملجتمع. لقد خرجت احلكومة 

من  الكثري  اإل  حتتاج  ال�سلطة  اأّن  غري  ع�سكرًيا،  منت�سرة 

الدعم، والكثري من الإمكانات التي مل تعد متوافرة، بنظر 

الأمريكيني.

عن  حتدث  من  اأول  كريي  ال�سابق  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 

جلنة  اأمام  ا�ستماع  جل�سة  خال  قال  عندما  �سوريا،  تق�سيم 

»رمبا  الأم��ريك��ي:  ال�سيوخ  جمل�س  يف  اخلارجية  العاقات 

يفوت الأوان لإبقاء �سوريا موّحدة اإذا انتظرنا فرتة اأطول«.

التلميح الأمريكي بالتق�سيم، هو ر�سالة اأكرث �سفافية من 

اجلانب  ي�سعر  ل  الفيدرالية.  الذي حتّدث عن  الرو�سي  اجلانب 

قوية،  مركزية  حكومة  بقاء  اإّن  ليقول  باحلرج  الأمريكي 

ظّل  يف  ممكن  غري  اأم��ر  )فيدرالية(  احتادية  دول��ة  واعتماد 

احلفاظ على �سوريا موّحدة.

يف  �ستظهر  مركزية  غري  دولة  اأي  اأّن  الأمريكيون  ويعتقد 

لتق�سيم  مقّدمة  بل  احتادية،  دولة  جمّرد  تكون  لن  �سوريا، 

�سوريا من باب اأمر الواقع الذي يقول اإّن كل طرف من الأطراف 

ال�سورية احلالية ي�سيطر على اأجزاء متفّرقة من �سوريا ل تربطها 

النق�سامّية  فالنزعة  اأو �سرورات،  اأي مقومات  البع�س  ببع�سها 

بني  تنّقلهم  يف  ال�سوريني  على  واق��ع  كاأمر  نف�سها  فر�ست 

وهذا  دويات،  بني  يتنقلون  اأنهم  ولو  كما  التق�سيمات  هذه 

اأي حماولة تتبّنى نظام حكم  الواقع �سيكون دافًعا لتحويل 

غري مركزي لتق�سيم �سوريا اإل دويات يتزّعمها اأمراء حرب، 

اأكرث من كونها دوًل اأو مقاطعات يف دولة احتادية وفق الكثري 

من الدرا�سات الأمريكية التي حتلل م�ستقبل �سوريا، و�سكل 

احلكم القادم فيها.

ال�سوريون �سد التق�سيم

اأثناء حديثهم، عن  ال�سيا�سيني يف  الباحثني  ي�ست�سهد بع�س 

تق�سيم �سوريا كحّل م�ستدام لاأزمة احلالية، بالعودة اإل تربة 

بلدين  واإل  »دايتون«  اتفاق  وفق  والهر�سك  البو�سنة  تق�سيم 

هما دولة البو�سنة والهر�سك، ودولة جمهورية �سربيا. فال�سراع 

الذي ا�ستمر من 1992 اإل 1995، جعل بقاء البو�سنة بلًدا موّحًدا 

دايتون  مدينة  يف  املتفاو�سة  الأطراف  دفع  ما  م�ستحيًا،  اأمًرا 

�سملت  دولية  برعاية  التق�سيم  فكرة  تبّني  اإل  الأمريكية 

اأمريكا ورو�سيا، ودوًل اأخرى.

اإّل  البو�سنة،  التق�سيم كان حاًّ لأزمة دموية يف  اأّن  �سحيح 

اأّنه ل يعّد بال�سرورة اأف�سل خياٍر لل�سوريني، والتاريخ �ساهد، ذلك 

التق�سيم، الذي فر�سه عليه  ال�سوري �سبق له ورف�س  ال�سعب  اأّن 

بني  غورو  هرني  ال�سامي  املفّو�س  ال�سرق  يف  فرن�سا  جيو�س  قائد 

م �سوريا بحجة اأن[ مكوناتها  اآب 1920 واأذار 1921، والذي ق�سّ

البع�س.  والعرقية متنوعة وغري متمازجة مع بع�سها  الدينية 

اأخرى  واأي م�ساريع  التق�سيم،  ال�سوريون حّل  رف�س حينها  فقد 

من  جمموعة  اإل  �سوريا  حتويل  اإل  تهدف  كانت  م�سبوهة 

بح�سب  �سواء  لل�سوريني  الجتماعي  الن�سيج  متّزق  الدويات 

العرق، اأو الدين، فهل �سريف�س ال�سعب ال�سوري مّرة ثانية املحاولة 

��ا و�سعًب��ا حت��ت �سع��ار »اإنق��اذ  الأخطر لتفكيك �سوري��ا اأر�سً

ال�سوريني؟!



تتّم هذه املعركة وفق �سيبوين من خال جمموعة متنوعة 

من العمليات العلنية وال�سّرية التي يقوم بها اجلي�س الإ�سرائيلي 

للتحري�س واإثارة النعرات، يف اأثناء خماطبة اجلماهري امل�ستهدفة 

تنّفذها  قد  ع�سكرية  خطوات  اأي  لتربير  والعامل،  املنطقة  يف 

اإ�سرائيل �سدهم يف امل�ستقبل. وهو يثني على »الدور الكبري الذي 

اأن�سطتهم  عرب  الإ�سرائيلي،  اجلي�س  با�سم  املتحّدثون  به  يقوم 

العربية،  باللغة  الناطقة  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على 

املعادية«،  الدول  يف  امل�ستهدفة  الفئات  خمتلف  اإل  للو�سول 

الوعي لي�ست جديدة، بل هي جزء  اأّن احلرب على  اإل  م�سرًيا 

من حروب الع�سور القدمية. ف�سرب الوعي والروح املعنوية، اإّنا 

هو مقدمة ا�ستباقية لل�سربة القتالية الع�سكرية �سّد اخل�سم، 

ما يعني اأّن املعركة امليدانية يجب اأن تتداخل وتتكامل مع 

اإل التاأثري على عقل العدو  عمليات احلرب النف�سية الرامية 

وعزميته.

ق�ضايا 

اإعداد: اإح�سان مرت�سى - باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيليةاإقليمية

العدد 58401

احلرب الإ�سرائيلية على الوعي العربي وتداعياتها

على  والتاأثري  النف�سية  احلرب  حول  له  درا�سة  يف 

وعي اخل�سم يف احلروب املعا�سرة، يخل�ض اللواء غابي 

القومي  الأمن  اأبحاث  معهد  يف  ع�سكري  )خبري  �سيبوين 

اإىل  لواء غولين(،  ال�سابق يف  والقائد  اأبيب،  تل  التابع جلامعة 

الدول  يف  للجماهري  املبا�سر  اخلطاب  توجيه  الوعي  معركة  من  تريد  اإ�سرائيل  »اإّن  القول: 

اإىل  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  خالل  من  ا�ستهدافها  ذلك  يف  مبا  املعادية،  والكيانات 

جانب الأن�سطة الع�سكرية التقليدية«.

وقد اأكد �سيبوين اأّن اإ�سرائيل تدرك 

يف  احلا�سل  التكنولوجي  التطور  اأّن 

التوا�سل  وو�سائل  الفرتا�سي  العامل 

قد  خ��ا���س،  ب�سكٍل  الج��ت��م��اع��ي 

اإل  ل��ل��ح��رب،  اأخ���رى  �ساحة  خلق 

الع�سكرية  املواجهة  �ساحة  جانب 

واجليو�س  فالدول  الكا�سيكية. 

ا�ستغال  �سرورة  اأمام  نف�سها  وجدت 

التوا�سل  و�سبكات  ال�سايرب  ف�ساء 

الإجن����ازات  لتحقيق  الجتماعي 

يتطلب  وه��ذا  وال�سيا�سية،  املعنوية 

من اجليو�س احلديثة ال�سعي لتحقيق 

معنويات  على  التاأثري  عرب  اأهدافها 

يف  مب��ا  واإرادت����ه،  امل�ستهدف  ال��ع��دو 

ذلك �سّناع القرار والقادة واملقاتلون، 

وكذلك الراأي العام املحلي والدويل.

الدرا�سة التي �سارك يف اإعدادها غال 

حروب  يف  اإ�سرائيلي  )خبري  فينكل 

العلوم  جم��ال  يف  وب��اح��ث  ال�سايرب، 

�ساح  يف  �سابق  و�سابط  الأم��ن��ي��ة، 

الوعي  معارك  ق�سمت  املظليني(، 

عمليات  اأّول��ه��ا  ف��ئ��ات:  ث��اث  اإل 

احلرب  اإ�سرائيل  �سّن  وتعني  �سّرية، 

على عدوها من دون علمه، وثانيها 

الدعاية الكاذبة، وثالثها �سّن احلرب 

املبا�سرة على وعي العدو، كا�ستخدام 

والإ�ساعات  والدعايات  الإع��ان��ات 

املدرو�سة.  ية  الن�سّ والر�سائل  املفربكة 

توفري  يتطّلب  احلروب  لهذه  اإ�سرائيل  �سّن  اإّن  فينكل،  ويقول 

البحوث  واإج��راء  ال�ستخبارية،  املعلومات  من  مرتاكم  كّم 

ل  كي  امل�ستهدفة،  اجلماهري  حول  والجتماعية  الأمنية 

ت�سّكل خطًرا م�ستقبلًيا عليها، كما يتطّلب توافر مهارات 

متقدمة يف علم النف�س وحتليل ثقافة اجلماهري ونف�سّيتها يف 

الدول املعادية، حتى ي�سبح من املجدي �سّن حمات توؤّثر على 

اجلي�س  يدفع  ما  وهذا  املعادي.  وا�سعة من اجلمهور  جمموعة 

معارك  اأّن  وخرباء، علًما  لا�ستعانة مبتخ�س�سني  الإ�سرائيلي 

مراحل،  ثاث  ت�سمل  املنطقة  يف  اإ�سرائيل  ت�سّنها  التي  الوعي 

ترفد  جميعها  املراحل  وهذه  وبعدها،  وخالها،  احلرب،  قبل 

املعركة وتدعمها يف ميدان القتال.

هل تك�سب اإ�سرائيل احلرب؟

لغري  يعد  مل  الإ�سرائيلي،  القومية«  »قانون  ومبوجب  الآن، 



»ال�سعب اليهودي« احلق باإقامة دولة يف فل�سطني التاريخية، لأّن 

هذا القانون ين�س على اأّن حّق تقرير امل�سري ح�سري ل�»ال�سعب 

اليهودي« يف موطنه »اأر�س اإ�سرائيل«!! اأي اإّن اإجراء مفاو�سات 

مع الفل�سطينيني للتو�سل اإل حّل الدولتني بات خطوة »غري 

قانونية«. على �سوء ذلك ترى اإ�سرائيل اأّن حدودها مل ولن يتم 

تر�سيمها على الأر�س واخلرائط قبل اأن ت�سع »حرب ال�ستقال 

التوراتية املقد�سة«، كما ت�سميها، اأوزارها. هذه احلرب قادها 

بدايًة دافيد بن غوريون ومن بعده القادة الإ�سرائيليون احلاملون 

حرب  قاد  الذي  ديان  مو�سيه  ومنهم  كلهم،  املهمة  باإجناز 

احتال ال�سفة الغربية وقطاع غزة و�سبه جزيرة �سيناء واجلولن 

اإ�سحاق رابني. وقد  اأركانه  العام 1967، ومعه رئي�س  ال�سوري يف 

اأنهى اأرييل �سارون عمره الع�سكري وال�سيا�سي وهو يتطّلع اإل 

اإجناز هذه املهمة، وكذلك يفعل نتنياهو اليوم. لكّن كلمة 

ال�سر يف اإنفاذ اخلطط وا�ستكمالها يف الوقت الراهن وامل�ستقبل، 

اإّنا تتعّلق بطبيعة اللحظة التاريخية املوؤاتية اأو غري املوؤاتية 

لإطاق �سارة الهجوم النهائي. �سلكت اإ�سرائيل الطرق كّلها 

املناورة باحلرب  املر�سومة، ويف مقدمتها طريق  اأهدافها  لبلوغ 

وال�سام والإعام وال�سيا�سة واملفاو�سات واحلرب النف�سية، وهي 

حققت من خالها بع�س النتائج احلا�سمة. ويف عملية تقييم 

ما  ب�سبب  اإ�سرائيل،  جنتها  التي  واملغامن  للمكا�سب  وغربلة 

بيني  العدو  جي�س  اأرك��ان  رئي�س  يقول  املنطقة،  يف  يح�سل 

جانت�س: »يف �سوء ما يحدث الآن يف العامل العربي مل تعد امل�ساألة 

قبل  من  الهتمام  ي�ستحق  حمورًيا  مو�سوًعا  الفل�سطينية 

العامل. اإّن التطورات املحورية التي ت�سهدها املنطقة دفعت هذه 

امل�ساألة اإل الهام�س، ومل تعد ت�سغل بال القيادات ول ال�سعوب 

يف العامل العربي. فالعامل العربي يتعّر�س لعملية انهيار قَيمي 

ومفاهيمي ولي�س تغيرًيا اأو حتّوًل �سكلًيا، ولننظر اإل ما يجري 

يف �سوريا والعراق وم�سر وليبيا وتون�س«.

ويتابع قائًا: »لقد تراجع ترتيب امل�ساألة الفل�سطينية على 

تعد  مل  العربية  واجلامعة  الر�سمية،  العربية  الأنظمة  اأجندة 

اندلع  منذ  تعقد  بينما  امل�ساألة،  لهذه  واحًدا  اجتماًعا  تعقد 

الأزمة ال�سورية اجتماًعا كل �سهر. بناًء عليه، فاإّنه باإمكان 

الدروع الإ�سرائيلية والقوات اخلا�سة اقتحام قطاع غزة من دون 

اأن يتمّخ�س عن ذلك اأي اأ�سداء اأو ردود فعل عربية اأو اإقليمية 

اأّما ال�سفة فتتحّول �سريًعا اإل منطقة يهودية ب�سبب  اأو دولية. 

ال�ستيطان، لذا فاإنني اأرى اأّن الو�سع الإقليمي ي�سمح ولأول مرة 

والدميغرافيا  اجلغرافيا  هند�سة  باإعادة  ال�ستقال  حرب  بعد 

الذين  جميًعا  الفل�سطينيني  توطني  يتيح  مبا  املنطقة  يف 

العرب داخل  العربية، مبن فيهم  الدول  اإل  �سيتم تهجريهم 

دولتنا  لتغدو  املنا�سبة  اللحظة  اإّنها  كالأردن.  بلد  يف  اإ�سرائيل 

من  يخلو  كيان  وثقافته،  و�سكانه  بهوّيته  يهودًيا  كياًنا 

و�سم اإ�سرائيل  الأغيار )اجلوييم(. لقد تغرّي الو�سع الدويل ولن تجُ

ما  اإذا  بالعن�سرية 

اإ�سهار  على  عملت 

ه��وّي��ت��ه��ا ال��ي��ه��ودي��ة، 

اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  ب��ل 

ت�ستخدم اأ�ساليب �ستى 

الغاية،  اأجل هذه  من 

الق�سري  كالأ�سلوب 

الطوعي  والأ���س��ل��وب 

الناعم لتنفيذ م�سروع 

يحّرك  ولن  التهجري، 

حول  �ساكًنا  العامل 

فالعامل  الأم����ر.  ه��ذا 

مع  متكيًفا  ب���ات 

نزوح  حركة  م�ساهد 

وحتّركهم  ال�سكان 

ح��دود  ع��رب  باملايني 

الذين  الفل�سطينيني  عدد  قارّنا  ولو  باإ�سرائيل،  املحيطة  الدول 

مع  اإ�سرائيل،  داخل  ومن  وغزة  الغربية  ال�سفة  من  �سيهجرون 

عدد الاجئني ال�سوريني والعراقيني يف الأردن وتركيا ودول اأخرى 

يف املنطقة، لوجدنا عدد الاجئني العرب الذين تركوا منازلهم 

لبنان  اإل  �سوريا  ومن  والأردن  �سوريا  اإل  العراق  من  وخرجوا 

�سيخرجون  الذين  الفل�سطينيني  عدد  يفوق  وتركيا،  والأردن 

من ال�سفة الغربية وغزة وداخل اإ�سرائيل مبقدار ال�سعف«.

اأفكار  اإ�سرائيل  داخل  الروؤية  هذه  جانب  اإل  تطورت  لقد 

ويف  متاًما،  خانتها  يف  ت�سّب  اأخ��رى  �سيا�سية  وا�ستخا�سات 

الدولتني  حّل  خيار  عن  نتنياهو  بنيامني  تخّلي  طليعتها 

وا�ستبداله بخيار الاحّل، وهو ا�ستكمال ملنهجه ال�سابق الذي 

مببداأ  ال�سام  مقابل  الأر�س  مبداأ  ا�ستبدال  من  معه  متّكن 

الأر�س مقابل الأمن والقت�ساد يف مفاو�سات واي ريفر. تا ذلك 

دفع نتنياهو العديد من وزرائه لاإف�ساح عن مواقف تريبية 

والتهجري  الرتحيل  نوع  من  ماكرة  تكتيكية  مراٍم  وذات 

ب�سبب ا�ستحالة قيام دولة فل�سطينية يف ال�سفة الغربية، وو�سول 

حّل الدولتني اإل طريق م�سدود. وقد جاء ذلك على ل�سان وزير 

نفتايل  اليهودي«  »البيت  حزب  وزعيم  الإ�سرائيلي  القت�ساد 

بنيت يوم 17-6-2013 فقد قال: »اإّن م�سروع حّل الدولتني باإقامة 

دولة فل�سطينية على اأر�س اإ�سرائيل دخل يف ماأزق عميق، ومن 

اليوم ف�ساعًدا علينا فح�س كيف �ست�سري الأمور كي يكون 

هذا امل�سروع من خلفنا«.

عربية  اأمامنا ك�سعوب  يعد  امل��رتّدي، مل  الواقع  هذا  يف ظل 

ول  �سمريها  ميت  مل  التي  ال�ساعدة  بالأجيال  الأم��ل  �سوى 

التي  التميمي  كعهد  �سغرية  فتاة  يف  متّثلت  والتي  وعيها، 

رف�ست بعزمية فولذية الإقرار مبوت حّقها وموت �سعبها.
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مت��ّث��ل��ت ه���ذه ال��ف��ر���س م��ن احل���وار 

والتعقل بلقاءات م�سرتكة بني م�سوؤويل 

ترتجم  كانت  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  القطبني، 

ت�سمل  مو�سعة  اأو  ثنائية،  مبعاهدات 

القدرات  من  احلّد  عنوانها  اأخرى،  دوًل 

هذه  اأب���رز  يلي  م��ا  يف  ال�سرتاتيجية. 

املعاهدات، ومدى التزام مندرجاتها من 

ِقَبل الأطراف التي وقعتها.

املعاهدات

للبالي�ستية: ال�سواريخ امل�سادة  • معاهدة 
بني  عليها  التوقيع  مّت  معاهدة  هي 

والحت��اد  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

ال�سواريخ  اأنظمة  من  للحّد  ال�سوفياتي 

�سد  امل�ستخدمة  للبالي�ستية  امل�سادة 

بال�سواريخ  املنقولة  النووية  الأ�سلحة 

يلتزم  املعاهدة،  بنود  وفق  البالي�ستية. 

من  بنظامني  الك��ت��ف��اء  ط��رف  ك��ل 

َحّدد كل  يجُ للبال�ستية،  امل�سادة  ال�سواريخ 

منهما مبا ل يزيد عن 100 �ساروخ.

 ،1972 ال��ع��ام  يف  امل��ع��اه��دة  توقيع  مّت 

بعد  ع��اًم��ا.   30 مل��دة  مفّعلة  وك��ان��ت 

انهيار الحتاد ال�سوفياتي يف العام 1997، 

املتحدة  والوليات  دوله  من  اأربع  وافقت 

الأمريكية على ال�ستمرار فيها، لكّن 

الأمريكية(  املتحدة  )الوليات  الأخرية 

العام  يف  املعاهدة  من  وان�سحبت  عادت 

2002، وبالتايل توّقف العمل بها.

املتو�سطة  ال�سواريخ  من  احلّد  معاهدة   •
النووية  القوات  )معاهدة  املدى  والق�سرية 

املتو�سطة(:

متَّ التوقيع عليها بني الوليات املتحدة 

العام  يف  ال�سوفياتي  والحتاد  الأمريكية 

تعهد  ومبوجبها  وا�سنطن.  يف   ،1987

الطرفان بعدم �سنع اأو تريب اأو ن�سر اأي 

�سواريخ بالي�ستية اأو جمنحة اأو متو�سطة، 

ا بتدمري منظومات ال�سواريخ  وتعهدا اأي�سً

 1000 بني  ما  املتو�سط  مداها  ي��راوح  التي 

بني  ما  الق�سري  ومداها  و5500 كيلومرت، 

500 و1000 كيلومرت.

الأ�سلحة  من  احلّد  )معاهدة   1 �ستارت   •
ال�سرتاتيجية(:

عت بني الحتاد ال�سوفياتي والوليات  وجُقِّ

املتحدة الأمريكية يف العام 1991 ودخلت 

�سنوات. منعت  بعد ثاث  التنفيذ  حّيز 

من  عليها  ��ِع��ني  امل��وقِّ التفاقية  ه��ذه 

و1600 من  نووي  راأ�س   6000 اأكرث من  ن�سر 

العابرة  والقاذفات  البالي�ستية  ال�سورايخ 

 1 التفاو�س على �ستارت  للقارات. كان 

من اأ�سد املفاو�سات تعقيًدا عرب التاريخ، 

 2001 العام  اأواخ��ر  يف  تنفيذها  اأدى  وق��د 

النووية  الأ�سلحة  80 % من  اإزالة نحو  اإل 

بعد  لتنتهي  العامل،  يف  ال�سرتاتيجية 

ذلك )2009( ويتم ا�ستبدالها يف العام 2010 

مبعاهدة �ستارت اجلديدة.

• معاهدة �ستارت اجلديدة:
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  َعت  وقَّ

التي  التفاقية  2010 هذه  العام  يف  ورو�سيا 

2011، وهي  العام  التنفيذ يف  دخلت حّيز 

النووية  الروؤو�س  عدد  خف�س  على  تن�ّس 

بن�سبة 30 % تقريًبا خال ع�سر �سنوات، 

الأ���س��ا���س��ي لذلك  وق���د ك���ان احل��اف��ز 

القدرات  من  الكثري  عن  ال�ستغناء 

ا�ستبدالها  مّت  التي  التقليدية،  النووية 

باأخرى اأقل عدًدا واأكرث فاعلية.

كانت وا�سنطن متلك نحو 22000 راأ�س 

نووي قبل املعاهدة، وقد اأ�سبح العدد اليوم 

متلك  فكانت  رو�سيا  اأّما  ا،  راأ�سً  4480

اإل حوال  انخف�ست  نووي،  راأ�س  األف   30

7000 راأ�س. ولكن ما زال يف حوزة الدولتني 

معاهدات احلّد من ال�سواريخ والقدرات النووية

هل تلتزم الدول املوقعة احلدود املفرو�سة؟

ق�ضايا 

ع�ضكرية

العدد 60401

الحتاد  بني  الباردة  احلرب  حقبة  �سهدت 

املتحدة  وال��ولي��ات  )�سابًقا(  ال�سوفياتي 

حمموًما  �سباًقا  وحلفائهما،  الأمريكية 

والإمكانات  القدرات  وح�سد  الت�سّلح  على 

الفريقني  ولكّن  وال��ن��ووي��ة.  ال�ساروخية 

ويخلقان  املجال  يف�سحان  كانا  املت�سارعني 

كل  كان  اإذ  والتعقل،  للحوار  املنا�سبة  الفر�ض 

للطرف  التدمريية  القدرات  يخ�سى  منهما 

الآخر.

اإعداد: العميد املتقاعد �سارل اأبي نادر



61 العدد 401

النووية  الأ�سلحة  خمزون  من   %  90 نحو 

يف العامل، والتي تكفي ليدّمر كل بلد 

البلد الآخر عدة مرات.

اتهامات متبادلة

يقول معهد �ستوكهومل الدويل لأبحاث 

ال�سام اإّنه رغم �سعي الدولتني لتخفي�س 

اأخرى  دول  زالت  ما  النووية،  تر�سانتهما 

 9 متلك  اإذ  ال��ن��ووي��ة،  ق��درات��ه��ا  ت��ط��ّور 

املتحدة  والوليات  رو�سيا  فيها  مبا  منها 

الأمريكية حوال 14500 راأ�س نووي )الرقم 

 215 فثمة   .)2018 العام  مطلع  اإل  يعود 

و280  لفرن�سا  و300  لربيطانيا  نووًيا  ا  راأ�سً

لباك�ستان  و150  للهند  و140  لل�سني 

ال�سمالية،  لكوريا  و20  ل�سرائيل  و80 

من  اأكرث  متلك  قد  الأخرية  اأن  علًما 

قدرات  امتاكها  اإل  بالإ�سافة  ذلك، 

ا�سرتاتيجية اأخرى غري الروؤو�س النووية.

التي  الدول  اأن  جند  اأخ��رى،  ناحية  من 

م��دّم��رة  ا�سرتاتيجية  اأ�سلحة  متلك 

املتحدة  وال��ولي��ات  رو�سيا  راأ�سها  وعلى 

بتجاوز  التهامات  تتبادل  الأمريكية، 

املعاهدات اخلا�سة  التي تفر�سها  احلدود 

بهذه الأ�سلحة.

املتحدة  الوليات  مو�سكو  حّذرت  وقد 

الأمريكية من ن�سر منظومة »اإيجي�س« 

اليابان،  البالي�ستية يف  لل�سواريخ  امل�سادة 

و�سول  يعني  هناك  و�سعها  اأّن  معتربة 

نظام الدفاع ال�ساروخي العاملي للوليات 

ذك��رت  ح��ني  يف  اآ���س��ي��ا،  اإل  امل��ت��ح��دة 

ال�سواريخ  هذه  اأن  اليابانية،  اخلارجية 

اأو غريها من  لرو�سيا  تهديًدا  ت�سكل  ل 

وقالت  باليابان،  حتيط  التي  البلدان 

عن  الدفاع  هو  ن�سرها  من  الهدف  اإّن 

النف�س.

�سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 

لفروف يف هذا ال�سدد، اإّن رو�سيا ت�سكك 

عمل  ب��اإدارة  لوحدها  طوكيو  قيام  يف 

ا على  اأ�سا�سً عنا�سر النظام، الذي يعتمد 

على  ق���ادرة  امل��ه��ّم��ات  متعددة  ق���واذف 

ا�ستخدام الأ�سلحة الهجومية.

يذكر يف هذا ال�سياق اأّن 3 �سفن حربية 

»اإيجي�س«،  منظومة  م��زودة  اأمريكية 

تتمركز يف ميناء يوكو�سوكا الياباين. 

�سركة  )بح�سب  املنظومة  هذه  عترب  وتجُ

امل�سنعة  الأمريكية  مارتن  لوكهيد 

ال��دف��اع  منظومات  اأف�����س��ل  م��ن  ل��ه��ا( 

ال�ساروخي �سد ال�سواريخ البالي�ستية، التي 

احلربية،  ال�سفن  على  و�سعها  ميكن 

اإطاقها من قواعد  اإمكان  اإل  اإ�سافة 

اأر�سية.

اخلارجية  وزارة  ك��ان��ت  ذل���ك،  اإل 

ن�سر  اأن  ��ا،  اأي�����سً اأعلنت  ق��د  الرو�سية 

ملنظومات  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

وبولندا،  رومانيا  يف  ال�ساروخي  الدفاع 

ال�سواريخ  تدمري  معاهدة  بانهيار  يهدد 

املتو�سطة والق�سرية املدى.

املتحدة  ال��ولي��ات  ه��ددت  املقابل،  يف 

رو�سيا ع�سكرًيا  با�ستهداف  الأمريكية 

اإذا مل تتخَل عن برنامج تطوير ال�سواريخ 

امل��ح��ظ��ورة.  امل���دى  املتو�سطة  املجّنحة 

لدى حلف  الأمريكية  املندوبة  واأكدت 

الناتو كاي بايلي هات�سي�سون )يف موؤمتر 

رو�سيا  ل�سرب  بادها  ا�ستعداد  �سحفي(، 

حظر  معاهدة  لنتهاكها  ع�سكرًيا، 

امل��دى،  والق�سرية  املتو�سطة  ال�سواريخ 

نحاول  �سنوات  عدة  م��دار  على  وقالت: 

اأنها  نعرف  باأننا  رو�سيا  اإل  ر�سالة  اإي�سال 

الدلئل  لها  وقدمنا  املعاهدة،  تنتهك 

املتوافرة لدينا على ذلك. ورغم حماولت 

وا�سنطن  اأّن  اإّل  دبلوما�سًيا،  امل�ساألة  حّل 

م�ستعدة للنظر يف احتمال توجيه �سربة 

يف  ا�ستمرت  اإذا  رو�سيا  اإل  ع�سكرية 

تطوير �سواريخ جمّنحة متو�سطة املدى.

اأخرًيا... �سحيح اأّن امل�سكلة الأ�سا�سية 

بني رو�سيا والوليات املتحدة الأمريكية، 

خلفية  على  التوتر  اأج��واء  يف  تكمن 

املواجهة وال�سراع يف الكثري من امللفات 

احل�سا�س  ال�ستباك  ولكن  العامل،  عرب 

ال�سرتاتيجية  ال��ق��درات  تطوير  ح��ول 

املعاهدات  يتجاوز  ب�سكٍل  ون�سرها، 

ياأخذ  يخالفها  اأو  الطرفني  بني  املوقعة 

وه��ذا  ودق���ة.  خ��ط��ورة  الأك���رث  الطابع 

اأوًل عزله عن  ال�ستباك احل�سا�س يجب 

امللفات اخلافية الأخرى، وفك ارتباطه 

بني  والديبلوما�سي  ال�سيا�سي  بال�ستباك 

القطبني، لي�سار لحًقا اإل معاجلته فنًيا 

الكارثية،  تداعياته  وتايف  وع�سكرًيا 

والتي لن يكون اأحد مباأمن منها.

هوام�ض:

https://ar.wikipedia.org/-1

_ ة د مل�سا ا _ يخ ر ا ل�سو ا _ ة هد معا /w i k i
للبالي�ستية.

https://arabic.sputniknews. -2

- يكا مر اأ - �سيا و ر /c o m / w o r l d
�سواريخ.

https://ar.wikipedia.org/wi -3

https://youtu.be 4- قناة العربية

https://sptnkne.ws/jds -5

https ://arabic .r t .com/ -6

world/مو�سكو-الدرع-ال�ساروخية-
رومانيا-وبولندا-معاهدة-ال�سواريخ-

متو�سطة-وبعيدة-املدى.

https://www.msn.com/ar -7

- يخ ر ا �سو /s a / n e w s / w o r l d
�سنطن-للتهديد- ا ة-تدفع-و ر حمظو

ب��سرب-رو�سيا.



قدمية  ظاهرة  التجارية  احلرب  تعترب 

القت�سادي  فاملبداأ  الدولية،  العاقات  يف 

 Laissez »ال�سهري »دعه يعمل، دعه مير

faire laissez passer ، كان يف الأ�سا�س 
القت�ساد،  يف  ال��دول��ة  ت��دّخ��ل  ملواجهة 

وفر�س  التجارية،  احلمائية  وملواجهة 

القيود على حركة ال�سلع بني الدول.

�سهدها  التي  التجارية  احل���روب  م��ن 

احل��رب  ما�سية،  ق���رون  خ��ال  ال��ع��امل 

التي  الأول  الهولندية  الإنكليزية- 

ن�سبت ب�سبب التناف�س التجاري والبحري 

والع�سكري املتزايد بني الدولتني. انتهت 

و�ستمن�سرت  اتفاقية  بتوقيع  احلرب  هذه 

املاحة  بقانون  واعرتاف هولندا   )1654(

التجاري  التبادل  الذي يح�سر  الإنكليزي 

مع اململكة ب�سفنها فقط اأو بتلك التي 

مبوانئ  املرور  دون  من  موانئها  اإل  ت�سل 

و�سيطة.

ويف القرن التا�سع ع�سر ن�سبت بني ال�سني 

الأفيون  حرب  الربيطانية  والإمرباطورية 

حماولة  ب�سبب   )1842  -  1839( الأول 

وتارته  الأفيون  زراعة  من  احلّد  ال�سني 

بريطانيا  كانت  حني  يف  ا�سترياده،  اأو 

ال�سينية  الأ�سواق  اإل  الو�سول  يف  ترغب 

وت�سدير �سلعها ال�سناعية احلديثة اإليها. 

املربمة  جنج«  »نان  اتفاقية  ومبوجب 

دفعت   ،1842 ال��ع��ام  يف  البلدين  ب��ني 

بكني للندن غرامات كبرية، وفتحت 

التجارية  ال�سفن  اأم��ام  ال�سينية  املوانئ 

كونغ  هونغ  واأ�سبحت  الإنكليزية، 

م�ستعمرة بريطانية.

فقد  احل��ّد،  الأم��ور عند هذا  ت�ستقّر  مل 

 1857( الثانية  الأف��ي��ون  ح��رب  اندلعت 

بريطانيا  حم���اولت  ب�سبب   )1860  –
مناطق  اإل  للو�سول  الطريق  متهيد 

ال�سني الداخلية وال�ستياء على موانئها 

النهرية، ومطالبتها مع فرن�سا والوليات 

اتفاقيات  يف  النظر  ب��اإع��ادة  امّل��ت��ح��دة 

احلق  على  واحل�سول  ال�سني،  مع  مربمة 

الأرا�سي  على  املحددة  غري  التجارة  يف 

ال�سينية وال�سماح ر�سمًيا بتجارة الأفيون. 

املت�سارعة  الأط��راف  وقعت  بالنتيجة، 

وفتحت  جني«  )1858(  »تيان  اتفاقية 

ال�سني مبوجبها 5 موانئ جديدة للتجارة 

الدولية.

الأمريكية  ال�ستقال  حرب  اأ�سباب 

اعرتاف  اإل  اأّدت  التي   ،)1783-1775(

املتحدة  ال��ولي��ات  با�ستقال  بريطانيا 

الأمريكية، مل تكن بدورها بعيدة من 

العوامل التجارية والقت�سادية.

العامل  �سهد  الع�سرين،  القرن  وخ��ال 

منها:  اأمريكية،  تارية  ح��روب  عدة 

 ،)1963-1930( اأوروب��ا  مع  الدجاج  حرب 

 )1982( اليابان  م��ع  ال�سيارات  ح��رب 

حرب اخل�سب مع كندا )1982(، وحرب 

الفولذ مع اأوروبا ودول اأخرى )2002(.

احلروب القت�سادية

تت�سّمن احلرب القت�سادية كل الأدوات 

القت�سادية التي ميكن اأن ي�ستخدمها 

اآخرين(.  )اأو  اآخر  �سد  اأطراف(  )اأو  طرف 

فر�س  مثل  التجارية  احلرب  ت�سمل  وهي 

درا�ضات 

اإعداد: د.اأحمد عّلو - عميد متقاعدواأبحاث

العدد 62401

التجارة 

والقت�ساد 

يف العالقات 

الدولية:

حروب من 

دون نار.. 

ولكن قد 

ت�سعلها...

ي�سّنها  �سريحة  حرًبا  اأو  �سرف  ب�سكل  �سلمّية  الدولية  العالقات  تكون  ل  ال�سيا�سية  العلوم  وفق 

اإحدى  هي  القت�سادية  واحلرب  درجات.  عدة  واحلرب  ال�سلم  فبني  اآخر،  طرف  على  طرف 

الأدوات يف احلروب بني الدول، وقد تكون بدياًل اأو مقدمة للحرب ال�ساملة التي تت�سمن ا�ستخدام 

القوة الع�سكرية. اأما احلرب التجارية فهي وجه من اأوجه احلرب القت�سادية. وحالًيا ي�ستخدم هذا 

ا بعد ن�سوب ما عرف باأزمة الر�سوم اجلمركية بني الوليات  امل�سطلح على نطاق وا�سع، خ�سو�سً

املّتحدة الأمريكية وال�سني.



املالية  واحل���رب  اجلمركية،  ال��ر���س��وم 

والتحويات  امل�سرفية  الأن�سطة  كحظر 

باحلظر  القت�سادية  واملقاطعة  املالية، 

ومنتجاتها  الدولة  �سلع  على  ال�سامل 

الق��ت�����س��ادي  احل�����س��ار  اأو  امل�ستهدفة، 

الأزمات  و�سناعة  اجلزئي(،  اأو  )ال�سامل 

اأو  بالبور�سة  كالتاعب  القت�سادية، 

واحتكار  وال�سندات،  املحلية  العملة 

تطلبها  �سلع(  )اأو  ا�سرتاتيجية  �سلعة 

هذه  اأ�سواق  اإغراق  اأو  امل�ستهدفة،  الدولة 

ل�سرب  اأو منتجات معينة  الدولة مبنتج 

منتجاتها الوطنية.

احلرب القت�سادية احل�سرية

ال�سيا�سة  لو�سف  �ستخدم  يجُ هو م�سطلح 

القت�سادية التي يتم اّتباعها كجزء من 

احلرب.  زمن  خال  ع�سكرية  عملية 

ع�سب  على  ال�ستياء  اإل  تهدف  وهي 

امل�ستهدفة  الدولة  يف  القت�سادية  امل��وارد 

العمل  من  املهاجم  اجلي�س  لتمكني 

من  العدو  حلرمان  اأو  عالية،  بكفاءة 

القت�سادية  احلرب  وت�سمل  امل��وارد.  هذه 

للعدو  املالية  الأ���س��ول  على  ال�ستياء 

ومنع الت�سدير واحل�سار. وقد متتد احلرب 

خال  من  ال�سلم  زمن  اإل  القت�سادية 

املناف�سة على الأ�سواق.

العقوبات القت�سادية

ه��ي ج��م��ل��ة ال��ت��داب��ري والإج������راءات 

دولة  تفر�سها  التي  واملالية  القت�سادية 

اأو  دولية  هيئات  اأو  منّظمات  اأو  دول  اأو 

اأو �سركة  اأو تنظيم  اإقليمية، على دولة 

باأعمال  القيام  خلفية  على  غريها،  اأو 

عدوانية اأو تهديد ال�سلم الدويل، اأو حلمل 

ذات  تنازلت  تقدمي  على  الطرف  ذلك 

طبيعة �سيا�سية اأو اقت�سادية اأو ع�سكرية.

جمموعة  فر�س  العقوبات  هذه  ت�سمل 

مع  الدولية  التجارة  على  القيود  من 

البلد امل�ستهدف ، وقد ت�سمل حظر اأنواع 

والأدوي��ة،  الغذاء  اأو  الأ�سلحة  من  معينة 

اإل  الت�سدير  من  واحل��ّد  اخل��ام،  امل��واد  اأو 

بهدف  منه،  ال���س��ت��رياد  اأو  البلد  ه��ذا 

جمال  يف  �سيا�ساته  لتغيري  عليه  ال�سغط 

يف  تنازلت  تقدمي  على  لإرغامه  اأو  ما، 

اإمكاناته  على  للق�ساء  اأو  ما،  ق�سية 

الع�سكرية.

اأدوات  اإح��دى  العقوبات  اأ�سبحت  لقد 

الكربى،  للدول  اخلارجية  ال�سيا�سات 

عن  ا  عو�سً وه��ن��اك  هنا  ت�ستخدمها 

النخراط يف حمات ع�سكرية مكلفة 

وغري م�سمونة العواقب.

ومتّثل املادتان 39 و41 من ميثاق الأمم 

اإليه  ت�ستند  الذي  القانوين  الإطار  املّتحدة 

املنّظمة الدولية )جمل�س الأمن حتديًدا(، 

دوٍل  على  اقت�سادية  عقوبات  فر�س  يف 

جمل�س  يقّرر   ،39 امل��ادة  فوفق  معينة. 

اإحدى  اأقدمت عليه  ما  اإذا كان  الأمن 

اإخاًل  اأو  لل�سلم  تهديًدا  ي�سّكل  الدول 

فيقّدم  العدوان،  اأعمال  اأو عمًا من  به 

من  اّتخاذه  يجب  ما  يقّرر  اأو  تو�سياته، 

التدابري. وتن�ّس املادة 41 على اأّنه ملجل�س 

الأمن اأن يقّرر ما يجب اتخاذه 

يتطّلب  ل  التي  التدابري  من 

القوات  ا�ستخدام  تنفيذها 

من  يطلب  اأن  وله  امل�سّلحة، 

املتحدة تطبيق  الأمم  اأع�ساء 

بينها  وم��ن  ال��ت��داب��ري،  ه��ذه 

القت�سادية  ال�سات  وق��ف 

وامل����وا�����س����ات احل���دي���دي���ة 

والربيدية  واجل��وي��ة  والبحرية 

والربقية والا�سلكية وغريها 

وقًفا  املوا�سات،  و�سائل  من 

قطع  اأو  ك��ّل��ًي��ا،  اأو  جزئًيا 

مع  الدبلوما�سية  العاقات 

الدولة املعنية.

�سهد العامل ا�ستخدام �ساح 

ال��ع��ق��وب��ات الق��ت�����س��ادي��ة يف 

احلديث،  الع�سر  يف  ا  واأي�سً غابرة،  حقٍب 

فقد ا�ستخدمته ع�سبة الأمم �سد اإيطاليا 

اأّما   .1935 العام  يف  اإثيوبيا  غزوها  بعد 

خال العقود الأربعة الأول التي اأعقبت 

قرارات  ت�سدر  فلم  املّتحدة،  الأمم  قيام 

عن جمل�س الأمن الدويل ب�ساأن العقوبات 

اإّل يف حالتني، هما: رودي�سيا  القت�سادية 

اأفريقيا )1977(. ولكن  )1966( وجنوب 

جمل�س  جلاأ  الباردة،  احلرب  انتهاء  بعد 

الأمن ب�سورة متزايدة اإل فر�س العقوبات 

ال��ع��راق  �سملت،  وال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 

وال�سومال  وهاييتي  �سابًقا  ويوغ�سافيا 

وليبيا واأنغول ورواندا وال�سودان.

فيها  فر�ست  التي  احل��الت  اأب��رز  من 

ما  الدول  بع�س  على  اقت�سادية  عقوبات 

ياأتي:

ال��ولي��ات  عليها  فر�ست  ك��وب��ا:   -

املّتحدة عقوبات اقت�سادية يف العام 1962، 
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درا�ضات 

واأبحاث

بهدف الإطاحة برئي�سها )الراحل( فيدل 

كا�سرتو الذي كان يجُعترب عدًوا للوليات 

املتحدة وللنظام الراأ�سمايل الغربي.

ر�ست  - رودي�سيا اجلنوبية )زميبابوي(: فجُ

بعد   1966 ال��ع��ام  يف  ع��ق��وب��ات  عليها 

البي�ساء فيها ال�ستقال  اإعان الأقّلية 

يف  العقوبات  ورجُفعت  واح��د،  جانٍب  من 

العام 1969 بعد مباحثات اأّدت اإل و�سول 

حكومة ذات غالبية �سوداء.

- جنوب اأفريقيا: فر�ست الأمم املّتحدة 

نظام  على  لل�سغط  خطوات  �سل�سلة 

يف  العن�سري(  )التمييز  »الأب��ارت��اي��د« 

جنوب اأفريقيا، و�سملت تلك اخلطوات 

حتى  ا�ستمّرت  العقوبات  من  اأن��واًع��ا 

انتخاب وتن�سيب حكومة غري عن�سرية 

فيها )اأيار 1994(.

الأمم  تفر�س  ال�سمالية:  ك��وري��ا   -

ال�سمالية  كوريا  على  عقوبات  املّتحدة 

منذ العام 2006 ب�سبب اختباراتها النووية 

الأمن  جمل�س  و�سع  وقد  وال�ساروخية. 

اأ�سماء عدٍد من الكوريني ومن الهيئات 

هم  يجُخ�ِسعجُ مّما  ال�سوداء،  القائمة  على 

تميد  عن  ف�سًا  ال�سفر  من  دويل  ملنٍع 

كوريا  برامج  يف  دورهم  ب�سبب  الأ�سول، 

بال�سواريخ  واملتعّلقة  النووية  ال�سمالية 

البال�ستية.

- اإيران: منذ منت�سف ت�سعينيات القرن 

الأول  املعلومات  ظهور  وبعد  املا�سي، 

النووي،  برناجمها  يف  اإي��ران  �سروع  عن 

لثنيها  تدابري  تّتخذ  الغربية  الدول  بداأت 

الربنامج عرب حماولة  امل�سّي يف هذا  عن 

حرمانها م�سادر التمويل والتكنولوجيا. 

اأرب��ع  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  فر�س  وق��د 

اإيران يف:  �سد  العقوبات  جمموعات من 

 2008 اآذار   ،2007 اآذار   ،2006 الأول  كانون 

الوليات  فر�ست  كما   .2010 وح��زي��ران 

املّتحدة والحتاد الأوروبي جمموعة اأخرى 

بتلك  بداأت  اإيران،  على  العقوبات  من 

اقتحام  عقب  اأم��ريك��ا  فر�ستها  التي 

الطاب الإيرانيني �سفارة الوليات املّتحدة 

دبلوما�سيني  واحتجازهم  ط��ه��ران،  يف 

رهائن يف العام 1979.

عقب  اإي��ران  عن  العقوبات  رف��ع  ب��داأ 

اإليه  لت  تو�سّ الذي  النووي  التفاق  اإق��رار 

مع جمموعة »5+1« يف العام 2015. لكّن 

من  وان�سحبت  عادت  املّتحدة  الوليات 

طهران  على  وفر�ست   ،)2018( التفاق 

اإياها  مّتهمة  القت�سادية  العقوبات  اأ�سّد 

ال�سرق  دول  بع�س  ���س��وؤون  يف  بالتدّخل 

ال�ساروخي  برناجمها  وبتطوير  الأو�سط، 

كيانات  دعم  اإل  اإ�سافة  والبال�ستي، 

الوليات  تّتهمها  وع�سكرية  �سيا�سية 

املّتحدة بالإرهاب.

الدويل  الأم��ن  جمل�س  فر�س  العراق:   -

عقوبات على العراق بعد غزوه الكويت 

الأ�سبق  الرئي�س  اإّبان عهد   1990 العام  يف 

���س��دام ح�����س��ني، ك��م��ا ف��ر���س��ت عليه 

الغربيون  وحلفاوؤها  املّتحدة  ال��ولي��ات 

وا�ستمر  م��وازي��ة.  اقت�سادية  عقوبات 

حتى  العقوبات  لتلك  العراق  خ�سوع 

العام 2010 حني اأقّر جمل�س الأمن اإلغاءها 

يف  عملًيا  األغي  بع�سها  اأّن  رغم  ر�سمًيا 

الفرتة التي تلت الغزو الأمريكي للعراق 

يف العام 2003.

- ال�سودان: فر�ست الإدارات الأمريكية 

�سل�سلة  الأب��ي�����س  البيت  يف  املتعاقبة 

عقوبات اقت�سادية على ال�سودان �سدرت 

اأو  الرئي�س  م��ن  تنفيذية  ب��اأوام��ر  اإّم���ا 

الأمريكي،  الكونغر�س  من  بت�سريعات 

البلد  ه��ذا  على  ال�سغط  اإل  وه��دف��ت 

ت�سرين  ففي  الإره���اب.  برعاية  املّتهم 

الأمريكي  الرئي�س  فر�س   ،1997 الثاين 

مالية  عقوبات  كلينتون  بيل  الأ�سبق 

مبوجبها  مّت  ال�سودان،  على  وت��اري��ة 

ومنع  لل�سودان،  املالية  الأ�سول  تميد 

اإليه،  الأمريكية  التكنولوجيا  ت�سدير 

الأمريكية  ال�سركات  منع  عن  ف�سًا 

ال�ستثمار  من  الأمريكيني  واملواطنني 

العقوبات  تلك  ا�ستمرت  البلد.  هذا  يف 

حتى اأعلن البيت الأبي�س يف 13 كانون 

نتيجة  لبع�سها  جزئًيا  رفًعا   2017 الثاين 

ال�سودان،  اأح��رزه  الذي  بالتقّدم  و�سفه  ملا 

على  اأبقته  الأمريكية  الإدارة  لكن 

لئحة الدول الداعمة لاإرهاب.

العقوبات الذكية

نتيجة لاأزمات الإن�سانية العديدة التي 

ال�ساملة  القت�سادية  العقوبات  �سّببتها 

يف اأكرث من دولة، بداأت القوى الكربى 

التي  الذكية«  »العقوبات  نحو  تّتجه 

و»اأخاقية«  »منطقية«  اأك��رث  تعترب 

ويجُق�سد  ال�����س��ام��ل��ة.  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن 

بالعقوبات الذكية تلك التي ت�ستهدف 

بع�س  اأو  والع�سكريني  ال�سيا�سيني  القادة 
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املوؤ�س�سات اخلا�سة ذات العاقة، وتتجّنب 

يف  باملت�سّببني  الإ�سرار  وتتعّمد  غريهم، 

اأ�سا�سها  على  التي  الق�سايا  اأو  احل��وادث 

غ��ريه��م من  دون  ال��ع��ق��وب��ات  ��ر���س��ت  فجُ

العقوبات  ت�سمل  الأب���ري���اء.  امل��دن��ي��ني 

التدابري،  من  متعددة  اأن��واًع��ا  الذكية 

من بينها، منع احل�سول على تاأ�سريات 

املالية،  ال�سفر، وتميد الأ�سول  اأو  لل�سفر 

وغريها.

هل تتدحرج كرة الثلج؟

على  العاملي  القت�ساد  ن��و  يعتمد   

التبادلت التجارية يف كل اأنحاء الكرة 

الرئي�س  فر�س  اأدى  ل��ذل��ك،  الأر���س��ي��ة. 

المريكي ر�سوًما جمركية على العديد 

من ال�سلع واملنتجات ال�سينية والأوروبية 

من  م��وج��ة  اإل  وغ���ريه���ا،  وال��ه��ن��دي��ة 

وهيئات  مراجع  عنها  عربت  املخاوف 

اقت�سادية عاملية. وقد حّذر �سندوق النقد 

الرئي�س  ت��ويّل  منذ  م��رات  ع��دة  ال���دويل 

اأّي حماولة حمائية  باأّن  ترامب مهماته 

عاملية.  انعكا�سات  لها  �سيكون 

لاحتياطي  اجلديد  الرئي�س  اأق��ّر  كما 

والذي  ب��اول  ج��ريوم  الأمريكي  الفدرايل 

�ستمّثل  باأّن حرًبا تارية  ترامب،  عّينه 

»خطًرا اأكرب على الآفاق القت�سادية«، 

وهو ما �سّدد عليه رئي�س امل�سرف املركزي 

»امليل  اأّن  معترًبا  دراغ��ي  ماريو  الأوروب��ي 

نحو احلمائية ي�سّكل خطًرا جّدًيا على 

نو الإنتاجية والنمو املحتمل لاقت�ساد 

بر�س«  »فران�س  وكالة  ونقلت  العاملي«. 

»اوك�سفورد  لدى  اقت�ساديني  خرباء  عن 

ايكونومك�س« اأّن »تباطوؤ اقت�ساد ال�سني 

�سينعك�س  اجلمركية  الر�سوم  ب�سبب 

اآ�سيا،  الأخرى يف  القت�سادات  �سلًبا على 

وخارجها، وعلى اأملانيا«.

ما  عند  التوّقف  اإل  اخل���رباء  وي��دع��و 

اأهمية بالغة يف نقل  التجارة من  متّثله 

اأج��واء  وت��وف��ري  وال�سلع  التكنولوجيا 

املناف�سة ومقاومة الحتكار، ما يوؤّدي اإل 

تقدميها للم�ستهلك باأ�سعار تناف�سية. 

�سيوؤّدي  ال��واردات  على  ال�سرائب  ففر�س 

خمتلف  يف  الأ�سعار  يف  زي��ادة  اإل  حتًما 

�سركة  اأّك��دت��ه  م��ا  وه��و  القطاعات، 

نّبهت  التي  ال�سيارات  لت�سنيع  »تويوتا« 

اإل اأّن ارتفاع اأ�سعار ال�سلب �سريفع حتًما 

اأ�سعار �سياراتها. كما حّذرت ال�سني من 

مبا�سر  ب�سكٍل  �سيوؤذي  الر�سوم  فر�س  اأّن 

الأم��ريك��ي��ني.  امل�ستهلكني  م�سالح 

فزيادة اأ�سعار املواد ال�ستهاكية �ستوؤّدي 

اإل اإبطاء ال�ستهاك، ما ي�سّكل خطًرا 

الذي يعتمد عادة  النمو الأمريكي  على 

على ا�ستهاك الأجُ�سر.

اأ�سرار  اإّن  ال��دويل  النقد  �سندوق  ويقول 

القرار الأمريكي بفر�س ر�سوم جمركية 

�ست�سمل  والأملنيوم  ال�سلب  واردات  على 

نف�سه، مبا يف  الأمريكي  القت�ساد  ا  اأي�سً

ذلك قطاعات الت�سنيع والبناء.

الأمر الأخطر اأّن فر�س ر�سوم على منتج 

اأو اأكرث اأو على �سلع، ميكن اأن يفتح 

الباب اأمام اإجراءات بالرّد، �ستوؤّثر ب�سكٍل 

ثم  ومن  اأخ��رى،  قطاعات  على  كبري 

تارية  حرب  من  الثلج  كرة  تتدحرج 

اقت�سادات  ت��ه��دّد  عاملية  اإل  حم���دودة 

ع�سكرية  ح��روب  تن�ساأ  ورمب��ا  العامل، 

ب�سببها.

ال�سجال  اإطار  الأحدث يف  امل�سطلح  اأّما 

الدائر عاملًيا حول الر�سوم اجلمركية فهو 

»الرتهيب القت�سادي«، والذي ا�ستخدمته 

ال�سينية.  اخلارجية  وزارة  با�سم  الناطقة 

ال�سينية  امل�سوؤولة  ت�سريحات  من  ويجُفهم 

التكّتات  من  غريها  ورمبا  ال�سني  اأّن 

القت�سادية، تخ�سى التحّول من »احلرب 

القت�سادي«،  »الرتهيب  اإل  التجارية« 

وهو ل ي�سمل فر�س الر�سوم فقط، بل رمبا 

يتعّداه اإل �سيا�سات وقيود اأخرى، بهدف 

امل�ستهدف من حتّول  الطرف  »ترهيب« 

اقت�سادية  ح��رب  اإل  التجارية  احل��رب 

اأ�سمل، ورمبا ال حروب نارية ي�سبح من 

ال�سعب تفاديها...
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االحتالل يف القانون الدويل العام

ب�شكٍل  العام  ال��دويل  القانون  يرف�ض 

قاطع االحتالل بجميع اأ�شكاله، �شواء 

ي�شجبه،  وه��و  دائ��ًم��ا،  اأو  موؤقًتا  اأك��ان 

واأي  اآث���اره.  وحم��و  اإنهائه،  على  ويعمل 

ي�شبح  االح��ت��الل،  حت��ت  يقع  �شعب 

تلقائًيا حتت االإ�شراف الدويل من خالل 

عن  امل�شوؤولة  املتحدة  االأمم  منظمة 

ال�شلم واالأمن الدوليني.

امل��ت��ح��دة يف  االأمم  م��ي��ث��اق  ن�����ضّ  وق���د 

باحلقوق  االإمي�����ان  ع��ل��ى  دي��ب��اج��ت��ه، 

عن  واالم��ت��ن��اع  لالإن�شان،  االأ�شا�شية 

الدولية.  العالقات  يف  القّوة  ا�شتخدام 

منع  على  االأوىل  امل���ادة  ت  ن�شّ كما 

واالأم���ن  ال�شلم  ت��ه��دد  ال��ت��ي  االأ���ش��ب��اب 

بفقرتها  الثانية  املادة  ت  ون�شّ الدوليني. 

يف  االأع�شاء  الدول  امتناع  على  الرابعة 

القّوة،  با�شتعمال  التهديد  عن  املنظمة 

ال�شيا�شي  اال�شتقالل  �شد  ا�شتعمالها  اأو 

يحدد  كما  دولة.  الأي  االأرا�شي  و�شالمة 

اتخاذها  ال��واج��ب  االإج����راءات  امليثاق 

تخ�شي�ض  مّت  وقد  معتدية،  دولة  اأي  �شّد 

ال�شلمية،  لالإجراءات  ال�شاد�ض  الف�شل 

وال�شابع لردع الدولة املعتدية.

يف  الدولية  العدل  حمكمة  واعتربت 

فتواها  وبخا�شة  الفتاوى،  من  العديد 

العدو  بناه  الذي  العازل  اجلدار  ق�شية  يف 

االإ�شرائيلي يف االأرا�شي املحتله، واإجراءات 

.
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اأخرى اتخذها جرائم حرب

مبوجب القوانني التي تطبق فور ن�شوب 

على  قانونية  ال��ت��زام��ات  ثمة  ح��رب، 

�شلطة االحتالل التقّيد بها، وهي تبقى 

قائمة اإىل حني زوال االحتالل. وقد وردت 

للعام  الهاي  قانون  يف  االلتزامات  هذه 

باتفاقية  املرفقة  الالئحة  ا  1907وخ�شو�شً

واملتعلقة  )امل��واد56-42(،  الرابعة  الهاي 

ب��اح��رام اأع���راف احل���رب وق��واع��ده��ا، 

املحتلة.  االأرا���ش��ي  يف  املدنيني  وحماية 

حمتاًل  االإقليم  »يعترب   :42 امل��ادة  ووفق 

ل�شلطة  خا�شًعا  فعلًيا  ي�شبح  عندما 

اإاّل  االحتالل  ميتد  وال  املعادي،  اجلي�ض 

اإىل االأقاليم التي تقوم فيها هذه ال�شلطة 

نفوذها  تدعيم  على  ق���ادرة  وت��ك��ون 

االأربعة  جنيف  اتفاقيات  اأّم��ا  فيها«. 

حماية  على  ا،  اأي�شً فتن�ض   1949 للعام 

النزاعات  اأثناء  يف  واالأع��ي��ان،  املدنيني 

هذه  ح��ددت  اندالعها.  ومنذ  امل�شلحة 

االلتزامات  مف�شل  ب�شكٍل  االتفاقيات 

�شلطة  عاتق  على  تقع  التي  القانونية 

املحظورات،  ح��ددت  كما  االح��ت��الل. 

ونقل  ال�����ش��ك��ان،  تهجري  ��ا  وخ�����ش��و���شً

االأرا�شي  يف  الإ�شكانهم  العدو  مواطني 

كثرية  دولية  مواثيق  وهناك  املحتلة. 

االإع��الن  منها  امل��و���ش��وع،  ه��ذا  ترعى 

الدويل،  والعهد  االإن�شان،  حلقوق  العاملي 

الدائمة  اجلزائية  الدولية  واملحكمة 

اأّن  نظامها  يف  جاء  التي  روم��ا(  )نظام 

�شّد  واجلرائم  واحلرب،  العدوان،  جرائم 

االإن�شانية واالإبادة هي جرائم دولية.

ممثلة  ال��دول��ي��ة  ال�شرعية  ات��خ��ذت 

مبنظمة االأمم املتحدة، مئات القرارات 

املتعلقة بفل�شطني املحتلة، من دون اأن 

االأمن  فمجل�ض  واحد.  قرار  منها  ُينّفذ 

ق��رارات  اأ���ش��در  بال�شالم،  االأول  املعني 

واالإج����راءات  اجل��رائ��م  ترف�ض  ك��ث��رية، 

�شلطة  بها  تقوم  التي  واالرت��ك��اب��ات 

وت�شتنكرها،  االإ�شرائيلي  االح��ت��الل 

الفل�شطينية  احلقوق  م�شروعية  وتعلن 

قانون دويل

اإعداد:  د. اأحمد �سيف الدين - �ضابط متقاعد

العدد 68401

يف  اإعللالم  و�سائل  تللداولللت 

وبالتزامن  االأخللرة  االآونللة 

العامة  اجلمعية  اجتماعات  مع 

اأّن هناك توجًها  املتحدة،  لالأمم 

لدى ال�سلطة الفل�سطينية الإعالن 

فل�سطني »دولة حتت االحتالل«. 

للمرة  امل�سطلح  هذا  ي�ستخدم 

احلل  تعّث  اإىل  تلميح  يف  االأوىل 

اأ�سا�س  على  القائم  ال�سلمي 

مبا�سر  غر  رًدا  ويعترب  دولتني، 

عا�سمة  بالقد�س  الدول  بع�س  اعرتاف  على 

الإ�سرائيل. ويطرح هذا امل�سطلح اجلديد، عدة 

وااللتزامات  االحتالل  اأهمها:  للبحث،  نقاط 

لفل�سطني،  القانوين  والو�سع  القانونية، 

واخليارات املتداولة.

فل�سطني دولة حتت االحتالل اأو اال�ستيطان؟؟؟



جازمة باحلفاظ عليها. اجلمعية العامة 

ا ع�شرات القرارات يف ال�شياق  اأ�شدرت اأي�شً

نف�شه، ومنها القرار 181\1947 )ن�ّض على 

يهودية  دولتني،  اإىل  فل�شطني  تق�شيم 

وعربية على%45  االأر�ض،  على 55% من 

بعودة  194\1948)القا�شي  والقرار  منها(، 

اأر�شهم(،  اإىل  الفل�شطينيني  الالجئني 

ع�شوية  لقبول  �شرطني  اعتربا  اللذين 

فقبلت  امل��ت��ح��دة،  االأمم  يف  اإ���ش��رائ��ي��ل 

عادت  ثم  ع�شويتها  قبول  حلني  بهما 

املهمة  القرارات  ومن  منهما.  لت  وتن�شّ

ا يف هذا املجال، قرار اجلمعية العامة  اأي�شً

بت�شفية  ق�شى  ال���رق���م1514\1960وال���ذي 

على  وا�شتقلت  واالحتالل،  اال�شتعمار 

الذي  وال��ق��رار3379\1975  دول.  عدة  اأث��ره 

اأ�شكال  من  �شكاًل  ال�شهيونية  اعترب 

العن�شرية، لكّن اجلمعية العامة عادت 

عنه قبل موؤمتر مدريد. والقرار 123\1982 

اجلمعية  من  اإ�شرائيل  بطرد  ق�شى  الذي 

العامة وبفر�ض ح�شار �شيا�شي وع�شكري 

.
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واقت�شادي عليها

تطورات الو�سع القانوين لفل�سطني

ال ي�شبه االحتالل ال�شهيوين لفل�شطني 

قام  ا�شتعمار  فهو  اآخ���ر.  اح��ت��الل  اأي 

بالتطهري  وا�شتمر  وهمية،  اأ�شاطري  على 

ال��ع��رق��ي، وب��ال��ق��وة يف م��واج��ه��ة احل��ق 

ال�شرعي بالقّوة.

�شايك�ض  اتفاقية  1916وّقعت  العام  يف 

ب��ي��ك��و ال���ت���ي ق�����ش��م��ت ال��ن��ف��وذ بني 

ن�شيب  م��ن  فل�شطني  وك��ان��ت  ال���دول 

بلفور،  وع��د  �شدر  �شنة  بعد  بريطانيا. 

االن��ت��داب  حت��ت  فل�شطني  و�شعت  ث��ّم 

ال�شهيونية  وبا�شرت  االإنكليزي)1920(، 

العام  ففي  اال�شتعماري.  املخطط  تنفيذ 

قيام  اأعقبه  التق�شيم،  قرار  �شدر   1947

احلرب  وجرت  »اإ�شرائيل«.  العدو  كيان 

وانتهت  االأوىل  االإ�شرائيلية   – العربية 

ال�شفة  ُو���ش��ع��ت  ث��م  ال��ع��رب،  بهزمية 

وقطاع  االأردنية،  االإدارة  حتت  الغربية 

حرب  بعد  امل�شرية.  االإدارة  حتت  غ��زة 

ال�شفة  اإ�شرائيل  احتلت   1967 حزيران 

�شمت  والحًقا  واجل��والن،  و�شيناء  وغ��زة 

القد�ض واجلوالن. يف العام 1974، اعتربت 

املمثل  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

الفل�شطيني،  لل�شعب  الوحيد  ال�شرعي 

ب�شفة  العامة  اجلمعية  بها  واعرفت 

مراقب، وخالل العام 1988 اأعلن االأردن 

فك االرتباط االإداري مع ال�شفة الغربية، 

تون�ض  من  التحرير  منظمة  اأعلنت  ثّم 

نالت  التي  الفل�شطينية  ال��دول��ة  قيام 

موؤمتر  يف  و�شاركت  دول��ة،   94 اع��راف 

بقرار  اع��راف��ه��ا  بعد  لل�شالم  م��دري��د 

تعديل  ذلك  اأعقب  فل�شطني.  تق�شيم 

بحق  واالع���راف  الفل�شطيني  امليثاق 

اإ�شرائيل بالوجود، ونبذ الكفاح امل�شلح، 

ال�شفة، وتوقيع  اأر�ض  والقبول بدولٍة على 

االتفاق يف مادته  ن�ّض هذا  اأو�شلو.  اتفاق 

فل�شطينية  �شلطة  اإن�شاء  على  االأوىل 

ولكن  ت�شريعي.  وجمل�ض  وحكومة، 

هذه ال�شلطة كانت مقّيدة، اإذ ن�شت املادة 

اأّن اأي ت�شريع يعدل اأوامر  9 �شراحة على 

باطاًل.  �شيكون  يلغيها  اأو  ع�شكرية 

جلنة  اإن�شاء  على  االت��ف��اق  ن�ّض  كما 

ارتباط م�شركة لتف�شري النقاط مو�شع 

اخلالف، ومّت تق�شيم االأرا�شي اإىل ثالث 

لل�شلطة  تخ�شع  »األ��ف«  الفئة  فئات، 

تخ�شع  »ب���اء«  والفئة  الفل�شطينية، 

»ج«  والفئة  م�شركة،  اأمنية  ل�شلطة 

ال�شلطة.  واإدارة  االحتالل  �شلطة  حتت 

وجرت االنتخابات الفل�شطينية وانتقلت 

الثورة الفل�شطينية اإىل احلكم، وبذلك 

مّت تقييدها.

انتهت االأمور اإىل احتالل العدّو مناطق 

اال�شتيطان  اأعمال  وا�شتمرت  ال�شلطة 

ما  ا�شتهلك  ال��ذي  العازل  اجل��دار  وبناء 

ن�شبته 2% من اأر�ض ال�شفة )ت�شكل %20 

من اأر�ض فل�شطني التاريخية(، وقّطعها 

اإىل 8 كانتونات و64 معزاًل. للدولة ثالث 

عنا�شر: ال�شعب واالأر�ض وال�شلطة ي�شاف 

به  حظيت  وقد  ال��دويل  االع��راف  اإليها 

مراقبة( )كدولة  فل�شطني 

اإىل  بالن�شبة   .2012 العام  يف 

ال�شعب فاإّن ن�شفه يف الداخل 

ال�شتات،  يف  االآخ���ر  ون�شفه 

عبارة  االأر���ض(  )اأي  واالإقليم 

ع��ن غ���زة امل��ح��ررة ظ��اه��رًي��ا 

وال�شفة  ف��ع��ل��ًي��ا،  وامل��ح��ت��ل��ة 

املمزقة جغرافًيا، اأّما ال�شلطة 

فمقّيدة باالحتالل وال متلك 

ال�شلطة  اإّن  اإذ  ���ش��ي��ادة.  اأي 

الفل�شطينيني  بيد  اال�شمية 

االح��ت��الل،  ب��ي��د  والفعلية 

وب��ذل��ك حت��ل��ل االأخ����ري من 

ال�شعب  جت���اه  م�����ش��ووؤل��ي��ات��ه 

الفل�شطيني يف حني اأ�شبحت 
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ال�شلطة الفل�شطينية يف مواجهة �شعبها 

يف  العدو  ا�شتمر  فقد  ال��دويل.  واملجتمع 

ال�شكان  ث��روات  نهب  ويف  اال�شتيطان 

العنف  وممار�شة  اأرا�شيهم  وم�����ش��ادرة 

من  ال�شلطة  متلك  ال  فيما  �شدهم، 

اأمرها �شيًئا، وال متلك قوت يومها. اأّما 

املعادلة فباتت: احتالل يبتلع االأر�ض، وال 

الوقت.  لك�شب  بت�شويٍة،ويراوغ  يرغب 

واإن  للتفاو�ض-  يعر�شه  اأو  به  يعرف  وما 

حمتل-ال  اأّن��ه  منه  اعراًفا  ذلك  كان 

ميكن اعتماده اإقليًما لدولة. وال�شلطة 

عن  ال��ن��زول  ت�شتطيع  ال  جهتها  م��ن 

»�شجرة اأو�شلو« وترك احلكم، اأوحتقيق 

تتناق�ض  ممزقة  اأر���ض  على  اال�شتقالل 

فارغة  دولية  ق��رارات  ظّل  ويف  يوم،  كل 

فيه  رجعة  ال  وا�شتيطان  م�شمونها  من 

اإىل الوراء.

اخليارات املتداولة

جاءت التطورات االأخرية ب�شان القد�ض 

بع�ض  اعرفت  اإذ  تعقيًدا،  الو�شع  لتزيد 

ال�شرائيل،  اأبدية  عا�شمة  بالقد�ض  الدول 

ال��ت��ف��او���ض.  الئ��ح��ة  م��ن  �شطبها  ومت 

من  بالرف�ض  العامة  اجلمعية  رّد  وكان 

رًدا  القرار،  �شد  137دول��ة  ت�شويت  خالل 

ثم  �شيًئا.  الواقع  من  يغرّي  ال  اعتبارًيا 

جاء قانون القومية الذي اعترب فل�شطني 

اأبعاًدا  الو�شع  اإىل  لي�شيف  لليهود،  دولة 

االآتي  اخليارات  ُطرحت  لذلك  خطرية. 

ذكرها:

دولة  فل�شطني  اإع��الن  االأول:  اخليار 

حتت االحتالل، وهو خيار لي�ض له نتائج 

ال�شلطة  بحّل  التلويح  ويت�شمن  قانونية 

التي  موؤ�ش�شاتها،  وح��ّل  الفل�شطنية، 

ا�شتغرق بناوؤها ع�شرات ال�شنني، ما يعني 

نقطة  اإىل  الفل�شطيني  ال�شعب  ع��ودة 

ال�شفر. ويف حني ال ميكن ر�شد جميع 

االإيجابية  ف��اإن  اخليار،  ه��ذا  �شلبيات 

م�شوؤولية  تاأكيد  اإعادة  هي  له  الوحيدة 

ال�شعب  عن  املبا�شرة  االحتالل  �شلطة 

االلتبا�ض  يحمل  ال  ب�شكل  الفل�شطيني 

يف  حكومة  اإع��الن  اأو  االآن،  احلا�شل 

فعلًيا  متار�شه  كانت  اأم��ر  وهو  املنفى 

منظمة التحرير وثبت عدم جدواه.

اخليار الثاين: االإعالن عن دولة ثنائية 

مطروح  اأكادميي  بحث  وهو  القومية، 

العملية  الناحية  من  اأّنه  اإاّل  للنقا�ض، 

العن�شري  القانون  ظل  يف  متعذًرا  اأ�شبح 

وج��ود  وم��ع  اليهودية،  للدولة  اجل��دي��د 

وخوف  وغريها،  االجتماعية  الفروقات 

الدميوغرافيا  م��ن  االح��ت��الل  �شلطة 

الفل�شطينية.

اخليار الثالث: اإعالن احتاد كونفدرايل 

مع االأردن، وهو خيار يرف�شه االأردن، قبل 

قيام دولة فل�شطينية م�شتقلة ذات قراٍر 

ا واأّن ن�شبة �شكانه  حٍر م�شتقل، خ�شو�شً

يف   60 نحو  تبلغ  فل�شطيني  اأ�شل  من 

املئة. كما اأّن هذا اخليار يعترب انت�شاًرا 

لراأي �شهيوين يقول باأّن االأردن هو الوطن 

الفل�شطيني البديل.

يف  ال��در���ض  قيد  خيار  ال��راب��ع:  اخل��ي��ار 

حكومة  وك��ادت  ال�شهيونية،  الدوائر 

العدو اأن تلجاأ اإليه خالل العام 2006، اإاّل 

اأّن تداعيات ان�شحابها من لبنان خالل 

باأن  ويق�شي  تنفيذه،  اأوقفت   2000 العام 

من  ت�شاء  مبا  االحتالل  �شلطة  حتتفظ 

ال�شفة وترك باقي املناطق حما�شرة.

هناك  ب��اأّن  االأخ��رية  التطورات  توحي 

ت�شوًرا دولًيا حلل �شامل مل يتبلور م�شمونه 

القرن(. )�شفقة  وعلني  وا�شح  ب�شكٍل 

وعندما ُتواَجه �شلطة االحتالل بقرارات 

الفل�شطنيني  وح��ق  الدولية  ال�شرعية 

حت�شل  مل  باأّنها  ترّد  م�شريهم،  بتقرير 

على كامل الوطن الذي وعدها به العامل 

و�شعارها  االأوىل.  العاملية  احل��رب  بعد 

اإىل  الفرات  من  اإ�شرائيل  »دول��ة  زال  ما 

النيل...«.

الهوام�س:

االأم��ن  جمل�ض  كتابنا  (-اأن��ظ��ر:   1(

ودوره يف حماية ال�شالم الدويل، من�شورات 

 ،2012 ب����ريوت،  احل��ق��وق��ي��ة،  احل��ل��ب��ي 

�شفحة180.

مقرارات  االأم��ن  جمل�ض  ي�شدر   -)2(

ال��رئ��ا���ش��ي��ة،  ال��ب��ي��ان��ات  منها  ع��دي��دة 

للف�شل  م�شتندة  كانت  اإذا  والتو�شيات 

ا�شتناًدا  كانت  اإذا  والقرارات  ال�شاد�ض، 

اجلمعية  ت�شدر  فيما  ال�شابع،  للف�شل 

اإاّل  تو�شيات،  ت�شمى  م��ق��ررات  العامة 

ت�شدر  فاإّنها  املجل�ض،  حمل  حلت  اذا 

اأنظر:  ال�شالم.  اأجل  من  باالحتاد  ق��راًرا 

التنظيم  امل��ج��ذوب،  حممد  ال��دك��ت��ور 

احلقوقية،  احللبي  من�شورات  ال��دويل، 

بريوت، 2005، طبعة اأوىل، �شفحة 247. 

قانون دويل
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الدولة،  اإعالن  قبل  ما  منذ 

اليهودية  ال��وك��ال��ة  �شعت 

جاهدة يف �شبيل البحث عن 

ع�شاباتها  لت�شليح  م�شادر 

املنت�شرة على اأر�ض فل�شطني، 

م�شّلحة  بيئة  خلق  وهدفها 

ُت����ره����ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

وتدفعهم ملغادرة اأرا�شيهم متهيًدا خللق واقع دميوغرايف جديد 

املخّطط  تنفيذ  يف  الحًقا  الواقع  هذا  وا�شتثمار  ال�شالح،  بقّوة 

الرامي الإن�شاء دولة يهودية على اأر�ض فل�شطني.

نت  متكَّ  ،1949 االأول  ت�شرين   31 و   1947 ح��زي��ران  ب��ني 

من  االأ�شلحة  من  دفعات  عدة  �شراء  من  اليهودية  الوكالة 

خمّلفات  من  ال�شالح  هذا  بع�ض  كان  ت�شيكو�شلوفاكيا. 

اجلي�ض االأملاين النازي التي �شادرها اجلي�ض الت�شيكو�شلوفاكي 

جديدة  اأملانية  اأ�شلحة  اأو  احل��رب،  انتهاء  عند  اأرا�شيه  على 

وزارة  وكانت  احلرب.  بعد  ما  ت�شيكو�شلوفاكيا  يف  اأُنتجت 

الدفاع الت�شيكو�شلوفاكية الطرف ال�شريك يف هذه ال�شفقة.

اأحد   ،1948 الثاين  كانون   14 يف  اليهودية  الوكالة  عقدت 

ن  ت�شمَّ وقد  ت�شيكو�شلوفاكيا،  مع  الت�شّلح  عقود  اأك��رب 

اآالف  واأرب��ع��ة  ر�شي�ض  مئتي  االإ�شرائيلية  الع�شابات  ت�شليم 

واأكرث من خم�شني مليون طلقة. كان  وخم�شماية بندقية 

دوٌر  ونوًعا،  ا  كًمّ ت�شيكو�شلوفاكيا،  من  امل�شتوردة  لالأ�شلحة 

بارٌز وحا�شٌم يف ر�شم موازين القوى بني العرب واالإ�شرائيليني، ما 

اأ�شهم اإىل حّد بعيد يف اإجناح جهود الع�شابات اليهودية وقيام 

دولة اإ�شرائيل.

ال�سهاينة ا�ستغّلوا الهدنة 

ال�ستراد ال�سالح

يف  العربية  اجليو�ض  قت  حقَّ

الذي  اللبناين  اجلي�ض  وبخا�شة  ملحوًظا،  تقّدًما  احلرب  بداية 

اللبنانية  املفرزة  م باكورة �شهدائه، قائد  وقدَّ اأبلى بالًء ح�شًنا 

املالزم االأول حممد زغيب، الذي ا�شت�شهد على التالل املحيطة 

جمل�ض  فر�ض  العربية  النجاحات  خ�شم  يف  املالكية.  ببلدة 

اأ�شابيع   4 ملدة  هدنة   ،50 الرقم  القرار  مبوجب  ال��دويل،  االأمن 

هجومهم  زخم  العرب  ففقد   ،1948 حزيران   11 من  اعتباًرا 

والتقطت الع�شابات ال�شهيونية اأنفا�شها.

يف  جميعها،  االأم��ن  جمل�ض  ق��رار  مندرجات  العرب  التزم 

املقابل ا�شتغل ال�شهاينة الهدنة لتح�شني موقفهم الع�شكري، 

فانتهكت الع�شابات ال�شهيونية هذا القرار باأ�شكال متعّددة، 

املراكز  بع�ض  ومهاجمة  والر�شني،  التح�شني  عمليات  منها 

العربية لتحقيق ميزات ع�شكرية. لكن االأخطر كان عدم 

وقف عمليات ا�شترياد ال�شالح، واأبرز هذه العمليات تلك التي 

.Operation Balak »اأُطلق عليها ت�شمية »عملية باالك

مّت تهريب ال�شالح من اأوروبا اإىل اليهود يف فل�شطني، يف انتهاٍك 

وا�شح لقرار جمل�ض االأمن الداعي اإىل مقاطعة االأ�شلحة وحظر 

توريدها لطريف النزاع طوال فرة الهدنة. اأّدت هذه العملية اإىل 

 Avia ح�شول الوكالة اليهودية على 25 طائرة مقاتلة من نوع

اإعداد:  املقدم با�سم �سعبان - دكتوراه يف التاريخ احلديث واملعا�ضر

�إعرف 

عدّوك

:Operation Balak عملية باالك

ال�سالح الذي قلب املوازين

الربيطاين  االنتداب  انتهاء  مع 

على فل�سطني يف الرابع ع�سر من 

اللجنة  رئي�س  اأعلن   ،1948 اأيار 

اآنذاك  اليهودية  للوكالة  التنفيذية 

»دولة  قيام  غوريون  بن  دايفيد 

االإعللالن  هذا  كان  اإ�سرائيل«. 

ال�سراع  اأ�سعلت  التي  ال�سرارة 

فاندلعت  االإ�سرائيلي،  العربي- 

االإ�سرائيلية   - العربية  احلللرب 

اإذ  كارثية،  نتيجتها  وكانت  االأوىل 

املُعلنة  الدولة  واأد  يف  العرب  ف�سل 

يف مهدها، وا�سُطلح على ت�سمية 

هذه احلرب بالنكبة.
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ت�شيكو�شلوفاكية   199-S
بعد  ما  اأمنوذج  وهي  ال�شنع، 

 ،109 Messerschmitt Bf احلرب للمقاتلة االأملاني�ة ال�شهي�رة

.Super Marine Spitfire و 61 طائرة مقاتلة نوع

اندالع  قبل  الكمية  كامل  و�شول  عدم  من  الرغم  على 

ُيظهر  توافر ع�شية احلرب  الذي  الطائرات  اأّن عدد  اإاّل  القتال، 

ن�شبة  ال�شخمة،  االإ�شرائيلية  احلربية  الر�شانة  حجم  بو�شوح 

اإىل تلك التي كانت متوافرة لدى العرب. قاد عملية تهريب 

اجلوية  القوات  من  �شابق  بريطاين  طيار  املقاتلة  الطائرات 

البداية  Gordon Levett. يف  امللكية ُيدعى غوردون ليفيت 

بل  فقط،  يهودي  غري  لكونه  لي�ض  بَرْيَبة،  اإليه  ُينظر  كان 

فيه  يعتربون  اليهود  كان  وقت  يف  ا،  اأي�شً بريطانًيا  لكونِه 

للعرب  داعمة  فل�شطني  على  الربيطاين  االنتداب  �شلطات 

ومناه�شة لل�شهيونية.

طائرات واأطنان من االأ�سلحة والذخرة

مبهمة  ليفيت  تكليف  مّت   ،1948 حزيران  من  اعتباًرا 

اجلوية  ال��ق��وات  مطار  م��ن   199-Avia S مقاتالت  ق��ي��ادة 

الت�شيكو�شلوفاكية يف مدينة زاتك Žatec التي تبعد نحو 75 

قاعدة  اإيكرون )حالًيا  اإىل مطار  براغ  العا�شمة  كلم غرب 

االإ�شرائيلية(،  اجلوية  ن��وف  تل 

وك�������ان وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 

فالدميري  الت�شيكو�شلوفاكي 

 Vladimir ك��ل��ي��م��ن��ت�����ض 

Clementis قد و�شع مطار بالده 
بت�شّرف ع�شابة الهاغانا.

الطائرات  نقل  عملية  ب��داأت 

كانت   ،1948 اأي��ار  يف20  املقاتلة 

ت�شل  ومل  ���ش��ع��ب��ة،  ع��م��ل��ي��ة 

اأقلعت  التي  جميعها  الطائرات 

اإىل  ت�شيكو�شلوفاكيا  م��ن 

خالل  بع�شها  ُفِقَد  اإذ  وجهتها، 

مّت  بع�شها  اأّن  كما  االنتقال، 

االأع��م��ال  وق���ف  ب��ع��د  ت�شليمه 

لة،  املح�شّ يف  )الهدنة(.  العدائية 

عدد  بدّقة  ُيحّدد  م�شدر  يوجد  ال 

خالل  و�شلت  ال��ت��ي  امل��ق��ات��الت 

كان  عددها  اأّن  غري  احل��رب، 

كافًيا لقلب موازين القتال.

ا���ش��ت��م��ّرت ال��ع��م��ل��ي��ة ح���واىل 

خاللها  ن  متكَّ اأ�شهر،  ثالثة 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون من 

ت���ه���ري���ب اأع��������داٍد 

كبرية من املقاتلني 

واأطنان من االأ�شلحة 

ف  والذخرية، ومل تتوقَّ

ال���رغ���م من  ع��ل��ى 

ف�شحها واإقفال املطار 

الت�شيكو�شلوفاكي 

ُي�شتخدم  كان  الذي 

نتيجة  ل��ل��ت�����ش��دي��ر 

مار�شتها  �شغوطات 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

من  االأم���ريك���ي���ة 

خالل االأمم املتحدة، بل مّت نقل الن�شاطات اإىل مطاٍر ع�شكرٍي 

اآخر قرب مدينة نيك�شيك Nikšić اليوغو�شالفية.

ن االإ�شرائيليون من تهريب  مع اإجناز »عملية باالك« متكَّ

كميات �شخمة من االأ�شلحة والذخائر واملعّدات من خمتلف 

الطائرات  اإىل  اإ�شافة  وثقيلة(،  ومتو�شطة  )خفيفة  العيارات 

املقاتلة التي �شبق ذكرها. ويظهر يف اجلدولني االآتيني جمموع 

ما مّت تهريبه يف ظّل هذه العملية:

�إعرف 

عدّوك

ب من ت�ضيكو�ضلوفاكيا اإىل اإ�ضرائيل يف »عملية باالك« اجلدول رقم (1): ال�ضالح املهرَّ

بة من ت�ضيكو�ضلوفاكيا اإىل اإ�ضرائيل يف »عملية باالك« اجلدول رقم (2): الذخرية املهرَّ

العيار الكمية نوع ال�سالح

ثقيل 900 VZ 37 الر�شا�ض االأوتوماتيكي
متو�شط 5.515 MG 34 الر�شا�ض االأوتوماتيكي
خفيف 500 VZ 26 الر�شا�ض االأوتوماتيكي

متو�شط

12 ZK-383 ر�شي�ض
34.500 P 18 بندقية

10 ZK 420 بندقية ن�شف اأوتوماتيكية
500 VZ 27 م�شد�ض

10.000 VZ 24 حربة

مالحظات الكمية نوع ال�سالح

 يت�شّمن كّل منها

مئة طلقة

10.000 MG 34 م�شيطة
91.500.000 ذخرية 7.92 ملم

15.000.000 ذخرية 9 ملم

375.000 MG 131 ذخرية 13 ملم للر�شا�ض
150.000 MG 151 ذخرية 20 ملم للر�شا�ض

375.000 عيار VZ 27 7.65 ذخرية للم�شد�ض
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ت�شمية  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون  اع���ت���اد   •
تاريخية  اأح��داث  وحي  من  عملياتهم 

تكون  ق��د  معتقداتهم،  يف  را���ش��خ��ة 

خيالهم،  ن�شج  من  اأو  حقيقية  وقائع 

املذكور  املوؤابيني  ملك  هو  و»ب��االك« 

ال��ق��دمي،  العهد  م��ن  االأع����داد  �شفر  يف 

»بلعام«.  بالنبي  عالقته  ُت��روى  حيث 

م�شر  م���ن  ال��ع��ربان��ي��ني  خ����روج  ب��ع��د 

ا�شطدموا  امل��وع��ودة  االأر����ض  عن  بحًثا 

وعلى  عليهم  فانت�شروا  بالكنعانيني، 

نحو  طريقهم  واأك��م��ل��وا  ال��ع��ّم��وري��ني 

العظيم  اخلوف  الق�شة  ت�ِشف  املوؤابيني. 

ال�شعب  حجم  من  املوؤابيني  انتاب  الذي 

من  به  �شيت�شبب  وما  القادم،  العرباين 

وا�شتقّر  انت�شر  ما  اإذا  للموارد  ا�شتنزاف 

اأر�شهم. ت�شاور »باالك« مع حلفائه  يف 

القادمني،  �شّد  كيفية  حول  املدينيني 

عليهم.  بلعام«  »لعنة  طلب  يف  واأر�شل 

مّتحدين  واملدينيون  امل��وؤاب��ي��ون  ك��ان 

من  وك��ان  ذاتها،  االأر���ض  وي�شكنون 

العربانيني  منع  امل�شركة  م�شلحتهم 

ف�شله  بعد  اأر�شهم.  يف  اال�شتيطان  من 

باالك  ر  ق��رَّ بلعام«،  »لعنة  حتقيق  يف 

التعاون مع املدينيني على جمع العذارى 

وتقدميهم لذكور العربانيني الإف�شادهم 

هم اإىل الرذيلة. وجرَّ

يظهر من اأرقام اجلدولني حجم الدعم الع�شكري الذي تلّقته 

االإ�شرائيلية(،  احلكومة  الحًقا  )اأ�شبحت  اليهودية  الوكالة 

بال�شكان  لت  نكَّ التي  الع�شابات  ت�شليح  يف  وا�شتثمرته 

عتهم، فخرجوا من اأر�شهم خوًفا على اأرواحهم  االأ�شليني وروَّ

هذا  اأّدى  لة  املح�شّ يف  و�شيوخهم.  ون�شائهم  اأطفالهم  واأرواح 

ال�شالح الدور املطلوب منه يف قلب موازين القوى وخلق معادلة 

جديدة يف ال�شرق االأو�شط.

بة،  بالعودة اإىل اأرقام اجلدول االأول، نالحظ اأّن عدد البنادق املهرَّ

وهذا  بندقية،  األ��ف  ال���35  يناهز  فقط،  العملية  هذه  خالل 

ا  اأ�شا�شً موجودة  كانت  التي  البنادق  ي�شمل  ال  احلال  بطبيعة 

اليهودية  الع�شابات  بحوزة 

قبل ذلك. يعك�ض هذا العدد 

حجم  البنادق،  من  ال�شخم 

قته الوكالة  التجنيد الذي حقَّ

اليهود،  �شفوف  يف  اليهودية 

»لكل  م��ع��روف  ه��و  فكما 

وبالطبع،  بندقيته«.  مقاتل 

فاإّن املالحظة نف�شها ت�شمل 

االأ�شلحة االأخرى.

ال�شخمة  الكّميات  اأّم���ا 

ت�شّلمتها  التي  الذخائر  من 

)اجلدول  اليهودية  الع�شابات 

��ًرا  م��وؤ���شّ فت�شّكل  ال��ث��اين(، 

�شريًحا حلجم الدعم الذي تلّقته هذه الع�شابات، وبخا�شة واأّنها 

كميات تكفي للقتال لفرات طويلة ن�شبًيا، وتوّفر االكتفاء 

دون  من  جبهة  من  اأكرث  على  املنت�شرين  للمقاتلني  الذاتي 

احلاجة الإعادة تزّود الذخرية.

اأو  االأ�شلحة  من  ال�شخامة  بهذه  كميات  ت�شّلم  اإّن  اأخ��رًيا، 

ب مقداًرا مماثاًل من اخلربات واملهارات يف  من الذخرية، يتطلَّ

التخزين والتوزيع وُح�شن اال�شتثمار يف املعارك. ومن الطبيعي 

اإاّل  الع�شابات  �شفوف  يف  ومهارات  خربات  هكذا  توافر  عدم 

التنظيمية  اجلهوزية  اكتمال  يوؤكد  ما  حم��دودة،  بن�شبة 

للع�شابات اليهودية ع�شية اندالع املعارك.

املراجع:
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ركيزة بناء اجليو�س 

ودعامة جمتمعاتها

االن�سباط

�س  ي�سّكل االن�سباط الع�سكري ركيزة ثابتة من ركائز اجليو�س، القدمية منها واملعا�سرة، وهو بالن�سبة اإليها مبنزلة الروح للج�سد. فال ميكن اأن يوؤ�سّ

جي�س مهما كرب حجمه اأو �سغر، من دون اأن يكون االن�سباط قاعدة من قواعده وبنًدا يف عقيدته، و�سلوًكا وا�سًحا يف خمتلف ن�ساطاته.

ال ميكن اأن تنجح حرب اأو تك�شب 

على  ع��ام  ان�شباط  دون  من  معركة 

فاالن�شباط  واملراحل.  امل�شتويات  جميع 

ي�شمل القادة واملروؤو�شني، وينبغي اأن ي�شود 

للحرب  واالإع���داد  الّتح�شري  مراحل  يف 

وتر�شيخ  والتعليم  بالتدريب  املتمثلة 

التخطيط  مراحل  ويف  واملفاهيم  املبادئ 

ويتج�شد بالتزام التوجيهات واالإر�شادات، 

يظهر  اإذ  التنفيذ  مراحل  يف  وكذلك 

ا يف تطبيق القوانني والتزام القواعد  جليًّ

واحرام املبادئ والقيم.

مظاهر االن�سباط واأهّميته

الع�شكري  االن�����ش��ب��اط  مل��ظ��اه��ر  اإّن 

الفردي  امل�شتويني  على  متعددة  دالئ��ل 

اللبا�ض  يف  ذل��ك  يظهر  واجل��م��اع��ي، 

واالهتمام،  واجلدية  والهندام،  والنظافة 

واالب��ت��ع��اد  واالل���ت���زام،  العمل  اأداء  ويف 

وتنفيذ  النظام،  وتطبيق  الفو�شى  عن 

وتتوقف  واالحرام.  الطاعة  واأداء  االأوامر 

كفاءة اجليو�ض وقدرتها ب�شكل وا�شح 

تتمتع  ال��ذي  االن�شباط  م�شتوى  على 

بالروح  تتمّيز  املن�شبطة  فاجليو�ض  به، 

الفريق،  بروح  وبالعمل  العالية،  املعنوية 

واإطاعة  والت�شحية،  التفاين  عن  ف�شاًل 

االن�شباط  ويعترب  القيادة.  وجناح  االأوامر 

��ا يف ح��م��اي��ة ال��وح��دة  ع��ام��اًل اأ���ش��ا���ش��يًّ

ومن�شاآتها  اأفرادها  و�شالمة  الع�شكرية 

واأمنهم.

اأهمية  على  التاريخية  ال�شواهد  اإّن 

متعددة  اجل��ن��ود  حماية  يف  االن�شباط 

كذلك  قاطع  دليل  وه��ي  ومتنوعة، 

الن�شر  حتقيق  يف  االن�شباط  دور  على 

ال�شياق  على االأعداء. ون�شتح�شر يف هذا 

العاملية  احل��رب  خالل  ح�شلت  حادثة 

قوات  ا�شتولت جمموعة من  اإذ  الثانية، 

واأ���ش��رت  اأمل��ان��ي��ة  دب��اب��ة  احل��ل��ف��اء على 

اأن  املجموعة  هذه  قائد  قرر  طاقمها. 

اإح��دى  اإىل  بها  ويدخل  الدبابة  ياأخذ 

ترك  وللتمويه  االأملاين.  اجلي�ض  مقرات 

متنها يف حني  االأملاين على  الدبابة  اآمر 

احللفاء  ق��وات  من  جمموعة  اختباأت 

املقر،  اإىل  الدبابة  دخول  وعند  داخلها. 

اأمامها، فلفت انتباهه  اأملاين  مّر �شابط 

اأّن اآمر الدبابة مل يوؤِدّ له التحية، عندها 

فاأعطى  ح�شل،  قد  �شيًئا  ب��اأّن  ارت��اب 

اأوامره لتطويقها وتفت�شيها، ومّت القب�ض 

على من كان يف داخلها.



كيف نحقق االن�سباط؟

حت�شرًيا  الفعلي  االن�شباط  يتطّلب 

طوياًل  ا  ومتّر�شً مرّكًزا  وتدريًبا  م�شبًقا 

حتقيقه  ومي��ك��ن  م�����ش��ددة،  وم��راق��ب��ة 

واالإج��راءات، غري  واالأوام��ر  بالتوجيهات 

اأّن اأجنح اأنواعه هو االن�شباط النابع عن 

قناعة را�شخة، واإميان ثابت وفهم وا�شح 

واأهدافها،  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  ملبادئ 

وه���ذا م��ا ي��ت��ط��ّل��ب جم���ه���وًدا ك��ب��رًيا 

املنت�شبني  اإع��داد  مراحل  يف  ا  وخ�شو�شً

وتدريبهم.  الع�شكرية  االأج��ه��زة  اإىل 

من  لالنتقال  الفرد  تهيئة  ب��وادر  ف��اأوىل 

الع�شكرية  احلياة  اإىل  املدنية  احلياة 

املنت�شب  يعطي  ال��ذي  االن�شباط  ه��ي 

وقفته  خالل  من  وا�شًحا  جديًدا  طابًعا 

ا�شتماعه،  وطريقة  وكالمه  ونظراته 

اأدائ��ه  يف  ن  حت�شّ م��ن  ذل��ك  يتبع  وم��ا 

ا يف �شخ�شيته التي متيل  وت�شرفاته، وتغرّيً

عن  ناهيك  الذات،  على  االعتماد  اإىل 

والتزام  االآخرين  وال�شجاعة وحب  اجلراأة 

تنفيذ  يف  والتفاين  والقوانني،  االأنظمة 

املهّمات مهما بلغت �شعوبتها.

اأّن فائ�ض  الّت�شديد على  وهنا البد من 

به  يتمتع  اأن  ميكن  ال��ذي  املعنويات 

عامل  وهو  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  اأف��راد 

القيام  اإىل  بالبع�ض  يدفع  قد  �شروري، 

بتجاوزات خالل اأداء املهمة اأو خارجها. 

واإىل  االآخرين  اإىل  ت�شيء  التجاوزات  هذه 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية بحد ذاتها، ويف حال 

ح�شولها ال بد من اتخاذ اإجراءات حتدد 

قلب  يف  االن�شباط  ليبقى  امل�شوؤوليات 

ال�شلم  الع�شكريني وفكرهم، ويف زمن 

كما يف زمن احلرب.

اأبعد من املظاهر

هو  االن�شباط  ب���اأّن  البع�ض  ي��رى  ق��د 

ع�شكري،  تقليد  اأو  خ��ارج��ي  مظهر 

ذل���ك،  م���ن  اأع���م���ق  االأم�����ر  اأّن  غ���ري 

وثقافة  علم  هو  الع�شكري  فاالن�شباط 

يتلّقاها  وقيم،  واأخالق  ومبادئ  وقواعد 

لت�شبح  عليها،  وي��ت��درب  الع�شكري 

مبوجبها  يت�شرف  �شخ�شيته  يف  را�شخة 

واأه��ل��ه،  بيئته  اإىل  وينقلها  تلقائًيا 

وين�شرها يف جمتمعه، فهي تربية قائمة 

املبادئ  والتزام  والتقدير  االح��رام  على 

واالأ�شول.

وفق  احلديث  االن�شباط  قواعد  تو�شع 

مراعاة  على  قائمة  خا�شة،  �شياغة 

واالأنظمة  العامة  امل��ب��ادئ  واح��رام��ه��ا 

القانونية  اجلوانب  وت�شمل  ائدة،  ال�شّ

النواحي  ت��راع��ي  كما  وال��د���ش��ت��وري��ة، 

و�شع  مت  وقد  واالجتماعية.  االإن�شانية 

قواعد اال�شتباك خالل احلروب واملعارك 

قدر  والتقليل  القتل،  اآلة  �شبط  بهدف 

االإمكان من حجم الدمار واخل�شائر.

االأجهزة  بني  والتعاون  التقارب  اأّدى 

اإىل  املدنية  والقطاعات  الع�شكرية 

بلورة حقيقة االن�شباط اأمام الراأي العام، 

الع�شكرية  اخلدمة  جتربة  كانت  وقد 

فاعلية  على  برهان  اأك��رب  االإلزامية 

على  االإيجابي  وانعكا�شه  االن�شباط 

بع�ض  ورغم  له،  خ�شعت  التي  العنا�شر 

يف  االن�شباط  زرع  اأثمر  فقد  لبّيات،  ال�شّ

واحراًما  ون�شوًجا  وعًيا  املجندين  نفو�ض 

للحقوق والواجبات.

النظام  على  ن�شاأ  الذي  الع�شكري  اإّن 

االأنظمة  والتزام  االن�شباط  يف  ومتّر�ض 

و�شون  احل���ّرّي���ات  وح��م��اي��ة  وال��ق��وان��ني 

�شاحًلا  مواطًنا  يكون  �شوف  احلقوق، 

واملجتمع  حميطه.  يف  يحتذى  وم��ث��ااًل 

الوطن  ح��ّب  على  اأب��ن��اوؤه  ين�شاأ  ال��ذي 

والت�شحية من اأجله، لهو بحق جمتمع 

اأعدائه،  من  اآم��ن  متما�شك،  مرابط 

واثق من ثباته وبقائه.
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�إقت�صاد 

اإعداد: تريز من�سورومال

العدد 76401

الو�ضع النقدي يف لبنان:

احلديث عن انهيار اال�ستقرار فيه الكثر من 

التهويل.. ولكن املعاجلة اجلّدية �سرورية

ينكره  ال  واقع  لبنان  يف  االقت�سادية  االأزمة 

اأزمة  انفجار  من  والتحذير  التهويل  اأما  اأحد. 

النقدي،  اال�ستقرار  اهتزاز  وبالتايل  مالية، 

اأّن  ا  خ�سو�سً عندها،  التوّقف  تقت�سي  فم�ساألة 

و�سائل اإعالم غربية ن�سرت يف االأونة االأخرة 

موؤ�سرات  اإىل  م�ستندة  ال�سياق  هذا  يف  تقارير 

اأ�سعار  وتدهور  العامة  املالية  بعجز  مّت�سلة 

�سندات اليوروبوندز يف ال�سوق الدولية.

لبنان  على  ال�سيا�سية  ال�سغوط  ت�سّكل  فهل 

العن�سر  والدولية  االإقليمية  التطورات  ظّل  يف 

املخاطر؟  وت�سخيم  املخاوف  اإثارة  يف  االأ�سا�سي 

النقدية  االأ�سواق  ال�ستقرار  تفاوؤيل  موؤ�سر  ثّمة 

وهو  قرم،  جورج  ال�سابق  الوزير  وفق  اللبنانية 

اأّن وكاالت االئتمان الدولية مل تقم حتى االآن 

االئتمانية.  لبنان  عالمة  يف  تغير  اأي  باإجراء 

وبالتايل، فاإن لبنان ما زال قادًرا على ال�سمود، 

اجلّدي  التحّرك  تقت�سي  االأو�ساع  اأّن  رغم 

وال�سريع باجتاه احللول.

اأرقام مطمئنة

املن�شرمة  االأ���ش��اب��ي��ع  خ��الل  ظ��ه��رت 

ووك��االت  جم��الت  يف  تقارير  خم�شة 

اأج��ن��ب��ي��ة م��ث��ل »اإي��ك��ون��وم��ي�����ش��ت« 

و»ب��ل��وم��ربغ«  ت��امي��ز«  و»فاينان�شيال 

بني  �شائدة  خم��اوف  ع��ّززت  و»روي����رز«، 

اأزمة مالية بعد  اللبنانيني ب�شاأن حدوث 

االأجانب  امل�شتثمرين  من  عدد  تخّلي 

عن �شندات اليوروبوندز، ما يثري خماوف 

عن  التخّلف  دوام��ة  لبنان  دخ��ول  من 

�شداد الديون.

جمعية  رئ��ي�����ض  ط��م��اأن  جهته  م��ن 

امل�شارف الدكتور مكرم �شادر يف الن�شرة 

»لي�ض يف  اأّنه  امل�شارف  ال�شهرية جلمعية 

االأفق املنظور اأي حمظور قد يطراأ«. ذلك 

اأّن موجودات م�شرف لبنان بلغت يف 15 

مقابل  دوالر  مليار   43،33 املا�شي  اأيلول 

 .2017 اأيلول  منت�شف  عند  ملياًرا   43،0

وخمزون الذهب لدى املركزي ما زال على 

حاله، اأي 9،22 مليون اأون�شة بغ�ّض النظر 

اأ�شعاره يف االأ�شواق العاملية.  عن تقّلبات 

ال�شندات  حمفظة  ف��اإّن  ذاتها،  وللفرة 

اللبنانية  وغ��ري  اللبنانية  ال�شيادية 

يف  متقاربة  ظّلت  لبنان  م�شرف  ل��دى 

يف  دوالر  مليار   29،5 بلغت  اإذ  حجمها، 

اأيلول 2018 يقابلها 28،7 ملياًرا يف اأيلول 

2017. ويتبنّي من خالل هذه االأرقام »اأن 

بنية ميزانية البنك املركزي مل ت�شّجل 

اأي تغرّي يذكر خالل �شنة كاملة، من 

اأّن  يعني  ما   .2018 اأيلول  اإىل   2017 اأيلول 

وو�شائل  اللرية  �شرف  �شعر  مرتكزات 

�شيا�شة  يف  لال�شتمرار  املركزي  البنك 

اال�شتقرار النقدي ما زالت قائمة. فلماذا 

وعظائم  والثبور  بالويل  البع�ض  ينادي 

االأمور«؟

لبنان ما زال قادًرا على ال�سمود

واالأ���ش��ت��اذ  ال�شابق  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  ي��رى 

الدكتور جورج قرم يف حديث  اجلامعي 

امل��ايل  ال��واق��ع  ع��ن  »اجل��ي�����ض«  ملجلة 

والنقدي واالقت�شادي يف لبنان، اأّن اعتماد 

على  اأ�شا�شي  ب�شكل  اللبناين  االقت�شاد 

امل�شّبب  هو  والعقارات  امل�شارف  قطاع 

النك�شافه. فثّمة طفرة باالإعمار وفائ�ض 

من ال�شقق الفخمة التي لي�شت مبتناول 

الوزير ال�ضابق جورج قرم



اإىل  اأّدى  ال��ذي  االأم��ر  اللبنانيني،  معظم 

اأّن  كما  العقاري.  ال�شوق  يف  انكما�ض 

ال�شقق  هذه  �شراء  على  املغربني  اإقبال 

قد انح�شر، ما زاد االأمر �شوًءا، على الرغم 

من اجلهود التي بذلتها املوؤ�ش���شة العامة 

تخ�شي�ض  رغ��م  وك��ذل��ك  لالإ�شكان، 

 80 بنحو  املوؤ�ش�شة  هذه  النيابي  املجل�ض 

مليون دوالر.

التي  االأوىل  امل��رة  لي�شت  ق��رم:  وي�شيف 

ا  يعاين خاللها لبنان اأزمة عقارية وفائ�شً

كان   ،1998 العام  يف  ال�شقق.  حجم  يف 

غري  �شكنية  �شقة  األف   150 نحو  هناك 

النمّو  م��ع��ّدل  ت��راج��ع  عندها  ُمباعة، 

م�شاهدة  وميكننا  ك��ب��ري،  ب�شكل 

ال��ي��وم.  ت��رك��ي��ا  يف  نف�شها  ال��ظ��اه��رة 

فالفورات العقارية توؤدي حتًما اإىل اأزمات 

تكون  عندما  انكما�شية  اقت�شادية 

حاجة ال�شوق م�شبعة، ال �شّيما اأّن البناء 

االقت�شاد.  يف  خمتلفة  قطاعات  يحّرك 

�شنوات  ع��ّدة  االنتظار  علينا  وبالتايل، 

تدريًجا،  الفخمة  ال�شقق  هذه  بيع  ليتّم 

وهذه دورة عقارية طبيعية.

يف ما يتعّلق بواقع ال�شوق املايل والنقدي 

يف لبنان، يرى الدكتور قرم اأن جزًءا من 

لبنان  يف  واالقت�شادية  النقدية  امل�شكلة 

اليوم يعود اإىل القوى ال�شيا�شية والطائفية 

ال  ال�شيا�شية  فالت�شّنجات  ال��ب��الد،  يف 

اال�شتقرار  يف  احل���ال  بطبيعة  ت�شهم 

يوؤّثر  ال�شيا�شي  االأداء  يف  وال�شلل  النقدي، 

والنقدية  االقت�شادية  االأو�شاع  على  �شلًبا 

ال�شيا�شة  تاأثري  اإىل  قرم  ويلفت  لبنان.  يف 

ا يف ظّل  اخلارجية يف هذا املجال خ�شو�شً

واملخّططات  املنطقة  يف  ال�شراع  ا�شتداد 

من  الهائلة  االأع��داد  ووج��ود  املطروحة، 

وال�شغوطات  لبنان  يف  ال�شوريني  النازحني 

التي متار�ض عليه.

وهو ي�شيف، لقد متّكنا حتى االآن من 

وا�شتيعابها،  اخلارجية  ال�شغوطات  اإدارة 

يف  الكبار  امل�شوؤولني  من  اليوم  واملطلوب 

االأخطار.  درء  اأجل  من  التعا�شد  لبنان 

االأخطار تثري  اأن هذه  �شّك فيه  فمّما ال 

عملتهم.  م�شري  على  اللبنانيني  قلق 

الفئات  ع��ن  ا  خ�شو�شً نتكلم  وه��ن��ا 

رواتبها  تتقا�شى  التي  الدخل  املحدودة 

باللرية اللبنانية وتتعامل بها.

ويو�شح الوزير قرم اأّن لبنان ما زال قادًرا 

ونقدًيا،  ومالًيا  اقت�شادًيا  ال�شمود  على 

فوكاالت االئتمان الدولية مل تقم حتى 

لبنان  عالمة  يف  تغيري  اأي  باإجراء  االآن 

االئتمانية، معرًبا عن اعتقاده اأّن لبنان 

يحتاج اإىل اإعادة ترتيب �شري عمل الدولة 

ومعاجلة الدين العام العمالق. واإذ يلفت 

النقدية  بال�شيا�شات  التفكري  �شرورة  اإىل 

العملة  ازدواجية  على  والق�شاء  ال�شابقة، 

مالية  هند�شات  اإج��راء  وعدم  لبنان،  يف 

تزيد من ربحية القطاع امل�شريف من دون 

باأّن  يذّكر  االقت�شاد،  اإنتاجية  تزيد  اأن 

�شيا�شة رفع الفائدة على اللرية اللبنانية 

)و�شلت  الت�شعينيات  يف  اعتمدت  التي 

نحو  اإىل  اخلزينة  �شندات  على  الفائدة 

40 يف املئة يف العام 1995( جعلت البع�ض 

كانت  لكّنها  طائلة،  اأم��وااًل  يجنون 

ظاهرة مدّمرة لالقت�شاد اللبناين.

اأولويات

موؤمتر  يحققه  اأن  ميكن  ال��ذي  م��اذا 

�شيدر يف عملية اإنقاذ االقت�شاد اللبناين؟

ال�شوؤال  هذا  عن  قرم  الدكتور  يجيب 

معاجلة  �شيدر  ملوؤمتر  ميكن  ال  قائاًل: 

الثغرات التي يعانيها االقت�شاد اللبناين، 

بل قد يفاقمها من خالل زيادة املديونية.

وي�شيف: على الدولة اللبنانية االهتمام 

نوعية  وحت�شني  ال��ع��ام  القطاع  ب���اأداء 

ق�شايا  ومعاجلة  يقّدمها،  التي  اخلدمات 

البديلة،  الطاقة  يف  كاال�شتثمار  رئي�شة 

الكهرباء  الإنتاج  جديدة  م�شانع  وبناء 

قام  قد  اخلا�ض  القطاع  كان  لو  حتى 

بهذه املهمة، ومكافحة الف�شاد ب�شكٍل 

م�شكلة  ح��ّل  على  والعمل  اإج��م��ايل، 

النفايات وتاأمني بيئة نظيفة، فاقت�شادنا 

اأ�شا�شي.  ب�شكٍل  ال�شياحة  على  يعّول 

بجهود جبارة  القيام  بّد من  ال  وبالتايل، 

لبنان  جبال  فت�شويه  البيئة،  مو�شوع  يف 

والتلّوث  الك�شارات،  عدد  ازدياد  نتيجة 

وب�شكٍل  االأم��را���ض  زي��ادة  عن  امل�شوؤول 

خا�ض االأمرا�ض ال�شرطانية، مع ما ينتج 

الفاتورة  كلفة  يف  ارت��ف��اع  من  عنها 

من  و���ش��واه��ا  واال�شت�شفائية،  الطبية 

اأن تعالج بجدّيٍة  م�شاكل البيئة، يجب 

كلفة  اأّن  ذل��ك،  اإىل  ي�شاف  و�شرعة. 

تبدو  وقد  معقولة،  غري  لبنان  يف  املعي�شة 

اأكرث ارتفاًعا من كلفة احلياة يف اأوروبا.

على  اأّن��ه  قرم  الدكتور  يوؤكد  اأخ��رًيا، 

ملعاجلة  اجل��ه��ود  تكثيف  اجل��م��ي��ع 

والنقدية يف  واملالية  االقت�شادية  امل�شاكل 

لبنان تفادًيا لالأ�شواأ.
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اإىل  يون�ض  الطبيب  الرائد  ي�شري  بدايًة، 

امل�شت�شفى  من  امل�شتفيدين  ن�شبة  اأّن 

الع�شكري املركزي ومن طبابة املناطق 

اللبناين.  ال�شعب  من   %13 تقريًبا  توازي 

الطبابة  اإح�����ش��اءات  ف���اإّن  وب��ال��ت��ايل، 

يف  ت�شهم  املر�ض  هذا  حول  الع�شكرية 

ر�شم �شورة لواقع انت�شاره. وقد ا�شتقبلت 

الطبابة الع�شكرية يف العام 2017 حواىل 

مقارنًة  كبري  رق��ٌم  وه��ذا  حالة،   1400

ينبغي  ذل��ك،  مع  املا�شية.  بال�شنوات 

ال  امل�شابني  عدد  ارتفاع  اأّن  اإىل  التنّبه 

بات  ال�شرطان  ك��ون  اإىل  فقط  يعود 

اأن  ي�شيب اأعداًدا اأكرب. فمن الطبيعي 

ترتفع اأعداد امل�شابني مع زيادة الكثافة 

ال�شكانية، كما اأّن العالجات املتطّورة 

ال�شابق،  اأكرث من  امل�شاب  اأطالت عمر 

ي�شاف اإىل ذلك الوعي والك�شف املبكر 

الفحو�شات  خ��الل  م��ن  امل��ر���ض  على 

الدورية التي بداأ ي�شتجيب لها اللبنانيون 

تدارًكا لتفاقم الو�شع.

االأنواع االأكث �سيوًعا

بّينت االإح�شاءات العاملية اأّن ال�شرطان 

عند  الثدي  �شرطان  هو  �شيوًعا  االأك��رث 

الن�شاء، اإذ ت�شّكل ن�شبة االإ�شابة به %29 

يف  ال�شرطان.  مل�شابي  الكلي  العدد  من 

عند  الربو�شتات  �شرطان  الثانية  الدرجة 

�شرطان  يليهما   ،%26 بن�شبة  الرجال 

الرئة بن�شبة 14% عند الرجال و13% عند 

بن�شبة  القولون  �شرطان  ياأتي  ثّم  الن�شاء، 

املثانة  �شرطان  وبعده  اجلن�شني  عند   %8

عند الرجال بن�شبة %7.

�شّجلت  فقد  حملًيا،  اأّم��ا 

ال�شحة  وزارة  اإح�������ش���اءات 

اللبنانية )للعام 2015(، االآتي: 

من اأ�شل 13.000 اإ�شابة �شنوًيا، 

)ما  ثدي  �شرطان  حالة   2000

يليها  ال���%22(،  تقريًبا  يوازي 

بني  رئ��ة  �شرطان  حالة   1200

تقريًبا(،   %10( ون�شاء  رج��ال 

)ح��واىل  برو�شتات  �شرطان  حالة  ف���900 

اأّن احلاالت االأكرث �شعوبة  ال�8%(. غري 

بالدرجة  كانت  لل�شفاء،  التماثل  يف 

يعرف  الذي  الرئة  �شرطان  حاالت  االأوىل 

.The Killer بال�شرطان القاتل

العوامل امل�سرطنة والوقاية منها

عّرف  ذات��ه،  بحّد  املر�ض  اإىل  بالعودة 

على  ال�شرطان  يون�ض  الطبيب  الرائد 

منتظم  وغري  طبيعي  غري  تكاثر  اأّن��ه 

اجل�شم  من  معّينة  منطقة  يف  للخاليا 

ُيطَلق  كتلة  ت�شّكل  اإىل  ي���وؤدي  م��ا 

بدوره  »ال��ورم«  يبداأ  »ورم«.  اإ�شم  عليها 

جماورة،  اأن�شجة  على  ليوؤّثر  بالتكاثر 

وميكن اأن ينت�شر يف اجل�شم كّله من 

خالل االأوعية الدموية واللمفاوية.

لالإ�شابة  حم��ّدد  �شبب  هناك  لي�ض 

م�شرطنة  عوامل  هناك  بل  بال�شرطان، 

ت���وؤدي  ق��د  خمتلفة   Carcinogens
لالإ�شابة به، وياأتي يف مقّدمتها التدخني 

 %30 ح��واىل  عن  امل�شوؤول  العامل  )وه��و 

حاالت  من  و%90  اخلبيثة  االأورام  من 

يف  واالإف���راط  ال��رئ��ة(،  �شرطان  يف  امل��وت 

االإ�شابة  اإىل  ي��وؤدي  )قد  الكحول  �شرب 

ب�����ش��رط��ان ال��ف��م وال��ب��ل��ع��وم واحل��ن��ج��رة 

البيئية  ال��ع��وام��ل  ك��ذل��ك،  وامل����ريء(. 

ميكن  والربة  واملياه  الهواء  كتلّوث 

بات مر�س ال�سرطان من اأكث االأمرا�س انت�ساًرا عاملًيا، اإذ اأثبتت الدرا�سات اأّن رجاًل من اثنني وامراأة 

من ثالثة معّر�سون لالإ�سابة به. وعلى ال�سعيد املحّلي، اأظهرت اإح�ساءات منظمة ال�سحة العاملية 

اأّن هناك حواىل 242 م�ساًبا باملر�س بني كّل 100 األف لبناين، فيما �ُسّجلت يف الل2018 اأكث من 17 

ا اأّن  األف اإ�سابة جديدة، ونحو 9 اآالف وفاة باملر�س. هذه االأرقام بدت �سادمة للبنانيني، خ�سو�سً

ن�سبة التلّوث العالية هي من العوامل امل�سّببة للمر�س اخلبيث.

االأنواع االأكث انت�ساًرا من هذا املر�س واأعرا�سه 

عالجاته  اإىل  باالإ�سافة  منه،  الوقاية  و�سبل 

رئي�س  عنها  يتحّدث  املبكر  الت�سخي�س  واأهمّية 

يف  واالخت�سا�سي  امل�ستع�سية  االأمرا�س  فرع 

الع�سكري  امل�ست�سفى  يف  واالأورام  الدم  اأمرا�س 

املركزي، الرائد الطبيب اأحمد يون�س.

طب 
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العديد  عن  بدورها  م�شوؤولة  تكون  اأن 

من ال�شرطانات، والدخان املت�شاعد من 

املعامل وامل�شانع يوؤدي اإىل خطر االإ�شابة 

 .Mesothelioma ب�شرطان غ�شاء الرئة

كالتهاب  املزمنة  االلتهابات  وت��وؤدي 

االإ���ش��اب��ة  اإىل  م��ث��اًل  ال��وب��ائ��ي  ال��ك��ب��د 

ب�����ش��رط��ان ال��ك��ب��د، وال��ف��ريو���ش��ات، 

 HPV الب�شري  احلليمي  كالفريو�ض 

الذي ي�شّبب �شرطان الرحم وعنق الرحم 

ال�شم�ض  الأ�شّعة  التعّر�ض  الن�شاء،  عند 

اإىل �شرطان اجللد،  امل�شّرة قد يوؤدي بدوره 

اال�شتعداد  ذك��ره  �شبق  ما  اإىل  وي�شاف 

غري  االأطعمة  وتناول  واجليني،  الوراثي 

االأ�شباب  من  وغريها  والبدانة،  ال�شحّية 

التي قد توؤدي لالإ�شابة باملر�ض. مع ذلك، 

هناك اأ�شخا�ض ي�شابون باملر�ض من دون 

العوامل  هذه  من  اأّي  لديهم  يكون  اأن 

ولكن  م�شرطنة.  كعوامل  املعروفة 

تبقى الوقاية »خ�شبة اخلال�ض« اإذ متنع 

االإ�شابة باملر�ض اإىل حّد %40.

الت�سخي�س املبكر

غاية  يف  اأمًرا  املبكر  الت�شخي�ض  يعترب 

وانت�شاره،  ال�شرطان  منو  ملنع  االأهمّية 

مراحله  يف  املر�ض  عالج  االأ�شهل  فمن 

وتكون  حجًما  اأ�شغر  يكون  اإذ  االأوىل 

ال  بكثري،  اأك��رب  عالجه  جناح  فر�ض 

تن�شاأ  ال�شرطان  اأن��واع  بع�ض  واأّن  �شيما 

قبل  اأي  الت�شرطن،  قبل  ما  مراحل  من 

ينطبق  وه��ذا  خبيث.  ورم  اإىل  حتّولها 

ك�شرطان  االأن��واع،  من  الكثري  على 

والثدي  الرحم،  وعنق  واجللد،  القولون، 

والربو�شتات...

ي��ع��ت��رب ���ش��رط��ان ال��ق��ول��ون 

اإذ  خ��ا���ض،  ب�شكل  خبيًثا 

مدى  على  وينمو  يتطّور  قد 

اأي  ظهور  دون  م��ن  �شنوات 

املبكرة.  املراحل  يف  اأعرا�ض 

القولون  تنظري  خ��الل  وم��ن 

ميكن اإزالة االأورام احلميدة 

اإىل  تطّورها  قبل  وجدت  اإذا 

يكون  قد  ال��ذي  اخلبيث  ال��ورم  مرحلة 

قاتاًل.

اجللد  �شرطان  عن  املبكر  الك�شف 

تظهر  الذين  لالأ�شخا�ض  ع��ادًة  �شروري 

البقع  اأو  ال�شامات  من  الكثري  لديهم 

البي�شاء  الب�شرة  والأ�شحاب  اجللدية، 

الكلف  اأو  النم�ض  وجود  يعانون  الذين 

بن�شبة كبرية.

الرحم  �شرطان عنق  وميكن ك�شف 

اإج����راء فح�ض  ب��داي��ات��ه م��ن خ��الل  يف 

مّما  دورّي،  ب�شكل  الرحم  عنق  م�شح 

قد  ت��غ��رّيات  اأّي  ع��الج  فر�ض  ي�شاعف 

خبيث.  ورم  اإىل  تتحّول  اأن  قبل  ت�شيبه 

للثدي،  ال�شعاعي  الت�شوير  فاإّن  كذلك، 

الوقت  يف  �شيوًعا  االأك��رث  الو�شيلة  هو 

الراهن للك�شف عن التغريات املر�شية 

يف االأن�شجة يف وقٍت مبكر.

االأورام  من  يعترب  الربو�شتات  �شرطان 

اإاّل  ت�شخي�شها  ميكن  ال  التي  اخلبيثة 

الرجال  على  لذلك  متاأخرة،  مراحل  يف 

بالفح�ض  يقوموا  اأن  العمر  منت�شف  يف 

اأّي  ظهور  انتظار  دون  من  به،  اخلا�ض 

اأعرا�ض.

عالجات متطّورة

االأمرا�ض  فرع  رئي�ض  يذّكر 

امل�شت�شفى  يف  امل�شتع�شية 

اأّن  امل���رك���زي،  الع�شكري 

مر�ض  يقتلهم  الذين  ن�شبة 

عام  من  تتناق�ض  ال�شرطان 

ن�شبة  ترتفع  بينما  الآخ���ر، 

اأو يعي�شون ملّدة  الذين ي�شفون 

تظهر  الن�شب  وه��ذه  اأط��ول. 

وا�شحة يف الطبابة الع�شكرية 

على وجه اخل�شو�ض، وذلك بعد تطويرها 

اأق�شام  يف  امل�شتخدم  االإلكروين  النظام 

يف  ي�شمح  وال��ذي  واالأورام،  ال��دم  اأمرا�ض 

الطبي  امللف  على  االط��الع  وق��ت  اأّي 

الطبية  املعلومات  ومعرفة  مري�ض  الأّي 

ة به جميعها. اخلا�شّ

ت�شهد  يون�ض:  الطبيب  الرائد  وي�شيف 

تقّدًما  ال�شرطان  اأم��را���ض  ع��الج��ات 

املتوا�شلة  ال��درا���ش��ات  بف�شل  ي��وم��ًي��ا 

تتغرّي  ال��ت��ي  العاملية  وال��ربوت��وك��والت 

يتيح  ما  وه��ذا  �شريع.  ب�شكل  وتتطّور 

فاعلية  اأك��رث  وعالجات  اأدوي��ة  تاأمني 

ا اأكرب لل�شفاء. وبالتايل فر�شً

لكّل ت�شخي�ض عالج حمّدد، ممكن 

اأو  �شعاعًيا،  اأو  ج��راح��ًي��ا،  يكون  اأن 

العالجات  هذه  جمموع  اأو  كيمائًيا 

مًعا. وباالإ�شافة اإىل هذه العالجات التي 

باتت معروفة، هناك العالج البيولوجي 

اجل�شم  يعمل على خلل حمّدد يف  الذي 

وع��ق��اق��ري. وهناك  اأدوي����ة  م��ن خ��الل 

يحّفز  ال��ذي  ال�شريري  املناعي  ال��ع��الج 

نف�شه ملحاربة  املري�ض  لدى  املناعة  جهاز 

الورم، وهو ُيعتمد لدى امل�شابني ب�شرطان 

الرئة مثاًل عندما تظهر يف فحو�شاتهم 

من  ن  يح�شّ ما  عالية،   PDL1 ال�  ن�شبة 

حالتهم ال�شحية.

يون�ض  الطبيب  الرائد  يوؤّكد  اأخ��رًيا، 

العالجات متوافرة جميعها يف  اأّن هذه 

امل�شت�شفى الع�شكري املركزي وبالنوعية 

االأف�شل، واأطباء امل�شت�شفى يبذلون اأق�شى 

اآخر  ويتابعون  املجال،  هذا  يف  جهودهم 

املوؤمترات  اأهّم  يف  وي�شاركون  التطورات 

الربوتوكوالت  اأحدث  ال�شتقدام  العاملية 

وتطبيقها باأعلى درجات االحراف.
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نومه،  من  »نعيم«  نه�ض   

لبع�ض  ���ش��ري��ره  يف  وج��ل�����ض 

مهموًما  ي��ف��ّك��ر  ال��وق��ت 

ح���زي���ًن���ا. ث���م ان���زل���ق عن 

�شرفة  اإىل  وخرج  الهّمة،  �شعيف  ال�شرير 

اأ�شطح  بني  ناظريه  ينّقل  ال�شّيقة  بيته 

املحيطة  ال��غ��ّن��اء  واجل��ن��ائ��ن  القرميد 

ه  ربَّ عاتَب  حوله.  من  اجلميلة  باملنازل 

الذي اأعطى النا�ض ومل يعِطه وهو الرجل 

عماًل  يوًما  اأتى  ما  الذي  ال�شالح  املوؤمن 

قبيًحا، وما دخل قر�ض جيبه اإاّل مغ�شواًل 

بعرق التعب.

خرجت  حتى  وق��ت  طويل  مي�ِض  مل   

من  وقليل  القهوة  بركوة  زوجته  اإليه 

من  طويلة  بالئحة  ا  واأي�شً الكعك، 

ال�شوق  اإىل  ذه��ب��َت  »ه���اّل  احل��اج��ات: 

وابتعَت لنا هذه«.

 - كّلها!! قال وبلع ريقه.

اإىل  ذه��ب��وا  االأوالد  ف���ارغ.  البيت   -

زيتون،  »بعرائ�ض«  ول��دي-  يا  املدر�شة- 

قالت واغرورقت عيناها بالدموع.

يا  ك��ّل��ه��ا  ثمنها  اأم��ل��ك  ل�����ش��ُت   -  

الأقب�ض  بعد  اأّي��ام  �شّتة  بقي  »�ُشَمّية«. 

مرّتبي.

و�شطبت  الورقة،  �شمّية  اأخذت  عندئٍذ   

ثم  �شرائه،  تاأجيل  ميكن  م��ا  منها 

ناولتها زوجها: »هذه فقط االآن«.

يريد  وفتح اخلزانة   دخل نعيم غرفته، 

تبديل مالب�شه. اأخذ اآخر قمي�ض ا�شراه 

وارتداه من غري  يذكره،  يعد  بتاريخ مل 

واإىل  باخ  الذي  لونه  اإىل  النظر  يطيل  اأن 

ثم  االه���راء.  يعريها  ب��داأ  التي  الياقة 

من  باأف�شل  لي�شت  حاله  �شروااًل  ارت��دى 

حذاءين  يف  قدميه  ود�ّض  القمي�ض،  حال 

وغرّي  �شبغهما  مّرة  كم  يعرف  يعد  مل 

االإ�شكايّف نعَليهما. وخرج ال يفّكر يف 

�شيء لقناعته باأن طول التفكري جملبة 

للهّم، والهّم ال يغرّي من حاٍل اإىل حال.

ذلك  يف  الهوينى  ي�شري  ك��ان  وبينما   

ال�شاعني  ب��ال��ن��ا���ض  امل��زدح��م  ال�����ش��ارع 

وح��اج��ت��ه،  رزق���ه  اإىل  ك���لٌّ 

�شاحبه  ر�شف  بحانوت  م��رَّ 

�شناديق  ع��ّدة  مدخله  عند 

فيها  و���ش��ع  بال�شتيكية 

م���ن اخل�����ش��ار وال��ف��اك��ه��ة 

واإذ وقف نعيم  واألواًنا.  اأ�شناًفا 

املرتفعة  اأ�شعارها  ي�شتعر�ض 

رّث  اجل�شم،  �شئيل  رجل  َق��ِدَم  بح�شرة، 

الثياب، وعلى حمّياه تلوح كّل اأمارات 

العوز. ومبروره من هناك �شدمت قدُمه 

من  عليها  ما  فانهار  ال�شناديق؛  اإحدى 

خ�شار، وتبعرث يف كّل اجّتاه؛ فما كان 

من  نهره  اأن  اإاّل  احلانوت  �شاحب  من 

الداخل: »هيه. ماذا فعلت؟!«. ثم خرج 

غا�شًبا: »اأاأعمى اأنت!«.

 - يف احلقيقة اإين اأب�شر بعني واحدة.

 - افتْحها جّيًدا اإًذا... �شاعدين يف جمع 

ما تبعرث، هّيا.

اخل�شار  يلتقط  وانحنى  قال  حا�شر،   -  

بيده الي�شرى.

ا. لي�ض لدينا النهار   - حّرِك اليمنى اأي�شً

كّله.

 - ال اأ�شتطيع حتريكها يا �شّيدي. اإنها 

ياب�شة كعود حطب.

ي�شاعدهما.  ا  اأي�شً نعيم  انحنى   عندئٍذ 

الواحدة  العني  ذو  الرجل  وهّم  انتهوا  ومّلا 

اإىل  ودعاه  نعيم،  ا�شتمهله  باالن�شراف، 

قريب  مقهى  يف  قهوة  فنجان  احت�شاء 

لنف�شه،  وراأى يف حاله عزاًء  له  رقَّ  بعدما 

بعينيه  يحتفظ  زال  ما  هو  االأق��ّل  فعلى 

مًعا.  يديه  حتريك  وي�شتطيع  االثنتني، 

�شاكًرا  الدعوة  الرجل  قِبَل  اأن  وك��ان 

ا. ممتنًّ

 يف املقهى اأخذ نعيم ر�شفة من فنجانه، 

و�شاأل �شاحَبه عّما به؛ فاأجاب: »يف اآخر 

قذيفة  �شقطت  املدينة  يف  قتال  جولة 

اإاّل  وعيي  اأ�شتعد  فلم  مني؛  مقربة  على 

كما  لكن،  احلكومّي.  امل�شت�شفى  يف 

يدي«.  ْت  و�ُشلَّ عيني  فقدُت  فقد  ت��رى، 

قال، وملعت الدمعة يف عينه ال�شليمة.

 - ا�شكْر رّبك يا اأخي...

 - ناجي. اإ�شمي ناجي.

اأخي ناجي الأنك ما   - ا�شكر رّبك يا 

زلت على قيد احلياة.

لقد  اأحياها!!  التي  هي  حياة  واأّي   -  

ا�شتغنى رّب عملي عني، و�شرفني الأنني 

مل اأعد اأ�شتطيع اأن اأخدمه كما كنت 

من  اأدور  اأن��ا  وه��ا  اإ�شابتي.  قبل  اأفعل 

عمل  عن  باحًثا  مكان  اإىل  مكان 

يوؤّمن لقمة اأوالدي وال اأجد.

 - األله كرمي يا اأخي، األله كرمي. ما 

من �ِشّدة اإاّل يعقبها فرج. قال ال�شاعر:

حلقاُتها  ا�شتحكمْت  ومّل��ا  �شاقْت 

ها ال ُتفَرُج. ُفرَجْت وكنُت اأظنُّ

 - �شّدْقني اإن قلت لك اإنني مل اأعد اأريد 

الذين  مع  اآنذاك  متُّ  ليتني  يا  احلياة. 

ماتوا.

 م�شت حلظات من ال�شمت الأّن نعيًما 

مل يجد ما يقول بعد، وال �شاحبه اأحّب اأن 

ي�شيف اأكرث. وقبل اأن ينهيا قهوتهما، 

الداخل،  اإىل  الباب  يعرب  رج��اًل  �شاهدا 

بنّظارتني  عينيه  يحجب  كان  لكنه 

�شوداوين، وينّقل قدميه بخطوات ق�شرية 

مرّددة م�شتعيًنا ب�شاّب مي�شك بذراعه.

اأرك��ان  من  رك��ن  يف  االثنان  جل�ض   

ق�صة ق�صرية

يكتبها: العميد الركن املتقاعد اإميل منذر

لَك احلمُد يا األله
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املقهى قبل اأن ي�شاأل ال�شابُّ الرجَل: ماذا 

تريد اأن تتناول يا اأبي؟

ال�شمَّ  يقّدمون  كانوا  اإن  �َشْلهْم   -  

ههنا.

 - ملاذا تقول مثل هذا الكالم يا اأبِت؟!!

اأري���د احل��ي��اة. لقد  اأع���د   - الأن��ن��ي مل 

ال  واأن��ا  ال،  كيف  كرهتها.  �شئمُتها. 

اأ�شتطيع اأن اأب�شر!! ال اأ�شتطيع اأن اأتبنّيَ 

دربي!! نهاري مثل ليلي. ت�شرق ال�شم�ض 

وال اأراها، وتتفّتح االأزهار يف حقول الربيع 

اأب�شرها. واأكرث ما يحّز يف نف�شي هو  وال 

اأنني ال اأقدر اأن اأراك يا ولدي. هكذا قال 

يحّدث  كَمن  ف��اأردف  �شوته؛  واختنق 

نف�شه: رحَم الله الذي قال:

ها احلياة فما اأع�جَب اإال من  تعٌب كلُّ

راغٍب يف ازدياِد.

م�شامع  اإىل  يتناهى  احلوار  هذا  كان   

ناجي:  قال  توّقف،  فلّما  وناجي.  نعيم 

اأتعرف يا �شديقي؟

 - ماذا؟

 - قبل اليوم عاتبُت رّبي كثرًيا الأنه اأخذ 

عيًنا من عينّي. لكّن هذا االأعمى فتح 

ب�شريتي الأحمد الله الذي حفظ يل عيني 

يرى  اأن  ي�شتطيع  ال  امل�شكني  الثانية. 

اأنا،  فيما  ال�شم�ض،  ونور  الطبيعة  جمال 

ولو بعني واحدة، اأ�شتطيع. هو ال يقدر اأن 

يب�شر وجه ابنه ليعرف اإن كان فرًحا اأم 

ا. اأما اأنا، واحلمد  حزيًنا، قلًقا اأم مطمئنًّ

لله، فقادر على روؤية وجوه اأوالدي ومعرفة 

ما بهم قبل اأن يتكّلموا. هكذا قال، 

�شاحمني  وهتف:  العالء  اإىل  ب�شره  ورفع 

لقد  الرحيم.  اإلهي  يا  يل  اغفر  األله.  يا 

اأ�شاأُت اإليك، واأنكرت نَِعمك، وعميُت 

فقد  اليوم  اأما  وعطاياك.  هباتك  عن 

انفتحت ب�شريتي واأب�شرت.

 ما اأنهى الرجل مناجاة رّبه حتى هاج 

وازدح��م كثريون  وم��اج،  املقهى  يف  َمن 

خارًجا  هّبوا  بع�شهم  فيما  النوافذ،  اإزاء 

ذلك  يجري،  ما  ملعرفة  الف�شول  يدفعهم 

اأّن امراأة خرجت اإىل �شرفة بيتها العالية 

ال�شارع.  اإىل  فوق  من  نف�شها  رمَي  تريد 

احلاجز  ف��وق  ج�شدها  تطوي  اأن  وقبل 

ورّدتاها  امراأتان  بها  اأم�شكْت  املعديّن، 

يف  وتقفز  ت�شيح  فاأخذت  اخللف؛  اإىل 

»دع��اين.  االف���الت:  حم��اول��ًة  مكانها 

بولدّي. ما معنى حياتي  اأحلق  اتركاين 

من دونهما! ملاذا اأحيا بعدهما، ملاذا!«. 

خّديها  وت�����ش��رب  تبكي  راح���ت  ث��م 

اإىل  بها  ت�شّدان  ورفيقتاها  بكّفيها، 

اأطلق نعيم زفرة حّرى،  اإذ ذاك  الداخل. 

وقال: اإرحْم عبيدك يا األله. ثم اأ�شاف:

كلُّ َمن تلقاُه ي�شكو دهَرُه ليَت �ِشعري 

هذِه الدنيا ملَْن!

�شاأل االأعمى  االأمر؟ ماذا يح�شل؟   - ما 

ثم  اخلرب  م�شتطلًعا  خرج  بعدما  ابَنه 

دخل.

فقدت  اإن��ه��ا  يقولون  م�شكينة.   -  

م��رّوع.  �شري  بحادث  يومني  منذ  ولديها 

لقد كانت، بعد وفاة زوجها، حتيا من 

يبَق  ومل  ابناها  ُقتل  اأوالدها، حتى  اأجل 

لها �شوى بنت وحيدة.

واحتجز  ذراَعيه،  االأعمى  مدَّ  عندئٍذ   

متهّدج  وب�شوت  يه،  كفَّ بني  ابنه  يد 

و�شفتني مرتع�شتني قال: »اقرْب مني يا 

ولدي. هاِت راأ�شك اأرِْحه على كتفي... 

اأح��م��دك ي��ا رّب���ي الأن���ك ���ش��ربَت على 

�شكواي وتذّمري. اأ�شكرك يا اإلهي على 

ب�شري،  اأخذَت  لقد  علّي.  به  اأنعمت  ما 

اإذا �شئَت ُخْذ  لكنك حفظت يل ابني. 

ما  هّمني  ما  �شّحتي.  خذ  �شمعي.  بعُد 

دمُت قادًرا على مل�ض يد ولدي و�شّم رائحة 

ثيابه!«. هكذا قال وبكى كثرًيا قبل 

�شوب  ويّتجهان  ابنه  مبعونة  ينه�ض  اأن 

الباب.

ا، �شمعه ناجي ونعيم.   هذا احلوار، اأي�شً

بال�شمت  معت�شمني  بقيا  لكنهما 

زجاج،  من  بعيون  اخلارج  اإىل  وينظران 

ط  متو�شّ رج��ل  اأمامهما  من  م��ّر  حتى 

غري  ذقنه  اأ�شعث،  طويل  �شعره  العمر، 

عليها  الدهر  اأك��ل  مالب�شه  حليق، 

و�شرب، بع�ض قمي�شه فوق �شرواله وبع�شه 

االآخر حتته. وكان مي�شي مرّنًحا. ب�شره 

ت�شربان  فكانتا  يداه  اأما  قدميه،  بني 

الهواء. وقف يف الطريق. اأجال الطْرف يف 

اأن يرّد  كّل اجّتاه. و�شتم ولعن من غري 

عليه اأحد.

 - َمن هذا؟ اأتعرفه؟ �شاأل ناجي نعيًما.

 - يقال له �شعيد املجنون.

 - اإيه والله. كّل جمنون �شعيد.

بلغ  حتى  بالنظر  يرافقانه  راح��ا  ثم   

تقاطع طرق يقف عنده �شرطّي �شري.

 - قْف يا �شعيد، قال ال�شرطّي.

 - حا�شر يا اأفندي، اأجاب وفعل بقدمه 

الفرامل؛  ة  مدا�شّ ي�شغط  ال�شائق  فعَل 

فاأ�شحك كّل َمن راآه.

املتوّقفة  ال�شّيارة  اج��ت��زَت  كيف   -  

هناك ومل ت�شتخدم املنّبه! اأما من منّبه 

يف �شّيارتك؟

 - بلى، قال وقّلَد �شوت املنّبه.

نّظمُت  واإال  ثانية  م��ّرة  تخطئ  ال   -  

بحّقك �شبًطا.

 - حا�شر يا اأفندي.

 - هّيا انطلق، قال ال�شرطّي ومل ي�شتطع 

عندما  ال�شحك  عن  نف�شه  ميلك  اأن 

اأزيز  رك�ض �شعيد حمدًثا �شوًتا يحاكي 

االإطارات على اإ�شفلت الطريق.

ا من �شرفة بيتها   هذا امل�شهد راأته اأي�شً

بع�ض  منذ  االنتحار  حاولت  التي  امل��راأة 

لقد  ق��ّط.  ت�شحك  مل  لكنها  الوقت، 

بدْت �شاكنة كتمثال من حجر، ذلك 

ج�شمها  يف  فعل  قد  ك��ان  املهّدئ  اأّن 

ال�شارع  اإىل  ابنتها  بها  نزلْت  ومّلا  فعله. 

تبقى  ف��ال  نف�شها  ع��ن  قلياًل  ل���رّوح 
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ق�صة ق�صرية

نحوها  تقّدم  واأحزانها،  بيتها  حبي�شة 

عن  تعبرًيا  عليها  لل�شالم  عارفوها 

كذلك  ُم�شابها.  يف  معها  ت�شامنهم 

فعل نعيم وناجي.

 - رحَم الله ولديِك يا اأختاه، قال نعيم. 

ليمنَّ الله عليِك بال�شرب وال�شلوان.

�شنجرع منها كّلنا،  الكاأ�ض   - هذه 

قال  حينه،  يحني  متى  يعرف  اأح��د  وال 

ناجي.

 - ثّمة يف االأر�ض َمن قا�شى اأكرث مني 

�شرب  لكنه  عانيت.  مّم��ا  اأ�شّد  وعانى 

وم��ا حتّملت. يف  ���ش��ربت، وحت��ّم��ل  وم��ا 

الله  برحمة  اإمياين  فقدت  ياأ�ض  حلظة 

اإلهنا  اأف��ع��ل.  اأن  ب��ي  يجدر  يكن  ومل 

َمن  وهو  اأعطى  َمن  هو  ورحيم.  حمّب 

اأخذ؛ فلتكْن م�شيئته كما يف ال�شماء 

قالت،  هكذا  االأر����ض.  على  كذلك 

واأ�شافت:  بيديها،  دمعتيها  وم�شحت 

بعدما راأيت و�شمعت من �شعيد املجنون 

ما راأيت و�شمعت، تذّكرُت مقدار كرم 

اإلهي واإنعامه علّي. لقد اأخذ ولدّي، لكنه 

ترك يل بقّية عقل وِحْلم حتى اأ�شتغفره 

هذا  اأم��ا  غ�شبي.  ون��وب��ات  اإمي��اين  قّلة 

امل�شكني فقد ذهب عقله بعدما ق�شت 

زوجته وابنته الوحيدة يف حريق اأتى على 

كّل حمتويات بيته؛ فاأ�شبح اأ�شحوكة 

عقله  ذهب  واالإن�شانية.  االإميان  فاقدي 

اأبناء رجاء وقيامة ال  اأننا  ومل يعد يعرف 

اأبناء موت واأحزان.

ثم  هناك.  من  ونعيم  ناجي  ان�شرف   

مّر  واإذ  قريب.  بلقاء  وع��د  على  افرقا 

حاجاته  ابتاع  احلوانيت،  باأحد  نعيم 

يعرفه  حلوايّن  على  ع��ّرج  ثم  كّلها. 

وانتقى قالًبا كبرًيا من احللوى.

قال  الثمن،  اأحمل  ل�شت  لكنني   -  

نعيم بخجل.

 - َمن طالبك به؟! خْذ ما �شئت؛ فاأنت 

ا على اأحد. رجل �شريف ال تاأكل قر�شً

 حمل نعيم القالب، واأخذ طريق العودة 

و�شل  ومّلا  �شيء.  على  يلوي  ال  البيت  اإىل 

ودخ���������ل، ن�����ادى 

زوج���ت���ه: »خ���ذي 

هذا مني«.

 - ما هذا؟!

حلوى.  قالب   -  

نريد  االأوالد.  نادي 

اأن نحتفل.

مَب!  نحتفل!   -  

����ش���األ���ت. ومّل����ا مل 

نادت  جواًبا،  تلَق 

فح�شروا  اأوالده���ا؛ 

اإذ  احل��������ال.  يف 

نعيم  ف��ت��ح  ذاك 

حتوي  التي  العلبة 

والأّول  اأفراد عائلته.  القالب، وجل�ض بني 

ن�شكرك  فيها:  ق��ال  �شالة  ت��ال  م��ّرة 

علينا  اأنعمَت  الأن��ك  اإلهنا  ال��رّب  اأيها 

ب�شقف يظّلل روؤو�شنا فيما الكثريون ال 

حياتنا  حتفظ  خبز  وبلقمة  لهم،  ماأوى 

وماليني النا�ض ميوتون يف االأر�ض جوًعا. 

اإىل َمن  اأنظر بعني احل�شد  اليوم لن  بعد 

واأعطيته ما مل  رزقتنا  اأكرث مّما  رزقته 

احلكيم  الكرمي  االأب  اأن��ت  ُتعطنا. 

الذي يعرف كيف يوّزع عطاياه.

 ما اأنهى نعيم �شالة ال�شكر هذه حتى 

كان بع�ض احمرار يلوح يف بيا�ض عينيه 

من دمع حبي�ض. طلب من اأ�شغر االأوالد 

اأن يق�ّض القالب؛ ففعل. ومّلا �شئل تف�شرًيا 

اأم�ض يف كتاب  مِلا يحدث، قال: »قراأُت 

اأّن غراًبا ذهب اإىل طائر بجع، وقال له: ال 

بّد من اأنك �شعيد لبيا�ض ري�شك، فيما 

اأنا تع�ض الأين اأ�شود. مَب ت�شري علّي الأ�شعر 

ببع�ض ال�شلوان؟ اأجاب طائر البجع: لقد 

اأخطاأَت، يا �شديقي، اإذ ظننَتني �شعيًدا. 

اأنا �شقّي الأْن لي�ض يل اإال لون واحد، فيما 

األوان زاهية كثرية. فما  ون  لري�ض احل�شّ

اأ�شعده وما اأ�شقاين!

له:  وق��ال  ون،  احل�شّ اإىل  الغراب  ذهب   

تن�شحني  مَب  �شاِح!  يا  األوانك  اأجمل  ما 

الذي خّلفه  الأطرد من قلبي هذا احلزن 

وقد  ون  احل�شّ اأج���اب  ل��وين؟  ���ش��واد  فيه 

كيف  ق��ل��ب��ه:  ال��ك��اآب��ة  اكت�شحت 

حت�شبني �شعيًدا بهذه الري�شات الق�شرية!! 

اأريا�ض  ذا  كالطاوو�ض  ُخلقُت  ليتني  يا 

طويلة جميلة.

قف�ض  يف  الطاوو�ض  اإىل  الغراب  ذه��ب   

بجمال  اأ�شعدك  ما  ل��ه:  وق��ال  الطيور، 

ري�شاتك! كيف يل، اأنا االأ�شود، اأن األقى 

الطاوو�ض  خف�ض  ذاك  اإذ  العزاء؟  بع�ض 

وبكى:  راأ�شه  واأناخ  الطويل،  امللّون  ذيله 

اأيها  حرّيتك  على  اأح�����ش��دك  »ك��م 

ت��راين،  كما  اأن��ا،  املحظوظ!  ال�شديق 

اأن  علّي  اللعني.  القف�ض  ه��ذا  حبي�ض 

اأر�شى مبا يقّدمونه يل من طعام و�شراب. 

ملعب،  الوا�شع  الف�شاء  فلَك  اأن��ت  اأم��ا 

ماأكل  ال�شواقي  ودم��وع  البيادر  وَح��ّب 

وم�شرب. عندئٍذ طار الغراب بعيًدا ي�شرب 

وي�شكره  رّبه  وي�شّبح  بجناحيه،  الريح 

على نعمة مل يكن قبل اليوم يراها«.

 ما اأنهى نعيم حكايته حتى طاأطاأت 

دمعتني  وم�شحت  راأ�شها،  �شمّية  زوجته 

�شالتا على خّديها: »نحمدك اأيها الرّب 

اأنعمَت به علينا«؛  اإلهنا على كّل ما 

يا  لك  »احلمد  واحد:  ب�شوت  االأوالد  فرّد 

ي�شع  وهو  اأباه  ف�شاأل  ال�شغري  اأما  األّله«. 

كان  اإذ  ثانية  حلوى  قطعة  �شحنه  يف 

وًنا  وح�شّ بجع  وطائر  غراًبا  مّرة  راأى  قد 

كّل  حدث  »اأج��ل.  فاأجاب:  ا؛  وطاوو�شً

ذلك اليوم«. ثم ق�ّض على اجلميع كّل 

ما راأى يف ال�شوق و�شمع.
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ن���ع���ت ق���ي���ادة 

اجلندي  اجلي�ش 

ه�����ادي اأح��م��د 

ج���ع���ف���ر ال����ذي 

ت�����وفيّ ب��ت��اري��خ 

.2018/10/12

مواليد  م��ن   -

 1 9 9 4 /1 2 /2 2

احل���ري���ق���ة،  ف 

الهرمل،  ق�ضاء 

حم�����اف�����ظ�����ة 

بعلبك - الهرمل.

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

اخلدمة الفعلية بتاريخ 2017/12/12.

- من عداد لواء امل�ضاة الثامن - الكتيبة 85.

- حائز:

 • تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- عازب.

اجلي�ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

عاطف  ط��ارق  العريف 

بتاريخ  توفيّ  الذي  قما�ش 

.2018/10/12

م����وال����ي����د  م������ن   -

را�ضيا،  ف   ،1986/1/26

حمافظة  را�ضيا،  ق�ضاء 

البقاع.

دت  ُم������������ديّ  -

اعتباًرا  خدماته 

 ،2009/1/19 م��ن 

اخلدمة  اإىل  وُنقل 

بتاريخ  الفعلية 

.2011/12/24

ع����داد  م����ن   -

احلرا�ضة  كتيبة 

عن  وامل���داف���ع���ة 

م�����ط�����ار رف���ي���ق 

احلريري الدويل.

- حائز: 

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

قائد  العماد  تهنئة   •
تني. اجلي�ش مريّ

الداخلية  وزير  تهنئة   •
والبلديات.

- متاأهل بدون اأوالد.

يف �سجل 

اخللود

83 العدد 401

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش ال��ع��ري��ف 

بتاريخ  توفيّ  الذي  جنار  علي  ح�ضني 

.2018/10/9

ف   1973/11/15 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  بعلبك،  ق�ضاء  كفردب�ش 

بعلبك - الهرمل.

من  اع��ت��ب��اًرا  خدماته  دت  ُم���ديّ  -

اخل��دم��ة  اإىل  وُن��ق��ل   ،2006/8/11

الفعلية بتاريخ 2009/12/26.

- من عداد طبابة منطقة البقاع.

- حائز:

• و�ضام مكافحة االإرهاب.
• و�ضام التقدير الع�ضكري.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات. 
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث 
ات. مريّ

• تهنئة قائد الفوج.

- متاأهل بدون اأوالد.

العريف ح�سني علي جنار

اجلندي هادي اأحمد جعفرالعريف طارق عاطف قما�ش



 HOLY ت��ط��ب��ي��ق 

اأول  هو   LEBANON
اإل��ك��روين  تطبيق 

ُي��ع��ن��ى ب��ال�����ض��ي��اح��ة 

ل��ب��ن��ان،  ف  ال��دي��ن��ي��ة 

االإع��الم  وزارَت��ي  من  بدعم  ح��داد  ا  ف��ريّ نور  الدكتورة  اأطلقته 

وال�ضياحة ف لبنان.

واأر�ضه  لبنان  عن  عملي  دليل  هو  اب«  ليبانون-  »ه��ويل 

هذا  االأدي��ان.  بني  واحل��وار  امل�ضتدامة  التنمية  يدعم  املقد�ضة، 

فهو  ابة،  جذيّ �ضياحية  كوجهٍة  لبنان  م  يقديّ املجاين  التطبيق 

يجمع الكثري من املعلومات عن اأماكن العبادة ومعاملها لدى 

الطوائف امل�ضيحية واالإ�ضالمية، والطقو�ش، واالحتفاالت والعطل 

الدينية، وكذلك االأطباق واحللويات التي ُتَعد خالل املنا�ضبات 

ط ال�ضوء على املنتجعات واملطاعم ف جوار  الدينية، كما ي�ضليّ

املعابد الدينية.

�ضة التي لن  ع الكبري ف املواقع املقديّ ز التطبيق على التنويّ يركيّ

ها اإىل  جتدها ف الدليل العادي، من اأكرب اأماكن احلجيّ واأهميّ

ة ف قرى رائعة، باالإ�ضافة اإىل  اأ�ضغر الكنائ�ش واملعابد التاريخييّ

ي�ضني وخمتلف االحتفاالت  ن روزنامة باأعياد القديّ �ضفحة تت�ضميّ

ة. كما ميكن ا�ضتخدام التطبيق خالل زيارة البالد، اأو  الدينييّ

ح حمتوياته عرب االإنرنت  اال�ضتمتاع مبغامرات افرا�ضية وت�ضفيّ

لالأفراد  اأداًة  الدليل  هذا  ل  لي�ضكيّ العامل،  ف  مكان  اأي  من 

مات واجلمعيات ت�ضاعدهم ف التخطيط للقيام بزيارات  واملنظيّ

ة وتنظيم رحالت احلج واكت�ضاف لبنان. دينييّ

اإ�ضافة  خالل  من  التطبيق  هذا  اإغناء  اإمكان  اإىل  اإ�ضارة 

معلومات وحتديثها.

تكنولوجيا

اإعداد: ندين البلعة خريالله

Holy Lebanon
ال�سياحة الدينّية 

حلوار الأديان

ورقة اإخفاء اجلنود وال�سيارات

ر ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث��ني ج��ه��اًزا  ط����ويّ

واملركبات  اجل��ن��ود  اإخ��ف��اء  باإمكانه 

��ي«، وه��و جهاز  اأ���ض��م��وه »ورق���ة ال��ت��خ��فيّ

الكائنات عن  قادر على حجب  رقيق 

كامريات االأ�ضعة حتت احلمراء.

�ضماكة هذه الورقة اأقل من ميلليمر 

اأنه  اإال  تها  رقيّ من  الرغم  وعلى  واح��د، 

باإمكانها جعل الكائنات غري مرئية 

دون  من  الطائرات  اأمام  فاعل  ب�ضكل 

ال�ضيليكون  من  االأوراق  ُت�ضنع  طيار. 

اإخفاء  وميكنها  لالنحناء،  القابل 

حواىل 94% من �ضوء االأ�ضعة حتت احلمراء 

ال����ذي ت��واج��ه��ه، 

اأعدها  درا�ضة  وفق 

باحثون ف جامعة 

وي�����ض��ك��ون�����ض��ن-

وتعمل  مادي�ضون. 

»ورق�����ة االإخ���ف���اء 

من  ال���رق���ي���ق���ة« 

خ����الل ق��درت��ه��ا 

االأ�ضعة  نطاق  ف  ال�ضوء  امت�ضا�ش  على 

حتت احلمراء ذات الطول املوجي املتو�ضط 

املنبعث  ال�ضوء  من  نوع  )وه��و  والطويل 

درجة  بنف�ش  تكون  التي  االأج�ضام  من 

حرارة اجل�ضم الب�ضري(.

اجلهاز  هذا  ا�ضتخدام  الباحثون  ياأمل 

البقاء  ف  اتهم  ومعديّ اجلنود  مل�ضاعدة 

باأماٍن ف �ضاحات املعارك.
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وتطبيق  الرئي�ش  تطبيقها  قريًبا ف  في�ضبوك  �ضركة  ر  �ضتوفيّ

للم�ضتخدمني  الن�ضاط  معلومات  لوحة  لها،  التابع  اإن�ضتغرام 

لت�ضجيعهم على احلديّ من الوقت الذي يق�ضونه ف التطبيقات، 

ا�ضتخدامهم  مراقبة  ف  ت�ضاعدهم  جديدة  اأدوات  خالل  من 

ب�ضكٍل يومي.

وف  اإن�ضتغرام،  Your Activity �ضمن  �ضُت�ضمى  اللوحة  هذه 

ن  وميكيّ  ،Your Time On Facebook با�ضم  في�ضبوك 

�ضمن  يق�ضونه  ال��ذي  الوقت  متو�ضط  روؤي��ة  من  امل�ضتخدمني 

ي��وم  ف  ال��ت��ط��ب��ي��ق 

وميكنهم  د.  حم���ديّ

اخ���ت���ي���ار احل�����ض��ول 

اأن  بعد  تذكري  على 

نة على في�ضبوك اأو اإن�ضتغرام،  يكونوا قد ق�ضوا فرة زمنية معييّ

ا كتم  وذلك لت�ضجيعهم على ت�ضجيل اخلروج، وميكن اأي�ضً

دة من الزمن. االإ�ضعارات لفرة حمديّ

اإنه  اإذ  امل�ضتخدم،  عبء  على  تقع  االأكرب  امل�ضوؤولية  لكن 

له.  يومي  اأق�ضى  كحٍد  تعيينه  يريد  ما  حتديد  عن  م�ضوؤول 

اأن املبادرة تعترب مفيدة، لكنها لن ت�ضاعد  وعلى الرغم من 

ال�ضركة ف حتقيق اأرباح من االإعالنات، والتي تعتمد بدورها 

على زيادة عدد امل�ضتخدمني.

كيف تقراأ ر�سائل 

وات�ساب املحذوفة؟

املحذوفة،  الر�ضائل  بقراءة  ترغب  قد 

ي��ك��ن م��ت��اًح��ا على  اأم���ر مل  وه���و 

ممكًنا  اأ���ض��ب��ح  لكنه  وات�����ض��اب، 

بف�ضل تطبيقات اأتاحها مل�ضتخدميه.

 Whats ُي��دع��ى  االأول  التطبيق 

متجر  على  متوافر  وهو   Removed
اأندرويد، ويعر�ش للم�ضتخدم قائمة بالر�ضائل التي قام مر�ضلوها 

بحذفها بعد اإر�ضالها عرب وات�ضاب.

على  متوافر   ،Notification History ُيدعى  اآخر  وتطبيق 

ا�ضتقباله  يتم  ما  كل  تخزين  ته  ومهميّ واأبل،  غوغل  متجَري 

على الهاتف من اإ�ضعارات، مبا ف ذلك الر�ضائل امل�ضتقبلة على 

وات�ضاب، وبالتايل يتيح للم�ضتخدم قراءة الر�ضائل املحذوفة.

في�سبوك واإن�ستغرام للحّد من ال�ستخدام
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ون  الربوييّ الباحثون  د  يوؤكيّ

ة  اأنيّ مفهوم املهارات احل�ضابييّ

عليه  ك��ان  ا  عميّ اختلف 

كانت  وفيما  ابق.  ال�ضيّ ف 

الفكرة ال�ضائدة اأنيّ املهارات 

ة موهبٌة ميتلكها  احل�ضابييّ

اأثبتت  اآخ��رون،  اإليها  ويفتقر  اأ�ضخا�ش 

باتت  التي  هني  الذيّ احل�ضاب  ة  تقنييّ

ة  تربوييّ ومراكز  مدار�ش  ة  عديّ ف  �ش  تدريّ

ة  احل�ضابييّ املهارة  اأنيّ  والعامل،  لبنان  ف 

وميكن  واملمار�ضة،  م  بالتعليّ ُتكت�ضب 

ف  العبقري  خانة  ف  م  املتعليّ ت�ضع  اأن 

مو�ضوعة  ف  تدخله  واأن  ات،  الريا�ضييّ

ح�ضل  كما  ة  القيا�ضييّ لالأرقام  غيني�ش 

مع تالمذة لبنانيني ف العام املا�ضي.

تعليم اأهداف 

الذهني احل�ساب 

ة وما اأهدافها؟ ما هي هذه التقنييّ

احل�ضاب  اأنيّ  �ضون  املتخ�ضيّ ي��و���ض��ح 

��ات  ال��ذه��ن��ي ه��و جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل��ييّ

على  باالعتماد  تتميّ  التي  ة،  احل�ضابييّ

ماغ الب�ضري فقط من دون اال�ضتعانة  الديّ

تكون  اأن  على  اأخ���رى،  و�ضيلة  ب��اأي 

العمليات  هذه  عن  الناجتة  االإجابة 

اإعداد: رميا �سليم �سوميط

مهارات 

وقدرات
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لبنان بطل اأبطال العامل 

يف احل�ساب الذهني

باحلفاوة والتهاليل ا�ستُقِبل فريق 

اإىل  العائدين  اللبنانيني  التالمذة 

بعد  وامليدالّيات  بالكوؤو�ش  بريوت 

تلميٍذ  ثالثمئة  مع  م�ساركتهم 

من دوٍل خمتلفة يف بطولة العامل 

اأُقيمت يف  التي  الّذهني،  للح�ساب 

وت�سّدروا خاللها  اأفريقيا،  جنوب 

باألقاٍب  وف��ازوا  خمتلفة،  فئات 

اأبطال  »بطل  بينها  من  ب��ارزة، 

العامل«، و»بطل العامل«.

حّققها  التي  الباهرة  النتائج 

كّل  يف  كعادته  اللبناين،  الفريق 

برامج  اأهمية  جمّدًدا  تطرح  عام، 

تطوير  يف  الذهني«  »احل�ساب 

دماغ  وحتفيز  احل�سابّية  املهارات 

تقوية  اإىل  بالإ�سافة  الأولد، 

على  قدرتهم  وتعزيز  ذاكرتهم 

ال�ستيعاب.



مهارات 

وقدرات
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دق��ي��ق��ة مت���اًم���ا. وت��ه��دف 

الذهني  احل�����ض��اب  ب��رام��ج 

ة  التقنييّ ه��ذه  تعتمد  التي 

احل�ضاب  مهارات  تطوير  اإىل 

وتنمية  ال�ضريع،  ال��ذه��ن��ي 

على  والقدرة  الذاكرة  قدرة 

والتحليل،  واملقارنة  الركيز 

عامل  زي��ادة  اإىل  باالإ�ضافة 

ال��ت��ف��ك��ري،  ف  ال�����ض��رع��ة 

وت��و���ض��ي��ع دائ����رة االإب�����داع، 

فهي  بالنف�ش.  الثقة  وتعزيز 

العقل  تن�ضيط  اإىل  ي  توؤديّ ة  اآلييّ

من  بالتايل  وتزيد  ومترينه، 

اال�ضتيعاب،  على  ال��ق��درة 

الذكاء  تنمية  اإىل  ي  ي��وؤديّ ما 

ق الذهني واالإبداع. والتفويّ

التدريب اآلية 

على  التدريب،  اآلية  تعتمد 

Soroban املعداد  ا�ضتخدام 

اأداة  وه����و   ،Abacus اأو 

والعديد  اليابان  ف  ا�ضتخدمت  حا�ضبة 

الإجراء  ال�ضنني  اآالف  منذ  البلدان  من 

من  ة  م��ديّ وبعد  احل�ضابية.  العمليات 

على  قادرين  االأطفال  ي�ضبح  التدريب، 

ه  ب�ضكليّ االأب��اك��و���ش  ع��ن  ي  التخليّ

ومن  اخليال،  ف  وج��وده  ر  وت�ضويّ ي  احل�ضيّ

ات  ثم القيام على هذا االأ�ضا�ش بالعملييّ

ب�ضرعة هائلة. ة  الذهنييّ احل�ضابية 

ي�ضري اخلرباء اإىل اأنيّ هذه التقنية توؤدي 

اإىل ارتفاع عدد خاليا الدماغ العاملة 

وبالتايل  االأباكو�ش،  ا�ضتخدام  اأثناء  ف 

جديدة.  طرًقا  ر  ويطويّ ينمو  الدماغ  فاإنيّ 

ب�ضكٍل  النظام  هذا  ا�ضتخدام  زاد  وقد 

ال��دول  خمتلف  ف  يه  تبنيّ ومتيّ  ه��ائ��ل، 

االأمين  ال�ضطر  ل  �ضجيّ اأن  بعد  املتقدمة 

متيّ  عندما  عالًيا،  كهربائًيا  ن�ضاًطا 

كهربائي  خمطط  جهاز  حتت  و�ضعه 

امل�ضتخدم  ق��ي��ام  اأث��ن��اء  ف  ل��ل��دم��اغ 



ال��ذه��ن��ي عن  ب��احل�����ض��اب 

االأباكو�ش. ر  طريق ت�ضويّ

مي����ك����ن ا����ض���ت���خ���دام 

خمتلف  لتاأدية  االأباكو�ش 

مهما  احل�ضابية  العمليات 

تعقيدها.  اأو  حجمها  كان 

ه��ذه  تعليم  ف���اإن  وب��ذل��ك 

�ضٍن  ف  ل��الأط��ف��ال  التقنية 

����ب����اع ط���رق  م���ب���ك���رة واتيّ

ر  يطويّ التفاعلي  التعليم 

للتفكري  ج��دي��دة  اأمن��اًط��ا 

التعاون  ز  ويحفيّ الطفل،  عند 

ويطلق  ال���دم���اغ،  ��ي  ���ض��قيّ ب��ني 

العنان للتاأمل والقوى احلد�ضية، 

م�ضتوى  ي��رف��ع  ��ه  ف��اإنيّ وب��ال��ت��ايل 

لديه... النباهة واحلكمة 

ب��رام��ج  اأنيّ  ذك����ره  اجل��دي��ر   

ت�ضتهدف  ال��ذه��ن��ي  احل�����ض��اب 

�ضنوات   4 عمر  م��ن  االأط��ف��ال 

ة  م��ع��ديّ وه���ي  ���ض��ن��ة،   16 وح��ت��ى 

االأطفال  قدرات جميع  لتنا�ضب 

النظر عن م�ضتواهم االأكادميي  بغ�شيّ 

واملناهج الربوية املعتمدة ف مدار�ضهم. 

ب  يتوجيّ اإذ  م�ضتويات،  اإىل  م  تق�ضيّ وهي 

على التلميذ اجتياز االمتحان النهائي 

اإىل  الذي يتابعه قبل االنتقال  للم�ضتوى 

االأعلى. امل�ضتوى 

العامل  دول  فاإنيّ عدد  االأرقام،  وبح�ضب 

املئتي  يقارب  التقنية  هذه  تعتمد  التي 

دولة.
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هو وهي

اإعداد: رميا �سليم �سوميط
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زوجك 

خ�سر وظيفته... 

خو�سا املعركة 

مّتحدين 

وانت�سرا مًعا

ي�سهدها  التي  القت�سادّية  الأزمات  ظّل  يف 

مهّدًدا  ال�سركات  بع�ش  بات  اليوم،  عاملنا 

تخفي�ش  اإىل  يلجاأ  منها  والبع�ش  بالإقفال، 

عدد املوّظفني كي يتمّكن من ال�ستمرار. اإزاء 

املرء  يجد  اأن  م�ستبعًدا  يعد  مل  الو�سع،  هذا 

نف�سه عاطاًل من العمل ب�سبب ال�ستغناء عن 

فكيف  فيها،  يعمل  التي  �سة  املوؤ�سّ يف  خدماته 

ميكن  وم��اذا  اخل�سارة،  هذه  الرجل  يواجه 

للزوجة اأن تفعل كي ت�ساعده يف تخّطي الأزمة؟

النف�ش  علم  ف  ة  االخت�ضا�ضييّ د  توؤكيّ

االأ�ضرار  اأنيّ  �ضعاده  اإنغريد  دة  ال�ضييّ العيادي 

ال  وظيفته  الرجل  فقدان  عن  الناجتة 

ا  واإمنيّ االقت�ضادية،  اخل�ضارة  على  تقت�ضر 

م�ضاكل  اإىل  اها  تتخطيّ اأن  ميكن 

امل�ضاكل  وه��ذه  واجتماعية.  نف�ضية 

يتم  مل  م��ا  االأ���ض��رة  ك  تفكيّ اإىل  ي  ت���وؤديّ

العائلة  وقوف  خالل  من  الو�ضع  احتواء 

ر.  املت�ضريّ الطرف  جانب  اإىل  واالأ�ضدقاء 

ي�ضاب  وظيفته  يخ�ضر  ال��ذي  فالرجل 

بجرٍح عميق ف كربيائه، الأنيّ اخل�ضارة 

كمعيٍل  �ضورته  على  �ضلًبا  تنعك�ش 

ة فيها. وف هذا  اأ�ضا�ضي للعائلة ورمز القويّ

من  بحالٍة  الرجال  معظم  ميريّ  الو�ضع، 

بني  تها  مديّ تختلف  والياأ�ش  االإح��ب��اط 

يلقاه  الذي  الدعم  بح�ضب  واآخر  �ضخ�ٍش 

حليّ  على  ة  الذاتييّ وقدرته  حميطه،  من 

اأنيّ  نرى  هنا  من  يها.  وتخطيّ امل�ضاكل 

ح بالعزم واالإرادة فيخرج من  البع�ش يت�ضليّ

ممكنة،  اأ�ضرار  وباأقليّ  ب�ضرعٍة  حمنته 

وطاأة  حتت  االآخ��ر  البع�ش  ي��رزح  حني  ف 

االأ�ضحاب  من  بعيًدا  ينزوي  وقد  املحنة، 

االإحباط  حالة  ر  تتطويّ ��ا  ورمبيّ واالأق���ارب، 

حاالت  ف  تنتهي  التي  الكاآبة  حديّ  اإىل 

االأحيان،  بع�ش  ف  االنتحار.  اإىل  نة  معييّ

ل ال�ضعور بالظلم الذي يرافق فقدان  يتحويّ

ر  ه الرجل املت�ضريّ الوظيفة، اإىل غ�ضٍب ي�ضبيّ

عنٍف  اإىل  ي�ضل  وقد  عائلته  اأف��راد  على 

ما جتاه  �ضييّ ال  �ضلوك عدائي  اأو  كالمي 

بها  مير  التي  االنك�ضار  فحالة  زوجته. 

ال�ضلبية  امل�ضاعر  من  الكثري  لديه  د  توليّ

ومواقفه.  ت�ضرفاته  ف  تنعك�ش  التي 

قد  امراأة عاملة  مثاًل  زوجته  اإذا كانت 

بداًل  عائلتها  جتاه  بالتق�ضري  همها  يتيّ

ا  اأميّ من تقدير جهودها ف دعمه مادًيا، 

ة  ة منزل فقد ينتقدها بحجيّ اإذا كانت ربيّ

وغري  رة«  »م��ب��ذيّ اأو  منتجة«  »غ��ري  ها  اأنيّ

قادرة على دعمه ف حمنته.

دور الزوجة

دة �ضعادة اإىل اأنيّ اأزمة فقدان  ت�ضري ال�ضييّ

تداعيات،  من  يرافقها  وم��ا  الوظيفة 

الزواج على  ا�ضتمرارية  اأن ت�ضع  ميكن 

املحك. فاإذا مل يكن قائًما على اأ�ض�ٍش 

والتفاهم،  واالح���رام  كاحلب  متينة 

اإذا  اأما  كه،  تفكيّ ال�ضهل  من  �ضي�ضبح 

امل��ذك��ورة،  االأ�ض�ش  على  ا  مبنيًّ ك��ان 

لتكاتف  فر�ضًة  االأزم���ة  تغدو  ف�ضوف 

الذي  للعهد  وفائهما  واإظ��ه��ار  الزوجني 

ة  املحبيّ الزوجة  اأنيّ  ��د  وت��وؤكيّ جمعهما. 

ا�ضتيعاب ظروف  امل�ضتطاع  �ضتحاول قدر 

بدوره  وهو  جانبه،  اإىل  والوقوف  زوجها 

در جهودها هذه ولو بعد حني، الأنيّ  �ضيقيّ

ف  االأ�ضا�ش  الركن  هي  هذه  م�ضاندتها 

معاجلة امل�ضكلة، فالدعم املعنوي الذي 

التي  االإيجابية  الطاقة  ده  ي��زويّ له  مه  تقديّ

يحتاجها للبدء من جديد.

�ضعادة  دة  ال�ضييّ املنطلق، تدعو  من هذا 

�ضت اأ�ضرهم  جميع االأ�ضخا�ش الذين تعريّ

مع  يتعاطوا  اأن  الوظيفة،  فقدان  الأزمة 

اإيجابية  من  ا�ضتطاعوا  مبا  حمنتهم 

م  تقديّ وهي  ب�ضالٍم.  منها  يخرجوا  كي 

واالإر�ضادات  الن�ضائح  ف هذا االإطار بع�ش 

بها  اال�ضتعانة  دات  لل�ضييّ ميكن  التي 



ال  بحيث  وال��ع��ائ��ل��ة  امل��ن��زل 

ا  اأميّ اال�ضتدانة.  اإىل  ت�ضطران 

ة منزٍل، فحاويل  ربيّ اإذا كنت 

البيت  م�����ض��اري��ف  تنظيم 

توافر  مبا  ة  ال�ضهرييّ واالأق�ضاط 

من  خروجكما  ح��ني  اإىل 

املحنة.

ب��االإح��ب��اط  ت�ضابني  ق��د   •
الكئيبة  االأج��واء  اء  من ج��ريّ

ا  ورمبيّ املنزل،  على  امل�ضيطرة 

ت�ضعرين بالظلم جتاه مواقف 

ة وعدم تقديره  ال�ضلبييّ زوجك 

ة ال�ضفقة على  جلهودك. ال تقعي �ضحييّ

زوجك  اأنيّ  دائ��ًم��ا  ��ري  ت��ذكيّ بل  ات،  ال���ذيّ

باته  تقليّ م  تفهيّ حاويل  ة.  �ضحييّ ا  اأي�ضً هو 

ة، واحر�ضي على مراعاة م�ضاعره  املزاجييّ

متوازنة  تكون  ل��ن  التي  واأحا�ضي�ضه 

عيه على ممار�ضة الريا�ضة  وطبيعية. �ضجيّ

ت�ضمحي مبكوثه  وال  االأ�ضدقاء،  زيارة  اأو 

�ضيزيده  ذلك  الأنيّ  املنزل  ف  اليوم  ط��وال 

كاآبة واإحباًطا. 

ان  • اأنظري وزوجك اإىل املحنة التي متريّ
فامل�ضاعب  كما،  حلبيّ كاختباٍر  بها 

د  توطيّ ما  غالًبا  الزوجان،  يجتازها  التي 

عالقتهما وتزيد من ر�ضيد كل منهما 

ف عيني االآخر. اأطلقا العنان للمحارب 

ف داخلكما، ودعوه يواجه الظلم والقهر 

معركتما  من  اخرجا  ثم  ب�ضجاعة، 

ين. رابحني ومتحديّ
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مل�ضاعدة اأزواجهن:

ل املفاجىء  • مما ال �ضك فيه اأن التحويّ
قد  ة.  قوييّ �ضدمة  ب  ي�ضبيّ امل��رء  حياة  ف 

المت�ضا�ش  ال��وق��ت  بع�ش  حت��ت��اج��ني 

الفرة  ه��ذه  تدعي  ال  ولكن  ال�ضدمة، 

ب�ضجاعٍة،  امل��وق��ف  واج��ه��ي  ت��ط��ول. 

واأفراد  زوجك  اأمام  ة  القويّ مبظهر  ي  وحتليّ

عائلتك.

االأوىل  اللحظة  منذ  زوج��ك  عي  �ضجيّ  •
بنف�ضه من خالل تذكريه  ثقته  زي  وعزيّ

اجتيازها.  ف  جنحتما  �ضعبة  مبواقف 

قد تعودان بالذاكرة اإىل بداية زواجكما 

ظروٍف  ف  اأ�ضرة  بناء  ي  حتديّ واجهتما  يوم 

اأيام  ران  تتذكيّ ا  رمبيّ اأو  �ضعبة،  ة  معي�ضييّ

ف  ملحوًظا  جناًحا  اأب��دى  حني  الدرا�ضة 

اإميانه  ز  يعزيّ اآخ��ر  موقف  اأييّ  اأو  درا�ضته، 

ة. بقدراته الذاتييّ

• قد تالحظني اأنيّ زوجك ال 
الإيجاد  الكاف  باجلهد  يقوم 

اأو  انتقاده  حتاويل  ال  وظيفة. 

ه  جريّ حاويل  بل  به،  التجريح 

لطيف.  باأ�ضلوب  ذل��ك  اإىل 

ف  امل�ضاعدة  عليه  اقرحي 

بة  املبويّ االإعالنات  ف  البحث 

الته،  عن وظيفة تنا�ضب موؤهيّ

واقرحي اإر�ضال �ضريته املهنية 

اإىل  االإل��ك��روين  الربيد  عرب 

من  املنا�ضبة.  ال�����ض��رك��ات 

عيه  ت�ضجيّ اأن  اأ  اأي�ضً املمكن 

م�ضتقل  بعمٍل  ال�ضروع  على 

كانت  اإذا  جتاري  م�ضروع  ف  الدخول  يّاأو 

ة ت�ضمح بذلك. ظروفكما املالييّ

ال�ضعيد  على  الطوارئ  حالة  اأَعلني   •
حازمة:  توفري  �ضيا�ضة  وبا�ضري  امل��ايل، 

ات  للكمالييّ »ال«  كلمة  من  اأك��ري 

جدوى  جتدين  ال  التي  االأوالد  وملطالب 

منها.

دون  من  ة  امل�ضوؤولييّ ف  االأوالد  �ضاركي   •
اأن  �ضغوًطا. مبعنى  اأن متار�ضي عليهم 

بظروٍف  مت��ريّ  العائلة  اأنيّ  لهم  ت�ضرحي 

االأزم��ة  اأنيّ  على  التاأكيد  مع  ة  خا�ضيّ

جهودكم.  بتكاتف  قريًبا  �ضتنتهي 

خ��الل  م��ن  امل�����ض��اع��دة  منهم  اط��ل��ب��ي 

املنزل،  ف  والهدوء  الوفاق  من  جويّ  تاأمني 

ة. والتخفيف من املطالب غري ال�ضرورييّ

اأن  حاويل  عاملة،  ام��راأة  كنت  اإذا   •
عي راتبك بحكمة على احتياجات  توزيّ



والأ�ضباب  االأط��ف��ال،  بع�ش 

االع��را���ش  لهم  ي���روق  �ضتى 

بطريقة البكاء لعدة اأ�ضابيع 

ولكن  ال��درا���ض��ة،  ب��دء  بعد 

هذه  مع  يتاأقلم  معظمهم 

ب�ضهولة.  اجل��دي��دة  احل��ي��اة 

فالباكون منهم وال�ضارخون، 

للكوابي�ش  ���ض��ون  وامل��ع��ريّ

اإىل هدوئهم  يعودون  الليلية، 

ف  اجلديدة  حياتهم  ون  ويحبيّ

الف�ضل  نهاية  اأق�ضاها  م��دة 

الدرا�ضي االأول. وف حال ح�ضل 

يكون  اأن  بد  فال  العك�ش، 

ثمة خطاأ كبري ف املدر�ضة اأو 

ف البيت، ولي�ش ف الطفل.

مواجهة حياة جديدة

لياًل  ي�ضتيقظ  طفاًل  لناأخذ 

ي،  اأغنيّ اأن  اأريد  وهو ي�ضرخ »ال 

�ضوف  الكلمات،  اأع��رف  ال 

احلاالت  ف  مني«...  يهزاأون 

الطفل  هذا  �ضنجد  الطبيعية 

اأرنب  بثياب  يقف  فرة  بعد 

املدر�ضة  م�ضرح  خ�ضبة  على 

اأمام ح�ضد من االأهل والغرباء، 

اأدن��ى  دون  من  ل  وميثيّ ي  يغنيّ

ه نوع من  �ضعور باخلوف... اإنيّ

للفكر  املغناطي�ضي  التنومي 

ملواجهة  واال�ضتعداد  اخلائف، 

جديدة ف حياة جديدة.

وال��ذي  ه  كليّ ه��ذا  ف  املهم 

غالًبا ما يهمل، هو اأن الطفل 

ال يعي�ش مبفرده، هذا التغيري 

اجلذري ف منط احلياة، فاالأم 

ف  ها  اأنيّ فجاأًة  ت�ضعر  املنزل  ف 

متالأ  ما  هناك  ولي�ش  فراغ، 

�ضاعاتها به.

بالن�ضبة اإليها احلياة تغريت 

وف  وح�ضة،  اأك��ر  واأ�ضبحت 

ينطبق  ذل��ك  اأنيّ  اعتقادها 

ا. وف الوقت  على طفلها اأي�ضً

نف�ضه،  االأب  يجد  قد  عينه، 

مقارنة  مو�ضع  االأوىل،  وللمرة 

االأ�ضاتذة  اأنيّ  ومع  اآخر.  برجل 

يكونون  ما  غالًبا  ال��ذك��ور 

فاإنيّ  االأوىل،  ال�ضفوف  ف  قلة 

ا  ج��دًّ مهم  ت��اأث��ري  لوجودهم 

جند  قد  مثاًل،  الطفل.  على 

هذا الطفل، يواجه اأباه للمرة 

االأوىل بعد عجزه عن االإجابة 

ع��ن ���ض��وؤال م���ا. وي��ق��ول ل��ه: 

كل  يعرف  فالن  »االأ�ضتاذ« 

ه  اأنيّ بالتايل  يعني  مما  �ضيء، 

اأف�ضل.

امل�ضكلة احلقيقية تكون 

بني  ال��ع��الق��ة  �ضعيد  ع��ل��ى 

فالتفريق  واالأ�ضدقاء.  االإخ��وة 

والذين  ال�ضغار  االأطفال  بني 

�ضريتادون املدر�ضة للمرة االأوىل 

ُيظهر التغيري االأكرب ف حياة 

اإذ ال ميكن مقارنة  الطفل، 

ين�ضاأ  ال���ذي  ب��ذل��ك  ال��و���ض��ع 

اأخرى  مهمة  خطوة  اأي  عن 

وحتى  والكالم  )كامل�ضي، 

اللعب مع االآخرين(، فدخول 

املدر�ضة مرحلة نهائية ويجب 

االعتياد عليها.

املدر�ضة،  ف  الطفل  يخ�ضع 

بعد  واأ�ضبوًعا  ي��وم،  بعد  يوًما 

طويلة،  ول�����ض��ن��وات  اأ���ض��ب��وع 

ولنظام  م��ربم��ج  ال�ضتيقاظ 

الذين  واالأ���ض��دق��اء  امل��در���ض��ة 

يتعرف اإليهم فيها، فالطفل 

ف املدر�ضة يعي�ش ف ظليّ نظام 

اآخ���ر ال ب��ل اأن��ظ��م��ة اأخ���رى: 

منه  ُيطلب  حلظة  ال�ضمت 

لطرح  دوره  وان��ت��ظ��ار  ذل���ك، 

االأ�ضئلة، تعليق »جاكيتته« 

ال�ضحيح،  بال�ضكل  مثاًل 

واالهتمام مب�ضروع معنييّ من 

النهاية من دون  بدايته حتى 

اإًذا،  به...  اهتمامه  يفقد  اأن 

�ضغرًيا  الطفل  كان  اأن  بعد 

ع  ويتمتيّ بخطواته  م  يتحكيّ

اأرجاء املنزل  التنقل ف  بحرية 

ت�ضدمه  ل��ه،  يحلو  م��ا  وف��ق 

مفرحة.  اأنها  رغ��م  املدر�ضة 

ال�ضغار  واالإخ��وة  االأ�ضدقاء  ا  اأميّ

تربية 
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املدر�سة  اإىل  الطفل  دخ��ول 

فهو  له،  بالن�سبة  مهمة  جتربة 

فيه  يجد  �سّيق  حميط  من  ينتقل 

حميط  اإىل  ير�سيه،  ما  كّل  عادة 

قواعد  وحتكمه  غرباء  فيه  اآخر 

مهمة  التجربة  وهذه  حم��ّددة... 

ا لالأهل والإخوة... اأي�سً

طفلك 

اإىل املدر�سة:

اإّنها جتربة 

مهمة للعائلة
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وراءه فال  الذين تركهم 

عما  ف��ك��رة  اأي  ميلكون 

ر  يوؤثيّ مما  املدر�ضة،  ف  يجري 

بو�ضوح ف عالقته بهم، وثمة 

دة توؤدي دورها ف  عوامل متعديّ

هذا املجال.

ما الذي ح�سل؟

هو  مثاًل   ، ال�ضنيّ ف  الفارق 

م��ن ه���ذه ال��ع��وام��ل، فحني 

�ضنته  ف  ال�ضغري  االأخ  يكون 

لالأخ  تكون  دون،  وما  االأوىل 

االأكرب دائًما بع�ش الواجبات 

ل له االنتقال  القيادية. ما ي�ضهيّ

امل��در���ض��ة،  اإىل  ال��ب��ي��ت  م��ن 

ما كان الفارق ف ال�ضنيّ  وكليّ

ما كان االنتقال  اأكرب، كليّ

ا  اأميّ اأ�ضهل. 

املتقاربون  االأط��ف��ال 

ف  االأ���ض��ع��ب  فهم  ال�ضن  ف 

التغيري.  ه��ذا  م��ع  التاأقلم 

لكن ملاذا؟

املدر�ضة  م��ن  طفلك  يعود 

التي  اأمه  اإىل  ويحتاج  مرهًقا 

ال�ضغري  ا  اأميّ �ضواه،  ي�ضغلها  ال 

في�ضعر بالغرية وال يفهم �ضيًئا 

ا يدور حوله. من املمكن  مميّ

معاجلة هذا االأمر من خالل 

باللعب  ا  �ضنًّ االأك��رب  اإقناع 

املدر�ضة،  لعبة  االأ���ض��غ��ر  م��ع 

ال�ضغري ف جويّ  يدخل  فبذلك 

ثقته  الكبري  ز  ويعزيّ اللعبة، 

ة اإىل  بنف�ضه، وهو يحتاج ب�ضديّ

يز  تعز

ه�����ذه 

 . لثقة ا

فمهما 

ي���ك���ن 

اأو  املعلم 

امل��ع��ل��م��ة 

ل��ط��ي��ف��ني 

ال�ضنوات  ف 

ف��اإنيّ  االأوىل، 

ذا  ال���ط���ف���ل 

�ضنوات  االأرب��ع 

نف�ضه  ي��ع��ت��رب 

ه  اإنيّ ا.  جدًّ �ضغرًيا 

مزعج حًقا...ل�����ض��ع��ور 

�ضعوبة  ل  ميثيّ اآخ��ر  عامل 

طريقة  وهو  االأول،  من  اأكر 

ت�ضرف االأخ العائد من املدر�ضة 

مع اأخيه )اأو اإخوته ال�ضغار(. 

اأحياًنا ي�ضطحب االأخ االأكرب 

�ضًنا رفيقه اإىل املنزل ويت�ضرف 

ين�ضب  �ضيئة، كاأن  بطريقة 

الأخيه  رفيقه  م��ع  الفخاخ 

ال�����ض��غ��ري. ه���ذا ال��ت�����ض��رف ال 

طبًعا  االإ�ضاءة  بق�ضد  يكون 

الطفل  رغبة  به  ت�ضبيّ ���ا  واإمنيّ

وف  نف�ضه،  عن  االإع��الن  ف 

املزعج  ال�ضعور  من  �ش  التخليّ

ي  )ع�ضيّ وال�ضعف  بالوحدة 

على اأ�ضنانك ف�ضيهداأ االأمر 

بعد حلظات(.

ا  اأي�ضً املروكون  االأ�ضدقاء 

ال��ذي  فطفلك  م�ضكلة. 

بت�ضعة  اجل��ريان  اإبنة  يكرب 

يلعب  اأن  اعتاد  مثاًل،  اأ�ضهر 

وعندما  الوقت،  طوال  معها 

املدر�ضة  دخ��ول  موعد  ح��ان 

اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ك����ان م���ن 

دون  م��ن  فبقيت  ي�ضبقها، 

اأم�ضى  ال��ذي  والطفل  رفيق. 

»رفقة  ي��ب��دو  وح��ي��ًدا  ن��ه��اره 

ق�ضى  اآخ���ر  لطفل  ��ل��ة«  مميّ

ال�ضباح  منذ  املدر�ضة  ف  نهاره 

اللعب  ت��ري��د  ه��ي  ال��ب��اك��ر. 

والعودة اإىل ما كانا يفعالنه، 

اجللو�ش  اإىل  فيحتاج  هو  ا  اأميّ

على ركبة اأمه واال�ضتكانة، 

ب��وؤ���ش ف كل  وال��ن��ت��ي��ج��ة: 

مكان.

ال��ع��الج  ه��و  ال��وق��ت  يبقى 

االأ���ض��اب��ي��ع  فبعد  ال��وح��ي��د، 

على  االثنان  �ضيعتاد  االأوىل 

ويعودان  اجلديدة  طبيعتهما 

���ض��دي��ق��ني م���ن ج��دي��د مع 

كل  حالة  تتطلبه  ما  كل 

منهما.

احلدود...

ف هذا الوقت الدقيق، يجب 

نة،  اأن تراجعي اإىل حدود معييّ

ف  غ��ريه  هو  اليوم  فطفلك 

له  م  ت��ق��ديّ املدر�ضة  ال��ب��ارح��ة. 

االأ�ضدقاء الكر و�ضيختار هو 

خاذ  باتيّ �ضيبداأ  ينا�ضبه.  من 

دون  م��ن  ب��ه  خا�ضة  ق���رارات 

انتبهي:  لكن  اإليِك.  العودة 

اأب��ًدا على  االأب��واب  ال تقفلي 

فجزء  القدمية:  عالقتكما 

منها �ضيبقى على الرغم من 

كل �ضيء.



قواعد

اإعداد: ليال �سقر الفحلالتغذية

خريات املو�سم

لتح�سني املناعة 

مع بداية 

اخلريف

ما  خرياتها  من  الطبيعة  لنا  تقدم  مو�سم  كل  مع 

جديدة  اأنواع  تتوافر  اخلريف،  ويف  �سّحتنا.  يالئم 

غذائية  فوائد  اإلينا  حتمل  والفاكهة  اخل�سار  من 

يف  ت�سهم  وبالتايل  املناعة،  جهاز  وتدعم  جّمة، 

اإىل  يقود  الذي  احلرارة  درجات  انخفا�ش  مواجهة 

النفلونزا،  الر�سح،  بينها  ومن  �سائعة،  اأمرا�ش 

ال�سعال والتهابات احللق واحلنجرة...

اليقطني

حماربة  ف  النوع  ه��ذا  تناول  ي�ضاعد 

لل�ضرطان  امل�ضببة  اجلذعية  اخل��الي��ا 

عالية  ن�ضب  على  احتوائه  خالل  من 

والبيتاكاروتني  االأك�ضدة  م�ضادات  من 

 .B9 و   C وفيتاميني  الفوليك  وحم�ش 

ب  ه يقي من اأمرا�ش القلب وت�ضليّ كما اأنيّ

ال�ضرايني والف�ضل بذلك يعود اإىل االأوميغا 

3 ومعدن الزنك.

 

الب�سل الأحمر

غني  بكونه  االأحمر  الب�ضل  ي�ضتهر 

واحلديد  كالفو�ضفور  االأ�ضا�ضية  باملعادن 

ة  مدريّ مواد  اإىل  باالإ�ضافة  والكال�ضيوم، 

جلهاز  ومقوية  للمعدة  نة  وملييّ للبول 

املناعة واالأع�ضاب والقدرة اجلن�ضية عند 

التغذية  خرباء  ين�ضح  بالتايل،  الرجال. 

من  اأكرب  ال�ضتفادة  ًئا  نييّ ا  يومييّ بتناوله 

اجلراثيم  ملحاربة  اأو مطبوًخا  خ�ضائ�ضه، 

التي ميكن ميكن اأن ت�ضيب اجلهاز 

اله�ضمي.

 

اللفت

لالألياف  ا  مهمًّ م�ضدًرا  اللفت  ل  ي�ضكيّ

على  يحتوي  ��ه  اأنيّ كما   ،C وفيتامني 

 Sulfraphane ى املركب الع�ضوي امل�ضميّ

ها  الذي يقاوم ال�ضرطانات املختلفة واأهميّ

قريب  الفجل  اأنيّ  يذكر  الثدي.  �ضرطان 

بتناوله  وين�ضح  اللفت،  من  بركيبته 

لفوائده  نظًرا  ال�ضنة  من  الفرة  هذه  ف 

الغذائية العديدة.

 

البطاطا احللوة

حم�ش  على  احللوة  البطاطا  حتتوي 

ا،  ج��دًّ عالية  بن�ضبة  البيتاكاروتني 

الطبيعي  ر  وال�ضكيّ واالألياف   C فيتامني 

البطاطا  بعك�ش  االمت�ضا�ش،  البطيء 

العادية. وهي تدعم جهاز املناعة ومتنح 

اجلهاز  عمل  ل  وت�ضهيّ للج�ضم  الطاقة 

اله�ضمي. 

 

الربوكويل

الربوكويل  التغذية  اخت�ضا�ضيو  ي�ضف 

ه كنز غذائي ميكن اال�ضتفادة من  باأنيّ
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خ�ضائ�ضه لعالج التهابات جهاز التنف�ش 

كالربو، واحل�ضا�ضية، والر�ضح واالنفلونزا. 

م�ضاعفة  على  قدرته  ي��وؤك��دون  كما 

الن�ضاط اجل�ضدي والقدرة الذهنية، واإبعاد 

الكبد  �ضحة  وتعزيز  ال�ضرطان،  خطر 

والعظام. وكليّ ذلك عائد لكونه غنييّ 

االأ�ضا�ضية  واملعادن  االأك�ضدة  مب�ضادات 

و   C وفيتاميني  والكال�ضيوم  كالزنك 

K، ف�ضاًل عن دعمه جلهاز املناعة من 
خالل مادة ال�ضيلينيوم.

 

ال�سبانخ

حتتوي ال�ضبانخ على ن�ضبة ال ي�ضتهان 

والكاروتينات  الفالفونويد  م��ن  بها 

االأك�ضدة  م�ضادات  من  نوعان  وهما 

التي حتارب اخلاليا ال�ضرطانية ب�ضرا�ضة، 

ها ف الوقت عينه داعمة جلهاز  كما اأنيّ

التي  البي�ضاء  الدم  املناعة ومعززة خلاليا 

كما  اجل�ضم.  املهددة  االأمرا�ش  حتارب 

التي  والفيتامينات  باملعادن  غنية  اأنها 

الفرة  هذه  ف  طويل  لوقت  الطاقة  توفر 

من ال�ضنة، وتدعم اجلهاز الع�ضبي وعمل 

الدماغ و�ضحة العيون والب�ضرة.

 

البندورة

على  تركيبتها  ف  البندورة  حتتوي 

ى اللوكوبني الذي  م�ضاد االأك�ضدة امل�ضميّ

مبا�ضر  ب�ضكل  اجل�ضم  منه  ي�ضتفيد 

االأمرا�ش  املادة  بعد تناولها. حتارب هذه 

باالإ�ضافة  الربد  نزالت  ا  وخ�ضو�ضً املعدية 

���ض��ب��ط��ه��ا  اإىل 

ال��دم،  ف  ال�ضكر 

وي�ضاعدها ف ذلك 

ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 

واملعادن.

 

الكلمنتني

الفاكهة  م��ن 

م��ه��ا  ال���ت���ي ت��ق��ديّ

مع  الطبيعة  لنا 

ب��داي��ة اخل��ري��ف، 

اأف�ضل  م��ن  وه���و 

اأن�������واع ال���غ���ذاء 

ل���ك���ون���ه غ��ن��ي 

بفيتامني  ا  ج���دًّ

التي  واالأل��ي��اف   C
ت���ب���ع���ث ع��ل��ى 

بال�ضبع  ال�ضعور 

االلتهابات  وتبعد 

املختلفة. 

 

التني

��ز ف��اك��ه��ة ال���ت���ني ب��غ��ن��اه��ا  ت��ت��م��ييّ

ت�ضاهي  الغذائية  وقيمتها  بالكال�ضيوم 

�ضحة  ز  تعزيّ وهي  تقريًبا،  احلليب  قيمة 

على  وحتافظ  االأ�ضنان  وتقوي  العظام 

ر اخت�ضا�ضيو  ة. مع ذلك، يحذيّ �ضالمة اللثيّ

التغذية من يعانون مر�ضى ال�ضكري من 

ال�ضريع  بال�ضكر  غني  ه  الأنيّ التني  تناول 

االمت�ضا�ش.

التفاح

من  وافرة  كمية  على  التفاح  يحتوي 

ق��ال:  م��ن  يخطئ  ومل  الفيتامينات، 

الطبيب«.  يومًيا، تغنيك عن  »تفاحة 

امل�ضوؤولة  االأك�ضدة  مب�ضادات  غنييّ  فهو 

ع��ن جت��دي��د اخل��الي��ا واإب��ع��اد اأع��را���ش 

على  يحافظ  ���ه  اأنيّ كما  ال�ضيخوخة. 

�ضحة القلب و�ضالمة اأوعيته.

 

الكيوي

يوؤكد االخت�ضا�ضيون اأنيّ ن�ضبة فيتامني 

تلك  تزيد عن  الكيوي،  املوجودة ف   C
واحلام�ش.  الليمون  ف  جن��ده��ا  ال��ت��ي 

على  الفاكهة  هذه  حتتوي  ذل��ك،  اإىل 

اإىل  باالإ�ضافة   ،B9و  A، K فيتامينات 

االألياف، ومعادن البوتا�ضيوم واملاغنيزيوم 

التي  االأك�ضدة  وم�ضادات  والفو�ضفور، 

حتارب اخلاليا اجلذعية واالأج�ضام احلرة 

التي نواجهها يومًيا مع تالعب درجات 

واأخطرها  للملوثات  �ش  والتعريّ احل��رارة 

التدخني.
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Cordon bleu

املكونات:

�ضدر دجاج: ن�ضف كيلو.

جبنة حلوم: 100 غرام.

جبنة نابل�ضية: 100 غرام.

بهار اأبي�ش: ر�ضة.

فلفل اأ�ضود وملح: ح�ضب الرغبة.

كعك مطحون: كوب واحد.

�ضفار بي�ش: عدد2.

طحني: كوب واحد.

مكونات احل�ضوة:

موزاريال  فونديل،  الغرويار،  اأجبان 

مربو�ضة: كوب واحد من كل نوع.

جانبون حب�ش: 200 غرام.

ة. اأوريغانو: ر�ضيّ

 طريقة التح�سري:

ُي�ضرب  ة،  الكهربائييّ املاكينة  ف   -

عة  املقطيّ الدجاج مع جبنة احللوم  �ضدر 

ة والبهار االأبي�ش وامللح  واجلبنة النابل�ضييّ

املكونات  ت�ضبح  حتى  االأ�ضود،  والفلفل 

عجينة متما�ضكة.

وت��رقيّ  قطع  اإىل  العجينة  تق�ضم   -

وتغطيتها  نايلون  ورق  على  بو�ضعها 

اأو  دائرة  تفَرد على �ضكل 
ُ
بالنايلون، ثم 

على �ضكل م�ضتطيل.

نة من االأجبان  ع احل�ضوة املكويّ - تو�ضَ

باالإ�ضافة  واالأوريغانو،  املذكورة  املربو�ضة 

داخل  احلب�ش،  جانبون  من  �ضريحة  اإىل 

اأخ��رى  قطعة  وتو�ضع  الدجاج  عجينة 

ف��وق��ه��ا وت��غ��ل��ق ب��اإح��ك��ام م��ن كل 

اجلهات.

ال��ق��ط��ع م���ن اجل��ه��َت��ني  - ت��غ��م�����ش 

املخفوق،  البي�ش  ثميّ ف �ضفار  بالطحني، 

وتقلى  املطحون.  الكعك  ف  واأخ���رًيا 

ربع  ة  مل��ديّ و�ضعها  بعد  النباتي  بالزيت 

اأو  قلياًل،  لتتما�ضك  الثالجة  ف  �ضاعة 

ة  حتفظ ف الثالجة ال�ضتهالكها ف مديّ

اأق�ضاها ثالثة اأ�ضهر.

اأطايب 

اإعداد: ليال �سقر الفحلال�سيف

• ال�ضيف ريت�ضارد خمت�ش
ف االأطباق الفرن�ضية والعاملية

االأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �ضفحات 

»اجلي�ش«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�سناف 

مميزة مع ال�سيف

ري�سار اخلوري

اإعداد: 

الربغل �سلطة 

املكونات:

برغل اأبي�ش: كوب واحد.

بندورة كرزية: كوب واحد.

خيار: عدد 2.

بقدون�ش: ن�ضف باقة.

خ�ش مفروم: كوبان.

ع�ضري حام�ش: ربع كوب.

زيت زيتون: ن�ضف كوب.

حبق: ح�ضب الرغبة.

نعناع: ح�ضب الرغبة.

زعر اأخ�ضر: ح�ضب الرغبة.

ملح وفلفل اأ�ضود: ح�ضب الرغبة.

 طريقة التح�سري:

تكرب  حتى  االأبي�ش  الربغل  ينقع   -

ى. اته، ثميّ ُي�ضفيّ حبيّ

وُيفرم  �ضغرية،  مربعات  اخليار  يفرم   -

والنعناع  االأخ�ضر  والزعر  البقدون�ش 

واحلبق فرًما خ�ضًنا.

ال��ربغ��ل  امل��ك��ون��ات م���ع  - مت���زج 

احلام�ش  ع�ضري  اإليها  وي�ضاف  واخل�ش، 

االأ�ض��ود  والفلف��ل  واملل�ح  الزيتون  وزيت 

م. وُتق��دَّ
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 ح�ساء اليقطني

املكونات:

كيلوغرام  يقطني: 

واحد.

ات: عدد 2. كريّ

كراف�ش: عدد 2.

ك�����رمي ح���ي���واين: 

ن�ضف لير.

زبدة: ملعقة كبرية.

زيت: ملعقة كبرية.

جزر: عدد 2.

ذرة: علبة واحدة.

ماء: ح�ضب احلاجة.

م����رق����ة ال����دج����اج: 

مكعبان.

ق���رف���ة م��ط��ح��ون��ة: 

ح�ضب الرغبة.

اأ���ض��ود:  وفلفل  ملح 

ح�ضب الرغبة.

ح�ضب  ك����روت����ون: 

الرغبة.

 طريقة التح�سري:

اليقطني  ��ر  ي��ق�����ضيّ  -

ًدا من البزر  وينظف جييّ

ع اإىل مربعات. ثم يقطيّ

ات  ال��ك��ريّ ع  يقطيّ  -

قطع  اإىل  والكراف�ش 

���ض��غ��رية وُت��ق��ل��ى مع 

م��رب��ع��ات ال��ي��ق��ط��ني 

بالزبدة والزيت على نار 

متو�ضطة.

ع  ر اجلزر ويقطيّ - يق�ضيّ

اإىل قطع �ضغرية.

)لير  امل���اء  ُيغلى   -

اإليه  وُي�ضاف  ون�ضف( 

والكراف�ش  ات  ال��ك��ريّ

وال���ي���ق���ط���ني واجل�����زر 

مرقة  با  ومكعيّ وال��ذرة 

الدجاج، الفلفل االأ�ضود 

وامللح.

تن�ضج  ع��ن��دم��ا   -

امل���ك���ون���ات 

ُي�ضاف  ًدا،  جييّ

ال������ك������رمي 

احل�����ي�����واين 

على  وي���رك 

ن�����ار ه���ادئ���ة 

حتى الغليان.

بوا�ضطة   -

 Hand ال������ 

 ،B l e n d e r
مت����������������زج 

امل���ك���ون���ات 

ج��م��ي��ع��ه��ا 

حتى يتجان�ش 

اخل��ل��ي��ط، ومي��ك��ن 

املاء  من  قليل  اإ�ضافة 

احل�ضاء  اأردن��ا  اإذا  اإليها 

اأقليّ �ضماكة.

احل�ضاء  ي�ضكب   -

املطحونة  القرفة  وتر�ش 

م  وي��ق��ديّ وج��ه��ه،  على 

الكروتون  مع  �ضاخًنا 

�ش. املحميّ

 Panna
Cotta

املكونات:

 500 حيواين:  كرمي 

مل.

جيالتني: 3 �ضرائح.

����ض���ك���ر: ن�����ض��ف 

كوب.

ة. فانيال: ر�ضيّ

مربى: ن�ضف كوب.

ك�������وم�������ب�������وت 

ح�ضب  ال��ف��اك��ه��ة: 

الرغبة.

طريقة التح�سري:

ال��ك��رمي  ُي��غ��ل��ى   -

ر  ال�ضكيّ مع  احليواين 

طة،  متو�ضيّ ن��ار  على 

يذوب  حتى  ك  وي��ح��ريّ

ا. كليًّ

مزيج  اإىل  ُت�ضاف  ثم  تلني،  حتى  فاتر  ماء  ف  اجليالتني  �ضرائح  تو�ضع   -

اأن  اإىل  بالتحريك  اال�ضتمرار  مع  خفيفة  نار  على  وترك  وال�ضكر  الكرمي 

ع اخلليط ف وعاء زجاجي ويرك ليربد، ثم يدهن �ضطحه  ي�ضتديّ اخلليط. يو�ضَ

اأو بكومبوت  املقطعة  الطازجة  بالفاكهة  ن  ويزييّ الفريز،  اأو  امل�ضم�ش  مبربى 

الفاكهة )تفاح، دراق، اإجا�ش، م�ضم�ش، فريز...(.
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يف  �ضابط  �أول  هو  �حلوّيك  �أول  �ملللازم 

�لتي  �لدورة،  يتابع هذه  �للبناين  �جلي�ش 

�متّدت على مدى �ضّتة �أ�ضابيع، وت�ضّمنت 

ثاث مر�حل:

�لقاعدة  يف  كللانللت  �لأوىل  �ملللرحلللللة 

 Jomsom منطقة  يف  �لع�ضكرية 

)مع�ضكر Jomsom( على �رتفاع 3000 

مرت. تدّرب �ل�ضباط يف هذه �ملرحلة على 

�لتي  �ل�ضيفي  �جلبلي  �لقتال  تقنيات 

�ضملت: �لت�ضّلق، �لهبوط، عبور ممّر�ت 

بالإ�ضافة  �لإنللقللاذ،  وتقنيات  جبلّية، 

�ملتدّربون  نّفذها  يومّية  �ضري  متارين  �إىل 

على عّدة م�ضار�ت و�ضل فارق 

2000 مرت،  �إىل  �لرتفاع بينها 

فر�وَحت  �حلر�رة  درجات  �أّما 

بني �ضفر وخم�ش درجات.

يف  �لثانية  �ملرحلة  للَذت  وُنللفِّ

�جلليدّية   Keisang منطقة 

حيث  مرت   4500 �رتفاع  على 

�أملل�للضللى �مللللتلللدّربلللون حللو�ىل 

هناك  �لللعللر�ء.  يف  �أ�ضبوَعني 

�ل�ضقيع  و�ضط  نامو� يف �خليم 

درجللات  خم�ش  �إىل  )�ضفر 

مميزون

اإعداد: ندين البلعة خريالله

�لعدد 100401

�أولاً  ر�مي �حلوّيك  �ملغو�ر  �أول  �ملالزم  حّل 

يف   )Internationals( �لأجانب  بني 

 High Altitude �جلبلي  �لقتال  دورة 

و�لتي  �لنيبال،  يف  تابعها  �لتي   Course
بلد�ن،   10 من  ا  �ضابطاً  13 فيها  �ضارك 

�ل�ضني،  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  هي: 

ميامنار، كوريا،  �ضريلنكا،  بنغالد�ش،  �لهند، 

 60 جانب  �إىل  ولبنان،  �ملك�ضيك  مالديف، 

ا من �لنيبال. �ضابطاً

Thorong ملالزم �أول �ملغو�ر ر�مي �حلويك يرفع �إ�ضم لبنان على قّمة جبل�

�أول  �مل����الزم  ح���ّل 

�حلوّيك  ر�م��ي  �مل��غ��و�ر 

�لأج��ان��ب  ب��ني  �أولاً 

 )Internationals(

�جلبلي  �لقتال  دورة  يف 

 High Altitude
تابعها  �لتي   Course
�ضارك  و�لتي  �لنيبال،  يف 

 10 من  ا  �ضابطاً  13 فيها 

�لوليات  ه��ي:  بلد�ن، 

�مل��ت��ح��دة �لأم��ريك��ي��ة، 

�ل�ضني، �لهند، بنغالد�ش، 

�ضريلنكا، ميامنار، كوريا، 

�ملك�ضيك  م��ال��دي��ف، 

 60 جانب  �إىل  ولبنان، 

ا من �لنيبال. �ضابطاً



على  تللدّربللو�  �ل�ضفر(،  حتت 

�جلبلي  �لللقللتللال  تللقللنلليللات 

�إىل متارين  بالإ�ضافة  �ل�ضتوي 

مع  للتاأقلم  و�أخلللرى  بدنية 

�ملرحلة  هذه  يف  �لرتفاعات. 

ا �ضبح �ملازم �أول �حلوّيك  �أي�ضً

وزماوؤه يف �أكرب و�أعلى بحرية 

يف �لعامل Tilicho Lake �لتي 

مرًت�   4919 �رتفاع  على  تقع 

.
2
وي�ضل قطرها �إىل 4٫8 كلم

يف  كانت  �لأخللرية  �ملرحلة 

 Thorong La Pass منطقة 

ويف  مللرًت�،   5416 �رتفاع  على 

�ملللتللدّربللون  ت�ضّلق  ختامها 

ي�ضل  �لللذي   Thorong جبل 

يف  طّبقو�  وقد  مللرًت�،   6156 �إىل  �رتفاعه 

و�لتقنيات  �لتمارين  كل  �ملرحلة  هذه 

�ملرحلَتني  خللال  عليها  تللدّربللو�  �لتي 

�لع�ضر  �حلللر�رة  ت  تخطَّ هنا  �ل�ضابقَتني. 

و�زد�َدت  �ل�ضفر،  حتت  مئوّية  درجللات 

�ملتدّربني  بع�ش  ي�ضتِطع  فلم  �لتحديات 

�أول �حلوّيك فكان  �أّما �ملازم  �ملتابعة، 

�أحد �لذين تخّطو� �ل�ضعوبات و��ضتخدمو� 

للو�ضول  �لازمة،  �لتقنيات 

لبنان  علم  ورفللع  �لقّمة  �إىل 

�أول  بذلك  ليكون  عالًيا، 

�للبناين  �جلي�ش  يف  �ضابط 

يت�ضّلق جبًا بهذ� �لرتفاع.

�حلوّيك:  �أول  �ملللازم  يقول 

�إّن �أهمية هذه �لدورة تكمن 

يف تطوير كل �لتقنيات �لتي 

عللّدة  خللال  عليها  تللدّربللنللا 

يف  �أجنبية  فللرق  مللع  دور�ت 

تطبيقها  عن  ف�ضًا  لبنان، 

يف  �ضاهقة  �رتفاعات  على 

جبال �لهمايا، و�لتي ل مثيل 

�لعامل.  بلد�ن  معظم  يف  لها 

�لتاأقلم  مهار�ت  �ضقلنا  لقد 

و�ملناخ  �جلبال  �ضعوبات  مع 

يجعلنا  ما  �لرتفاع،  وفللارق 

م�ضتعّدين ملو�جهة �أي ظروف 

مهما كانت قا�ضية.

يف �خلتام، ُيذَكر �أّن �ملدّربني 

�أول  �مللللازم  مبثابرة  �أ�للضللادو� 

ت�ضّدر  �للللذي  �حلللوّيللك  ر�ملللي 

�لللدورة.  يف  �لأجانب  �ل�ضباط 

�حلوّيك  �أول  �ملازم  قّدم  وقد 

درًعللا  �لللتللخللّرج  خللال حفل 

لبنان  علم  عليه  تذكارًيا 

�للبناين  �جلي�ش  و�للضللعللاَري 

وفوج �ملغاوير، لقائد مع�ضكر 

.Jomsom
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�نللطلللللق �مللل�للضللاركللون 

باط  بلدة  �ضاطئ  مللن 

�حتفال  عقب  جبيل   -

ح�ضره  �للللذي  �لفللتللتللاح 

برجا�ش  با�ضم  �لعقيد 

بلدة  �ضاطئ  مللن  �مل�ضاركون  �نطلق 

�لفتتاح  �حتفال  عقب  جبيل  باط- 

�لذي ح�ضره �لعقيد با�ضم برجا�ش ممثًا 

قائد �جلي�ش �لعماد جوز�ف عون، ورئي�ش 

قة �لعقيد فادي  �للجنة �لع�ضكرية، �ملن�ضّ

للريا�ضة  �لعايل  �ملركز  من  �إ�ضطفان 

�للجنة،  �أع�ضاء  و�ل�ضباط  �لع�ضكرية 

�ش جمعية »بولياتلون« يف �ضوي�ضر�  وموؤ�ضّ

جمعية  ورئي�ش  بونيون،  رينيه  �ل�ضيد 

و�أع�ضاء  عللّر�ج،  �أبللو  جللاد  »بوليليبان« 

�جلمعية، ورئي�ش بلدّية دير جنني �لأ�ضتاذ 

�ضهيل �ضعد، وعدد كبري من �لريا�ضيني 

و�لريا�ضيات و�أ�ضدقاء �جلمعية.

عن  م�ضوًر�  ا  عر�ضً �حلللا�للضللرون  تابع 

�أبو  �ل�ضيد  وذّكللر  �جلمعية،  ن�ضاطات 

قيادة  مللن  متقّدًما  باأهد�فها  علللّر�ج 

�جلي�ش �للبناين بجزيل �ل�ضكر لرعايتها 

�ل�ضيد  ثّم حتّدث  �لن�ضاط.  لهذ�  �ل�ضنوية 

ا  جي�ضً للبنان  حّبه  عن   � معرّبً بونيون 

وحر�ضه  بطبيعته  �ضغفه  وعن  و�ضعًبا، 

جمال  على  �ملحافظة  يف  �لإ�ضهام  على 

جللبللاللله. و�خللتللتللم �حلللفللل مللع كلمة 

�أ�ضار  �لللذي  �جلي�ش  قائد  �لعماد  ممثل 

�لن�ضاط  حققها  �لتي  �لنجاحات  �إىل 

وجمعية  �جلي�ش  بني  �مل�ضرتك  �لريا�ضي 

�ل�ضوي�ضرية،   – �للبنانية  »بوليليبان« 

لي�ش على �ل�ضعيد �لريا�ضي فح�ضب، بل 

ا على �ل�ضعد �لجتماعية و�لثقافية  �أي�ضً

و�لإن�ضانية، ل �ضّيما جلهة تعزيز ثقافة 

وريا�ضيي  لبنان  ريا�ضيي  بني  �لتو��ضل 

�مل�ضاركة  �لبلد�ن  و�لعديد من  و�ضوي�ضر� 

يف هذ� �لن�ضاط.

»بولياتلون« من جبيل �إىل �لأرز 

فالقرنة �ل�ضود�ء

ق�ضرية،  و��ضرت�حة  �ضريع  ع�ضاء  بعد 

 22 فجر  �لل»بولياتلون«  ن�ضاط  �نطلق 

بالزو�رق  �لتجذيف  مرحلة  مع  �أيلول 

Rafting يف بحر جبيل مل�ضافة 3 كلم، 
تبعتها مرحلة �ل�ضباحة مل�ضافة 2 كلم 

زو�رق  وباإ�ضر�ف  �لبحر  مغاوير  مب�ضاركة 

�للبناين.  �جلي�ش  يف  �لبحرية  �لللقللوى 

�نطلقت  �لأوىل،  �ل�ضباح  �ضاعات  مع 

مرحلة �لدّر�جات �لهو�ئية وهي �لأطول 

 102 م�ضافة  على  �متّدت  �إذ  و�لأ�ضعب، 

كلم من �ل�ضاحل مروًر� ببلد�ت جبيل 

ثكنة  �إىل  و�ضوًل  ب�ضّري  وجّبة  و�لبرتون 

لفًتا  وكللان  �لأرز.  يف  �لتزلج  مدر�ضة 

وقوى  �للبناين  �جلي�ش  فريَقي  م�ضاركة 

م�ضاركة  �إىل  بالإ�ضافة  �لد�خلي  �لأمن 

من  وعلللدد  �لن�ضائي  للعن�ضر  مملليللزة 

�أكمل  ق�ضرية،  ��ضرت�حة  بعد  �لأجانب. 

�مل�ضاركون مغامرتهم �ضرًي� على �لأقد�م 

مغامرتهم  ليتّوجو�  كلم   12 مل�ضافة 

بالو�ضول �إىل �لقرنة �ل�ضود�ء، �أعلى قمة يف 

لبنان و�ل�ضرق �لأدنى )3088 مرًت�(. هناك 

باتو� ليلتهم يف خمّيم لفوج �ملغاوير. ويف 

بولياتلون 

الأرز بداأ 

عقده الثاين:

ريا�ضة

اإعداد: روجينا خليل �ل�ضختورة

�لعدد 102401

مغامرون على 

�لدّر�جات �لهو�ئّية من 

»فق�ش �ملوج ملرمى �لثلج«

من  �أكرث  خا�ش  وم�ضاركته،  �للبناين  �جلي�ش  وبدعم  عون  جوز�ف  �لعماد  �جلي�ش  قائد  برعاية 

ن�ضاطي  يف  �مل�ضاركة  خالل  من  تناف�ضية(،  )غري  وثقافية  ريا�ضية  مغامرة  و�ضابة  �ضاب  مئة 

 Poly Liban The »و»جولة لبنان �لكربى Polyathlon des Cèdres »بولياتلون �لأرز«

 Association du »وذلك �ضمن �حلدث �لذي تنظمه جمعية »بوليليبان ،Grand Tour
PolyLiban لل�ضنة �حلادية ع�ضرة على �لتو�يل. ع�ضرة �أيام �كت�ضف فيها ريا�ضيون وريا�ضيات 
من خمتلف �ملناطق �للبنانية ومن دول �أجنبية جمال �لطبيعة �للبنانية وتنوع �لثقافات و�ختربو� 

حتّديات ل تنت�ضى.



تذكارية  �ضورة  �لن�ضاط  �ختتم  �ل�ضباح، 

و�ضباط  و�ملنّظمني  �لريا�ضيني  جمعت 

�لن�ضب  قرب  وعنا�ضره  �للبناين  �جلي�ش 

�جلي�ش،  لأبللطللال  �ملللهللدى  �لللتللذكللاري 

و�لذي و�ضعته جمعية »بوليليبان« �لعام 

�ملا�ضي على قمة �لقرنة �ل�ضود�ء.

»بوليليبان - �جلولة �لكربى«

بعد �نتهاء �لل»بولياتلون« تابع 40 �ضاًبا 

�للل»بوليليبان«  يف  �لتحدي  م�ضو�ر  و�ضابة 

�نطلق  �لذي  �للبناين  �جلي�ش  ير�فقهم 

رينيه  مللطللار  �جلللويللة يف  �لللقللاعللدة  مللن 

معّو�ش – �لقليعات. على منت �لدّر�جات 

بل»�جلولة  �مل�ضاركون  قللام  �لهو�ئية 

�لكربى«. فمن �حلدود �ل�ضمالية للبنان 

وجبل  بالبقاع  مروًر�  �جلنوب  �أق�ضى  �إىل 

و�أكرث  500 كلم  لبنان، �جتازو� م�ضافة 

حيث  لبنانية،  وبلللللدة  قللريللة   100 مللن 

بال�ضكان  �لتقو� 

بح�ضن  و��ضتمتعو� 

�لللضللليلللافلللتلللهلللم، 

�أجمل  و�كت�ضفو� 

غلللابلللات �للللللز�ب 

و�ل�ضنوبر  و�لأرز 

و�ل�ضنديان و�ملناظر 

كما  �لطبيعية، 

�ملعامل  بع�ش  ز�رو� 

و�لأثرية  �لتاريخية 

�لع�ضر  كمد�فن 

بلدة  يف  �حلللجللري 

عكار   - منجز 

وقلللللللعلللة دوبللليلللة 

�جللللللنلللللوب،  يف 

�أرز  وحمللمللّيللتللي 

وو�دي  �لللل�لللضلللوف 

من  �حلللللجللللري... 

�ملللحللطللات �لللتللي 

تلللللوّقلللللف فلليللهللا 

�مل�ضاركون و�لتقو� 

جنني  دير  �أهلها، 

ودير  �أرغ�ش  وعيون  و�لقموعة  و�لقبيات 

ومعا�ضر  وبزبدين  وب�ضكنتا  �لأحللمللر 

�ل�ضقي  و�إبل  و�ضبعا  �جلوزة  وعني  �ل�ضوف 

ويارون...

بللعللد �للضللبللعللة �أيلللللام ملللن �ملللغللامللر�ت 

�لطبيعي  لبنان  �إرث  و��ضتك�ضاف 

�لناقورة  ر�أ�ش  يف  �جلولة  �نتهت  و�لثقايف، 

ن�ضاط  لبنان �جلنوبية. متّيز  عند حدود 

و�لبيئي،  �لجتماعي  ببعديه  بوليليبان 

�إذ �لتقى فيه �ضباب و�ضابات من خمتلف 

�لريا�ضة  حب  على  �للبنانية  �ملناطق 

�مل�ضاريع  �إىل  وتعّرفو�  �لبيئة،  و�حللرت�م 

�لبلديات  تللنللّفللذهللا  �لللتللي  و�مللللبلللادر�ت 

�حلفاظ  بهدف  �لأهلية،  و�جلمعيات 

�ملجتمعات  ودعم  �لطبيعية  �ملو�رد  على 

�لريفية و�لقت�ضاد �ملحّلي.

حفل �خلتام

يف  كانت  للن�ضاط  �لأخلللرية  �ملحّطة 

حيث  بلللريوت،  يف  �لع�ضكري  �حلللمللام 

�لعقيد  ح�ضور  يف  �خلللتللام  حفل  �أُقلليللم 

مو�ضى نّد�ف ممثًا �لعماد قائد �جلي�ش 

للن�ضاط.  �ملن�ضقة  �لع�ضكرية  و�للجنة 

�لتي  باجلهود  نلللّد�ف  �لعقيد  نللّوه  وقللد 

بذلت لإجناح هذ� �حلدث. كما قّدمت 

�ضكر  عربون  تذكارية  دروًعا  �جلمعية 

وتقدير ملمثل �لعماد قائد �جلي�ش ولرئي�ش 

�أع�ضائها،  و�ل�ضباط  قة  �ملن�ضّ �للجنة 

حفل  �إىل  �جلللملليللع  بللعللدهللا  لينتقل 

يف  جمللّدًد�  �للقاء  �أمللل  على  كوكتيل 

�لعام �ملقبل.
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ريا�ضة

�لعدد 104401

�جلي�ش يت�ضّدر يف بطولة لبنان �لإفر�دية يف �ضيف �ملبارزة

للمبارزة  �جلي�ش  فريق  �أحرز 

فللرق   5 بلللني  �لأول  �مللللركلللز 

لبنان  بللطللولللة  يف  ملل�للضللاركللة 

�لحتللاد  نظمها  �لتي  للفرق، 

نلللادي  للللللعللبللة، يف  �للللللبللنللاين 

�ملللونللا�للضللال - عللني �للضللعللاده، 

و�ضّميت با�ضم »لور« �إبنة �لعقيد 

�لنتائج  ويف  �مللل�للضللري.  يو�ضف 

�لإفلللر�ديلللة، حللّقللق كللّل من 

من  كروم  بو  ر�ئد  �أول  �ملعاون 

و�جلندي  �لر�بع،  �لتدخل  فوج 

�ملركز  من  حمزة  حممد  �أول 

�لع�ضكرية  للريا�ضة  �لعايل 

�ملركزين �لأول و�لثاين.

ا يف  ... ويحّل ثانياً

بطولة �لدرجة 

�لأوىل يف �ملو�ي تاي

�ملركز  �جلي�ش  فريق  �أحللرز 

�لثاين يف بطولة لبنان للدرجة 

تاي   – تللاي  �مللللو�ي  يف  �لأوىل 

نظمها  �لللتللي  بوك�ضينغ 

للعبة  �للللللبللنللاين  �لحتلللللاد 

نلللادي مانك  بللالللتللعللاون مللع 

 Cascada Mall فاكتوري يف

نتائج  جللاءت  �إذ  �للضللتللور�،   –
ع�ضكرييه على �لنحو �لآتي:

مالحظات�لت�ضنيف�لوزن�لقطعة�لرتبة�لإ�ضم و�ل�ضهرة

عدد �مل�ضاركني بالوزن /3/�لأول54 كلغفوج �حلدود �لربية �لثاينجمند )م.خ(فر��ش �حل�ضني

عدد �مل�ضاركني بالوزن /5/�لأول67 كلغ�ملركز �لعايل للريا�ضة �لع�ضكريةجندي �أول�أحمد �أوند��ش

عدد �مل�ضاركني بالوزن /8/�لأول71 كلغفوج �لتدخل �لر�بعجمند )م.خ(نا�ضر �حل�ضني

عدد �مل�ضاركني بالوزن /8/�لثاين71 كلغفوج �حلدود �لربية �لثاينجمند )م.خ(جمد رحمون

عدد �مل�ضاركني بالوزن /8/�لثاين81 كلغمديرية �ملخابر�تجنديرباح �حلويل



يف  �جلي�ش  فريق  �للضللارك 

يف  �لللعللامللة  لبنان  بطولة 

نظمها  �لتي  �جلللر�للش  دّق 

و�للبناين  �لعربي  �لحتاد�ن 

�لتقليدية  للللللريللا�للضللات 

�للل�للضللعللبلليللة حتلللت �للضللعللار 

�لأملللة  تلللر�ث  �للضللاع  »�إذ� 

حا�ضرها  �ضاع  وما�ضيها، 

على  وذلك  وم�ضتقبلها«، 

�ليا�ش  مار  كني�ضة  �أر�للش 

)قلل�للضللاء  �للللذهلللب  نللهللر  يف 

كللل�لللضلللرو�ن(. وقللللد حللّل 

حنا  حلللامت  �أول  �لللرقلليللب 

يف  �لللثللاين  �مل�ضاة  لللو�ء  مللن 

�لللثللاين عللن فئة  �ملللركللز 

حتللت  ووزن  �ضنة   40 حتت 

100 كلللغ.
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بطولة لبنان �لعامة 

يف دق �جلر�ش

... ويف �ملياه 

�ملفتوحة

نلللادي  يف  �أقللليلللملللت 

�لأكلللو�ملللاريلللنلللا يف 

لبنان  بطولة  طربجا 

للللللملليللاه �ملللفللتللوحللة 

�لحتللاد  نظمها  �لتي 

لل�ضباحة  �للللللبللنللاين 

على م�ضافة 1250 مرًت� 

و�ضارك  و�لللعللودة،   4  ×
حمّقًقا  �جلي�ش  فيها 

�لنتائج �لآتية:

�لت�ضنيف�لتوقيت�لفئة وم�ضافة �ل�ضباق�لقطعة�لرتبة�لإ�ضم و�ل�ضهرة

فئة �لرجاللو�ء �لدعمعريفحممد عجمي

18 �ضنة وما فوق

م�ضافة 5000 مرت

�لثاين1٫08٫31٫40 �ش

�لثالث1٫15٫59٫85 �شلو�ء �مل�ضاة �خلام�شعريفعلي عز �لدين

فئة �لقد�مىفوج �لتدخل �لأولرقيب�ليا�ش كرت�

30 �ضنة وما فوق

م�ضافة 5000 مرت

�لأول1٫07٫34٫60 �ش

�لثاين1٫07٫49٫65 �ش�ل�ضرطة �لع�ضكريةرقيب �أولو�ئل زيادة

�لثالث1٫12٫38٫80 �ش�للو�ء �للوج�ضتيعريفلوي�ش د�غر

�للو�ء �للوج�ضتيموؤهل �أولعلي زيعور

فئة �لقد�مى

40 �ضنة وما فوق

م�ضافة 5000 مرت

�لثالث1٫35٫10٫90 �ش



ريا�ضة

�لعدد 106401

اجلي�ش يتاأّلق يف �صيدا:

يف �لرتياتلون �لأول

�لحتاد  باإ�ضر�ف  �ملدينة  يف  �لأول  �لرتياتلون  �إنرتنا�ضيونال  �ضيد�  جمعية  نّظمت 

�للبناين للعبة و�لذي ت�ضّمن �ضباقات يف �ل�ضباحة، وعلى �لدر�جات �لهو�ئية و�لرك�ش 

على م�ضافات �أوملبية و�حتادية �ضريعة، بالإ�ضافة �إىل �ضباق �لبدل �أو �لتتابع.

�ضارك �جلي�ش يف هذ� �لن�ضاط وحّل �لعريف علي �لزغبي من �للو�ء �ل�ضابع يف �ملركز 

يف  �مل�ضتقّل  �لأ�ضغال  فوج  من  خمايل  جاك  �أول  و�ملعاون  �لحتادية(،  )�مل�ضافة  �لأول 

�ملركز �لثاين )�مل�ضافة �لأوملبية( و�لعريف 

�لثاين  �أحمد �ضمو� من فوج �لتدخل  �أول 

نف�ضها(.  )للم�ضافة  �لثالث  �ملركز  يف 

�لبدل  ل�ضباق  �لحتادية  �مل�ضافة  يف  �أمللا 

�جلي�ش  فريق  �لأول  �ملركز  يف  حّل  فقد 

�لذي �ضّم �لعريف حممد عجمي من لو�ء 

كمال  خدماته  �ملمددة  �ملجند  �لدعم، 

�ضعبان من فوج �ملدفعية �لأول، و�جلندي 

�لبحر.  مغاوير  فوج  من  حمد  �أبو  عمر 

ثانًيا  �جلي�ش  حّل  �لأوملبية  �مل�ضافة  ويف 

كرت�  �ليا�ش  �لرقيب  فريقه:  �ضّم  وقد 

�أول ندمي  من فوج �لتدخل �لأول، �ملازم 

غبايل من فوج �لتدخل �لثالث، و�جلندي 

دروي�ش حديد من لو�ء �حلر�ش �جلمهوري.

�ضد �ملخّدر�ت

�ملهند�ش  �ضيد�  بلدية  رئي�ش  برعاية 

�لربنامج  مع  وبالتعاون  �ل�ضعودي  حممد 

وز�رة  يف  �ملخدر�ت  من  للوقاية  �لوطني 

�ملجل�ش  نّظم  �لجتماعية،  �للل�للضللوؤون 

�لأهلي ملكافحة �لإدمان �ضباق �ضباحة 

مل�ضافة 850 مرًت� بعنو�ن »ن�ضبح با �إدمان 

�إىل �ضاطئ �لأمان«، وذلك �ضمن برنامج 

�لتوعية حول خماطر �لإدمان بامل�ضاركة 

مع جمعية �أ�ضدقاء �لزيرة و�ضاطئ �ضيد�. 

وحّقق  �ل�ضباق  هللذ�  يف  �جلي�ش  �ضارك 

ع�ضكريوه �لنتائج �لآتية:

�لت�ضنيف�لفئة وم�ضافة �ل�ضباق�لقطعة�لرتبة�لإ�ضم و�ل�ضهرة

لو�ء �مل�ضاة �خلام�شعريفعلي عز �لدين
18 – 25 �ضنة

�لثاين

�لثالثلو�ء �حلر�ش �جلمهوريجندي�ضربل هو�ري

لو�ء �لدعمعريفحممد عجمي

26 – 39 �ضنة

�لأول

�لأول�للو�ء �للوج�ضتيعريفلوي�ش د�غر

�لثاين�ل�ضرطة �لع�ضكريةرقيب �أولو�ئل زيادة

�لثالثلو�ء �مل�ضاة �ل�ضابععريفعلي �لزعبي

�لأول40 �ضنة وما فوق�للو�ء �للوج�ضتيموؤهل �أولعلي زيعور



حّل فريق لو�ء �حلر�ش �جلمهوري 

يف �ملركز �لأول يف بطولة �جلي�ش 

�لتي  مللار�ثللون  �لن�ضف  ل�ضباق 

�أقيمت يف ثكنة مياد �لند�ف - 

عم�ضيت، تاه فريق فوج مغاوير 

ولللو�ء  �لللثللاين،  �ملللركللز  يف  �لبحر 

�لثالث.  �ملركز  �ل�ضابع يف  �مل�ضاة 

فقد  �لإفللر�دي،  �ل�ضعيد  �أّما على 

عو��ضة  ح�ضني  �أول  �ملعاون  حّل 

و�لعريف �أول عمر عي�ضى من لو�ء 

�ملركزين  يف  �جلمهوري  �حلر�ش 

�لأول و�لثاين، تبعهما �ملوؤهل �أول 

نقول مرتا من مديرية �ملخابر�ت 

يف �ملركز �لثالث.

لو�ء �حلر�ش �جلمهوري بطل �جلي�ش يف �ضباق �لن�ضف مار�ثون
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مر�كز مهرجان �ضّكا 

�لأوىل للجي�ش

�لألللعللاب  مهرجان  �ضكا  بلدية  نّظمت 

للعام 2018 على  �ل�ضعبية  �لتقليدية  �لريا�ضية 

لهذه  �لعربي  �لحتاد  باإ�ضر�ف  �لبلدي،  ملعبها 

وجاءت  �ملهرجان  يف  �جلي�ش  �ضارك  �لألعاب. 

نتائجهم على �لنحو �لآتي:

�لت�ضنيف�لوزن�مل�ضابقة�لقطعة�لرتبة�لإ�ضم و�ل�ضهرة

لو�ء �مل�ضاة �لثاينرقيب �أولحامت حنا

رفع �ملحدلة

�لأولحتت 70 كلغ

�لأولحتت 80 كلغ�ملركز �لعايل للريا�ضة �لع�ضكريةمعاونجوزف فرح

�لأولفوق 90 كلغ�ملركز �لعايل للريا�ضة �لع�ضكريةجندي�ليا�ش �لهاين

�لقو�ت �لبحريةعريفطال �لعري�ضي

رفع �جلرن

�لأولحتت 70 كلغ

�لأولحتت 80 كلغمنطقة �لبقاعرقيب �أولعلي �ضومان

�لأولحتت 90 كلغ�ملركز �لعايل للريا�ضة �لع�ضكريةرقيبدياب �لهندي

�ملركز �لعايل للريا�ضة �لع�ضكريةمعاونجوزف فرح

�ضد �حلبل

وزن �لري�ضة

ل يتجاوز

455 كلغ
�لأول

لو�ء �مل�ضاة �لثاينرقيب �أولحامت حنا

منطقة �لبقاعرقيب �أولعلي �ضومان

�لقو�ت �لبحريةعريفطال �لعري�ضي

�ملركز �لعايل للريا�ضة �لع�ضكريةرقيبدياب �لهندي

�ملركز �لعايل للريا�ضة �لع�ضكريةجندي�ليا�ش �لهاين

�لفوج �ملجوقلعريفحممد �حلاين

جندي �أولو�ضيم �ملو��ش
كتيبة �حلر��ضة و�ملد�فعة عن

مطار رفيق �حلريري �لدويل
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�جلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقّدمها  �ملتقاطعة  �لكلمات  م�ضابقة 

�ش للفائزين فيها  »�جلي�ش« لقّر�ئها وتخ�ضّ

جو�ئز مالية قيمتها �أربعماية �ألف لرية 

لبنانية، توزع بو��ضطة �لقرعة على �أربعة 

فائزين.

• ت�ضتبعد كل م�ضابقة غري مقتطعة من �ملجلة، 
ويكتب �حلل بخٍط و��ضح د�خل �ملربعات 

وتر�ضل �ل�ضفحة بكاملها مع �حلل.

�لتايل: قيادة �جلي�ش  �لعنو�ن  �إىل  • تر�ضل �حللول 
- �لريزة - مديرية �لتوجيه - جملة »�جلي�ش« - 

»م�ضابقة �لكلمات �ملتقاطعة«.

باليد يف  • با�ضتطاعة �مل�ضرتك ت�ضليم �مل�ضابقة 
ثكنات �جلي�ش يف �ملناطق جميعها.

• �آخر موعد لقبول �حللول  20 ت�ضرين �لثاين 2018.
�لعدد �ملقبل. �لنتائج يف  • تعلن  ة
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�ل�ضم:......................................................................................................................................     �لهاتف:.....................................................................................

�لعنو�ن:..............................................................................................................................................................................................................................................
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يف  بلدة  �جلنوب،  يف  بلدة  1ل 

�لبقاع.

�أعجَب  �خلّباز،  للنفي،  ليا،  �أقيم  2ل طرّي، 

بنف�ضه.

3ل مقيا�ش �أر�ضي، بئر، بلدة يف �لبقاع، لحَظ 

ور�ضَد، تعرب.

ر�حل،  �إنكليزي  م�ضرحي  رو�ئي وكاتب  4ل 

�ضّوَت �لوطو�ط، يتكّرمون على.

5ل مت�ضابهان، مدينة �أوكر�نية، �أحد �ل�ضهور، 

ين�ضطون وينّفذون �لأمر، حرف ن�ضب.

قهر�،  و�أخللَذ  �ضلَب  حّلها،  �خل�ضار،  من  6ل 

جامعة �أمريكية.

�أعمال  من  �لبقاع،  يف  بلدة  7ل 

يف  مرعبة  �ضخ�ضية  �لللنللّحللات، 

�أفام م�ضهورة.

8ل �لنَدى، مها ل تعجل، �ضار �لوقت، طعم 

�حلنظل.

�ل�ضيا�ضة  �عتزَل  بولندي  وزر�ء  رئي�ش   ، �ألحَّ 9ل 

يف  مدينة  �ملو�ضيقي،  �لتاأليف  �إىل  و�ن�ضرف 

�ليونان.

�ضمري  وهد�ية،  توجيه  رطوبة،  بعد  10ل جفَّ 

منف�ضل.

11ل طَردُت، عّمارون، �أنو�ع، �ضا.

�لإ�ضتو�ئية، نقفز، مر�َش،  12ل مرفاأ يف غينيا 

�أغّطي.

�أجهزة  تعر�ضها  بتفّوق،  فللوز  �ح�ضْل،  13ل 

�لتلفزيون.

�ضينا،  �بن  �ضديق  وريا�ضي  وعامل  مللوؤرخ  14ل 

�لتي  �ملدن  خارج  �لأر��ضي  �إىل،  بقر�بة  و�ضَل 

فيها زرع وخ�ضب.

ت�ضاهدك،  �ل�ضيء،  يب�َش  بالوعد،  نفي  15ل 

فّت�َش عن، مدينة نيجريية.

16ل نرّد عليهما، قبل �ليوم، خ�ضب، �أكتب.

17ل حرفان مت�ضابهان، مدينة فرن�ضية، �ضجر 

مثمر، �ضل�ضلة مركبات ف�ضائية.

18ل عا�ضمة �أوروبية، خليق وجدير، ت�ضاويت 

معه، ت�ضتعمل يف �لبيوت بدل من دق �لباب.

19ل فقر، لزَم، حّر �لظهرية، دولة �آ�ضيوية، ف�ضَل 

يف �لأمر.

�جلنوبية،  �أمريكا  يف  دولللة  20ل 

تويف  �أمللريكللي  وخملللرج  ممثل 

.2008
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وطننا  وطني كبري،  1ل عيد 

�لغايل، �حُلّب.

2ل عا�ضمتنا �حلبيبة، حامي وطننا.

�ل�ضيء بال�ضيء، منزل،  3ل حرف ن�ضب، مزج 

ح�ضن، ��ضترَت و��ضتخفى.

يف  وحفَظ  �أ�ضمَر  لبناين،  زجلي  �ضاعر  4ل 

نف�ضه.

5ل مرتديا �لثياب، دّقو� دّقا غري ناعم، تهّياأ 

للحملة يف �حلرب.

6ل قطَع �حلبل، �ضرَف وجهه �إىل، جدَّ وتعَب 

يف �لعمل، �ضاعر جاهلي.

�جلر�ش،  يقرع  �ل�ضيء،  يف  �ضاركتكم  7ل 

��ضتاَق �إىل، فائدة غري م�ضروعة.

ولد  ا،  مليًّ فيها  ويتفّكر  �لأمور  يف  يتاأّنى  8ل 

�لظبية، بلدة يف �ملنت.

9ل �نت�ضَر �خلرب، �أغنياءنا، �أر�َد �ل�ضيء، عائ�ش.

10ل و��ِضح، ير�ضلونهما، �أفعل.

�ملقطع  ولية،  عا�ضمة  �أمريكية  مدينة  11ل 

�ضو  �لبحر  �ضايف  فللريوز  �أغنية  من  �لثاين 

كبري.

12ل هدَم �لبناء، يجري يف �لعروق.

بطلة  �إنكليزي،  طبيعي  تاريخ  عامل  13ل 

نوتة  2006ل  �لللقللدم  كللرة  يف  �لللعللام  كللاأ�للش 

مو�ضيقية.

14ل يلني له �لقول، مرتفع.

كوميدي  ممثل  على،  وعطَف  حللنَّ  15ل 

م�ضري ر�حل.

ن  16ل حمافظة يف �لعر�ق، نظَر، �لطويل �حل�ضَ

�جل�ضم، هيئة �ملاب�ش.

وعطَف  رحَم  �جلنوب،  يف  بلدة  للنهي،  17ل 

على، �أ�َضد، ريثما بالأجنبية.

18ل ممثل �أمريكي تويف 2001، د�َوى، نوع من 

�أقام �حلرب.

19ل ب�ضَط يده، للتمني، عا�ضمة �أ�ضغر دولة يف 

�أمريكا �لو�ضطى.

نهر  �أ�ضرَع،  جزم،  حرف  للتهنئة،  ُتقال  20ل 

�أوروبي، من لو�زم �خلياطة.

21ل طائر وهمي، لعب كرة بر�زيلي، ممثل 

�أمريكي تويف 1994.

ا: �أفقياً

ا: عمودياً
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قق عع اا فف دد لل اا مم يي لل عع تت لل اا دد هه عع مم

طط بب مم اا نن يي رر وو سس هه يي لل يي رر اا يي اا

نن اا سس يي نن بب نن اا رر اا وو هه اا وو فف اا دد لل

نن وو رر تت شش يي شش وو حح نن يي مم سس اا يي

اا وو لل كك وو اا وو نن رر مم ةة قق اا يي لل
هه اا وو اا مم طط رر عع مم

اا مم سس نن سس اا لل اا كك يي مم اا

لل اا وو نن مم لل اا يي لل اا غغ فف تت يي نن اا جج

يي دد نن عع مم وو ثث لل كك مم اا مم هه اا نن عع لل دد

لل جج تت مم لل ثث يي اا وو غغ اا رر اا بب بب اا

اا لل رر وو غغ اا سس نن رر فف عع دد فف

هه نن وو لل وو مم يي لل عع يي دد وو اا يي

اا يي رر تت يي لل مم اا لل وو

نن نن نن

يي نن وو اا تت يي رر فف يي مم اا يي نن يي دد نن وو اا يي

اا يي نن بب نن اا مم رر دد مم اا فف يي رر عع
لل لل اا هه تت اا رر تت فف اا هه بب تت رر طط اا

عع لل وو بب اا كك نن حح اا وو طط يي رر وو مم اا تت

مم لل يي عع لل اا تت اا نن يي لل اا رر بب وو لل قق

رر اا يي لل كك نن جج وو رر سس نن وو فف يي رر اا

يي مم عع لل يي فف لل اا نن سس نن اا تت كك سس يي نن

�ل�ف�ائ�زون يف �لعدد 399/398�ل�ف�ائ�زون يف �لعدد 399/398

�أول حممود �مل�ضري  •�ملوؤهل 
�أركان �جلي�ش للتخطيط.

�أول باخو�ش �ضمعان  •�ملعاون 
م. �ل�ضمال – ق�ضم �لتوجيه.

�لله  • �ملجّند عبد�لله وليد عبد 
فوج �حلدود �لرّبية �لثالث.

• فاطمة قا�ضم 
عكار �لعتيقة.
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�أقام

�إ�ضبانيا

�أع�ضاء

�لكويت
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�أرمينيا

برج حمود

برملان
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بيتهوفن

بلغر�د

برونز

جنود

جيبوتي

حم�ضيات
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ديدرو
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ذهاب

ر�نغون

رو�ضو
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زهور

�ضانتو�ش
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�ضهر
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�ضديق
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علجوم

قطار

قامو�ش

كتب

كلمة
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جورج ِهرِجه:

خملللللرتع بلللللجلليللكللي 

�خللرتَع   .)1983 )1907ل 

و�ضَع  ملل�للضللوّرة.  �ضر�ئط 

مغامر�ت تان تان وميلو 

عام 1929

 

بول مار�ضال:

)1862ل  فرن�ضي  علللامل 

طبائع  در�لللش   .)1942

�حلللل�لللضلللر�ت �ملللل�لللضلللّرة 

بالزر�عة.

 

�أنطونيو كوريجيو:

)1494ل  �إيللطللايل  للام  ر�للضّ

بلوحات  ��ضتهر   .)1534

تلللزيللليلللنللليلللة ُعللللرَفللللت 

بللالللتللنللا�للضللق، وتللعللاُقللب 

�لظل و�لنور.

قامو�ش �ضغري

�حلل بني يديك

�ضعبة �حلل�ضهلة �حلل
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كك سس  وو  اا  رر  تت  شش  اا  اا  يي  زز  يي  لل  اا  مم   
ةة نن  اا  فف  يي  رر  يي  يي  سس  وو  دد  زز  هه  وو  رر   
سس رر  قق  يي  دد  صص  رر  نن  وو  يي  وو  ضض  قق  ذذ  بب   
وو بب  بب  سس  نن  ةة  وو  اا  مم  لل  نن  مم  طط  رر  رر   
تت لل  اا  حح  وو  نن  نن  بب  اا  وو  جج  اا  اا  يي  وو   
نن غغ  قق  تت  مم  يي  تت  سس  قق  خخ  اا  نن  رر  عع  نن   
اا رر  لل  اا  حح  بب  غغ  اا  ذذ  لل  شش  هه  رر  ةة  زز   
سس اا  اا  نن  مم  رر  نن  هه  كك  نن  يي  مم  سس  اا  يي   
ذذ دد  مم  يي  ضض  شش  اا  وو  بب  رر  لل  مم  اا  نن  لل   
بب وو  وو  وو  يي  بب  يي  اا  سس  تت  مم  رر  اا  رر  نن   
اا زز  فف  عع  اا  تت  يي  تت  وو  بب  يي  جج  خخ  ةة  وو   
رر نن  مم  نن  تت  وو  سس  وو  رر  دد  ء  مم  بب  مم  غغ   
وو وو  وو  بب  يي  تت  هه  وو  فف  نن  يي  اا  زز  لل  نن   
مم بب  جج  اا  طط  وو  كك  يي  وو  كك  صص  دد  ضض  كك  اا   
تت يي  لل  مم  لل  زز  اا  نن  مم  بب  تت  حح  رر  عع  رر   
رر اا  عع  ظظ  كك  يي  سس  كك  مم  لل  اا  بب  فف  وو  اا   
اا يي  نن  يي  مم  رر  اا  بب  رر  جج  حح  مم  وو  دد  وو   
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هل تريد �أن 

تكت�ضف ما 

هو خمّباأ يف 

د�خل �ل�ضورة؟

ما عليك 

�إّل �أن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�ضطها، على 

�أن تكون  

�مل�ضافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�ضورة 

تدريًجا، 

حماوًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�ضل �إىل 

روؤية �لأ�ضكال 

�لثاثية 

�لأبعاد �لتي 

�ضتظهر 

�أمامك. 
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�لعميد علي قان�ضو

مدير التوجيه

ن�ضاط متجدد

عبارة

�إىل  يتطلعون  وهللم  للع�ضكريني،  �لأ�ضا�ضية  �ملهمة  تقت�ضي 

يحافظو�  �أن  �لد�خل،  ويف  �حلللدود  عند  �ملختلفة  و�جباتهم  �أد�ء 

د�ئم  �لنت�ضار  وبخا�ضة جنوًبا حيث  �ليقظة،  درجات  �أق�ضى  على 

�إىل  ي�ضاف  �لإ�ضر�ئيلية.  �لعتد�ء�ت  ملو�جهة  متو��ضل  و�ل�ضتعد�د 

حماولة  �أي  من  و�ضونه  �لأهلي  �ل�ضلم  على  �ملتو��ضل  �ل�ضهر  ذلك 

�لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة  تتابع  بحيث  د�خلًيا،  بالأمن  لاإخال 

بظالها  �لقت�ضادية  �ل�ضعوبات  ترخي  حني  يف  �ل�ضتقر�ر  تر�ضيخ 

�لد�مية  �ل�ضر�عات  نتيجة  �لجتماعي  �لعبء  ويزد�د  وطننا،  على 

�ملحيطة بنا.

ومديرياته  باأجهزته  �جلي�ش  ين�ضرف  �لتد�بري،  تلك  مللو�ز�ة  يف 

�أي �لذكرى �خلام�ضة  �إىل �لتح�ضري ل�ضتقبال يوبيل لبنان �ملا�ضي، 

و�ل�ضبعني لا�ضتقال. فمع هذه �ملوؤ�ض�ضة �لناب�ضة باحلياة، �ملدفوعة 

بحب �لوطن و�لولء �ملطلق له، ي�ضّح �لقتال و�لتدريب مع �لهتمام 

ل�ضيادته  لبنان  حتقيق  بذكرى  و�لحتفال  �لبهجة  مبظاهر 

ليتوج  �ملا�ضي  �ليويبل  وياأتي  �لعامل.  خريطة  على  موقعه  وتثبيت 

�ضنو�ت طويلة من �لعمل �لدوؤوب و�جلهد �مل�ضتمر، �لذي مل ينل من 

عزمية �جلي�ش، ومل يزد ع�ضكرييه �إل قوة و�إ�ضر�ًر� وعزمية.

على  �لحتفال  ليكون  �لع�ضكريني  قبل  من  جللاٍر  �لتح�ضري 

بالوطن،  �لإرتباط  فعمق  حافزهم،  �أما  �ملنا�ضبة.  �أهمية  م�ضتوى 

و�لإخا�ش للموؤ�ض�ضة �لأم، و�لثقة بالقيادة، مع �إدر�ك مدى �لأعباء 

�لتحديات  تخطي  على  و�لإ�ضر�ر  بالباد،  حتيط  �لتي  و�لأخطار 

بالعزمية و�لِعْلِم و�لوفاء.
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