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الوطني  الدفاع  وزير  يرافقه  املكّلف  احلكومة  رئي�ش  تفّقد 

يف  كان  حيث  الدفاع،  وزارة  يف  القيادة  عمليات  غرفة 

ا�صتقبالهما قائد اجلي�ش وعدد من ال�صباط. واّطلع الرئي�ش 

املوؤ�ص�صة  اتخذتها  التي  الأمنية  التدابري  على  احلريري 
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نوعية اخلدمات مبا يتنا�صب واحلاجات ومتطلبات الع�صر.

من  املئات  اإىل  البهجة  حامًل  املناطق  يف  الفرح  جتّول 

فاحتفالت  الفعلية.  والع�صكريني يف اخلدمة  ال�صهداء  اأبناء 

الوفاء  معلنة  واأخرى  منطقة  بني  تنّقلت  ال�صنة  اآخر  اأعياد 

قيادة  من  مببادرة  كان  بع�صها  الع�صكريني،  لت�صحيات 

اجلي�ش، وبع�صها الآخر نّظمته جمعيات وهيئات مدنية.

حمتويات العدد

 »جندي الغد«:

زاوية خا�سة بجنود امل�ستقبل

العدد 403 - ال�سنة اخلام�سة والثالثون - كانون الثاين 2019

حتقيق ع�سكري 19

احتفالت الأعياد53

توزيع:

�شركة »الأوائل«

لتوزيع ال�شحف واملطبوعات 

�ش.م.م.

ُطبعت يف:

مديرية ال�صوؤون اجلغرافية - عاريا

الدفاع ................................ 4 ا�ستقبالت وزير 

6  .................................... الدفاع  وزير  جولت 

8  ............................... اجلي�ش  قائد  ا�ستقبالت 

ن�ساطات القيادة ...................................... 12

حتقيق ع�سكري ...................................... 19

جي�سنا ................................................. 27

36  ................................................. وداع 

تخريج دورات ......................................... 38

40  .............................................. معار�ش 

مديريات .............................................. 42

48  ....................................... اأمنية  يوميات 

احتفالت الأعياد ...................................... 53

جوائز .................................................. 60

وجهة نظر ........................................... 63

درا�سات واأبحاث ....................................... 67

قانون دويل اإن�ساين ................................... 72

ق�سايا ع�سكرية ........................................ 74

ق�سايا اإقليمية ....................................... 76

اأديان ومعتقدات ..................................... 78

رحيل .................................................. 80

جي�ش العلم والثقافة ................................. 84

85  ................................... بالدي  يف  متاحف 

يف �سجل اخللود ...................................... 89

91  ........................................ ق�سرية  ق�سة 

94  ....................................... طبية  خدمات 

96  ............................................. وهي  هو 

98 ....................................... تربية وطفولة 

قواعد التغذية ...................................... 100

اأطايب ال�سيف ...................................... 102

ريا�سة ............................................... 105

ت�سلية ............................................... 110

الأبعاد الثالثية ...................................... 113

عبارة ................................................  114

 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2019



ا�ستقباالت وزير الدفاع الوطني
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وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل 

نظرييه الفرن�صي والنم�صاوي 

و�صفراء ووفوًدا

التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�س 

 Florence الفرن�سية  نظرته  ال�سّراف 

رفيق  مطار  يف  توّقفها  اأثناء  يف   Barlie
احلريري الدويل اإثر زيارة خاطفة.

الهبة  م��و���س��وع  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 

والقرو�س التي تعّهدت بها فرن�سا خالل 

اجلي�س  مل�����س��اع��دة  »روم�����ا-2«  م��وؤمت��ر 

الراهنة  الأو�ساع  اإىل  اللبناين، بالإ�سافة 

الثنائية ل  يف لبنان واملنطقة والعالقات 

�سّيما يف املجال الع�سكري.

على  فرن�سا  ال�����س��ّراف  ال��وزي��ر  و�سكر 

دعمها الدائم للبنان، منّوًها بالعالقات 

البلدين. بدورها،  التي جتمع  التاريخية 

لبنان،  دور  على   Barlie الوزيرة  اأثنت 

واأّكدت التزام بالدها الوقوف اإىل جانبه 

اجلي�س  ا  وخ�سو�سً موؤ�س�ساته،  ودع��م 

اللبناين.

مكتبه  يف  ال�سّراف  الوزير  وا�ستقبل 

النم�سا  جمهورية  دفاع  وزير  ال��وزارة،  يف 

مرافق.  وفد  راأ�س  على  كونا�سك  ماريو 

العالقات  متتني  �سبل  يف  البحث  وجرى 

التعاون  جمال  يف  ل�سّيما  اجلانبني،  بني 

تقّرر متابعة  املدين. كما   - الع�سكري 

امللحقية  عرب  التعاون  جم��الت  درا�سة 

الع�سكرية النم�ساوية يف لبنان.

العامة  الأو�ساع  ا،  اأي�سً اللقاء  وتناول 

ق�سية  اإىل  بالإ�سافة  واملنطقة،  لبنان  يف 

النزوح ال�سوري اإىل لبنان وعودة الإرهابيني 

اإىل  املنطقة  ح��روب  يف  �ساركوا  الذين 

وزيرة ا لدفاع الفرن�سية

وزير الدفاع النم�ساوي مع وفد

ال�سفري الرو�سي



ختامه  يف  ال�سّراف،  الوزير  واأ�ساد  اأوروب��ا. 

بجهود الوحدة النم�ساوية العاملة �سمن 

قوات الأمم املتحدة العاملة يف لبنان.

الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  ا�ستقبل  كما 

زا�سبيكني،  األك�سندر  الرو�سي  ال�سفر 

البلدين،  ت��ه��ّم  ���س��وؤوًن��ا  م��ع��ه  وب��ح��ث 

لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  اإىل  بالإ�سافة 

واملنطقة.

الدولة  وزي��ر  ال�سّراف  ال��وزي��ر  وا�ستقبل 

الربازيلية  اجلمهورية  رئا�سة  ل�سوؤون 

راأ�س  على   Carlos Eduardo Xavier
الربازيلي  ال�سفر  ح�سور  يف  مرافق،  وفٍد 

 Marun Paulo Cordeiro De
وّقع  وُعقد اجتماع   ،Andrade Pinto
التعاون  اتفاقية  على  الطرفان  خالله 

تطوير  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الع�سكري 

�سّيما  ل  وتعزيزها،  الثنائية  العالقات 

يف جمايليَ التعليم والتدريب الع�سكري، 

وتبادل املعلومات والتعاون التقني.

ويف ختام اللقاء، اأعرب ال�سفر الربازيلي 

كخطوٍة  التفاقية  ه��ذه  اأهمية  عن 

البلدين، �ساكًرا  لر�سيخ العالقات بني 

بذلها  التي  اجلهود  على  ال�سّراف  الوزير 

اأّكد  كما  التوقيع.  اإىل  اأف�ست  والتي 

اللبناين الذي انت�سر  دعم بالده للجي�س 

على الإرهاب.

وفًدا  ال�سّراف،  الوزير  التقى  كذلك، 

من وزارة الدفاع البلغارية برئا�سة رئي�سة 

والإقليمية  الثنائية  العالقات  دائ��رة 

 Daniela البلغارية  ال��دف��اع  وزارة  يف 

ح�سور  يف   ،Grigorova Dimitrova
الركن  العميد  اجلي�س  قيادة  ممّثل 

اجلي�س  اأركان  من  �سليمان  اأبو  خليل 

للتخطيط.

وبحث املجتمعون يف العالقات الثنائية 

اإمكان  ناق�سوا  كما  تطويرها،  و�سبل 

بني  ع�سكري  ت��ع��اون  اتفاقية  عقد 

ين، و�سبل امل�ساعدة يف تطوير قدرات  البلديَ

اجلي�س اللبناين وتعزيزها.
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وزيرة الدولة ل�سوؤون رئا�سة اجلمهورية الربازيلية 

وفد من وزارة الدفاع البلغارية



وزير الدفاع الوطني يجول جنوًبا

يف اإطار جولة جنوبية قام بها يف منا�سبة اأعياد 

اآخر ال�سنة، التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�س 

قائد  الناقورة  يف  ال�»يونيفيل«  قيادة  مقّر  يف  ال�سّراف، 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات 

 Stepahno يف لبنان اجلرنال

.Del Col
خالل  ال�سّراف،  الوزير  ون��ّوه 

اجلي�س  ب��ج��ه��وزي��ة  ال��ل��ق��اء 

قوات  مع  وبتعاونه  واأدائ���ه، 

ال���»ي��ون��ي��ف��ي��ل« ال���ذي اأر���س��ى 

مناخ  مقابل  ا�ستقرار  مناخ 

ال��ت��وت��ر ال���ذي ب��رز م��وؤخ��ًرا يف 

التزام  على  م�سدًدا  اجلنوب، 

ل  ال��دول��ي��ة  ال��ق��رارات  لبنان 

لي�س  واأّن��ه   ،1701 القرار  �سّيما 

لالعتداء  نية  اأّي  لبنان  لدى 

على اأحد، موؤّكًدا اأن ل نوايا 

عدوانية لديه.

واأ���س��ار ال��وزي��ر ال�����س��راف اإىل 

قد  الإ�سرائيلي  »ال��ع��دّو  اأّن 

 ،2018 ال��ع��ام  ح��ّق��ق، خ��الل 

العتداءات  يف  قيا�سًيا  رقًما 

على  امل�ستمّرة  واخل��روق��ات 

والتي  اللبنانية،  ال�����س��ي��ادة 

ال�سغط  الدويل  املجتمع  على 

لإيقافها«.

الدفاع  وزير  انتقل  بعدها، 

الوطني اإىل مقّر قيادة القطاع 

بلدة  يف  لل�»يونيفيل«  الغربي 

قائد  ال��ت��ق��ى  ���س��م��ع، ح��ي��ث 

القطاع وال�سباط وا�ستمع اإىل 

ا  م�ستعر�سً عمله  عن  اإيجاز 

ن�����س��اط��ات��ه امل�����س��رك��ة مع 

املجالني  يف  اللبناين  اجلي�س 

والآليات  والتدريبي،  الأمني 

اأداء  يف  ي�ستعملها  ال��ت��ي 

مهّماته.

الدفاع  وزي��ر  زار  ك��ذل��ك، 

الوطني قيادة قطاع جنوب الليطاين يف ثكنة 

القطاع  قائد  ا�ستقباله  يف  وكان  بركات،  بنوا 

من  ع��دد  ح�سور  يف  العلم  روب��ر  الركن  العميد 

ال�سباط.

جوالت وزير الدفاع الوطني
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مقّر قيادة الـ»يونيفيل« يف الناقورة

مقّر قيادة القطاع الغربي للـ»يونيفيل« يف �سمع
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ال�سفري الفرن�سي

ال�سفري الرو�سي

قائد اجلي�ش ي�صتقبل 

�صفراء و�صخ�صيات 

اجلي�س  ق��ائ��د  ا�ستقبل 

ال���ع���م���اد ج������وزاف ع��ون 

ال�����رزة،  يف  م��ك��ت��ب��ه  يف 

 Bruno الفرن�سي  ال�سفر 

امللحق  يرافقه   Foucher
ال���ع�������س���ك���ري ال��ع��ق��ي��د 

Fabrice Chapelle و�سفر 
الفدرالية  رو�سيا  جمهورية 

 Alexander ل��ب��ن��ان  يف 

Zasypkin، وعر�س معهم 
لبنان  يف  العامة  الأو���س��اع 

واملنطقة.
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م�ساعد 

وزير 

الدفاع 

الأمريكي

قائد 

العمليات 

اخلا�سة 

امل�سرتكة 

الأمريكية

وفد من 

فريق 

DGMT

ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

اجلي�س  قائد  العماد 

الدفاع  وزي��ر  م�ساعد 

ال�سّيد  الأم���رك���ي 

 Owen West
ع���ل���ى راأ���������س وف����ٍد 

ح�����س��ور  يف  م���راف���ق، 

الأمركية  ال�سفرة 

 E l i z a b e t h
.Richard

ك�����م�����ا ال���ت���ق���ى 

قائد  ب��رئ��ا���س��ة  وف����ًدا 

اخلا�سة  العمليات 

امل�سركة الأمركية 

 L i e u t e n a n t
 General Scott
من  واآخ��ر   ،Howell
 DGMT- ف���ري���ق 

 D e f e n s e
 Governance  and
 M a n a g e m e n t

.Team
املجتمعون  ت��ط��ّرق 

اإىل اآخر امل�ستجدات يف 

تعزيز  و�سبل  املنطقة، 

اجلي�سني  بني  التعاون 

اللبناين والأمركي.
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قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

ممّثلة مفّو�سية الأمم املتحدة العليا ل�سوؤون الالجئني

رئي�سة اأركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لالأمم املتحدة

امللحق الع�سكري الهندي

وا�ستقبل قائد اجلي�س قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اللواء Stefano Del Col، وبحث معه يف الأو�ساع على احلدود 

اجلنوبية. كما التقى رئي�سة اأركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لالأمم املتحدة اللواء Kristin Lund، وممّثلة مفّو�سية الأمم 

املتحدة العليا ل�سوؤون الالجئني- UNHCR ال�سّيدة مراي جرار يرافقها ال�سّيد دومينيك طعمة، ومّت البحث يف اأو�ساع لبنان 

واملنطقة و�سوؤون النازحني ال�سوريني.

.Surya Rawat ومن زّوار العماد قائد اجلي�س، امللحق الع�سكري الهندي العقيد





على  العليا  الإ���س��راف  جلنة  اجتماع  عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�س  قائد  تراأ�س 

برنامج امل�ساعدات الأمركية والربيطانية حلماية احلدود الربية، يف ح�سور ال�سفرة 

الأمركية Elizabeth Richard وال�سفر الربيطاين Chris Rampling، اإىل جانب 

اأع�ساء فريق العمل امل�سرك، بهدف تقييم اخلطوات التي مّت حتقيقها على هذا 

ال�سعيد، وتلك الالحقة ل�ستكمال تنفيذ الربنامج يف �سوء احتياجات اجلي�س.

و�سكر قائد اجلي�س ال�سلطات الأمركية والربيطانية على موا�سلة تنفيذ برنامج 

اأف���واج  بتجهيز  اخلا�سة  امل�����س��اع��دات 

احلدود الربية، مثّمًنا حر�سها على دعم 

اجلي�س يف مواجهة خمتلف التحديات، 

الت�سّلل  الإرهابية  العنا�سر  كمحاولت 

وا�ستقراره،  باأمنه  للعبث  لبنان  اإىل 

عرب  واملمنوعات  الأ�سخا�س  وتهريب 

احلدود.

 Rampling ين  ال�سفريَ من  كّل  ونّوه 

اللبناين،  اجلي�س  بكفاءة   Richard و 

احل��دود  �سبط  يف  امل��م��ّي��زة  وب��اإجن��ازات��ه 

موا�سلة  عن  اأع��رب��ا  كما  اللبنانية، 

عن  دفاًعا  له،  الدعم  تقدمي  بلديهما 

وا�ستقراره  اأمنه  على  وحفاًظا  لبنان 

و�سالمة اأرا�سيه.

ن�ساطات القيادة
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رئي�ش جمل�ش الوزراء 

يتفّقد غرفة عمليات القيادة 

يف وزارة الدفاع الوطني

املكّلف  احلكومة  رئي�س  دولة  تفّقد 

الدفاع  وزير  يرافقه  احلريري  الدين  �سعد 

ال�سّراف غرفة عمليات  يعقوب  الوطني 

يف  كان  حيث  الدفاع،  وزارة  يف  القيادة 

ا�ستقبالهما قائد اجلي�س العماد جوزاف 

عون وعدد من ال�سباط.

اتخذتها  التي  الأمنية  التدابر  على  احلريري  الرئي�س  واّطلع 

املوؤ�س�سة الع�سكرية حلفظ الأمن ليلة راأ�س ال�سنة على جميع 

اجلي�س  بها  يقوم  التي  ب�»اجلهود  منّوًها  اللبنانية،  الأرا�سي 

وباقي الأجهزة الأمنية يف هذه الليلة ب�سكل خا�س«.

الأ�سا�س«  هما  وا�ستقراره  البلد  »اأم��ن  اأّن  احلريري  واعترب 

ًدا اأّن »ال�ستثمار يف الأمن هو ركيزة �سلبة، والتحّديات  موؤكِّ

كبرة لكّنكم على قدر امل�سوؤولية«.

جلنة  اجتماع  يرتاأ�ش  اجلي�ش  قائد 

الإ�صراف العليا

على برنامج امل�صاعدات الأمريكية 

والربيطانية حلماية احلدود الربية



ورئي�س اجلامعة  العماد جوزاف عون   يف ح�سور قائد اجلي�س 

وفٍد  راأ���س  على  خ��وري  ف�سلو  الدكتور  ب��روت  يف  الأمركية 

اتفاقية تعاون  توقيع  اإدارة اجلامعة، مّت يف قيادة اجلي�س  من 

للع�سكريني  خا�سة  ت�سهيالت  تقدمي  ت�سمل  الطرفني،  بني 

وعائالتهم.

وقد �سكر العماد عون رئي�س اجلامعة 

اأّن اجلامعة  اإىل  على هذه املبادرة، لفًتا 

اأعرق اجلامعات  واحدة من  الأمركية 

ال�سخ�سيات  من  العديد  خّرجت  التي 

لبنان  ب���ارزة يف  م��راك��ز  ت��ب��ّواأت  ال��ت��ي 

ي�سّجع  اجلي�س  اأّن  ذّكر  كما  والعامل. 

متابعة  على  جميًعا  الع�سكريني 

التح�سيل العلمي والثقايف، بهدف تو�سيع 

الآفاق الفكرية وقدرة التحليل املنطقي، 

املنا�سب.  القرار  اتخاذ  على  ي�ساعد  ما 

مهم  �سالح  هو  العلم  »اأّن  اإىل  واأ���س��ار 

الع�سكريني  اأداء  ي�ساعد يف رفع م�ستوى 

وكفاءتهم املهنية والع�سكرية«.

الدكتور  اجلامعة  رئي�س  اأّكد  ب��دوره، 

خوري »اأّن اجلامعة تثّمن فر�سة التعاون مع اجلي�س«، منّوًها 

ب�»الت�سحيات التي يقّدمها« م�سًرا اإىل اأّنه »ركن اأ�سا�سي من 

اأركان الدولة واملجتمع«.

ويف اخلتام مّت تبادل الدروع التذكارية.
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... ويعقد اجتماًعا اأمنًيا

العماد  اجلي�س  قائد  مكتب  يف  ُعِقد 

�سّم  اجتماع  ال���رزة،  يف  ع��ون  ج��وزاف 

تن�سيق  بهدف  الأمنية،  الأجهزة  قادة 

اإرهابي،  اأي ن�ساط  اجلهود يف جمال ر�سد 

واملطلوبني  بالأمن  املخّلني  ومالحقة 

تفا�سيل  يف  املجتمعون  وبحث  للعدالة. 

اجلي�س  و�سعها  التي  الأمنية  اخلطة 

والأجهزة الأمنية يف منا�سبة الأعياد.

توقيع اتفاقية تعاون بني اجلي�ش اللبناين واجلامعة الأمريكية يف بريوت



الأبي�س  تل  مركز  عون  جوزاف  العماد  اجلي�س  قائد  تفّقد 

ال�سباط  والتقى  بعلبك،  مدينة  يف  ال�سراونة  حي  طرف  عند 

 )2018/12/13 )بتاريخ  لعتداٍء  تعّر�سوا  الذين  والع�سكريني 

من قبل جمرمني خارجني على القانون، ما اأّدى اإىل ا�ست�سهاد 

ع�سكري وجرح اآخرين.

فيها  نّوه  بكلمٍة  عون  العماد  وتوّجه 

من  والع�سكريني  ال�سباط  بت�سحيات 

املنطقة  ه��ذه  واأه��ل��ه يف  ال��وط��ن  اأج���ل 

تنفيذ  يف  تفانيهم  مثّمًنا  ال��ع��زي��زة، 

اأو  ترّدد  دون  من  اإليهم  املوكلة  املهمة 

الأمن  املحافظة على  اأّن  واعترب  خوف. 

اللبنانية  املناطق  يف  كما  بعلبك  يف 

جميعها هي على راأ�س اأولويات املوؤ�س�سة 

الع�سكرية، م�سًرا اإىل اأّن اجلي�س يقف 

اإىل جانب الع�سائر والعائالت التي تت�سّرر 

يف اأرواحها وممتلكاتها واأمنها ب�سبب 

جمموعة �سالة خارجة على القانون.

»لن  اجلي�س  اأّن  ع��ون  العماد  واأّك���د 

ي�سمح لأي متفّلت اأن ينال من ال�ستقرار 

يف  التجاوزات  وارتكاب  الأهلي  وال�سلم 

حق املواطنني، فمن يتطاول على الأمن 

واإذ  �سك«.  دون  من  �ستطاله  اجلي�س  يد 

اأ�سار اإىل اأّن الأمن هو ركيزة من ركائز 

ملن  ت��وّج��ه  اأح��م��ر،  خ��ط  وه��و  القت�ساد 

يرّد اجلي�س بعد على هذه  ملاذا مل  ي�ساأل 

التجاوزات والعتداءات بالقول: »اجلي�س 

املنا�سب  ال��ت��وق��ي��ت  ي��خ��ت��ار  ال���ذي  ه��و 

ع�سكري  عمل  باأي  والقيام  للمحا�سبة 

اأو اأمني«.

»ه��وؤلء  اأّن  على  اجلي�س  قائد  و���س��ّدد 

امل��ج��رم��ني واخل���ارج���ني ع��ل��ى ال��ق��ان��ون 

ي�سّلموا  اأن  اثنني،  من  خيار  اأم��ام  هم 

�سيالحقهم  اجلي�س  اأنَّ  اأو  اأنف�سهم 

ويوقفهم وي�سّلمهم اإىل الق�ساء املخت�س، 

فاجلي�س ل ينتقم واإّنا يطّبق القانون ونحن نقّدر وقفة اأهلنا 

واعًدا  وختم  الثاأر«.  منطق  اإىل  احتكامهم  وعدم  ال�سجاعة 

عائالت ال�سهداء باأّن دماء اأبنائهم لن تذهب هدًرا.

التعزية  اإىل بلدة نحلة لتقدمي واجب  العماد عون  انتقل  ثم 

اإىل عائلة ال�سهيد روؤوف ح�سن يزبك.
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قائد اجلي�ش يتفّقد مركز تل الأبي�ش يف بعلبك

ويقّدم واجب التعزية اإىل عائلة ال�صهيد روؤوف يزبك
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... ويزور كتيبة احلرا�صة واملدافعة عن مطار 

رفيق احلريري الدويل وقاعدة بريوت اجلوية

وزار العماد قائد اجلي�س كتيبة احلرا�سة واملدافعة عن مطار 

رفيق احلريري الدويل، متفّقًدا �سر العمل فيها، ثم انتقل اإىل 

اجلناح  يف  ميدانية  جولة  اأج��رى  حيث  اجلوية  بروت  قاعدة 

جمالت  يف  قدراتها  على  مّطلًعا  اجل��وي��ة،  للقوات  الفني 

جهوزية  على  للحفاظ  امل�ستمّرين  والعمل  وال�سيانة  امل�ساعفة 

الطائرات، وذلك يف ح�سور عدد من ال�سباط.

ه العماد عون بجهودهم للحفاظ  ويف كلمته للع�سكريني نوَّ

على اأمن املطار يف ظل التحديات الأمنية الكبرة، من خالل 

توقيف املخّلني بالأمن و�سبط عمليات التهريب التي ت�سكل 

حتدًيا كبًرا لأهم دول العامل، والتي ت�سعى لال�ستثمار يف الأمن 

واجلي�س يف �سوء ما تواجهه من حتديات.

واأكد قائد اجلي�س اأّن وجود اجلي�س يف املطار يوازي باأهميته 

وجوده على طول احلدود واملعابر، م�سًرا اإىل اأّن ال�ستقرار الأمني 

فرة  خالل  �سّيما  ل  القت�سادية،  ال��دورة  يف  اأ�سا�سي  عامل  هو 

الأعياد. ولفت اإىل اأّن اجلي�س �سيبقى يف جهوزية دائمة ليقوم 

بدوره يف احلفاظ على الأمن يف الداخل كما على احلدود، واأّن 

املوكلة  املهمة  تنفيذ  والتفاين يف  القوية  الإرادة  هو  ما ميّيزه 

املتوا�سعة،  واللوج�ستية  املادية  الإمكانات  رغم  وذلك  اإليه، 

وحمط  اللبنانيني  اأنظار  قبلة  �سيبقى  اجلي�س  اأّن  م��وؤك��ًدا 

ثقتهم.

... وقيادة لواء امل�صاة الثامن وفوج املدفعية الأول

كذلك، تفّقد قائد اجلي�س قيادة لواء امل�ساة الثامن يف ال�سعديات، ثمَّ فوج املدفعية الأول يف الكرنتينا حيث اّطلع على التدابر 

والإجراءات املّتخذة على الأر�س للحفاظ على الأمن ليلة راأ�س ال�سنة.

وحّث العماد عون الع�سكريني على تقدمي املزيد من الت�سحيات، وال�سهر على اأمن النا�س وراحتهم، م�سيًدا باجلهود الكبرة 

التي يبذلها الع�سكريون.
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... ويفتتح قاعة حما�صرات

يف كّلية فوؤاد �صهاب للقيادة والأركان

املحا�سرات  قاعة  اجلي�س  قائد  العماد  افتتح 

الكربى يف كّلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان 

- الريحانية، يف ح�سور اأع�ساء املجل�س الع�سكري 

وعدد من ال�سباط، بالإ�سافة اإىل مدير عام بنك 

وال�سّيد  امل�سروع،  ممّول  حّنا  �سمر  ال�سّيد  عودة 

التجارية  فليفل  �سركة  ممّثاًل  فليفل  عبا�س 

املنّفذة.

ونّوه قائد الكّلية العميد الركن الطّيار ب�سام 

يا�سني باأهمية هذا امل�سروع م�سًرا اإىل اأّن القاعة 

التقنيات  اأحدث  وم��زّودة  ا،  �سخ�سً ل�235  تّت�سع 

وامل��وؤمت��رات  وال��ن��دوات  باملحا�سرات  اخلا�سة 

واحتفالت التخّرج.

لدعمه  عون  العماد  اإىل  ال�سكر  وّج��ه  كما 

اجلي�س،  يف  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�س�سات 

القاعة،  اإن�ساء  متويل  على  ع��ودة  بنك  واإىل 

املوؤ�س�سة  مل�سلحة  اإ�سافية  مالية  هبة  وتقدمي 

الع�سكرية، منّوًها باأهمية ال�ستثمار يف الأمن 

كذلك  القت�ساد.  على  اإيجاًبا  ينعك�س  الذي 

اأعرب عن تقديره ل�سركة فليفل التجارية التي 

نّفذت امل�سروع.

من جهته، اأثنى ال�سّيد حّنا على جهود قائد 

الأم��ن  حلفظ  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  اجلي�س 

وال�ستقرار يف لبنان، واعًدا مبزيٍد من الدعم يف 

املرحلة املقبلة.

ويف اخلتام جرى تبادل الدروع التذكارية.







حتقيق ع�سكري
اإعداد: ندين البلعة خريالله
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الطبابة الع�سكرية 

يف قطار 

احلداثة والتطور:

ور�سة م�ستمرة 

ملواكبة املتطلبات 

ومواجهة التحديات

الطبية  اخلدمات  اأف�سل  تاأمني  اإىل  دائًما  الع�سكرية  الطبابة  ت�سعى 

ملواكبة  جاهدة  الأعوام  مدار  على  عملت  وهي  منها،  للم�ستفيدين 

والبحوث  والت�سخي�ص  ال�سحية  الوقاية  جمال  يف  والتقني  العلمي  التطور 

واملعاجلة، ف�سًل عن حت�سني نوعية اخلدمات مبا يتنا�سب واحلاجات 

اأ�سبه  الطبابة  رئا�سة  باتت  الأخييرية،  الآونيية  يف  الع�سر.  ومتطلبات 

لدرا�سة  واملتخ�س�سني  العتاد  لتحقيق  اللجان  ي�ستقبل  هند�سي  مبكتٍب 

لعدد  املّطرد  التزايد  ظل  يف  وحتديثها  والعيادات  املباين  تو�سيع  م�ساريع 

امل�ستفيدين.

للّطلع على هذه امل�ساريع وامل�ستجدات، توجهنا اإىل مكتب رئي�ص 

الطبابة الع�سكرية العميد الركن جورج يو�سف، فكانت هذه املقابلة.

رئي�س الطبابة 

الع�سكرية 

العميد الركن 

جورج يو�سف



م�ستهل  يف  ال��ط��ب��اب��ة  رئ��ي�����س  ي�سري 

حديثه اإىل �سخامة الطبابة الع�سكرية 

الكبرية،  ب��ق��درات��ه  يتمّيز  كجهاٍز 

وانت�ساره على كامل الأرا�سي اللبنانية. 

اخلدمات  ت�ؤّمن  الع�سكرية  فالطبابة 

الأج��ه��زة  م��ن  ال��ك��ث��ري  ع��ر  الطبية 

التابعة لها، وهي: امل�ست�سفى الع�سكري 

املركزي، جهاز التم�ين الطبي، طبابة 

الأ�سنان املركزية، ال�سيدلية الع�سكرية 

الع�سكرية،  ال�سحة  مدر�سة  املركزية، 

املخترات الع�سكرية املركزية، خم�س 

ح�اىل  لها  يتبع  املناطق  يف  طبابات 

باإمكانات  ع�سكرًيا  م�ست��سًفا   46

خارجية،  معاينات  عيادات  خمتلفة، 

وهي  اأ���س��ن��ان...  وع��ي��ادات  �سيدليات، 

 %100 بن�سبة  الطبية  التغطية  ت���ؤّم��ن 

التغطية  هذه  اأّن  علًما  للم�ستفيدين 

جميعها  الطبية  اخل��دم��ات  ت�سمل 

داخل البالد وخارجها.

ي��سف:  ال��رك��ن  العميد  وي�سيف 

لديها،  املت�افرة  غري  اخلدمات  لتاأمني 

على  الع�سكرية  ال��ط��ب��اب��ة  تتعاقد 

مع  الأخ��رى  ال�سامنة  امل�ؤ�س�سات  غ��رار 

وهي  اخلا�سة  املدنية  الطبية  امل�ؤ�س�سات 

طبًيا  مركًزا  و36  مدنًيا  م�ست�سفى   142

و71 خمتًرا.

م�ستمرة ور�سة 

يف  اخلدمات  ن  حت�سّ امل�ستفيدون  • يلحظ 
التي  النواحي  اأهم  هي  ما  الع�سكرية،  الطبابة 

يتّم الرتكيز عليها يف هذا املجال؟

- الطبابة الع�سكرية يف تطّ�ر م�ستمر، 

وقد �سهدت اأكرث من نقلة ن�عية عر 

تعاقب�ا  م��ن  جه�د  بف�سل  ال�سن�ات 

اأّما  حتديثها.  اإىل  و�سع�ا  رئا�ستها  على 

تط�يرها  �سعيد  على  امل�ستجدات  اآخر 

وب��ي��ان��ات��ه��ا  بهيكليتها  فيتعلق 

جهاز  اإليها  اأ�سيف  اإذ  التنظيمية، 

الع�سكري وه� جهاز م�ستقل  الإ�سعاف 

مرتبط مبا�سرًة برئي�س الطبابة، مهمته 

ت��اأم��ني الإن��ق��اذ والإخ����الء والإ���س��ع��اف 

زمَني  يف  الطّبي  والدعم  للم�ستفيدين، 

فرع  اأُ�سيف  كذلك،  واحلرب.  ال�سلم 

الذي   Call Centre الت�سالت  تلّقي 

من  امل�ستفيدين  دخ�ل  مبراقبة  ُيعنى 

امل�ست�سفيات  اإىل  الع�سكرية  الطبابة 

والعمل  اأو�ساعهم،  ومبتابعة  املدنية 

مدخل امل�ست�سفى

الطوارئ
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للمتقاعدين  مكتب  ل�ستحداث  جاٍر 

املركزي،  الع�سكري  للم�ست�سفى  تابع 

املتقاعدين  ال�سباط  ت�جيه  ب��ه��دف 

معامالتهم  اإجناز  وت�سهيل  وعائالتهم 

الطبابة  اأج��ه��زة  خمتلف  يف  الطبية 

واأق�سامها.

بع�س  حت�سني  مّت  املباين،  �سعيد  على 

لت�ست�عب  وت��سيعها  النتظار  �سالت 

امل�ستفيدين بظروف اأف�سل، وترميم عدة 

اأق�سام يف امل�ست�سفى الع�سكري املركزي 

�سيدلية  الداخلية،  الأم��را���س  )ق�سم 

من  كبري  وق�سم  واملطبخ(،  امل�ست�سفى 

ف�ساًل  املركزية  الع�سكرية  املخترات 

عن العيادات.

قائاًل:  ي��سف  الركن  العميد  وتابع 

غري  قدمية  مباٍن  من  ا  اأي�سً ا�ستفدنا 

بعد  الط�يل  غازي  ثكنة  يف  م�ستثمرة 

املبنى اجلديد  ترميمها، وقد متركز يف 

وبع�س  الع�سكري  الإ���س��ع��اف  ج��ه��از 

اللجان الطبية، كما ُنقل اإليه الفح�س 

الدوري لل�سباط.

مّت  الرتميم،  اأع��م��ال  اإىل  بالإ�سافة 

حتقيق معدات حديثة ومتط�رة مل�سلحة 

بتجهيز  ب���دًءا  الع�سكرية،  الطبابة 

الع�سكرية،  وال��ط���اف��ات  ال�سحيات 

ملختلف  امليدانية  احلقائب  وت��اأم��ني 

ع��دد  وجتهي��ز  وال����ح���دات،  ال��ق��ط��ع 

املناطق  يف  امل�ست��سفات  من  كبي��ر 

ال��رائ��د  م�ست��سف  واف��ت��ت��اح  النائية 

برقايل  يف  الطّبي  ال�سّعار  وليد  ال�سهيد 

الباهظة  الأدوي��ة  وتاأم��ني  عك��ار،   -

امل�ستع�سي��ة  الأم��را�س  واأدوي��ة  الثمن 

عل�ى م��دار ال�سنة.

العمليات  اأق�سام  جتهيز  مّت  كذلك، 

والأ�سعة  الفائقة  والعناية  اجلراحية 

وال��ِك��ل��ى ب����اآلٍت ح��دي��ث��ة وم��ت��ط���رة، 

متخ�س�س،  بعتاد  التنظري  فرع  وجتهيز 

خمترات  اإىل  بالن�سبة  الأم��ر  وكذلك 

الأ�سنان يف املناطق...

اإىل ما �سبق، مّت تركيب نظام مراقبة 

ك��ام��ريات  يت�سمن  و���س��ام��ل،  وا���س��ع 

وال��غ��رف كلها،  الأق�����س��ام  يف  ���زت  ُركِّ

واملباين  املحيطة  ال�س�ارع  تغطي  واأخرى 

ا  اأي�سً وا���س��ُت��ح��دث  للطبابة.  التابعة 

وامل�ظفني  للع�سكريني  �سيارات  م�قف 

املدنيني.

فحو�سات     

تفتي�س
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العن�سر الب�سري

العن�سر  ا  اأي�سً التط�ير  خطة  �سملت 

تدريب  �سعيَدي  على  وذل��ك  الب�سري 

مهاراتهم،  وتط�ير  الطبابة  يف  العاملني 

وزيادة عددهم.

ال�سياق:  هذا  يف  الطبابة  رئي�س  ويق�ل 

التدريب  الع�سكرية  الطبابة  ت���ؤّم��ن 

ال�سحة  م��در���س��ة  يف  الطبي  امل��ج��ال  يف 

يتابعها  دورات  خالل  من  الع�سكرية 

ال���ح��دات  خمتلف  م��ن  ع�سكري�ن 

والتعاون  الأمنية.  والأجهزة  الع�سكرية 

دولية،  جهات  مع  املجال  هذا  يف  قائم 

فثمة فريق تدريب اأمريكي واآخر اإيطايل 

يقّدمان دورات وم�ساعدات طبية. كما 

م�ستطلًعا  ه�لندي  فريق  املدر�سة  زار 

بريطاين  وفريقان  الطبابة،  حاجات 

وكندي بهدف التح�سري لرنامج تدريب 

من  كلها،  امل�ست�يات  على   2019 العام 

امل�سعف الفردي يف القطع املقاتلة و�س�ًل 

اإىل اأعلى امل�ست�يات الطبية.

املدر�سة،  يف  الأوىل  وللمرة  ذل��ك،  اإىل 

طبية  ف�سيلة  اآم��ر  دورة  افتتاح  �سيتّم 

املنت�سرة  ال�حدات  خمتلف  من  ل�سباط 

لتاأهيلهم ل�ج�ستًيا واإدارًيا لإمرة ف�سيلة 

وُتعنى  قطعة  كل  يف  ل  ُت�سكَّ طبية 

ا  خ�س��سً الطبية،  اخل��دم��ات  بتاأمني 

خالل العمليات القتالية.

معارف  تط�ير  على  الطبابة  وتعمل 

امل�ظفني واملمر�سني والأطباء الع�سكريني 

�سباط  انتداب  خ��الل  من  ومهاراتهم 

خارج  طبية  حما�سرات  حل�س�ر  اأطباء 

البالد، واإر�سال �سباط �سحة عامة ملتابعة 

واخل���ارج(.  لبنان  )يف  اخت�سا�ساتهم 

ُي�ساف اإىل ذلك، اإقامة امل�ؤمترات الطبية 

وخارجها،  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  داخل 

مدنيني  وم�ظفني  ع�سكريني  وتعيني 

جمال  يف  اجلامعات  يف  دورات  ملتابعة 

تدريبية  ودورات  الطبية  الأعمال  ترميز 

اأخرى.

يف  العاملني  عديد  زي��ادة  خ�س  ما  يف 

الطبابة، يتّم التعاقد مع اأطباء وم�ظفني 

الخت�سا�سات  خمتلف  م��ن  مدنيني 

وطبابات  الع�سكرية  الطبابة  مل�سلحة 

النائية.  الأماكن  يف  ا  خ�س��سً املناطق، 

وبنتيجة الزيادة الكبرية )5 اإىل 10 اآلف 

بلغ  ال��ذي  امل�ستفيدين  عدد  يف  �سن�ًيا( 

على  عملنا  م�ستفيد،  األف   400 ح�اىل 

الت�سديد  مع  الأطباء  ح�س�ر  ن�سبة  رفع 

�سريرًيا  وفح�سه  باملري�س  الهتمام  على 

حتقيق ع�سكري
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وال�س�ر  الفح��سات  اإىل  حت�يله  قبل 

الالزمة.

اإناث  ع�سكريني  تطويع  اأهمية  هي  ما   •
مل�سلحة الطبابة الع�سكرية؟

الع�سكريني  ه����ؤلء  عمل  ي�سكل 

امل��ج��الت  يف  م�����س��اف��ة  قيمة  الإن�����اث 

الطبابة.  يف  والإداري��ة  والرقابية  الطبية 

ال�سعيد  على  خراتهنَّ  ميلكَن  فهن 

على  وق���ادرات  والعملي،  الأك��ادمي��ي 

اإىل  وجّدية  باندفاع  اخلرات  هذه  نقل 

الطبابة الع�سكرية.

م�سروع املكننة الكامل

ل يقت�سر التحديث على احلجر والب�سر، 

والرامج  الل�ج�ستية  ا  اأي�سً ي�سمل  بل 

تاأليل  ج��ه��از  يعمل  اإذ  الإل��ك��رتون��ي��ة 

ا�ستكمال  على  الع�سكرية  الطبابة 

بربط  يق�سي  ال���ذي  املكننة  م�سروع 

جميعها  الع�سكرية  امل�ست��سفات 

برنامج  واإجن��از  املعل�ماتية،  ب�سبكة 

امل�ست�سفيات  من  ال�اردة  الف�اتري  تدقيق 

اإلكرتونًيا  اخلا�سة  واملخترات  واملراكز 

الطبي  التدقيق  )e-bill( �سمن برنامج 
التدقيق  الرنامج  ه��ذا  يتيح  وامل���ايل. 

الأوت���م��ات��ي��ك��ي ب��الأ���س��ع��ار والأع��م��ال 

مراقبة  ج��ه��از  م��ن  ك��ل  يف  الطبية 

بدقٍة  امل�ازنة،  وق�سم  الطبية  اخلدمات 

وفعالية وهذا اأمر �سروري نظًرا اإىل حجم 

العمل الهائل.

اعتماَد  امل�سروع  ه��ذا  حتقيُق  اأوج��ب 

الإلكرتونية  ال��رام��ج  يف  م���ّح��دة  لغة 

وخمتلف  الع�سكرية  ال��ط��ب��اب��ة  ب��ني 

اجلهات ال�سامنة )وزارة ال�سحة، ال�سمان 

وكان  اخلا�سة(،  واملراكز  الجتماعي، 

تابع  اإذ  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  رائ���ًدا  اجلي�س 

دورات  الطبابة  من  وع�سكري�ن  �سباط 

متخ�س�سة يف اإحدى اجلامعات اللبنانية، 

اخلا�سة  ال��رم���ز  ت�حيد  كيفية  ح���ل 

بالإمكان  فبات  الطبية،  بالأعمال 

ا�ستقبال امللفات والف�اتري الإلكرتونية.

اأّن  اإىل  ي��سف  الركن  العميد  ويلفت 

تخفيف  اإىل  �سعيها  اإطار  ويف  الطبابة، 

من  امل�ستفيدين  على  التنقل  عناء 

معامالتهم  لت�س�ية  البعيدة  املناطق 

اعتماد  على  تعمل  الإدارية،  وملفاتهم 

بتطبيق  ب��ا���س��رت  وق��د   Fax ال���  ن��ظ��ام 

املعاجلة  اأّن  اإىل  ي�سري  كما  منه.  جزء 

الإدارية �ست�سبح اإلكرتونية يف امل�ستقبل، 

ا بعد اإقرار الت�قيع الإلكرتوين. خ�س��سً
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جودة اخلدمات الطبية

اخلدمات  جودة  من  التثبت  يتّم  كيف   •
الطبية؟

ال��ط��ب��اب��ة  ه��ي��ك��ل��ي��ة  ت��ت�����س��ّم��ن   -

اخلدمات  مراقبة  جهاز  الع�سكرية 

يرتبط  م�ستقل  ج��ه��از  وه���  الطبية، 

ومهمته  ال��ط��ب��اب��ة،  برئي�س  مبا�سرة 

جلهة  الطبية،  اخلدمات  تنفيذ  مراقبة 

امل�ؤ�س�سة  داخ��ل  الطبية  الأعمال  ج���دة 

والتثبت  الف�اتري  والتدقيق يف  وخارجها، 

الطبية  الأعمال  اإىل  املري�س  حاجة  من 

والأدوية املطل�بة له، والفرتة الزمنية التي 

يحتاج اإىل ق�سائها يف امل�ست�سفى.

اإىل  فاأُ�سيف  اجلهاز  ه��ذا  تط�ير  مّت 

الت�����س��الت  ت��ل��ّق��ي  ف���رع  هيكليته 

دخ���ل  عملية  ل�سبط   Call Centre
امل�ستفيدين من الطبابة الع�سكرية اإىل 

املراكز املدنية وخروجهم منها، �سيعمل 

لتلّقي  ال�ساعة  م��دار  على  الفرع  ه��ذا 

و�ست�سبح  الطبية،  والتقارير  الت�سالت 

على  امل�ست�سفيات  دخ����ل  عمليات 

الأرا�سي اللبنانية كلها مرتبطة به.

مراقبة  عملية  ���س��ه��دت  ك��ذل��ك، 

جتّلى  مهًما  تط�ًرا  الطبية  اخلدمات 

امل��ن��دوب��ني  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  تعيني  يف 

املراقبني  والأطباء  جمازين(  )ممّر�سني 

خمتلف  على  ت�زع�ا  اجلي�س،  مل�سلحة 

الأعمال  ملراقبة  املدنية  امل�ست�سفيات 

وت�سهيل  للمر�سى  امل��ق��ّدم��ة  الطبية 

اأم���ره��م الإداري���ة من خ��الل اجل���لت 

الي�مية ورفع التقارير اإىل جهاز املراقبة.

حلول

امل�ستقبلية  امل�ساريع  عن  احلديث  يف 

التي �ستتابع الطبابة الع�سكرية العمل 

الطبابة  رئي�س  ي�سرح  اإجن��ازه��ا،  على 

قدرتها  وع��دم  املباين  ِق��َدم  ظل  يف  اأّن��ه 

من  الهائلة  الأع���داد  ا�ستيعاب  على 

بناء  الأمثل  احل��ل  يبقى  امل�ستفيدين، 

كبري،  مركزي  ع�سكري  م�ست�سفى 

العماد  اجلي�س  قائد  ي�ليه  م�سروع  وه� 

اأهمية ك��رى. وه��ذا ما  ج���زاف ع���ن 

اأو�ساعها  متابعته  خالل  ب��س�ح  جتّلى 

فرتة.  منذ  لها  زيارته  اأثناء  يف  ا  وخ�س��سً

فيها  بالعاملني  ثقته  ي�مها  اأّك��د  وقد 

حني  اإىل  ولكن  تط�يرها.  اإىل  و�سعيه 

جديد،  م�ست�سفى  اإن�ساء  م�سروع  حتقيق 

و�سعت الطبابة الع�سكرية بع�س احلل�ل 

وبداأت بتنفيذها، منها:

- متابعة ترميم املباين يف ثكنة غازي 

طابق  تخ�سي�س  �سيتّم  حيث  الط�يل، 

التنظري،  لق�سم  واآخر  العظم،  لعيادات 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سغرى،  للجراحة  وثالث 

وقاعة  التط�يع  للجان  مبنى  تخ�سي�س 

حتقيق ع�سكري
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من  ُي�ستفاد  حني  يف  العالج،  لتجديد 

لإن�ساء  الطرابل�سي  ثكنة  يف  عياداتها 

وذوي  ال�سهداء  بعائالت  يهتم  مكتب 

الحتياجات اخلا�سة.

احل�سى  لتفتيت  ق�����س��م  اإن�����س��اء   -

Lithotripsy �سيت�سمن اأف�سل العيادات 
واملعدات الطبية.

غ�سل  مبنى  يف  العمل  ا�ستكمال   -

الِكلى لي�ست�عب 

���ا،  م���ري�������سً  17

من  و���س��ي��ك���ن 

اأه���م امل��راك��ز يف 

ال�����س��رق الأو���س��ط 

واأحدثها.

ق�سم  جت��دي��د   -

مت��ي��ي��ل ال��ق��ل��ب 

امل�����س��ت�����س��ف��ى  يف 

ال���ع�������س���ك���ري 

املركزي.

غرف  ترميم   -

التابعة  العمليات 

ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى 

ال���ع�������س���ك���ري 

امل����رك����زي وف���ق 

اأح�����دث امل��ع��اي��ري 

ولذلك  العاملية، 

مع  اتفاقية  وّقعنا 

رفيق  م�ست�سفى 

اجلامعي  احلريري 

و32  عمليات  غرف   3 مب�جبها  يقّدم 

الطبابة  من  امل�ستفيدين  مل�سلحة  �سريًرا 

الع�سكرية )جناح خم�س�س للجي�س(.

الطرابل�سي،  ثكنة  يف  مبنى  اإن�ساء   -

يتاألف من 8 ط�ابق وُيخ�س�س للعيادات 

اخلارجية جميعها مع التزام امل�ا�سفات 

الطبية احلديثة.

مل�سلحة   IRM ت�س�ير  اآلت  حتقيق   -

املناطق  وطبابات  الع�سكرية  الطبابة 

لتخفيف عناء التنقل واحلد من حت�يل 

امل�ستفيدين اإىل املراكز اخلا�سة.

الع�سكرية  املخترات  �سعيد  على   -

وه�   Core Lab�ال اإن�ساء  امل��رك��زي��ة، 

 open مفت�ح  م��ك��ان  ع��ن  كناية 

معظم  لتنفيذ  متط�رة  اآلة  ي�سم   space
اأن�اع الفح��سات املخرية املطل�بة باأقل 

كمية من الدم، وه� �سيك�ن من اأهم 

املخترات يف لبنان.

الطبابة  رئي�س  ي�ؤكد  حديثه  ختام  يف 

اجلي�س  ل��ق��ي��ادة  الأ���س��ا���س��ي  ال��ه��ّم  اأّن 

ما  تاأمني كل  ه�  الع�سكرية  والطبابة 

قد يحتاجه امل�ستفيدون يف املجال الطبي 

الأح�ال  كل  ففي  املعايري،  اأحدث  وفق 

جميعنا نق�ل »املهم ال�سحة« وبالن�سبة 

اإلينا »�سحة الع�سكري بالدين«!
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ثالثي  اجتماع  الناق�رة،  راأ�س  يف  ُعقد 

امل�ؤقتة  املتحدة  الأمم  ق�ات  قائد  برئا�سة 

 ،Stefano Del Col ال��ل���اء  لبنان  يف 

اللبناين  اجلي�س  �سباط  من  وفد  وح�س�ر 

اللبنانية  احلك�مة  ق  من�سّ برئا�سة 

الطّيار  الركن  العميد  الق�ات  لدى هذه 

م�قف  على  رّكز  والذي  فرحات،  اأمني 

ب�سيادة  ك  املتم�سّ اللبنانية  احلك�مة 

البحرية  ومياهه  اأرا�سيه  على  لبنان 

وثرواته النفطية والراف�س خلروقات العدو 

والرية  والبحرية  اجل���ي��ة  الإ�سرائيلي 

وال�ستفزازات املتكررة مطالًبا ب�قفها.

مطالبته  اللبناين  ال�فد  د  ج��دَّ كما 

العدو الإ�سرائيلي بالن�سحاب من مزارع 

املحتل  والق�سم  كفر�س�با  وتالل  �سبعا 

اجلن�بية،  احلدود  عند  الغجر  بلدة  من 

واإحداثيات  دقيقة  مبعل�ماٍت  مطالًبا 

عن الأماكن التي زعم العدو الإ�سرائيلي 

لُيبنى  وذل��ك  اأنفاق،  على  حتت�ي  اأّنها 

عدم  على  و�سّدد  مقت�ساه.  ال�سيء  على 

الأرا�سي  داخ��ل  اأعمال  ب��اأي  العدو  قيام 

اللبنانية.

التزام  اللبناين  اجلانب  اأّكد  كذلك، 

بها  املعرتف  وح��دوده   1701 القرار  لبنان 

املتحدة  الأمم  قرار  بتنفيذ  مطالًبا  دولًيا 

العدو  ب��دف��ع  القا�سي   L73/13 رق��م 

على  املرتّتبة  امل�ستحقات  الإ�سرائيلي 

اجلية  يف  النفطية  املن�ساأة  على  عدوانه 

اأ�سرار  عنها  جنم  والتي   ،2006 العام  يف 

 856.4 نح�  قيمتها  ج�سيمة  بيئية 

ملي�ن دولر، ودعا املجتمع الدويل والأمم 

املتحدة اإىل ال�سغط على العدو الإ�سرائيلي 

لتنفيذ القرار املذك�ر.

جي�سنا
اإعداد: نينا عقل خليل
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اجتماع الناقورة

وفود القيادة نقلت تهاين العماد قائد اجلي�ص وتوجيهاته اإىل الع�سكريني يف منا�سبة الأعياد

يف منا�سبة عيَدي امليالد املجيد وراأ�س ال�سنة، زارت وف�د من ال�سباط قيادات املناطق والق�ات اجل�ية والبحرية واملدار�س 

العماد  اجلي�س  قائد  تهاين  الع�سكريني  اإىل  ونقلت  امل�ستقلة،  والقطع  لها  التابعة  وال�حدات  والأل�ية  وامل�اقع  واملعاهد 

ج�زاف ع�ن يف منا�سبة الأعياد وت�جيهاته للمرحلة املقبلة، ودع�ته اإّياهم اإىل م�ساعفة اجله�د للحفاظ على م�سرية 

الأمن وال�ستقرار وحماية امل�اطنني خالل فرتة الأعياد.

قدا�ص يف الذكرى 

احلادية ع�سرة 

ل�ست�سهاد اللواء 

الركن فرن�سوا احلاج

اجلمه�رية  رئي�س  برعاية 

ممّثاًل  ع�ن  مي�سال  العماد 

�سعب،  ب���  اليا�س  بالنائب 

اأحيت قيادة اجلي�س الذكرى 

ل�ست�سهاد  ع�سرة  احل��ادي��ة 

اأُقيم لراحة نف�سه يف  الل�اء الركن فرن�س�ا احلاج، بقدا�ٍس 

كني�سة مار اليا�س- اأنطليا�س.

رئي�س  ممّثاًل  احل�سيني  م�سطفى  النائب  القدا�س  ح�سر 

جمل�س النّ�اب نبيه بّري والنائب طارق املرعبي ممّثاًل رئي�س 

احلك�مة املكّلف �سعد احلريري وعدد من ال�زراء والن�اب 

قادة  عن  وممّثل�ن  ع���ن  ج���زاف  العماد  اجلي�س  وقائد 

الأجهزة الأمنية، بالإ�سافة اإىل عائلة الراحل وعدد كبري 

من ال�سباط يف اخلدمة الفعلّية ويف التقاعد والع�سكريني.



مديرية  اجلي�ص-  قيادة  كّرمت 

يف  امل�سّنفة  الوحدات  التوجيه 

اجلي�ص  يف  الأوىل  الثلث  املراتب 

املعنوي  التوجيه  �سعيد  على 

يف  احتفاًل  فاأقامت   ،2018 للعام 

نادي الرتباء املركزي – الفيا�سية، 

ح�سره مدير التوجيه العميد علي 

العماد  اجلي�ص  قائد  ممّثًل  قان�سو 

املديرية  و�سباط  عون،  جوزاف 

األوية  خمتلف  ميين  واآخيييرون 

اجلي�ص وقطعه.

بالن�سيد  الحتفال  ا�ستهل 

ال���ط��ن��ي ال��ل��ب��ن��اين، رّح��ب 

مظل�م  ح�سني  النقيب  بعده 

العميد  ق��ّدم  ث��م  باحل�س�ر، 

رئي�س  ت��ّرو  اإبراهيم  الركن 

يف  والر�سد  التخطيط  ق�سم 

م��دي��ري��ة ال��ت���ج��ي��ه، اإي��ج��اًزا 

ت�سّمن �سرًحا لالأ�س�س املتبعة 

ال��ت��ق��ي��ي��م، ك��م��ا ح��ّث  يف 

الع�سكريني  املثابرة وحتفيز  امل�ساركة على مزيد من  القطع 

حتقيق  بهدف  املديرية  عن  ال�سادرة  الن�سرات  على  لالّطالع 

اأف�سل النتائج.

كلمة القيادة

األقى كلمة القيادة العميد علي قان�س� وا�ستهّلها بالق�ل:

على  واملثابرة  اجلهد  من  �سنة  املتجدد  لقائنا  يف  الي�م  نتّ�ج 

ومتابعة  وتدريًبا  اإعداًدا  للعام 2018،  الت�جيهية  تنفيذ اخلطة 

ما  وه��ذا  اجلي�س،  وح��دات  وباقي  الت�جيه  مديرية  قبل  من 

ا�ست�جب منكم م�ساعفة اجله�د يف ظل املهمات ال�ستثنائية 

ال�حدات  تقييم  نتائج  فجاءت  اجلي�س،  بها  ا�سطلع  التي 

متقاربة وُمر�سية ب�سكٍل عام.

دوًرا  والع�سكريني  لل�سباط  املعن�ي  الت�جيه  ي���ؤدي  واأ�ساف: 

ال�طنية  امل�سامني  بج�هر  مت�سّلح  ق�ي  جي�س  بناء  يف  فاعاًل 

التقليدي،  ال�سالح  جانب  اإىل  ال�سلبة،  الع�سكرية  والعقيدة 

فه� ي�ستهدف الإعداد الذهني والنف�سي، وميّثل عاماًل حا�سًما 

الع�سكرية  باملعرفة  وثيًقا  ارتباًطا  ويرتبط  القتال،  ميادين  يف 

يف  الق�ة  عنا�سر  تكامل  لناحية  البدنية،  واللياقة  والأخالق 

اجلي�س.

يف �س�ء ذلك، يحظى الت�جيه املعن�ي باهتماٍم كبري وعناية 

املن�سرمة  الفرتة  خالل  �سهد  وقد  اجلي�س،  قيادة  من  خا�سة 

اإيجابي،  نقالت ن�عية انعك�ست على الع�سكريني ب�سكٍل 

الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  بني  والتقارب  التفاعل  لت�سمل  وامتّدت 

التقارب  هذا  ترجم  وقد  جميًعا،  باأطيافه  امل��دين  واملجتمع 

م�ساركة فاعلة يف الن�ساطات التي اأطلقتها قيادة اجلي�س يف 

وان�سهاًرا وطنًيا  وال�سبعني لال�ستقالل،  العيد اخلام�س  منا�سبة 

هذا  ويندرج  جن�به.  اأق�سى  اإىل  �سماله  اأق�سى  من  لبنان  �سّم 

وجن�دنا  �سباطنا  مناقبية  ي�ؤّكد  تاريخي  �سياق  �سمن  التط�ر 

والتزامهم الث�ابت ال�طنية واملبادئ الع�سكرية والأخالقية.

اأمنًيا  ا�ستقراًرا  ت�سهد  البالد  اإّن  قائاًل:  قان�س�  العميد  وتابع 
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تكرمي الوحدات 

امل�سّنفة على �سعيد 

التوجيه املعنوي
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اللبنانيني، رغم م�ا�سلة  لدى  الرتياح  اأرخى ظالًل من  لفًتا 

واختالق  الأهلي  لل�سلم  تهديداته  اإطالق  الإ�سرائيلي  العدو 

خروقاته  مع  بالتزامن  الكاذبة  والّدع��اءات  ال�اهية  الذرائع 

ى  تبقَّ ما  مالحقة  اجلي�س  يتابع  املقابل  يف  والبحرية.  اجل�ية 

من خاليا اإرهابية، من خالل العمليات الأمنية ال�ستباقية، 

حماولت  ومنع  احلدود  �سبط  من  متقّدمة  مرحلة  بلغ  فيما 

الت�سّلل اأو العب�ر غري ال�سرعي، وما زال يعمل على ا�ستكمال 

ذلك  كل  من  العرة  وتكمن  احلدودية.  املناطق  يف  انت�ساره 

اللبنانيني  بثقة  حماًطا  منيًعا،  متما�سًكا  جي�سنا  بقاء  يف 

وتقديرهم، ل بل ثقة العديد من الدول ال�سديقة.

يبدو  الأعباء،  وج�سامة  املهمات  كثافة  من  الرغم  وعلى 

وامل�س�ؤولني  ال���ح��دات  لقادة  وامل�س�ؤولية  اجلدية  م��دى  وا�سًحا 

الرتاتبيني، وحجم اجله�د املبذولة من قبلهم يف �سبيل اإعطاء 

فلهم  والتعليم،  التدريب  من  الكايف  حّقه  املعن�ي  الت�جيه 

منا كل ال�سكر والت�سجيع.

وختاًما، ت�ّجه مدير الت�جيه اإىل ال�سباط با�سم قائد اجلي�س 

العماد ع�ن بخال�س التقدير على ما اأبدوه من تفاٍن ط�ال هذه 

ال�سنة، كما ت�ّجه بالتهنئة اإىل قادة ال�حدات الفائزة، متمّنًيا 

الت�فيق  وللجميع  املقبلة،  الأع�ام  يف  الف�ز  الأخرى  لل�حدات 

والنجاح يف خدمة ال�طن.

الفائزون

بعد ذلك، اأعلن العميد قان�س� اأ�سماء ال�حدات الفائزة وقّدم 

لها الدروع، وكانت النتائج وفق الآتي:

• ال�حدات املنت�سرة عمالنًيا:
يف املرتبة الأوىل: ف�ج التدخل الرابع.

يف املرتبة الثانية: ف�ج التدخل اخلام�س.

يف املرتبة الثالثة: ل�اء امل�ساة اخلام�س.

• ال�حدات الثابتة:
يف املرتبة الأوىل: ل�اء احلر�س اجلمه�ري.

يف املرتبة الثانية: الق�ات البحرية.

يف املرتبة الثالثة: مدر�سة التزلج – الأرز.

ويف ختام التكرمي، ت�ّجه احل�س�ر اإىل حفل ك�كتيل اأُقيم 

يف املنا�سبة.

متارين مع الفرقاطة 

Aconit الفرن�سية

وال�سفينة احلربية 

الربازيلية

BRS LIBERAL 

بني  الع�سكري  التعاون  اإط��ار  يف 

اجلي�سني اللبناين والفرن�سي، نّفذت 

وحدات من الق�ات البحرية مترين 

 VBSS �سفن  وتفتي�س  مداهمة 

الفرن�سية  ال��ف��رق��اط��ة  م��ن  على 

مقابل  البحر  عر�س  يف   ،Aconit
رماية  اإىل  بالإ�سافة  ب��ريوت،  مرفاأ 

مدينة  مقابل  م�سرتكة  بحرية 

اأنفه.

ك��ذل��ك، ن��ّف��ذت وح����دات من 

البحرية،  والق�ات  اجل�ية  الق�ات 

 BRS الرازيلية  احلربية  وال�سفينة 

البحرية  للق�ة  التابعة   LIBERAL
العاملة �سمن ق�ات الأمم املتحدة 

ر�سد  مت��ري��ن  ل��ب��ن��ان،  يف  امل���ؤق��ت��ة 

على  البحر،  عر�س  يف  واع��رتا���س 

مركز  غرب  اأميال  اأربعة  م�سافة 

الرادارية. عم�سيت للمراقبة 
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اجلي�ص يت�سّلم معّدات ع�سكرية اإيطالية

اأُقيم  احتفال  يف  اجلمه�ري  احلر�س  ل�اء  ت�سّلم 

ق�امها  الإيطالية  ال�سلطات  قيادته، هبة من  يف 

كمية من املعدات الع�سكرية املختلفة.

 Massimo الإيطايل  ال�سفري  الحتفال  ح�سر 

Marotti وقائد الل�اء العميد �سليم خليل الفغايل 
اإىل  ع���ن،  ج���زاف  العماد  اجلي�س  قائد  ممّثاًل 

جانب عدد من ال�سباط ووفد من ال�سفارة.

اأع��رب  كلمة   Marotti ال�سفري  األ��ق��ى  وق��د 

اللبناين  اجلي�س  جله�د  ب��الده  تقدير  عن  فيها 

م�ؤّكًدا  وا�ستقراره،  لبنان  اأمن  على  احلفاظ  يف 

عزمها على م�ا�سلة تقدمي الدعم الع�سكري له 

يف املرحلة املقبلة. من جهته، تال العميد الفغايل 

كتاب �سكر با�سم العماد ع�ن و�سّلمه اإىل ال�سفري 

الإيطايل، كما قّدم له وللملحق الع�سكري وقائد 

اجلي�س  درع   MIBIL لبنان  يف  الإيطالية  املهمة 

التذكارية عرب�ن تقدير وامتنان. وامتنان.

يف  اأُقيم  احتفال  يف  اجلي�س  ت�سّلم 

قيادة قطاع جن�ب الليطاين – �س�ر، 

الك�رية،  ال�سلطات  من  اآلية   12

العميد  للتجهيز  الأرك��ان  رئي�س  نائب  ح�س�ر  يف  وذلك 

ج�زاف  العماد  اجلي�س  قائد  ممّثاًل  اإ�سحق  ميالد  الركن 

ع�ن، وقائد ال�حدة الك�رية العاملة يف ق�ات الأمم املتحدة 

 Seokmo العقيد  لبنان  يف  امل�ؤقتة 

�سباط  م��ن  ع��دد  جانب  اإىل   ،Gu
اجلي�س والق�ات املذك�رة.

وبعد ا�ستعرا�س الهبة، تال العميد الركن اإ�سحق كتاب 

�سكر با�سم العماد قائد اجلي�س و�سّلمه للعقيد Gu، كما 

قّدم له درع اجلي�س التذكارية.

... واآليات كورية



برعاية قائد اجلي�س العماد ج�زاف ع�ن، 

القدي�سة  بعيد  الثاين  املدفعية  ف�ج  احتفل 

وذلك  ج�نيه،   – ال�سباط  ن��ادي  يف  بربارة، 

للدفاع  الأعلى  املجل�س  �سر  اأمني  يف ح�س�ر 

من  وع��دد  حمد  الل�ه  �سعد  الركن  الل�اء 

الكرى،  ال���ح��دات  وق��ادة  القيادة  �سباط 

�سليمان  العميد ح�سني احلاج  الف�ج  وقائد 

اجلي�س  يف  املدفعية  و�سباط  الف�ج،  و�سباط 

مع عقيالتهم.

الف�ج العميد  تخّلل احلفل كلمة لقائد 

وثائقي  فيلم  وعر�س  �سليمان،  الركن 

اإىل  ومهّماتها،  املدفعية  وعمل  الف�ج  عن 

و�سالت غنائية وقطع قالب حل�ى. 

بعيد  الهند�سة  ف���ج  احتفل  ك��ذل��ك، 

الهند�سة(،  �سالح  )�سفيعة  بربارة  القدي�سة 

الع�سكري  النادي  يف  �ساهًرا  ع�ساًء  فاأقام 

نائب  ح�س�ر  يف  وذلك  ب��ريوت،   – املركزي 

الركن  العميد  للتجهيز  الأرك��ان  رئي�س 

العماد  اجلي�س  قائد  ممّثاًل  اإ�سحق  ميالد 

العميد  الدعم  ل���اء  وقائد  ع���ن،  ج���زاف 

ح�سن عبد الل�ه وقائد الف�ج العقيد روجيه 

واخت�سا�س  الهند�سة  و���س��ب��اط  اخل�����ري، 

من  وعدد  عقيالتهم  مع  القتال  هند�سة 

املدع�ين.

اخل�ري.  للعقيد  ثّم كلمة  اللبناين،  ال�طني  الن�سيد  بداية، 

ويف اخلتام قّدم ممّثل العماد قائد اجلي�س درًعا ل�ساحب �سركة 

Cat، كما قّدم قائد ل�اء الدعم العميد ح�سن عبد الل�ه بدوره 
اأحيا  اللذين  خليل  غ�سان  والفنان   Dileila للفنانة  درعني 

احلفل وقّدما باقة من الأغاين اأطربت ال�ساهرين.
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فوجا املدفعية الثاين والهند�سة

يحتفلن بعيد القدي�سة بربارة



�سّيعت قيادة اجلي�س واأهايل 

املجّند  بعلبك   – نحلة  بلدة 

روؤوف  خ��دم��ات��ه(  )امل���م���ددة 

ا�ست�سهد  الذي  يزبك  ح�سن 

تعّر�سه  بعد  بجراحه،  متاأثًرا 

لإ�سابٍة يف اأثناء تاأديته مهمة 

حفظ اأمن يف مدينة بعلبك.

الت�سييع  م�كب  انطلق 

الأم���ل  دار  م�ست�سفى  م��ن 

منزل  اجت���اه  يف  اجل��ام��ع��ي، 

نحلة  بلدة  يف  ال�سهيد  ذوي 

ع�سكري  ووف��د  بعلبك،   –
الركن حمد  العميد  برئا�سة 

اجلي�س  قائد  ممّثاًل  حيدر 

ل�اء  من  و�سباط  ع���ن،  ج���زاف  العماد 

الت�سييع  يف  �سارك  وقد  ال�ساد�س.  امل�ساة 

كبري  وعدد  ال�سهيد  عائلة  جانب  اإىل 

من الأهايل.

من  بالقرب  دور����س،  بلدة  دوار  وعند 

عدد  احت�سد  اجلن�بي،  بعلبك  مدخل 

ت�سامنية  وقفة  يف  امل�اطنني  من  كبري 

مع اجلي�س اللبناين حتت �سعار »�سهداء 

وُحمل  اللبناين«،  اجلي�س  �سهداء  الغدر 

نع�س ال�سهيد على الأكتاف، و�سدحت 

الأغاين ال�طنية يف ال�ساحة.

جثمان  على  ال�سالة  اأُقيمت  بعدها 

البلدة، ومّت تقليده  ال�سهيد يف ح�سينية 

اأو���س��م��ة احل���رب واجل���رح���ى وال��ت��ق��دي��ر 

الع�سكري من الدرجة الرونزية.

كلمة قيادة اجلي�ص

وزير  ممّثاًل  زي��دان  خالد  العميد  األقى 

ال�سّراف  ريا�س  يعق�ب  ال�طني  الدفاع 

فيها  نّ�ه  كلمة  اجلي�س  قائد  والعماد 

ومّما  وت�سحياته،  ال�سهيد  مبناقبية 

ال�ست�سهاد  يحّط  جديدة  »م��رة  قاله: 

رحاله يف اجلي�س، لريفع اإىل عامل املجد 

امليامني،  الأبطال  جن�ده  اأحد  واخلل�د 

وق�سمهم  وعدهم  عند  كان�ا  الذين 

اأبنائه  وحماية  لبنان،  ع��ن  للدفاع 

الذكية  دمائهم  من  قطرٍة  اآخر  حتى 

اأخرى ت�سيف بلدة نحلة  الطاهرة. ومرة 

وقافلة  امل�سرق  ال�طني  �سجّلها  اإىل 

على  �سقط�ا  الذين  الأب���رار  �سهدائها 

واحًدا  وال�فاء،  والت�سحية  ال�سرف  درب 

عائالتها  وخ���رية  �سبابها  خ��رية  م��ن 

الكرمية«.
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قيادة اجلي�ص وبلدة نحلة توّدعان املجّند ال�سهيد روؤوف ح�سن يزبك

افتتاح م�ستو�سف الرائد 

ال�سهيد وليد ال�سعار يف برقايل

ج���زاف  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

الع�سكري  املجل�س  بع�س�  ممّثاًل  ع�ن 

يف  افُتتح  �سرمي،  ج���رج  الركن  الل�اء 

الرائد  م�ست��سف  عكار   - برقايل  بلدة 

يف  وذل��ك  الطبي،  ال�سعار  وليد  ال�سهيد 

ح�س�ر املطران با�سيلي��س من�س�ر وعائلة 

الرائد ال�سهيد وليد ال�سعار، اإىل جانب عدد 

الأمنية،  والأجهزة  اجلي�س  �سباط  من 

و�سخ�سيات �سيا�سية واجتماعية.



الغايل  �سهيدنا  كان  »لقد  واأ���س��اف: 

بكل  الع�سكري  واج��ب��ه  ي����ؤدي  روؤوف 

الظالم  ب��اأي��ادي  ف��اإذا  واإخ��ال���س،  تفان 

لت�سيبه  الغدر  ر�سا�سات  ت�سّ�ب  والإجرام 

�سهيًدا  اأثرها  على  ويرتفع  رفاقه،  مع 

والقامات.  الهامات  له  تنحني  بطاًل 

ي�سكت  لن  وكعادته  اجلي�س  لكّن 

باملر�ساد له�ؤلء  و�سيبقى  ا�ستهدافه  على 

اإىل  وتقدميهم  ت�قيفهم  حتى  القتلة 

متاًما  العادل،  جزاءهم  لينال�ا  العدالة 

العمليات  تنفيذ  يف  �سي�ستمر  كما 

ع�سابات  ملالحقة  ال�ستباقية  الأمنية 

وال�سرقة  التي متار�س اخلطف  اجلرمية، 

والقتل وجتارة املخدرات، وت�سعى اإىل بث 

�سم�مها بني امل�اطنني«.

رفاًقا  الي�م  »ن���دع��ك  ق��ائ��اًل:  وختم 

واأهاًل واأ�سدقاء اإىل مث�اك الأخري، لكن 

البط�لية  وم��اآث��رك  احلميدة  خ�سالك 

�ستبقى حمف�رة يف قل�بنا وعق�لنا. فنم 

اخلل�د،  عامل  يف  اأنت  حيث  العني  قرير 

ين�سى  ول��ن  ين�ساك،  لن  جي�سك  لأّن 

عائلتك اأبًدا، ويعدك اأّنها �ستبقى اأمانة 

يف وجداننا وعق�لنا.

با�سم وزير الدفاع ال�طني وقائد اجلي�س، 

اأتقّدم من ذوي ال�سهيد ورفاقه واأ�سدقائه 

�سائاًل  امل�ا�ساة،  وعميق  التعازي  باأحّر 

الل�ه عزَّ وجّل، اأن يتغّمد روحه الطاهرة 

ب�ا�سع رحمته، ومينَّ على الأهل بنعمة 

ال�سر وال�سل�ان«.

اأّدت ثّلة من م��سيقى اجلي�س  بعدها، 

اإىل  اجلثمان  وُنقل  لل�سهيد،  التحية 

جبانة البلدة، لي�ارى يف الرثى.

ال�سهيد يف �سطور

املجّند  ح��ي��اة  ع��ن  ن��ب��ذة  يلي  م��ا  يف 

ال�سهيد روؤوف يزبك:

 – نحلة  يف   1997/2/12 م�اليد  من   -

بعلبك.

اعتباًرا  اجلي�س  يف  خدماته  ُم��ّددت   -

من 2015/5/7.

 – ال�ساد�س  امل�ساة  ل���اء  ع��داد  م��ن   -

الكتيبة 61.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تن�يه العماد قائد اجلي�س.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة 61.

ال�ست�سهاد،  بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  ُرّقي   •
والتقدير  واجلرحى  احلرب  اأو�سمة  وُمنح 

الع�سكري، وتن�يه العماد قائد اجلي�س.

- عازب.
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ال�طني  بالن�سيد  احل��ف��ل  ا���س��ُت��ه��ل 

�سرمي  الركن  الل�اء  األقى  ثم  اللبناين، 

كلمة قال فيها: »اإّننا نبارك لأهلنا يف 

عكار افتتاح امل�ست��سف الذي حمل ا�سم 

اأر�س  يف  ب�سجاعته  د  ج�سَّ مقدام،  بطل 

املعركة، وقتاله حتى ال�سهادة يف م�اجهة 

املجم�عات الإرهابية يف نهر البارد، اأبهى 

وذلك  لل�طن.  وال����لء  الإخ��ال���س  �س�ر 

احلبيب،  ال�سمال  عن  بعيد  غري  كله 

وبالتحديد منطقة عكار التي مل تبخل 

ي�ًما يف تقدمي خرية اأبنائها ورفد اجلي�س 

لتك�ن  مندفع،  و�سباب  جديدة  بدماء 

بذلك خّزان امل�ؤ�س�سة الع�سكرية، وقلعة 

للعز ومنبًعا للرج�لة«.

كما �سكر با�سم العماد قائد اجلي�س 

امل�سروع،  هذا  اإجناز  يف  �ساهم  من  كل 

اأق�سامه  اأرجائه مّطلًعا على  ثم جال يف 

وجتهيزاته.



املتعّلقة  ل��الأع��م��ال  اللبناين  امل��رك��ز  يف  ُع��ق��د 

العميد  رئي�سه  جانب  اإىل  �سّم  اجتماع  بالألغام 

للرنامج  الداعمة  الدول  �سفراء  ن�سر،  زياد  الركن 

خالله  ناق�س  بالألغام،  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين 

لتنظيف  الالزم  التم�يل  تاأمني  املجتمع�ن م�سروع 

البقع امللّ�ثة يف منطقَتي راأ�س بعلبك وعر�سال من 

خمّلفات املجم�عات الإرهابية.

خالله  ق��ّدم  تكرميي  غ��داء  حفل  املركز  اأق��ام  ذل��ك،  اإىل 

م�سرفية  �سيكات  العنق�دية  والقنابل  الأل��غ��ام  ل�سحايا 

كتع�ي�سات.

الحتفال جرى يف املدر�سة الإقليمية لنزع الألغام 

لأهداف اإن�سانية يف لبنان - ثكنة �سعيد اخلطيب 

ال�ليات  �سفارة  عن  ممّثل�ن  وح�سره  حمانا،   –
الأوروب��ي،  الحت��اد  لبنان،  يف  الأمريكية  املتحدة 

اللجنة   ،UNDPالإمنائي املتحدة  الأمم  برنامج 

عدد  جانب  اإىل  الألغام،  �سحايا  مل�ساعدة  ال�طنية 

من ال�سباط، وتخّللته كلمات اجلهات امل�ساركة 

يف الحتفال.

خماطر  من  الت�عية  حمالت  تت�ا�سل  كذلك، 

لالأعمال  اللبناين  املركز  ينّظمها  التي  الألغام 

اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف  بالألغام  املتعلقة 

وبالتعاون مع اللجنة ال�طنية للت�عية من خماطر 

الر�سمية  بعلبك  راأ�س  ثان�ية  ُعقد يف  الإطار،  ويف هذا  الألغام. 

لقاء ت�عية، تخّلله حما�سرات وت�زيع ميداليات وهدايا، مّ�لته 

احلك�مة الريطانية.

جي�سنا

34
العدد 403

اجتماع وغداء تكرميي وتعوي�سات 

ل�سحايا الألغام ولقاء توعية





النزيه املتوا�ضع الويّف

بعد ال�صالة، األقى البطريرك 

فيها:  ج��اء  كلمة  عب�صي 

لرنافق  اجتمعنا  نحن  »ها 

بال�صالة مع الكني�صة اأخانا 

يف  معلوف  ف��وؤاد  اإدغ��ار  والنائب  والوزير  الركن  اللواء  املنتقل 

عودته اإىل البيت الأبوي بعد عمر طويل ق�صاه يف خدمة لبنان 

اخلدمة  يف  وتوا�صع،  و�صمت  وتفان  وغ��رة  ونزاهة  باإخال�ص 

الع�صكرية منذ اأن تخّرج �صابًطا اإىل اأن بلغ رتبة لواء يف جميع 

اإذ  ال�صيا�صية  املدنية  اخلدمة  ويف  اإليه،  اأ�صندت  التي  املنا�صب 

كان وزيًرا ومن ثم نائًبا...«.

ثم األقى النائب اإدي معلوف كلمة العائلة وتوّجه اإىل الراحل 

والأو�صمة  حملها  التي  الألقاب  كل  رغم  توا�صعه  اإىل  م�صًرا 

التي نالها...

�صجاع،  حمب،  اآدمي،  �صلب،  الكثر:  عنك  قيل  واأ�صاف: 

عاقل، ولكن الكل اأجمع على �صفة الوفاء.

التي  وال��ب��ّزة  الع�صكرية  وم�صرتك  لوطنك  ا  وفيًّ كنت 

ارتديتها.

ا لقناعاتك وق�صيتك وخطك ال�صيا�صي وحزبك،  كنت وفيًّ

ا ل�صديق عمرك فخامة الرئي�ص العماد مي�صال عون.  ووفيًّ

ا لعائلتك... وللموؤ�ص�صة الع�صكرية. وختم: قبل  كنت وفيًّ

اأن اأوّدعك »وعدي اإلك اإّنو رح �صلني ما�صي على طريقك...«.

كلمة قائد اجلي�ش

الركن جورج �صرمي كلمة قائد اجلي�ص  اللواء  األقى  بعدها 

الكبر،  فقيدنا  اليوم  »نوّدع  فقال: 

اللواء الركن املتقاعد اإدغار معلوف، 

�صبيل  يف  عمره  �صنوات  اأم�صى  الذي 

والت�صحية  ال�صرف  وموؤ�ص�صة  وطنه 

والوفاء التي خدم فيها قرابة 40 عاًما، 

�صابًطا لمًعا يف جميع املراكز التي 

�صغلها و�صوًل اإىل ع�صوية املجل�ص الع�صكري، حتى بعد اإحالته 

وفًيا ملبادئها حتى نهاية  ملوؤ�ص�صته  ا  التقاعد، ظل خمل�صً على 

البالد  علم  بقي  حياته،  م�صرة  من  مرحلة  كل  ويف  عمره، 

تنب�ص  وجي�صه  لبنان  اأعماقه، وحمبة  ويف  ناظريه  اأمام  يخفق 

دائًما يف عقله ووجدانه. 

مّثل فقيدنا الغايل بنهجه القيادي و�صماته ال�صخ�صية املميزة، 

فاإىل جانب ما ُعرف عنه من  رائًدا،  ووطنًيا  علًما ع�صكرًيا 

الأزمات  والقرار، و�صالبة يف مواجهة  املوقف  �صجاعة يف اتخاذ 

اإمياًنا منه  الوطنية،  ال�صيادة  الدفاع عن  وعناد يف  والأخطار، 

على  كان  كرامته،  و�صون  الوطن  حت�صني  يف  اجلي�ص  بدور 

احلياة،  مبغريات  والزهد  للتوا�صع  عنواًنا  ال�صخ�صي  امل�صتوى 

يعمل ب�صمت الع�صكري الذي يبذل وي�صّحي بال �صجيج ومن 

دون مّنة اأو ح�صاب. 

الأخ��ر،  الرمق  حتى  با�صمه  وتلفظت  لبنان  اأحببت  لقد 

وا�صتودعتنا اإياه واملوؤ�ص�صة الع�صكرية اأمانة يف الأعناق، وبدورنا 

اأكرث  العزم  عاقدو  واأننا  اأمينة،  اأيد  يف  اأنهما  اليوم  نعاهدك 

من اأي وقت م�صى على متابعة درب ال�صرف والت�صحية والوفاء، 

مهما كانت ال�صعاب والتحديات، واأّننا متم�صكون بحماية 

هذا الوطن، واحًدا �صيًدا حًرا م�صتقاًل«. 

وختم: »با�صم قائد اجلي�ص العماد جوزاف عون، اأتوجه باأحّر 

وداع
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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اللواء اإدغار معلوف:

وداًعا رجل لبنان املقدام

وال�ضعبي  الر�ضمي  لبنان  وّدع 

الوزير والنائب ال�ضابق اللواء اإدغار 

تقدمه  حا�ضد  ماأمت  يف  معلوف 

مي�ضال  العماد  اجلمهورية  رئي�ش 

عون.

يف  اأقيمت  التي  ال�ضالة  تراأ�ش 

طريق   - امللكيني  الروم  مطرانية 

و�ضائر  اأنطاكيا  بطريرك  ال�ضام 

امل�ضرق للروم امللكيني الكاثوليك 

عدد  وع��اون��ه  عب�ضي  يو�ضف 

مطران  بينهم  الدين  رجال  من 

واملطران  بقعوين  جورج  بريوت 

كرييلل�ش ب�ضرت�ش. 



اأهل  واإىل  وجي�صه،  لبنان  �صعب  اإىل  املوا�صاة  وعميق  التعازي 

وينعم  بوا�صع رحمته،  اأن يتغمده  الله  �صائاًل  واأقربائه،  الفقيد 

على اأفراد عائلته بجميل ال�صرب وال�صلوان، ويبقى ذكراه وماآثره 

ا لالأجيال«.  نربا�صً

 

اإىل املثوى الأخري

بعد ذلك، تقّبل الرئي�ص عون وعائلة الفقيد التعازي يف �صالون 

ينقل  اأن  ق��ب��ل  الكني�صة 

بلدة  م�صقطه  اإىل  جثمانه 

كفرعقاب - املنت ال�صمايل، 

حيث اأقيم له ا�صتقبال ر�صمي 

عند  حا�صد  و�صعبي  وحزبي 

ل�صقيقه  التذكاري  الن�صب 

معلوف  بول�ص  الطيار  العميد 

يف   1990 العام  يف  �صقط  ال��ذي 

معركة اأدما.

على  النع�ص  ُح��ِم��ل  وق���د 

بالعلم  ملفوًفا  الأك��ت��اف 

اللبناين حتت قو�ص من الغار 

�صيدة  كني�صة  ب��اح��ة  اإىل 

النياح حيث اأقيمت مرا�صم التكرمي، فاأّدت مو�صيقى اجلي�ص 

ليدخل  وال��وداع  املوت  وحلني  الوطني  الن�صيد  وعزفت  التحية 

اجلثمان بعدها اإىل الكني�صة.

اأقيمت �صالة رفع البخور لراحة نف�ص الراحل قبل اأن يوارى يف 

الرثى يف مدافن العائلة، يف ح�صور �صخ�صيات ر�صمية و�صيا�صية 

اأبناء  من  وح�صد  املنطقة،  وخماتر  بلديات  وروؤ�صاء  وحزبية 

البلدة والقرى املجاورة. 

�صور  بن�صر  امل��اأمت،  ح�صوره  ا�صتبق  اجلمهورية  رئي�ص  وكان 

اأبرز املحطات، وكتب: »اأربعة و�صتون  قدمية مع الراحل من 

عاًما من الأخّوة وال�صداقة والوفاء«. 
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نبذة عن حياة الفقيد

 ،1934/3/21 مواليد  من   -

فرن ال�صباك - بعبدا.

يف  اجل��ي�����ص  يف  ت��ط��وع   -

تدّرج  ثم   ،1953/10/1 تاريخ 

ل��واء  رتبة  حتى  الرتقية،  يف 

اعتباًرا من 1988/1/1.

- حائز:

ال���ص��ت��ح��ق��اق  م��ي��دال��ي��ة   •
اللبناين الف�صية. 

31/ك1961/1  و����ص���ام   •

التذكاري.

من  الوطني  الأرز  اأو�صمة   •
رتبة فار�ص و�صابط وكوموندور 

والو�صاح الأكرب.

• و�صامي ال�صتحقاق - ف�صي 
م�صعف واللبناين درجة اأوىل.

قائد  ال��ع��م��اد  تنويهات   •
اجلي�ص.

- تابع دورات درا�صية عدة يف 

الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولدان.



تخريج دورات
اإعداد: نينا عقل خليل
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تخريج يف مدر�ضة 

القوات اخلا�ضة

القوات  مدر�صة  قائد  ح�صور  يف 

فادي  الركن  العميد  اخلا�صة 

خّمول ممّثاًل قائد اجلي�ص العماد 

ال�صباط  من  وعدد  عون،  جوزاف 

اأُقيم  املتخرجني،  وذوي  واملدعّوين 

دورة  تخريج  احتفال  املدر�صة  يف 

ا�صم  حملت   )64( مغوار  تن�صئة 

نا�صر  ال�صهيد  املغوار  اأول  الرقيب 

ح�صن.

الدورة  وت�صمية  الق�صم  اأداء  بعد 

للتالمذة من  �صارة مغوار  وتقليد 

قبل املدربني، �صّلم العميد الركن 

للمتخرجني،  ال�صهادات  خّمول 

جاء  ومّما  القيادة  كلمة  واألقى 

مهمات  »تنتظركم  ف��ي��ه��ا: 

اأمام  تهون  اأّنها  غر  ج�صيمة، 

ودورك��م،  لر�صالتكم  وعيكم 

وال��ت��زام��ك��م ال�����ص��ارم ق���رارات 

للموؤ�ص�صة.  املطلق  والولء  القيادة 

بالواجب  القيام  على  احر�صوا 

واحلما�صة،  الن��دف��اع  مبنتهى 

وروح املناقبية والن�صباط ونكران 

��ك ب�����ص��رف  ال������ذات، وال��ت��م�����صّ

مهمتكم النبيلة«.

ثم قّدم قائد املدر�صة درع الدورة 

قائد  قّدم  كما  ال�صهيد،  لعائلة 

العقيد  الثالث  الربية  فوج احلدود 

ال��رك��ن ك��م��ال ك��م��ال درًع��ا 

مماثلة لطليعها، ونّفذ التالمذة 

متنّوعة  ع�صكرية  ��ا  ع��رو���صً

ومتريًنا تكتًيا بالذخرة احلية.
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... ويف ملعب طرابل�ش البلدي

متمّرنني  وجنود  رتيب  بتقدمي  العا�صر  امل�صاة  لواء  احتفل 

وجمندين )ُمّددت خدماتهم( اإىل العلم، بعد اأن اأنهوا فرتة 

التدريب املقررة لهم.

 – البلدي  طرابل�ص  ملعب  يف  اأُقيم  الذي  الحتفال  تراأ�ص 

ال�صمال، قائد لواء امل�صاة العا�صر العميد الركن عبد املنعم 

وح�صره  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ص  قائد  ممّثاًل  مّكي 

العميد  واألقى  ال�صباط.  اإىل جانب عدد من  املتخرجني  ذوو 

»لقد  فيها:  ج��اء  املتخرجني  يف  كلمة  مّكي  الركن 

هذه  قدر  على  فكونوا  م�صره،  على  ال�صعب  ائتمنكم 

الثقة الغالية، وتذّكروا اأّنه كلما ع�صفت الرياح بالوطن، 

ينتظركم  جي�صكم  اأّن  واعلموا  الآمال.  بكم  تعّلقت 

ا بروح الفتّوة  بفارغ ال�صرب لت�صخوا يف عروقه دًما جديًدا ناب�صً

مهمات  يف  رفاقكم  جانب  اإىل  وت�صاركوا  والعنفوان، 

الدفاع والأمن والإمناء«.

اخُتتم الحتفال بعر�ٍص ع�صكري �صاركت فيه الوحدات 

املتخرجة.

... و�ضهادات لدورة »اإعداد نا�ضطني 

يف التوعية من خماطر الألغام والعبوات«

اأُقيم يف ثكنة �صعيد اخلطيب – حمانا، احتفال تخريج 

واملنظمات  اجلمعيات  من  ملوظفني  �صهادات  وت�صليم 

املتعلقة  لالأعمال  الإن�صانية  العمليات  جمال  يف  العاملة 

بالألغام بعد اأن تابعوا دورة يف املدر�صة الإقليمية لنزع الألغام 

لأهداٍف اإن�صانية يف لبنان، »اإعداد نا�صط يف جمال التوعية 

من خماطر الألغام والعبوات النا�صفة املرجتلة«.

الدامناركي  املجل�ص  عن  ممّثلون  الحتفال  ح�صر 

 ،NPA الرنوجية  ال�صعبية  امل�صاعدات  جمعية  لالجئني، 

اللبنانية  MAG، اجلمعية  لالألغام  ال�صت�صارية  املجموعة 

اللجنة  يف  اأع�صاء  اإىل جانب   ،LOST والتدريب  للدرا�صات 

املدر�صة  من  و�صباط  الألغام  خماطر  من  للتوعية  الوطنية 

املذكورة.



احلكومة  رئ��ي�����ش  ب��رع��اي��ة 

افتُتح  احلريري،  �ضعد  املكّلف 

الدويل  العربي  الكتاب  معر�ش 

نّظمه  وال��ذي   ،62 ال�  دورت��ه  يف 

بالتعاون  العربي  الثقايف  النادي 

اللبنانيني  النا�ضرين  نقابة  مع 

وذلك  العرب،  النا�ضرين  واحتاد 

 - »Sea SIDE Arena«�يف ال

البيال �ضابًقا.

خالل الفتتاح، اأّكد رئي�ص 

الوزراء ال�صابق فوؤاد ال�صنيورة يف 

كلمة األقاها با�صم احلريري، 

�صنوية  ر�صالة  هو  املعر�ص  اأّن 

يف  الثقايف  ب��روت  دور  لتعزيز 

العامل العربي.

لبنانية  ن�صر  دور  املعر�ص  يف  �صاركت 

والعراق  والأردن  وم�صر  �صوريا  وعربية من 

وتخللته  عمان،  و�صلطنة  والكويت 

وثقافية  ودينية  �صيا�صية  ندوات  �صل�صلة 

وتاريخية،  وتربوية  واأمنية  و�صعرية  واأدبية 

ثقافية  �صخ�صيات  تكرمي  عن  ف�صاًل 

بينها الوزير ال�صابق والباحث جورج قرم 

والكاتب ناجي  وال�صاعر حممود دروي�ص 

بي�صون.

جناح اجلي�ش

بروت  معر�ص  يق�صدون  َمن  هم  قّلة 

اأن  دون  من  للكتاب،  ال��دويل  العربي 

التحية.  لإلقاء  ولو  اجلي�ص  بجناح  ميّروا 

فيها  مت��ّر  التي  الأوق����ات  ه��ي  وقليلة 

بجانب هذا اجلناح من دون اأن تالقيك 

ي�صاألون،  اأمامه:  املتجّمعني  الزّوار  زحمة 

ويت�صّفحون  ال�صروحات،  اإىل  ي�صتمعون 

امل��ن�����ص��ورات. ال��ع�����ص��ك��ري��ون ب��دوره��م 

و�صعة  بالبت�صامة  الزائرين  ي�صتقبلون 

ال�صدر والرتحيب. ويقول اأحدهم: »نحن 

اأعمارهم  مبختلف  النا�ص  لتوعية  هنا 

جانبه  واإىل  عملنا«...  حقيقة  على 

زميل له ي�صرت�صل يف احلديث مع تلميذ 

معار�ض
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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عمره.  م��ن  الثامنة  يتجاوز  يكاد  ل 

ر، ويجيب بابت�صامة على  ي�صرح له ويف�صّ

ال�صبي  فيبادله  تنتهي..  ل  التي  اأ�صئلته 

البت�صامة ويغادر.

املعر�ص  يف  اللبناين  اجلي�ص  م�صاركة 

اإط��ار  يف  ت��ن��درج  وه��ي  بجديدة،  لي�صت 

�صّقي  ب��ني  اجل�����ص��ور  تعزيز  اإىل  �صعيه 

وت�صهيل  والع�صكري،  امل��دين  املجتمع 

�صبل التوا�صل بينهما.

م�صاركة  كانت  العام  ه��ذا  اجلديد 

امل��دين  الع�صكري-  ال��ت��ع��اون  م��دي��ري��ة 

التوجيه  مديرية  جانب  اإىل   ،CIMIC
املتعّلقة  ل��الأع��م��ال  الوطني  وامل��رك��ز 

ب���الأل���غ���ام. وب���ذل���ك اأت��ي��ح 

اإىل  اأك��رث  التعّرف  للزائرين 

اجلي�ص، من خالل كتّيبات 

وفيلم   CIMIC ال���  وّزعتها 

فيديو يعّرف بها وبن�صاطاتها، 

ف�����ص��اًل ع��ن ت��وزي��ع امل��رك��ز 

املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين 

الإر�صادات  كتّيب  بالألغام 

خطر  من  بالوقاية  اخلا�ص 

يف  فيديو  وعر�صه  الأل��غ��ام، 

ا�صتوقفت  ال�صياق نف�صه. وقد 

ال�������زّوار ب�����ص��ك��ل م��ل��ح��وظ 

)لبا�ص  امل��رك��ز  معرو�صات 

وعتاد  متمماته  مع  النّقاب 

مات القنابل  التنقيب، وجم�صّ

العنقودية والألغام(.

فقد  التوجيه  مديرية  اأم��ا 

فيديوهات  ب��دوره��ا  عر�صت 

واأفالًما وثائقية عن اجلي�ص، 

املديرية  اإ�صدارات  عن  ف�صاًل 

الع�صكري،  التاريخ  )كتاب 

جملة الدفاع الوطني، جملة 

اجلي�ص، �صدى الثكنات...(.

200 األف زائر

يوًما   12 ال���  م��دى  على  املعر�ص  �صّجل 

زائ��ر،  األ��ف   200 ال���  تخّطت  زّوار  حركة 

املبيعات  يف  ن  حت�صّ ن�صبة  ر�صدت  كما 

العام  اإىل  ا  قيا�صً باملئة   15 ال���  جت��اوزت 

ندوة   40 نحو  ن�صاطاته  وت�صمنت  املا�صي. 

والأدب  ال�صعر  بني  تنّوعت  وحما�صرة، 

ال�صيا�صة.  اإىل  و�صوًل  والثقافة،  والفن 

الكّتاب  من  ل�310  تواقيع  جرت  كما 

واأ�صحاب  والباحثني  وال�صعراء  والأدب���اء 

الخت�صا�ص ملوؤّلفاتهم احلديثة مبختلف 

اأنواعها.
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املدين   – الع�صكري  التعاون  مديرية  اأعمال  م�صّر  اجتمع 

CIMIC العميد الركن اإيلي اأبي را�صد يف مكتبه، بامللحق 
 ،Ouyang Haisheng العقيد  لبنان  يف  ال�صيني  الع�صكري 

املمك��ن  امل�صرتك��ة  بالن�صاط��ات  التباح��ث  وت��������ّم 

تنفيذه��ا.

الأمركية  اخلا�صة  القوات  قيادة  من  وف��ًدا  التقى  كما 

تتعّلق  موا�صيع  مناق�صة  بهدف  بلبنان(  اخلا�ص  )املكتب 

لبنان  يف  الكندي  والتعاون  التدريب  فريق  ورئي�ص  بالتدريب، 

للبحث يف ما ميكن تقدميه من دعم للمديرية.

را�صد  اأبي  اإيلي  الركن  العميد  ا�صتقبل  نف�صه،  الإط��ار  ويف 

قة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ICRC ال�صيدة بولني  من�صّ

لل�صرق  الأم��ن  وق��وات  لل�صرطة  الإقليمي  واملندوب  اخل��وري، 

الأدنى الأو�صط ال�صيد Daniel Agop، ومندوب اللجنة الدولية 

اأن��درو  ال�صيد  والأردن  ولبنان  �صوريا  يف  امل�صّلحة  القوات  لدى 

كار�صويل، بهدف البحث يف �صبل التعاون بينهما.

كذلك، زار رئي�ص ق�صم التعاون الع�صكري - املدين اجلديد يف 

 Pablo القطاع ال�صرقي يف قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

املقدم  للق�صم  ال�صابق  الرئي�ص  يرافقه   ،Ponce De Leon
MORO، وال�صيدتان EWA Turek Mazurek، وفيكتوريا 

من  كامبيان  وماريو�ص  بركات،  مو�صى  وال�صيدان  عبود، 

مكتب ال�صوؤون املدنية، الق�صم الإقليمي للتعاون الع�صكري 

اأعمال  م�صّر  ا�صتقبلهم  اجلنوب، حيث  املدين يف منطقة   –
الق�صم املالزم اأول �صامي �صباح. وجرى البحث يف �صبل التعاون 

توعية حول  بن�صاطات  القيام  اإمكان  اإىل  اإ�صافة  والتن�صيق، 

خماطر املخدرات والإجتار بالب�صر.

اإىل ذلك، األقى املالزم اأول �صامي �صباح حما�صرة يف مقر قيادة 

مديريات
اإعداد: با�ضكال معّو�ش بومارون
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تعاون مع جهات دولية وحملية



قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان – الناقورة، �صرح خاللها 

مهمات املديرية وطبيعة عملها.

 – الع�صكري  التعاون  وحدة  من  وبتمويل  اآخر،  �صعيد  على 

والتعاون  وبالتن�صيق   CMSE الأمركية  ال�صفارة  لدى  املدين 

مع عدد من الألوية والأفواج املنت�صرة عمالنًيا، قامت املديرية 

 59 على  قرطا�صية  مع  مدر�صية  حقيبة  األف  ع�صرين  بتوزيع 

مدر�صة ر�صمية يف املناطق اللبنانية.

البقاع  يف  البلدات  من  عدًدا  املديرية  من  وفود  زارت  كما 

اأي��وب،  بيت  بزبينا،  )املحمرة،  وال�صمال  ق��دام(،  )اخليارة، 

را�صنحا�ص، فنيدق،  النخلة،  العزمية،  العتيقة، حقل  عكار 

)املعمرية،  واجلنوب  )بعل�صميه(،  لبنان  وجبل  ال��ه��ري(، 

فيها،  البلدية  املجال�ص  التقت  حيث  الهبارية(،  عيرتون، 

م�صتقبلية  مل�صاريع  والتخطيط  والتن�صيق  التوا�صل  بهدف 

�صمن اإطار التعاون الع�صكري – املدين.
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مديريات
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مديرية القانون الدويل 

الإن�ضاين وحقوق 

الإن�ضان تعر�ش

جتربتها يف القاهرة

بدعوة من مكتب الأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون الإن�صانية OCHA ومنظمة 

DIAKONIA الإن�صانية، األقى العقيد الركن زياد رزق الله من مديرية القانون 
اللبناين حما�صرة بعنوان »ملاذا على  الإن�صان يف اجلي�ص  الإن�صاين وحقوق  الدويل 

اللبنانية«،  امل�صّلحة  القوات  درا�صة حالة  الإن�صاين؟  الدويل  القانون  الدول تطبيق 

قني الإقليميني التابعني  وذلك يف فندق »دوزيت ثاين« يف القاهرة، ويف ح�صور املن�صّ

ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  الأمم  مكاتب  روؤ�صاء  اإىل  بالإ�صافة  املتحدة،  لالأمم 

الإن�صانية يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.

تناول العقيد الركن رزق الله يف حما�صرته دور مديرية القانون الدويل الإن�صاين 

ا مهماتها والأعمال التي قامت بها  وحقوق الإن�صان يف اجلي�ص اللبناين م�صتعر�صً

يف حقول التدريب، لفًتا اإىل اأهمية ن�صر القانون وتطوير التعليمات ذات ال�صلة.

اأظهرتا  اللتني  اجل��رود«  و»فجر  البارد  نهر  جتربتي  بعر�ص  املحا�صرة  اختتمت 

احرتافية اجلي�ص اللبناين والتزامه القانون الدويل الن�صاين يف اأثناء �صر العمليات 

الع�صكرية. وقد اأثنى امل�صاركون على اخلربات التي يتمتع بها اجلي�ص اللبناين 

يف هذا املجال، مبدين اإعجابهم مب�صتوى اإدماج القانون الدويل الإن�صاين يف اأوامر 

لن�صر  اجلي�ص  قيادة  به  تقوم  الذي  وباجلهد  الداخلية،  والتعليمات  العمليات 

اأ�صئلة  على  املحا�صر  اأجاب  اخلتام  ويف  واملدنيني.  الع�صكريني  بني  القانون  هذا 

امل�صاركني.









 • دهمت قوى من اجلي�ش:

باأعماٍل  املطلوبني  من  جمموعة   -

م�صلحة  ع�صابة  ي�صّكلون  جرمية 

بعلبك،  ال�صراونة يف  خطرة يف منطقة 

مقتل  اإىل  اأّدى  نار  اإطالق  تبادل  فح�صل 

القتلى:  املطلوبني  اأب���رز  منهم.  ع��دد 

امللّقب  جعفر  حمدان  ج��وزف  املدعو 

للق�صاء  مطلوب  وهو  جعفر«،  ب�»علي 

ومتوّرط  توقيف،  مذكرة   200 مبوجب 

متعددة  جرمية  باأعمال  ع�صابته  مع 

اأبرزها:

ما  دورية ع�صكرية  نار على  اإطالق   •
اإىل ا�صت�صهاد عدد من الع�صكريني  اأّدى 

واإ�صابة عدد اآخر.

بقوة  و�صلب  خطف  ع�صابة  تاأليف   •  

ال�صالح وال�صطو على م�صارف.

يف  وترويجها  ب��امل��خ��درات  الإجت���ار   •  

خمتلف املناطق اللبنانية.

 • انتحال �صفة اأمنية.

 • تزوير م�صتندات ر�صمية وعمالت.

والذخائر احلربية  بالأ�صلحة  الإجتار   •  

على اأنواعها.

الأ�صلحة  من  كمية  اجلي�ص  �صادر 

والذخائر التي ُوجدت داخل املنزل، بينما 

تابعت قيادة اجلي�ص الإجراءات الأمنية، 

والتحقيقات لتحديد هوية باقي الع�صابة 

واإعالنها لحًقا )2018/11/30(.

ح�صني  احل��اج  ن��ادر  املطلوب  منزل   -

كبار  اأح��د  وه��و  ال��زع��رت،  تل  حملة  يف 

لبنان،  جبل  منطقة  يف  املخدرات  جتار 

كبرة  كمية  م��ن��زل��ه  يف  و�صبطت 

اإىل  بالإ�صافة  امل��خ��ّدرة،  امل��واد  من 

حربي  وم�����ص��د���ص  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ 

.)2018/12/19(

وبع�ش  املخابرات  مديرية  اأوقفت   •  

القوى املنت�ضرة:

خالل  ا  �صخ�صً و57  �صيارة   25  -

مواكب  يف  ب��ال��ت��ج��ّول  قيامهم 

���ص��ي��ارة واإط����الق ال��ن��ار يف ال��ه��واء 

ال�صوف  ومعا�صر  ال�صوف  مناطق  ب��ني 

قّوة  �صبطت  وق��د  وامل��خ��ت��ارة.  وال��ب��اروك 

حربية  اأ�صلحة  بحوزتهم  اجلي�ص  من 

وذخائر)2018/11/30(.

ال�صورية  التابعية  من  ا  �صخ�صً  23  -

العبور بطريقٍة غر �صرعية، يف  يحاولون 

يومّيات اأمنية
اإعداد: نينا عقل خليل
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توقيف اإرهابيني 

ومطلوبني 

بجرائم خمتلفة



البور  كرم   – ال�صويري  حملة 

.)2018/12/1(

- املواطن م.خ والفل�صطيني 

 – ال�صياح  حملة  يف  ب.اإ، 

ترويج  بجرم  معّو�ص،  �صارع 

و�صبطت  وتوزيعها.  املخدرات 

كبرة  كمية  بحوزتهما 

من اأنواع خمتلفة منها )باز 

كوكايني...  الكوكايني، 

اإل�����خ(، وم��ب��ل��ًغ��ا م��ن امل��ال 

.)2018/12/8(

حممد  اأح��م��د  ال�����ص��وري   -

ب���رك���ات امل��ل��ّق��ب ب����»اأب���و 

املنافع  حم��ل��ة  يف  ع��ق��اب« 

اإىل  مل�صاركته  عر�صال،   –
ج���ان���ب ت��ن��ظ��ي��م »ج��ب��ه��ة 

بالعتداء  الإرهابي  الن�صرة« 

على مراكز اجلي�ص اللبناين 

خ����الل اأح�������داث ع��ر���ص��ال 

على  ولإق���دام���ه   ،2014/8/1 ب��ت��اري��خ 

ال�صواريخ باجتاه مدينة الهرمل،  اإطالق 

خطف  باأعمال  توّرطه  اإىل  بالإ�صافة 

مقابل فدية)2018/12/4(.

ملديرية  معلومات  ت��واف��ر  ونتيجة   -

منطقة  يف  �صيارة  ر�صد  مّت  املخابرات، 

ال�صبية يعمل من بداخلها على ترويج 

الدورية  عنا�صر  حماولة  وعند  املخدرات، 

توقيفها مل ميتثل �صائقها لالأوامر، وقد 

الدورية  عنا�صر  �صدم  ح��اول 

التي ا�صطرت اإىل اإطالق النار 

ما  ال�صيارة،  اإط���ارات  على 

ب�صيارٍة  ا�صطدامها  اإىل  اأّدى 

ع�صكرية.  واآل��ي��ة  م��دن��ي��ة 

اإ�صابة  ذل��ك  ع��ن  نتج  وق��د 

امل�صبوهة  ال�����ص��ي��ارة  ���ص��ائ��ق 

حممود  اجل��ب��ار  عبد  امل��دع��و 

خزعل بجروح، فتّم نقله اإىل 

املنطقة  م�صت�صفيات  اإحدى 

فارق  اأن  لبث  وما  للمعاجلة، 

احلياة. كما مّت توقيف فتاة 

ال�صورية كانت  التابعية  من 

من  كمية  و�صبط  برفقته، 

داخل  مايل  ومبلغ  املخدرات 

ال�صيارة املذكورة )2018/12/10(.

اأب��و  وروي  جعفر  ع��ل��ي  امل��دع��َوي��ن   -

ح�صني  احلاجي  اأحمد  وال�صورَينينْ  مراد 

و�صن  ب�صاليم  منطقَتي  يف  زرزور،  وعادل 

املخدرات  ترويج  على  لإقدامهم  الفيل، 

و�صبطت  امل��ذك��ورت��ني،  املنطقتني  يف 

امل��خ��ّدرة  امل���واد  م��ن  كمية  بحوزتهم 

ومبالغ مالية )2018/12/10(.

- املدعو عبا�ص علي مرت�صى يف حملة 

ال���رم���ل ال���ع���ايل ال�����ص��اح��ي��ة 

ولأ�صباب  لإقدامه  اجلنوبية، 

النار  اإط���الق  على  عائلية 

على  التحتا  متنني  بلدة  يف 

املدعو  يقودها  كان  �صيارة 

اإىل  اأّدى  ما  مرت�صى  عمران 

مقتله )2018/12/18(.

نعمة  اليا�ص  ي��ن  امل��دع��وَّ  -

عطية وح�صن علي حيدر يف 

واحل��دث،  ع�صقوت  حمّلتي 

لإق��دام��ه��م��ا ع��ل��ى ت��روي��ج 

املخدرات وحيازتهما كمية 

كبرة منها )2018/12/19(.

 

تعّر�ش حاجز للجي�ش 

اللبناين ودورية ع�ضكرية 

لإطالق نار

اأق��دم   ،2018/12/21 ل��ي��ل 

الهوية  جم��ه��ول  �صخ�صان 

ي�صتقالن دراجة نارية على اإطالق ر�صق 

باجتاه  خفيف،  حربي  �صالح  من  ناري 

حاجز تابع للجي�ص اللبناين يف منطقة 

ثم  الهرمل،   - الق�صر  بلدة  يف  املطربة 

اجلي�ص  عنا�صر  قام  اأن  بعد  بالفرار  لذا 

النران باملثل. وقامت  بالرد على م�صدر 

املنطقة  يف  املنت�صرة  اجلي�ص  وح���دات 

مطلَقي  عن  بحًثا  تفتي�ص  بعمليات 

النار لتوقيفهما.

تعّر�صت   ،2018/12/13 ويف 

خالل  للجي�ص  تابعة  دوري��ة 

مرورها يف حميط حي ال�صراونة 

ن��ار  لإط�����الق  ب��ع��ل��ب��ك،   –
م�صلحني،  قبل  من  كثيف 

حيث تزامن ذلك مع تعّر�ص 

حي  يف  للجي�ص  تابع  مركز 

يف  املطربة  ومركز  ال�صراونة 

بلدة الق�صر - الهرمل لإطالق 

على  اجلي�ص  رّد  مماثل.  نار 

عن  ونتج  ال��ن��ران،  م�صادر 

ال���ص��ت��ب��اك اإ���ص��اب��ة اأرب��ع��ة 

واإ�صابة  بجروٍح  ع�صكريني 

اأحدهم حرجة. وقد مّت تعزيز 

قوى اجلي�ص يف املنطقة ل�صبط 
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قيادة اجلي�ش تتابع التطّورات عند احلدود اجلنوبية

 ،2108/12/9 بتاريخ  التوجيه  مديرية  اأ�صدرته  بياٍن  يف 

ت�صهدها  التي  الأخرة  التطورات  �صوء  على  اأّنه  اأعلنت 

احلدود اجلنوبية، تقوم وحدات اجلي�ص املنت�صرة يف املنطقة 

بت�صير دوريات معّززة واتخاذ الإجراءات الاّلزمة جميعها 

بالتعاون والتن�صيق مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة العاملة 

وهي  الأزرق،  الأمني عند اخلط  الو�صع  ملتابعة  لبنان،  يف 

على جهوزية تامة ملواجهة اأي طارئ.

كما اأّكدت قيادة اجلي�ص يف بياٍن لحق )2018/12/4(، 

وعلى �صوء اإعالن العدو الإ�صرائيلي اإطالق عملية »درع 

ال�صمال« املتعلقة باأنفاٍق مزعومة على احلدود اجلنوبية، 

قيد  وهو  وم�صتقر،  هادئ  اللبناين  اجلانب  يف  الو�صع  اأّن 

املنت�صرة  اجلي�ص  وح��دات  قامت  كما  دقيقة.  متابعة 

احلدود  طول  على  املعتادة  مهماتها  بتنفيذ  املنطقة  يف 

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  مع  والتن�صيق  بالتعاون 

منطقة  يف  لال�صتقرار  زعزعة  اأو  ت�صعيد  اأي  ملنع  لبنان، 

اجلنوب.



يومّيات اأمنية
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مطلقي  مالحقة  اإىل  بالإ�صافة  الو�صع، 

الق�صاء  على  واإحالتهم  لتوقيفهم  النار 

املخت�ص.

قيام  اأثناء  ويف   ،2018/12/30 بتاري�خ 

مبداهمة  املخابرات  مديري�ة  من  دورية 

يف  ياغي  اأحمد  عبا�ص  املطلوب  منزل 

برفقة  اأق���دم  البقاع،   – بريتال  بلدة 

باجت�اه  ال��ن��ار  اإط���الق  على  اآخ��رين 

ع�صكريني  اإ�صابة  اإىل  اأّدى  ما  الدوري�ة 

مّما  حرج�ة،  حالته  اأحدهما  اثنني 

ا�صطّر عنا�صر الدورية للرد على مطلقي 

جمه�ول�ة،  جهة  اإىل  ف��ّروا  الذين  النار 

م�صتمرة  البحث  عملي�ات  ت��زال  ول 

لتوقيفهم.

 

 توقيفات وم�ضبوطات

نّفذتها  التي  الأمنية  التدابر  نتيجة 

اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف  الوحدات 

املن�صرم،  ال��ث��اين  ت�صرين  �صهر  خ��الل 

اأ�صدرته  اأوقفت هذه الوحدات وفق بيان 

نحو   ،)2018/12/12( التوجيه  مديرية 

متنوعة،  جن�صيات  من  ا  �صخ�صً  2440

لتوّرط بع�صهم يف جرائم خمتلفة، منها 

الإجتار باملخدرات والقيام باأعمال �صرقة 

وممنوعات،  اأ�صلحة  وحيازة  وتهريب 

من  اللبنانية  الأرا�صي  داخل  والتجّول 

�صيارات  وقيادة  �صرعية،  اإقامات  دون 

ودراجات نارية من دون اأوراق قانونية.

اأ�صلحة حربية  امل�صبوطات  وقد �صملت 

من  وكميات  الأن���واع،  خمتلف  من 

واملخدرات  واملتو�صطة  اخلفيفة  الذخائر 

من  وع��دًدا  املهّرب،  وامل��ازوت  والبنزين 

املراقبة،  وكامرات  الت�صالت  اأجهزة 

بالإ�صافة اإىل 63 اآلية و37 دراجة نارية و3 

مراكب �صيد.

ك��ذل��ك، ن��ّف��ذت ال���وح���دات )وف��ق 

تاريخ  يف  املديرية  اأ���ص��درت��ه  اآخ��ر  بيان 

يف  م�صددة،  اأمنية  تدابر   ،)2018/12/24

والحتفالت  املجيدة  الأعياد  منا�صبة 

للحفاظ  ترافقها،  التي  والن�صاطات 

على اأمن املواطنني و�صالمتهم، وحماية 

وتاأمني  الدينية،  والأماكن  التجمعات 

ال�صياحية  وامل��راف��ق  الت�صّوق  حركة 

خمتلف  يف  والق��ت�����ص��ادي��ة  وال��ت��ج��اري��ة 

املناطق اللبنانية.







احتفالت الأعياد
اإعداد: نينا عقل خليل

             جان د�رك �أبي ياغي
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 فرح �لأعياد يعلن

�لوفاء لت�سحيات �لع�سكريني

جتّول �لفرح يف �ملناطق حاملاً �لبهجة �إىل �ملئات من �أبناء �ل�سهد�ء 

و�لع�سكريني يف �خلدمة �لفعلية. فاحتفالت �أعياد �آخر �ل�سنة 

تنّقلت بني منطقة و�أخرى معلنة �لوفاء لت�سحيات �لع�سكريني، 

بع�سها كان مببادرة من قيادة �جلي�ش، وبع�سها �لآخر نّظمته 

جمعيات وهيئات مدنية.

ليلة عيد وهد�يا...

الريزة  يف  اجلي�ش  قيادة  مبنى  باحة  يف  اأُ�ضيئت 

�ضجرة امليالد يف ح�ضور ال�ضّيدة نعمت نعمه عون 

عقيلة قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، وال�ضّيدة 

اأبو عّيا�ش  اإينا�ش  موؤ�ض�ضة  رئي�ضة  اأبو عّيا�ش  اإينا�ش 

اخلريية، وعدد من زوجات الع�ضكريني ال�ضهداء واأبنائهم.

اجلي�ش،  مو�ضيقى  قّدمتها  ميالدية  معزوفات  وقع  وعلى 

ت�ضّلم اأبناء ال�ضهداء هدايا قّدمتها املوؤ�ض�ضة املذكورة.



ري�سيتال ميلدي

يف قاعة �لعماد جنيم - 

�لريزة

العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

جوزاف عون ممّثالاً بالعميد 

اخلطيب،  ح�ضن  الإداري 

 – الإي��ل��ي��زه  مدر�ضة  اأق��ام��ت 

العماد  ق��اع��ة  يف  احل��ازم��ي��ة 

ر�ضيتالاً  ال����ريزة،  يف  جن��ي��م 

��ا لأب��ن��اء  ��ا ت��ك��رمياً م��ي��الدياً

الع�ضكريني ال�ضهداء، تخّللته ن�ضاطات 

ترفيهية وتوزيع هدايا على الأطفال. وقد 

العميد اخلطيب كلمة ترحيبية  األقى 

هّناأ فيها اأبناء ال�ضهداء يف منا�ضبة عيد 

املوؤ�ض�ضة  وف��اء  ا  م��وؤّك��داً املجيد،  امليالد 

ال���ع�������ض���ك���ري���ة 

ل���ت�������ض���ح���ي���ات 

�����ض����ه����دائ����ه����ا 

وعائالتهم. كما 

املدر�ضة  اإدارة  �ضّلم 

كتاب �ضكر من 

قيادة اجلي�ش.

نادي �ل�سباط - 

�لريزة

ك��������ّرم ن�����ادي 

ال��ريزة   - ال�ضباط 

النادي  رئي�ش  ح�ضور  يف  ال�ضباط  اأبناء 

العميد الإداري طوين زخريا عيد وال�ضباط 

وعائالتهم.

ثم  اللبناين،  الوطني  الن�ضيد  بداية 

ب��اأع��ي��اٍد  واأم��ن��ي��ات  ت��رح��ي��ب  كلمة 

وّزع  م��ب��ارك��ة، 

بعدها »بابا نويل« 

تناول  ث��ّم  الهدايا 

ال��غ��داء،  اجلميع 

ب��ي��ن��م��ا ق��ّدم��ت 

فرقة من مو�ضيقى 

جمموعة  اجلي�ش 

م�����ن الأغ��������اين 

امليالدية.

 

قياد�ت �ملناطق

نوادي  يف  اأُقيمت 

الرتباء املركزية يف املناطق )جبل لبنان، 

تكرميية  احتفالت  وال�ضمال(  البقاع 

ل��ع��ائ��الت ال��ع�����ض��ك��ري��ني ال�����ض��ه��داء، 

وتقدمي هدايا  ترفيهية  برامج  تخّللتها 

اإ�ضافة  ال�ضهداء،  الع�ضكريني  اأولد  اإىل 

ح�ضور  يف  وذلك  مالية،  م�ضاعدات  اإىل 

جوزاف  العماد  اجلي�ش  لقائد  ممّثلني 

اإدارة  اأق�ضام  من  �ضباط  وباإ�ضراف  عون، 

ورعاية �ضوؤون الع�ضكريني يف املناطق.

احتفالت الأعياد
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»رفيق �لطفل« يف فرن �ل�سباك

احتفالاً  الطفل«  »رفيق  جمعية  اأقامت 

ا يف كني�ضة مار نهرا – فرن ال�ضباك،  ميالدياً

ال�ضهداء  الع�ضكريني  اأبناء  ح�ضره عدد من 

برفقة اأّمهاتهم )من عمر 13 �ضنة وما دون( 

الذين توافدوا من خمتلف املناطق.

م�ضرحي  ع��ر���ش  الح���ت���ف���ال،  ت��خ��ّل��ل 

واخُتتم  ل��الأولد،  هدايا  وتوزيع  وكوكتيل 

ملمّثلة  �ضكر  وكتاب  ورد  باقة  بت�ضليم 

جتاه  الكرمية  ملبادرتها  ا  تقديراً اجلمعية 

اأبناء ال�ضهداء.

 

عر�ش ترفيهي

على م�سرح كازينو لبنان

ا  عدداً  Cirque Du Liban �ضركة  دعت 

من اأبناء الع�ضكريني )ال�ضهداء ويف اخلدمة 

على  ترفيهي  عر�ش  ح�ضور  اإىل  الفعلية( 

هدايا  توزيع  اأعق��به  لبنان  كازينو  م�ضرح 

ملمّثل  اجلي�ش  درع  وتقدمي  الأولد،  على 

ا ملبادرتها واهتمامه�ا باأبناء  ال�ضركة تقديراً

�ضهداء اجلي��ش وع�ضكرييه.

 

عر�ش م�سرحي

يف جزين

زيد،  اأب��و  اأم��ل  ال�ضابق  النائب  من  بدعوة 

جزين  منطقة  يف  الع�ضكريني  اأبناء  ح�ضر 

ا يف ثكنة روجيه حرفو�ش –  ا م�ضرحياً عر�ضاً

قيادة موقع جزين، وت�ضّلموا هدايا العيد يف 

اأجواء من الفرح.

 

... ومزيد من �لهد�يا

من دير ر�هبات ي�سوع ومرمي

الربوة،   - ومرمي  ي�ضوع  راهبات  دير  نّظم 

احتفالاً ح�ضره نحو مئة ولد من اأبناء �ضهداء 

البقاع،  توافدوا من مناطق:  الذين  اجلي�ش 

جانب  اإىل  لبنان،  وجبل  اجلنوب  ب��ريوت، 

وذلك  ال�ضهداء،  وعائالت  ال�ضباط  عدد من 

يف نادي الرتباء املركزي – الفيا�ضية.

على  هدايا  وتوزيع  غداء  الحتفال  تخّلل 

بالإ�ضاف�ة  الف�رح،  غمره�م  الذين  الأطفال 

اإىل  زه��ر  وب��اق��ة  اجلي�ش  درع  ت�ضليم  اإل�����ى 

ممّثل�ة الدي�ر عرب�ون �ضك�ر وتقدي�ر.



جمموعة فنادق لنكا�سرت

نحو  لنك�ضرت  ف��ن��ادق  اإدارة  دع��ت 

اأبناء �ضهداء اجلي�ش وقوى  ولد من  مئتي 

اأُقيم  ترفيهي  حفل  اإىل  الداخلي  الأمن 

الرملة   – باي  اإيدن  لنكا�ضرت  فندق  يف 

ربيع  الركن  العقيد  ح�ضره  البي�ضاء، 

من  و�ضباط  اجلي�ش  قائد  ممّثالاً  طربيه 

الجتماعية  وال�����ض��وؤون  الرعاية  جهاز 

للع�ضكريني، اإىل جانب عائالت ال�ضهداء.

على  هدايا  وتوزيع  ترفيهية  ون�ضاطات  غداء  احلفل  تخّلل 

درع  ت�ضليم  اإل�ى  بالإ�ضاف�ة  الف�رح،  غمره�م  الذين  الأطفال 

اجلي�ش اإىل ممّثل اإدارة فنادق لنك�ضرت عرب�ون �ضك�ر وتقدي�ر.

 

م�ست�سفى �ل�ساحل �جلامعي

لعائالت  ا  ترفيهياً حفالاً  اجلامعي  ال�ضاحل  م�ضت�ضفى  نّظم 

الع�ضكريني ال�ضهداء يف نادي ال�ضباط يف الريزة، ح�ضره العميد 

الركن فوؤاد عرموين ممّثالاً قائد اجلي�ش 

العماد جوزاف عون، ورئي�ش جمل�ش اإدارة 

امل�ضت�ضفى النائب الدكتور فادي عالمة 

اجلي�ش  دور  على  كلمته  يف  اأثنى  الذي 

وال�ضتقرار،  الأمن  تر�ضيخ  يف  وت�ضحياته 

�ضتبقى  الذين  ال�ضهداء  ا ت�ضحيات  مثّمناً

بها على مدى  ن�ضتنري  �ضعلة  بطولتهم 

هدايا  توزيع  الحتفال  تخّلل  الدهور. 

ون�ضاطات  امل�ضاركني  الأط��ف��ال  على 

اأخرى.

احتفالت الأعياد
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�جلمعية �للبنانية �خلريية للإ�سلح 

و�لتاأهيل

ا على عادتها كما يف كّل عام،  جرياً

ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  وبرعاية 

جورج  الركن  بالعميد  ممّثالاً  ع��ون 

اللبنانية  »اجلمعية  نّظمت  عكاري، 

بالتعاون  والتاأهيل«  لالإ�ضالح  اخلريية 

املدين   - الع�ضكري  التعاون  مديرية  مع 

مطعم  يف  احتفالاً  ال�ضهداء،  لأط��ف��ال 

ح�ضره  طرابل�ش،  يف  »موكات�ضينو« 

بدرا،  فاطمة  اجلمعية  رئي�ضة  من  كل 

ق�ضم  ممّثل  ال�ضهال،  هالة  الدكتورة 

ديب،  جوين  اأول  امل��الزم  ال�ضهداء  �ضوؤون 

ووفد من اإدارة م�ضت�ضفى املنال.

بداية، عزفت ثّلة من مو�ضيقى اجلي�ش 

كانت  ثّم  اجلي�ش،  ون�ضيد  ال�ضهداء  وحلن  الوطني  الن�ضيد 

نّوهت فيها بت�ضحيات  بدرا  لرئي�ضة اجلمعية فاطمة  كلمة 

ال�ضهداء الذين �ضطرت دماوؤهم جمد الوطن.

الركن عكاري كتاب  العميد  وقّدم 

اإىل  اجلي�ش  قائد  العماد  با�ضم  �ضكر 

ال�ضّيدة بدرا التي قّدمت له بدورها لوحة 

الفّنان  ر�ضم  من  اجلي�ش  �ضعار  تت�ضّمن 

اأّما الأولد فتحّلقوا حول  عمران يا�ضني. 

»بابا نويل« وت�ضّلموا هداياهم.

... و�أندية �لليونز

العماد جوزاف عون  قائد اجلي�ش  رعى 

ممّثالاً بالعقيد �ضمعان طراد، الحتفال 

الليونز  اأن��دي��ة  »جمعية  نّظمته  ال��ذي 

العراق وفل�ضطني ودعت  الأردن،  لبنان،  املنطقة 351  الدولية«، 

اإليه اأبناء الع�ضكريني ال�ضهداء من خمتلف املناطق اللبنانية. 

اأُقيم الحتفال يف مركز اخلري الليونزي – �ضن الفيل، وح�ضره 

ح��اك��م امل��ن��ط��ق��ة ال��ّل��ي��ون 

واأع�ضاء  زينون  اإيلي  املهند�ش 

من الليونز، اإىل جانب �ضباط 

وال�ضوؤون  الرعاية  جهاز  من 

للع�ضكريني.  الجتماعية 

��ا  »ب��اب��ا ن��وي��ل« ك���ان اأي�����ضاً

ا وحمّمالاً بالهدايا التي  حا�ضراً

اأن  بعد  بالفرح  الأولد  غمرت 

ا�ضتمتعوا بن�ضاطات ترفيهية 

متنّوعة.
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غد�ء

مع فالريي �أبو �سقر�

دع�����ت م��ل��ك��ة ج��م��ال 

ل��ب��ن��ان ال�����ض��اب��ق��ة الآن�����ض��ة 

من  ا  ع��دداً �ضقرا  اأب��و  فالريي 

ال�ضهداء  الع�ضكريني  اأبناء 

وجبل  ب���ريوت  منطقتي  يف 

مطعم  يف  غ��داء  اإىل  لبنان، 

واإىل  الزلقا.   –  Crepaway
غمرت  التي  البهجة  اأج��واء 

الأغ��اين  وق��ع  على  اجلميع 

امل��ي��الدي��ة، ع��ّم ال��ف��رح مع 

ت�ضّلم الأطفال هداياهم.

 

Mariam Labo
وعرو�ش م�سرحية �أخرى

دعت الفنانة جيزيل ها�ضم 

فوج  وعنا�ضر  �ضباط  اأولد  زرد 

الدعم،  لواء   - للدروع  امل�ضاد 

اإىل ح�ضور عر�ش م�ضرحيتها 

قاعة  يف   ،Mariam Labo
ال�ضباك.  فرن   - البيال  �ضنرت 

الدعوة كانت احتفاءاً بعيدي 

امليالدية  ال�ضنة  وراأ�ش  امليالد 

وبالذكرى اخلام�ضة والثالثني 

ختام  يف  ال��ف��وج.  لتاأ�ضي�ش 

زرد  ال�ضّيدة  ت�ضّلمت  العر�ش 

ا تذكارية عربون �ضكر  درعاً

على مبادرتها الكرمية.

ك��ذل��ك دع���ا ق��ائ��د ف��وج 

الركن  العقيد  الأول  التدخل 

ع�ضكريي  اأبناء  �ضقر  جورج 

حل�ضور  ذوي��ه��م  م��ع  ال��ف��وج 

نف�ضها،  للم�ضرحية  عر�ش 

رو�ضة  ث��ان��وي��ة  م�ضرح  على 

الفيحاء - طرابل�ش.

اأع���ق���ب ال��ع��ر���ش ت��وزي��ع 

الذين  الأولد  على  الهدايا 

ب�ضحكاتهم  املكان  زّينوا 

ومرحهم.

احتفالت الأعياد
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للفائزين  اجلوائز  ت�ضليم  مّت 

نادي  يف  اأُقيم  احتفال  خالل 

عني   - امل���رك���زي  ال�����ض��ب��اط 

املري�ضة، يف ح�ضور مدير التوجيه 

ممّثالاً  قان�ضو  علي  العميد 

ج��وزاف  اجلي�ش  قائد  العماد 

ع���ون، وم�����ض��وؤول��ة ال��ع��الق��ات 

�ضباب  »جمعية  يف  ال��ع��ام��ة 

لبنان نحو الوطنية« الدكتورة 

اإ���ض��اف��ة  �ضعيبي،  ك��ارول��ني 

واأ�ضاتذة  عمداء  من  عدد  اإىل 

اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  م��ن 

اخلا�ضة  واجل��ام��ع��ات 

وم������ن ال���ط���الب 

واملدعوين.

جوائز
اإعداد: تريز من�سور
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جوائز م�سابقة اال�ستقالل: 

�لكل فاز بحب وطنه

لبنان  �سباب  »جمعية  مع  و�لتن�سيق  بالتعاون  �جلي�ش  قيادة  نّظمت 

نحو �لوطنية« م�سابقة �ل�ستقلل �ل�سنوية �لتي ي�سارك فيها طلب من 

خمتلف �جلامعات يف لبنان، ويتناف�سون يف �حل�سول على �ملر�تب �لأوىل 

يف ثلث فئات: �ملل�سق �لإعلين، �ل�سعر و�لعمل �لفني.



كلمة قيادة 

�جلي�ش

األ�����ق�����ى م���دي���ر 

العميد  التوجيه 

ع���ل���ي ق��ان�����ض��و 

ك��ل��م��ة خ���الل 

الح��ت��ف��ال اأك��د 

ق��ي��ادة  اأّن  فيها 

�ضعت  اجل��ي�����ش 

اإطالق  من خالل 

اإىل  املناف�ضة  هذه 

الطاقات  حتفيز 

اإط��ار  يف  ال�ضابة، 

وطني راق، فالقت 

ا  ����ض���دى ك���ب���رياً

وم�ضاركة جامعة. واإذ �ضكر امل�ضاركني 

بحب  فاز  »الكل  قال:  الفائزين،  وهّناأ 

وطنه«.

عيد  اأج���واء  يف  »ن�ضتذكر  واأ���ض��اف: 

اجل�ضيمة  ال��ت�����ض��ح��ي��ات  ال���ض��ت��ق��الل 

حققها  ال��ت��ي  ال��ك��رى  والإجن������ازات 

ينعمون  وط���ٍن  لتاأ�ضي�ش  اللبنانيون 

واح��د  علم  حت��ت  جيل  بعد  جيالاً  ب��ه 

امل�ضرتك.  العي�ش  اإرادة  يجمعهم يف ظل 

واإّننا كجي�ش ن�ضع ن�ضب اأعيننا الدفاع 

الأه��ل��ي... ال�ضلم  و���ض��ون  ال��وط��ن  ع��ن 

مبا�ضر  �ضبب  ه��و  الأم��ن��ي  فال�ضتقرار 

القت�ضادي،  لال�ضتقرار  حيوية  وركيزة 

ميكن  ل  مرتابطان  ع��ام��الن  وهما 

ال��دول��ة  ب��ن��اء  م�ضرية  �ضمن  ف�ضلهما 

اإىل  ال��ع��امل  دول  اجتهت  ل��ذا  ومن��ّوه��ا. 

يف  ا  را�ضخاً ا  عن�ضراً الأم��ن  م�ضاألة  اعتبار 

ا�ضرتاجتيتها القت�ضادية«...

الوطن  هذا  »اإّن  قان�ضو:  العميد  وتابع 

هويتنا  منه  اكت�ضبنا  ال��ذي  املنبع  هو 

جديدة  اآف��اق  نحو  وانطلقنا  وفكرنا، 

وا�ضعة، وهو ي�ضتحق منا اجلهد والت�ضميم 

والنجاح لإعالء �ضاأنه، فلتكن لديكم 

لل�ضهداء  وفاء  والتطوير،  النهو�ش  اإرادة 

�ضبيل  �ضّحوا يف  الذين  ا  واجلرحى جميعاً

وم�ضتقبل  مل�ضتقبلكم  ا  و�ضماناً لبنان، 

لطموحاتكم  ا  وحتقيقاً اأولدك�����م، 

واأحالمكم«.

بال�ضكر  قان�ضو  العميد  توّجه  ا،  ختاماً

ومتنى  احلدث،  هذا  دعم  من  كل  اإىل 

املزيد  اآم��الاً  مباركة  ا  اأع��ي��اداً للجميع 

املقبلة  ال�����ض��ن��وات  يف  امل�����ض��ارك��ة  م��ن 

املحبة  وم�ضاعر  ال�ضريفة  املناف�ضة  بروح 

والت�ضامن.

كلمة �سباب 

لبنان نحو �لوطنية

كلمة »جمعية 

نحو  لبنان  �ضباب 

األقاها  الوطنية« 

امل���ح���ام���ي ط��وين 

فيها  واأكد  عبود 

اأّنه »بعد بزوغ فجر 

من  ال���ض��ت��ق��الل 

اأ�ضرقت  ا،  عاماً  75

يف  ث��ان��ي��ة  �ضم�ش 

����ض���م���اء ال���وط���ن 

ه����ي امل��وؤ���ض�����ض��ة 

التي  الع�ضكرية، 

لو اأردنا اأن نكتب 
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 �ملل�سق �لإعلين:

كارمن  الأوىل:  -امل��رت��ب��ة 

 - اللبنانية  اجلامعة  اأحو�ش، 

كلية الفنون والعمارة الفرع 

الثاين.

-امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة: م��اري��ا 

مق�ضود، جامعة الروح القد�ش 

.USEK الك�ضليك

ح�ضون،  حم��م��ود  ال��ث��ال��ث��ة:  -امل��رت��ب��ة 

اجلامعة اللبنانية الدولية LIU �ضيدا.

�ل�سعر:

-املرتبة الأوىل: رباب املو�ضوي، اجلامعة 

والعلوم  الآداب  كلية   - اللبنانية 

الإن�ضانية الفرع الرابع.

اجلامعة  معتوق،  نور  الثانية:  -املرتبة 

.AUB الأمريكية يف بريوت

 LIU الدولية  اللبنانية  الثالثة: دانا بيومي، اجلامعة  -املرتبة 

�ضيدا.

�لعمل �لفني:

معهد  اللبنانية  اجلامعة  من  ح�ضن  نورا  الأوىل:  املرتبة   -

العلوم الجتماعية الفرع اخلام�ش.

جوائز
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عنها وعن �ضهدائها كّنا كمن يحاول 

اإم�ضاك خيط رفيع قد ي�ضل اإىل م�ضارف 

قيادة  عبود  و�ضكر  والقدا�ضة«...  املجد 

بناء  ال�ضباب يف  بدور  اآمنت  التي  اجلي�ش 

الوطن...

قان�ض��و  العمي�د  �ضّل�م  ذل���ك،  بعد 

الدكتورة  ق��دم��ت  وب��دوره��ا  اجل��وائ�����ز، 

كارولي��ن �ضعيب��ي درع اجلمعية 

عرب�ون  قان�ض�و  للعمي�د 

�ضكر وتقدير.

ن
زو

ائ
لف

�



�ل��ن�����س��ر، ول  ي��ه��ت��ّز ق��و���ش 

بدخان  �لعلم  يُخنق  ي�سقط. 

ا  �ساخماً ويبقى  �لحتجاجات، 

�لعارمة  بالفو�سى  يبايل  ل  ا،  تّياهاً

»�ل�سرت�ت  نزلت  حوله.  من 

�ل�سفر�ء« �إىل �ل�سو�رع و�ل�ساحات 

لإحد�ث  و�لعدد  �لعّدة  كامل  مع 

مطلبية.  بيافطاٍت  معّزز  تغيري 

�نطلقت  �عرت��سية  �سعبية  حركة 

فقرية،  �جتماعية  بيئات  من 

حتظى  ل  زه��ي��دة،  �أج��وره��ا 

ب��ق��دٍر ك���اف م��ن �خل��دم��ات 

و�لنقل  بال�ست�سفاء،  �ملت�سلة 

�ل�سريبة  وزي��ادة  و�ل�سيخوخة، 

�لتي  �لنقطة  كانت  �لوقود  على 

�أطفحت �لكيل... ففا�ش!

ا  حتقيقاً موند«  »ل��و  �ضحيفة  ن�ضرت 

اأعّده فريق  حتت عنوان »من هوؤلء؟«، 

من اخلراء الجتماعيني، وفيه: »اإّنهم 

 45 اأع��م��اره��م  متو�ضط  ورج���ال،  ن�ضاء 

ال�ضعبية  الطبقات  اإىل  ينتمون  �ضنة، 

الفقرية، مع ال�ضريحة الدنيا من الطبقة 

يف   45 الن�ضاء  متّثل  الو�ضطى. 

ون�ضبة  امل�ضاركني،  من  املئة 

املوظفني 33 يف املئة، والعّمال 

ي�ضكل  فيما  امل��ئ��ة،  يف   14

املتقاعدون واملهّم�ضون البقّية 

الباقية، اأّما املوظفون الكبار 

ا«. فعددهم حمدود جداً

مل ت�ضهد فرن�ضا يف تاريخها 

احتجاجية  حركة  الطويل 

�ضعبية كتلك التي نّظمتها 

ال�ضفراء«  »ال�ضرتات  حركة 

��ا  ال��ت��ي اأث����ارت ف�����ض��ولاً دول��ياً

ال�ضارع،  يف  يجري  ما  ملعرفة 

هذه  جنحت  ال�ضتارة.  ووراء 

الوجه  اإظ��ه��ار  يف  احل��رك��ة 

الفقراء،  وجه  لفرن�ضا،  الآخر 

املتوا�ضعة.  الأج��ور  واأ�ضحاب  املهّم�ضني 

تفاقمت  �ضابقة عندما  وكانت هناك 

ال�ضواحي  يف  وال�ضدامات  الحتجاجات 

تعّرف  يومها   ،2005 العام  يف  الباري�ضية 

العامل اإىل الأو�ضاع الجتماعية ال�ضعبة 

واأو���ض��اع  املكتظة،  الأح��ي��اء  تلك  يف 

والالجئني.  ال��واف��دي��ن  م��ن  �ضّكانها 

ل��ك��ن م���ا مي��ّي��ز ح��رك��ة 

اأّنها  ال�ضفراء«  »ال�����ض��رتات 

ت�ضّكل  اجتماعية  كتلة 

ا م���ن ف��رن�����ض��ا ك��ان  ج�����زءاً

ا  ومغموراً الأ�ضواء،  عن  ا  غائباً

بالتجاهل وعدم الكرتاث!

�سخ�سية �لرئي�ش

ل��ق��د ك���ان���ت ال�����ض��رائ��ب 

اجل����دي����دة ع��ل��ى ال���وق���ود، 

اأ���ض��ب��ه ب��ع��ود ال��ث��ق��اب ال��ذي 

لكن  ال��ب��ارود،  برميل  فّجر 

ك���ان���ت ه���ن���اك اأ���ض��ب��اب 

»ال�ضرتات  ا�ضتفّزت  اأخ���رى 

اإىل  يعود  بع�ضها  ال�ضفراء«، 

اإميانويل  الرئي�ش  �ضخ�ضية 

عامل  من  املتحّدر  ماكرون 

امل��ال والأرق����ام، امل��ت��دّرج من 

واملنتمي  »روت�ضيلد«،  م�ضرف 

اإىل البورجوازية املالية. عرفه 

يف  القت�ضاد  يف  ا  ناجحاً ا  وزيراً الفرن�ضيون 

عهد فران�ضوا هولند، بايعوه وانتخبوه يف 

الفرن�ضية  للجمهورية  ا  رئي�ضاً  2017 العام 

يف الدورة الأوىل، كمنقٍذ ملهم لالقت�ضاد 

حمّلف  كخبرٍي  ل  املتداعي،  الفرن�ضي 

من  اأّن��ه  م�ضكلته  ال�ضرائب.  زي��ادة  يف 

ومل  التقليدي،  ال�ضيا�ضي  الطاقم  خارج 

وجهة نظر
بقلم: جورج علم
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ماكرون يتنازل.. لكن اإىل متى؟

»�ل�سرت�ت �ل�سفر�ء«: 

ما بني �لنتفا�سّية �ملطلبية 

و�حلركة �لنقلبية!



املعروفة،  احلزبية  الكوالي�ش  يف  يتدّرج 

لل�ضباب  كنموذٍج  املجتمع  على  اأطّل 

باأفكاٍر  الطافح  اخل���اّلق،  الطموح 

»دخل  اإن  ما  لكّنه،  جريئة،  تطويرية 

الهالة  بداأت  الع�ضر«، حتى  اأم�ش  الق�ضر 

وتناف�ضت  ت��رتاج��ع.  وال�ضعبّية  ت�ضّح، 

الأرقام  تزويده  على  الراأي  ا�ضتطالعات 

رمبا  �ضعبيته.  ت��راج��ع  ح��ول  املذهلة 

يف  ال�ضيا�ضية  التجربة  اإىل  يفتقر  لأّن��ه 

انتهاجه  لعدم  ورمبا  متنوع،  جمتمع 

الذين  ال��روؤ���ض��اء  اأ���ض��الف��ه م��ن  اأ���ض��ل��وب 

لأّنه  والأ�ضوب  الإليزيه،  ق�ضر  اإىل  �ضبقوه 

كممثٍل  وموقعه،  انتمائه  على  حافظ 

الفرن�ضية  امل��ال��ي��ة  للنخب  من��وذج��ي 

اأفقده  ما  وهذا  الأعمال،  رجال  وطبقة 

الو�ضيط املتمّكن للتوفيق ما بني  الدور 

املالية  والبورجوازية  وحاجاته،  ال�ضعب 

ومتطّلباتها النهمة.

دور �لأقربني.. و�لأبعدين

فيليب  اإدوار  ال����وزراء،  رئي�ش  ك��ان 

التي  الدم«  »فح�ش  عملية  بدوره  يتابع 

ماكرون  والرئي�ش  النظام،  لها  اأُخ�ضع 

ال�ضفراء«،  »ال�ضرتات  قبل  من  ا،  حتديداً

ا عن دور الأحزاب الفرن�ضية  وي�ضاأل دائماً

امليداين،  املختر  يف  املوجودة  التقليدية 

العملية  جم��ري��ات  ب�ضماتٍة  واملتابعة 

اإىل  بالتعّرف  ا  �ضغوفاً كان  كثب.  عن 

اأهوائها ومقا�ضدها وموقعها يف احلركة 

ت�ضعى  التي  والأه���داف  الحتجاجية، 

ال�ضدامات  خ��الل  م��ن  حتقيقها  اإىل 

الرمز  الن�ضر  قو�ش  حتا�ضر  كانت  التي 

ا  اأي�ضاً يعرف  وكان  ال�ضيادي.  الفرن�ضي 

كان  الرئي�ش  اختاره  الذي  املركب  اأّن 

من  اإن  عاتية،  اأن���واء  وي��واج��ه  ا،  خ�ضناً

الحت��اد  جهة  من  اأو  الأطل�ضي،  جهة 

اختارت  بريطانيا  يرتّنح.  الذي  الأوروبي 

مكلف.  اتفاق  وف��ق  »الريك�ضت« 

عنيفة،  لرجت��اج��ات  تتعّر�ش  اأملانيا 

بعدما فتحت امل�ضت�ضارة اآجنيال مريكل 

اأمام جحافل النازحني، ودفعت  الأبواب 

ال�ضريبة غالية عندما خذلتها �ضناديق 

ال�ضادمة  النتائج  واأرغمتها  الق��رتاع، 

على و�ضع حد مل�ضريتها ال�ضيا�ضية، وفق 

اإيطاليا  راأ�ش.  ب�ضمخة  اختارتها  تواريخ 

ال�ضيا�ضية  اأزماتها  مبعاجلة  منهمكة 

- القت�ضادية املتكاثرة، فيما �ضواحلها 

م�����ض��ّرع��ة اأم����ام ال��واف��دي��ن ع��ل��ى منت 

مراكب املوت. اإ�ضبانيا م�ضدومة، تواجه 

الكيان  تتهّدد  التي  النف�ضال  اأزم��ة 

ووحدة الأر�ش وال�ضعب، من خالل اإ�ضرار 

اإقليم كاتالونيا على الطالق. وهكذا 

ا عن تلبية طموحات  يبدو الحتاد عاجزاً

�ضعوبه. وقد عك�ضت »لوفيغارو« الواقع 

اأتيح  »لو  بالقول:  اأنهته  طويل  مقال  يف 

كالذي  ا�ضتفتاء  اإجراء  الأع�ضاء  للدول 

جلاأت اإليه بريطانيا لنهار الحتاد، لأّن 

ل  يف�ضّ الدول  هذه  مواطني  من  الكثري 

»الريك�ضت« وال�ضتقالل الذاتي؟!«.

�ل�سفة �لأخرى من �لأطل�سي

يده  وو�ضع  املواجهة،  ماكرون  حاول 

اإنقاذه،  ميكن  ما  لإنقاذ  مريكل  بيد 

لأّن  بائ�ضة،  ج��اءت  امل��ح��اولت  لكّن 

الأمواج العرتا�ضية العاتية ل تاأتي من 

ال�ضفة  تاأتي من  ما  بقدر  الأوروبي  البحر 

الرئي�ش  الأخرى لالأطل�ضي، حيث مُيلي 

الأمريكي دونالد ترامب �ضيا�ضة تاأنيبية 

من  ان�ضحب  الأوروبيني:  احللفاء  على 

م��ن منظمة  ل��ل��م��ن��اخ،  ب��اري�����ش  ق��م��ة 

الدويل  العمل  جمل�ش  من  الأوني�ضكو، 

فر�ش غرامات  املتحدة...  لالأمم  التابع 

اأملانيا  من  كل  على  اإ�ضافية  مالية 

حلف  على  الإب��ق��اء  مقابل  وفرن�ضا، 

الر�ضوم  زاد  )الناتو(.  الأطل�ضي  �ضمايل 

واحل��دي��د  الأمل��ن��ي��وم  على  اجلمركية 

الطائرات  �ضناعات  وطعن  ال�ضلب، 

اأعاد  ال�ضميم.  يف  الأوروبية  وال�ضيارات 

املتبادلة  ال�ضلع  بك�ضوفات  النظر 

الوليات  بني  ما  الأطل�ضي  �ضفَتي  عر 

كي  الأوروب����ي،  الحت���اد  ودول  املتحدة 

ينادي  التي  للموا�ضفات  مطابقة  تاأتي 

على  بريطانيا  وزراء  رئي�ضة  �ضّجع  بها. 

الأوروب���ي،  الحت��اد  من  ا  �ضريعاً اخل��روج 

اأوروبية  قوة  با�ضتحداث  املطالبة  وانتقد 

م�ضرتكة بديلة عن حلف »الناتو«.

بالغة  ا  ندوباً الأن��واء  هذه  تركت  لقد 

ا  وحتديداً الأوروب��ي  القت�ضادي  اجل�ضم  يف 

الفرن�ضي، ومن مظاهرها:

احلكومة  بني  ما  احلوار  انقطاع   -  1

اأرب��اب  بني  وم��ا  ال�ضيا�ضية،  والأح���زاب 

العمل والعمال.

لي�ش  احل��اد،  العامودي  النق�ضام   -2

بني  اأوروب��ا  دول  معظم  يف  بل  فرن�ضا  يف 

»املونار�ضية« املالية، والطبقة املجتمعية 

املالية  »املونار�ضّية«  والدنيا.  الو�ضطى 

ا،  رئي�ضاً مب��اك��رون  ج���اءت  ال��ت��ي  ه��ي 

ا، وغريهما الكثري  وبدونالد ترامب اأي�ضاً

بعراقتها  تتبّجح  التي  ال��دول  قادة  من 

الدميوقراطية.

3- مل يتمّكن الأملعي ال�ضابق يف بنك 

حتقيق  من  عمله،  وفريق  »روت�ضيلد« 

اقت�ضادية  دورة  اإطالق  متوازن:  اقت�ضاد 

يقتات منها الفقري، ويجد فيها العامل 

واخلبري  ط��م��وح��ه،  وال�����ض��اب  ���ض��اّل��ت��ه، 

جم��الت  وامل��ب��دع  موقعه،  املتخ�ض�ش 

ال�ضفراء«  »ال�ضرتات  ح�ضرت  اإبداعه. 

�ضنوات  تنق�ضي  اأن  قبل  للمحا�ضبة، 

الولية هباء.

اإىل  ال�����ض��ف��راء«  »ال�����ض��رتات  ن��زل��ت   -4

لكن  مطلبية،  كحركٍة  ال�ضارع 

على  انقالبية  اإىل  حتّولت  ما  �ضرعان 

وقد  بالرتا�ضي،  يتم  دمي��وغ��رايف  تغيري 

بداأ يفعل فعله داخل املجتمع الفرن�ضي 

يف  وي�ضهم  ع���ام،  ب�ضكٍل  والأوروب�����ي 

تاأجيج احل�ضا�ضيات �ضد الآخر الدخيل، 

ل  التي  وخ�ضو�ضياته  املغايرة،  وثقافته 

املجتمع  ثقافة  مع  تتاآلف  ول  تن�ضجم 

حالة  ال��واف��د  ال��ن��زوح  يعد  مل  امل�ضيف. 

اإىل  الغالبية  بنظر  حتّول  بل  اإن�ضانية، 

حقوق  ب�ضعارات  مقّنع  »ا�ضتعمار« 

الإن�ضان.

... بد�يات �لر�سوخ و�لتنازل

ال�����ض��ّداح��ة غنية  احل��ن��اج��ر  ك��ان��ت 

التحركات  ت���ّرر  ال��ت��ي  ب��ال�����ض��ع��ارات 

وجهة نظر
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الأقل  على  منها  واحدة  الحتجاجية، 

الأو�ضط،  ال�ضرق  من  م�ضتوردة  كانت 

من �ضاحات »الربيع العربي«: »ال�ضعب 

التعبري  ك��ان  النظام«.  اإ�ضقاط  يريد 

ا، �ضقط كال�ضاعقة على م�ضامع  قا�ضياً

الأوىل  للوهلة  و�ضعر  ماكرون وحميطه، 

الأح��زاب  املواجهة،  يف  وحيد  وك��اأّن��ه 

وت�ضّجع،  ت��راق��ب  تنظر،  التقليدية 

كبري  و�ضغفها  ال�ضلطة  على  عينها 

حكومة  احلكم.  ق�ضور  اإىل  للعودة 

كيف  تعرف  ل  م�ضدومة  فيليب  اإدوار 

كيف  ول  ت��واج��ه، 

لالإم�ضاك  تت�ضّرف 

ب��ال�����ض��ارع. واأم����ام 

ه���ذا ال���واق���ع ك��ان 

ال��ت��ن��ازل  ب��د م��ن  ل 

لتنفي�ش  وال�ضتجابة 

الح���ت���ق���ان، ف��ق��د 

ب��ل��غ��ت ال�����ض��دام��ات 

ت�ضقط  وبداأت  اأوجها 

اإ�ضابات.

ال��وزراء  رئي�ش  ب��ادر 

جتميد  اإىل  اأولاً 

مفعول القرار القا�ضي 

على  ال�ضرائب  برفع 

امل���ح���روق���ات ل��ف��رتة 

مقابل  اأ�ضهر،  �ضتة 

امل��ه��ادن��ة وال��ل��ج��وء 

لكّن  احل����وار،  اإىل 

الح����ت����ج����اج����ات 

معها  وت��ف��اق��م��ت  ��ا،  ���ض��خ��باً ازدادت 

القوى  مع  واملواجهات  ال�ضغب  اأعمال 

اإل  ماكرون  من  كان  فما  الأمنية؛ 

امل�ضتحدثة  ال�ضرائب  واألغى  تراجع،  اأن 

حمفظة  تقدمي  اإىل  وب��ادر  الوقود،  على 

الرواتب،  زيادة  بينها  »الإغ��راءات«  من 

املجالت،  بع�ش  يف  ال�ضرائب  وتخفي�ش 

ال�ضحية  التقدميات  من�ضوب  وزي���ادة 

والجتماعية... لكّن رئي�ش حكومته 

هذه  بنود  تنفيذ  اأّن  وحّجته  يقتنع،  مل 

امليزانية،  يف  ا  ع��ج��زاً �ضي�ضبب  ال�ضلة 

املئة  يف  ال�3  حد  الأرجح  على  �ضيتجاوز 

من اإجمايل الناجت املحلي املّتفق عليه 

ي�ضّجل  اأن  ا  متوقعاً الأوروب��ي،  الحتاد  يف 

وتوّقع   .2019 العام  يف  املئة  يف   3.2 نحو 

قّدم  بعدما  احلد  ذلك  فرن�ضا  تتجاوز  اأن 

مناه�ضني  ملحتّجني  تنازلت  ماكرون 

للحكومة يف وقت �ضابق، ما ت�ضبب يف 

عجز يف امليزانية قدره 10 مليارات يورو.

وق��ب��ل الإع������الن ع���ن زي�����ادة احل��د 

ملعظم  �ضريبي  وخف�ش  لالأجور  الأدن��ى 

املتقاعدين، كانت التوّقعات ت�ضري اإىل 

يف  املئة  يف   2.8 ن�ضبته  امليزانية  يف  عجز 

العام 2019.

هل �نتهى زمن �لتنازلت؟

بعد  ال�ضفراء«  »ال�ضرتات  تقتنع  مل 

والتقدميات.  ال�ضريبية  ب��الإع��ف��اءات 

لتحديد  ��ا  م��ف��ت��وحاً ال��ه��ام�����ش  ت��رك��ت 

الحتجاجية  حت��رك��ات��ه��ا  م��واع��ي��د 

ال�ضغوط.  ملمار�ضة  املنا�ضبة  والأمكنة 

اأ�ضلوب  ماكرون  الرئي�ش  حتا�ضى  بدوره 

ل  خطابه،  يف  ��ا  ح��ازماً ك��ان  امل��ن��اورة، 

وهذا  تفاهمات،  بل  اليوم  بعد  تنازلت 

طريق  ع��ن  ل  احل���وار  طريق  ع��ن  يتّم 

ومن  م��ن؟  يحاور  من  لكن  ال�ضارع. 

»ال�ضرتات  متثيل  املخّولة  اجلهة  هي 

�ضيبقى  وهل  كهذا؟  حوار  يف  ال�ضفراء« 

هذا التحّرك يف اإطاره املطلبي، اأم ي�ضبح 

ا؟ �ضيا�ضياً

عن  بالإجابة  كفيل  امل�ضتقبل  وحده 

هذه الت�ضاوؤلت. لكن يف الدائرة ال�ضيقة 

يف  يهم�ش  من  هناك  الإليزيه،  ق�ضر  يف 

اأذن الرئي�ش ماكرون »اأّنه يف اأ�ضيل يوم 

28 ني�ضان 1969، تنّحى الرئي�ش التاريخي 

وت��رك  دي��غ��ول،  ���ض��ارل  اجل���رال  لفرن�ضا 

الريفي  منزله  اإىل  وذهب  الرئا�ضة،  ق�ضر 

الفرن�ضي كان قد  ال�ضعب  املتوا�ضع لأّن 

اأقل  الن�ضبة  خذله يف ال�ضتفتاء، وجاءت 

من تلك التي كان يريدها.«

ا�ضتفتاء  بالطبع، قد ل يكون هناك 

الحتجاجات  زم��ن  لكن   ، ت��ن��حٍّ ول 

التقليدية قد وىّل اإىل غري رجعة، وباتت 

اأ�ضكالاً  تّتخذ  ال��ي��وم  الحتجاجات 

ج���دي���دة غ���ري م�����ض��ب��وق��ة ك��ح��رك��ة 

ال��ولي��ات  يف  ���ض��رتي��ت«  وول  »اح��ت��الل 

العربي«  »الربيع  وانتفا�ضات  املتحدة، 

يف ال�ضرق الأو�ضط؛ وال�ضوؤال املطروح اليوم 

الكثري  بل  وحدها،  فرن�ضا  بر�ضم  لي�ش 

من الدول: ما مدى قدرة هذه احلركات 

�ضيا�ضية  بدائل  بلورة  يف  الإ�ضهام  على 

لالأو�ضاع القائمة والتحديات املاثلة؟!
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»اإّن معرفة اخل�صائ�ص اجلغرافية لأمٍة 

ما تعني معرفة �صيا�صتها اخلارجية«

نابوليون بونابرت

�أور��سيا ��سم مركب من كلمَتي �أوروبا و�آ�سيا، لكن �لطروحات �لقائمة حول �لكلمة تتخطى 

�أور��سيا منطقة �الرتطام  �جلغر�فيا و�سوالاً �إىل �الإيديولوجيا، ويف �ملنظور �ال�سرت�تيجي ت�سكل 

بني �لقوى �لدولية �لكربى.

تبلغ م�ساحة هذه �لكتلة �الأر�سية �ملكونة من �آ�سيا و�أوروبا ما يقارب 55 مليون كلم2، �أي 

مايعادل نحو 37% من م�ساحة �لياب�سة على كوكب �الأر�ض. وي�سكنها نحو 5.25 مليار ن�سمة 

)تقدير�ت  �لعامل  �سكان  من   %70 نحو  �أي  ن�سمة(،  مليون   750 و�أوروبا  مليار،   4.50 )�آ�سيا 

ت�سرين �لثاين 2018 (.

 اأورا�سيا من اجلغرافيا 

اإىل الإيديولوجيا: 

�ل�سيا�سة  �أور��سيا يف 

للتحدي  مكمًنا  اأورا�صيا  »ت�صّكل 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي والق��ت�����ص��ادي ل��ل�����ص��ي��ادة 

تفوق  وقّوته�ا  العامل،  على  الأمريكية 

لذلك  اأم��ريك��ا،  ق��وة  وا���ص��ح  ب�صك�ٍل 

جاء  ت��ت��وح��د«.  اأن  م��ن  منعها  يجب 

ال�صطرجن  »رقعة  كتاب  يف  القول  هذا 

بريجن�صكي  زبغنيو  ملوؤلفه  الكربى« 

م�صت�صار الأمن القومي الأ�صبق يف الإدارة 

والذي �صدر   ،)  1981 الأمريكية )1977- 

وبالعربية   1997 العام  يف  بالإنكليزية 

نظرة  الكتاب  يقّدم   .1999 العام  يف 

ع�ن  وجريئة  مثرية  جيو�صرتاتيجية 

احل��ادي  ال��ق��رن  يف  الأم��ريك��ي  التفوق 

على  حتليله  وي��رتك��ز  وال��ع�����ص��ري��ن. 

الذي  الأورا�صي  الب�ر  ف�ي  الق�وة  ممار�صة 

�صكان  من  الأك��رب  اجل��زء  فيه  يوجد 

الطبيعية  امل�����وارد  من  واأي�صً�ا  العامل، 

املمتدة  فاأورا�صيا  القت�صادي.  والن�صاط 

بهرينغ،  م�صيق  اإىل  ال��ربت��غ��ال  م��ن 

ت�صكل  م��ال��ي��زي��ا،  اإىل  لب��ان��د  وم��ن 

�صيتّم  التي  الكربى«  ال�صطرجن  »رقعة 

ال�صيطرة  اأو  بالتفوق  الع��رتاف  فيها 

امل�صتقبل...  يف  وحتديها  الأمريكية 

اأورا�صيا  حتكم  التي  الدولة(  )اأو  والقوة 

مناطق  من  اثنتني  على  ت�صيطر  �صوف 

واإنتاًجا  تقدًما  الأك��ر  الثاث  العامل 

على ال�صعيد القت�صادي.

يف �جليو�سرت�تيجيا �الأمريكية

حتى وقت قريب كان اجلدل يدور بني 

البارزين  يني  اجليوبوليتك   املحللني 

حول ما اإذا كانت قوة الرب اأهم من قوة 

الأكر  الأورا�صية  املنطقة  وحول  البحر، 

كلها.  القارة  على  لل�صيطرة  حيوية 

وهو  املحللني،  ه��وؤلء  اأب��رز  اأحد  قاد  وقد 

بداية  يف  النقا�ص  ماكيندر،  ه��ارول��د 

اإل�ى مفاهيم عن  القرن احلايل وخل��ص 

» املنطقة املحورية« الأورا�صية )قيل اإّنها 

اآ�صيا  من  الأكرب  واجلزء  �صيبرييا  ت�صّم 

يف  املركزية«  »الأر���ص  وعن  الو�صطى(، 

ت�صكل  بو�ص�فها  و�صرقها،  اأوروب��ا  و�صط 

لتحقيق  احل��ي��وي��ة  الن���ط���اق  ن��ق��اط 

�سر�ع �الأقطاب يتفاقم



اأ�صفى  وق���د  ال���ق���ارة.  ع��ل��ى  ال�صيطرة 

مفهومه  على  �صعبًيا  طابًعا  ماكيندر 

مبقولته  امل��رك��زي��ة«  »الأر������ص  ع��ن 

امل�صهورة: من يحكم �صرق اأوروبا ي�صيطر 

يحكم  ومن  املركزية«،  »الأر�ص  على 

العامل،  جزيرة  على  ي�صيطر  الأر�ص  هذه 

ي�صيطر على  اجلزيرة  ومن يحكم هذه 

العامل. اأّما نيكول�ص �صبيكمان اأ�صتاذ 

»ييل«  جامعة  يف  الدولية  العاقات 

الأورا�صية  فقد طرح فكرة  الأمريكية، 

م  وق�صّ الثانية،  العاملية  احلرب  اأثناء  يف 

ق��اري  قلب  اإىل  الأورا���ص��ي��ة  اجلغرافيا 

 17 يتجاوز  بري  امتداد  ولها  رو�صيا،  هو 

مليون كلم2، وهال كبري من الدول 

و�صبه  كلها  اأوروب���ا  ت�صمل  ال�صاحلية 

الو�صطى،  واآ�صيا  والعراق  العربية  اجلزيرة 

وجنوب  والهند  واأفغان�صتان  واإي����ران 

من  ولكل  وكوريا،  وال�صني  اآ�صيا  �صرق 

اجليو�صيا�صية  مكانتها  ال���دول  ه��ذه 

املهمة.  الق��ت�����ص��ادي��ة  واإم��ك��ان��ات��ه��ا 

العاملية  احل��رب  منذ  اأورا���ص��ي��ا  كانت 

تناف�ص  يف  الرتطام«  »منطقة  الثانية، 

على  لل�صيطرة  الكربى  الدولية  القوى 

العامل. ويف الظروف العاملية الراهنة، يرى 

بريجن�صكي اأّنه ميكن حتديد خم�صة 

رئي�صيني على  لعبني جيو�ص�رتاتيجيني 

حمورية  دول  وخم�ص  اأورا�صيا،  يف  الأق��ل 

منها  اثنتان  حتمل  جيوبوليتيكية، 

لتكونا  ج��زئ��ًي��ا  يوؤهلهما  م��ا  رمب�����ا 

ال�صيا�صية  اخلريطة  يف  الاعبني  من 

من:  كًا  ُيدرج  وهو  لأورا�صيا.  اجلديدة 

يف  والهند  ال�صني،  رو�صيا،  اأملانيا،  فرن�صا، 

والفّعالني،  الرئي�صيني  الاعبني  خانة 

العظمى،  بريطانيا  تتاأهل  ل  بينما 

على  ال��دور  لهذا  واأندوني�صيا،  واليابان، 

اأم�ا  ج�ًدا.  مهمة  دول  اأنها  من  الرغم 

اجلنوبية  وكوريا  واأذربيجان  اأوكراني�ا 

امل��ح��اور  دور  ف��ت��وؤدي  واإي�����ران،  وت��رك��ي��ا 

اإىل  املهمة  الثابت�ة  اجليوبوليتيكي�ة 

تركيا  اأّن  من  الرغم  على  حرج،  حٍد 

واإيران تعتربان دولتان جيوا�صرتاتيجيتان 

اإىل حد ما.

رقعة �ل�سر�ع �لكربى: من �أوكر�نيا �إىل 

�أوروبا ف�سوريا و�ل�سرق �الأو�سط

فهم  ت��ق��ّدم، ميكن  مّم��ا  ان��ط��اًق��ا 

باجتاه  الأم��ريك��ي��ة  الهجمة  اأ�صباب 

والعراق،  واأفغان�صتان  الو�صطى  اآ�صيا  دول 

والثورات امللونة يف اأوروبا ال�صرقية والقوقاز 

عرف  م��ا  وث����ورات   ،)2008( وج��ورج��ي��ا 

حدث  ما  ثم   ،)2011( العربي«  ب�»الربيع 

 2014 العام  منذ  اأوك��ران��ي��ا  يف  ويحدث 

حتى اليوم، ف�صًا عن ا�صتباك الوليات 

وتركيا  اإي��ران  مع  وحلفائها  املتحدة 

ذلك  اأدى  وقد  واليمن.  و�صوريا  والعراق 

اإىل حالت كبا�ص متعددة بني الوليات 

اأوكرانيا  عن  فالدفاع  ورو�صيا،  املتحدة 

ذاتها  مو�صكو  عن  دف��اع  هو  و�صوريا 

لأورا�صيا.  وحلفائها  رو�صيا  مفهوم  وفق 

املتحدة حتاربها  الوليات  اأّن  رو�صيا  وترى 

وت�صغط  اأوروب���ا،  يف  و�صيا�صًيا  اقت�صادًيا 

الدول  من  وغريها  وفرن�صا  اأملانيا  على 

معها  التقارب  لوقف  القوية  الأطل�صية 

وكاأّنه  يبدو  ما  يف  منها،  الغاز  وا�صترياد 

دولة  هيمنة  ملنع  و�صد  معاك�ص  هجوم 

اأوروب��ا  على  )رو�صيا(  الأورا���ص��ي  القلب 

الغربية.

�الأور��سّية يف �ملفهوم �لرو�سي 

)جغر�فيا �لذ�ت(

ال�صوفياتي �صاد  عقب تفكك الحتاد 

املجتمع الرو�صي ما ُي�صمى باأطل�صة رو�صيا، 

اأو الأطل�صية يف مقابل الأورا�صية، اإذ �صادت 

الأمريكية،  ا  وخ�صو�صً الغربية،  القيم 

الأمر الذي اعتربه الأورا�صيون خطًرا قاتًا 

لرو�صيا.

الرو�صي  املفكر  اأع��اد   ،1998 العام  يف 

الف�صاء  فكرة  طرح  دوغ��ني  األك�صندر 

اأورا�صيا  اأّن  موؤكًدا  للتداول،  الأورا���ص��ي 

ح�صارية  ه��وي��ة  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ه��ي 

القت�صادي  ف�صًا عن تكاملها  ذاتية، 

وال�صرتاتيج��ي  والع�صك��ري  وال�صيا�ص��ي 

اأّن  بدا   ،2000 العام  ومنذ  حميطها.  مع 

باأفكار  متاأثرين  وفريقه  بوتني  الرئي�ص 

دوغني يف �صعيهم اإىل اإقامة احتاد اأورا�صي 

الأوروب���ي، ميتد من  على غ��رار الحت��اد 

فاديف�صتوك اإىل ل�صبونة. ويرى مفكرو 

الغربية  احل�صارة  اأّن  اجلديدة،  الأورا�صية 

جتديدها  وحماولت  ومتا�صية،  راكدة 

الف�صل  من  مزيد  اإىل  تقود  وحتديثها 

والتعقيد والأزمات يف حياة جمتمعاتها. 

اأن  نافني  املقابل  يف  الأورا�صية  ويطرحون 

ليربالية  اأو  ي�صارية،  اأو  ميينية  تكون 

وحدة  اأّن��ه��ا  موؤكدين  ا�صرتاكية،  اأو 

تتفاعل  ق��ارة   - دول��ة  يف  اأورا�صيا  �صعوب 

الأورا�صي  الفكر  يعترب  كما  ح�صارًيا. 

)الرو�صي( اأّن رو�صيا املمتدة يف اآ�صيا واأوروبا 

احل�صارة  ت��دور  ال��ذي  التاريخ  حم��ور  هي 

وتتخذ  خّاقة.  طاقة  مكت�صبة  حوله 
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ال��غ��رب،  م��ن  ح���ذًرا  موقًفا  الأورا���ص��ي��ة 

روؤيتهم  على  رًدا  بالذات،  والأمريكيني 

دها  ج�صّ ال��ت��ي  اخل��ا���ص��ة،  الأورا���ص��ي��ة 

بريجن�صكي حني قال يف كتابه »رقعة 

رو�صيا  اأف�صل  »اإّن  الكربى«:  ال�صطرجن 

غري  رو�صيا  هي  لاأمريكيني  بالن�صبة 

ي�صتغلها  التي  املحّطمة  رو�صيا  املوجودة، 

جريانها«.

�لر�بعة �ل�سيا�سية  �لنظرية 

قّدم دوغني اأطروحته النظرية ال�صيا�صية 

ال��راب��ع��ة، ك��ب��دي��ٍل ع��ن ال��ن��ظ��ري��ات 

ال�صيا�صية الثاث التي كانت �صائدة يف 

القرن املا�صي، وهي: ال�صيوعية والفا�صية 

هو  النظرية  هذه  وملخ�ص  والليربالية. 

اإعادة تد�صني »الإمرباطورية الأورا�صية«، 

لرو�صيا  اجليوبوليتيكية  القوة  بتعزيز 

التابعة  الربية  املحاور  بني  والتكامل 

ل��ه��ا يف احل����زام الأورا�����ص����ي، واحل����زام 

اأفريقي   - الأورو  واحلزام  البا�صيفيكي، 

وبذلك  العربي(،  العامل  �صمنه  )وم��ن 

للقط�ب  ��ا  مناف�صً عاملًي��ا  قطًب��ا  متّثل 

الأو�صط  ال�صرق  اأّن  يرى  الأمريكي.وهو 

جيوبوليتيكي  ا�صتباك  �صاحة  اأ�صبح 

يف  رو�صيا  وانت�صار  املتحدة،  الوليات  مع 

هذه ال�صاحة �صرورة لبقائها ولي�ص ترًفا.

كذلك، يرى دوغني اأّن على رو�صيا التي 

والليربالية  ال�صيوعية  مبرحلَتي  مرت 

عاملًيا  جديدة  تغيري  مرحلة  ن  تد�صّ اأن 

بناء على »�صمّو اإمرباطوري اأورا�صي«، اأي 

بديلة  اأخاقية جديدة  اأ�ص�ص  بناء على 

عن القيم ال�صتهاكية املادية، بل اأّنه 

العاملي  ال�صراع  منطلقات  تف�صري  يعيد 

ك�صراٍع  �صابًقا،  ال��ب��اردة  احل��رب  يف 

بني  جغرافية  اأر�صية  ذي  جيوبولتيكي 

اأمريكية   - الأجن��ل��و  البحرية  ال��ق��وى 

بني  ولي�ص  الأورا���ص��ي��ة،  ال��ربي��ة  وال��ق��وى 

والراأ�صمالية،  ال�صيوعية  اأو  ال�صرتاكية 

اأو  ب��ال��ع��ودة  ت�صميته  ميكن  م��ا  وه��و 

لل�صيا�صات  كمربٍر  اجلغرافيا  اإىل  الردة 

كان  ال�صوفياتي  فالحتاد  اخلارجية. 

يكن  ومل  العامل،  م�صاحة  ربع  ي�صغل 

الدولية،  البحار  اإىل  النفاذ  على  ق��ادًرا 

وهي ثغرة جيوبوليتيكية خطرية حاول 

عاجها بغزو اأفغان�صتان جنوًبا، لكّنه 

ُمِنَي بهزمية مدّوية اأدت اإىل تفككه. 

حتالف  اإقامة  اإىل  دوغ��ني  دع��ا  ولذلك 

�صّد  لت�صكيل  واإيران  وال�صني  رو�صيا  بني 

بوجه هيمنة القطب الواحد، الأمر الذي 

منع  اأو  احتواءه  املتحدة  الوليات  حتاول 

ما  حتديًدا  وهذا  �صتى.  بالو�صائل  قيامه 

يجعل �صوريا اليوم - براأي دوغني - حمور 

النظام  اإدارة  يف  الفل�صفتني  بني  ال�صراع 

 - اأ�صا�صية  ركيزة  تعد  فهي  العاملي، 

يف  الأورا���ص��ي  للم�صروع   - وحيدة  ورمب��ا 

القاعدة  توجد  حيث  املتو�صط،  �صرق 

والتي  طرطو�ص،  يف  الرو�صية  البحرية 

حتولت اإىل قاعدة ثابتة ودائمة. ولذلك 

الأقطاب  املتعدد  العامل  م�صري  »اأّن  يرى 

يتقرر يف �صوريا«.

�الأور��سّية و�سر�ع �الأقطاب

رو�صيا  اأّن  املحللني  بع�ص  وف��ق  يبدو 

�صراع  خلو�ص  م�صتعدة  بوتني  بقيادة 

لي�ص  �صوريا،  يف  الأم��د  طويل  ع�صكري 

فقط للحفاظ على نفوذها كقوٍة دولية 

يف  وجودها  عن  وللدفاع  بل  عظمى، 

املتو�صط  الأبي�ص  للبحر  ال�صرقي  ال�صاحل 

والبحار الدافئة. وهو ال�صبب ذاته للحرب 

قاعدة  اإقامة  وحماولة  جورجيا،  على 

دونبا�ص  يف  والتدخل  م�صر،  يف  رو�صية 

�صرقي اأوكرانيا، و�صم �صبه جزيرة القرم، 

ولوغان�صك.  دوني�صتك  ا�صتقال  ثم 

بقاءها،  ت�صمن  ذلك  بفعلها  فرو�صيا 

وكما يقول دوغني: »لو خ�صرنا دونبا�ص، 

رو�صيا  ذلك  وبعد  القرم  �صنفقد  فاإّننا 

دوغ��ني  يعتقد  ك��ذل��ك،  ك��ل��ه��ا«. 

من  الأب��ع��د«  ال��ه��دف  »ه��ي  �صوريا  اأّن 

اأوكرانيا ولكّنها ل تقل عنها اأهمية، 

ا  وخ�صو�صً الإرهاب  اأ�صماه  ما  فمواجهة 

�صرورة  »داع�����ص«،  بتنظيم  يعرف  ما 

اجلغرافيا  منظور  من  لرو�صيا  وجودية 

دوغني  يغرق  وهنا  الأورا�صية.  ال�صيا�صية 

 Conspirasy املوؤامرة  نظرية  عمق  يف 

theory، فريى اأّن هذا التنظيم �صناعة 
اأي  للتدخل يف  ُوجد كذريعٍة  اأمريكية 

والعوامل  الأ�صباب  كل  متنا�صًيا  وقت، 

موؤكًدا  ووج��وده...  لن�صاأته  املو�صوعية 

اخل��ارج��ي  رو�صيا  خ��ط  ه��ي  �صوريا  اأّن 

على  هو  بعدها  القادم  واخلط  للدفاع، 

داخل  وحتى  الأورا���ص��ي،  الحت��اد  اأرا�صي 

هنا  من  نفهم  ذات��ه.  الرو�صي  الحت��اد 

�صوريا  يف  الع�صكري  بوتني  تدّخل  �صبب 

ك�صرورٍة لحتواء ما يعتربه اإرهاًبا على 

اأن  قبل  الأورا���ص��ي،  احل��زام  ه��ذا  تخوم 

الرو�صية  الأرا�صي  يف  حماربته  اإىل  ينتقل 

ذاتها. فن�صاط »داع�ص« وغريها مل يعد 

فقط يف �صوريا والعراق، واإّنا يف دول اآ�صيا 

وطاجك�صتان  كاأفغان�صتان  الو�صطى 

اأي  القوقاز،  �صمال  ويف  واأوزبك�صتان، 

لتكري�ص  وه��و  نف�صها،  رو�صيا  داخ��ل 

ويعتقد  املنطقة.  يف  الفو�صى  ح��ال��ة 

خال  م��ن  �صتمنع  رو�صيا  اأّن  دوغ��ني 

معظم  انهيار  اخل��ارج��ي��ة  �صيا�صتها 



دول  وبخا�صٍة  �صوريا،  بعد  املنطقة  دول 

مايني  تدّفق  يوقف  ما  اأفريقيا،  �صمال 

اأوروب��ا  اأّن  وي��رى  اأوروب���ا.  اإىل  الاجئني 

احل��دود  على  ك�صٍد  املقابل  يف  تقف 

اأقامت  اجلنوبية والغربية لرو�صيا، كما 

يف حقبة �صابقة درًعا واقًيا اأمام التو�صع 

تبادلية  بينهما  فالعاقة  العثماين، 

مل  وهكذا  بذلك.  اأوروبا  تعرتف  مل  ولو 

فقد  فح�صب،  جغرافيا  الأورا�صيا  تعد 

رو�صيا،  جتتاح  اإيديولوجيا  اإىل  حتولت 

و�صارت »مو�صة« فكرية جتمع حولها 

الأمريكية  الهيمنة  بتحّدي  احلاملون 

قط  ين�صوا  مل  الذين  واأولئك  العامل،  يف 

الحتاد  واأجماد  القي�صرية  الإمرباطورية 

ال�صابق. ال�صوفياتي 

خال�سة

املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ك��ل  روؤي���ة  اإّن 

ورو�صيا لأورا�صيا، وكذلك روؤية دول اأخرى 

فاعلة يف الإقليم وحتى يف العامل مع ما 

وا�صتقطاب  اأحاف  قيام  من  ت�صتتبعه 

�صعوبات  اإدراك  تتيح  املختلفة،  للدول 

ال�صراع الدائر اليوم فوق هذا امل�صرح وفهم 

ا�صتمراره  و�صب�ب  وتعقيداته،  مفرداته 

ودميوته...
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اجلغرافية،  انتقام   -

عامل  كابان،  روب��رت 

الوطني  املجل�ص   ،2015 يناير  املعرفة، 

للثقافة والفنون والآداب، الكويت.

زبغنيو  ال��ك��ربى،  ال�صطرجن  رقعة   -

والتوزيع،  للن�صر  الأهلية  بريجن�صكي، 

 ،1999 عّمان  الأوىل،  العربية  الطبعة 

الأردن.

املعا�صر  لعاملنا  ال�صيا�صية  اجلغرافيا   -

عامل  فلنت،  وكولن  تيلور  بيرت  )ج1(، 

الوطني  املجل�ص   ،2002 يونيو  املعرفة 

للثقافة والفنون والأداب، الكويت.

 Alexandre Douguine La  -
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حت��������ت ع�������ن�������وان: 

القانونيون  امل�صت�صارون 

امل�����ص��ل��ح��ة،  ال���ق���وات  يف 

من   82 امل��������ادة  ن�����ص��ت 

ال���ربوت���وك���ول الإ����ص���ايف 

امللحق   1997 للعام  الأول 

باتفاقيات جنيف الأربع 

للعام 1949 على ما ياأتي: 

ال�صامية  الأط��راف  »على 

النزاع  اأثناء  يف  النزاع  واأطراف  املتعاقدة 

امل�صت�صارين  ت��واف��ر  ت��اأم��ني  امل�����ص��ل��ح، 

لتقدمي  الق��ت�����ص��اء،  عند  القانونيني 

امل�صورة للقادة الع�صكريني على امل�صتوى 

املنا�صب، ب�صاأن تطبيق التفاقيات وهذا 

الربوتوكول، وب�صاأن التعليمات املنا�صبة 

التي تعطى للقوات امل�صلحة يف ما يتعلق 

بهذا املو�صوع«. 

م��ن   87 امل�����������ادة  ح������ددت  ك���م���ا 

على  التي  الواجبات  نف�صه  الربوتوكول 

للبقاء  التزامها  الع�صكريني  ال��ق��ادة 

ال��ن��زاع��ات  اأث��ن��اء  يف  ال��ق��ان��ون  �صمن 

ه��وؤلء  على  اأّن  اإىل  واأ���ص��ارت  امل�صلحة، 

لاتفاقيات  النتهاكات  منع  القادة 

والإب���اغ  وقمعها،  وال��ربوت��وك��ولت 

يف  وذلك  املخت�صة.  ال�صلطات  اإىل  عنها 

الذين  امل�صلحة  القوات  باأفراد  يتعلق  ما 

ممن  وغريهم  اإمرتهم  حتت  يعملون 

اإ�صرافهم. وكذلك على  يعملون حتت 

القادة - كل ح�صب م�صتواه من امل�صوؤولية 

- التاأكد من اأّن اأفراد القوات امل�صلحة، 

اإمرتهم على بّينة  الذين يعملون حتت 

عليها  تن�ص  كما  التزاماتهم  م��ن 

التفاقيات والربوتوكول املذكور، وذلك 

بغية منع النتهاكات وقمعها. 

اأن  ق��ائ��د  امل���ادة على ك��ل  واأوج��ب��ت 

بع�ص  اأّن  م���ن  ب��ّي��ن��ة  ع��ل��ى  ي��ك��ون 

مروؤو�صيه اأو اأي اأ�صخا�ص اآخرين خا�صعني 

اأو  يقرتفوا  اأن  و�صك  على  ل�صلطته، 

واأن  لاتفاقيات،  انتهاكات  اقرتفوا 

مثل  ليمنع  الازمة  الإج��راءات  يطّبق 

اأو  تاأديبية  اإج��راءات  ويّتخذ  اخلرق  هذا 

ا من قيادة  جنائية �صد مرتكبيه. حر�صً

يف  القادة  التزام  على  اللبناين  اجلي�ص 

القانون  اأحكام  الع�صكرية  الوحدات 

لتقدمي  اآلية  اأوج��دت  الإن�صاين،  ال��دويل 

ا�صتناًدا  قرار  لتخاذ  متهيًدا  ال�صت�صارة 

اإدارة  وقواعد  القانون  هذا  مبادىء  اإىل 

قرار  �صدر  فقد  الع�صكرية.  العمليات 

القانون  يف  م�صت�صار  وظيفة  با�صتحداث 

وبعد  الإن�صان،  وحقوق  الإن�صاين  الدويل 

جوانبه  خمتلف  من  املو�صوع  درا���ص��ة 

اأ�صول  وحددت  التنفيذ  حّيز  القرار  دخل 

تعيني امل�صت�صار وموؤهاته ومهماته.

�سروط تعيني �مل�ست�سار

اأو  احل��ق��وق  يف  جم��از   -

والإدارية  ال�صيا�صية  العلوم 

والعلوم الجتماعية اأو ما 

يعادلها.

دورة  الآت��ي��ة:  ال���دورات  بنجاِح  تابع   -

متقدمة يف جمال القانون الدويل الإن�صاين 

املجال  يف  ب  مدرِّ دورة  اأو  الإن�صان  وحقوق 

نف�صه )اأو ما يعادلها(.

- يجيد اللغة الإنكليزية اأو الفرن�صية.

- اأن يكون برتبة رائد وما فوق.

مهمات �مل�ست�سار

�لعماد قائد �جلي�ض: • لدى 
قائد  العماد  اإىل  ال�صت�صارة  تقدمي 

بتطبيق  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  اجلي�ص، 

اأحكام القانون الدويل الإن�صاين والقانون 

ال����دويل حل��ق��وق الإن�����ص��ان، يف احل��رب 

اإىل  الوظيفة  هذه  اأُ�صندت  وقد  وال�صلم. 

وحقوق  الإن�صاين  ال��دويل  القانون  مدير 

الإن�صان يف اأركان اجلي�ص للعديد.

�لقيادة: • يف غرفة عمليات 
املوجبات  ح��ول  ال�صت�صارة  تقدمي   -

تخطيط  عند  ال��ق��ادة  على  املفرو�صة 

العمليات وتنفيذها.

وال�صيا�صات  اخلطط  اأّن  من  التاأكد   -

اأحكام  مع  تتاءم  ال�صتباك  وقواعد 

قانون دويل �إن�ساين
اإعداد: �لعقيد �لركن زياد رزق �لله
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اجلي�ش ي�ستحدث 

وظيفة م�ست�سار يف القانون 

الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان:

ما هي �ملوجبات و�ل�سروط و�ملهمات؟

�لتزم �جلي�ض �للبناين �إدماج �أحكام �لقانون �لدويل �الإن�ساين 

وظيفة  ��ستحد�ث  مّت  �ل�سياق  هذ�  ويف  �لد�خلية،  �أنظمته  يف 

م�ست�سار يف �لقانون �لدويل �الإن�ساين وحقوق �الإن�سان. نُفذت 

تعيني  مّت   2017 �لعام  ففي  مرحلتني،  على  �خلطوة  هذه 

م�ست�سار لدى �لعماد قائد �جلي�ض و�آخر يف غرفة عمليات قيادة 

�جلي�ض، بينما �سهد �لعام 2018 تعميم �لتجربة على وحد�ت 

�جلي�ض �لكربى فاأ�سيفت �إىل هيكليتها �لوظيفة �جلديدة.



القانون الدويل الإن�صاين.

يف  للتحقيق  القانوين  الدعم  تقدمي   -

ال�صكاوى.

- تقدمي ال�صت�صارة بخ�صو�ص عمليات 

الحتجاز.

�لوحد�ت �لكربى: • يف 
ت��ق��دمي ال���ص��ت�����ص��ارة ل��ق��ادة ال��وح��دات 

عليهم،  امل��ف��رو���ص��ة  امل��وج��ب��ات  ح���ول 

الع�صكرية  العمليات  تخطيط  عند 

وتنفيذها اأو دعمها يف ما خ�ص:

ال��دويل  ال��ق��ان��ون  انتهاكات  منع   -

الإن�صاين.

والإف���ادة  النتهاكات  ه��ذه  قمع   -

عنها.

- التقّيد باللتزامات التي تن�ص عليها 

التفاقيات.

الذين  امل��روؤو���ص��ني  ح��ي��ال  الت�صرف   -

يكونون على و�صك اأن يقرتفوا اأو اقرتفوا 

انتهاكات لاتفاقيات.

- اتخاذ اإجراءات تاأديبية اأو جنائية �صد 

املرتكبني.

واأوام���ر  اخل��ط��ط  اأّن  م��ن  ال��ت��اأك��د   -

ال��ع��م��ل��ي��ات وال��ت��وج��ي��ه��ات وق��واع��د 

جميعها،  الأه��داف  وحتديد  ال�صتباك 

ت��ت��اءم م��ع اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون ال��دويل 

الإن�صاين وحقوق الإن�صان ومبادئه.

يف  للتحقيق  القانوين  الدعم  تقدمي   -

بت�صرف  املتعلقة  وال�صكاوى  الدعاوى 

الع�صكريني خال تنفيذ مهماتهم.

امل�صائل  جميع  يف  ال�صت�صارة  تقدمي   -

املتعلقة بالتقّيد باأحكام القانون الدويل 

عند  الإن�صان  حقوق  وقانون  الإن�صاين 

تنفيذ عمليات التوقيف اأو الحتجاز.

وحقوق  الإن�صاين  الدويل  القانون  ن�صر   -

تطبيق  ومتابعة  القطعة،  يف  الإن�صان 

اجلي�ص  قيادة  عن  ال�صادرة  التعاميم 

املتعلقة باملو�صوع.

الدويل  القانون  مديرية  مع  التن�صيق   -

خ�ص  ما  يف  الإن�صان  وحقوق  الإن�صاين 

املهمات الوارد ذكرها اأعاه.

�لهدف

راأي  ت��وف��ري  اإىل  الآل��ي��ة  ه���ذه  ت��ه��دف 

مدى  الع�صكريني حول  للقادة  ا�صت�صاري 

ي�صدرونها  التي  القتال  اأوام���ر  تطابق 

والعمليات الع�صكرية التي يقومون بها 

الإن�صاين،  ال��دويل  القانون  اأحكام  مع 

الأمر الذي ي�صهم اإىل حد كبري يف �صدور 

اأحكام  مع  من�صجمة  عمليات  اأوام��ر 

ه���ذا ال��ق��ان��ون. ك��م��ا ت��ه��دف الآل��ي��ة 

املذكورة اإىل تزويد اأفراد القوات امل�صلحة 

قد  التي  الازمة  القانونية  املعلومات 

متنعهم من انتهاك القانون.

القانونيني  بامل�صت�صارين  املناط  الدور  اإّن 

يخّولهم  ل  وبالتايل  ا�صت�صاري،  دور  هو 

اتخاذ القرارات �صواء تعلق الأمر بامل�صائل 

بالقانون  املرتبطة  تلك  اأو  الع�صكرية 

ال�صت�صاري  ف��ال��راأي  الإن�����ص��اين،  ال���دويل 

ل  وه��ذا  ب��ه،  يوؤخذ  ل  وق��د  به  يوؤخذ  قد 

امل�صوؤولية  من  الع�صكريني  القادة  يعفي 

اجلنائية، اإذا كانت اأوامرهم الع�صكرية 

معّينة،  عمليات  بتنفيذ 

انتهاكات  على  تنطوي 

القانون  لقواعد  ج�صيمة 

ال���دويل الإن�����ص��اين، وب��ن��اًء 

للقائد  يجوز  ل  ذلك  على 

باأّن  يتذّرع  اأن  الع�صكري 

للقانون  املخالفة  اأفعاله 

ك��ان��ت م�����ص��ت��ن��دة ل���راأي 

امل�صت�صار القانوين.

ال��ن��زاع  وق����ت  اأّم�����ا يف 

املهمة  فتكون  امل�صّلح، 

الرئ�ي�ص��ي��ة لل�م��ص�ت���ص��ار 

امل�صورة  اإ�صداء  هي  القانوين 

القانون  تطبيق  ب�����ص��اأن 

والمتثال  الإن�صاين  الدويل 

لأح�����ك�����ام�����ه. ي���ب���دي 

وجه  على  راأيهم  القانونيون  امل�صت�صارون 

اخل�صو�ص يف العمليات الع�صكرية التي 

يجري تنفيذها والعمليات املخطط لها، 

ق�صايا  على  خرباتهم  يطّبقون  كما 

نظرهم  ويلفتون  القادة،  تواجه  حمددة 

اإىل التزاماتهم.

الإن�صاين  ال��دويل  القانون  ت�صّعب  اإّن 

املعرفة  م��ن  اأخ���رى  ب��ح��ق��وٍل  وات�����ص��ال��ه 

خرباء  باآراء  ال�صتعانة  يحّتمان  والعلوم 

ق��ان��ون��ي��ني ع��ن��د احل��اج��ة، وه���و اجت��اه 

يف  عليه  الن�ص  قبل  دول  عدة  �صلكته 

الربوتوكول، لأّن يف ذلك ت�صهيًا لعمل 

واجبها  من  التي  الع�صكرية  القيادة 

اأّن  كما  الأحكام.  تلك  معرفة  ا  اأي�صً

من  بالتاأكد  مطالبون  اأنف�صهم  القادة 

يف  الواردة  لالتزامات  مروؤو�صيهم  معرفة 

ف�صًا  الإن�صاين،  الدويل  القانون  مواثيق 

م�صوؤوليتهم يف ماحقة مرتكب�ي  عن 

النتهاكات كما حتدد ذلك املادة 87 

من الربوتوك�ول الأول.
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�لغو��سات �لنووية و�إد�رة �ملو�جهة �لباردة بني �أمريكا ورو�سيا؟

�حلرب  �أو  �ملرتقبة  �ملو�جهة  عنا�سر  تتجه 

رو�سيا  بني  يوم،  بعد  ا  يوماً ت�سخن  �لتي  �لباردة 

�الكتمال  �إىل  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات 

�لو��سع  �لتناق�ض  �إىل  فباالإ�سافة  و��سح.  ب�سكل 

�لعاملية،  �مللفات  من  كثري  يف  �لدولتني  بني 

و�سوريا  �أوروبا  و�سرق  �أوكر�نيا  �إىل  �إير�ن  من 

لّوح  وغريها...  �لهادئ  �ملحيط  �سرق  ودول 

�الأمريكيون منذ فرتة باالن�سحاب من معاهدة 

�ملدى،  و�لق�سرية  �ملتو�سطة  �ل�سو�ريخ  خف�ض 

تعيد  باإجر�ء�ت  ذلك  مقابل  �لرو�ض  وهّدد 

�لن�ساط �إىل �سباق �لت�سّلح ب�سكل مت�سارع ومن 

دون قيود.

احتمالت  ن�صبة  التطورات  هذه  ترفع 

ما  يتخطى  مبا�صر،  �صدام  نحو  اجلنوح 

حتى  ال��ب��اردة  امل��واج��ه��ة  عليه  درج���ت 

قوى  ونقل  وحت��ّرك  ا�صتنفار  من  الآن، 

طرف،  كل  نفوذ  ومناطق  خطوط  اإىل 

اإىل مواجهة ع�صكرية مفتوحة،  و�صوًل 

�صتكون با �صك مدّمرة للطرفني وطبًعا 

ملناطق وا�صعة من العامل.

املقت�صبة،  الدرا�صة  ه��ذه  يف  �صنحاول 

ت�صليط ال�صوء على الغوا�صات - التكتية 

عر�ص  وتقدمي  ع��ام،  ب�صكل  والنووية 

موجز عن قدرات اأهم الغوا�صات الرو�صية 

والأمريكية، لُي�صار بعدها اإىل ذكر بع�ص 

الوقائع التي تبنّي دور هذه الغوا�صات يف اأي 

مواجهة ع�صكرية مرتقبة بني الدولتني.

ملحة عامة عن �لغو��سات

ال�صفن  على  الغوا�صة  م�صطلح  يطلق 

على  امل��ق��درة  متتلك  ال��ت��ي  البحرية 

اإذ تتميز  املاء وحتته،  الإبحار فوق �صطح 

ذات  بحرية  مركبة  ب��اأّن��ه��ا  الغوا�صة 

دفع  على  ي�صاعدها  ان�صيابي  هيكل 

نف�صها، والغو�ص حتت �صطح املاء؛ كما 

مغمورة  وه��ي  حتته  البقاء  ميكنها 

اإىل  ذلك  ويعود  طويلة،  لفرتاٍت  باملياه 

حتّكم جتهيزاتها بالغو�ص اأو الطفو من 

خال توازن ح�صا�ص بني تعبئة خزانات 

املياه والهواء التي حتملها كل غوا�صة اأو 

اإفراغها.

غالًبا ما ُت�صتخدم الغوا�صات يف املجالت 

باملناظري،  جم��ه��زة  فتكون  احلربية 

بال�صواريخ،  اأو  بالطوربيدات،  وم�صلحة 

م�صادة  ���ص��واري��خ  ت��زوي��ده��ا  يتم  كما 

لل�صواريخ، وم�صادة للغوا�صات. كان اأول 

العاملية  احلرب  خال  للغوا�صات  ظهور 

اأول  اأملانيا  الأوىل )1914 - 1918(، وكانت 

دولة ا�صتخدمتها لتدمري ال�صفن التجارية. 

 -1939( الثانية  العاملية  احل��رب  يف  اأم��ا 

1945(، فقد كان للغوا�صات ح�صور قوي 

القوات  قبل  من  الأطل�صي  املحيط  يف 

الهادئ  املحيط  ويف  الأملانية،  البحرية 

الأمريكية.  البحرية  القوات  قبل  من 

فاأ�صبحت  لحًقا،  الغوا�صات  رت  ُطِوّ وقد 

تعمل على الطاقة النووية يف ال�صتينّيات 

من القرن ال�ع�صرين، كما اأّنها اأ�صبحت 

اإىل  احلاجة  دون  من  �صواريخها  ُتطلق 

اأّنها  اإىل  اإ�صافة  ال�صطح،  على  الظهور 

اأ�صبحت تتحّمل البقاء حتت �صطح املاء 

لعّدة اأ�صهر.

من  جم��م��وع��ة  ال��غ��وا���ص��ات  متتلك 

اخل�صائ�ص التي توؤّهلها للعمل يف الظروف 

املحيطة بها، ومن اأهم هذه اخل�صائ�ص:

ت�صتخدم  اإذ  احل��رارة:  درج��ات  �صبط   -

لهذا الغر�ص طاقة كهربائّية ت�صتمّدها 

اأو  البطاريات،  اأو  ال��دي��زل،  حم��ّرك  من 

املفاعل النووي.

نظام  الغوا�صات  د  ُت��زوَّ املياه:  توفري   -

تقطري ملياه املحيط املاحلة.

الأوك�صجني:  ن�صبة  على  احلفاظ   -

ي�صاعد  الغوا�صة نظام حمو�صب  يوجد يف 

الأوك�صجني  اإطاق كميات من  على 

وهذا  يومًيا.  منتظم  ب�صكٍل  داخلها 

الأوك�صيجني يكون موجوًدا يف خزانات 

تطلقه  اأو  بالغوا�صة،  ملحقة  م�صغوطة 

اأوك�صيد  ث��اين  اأم���ا  خا�صة.  م��وّل��دات 

الكربون، فيتم التخل�ص منه عن طريق 

ت�صمى  اأج��ه��زة  يف  امل��وج��ود  ال�صودا  جري 

»اأجهزة غ�صيل الغاز«.

»يو �إ�ض �إ�ض فريجينيا«

هي اأقوى الغوا�صات الأمريكية، وتتوىل 

عند  فيه  ت�صارك  ال��ذي  الأ�صطول  قيادة 



هجومية،  هي  بحرية.  مهمة  اأي  تنفيذ 

متتلك منظومة متطورة لإدارة املعارك، 

وتتميز بقدرتها على الهجوم ب�صرعة من 

وهي  ك�صفها.  العدو  ي�صتطيع  اأن  دون 

قادرة على اإطاق ال�صواريخ والطوربيدات 

وال�صتباك مع الغوا�صات املعادية و�صفن 

ون�صر  ال�صرية  املعلومات  واأخ��ذ  ال�صطح، 

تدمري  على  قدرتها  عن  ف�صًا  الألغام، 

�صفن ال�صطح وغوا�صات العدو. كما اأّنها 

بني  من  رادار  اأق��وى  بامتاكها  تتميز 

وقد  الأخرى،  البحرية  والقطع  الغوا�صات 

ان�صمت اإىل الأ�صطول الأمريكي يف العام 

.2005

»يا�سن« �لرو�سية

تتمتع هذه الغوا�صة بالقدرة على املناورة 

يف  ال�صبح  حت��اك��ي  فهي  والخ��ت��ف��اء، 

�صمتها ور�صاقتها وقدرتها على التخفي. 

وت�صتطيع القيام مبهمات غاية يف الدقة 

واملهارة بف�صل ت�صليحها الذي ميّكنها 

من ق�صف اأهداف على الرب، وحتت املاء، 

وعلى ال�صطح، وزرع الألغام.

اإىل  »يا�صن«  نوع  غوا�صة  اأول  ان�صمت 

 ،2013 العام  يف  الرو�صي  البحري  الأ�صطول 

واأعقب ذلك اإنتاج 3 غوا�صات من النوع 

اأجنبية،  اإعامية  تقارير  ووفق  نف�صه. 

ي�صف رئي�ص الربنامج الأمريكي لتطوير 

ديف  الأم���ريال  الأمريكية  الغوا�صات 

ل  باأّنها  »يا�صن«،  غوا�صات  جون�صون 

احلذر  اتخاذ  يتم  اأن  ويتعنّي  لها،  مثيل 

اإىل اجليل  تنتمي  اإّنها  اإذ  من تطويرها، 

الرابع، مثلها مثل الغوا�صات الأمريكية 

»فريجينيا«.

دور �لغو��سات �الأمريكية و�لرو�سية يف 

�حلرب �لبادرة بني �لدولتني

اأمريكا  ت�صتعد  »كيف  عنوان  حتت 

ميخائيل  كتب  رو�صيا«،  مع  للحرب 

ي�صتعد  رو«:  »غازيتا  يف  خ��وداري��ون��وك 

يف  رو�صيا  ملواجهة  الأمريكي  الأ�صطول 

القوات  قائد  وك��ان  الأطل�صي،  �صمال 

جون  الأم����ريال  الأم��ريك��ي��ة  البحرية 

مماثل،  بحديث  اأدىل  قد  ريت�صارد�صون 

م�صرًيا اإىل اأّن ن�صاط الغوا�صات الرو�صية يف 

الآونة  يف  ذروته  موؤخًرا  بلغ  املنطقة  هذه 

الأخرية.

املحيط  »معركة  فكرة  ظهرت  وقد 

املتحدة  الوليات  يف  املرتقبة  الأطل�صي« 

منذ فرتة؛ ففي العام 2016، قال الأمريال 

البحرية  القوات  قائد  فوغو،  ج.  جيم�ص 

اأ�صطول  رو�صيا لإن�صاء  اإّن جهود  اأوروبا،  يف 

حديث تعني اأّن الوليات املتحدة دخلت 

الأطل�صي«.  اأجل  من  الرابعة  »املعركة 

نائب  ل�صان  على  ال��رو���ص��ي  ال���رد  وج���اء 

رئي�ص اإدارة العمليات الرئي�صية يف هيئة 

الأركان العامة للقوات امل�صلحة الرو�صية 

قال:  الذي  زابارينكو  فالريي  اأول  الفريق 

يف  الأمريكيون  الأم��ريالت  يو�صح  »مل 

اإطار اأي نزاع ع�صكري يت�صورون املعركة 

ال��راب��ع��ة م��ن اأج���ل الأط��ل�����ص��ي«، ووف��ق 

املعركة، ل ميكن  ف��اإّن هذه  الأخ��ري، 

اأْن تقوم ك�صيء معزول عن امل�صار العام 

بني  الفرتا�صية  امل�صلحة  للمواجهة 

هو  واملق�صود  ورو�صيا،  املتحدة  ال��ولي��ات 

اأن  يجب  الأطل�صي  املحيط  معركة  اأن 

النطاق  وا�صع  نزاع  من  مرحلة  تكون 

بني اجلّباَرين النووَيني.
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اجل��ي�����ص  اأن  ����ص���ك  ل 

اأي جي�ص  مثل  الإ�صرائيلي، 

غاية  الع�صكري  احل�صم  يف  يرى  اآخ��ر، 

باتوا  اجلي�ص  هذا  ق��ادة  لكّن  وج��وده، 

كثرية  حربية  جت��ارب  بعد  يدركون، 

ب�صكل  الأخ��رية  الثاثة  العقود  خال 

باأن  اأّنه ل منا�ص من العرتاف  خا�ص، 

العامل قد تغرّي، واأّن وجه احلروب قد تغرّي 

والع�صكري  الأمني  الواقع  واأن  ا،  اأي�صً

اجلديد يتطلب نظرية اأمنية جديدة من 

امل�صتطاع  القدر  اأن حتافظ على  �صاأنها 

للكيان  التقليدي  الوظيفي  الدور  من 

ا  اأي�صً العدو  قادة  اأدرك  وقد  املنطقة.  يف 

تكون  اأْن  من  النظرية  لهذه  بد  ل  اأّنه 

ي�صكل  بحيث  و�صاملة  متكاملة 

واحًدا  عن�صًرا  الإ�صرائيلي  اجلي�ص  فيها 

املطلوبة  العنا�صر  م��ن  وح��ي��ًدا  ولي�ص 

لتحقيق الإجناز املطلوب.

تق�سري �أمد �حلرب غري ممكن

اجلديد،  املعركة  م��ي��دان  ب��ات  لقد 

املراكز  و�صط  يطال  معلوم،  هو  كما 

للفريَقني  التابعة  املدنية  ال�صكانية 

وب�صكل  متزايدة  بوترية  املت�صارَعني 

م���رّك���ز اأك����ر ف���اأك���ر. وب��ال��ت��ايل 

العدو  قادة  اإليه  تو�صل  الذي  فال�صتنتاج 

هو اأّنه: طاملا ل توجد طريقة لعزل العدو 

عن »الدروع الب�صرية« اخلا�صة به، وطاملا 

اأّنه ل توجد طريقة ل�صّل قدراته القتالية 

الهجومية  بالو�صائل  كلًيا  وحتييدها 

مهما كانت قا�صية ومتطورة، فاإّنه من 

جديد  اأ�صلوب  ثمة  يكون  اأْن  املطلوب 

التحديات  اأم��ام  الدولة  �صمود  ي�صمن 

وامل�صتقبلية.  القائمة  الع�صكرية 

هذا  تفكريهم  يف  العدو  قادة  وينطلق 

من  امل�صتوحى  ال�صتنتاج  اإىل  لي�صلوا 

اإّن  والقائلة  املتكّررة  القتالية  جتاربهم 

ل اإ�صرائيلًيا، هو  تق�صري اأمد احلرب، املف�صّ

هدف غري ممكن التحقيق بال�صرورة، 

يف  جتربة  م��ن  اأك��ر  اأثبتته  م��ا  وه��ذا 

و2014(.  و2012   2006( غزة  وقطاع  لبنان 

ميكن  اأّن��ه  اعتربوا  ذل��ك  �صوء  وعلى 

على  تقوم  جديدة  ا�صرتاتيجية  ا�صتقاق 

التكّيف القهري وعلى اأّن هدف احلرب 

اأي  الإيجابي«،  »احل�صم  حتقيق  يعد  مل 

ال�صاحق  الع�صكري  النت�صار  حتقيق 

على قوة العدو الع�صكرية، وهو اأمر بات 

الذهاب  بل  الكلفة،  وع��ايل  متعّذًرا 

اأي  ال�صلبي«،  »احل�صم  حتقيق  نحو 

العدو  منع  على  امل�صتطاع  قدر  العمل 

جتريده  اأو  وا�صحة  اإجنازات  حتقيق  من 

الرغم  على  حتقيقها،  اإم��ك��ان  من 

راأيهم،  بح�صب  اخل��ي��ار،  ه��ذا  اأّن  من 

يت�صّمن املخاطرة بفقدان املبادرة ودخول 

مزاج  يف  الإ�صرائيلية  الع�صكريتاريا 

�صلبي و�صّيئ.

تعزيز �جلبهة �لد�خلية

ال�صرتاتيجية  يف  الرتكيز،  وين�صّب 

اجلديدة، على تعزيز قدرة �صمود اجلبهة 

على  اأي  والع�صكرية،  املدنية  الداخلية 

املطلوبة  الو�صائل  وت��وف��ري  ال�صتعداد 

بحماية  ال��ق��ي��ام  �صيما  ول  ل��ذل��ك، 

ومتكينه  الإ�صرائيلي  اجلي�ص  من�صاآت 

وحماية  احل��رب،  خو�ص  موا�صلة  من 

من  القومية  التحتية  البنى  من�صاآت 

اأجل �صمان اخلدمات ال�صرورية للجي�ص 

ال�صكان  حماية  وكذلك  واملدنيني، 

املدنيني اأنف�صهم بهدف تقليل اخل�صائر 

هذا  ولبلوغ  �صفوفهم.  يف  والأ���ص��رار 

ق�سايا �إقليمية
اإعداد: �إح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية
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»احل�سم ال�سلبي«

مفهوم تر�جعي

يف منهجية �لعدّو 

�لعدو�نية

تقوم نظرية �الأمن �الإ�سر�ئيلية 

�أّن  مقولــة  علــى  �لتقليديــة 

�ل�سمـود  ت�ستطيـع  �إ�سر�ئيـل ال 

يف حـرب طويلـة �الأمد، وعلى 

تق�سري  ميكن  باأّنه  �الفرت��ض 

طريق  عن  �حلرب  هذه  مدة 

�ملتطورة  �الأ�سلحة  ��ستخد�م 

�لهجومية  �لعمليات  و�عتماد 

�ل�سريعة و�لكا�سحة.



لتح�صريات  حاجة  هناك  فاإّن  الغر�ص 

اإع��داد  مثل  كثرية  وتنظيمية  مادية 

والإخ��اء  الإن��ق��اذ  يف  العاملة  اجلهات 

وحت�صري  وجتهيزها،  اجلرحى  ومعاجلة 

الذين  للمواطنني  املوؤقتة  امل�صاكن 

منظومة  وتعزيز  م�صاكنهم،  ت�صّررت 

البنى  مبنظومات  ودعمها  الإط��ف��اء، 

انهيار  دون  للحيلولة  القومية  التحتية 

واملوا�صات  واملاء  )الكهرباء  اخلدمات 

خ��ال  وال��ب��ن��������وك(  والت�����ص��������الت 

احل��رب. 

ا فاإّن املطلوب  يف املجال التنظيمي اأي�صً

اجلبهة  لإدارة  ال�صتعدادات  اإكمال  هو 

الداخلية يف حالة الطوارئ وذلك ل�صمان 

واحلكومية  املحلية  ال�صلطات  اأداء 

الأج��ه��زة  دور  يقل  ول  جيد.  ب�صكل 

وكذلك  ذلك،  عن  اأهميًة  الإعامية 

اجلمهور  بني  ال�صليمة  العاقة  اإقامة 

احل���ف���اظ على  ب��ه��دف  واحل��ك��وم��ة 

اإىل  الإ���ص��ارة  وجت��در  باإجراءاتها.  ثقته 

اجلبهة  ق��درة  تعزيز  على  الرتكيز  اأّن 

الداخلية على ال�صمود يف هذه النظرية، 

على  ولو  الرّبية  احلرب  اأهمية  يلغي  ل 

العك�ص  بل  وحمدود.  ا�صتن�صابي  نطاق 

ال��ربي  للهجوم  اإن  اإذ  ال�صحيح،  ه��و 

العدو-  قادة  نظر  يف  واملحدود-  املدرو�ص 

»احل�صم  ا�صرتاتيجية  يف  حيوًيا  دوًرا 

ميكن  فا  البحث.  مو�صع  ال�صلبي« 

العدو  فيه  يقوم  بو�صع  القبول  بالتايل 

يف  املدنية  الداخلية  اجلبهة  مبهاجمة 

العقاب،  من  معفًيا  ويكون  اإ�صرائيل 

اإىل  باهًظا  ثمًنا  يدفع  اأن  عليه  ب��ل 

يف  واملطلوب  ممكنة.  درج��ة  اأق�صى 

حد  باأدنى  ذلك  فعل  ا  اأي�صً ال�صياق  هذا 

الب�صرية للق��وات  ممكن من اخل�صائر 

املرغوب  م��ن  ول��ذل��ك  ال�صرائيلي��ة. 

تف�صيل  اجل��دي��دة،  النظرية  وف��ق  فيه، 

توجيه النريان عن بعد على ال�صتباك 

واللتحام عن قرب. ومبا ل يقل اأهمية 

عما �صبق، فاإّن �صمود اجلبهة الداخلية 

ب�صابة  اأمور كثرية،  بني  م�صروط، من 

ومتا�صكها.  الإ�صرائيلية  احلكومة 

خطوات  هو  ذلك  عن  الأمثل  والتعبري 

واإحلاق  الهجومية،  الإ�صرائيلي  اجلي�ص 

اإىل  والنتباه  بالعدو،  ملمو�صة  اأ���ص��رار 

الداخلية  اجلبهة  انتعا�ص  �صرعة  �صرورة 

القتال. فانتعا�ص هذه  انتهاء جولة  بعد 

الب�صرية  الأ�صرار  من  وتعافيها  اجلبهة 

التي  والنف�صية  والقت�صادية  وامل��ادي��ة 

القتالية،  الأع��م��ال  خ��ال  بها  حلقت 

ق��درة  على  اإي��ج��اًب��ا  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن 

�صمودها يف جولة القتال التالية.

�لالمتماثلة �حلرب 

امل��ق��اوم��ة  جبهة  ق��ام��ت  امل��ق��اب��ل  يف 

بتطوير  ن��اح��ي��ت��ه��ا  م���ن  وامل���واج���ه���ة 

ا�صرتاتيجية  هي  جديدة  رد  ا�صرتاتيجية 

بني  جت��ري  التي  الامتماثلة،  احل��رب 

قّوَتني غري مت�صاويَتني يف القدرات، وي�صعى 

ق�صارى  لإظهار  فيهما  ال�صعيف  الطرف 

الطرف  بينما  ال�صمود،  على  ق��درت��ه 

الق�صوى  ال�صتفادة  على  يعمل  القوي 

وتفوقه  النريان،  كثافة  من 

لتحقيق  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 

وبينما  ال�صريعة.  الغلبة 

العدو  جي�ص  هيكلية  تقوم 

احل��رب  خو�ص  اأ�صا�ص  على 

عدو  �صد  »الكا�صيكية« 

اجلانب  فاإن  دول��ة،  مب�صتوى 

هجينة  حل��رب  مبني  الآخ��ر 

الع�صابات  حرب  بني  تدمج 

واحلرب النظامية التقليدية، 

جمتمًعا  اإ�صرائيل  يف  وي��رى 

رخاء  فا�صًدا، وجمتمع  نفعًيا 

احل���روب،  ُتتِعبه  ورف��اه��ي��ة 

وع��ت��ب��ة ���ص��م��ود م��واط��ن��ي��ه 

احل�����ص��ي�����ص  اإىل  م��ت��دن��ي��ة 

العنكبوت(.  بيت  )نظرية 

كما اأّنه جمتمع مهاجرين 

منق�صم على نف�صه، يغو�ص يف النزاعات 

والإت��ن��ي  الديني  وال��ت��ط��رف  والتع�صب 

فيه  وامل�صتوطنون  امل�صالح،  وت�صارب 

ال�صخ�صية  حلياتهم  ج��ًدا  ح�صا�صون 

للحرب  وممتلكاتهم وغري م�صتعدين 

الدفاع عن  اأجل  بالروح من  والت�صحية 

م�صالح مادية ملتب�صة يف اأهميتها. اأّما 

جمتمع املقاومة واملواجهة فيعترب نف�صه 

وقادًرا  وذا معنويات عالية  قوًيا  جمتمًعا 

على ال�صمود اأمام �صغوط العدوان مهما 

التحليل  ومب�صطلحات  قوية.  كانت 

التي اأوردناها اآنًفا، فاإّن اأمل املقاومة من 

ا�صرتاتيجية ا�صتنزاف العمق الإ�صرائيلي 

احل�صم  حتقيق  ه��و  ح��ال��ًي��ا،  املطّبقة 

واملعنويات،  الوعي  جمايَل  يف  بالتداعي 

الزمن، احل�صم يف  يعني مع مرور  قد  ما 

جمال ال�صراع.
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�ليهودية  �إىل  �ملجتمعات  معظم  ت�سري 

بينما  ديانة،  بت�سمية  و�الإ�سالم  و�مل�سيحية 

�لطقو�ض  ذ�ت  �الأخرى  �لطو�ئف  على  تطلق 

�ملعتقد  ت�سمية  توحيدية،  كانت  و�إن  �خلا�سة، 

م�سند  هو  ما  �لطو�ئف  هذه  ومن  �لبدعة.  �أو 

�ملند�ئية،  كال�سابئة  تور�تي  �إبر�هيمي  لديٍن 

و�سو�ها.  و�لبهائية،  و�ل�سامرية،  و�الأيزيدية، 

وم�ستقل  خمتلف  توحيدي  هو  ما  ومنها 

كاالأتونية، و�لزر�د�ستية، و�ل�سيخية... يف ما يلي 

�إبر�هيمي حماط  توحيدي  �إ�ساءة على معتقد 

بعد  كثرية  ت�ساوؤالت  حوله  و�أُثريت  بالغمو�ض 

�ل�سنو�ت  يف  �ملنطقة  �سهدتها  �لتي  �الأحد�ث 

ا تلك �لتي جرت يف بالد ما  �الأخرية، وخ�سو�ساً

بني �لنهرين.

ال�صابئة معتقد اإبراهيمي توحيدي غري 

توؤمن  الأبي�ص،  اللون  �صعارها  تب�صريي، 

جميًعا.  الر�صل  وحت��رتم  الله  بوحدانية 

الت�صمية،  اأ�صول  يف  اللغويون  اختلف 

�صابئة  كلمة  اأّن  اعترب  من  فمنهم 

»م�صبتا«  الآرام���ي  الفعل  من  م�صتقة 

املندائي  الفعل  اأو من  واغت�صل،  اأي �صبغ 

اأّما  ا�صطبغ.  غّط�ص،  تعّمد،  اأي  »�صبا« 

العرب فعادوا بالت�صمية اإىل الفعل املهموز 

�صباأ ويعني خرج وغرّي حالته. وال�صابئي هو 

من خرج من دين ال�صالة الوثني والتحق 

د. ومن  بدين احلق، الدين املندائي املوحِّ

هنا، فكلمة »�صابئي« تعني امل�صطبغ 

لفظة  اأّما  والإميان.  بالتوحيد  املتعّمد  اأو 

كلمة  من  م�صتّقة  فاآرامية  املندائي 

هو  واملندائي  والعلم،  املعرفة  اأي  »مندا« 

العارف بوجود اخلالق الواحد.

تاريخ غام�ض

يلّف تاريخ ال�صابئة املندائية الغمو�ص، 

ب�صبب انزوائهم وانغاقهم الديني ال�صديد 

لفرتاٍت  عانوه  ال��ذي  ال�صطهاد  بفعل 

وينزوون  ينغلقون  جعلهم  ما  متعاقبة، 

من  وتراثهم.  دينهم  على  للمحافظة 

الكو�صطيون  املقد�صة:  ت�صمياتهم  اأقدم 

ن�صبة اإىل كو�صطا- احلق وهم دعاة احلق 

املوّحدون،  اأي  والنا�صوريون،  ال�صابئي، 

النبي  اإىل  ن�صبة  واليحياويون  املندائيون 

يحيى بن زكريا، الآدميون ن�صبة اإىل اآدم، 

واملغت�صلة وامل�صطبغون واملتنورون واأ�صحاب 

ذات  الأ�صماء  من  وغريها  الأبي�ص  الزي 

باآخر  اأو  ب�صكٍل  ال�صابئة  تاأّثر  ال�صفات. 

بها  احتّكوا  التي  املعتقدات  مبعظم 

واملجو�صية،  واليهودية  امل�صيحية  ا  خ�صو�صً

فكانوا  فرق  اأرب��ع  اإىل  توزعوا  هنا  من 

والهياكل  الروحانيات  اأ�صحاب  من 

والأ�صخا�ص واحللولية.

لغتهم وموطنهم

�صعب  من  ال�صابئة  من  العديد  يتحّدر 

الر�صمية  لغتهم  اإّن  اإذ  ق��دمي،  اآرام���ي 

كانت اللغة الآرامية ال�صرقية املهيمنة 

بني  م��ا  ل��ب��اد  اجل��ن��وب��ي  الق�صم  على 

خور�صتان  بباد  تعرف  التي  النهرين 

ي�صتخدمها  التي  اللغة  وهي  الإيرانية، 

الدينية.  كتبهم  يف  حالًيا  ال�صابئة 

العراق  و�صط  قدمًيا  ال�صابئة  ا�صتوطن 

و�صامراء  بغداد  بني  ما  املنطقة  ا  وخ�صو�صً

كثريون  وانت�صر  دج��ل��ة،  نهر  ناحية 

الفر�ص  عا�صمة  طي�صفون  يف  منهم 

ال�صا�صانيني ال�صرقية، ولهم فيها معابد 

ال�صتقرار  من  لفرتٍة  ونتيجة  كثرية، 

وعدم ال�صطهاد، ازداد عددهم فتمددوا 

نحو الأهواز واخلفاجية واملحمرة، وكُر 

عددهم يف �صو�صرت والطيب.

تفّوق ال�صابئة ب�صناعة الذهب والف�صة 

عة  املر�صّ واحللى  الكرمية  والأح��ج��ار 

ُت�صّوق  كانت  التي  وال�صاعات  والأواين 

هذه  وكانت  الإي��ران��ي��ة،  املرتفعات  يف 

يف  لت�صددهم  بهم  تنح�صر  ال�صناعات 

حفظ اأ�صرارها. كذلك امتهنوا الزراعة 

الري،  قنوات  بتنظيم  وقاموا  والفاحة 

ت�صمية  العرب  عليهم  اأطلق  بحيث 

الأر���ص  ينبتون  كونهم  )نبت(  اأنباط 

القاحلة، كما برعوا يف �صناعة القوارب 

اخل�صبية واحلدادة و�صناعة اخلناجر.

اإبراهيم،  النبي  هاجر ق�صم منهم مع 

ب�صحفه  واحتفظوا  بتعاليمه  اآمنوا  الذي 

اإىل حران، ومار�صوا فيها طقو�ص التعميد 

يف  فبقي  الآخ��ر،  الق�صم  اأّما  �صّنها.  التي 

العراق حيث عرفوا بعدها بحّرا�ص العهد، 

على  وال��ن��ور  احلكمة  بيوت  واأ�ص�صوا 

لعّباد  الرافدين  وادي  يف  الأنهار  �صفاف 

واتخذوا  ربونا،  اأد  مار  العظمة  رب  الله 

لهذا  نتيجة  لهم.  قبلة  ال�صمال  من 

الأكادية  احل�صارات  تاأثرت  التمو�صع 

والبابلية وال�صومرية والأ�صورية مبعتقدات 

ال�صابئة املندائية التي تاأثرت بدورها مبن 

عا�صرها وجاورها.

اإ�صافة اإىل انت�صارهم يف باد الرافدين، 

�أديان ومعتقد�ت
اإعداد: �لعميد �لركن �ملتقاعد دريد زهر �لدين
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موطًنا  الرومان  زمن  فل�صطني  كانت 

ا، ولغاية الآن تعترب بغداد مركز  لهم اأي�صً

ينت�صرون  وعربها  املندائية،  الطائفة 

اإىل  بالإ�صافة  العراقية  املحافظات  يف 

وجودهم يف بع�ص املناطق الإيرانية.

والع�صكرية  ال�صيا�صية  الأح��داث  اأدت 

ال�صنوات  �صهدتها  التي  والقت�صادية 

للقتل  ال�صابئة  ت��ع��ّر���ص  اإىل  الأخ����رية 

اإىل  ا�صطرهم  ما  وال�صطهاد،  وال�صرقة 

الهجرة اإىل اأوروبا واأمريكا وكندا، حيث 

تراثهم  على  حتافظ  جمعيات  �صّكلوا 

وتقاليدهم وهويتهم الأ�صلية. هنا ي�صار 

اأوروب��ا  يف  ُعرفت  الطائفة  ه��ذه  اأّن  اإىل 

وقد  امل��ي��ادي،  ال�صابع  القرن  منت�صف 

برع الأملان يف الك�صف عن معتقداتها 

والديني،  الفكري  وتراثها  وعلومها، 

لرتجمة  بريطانية  حم��اول��ة  و�ُصجلت 

املندائية  واملخطوطات  الدواوين  معظم 

اإىل الإنكليزية.

�ملعتقد�ت

اآدم،  هم  اأنبياء  ب�صبعة  ال�صابئة  يوؤمن 

اإدري�ص  دنانوخ  �صام،  نوح،  اأنو�ص،  �صيت، 

النبي  ا  اأي�صً ي�صمى  الذي  املعمدان  ويوحنا 

يهان«،  »يها  ويدعى  زكريا  بن  يحيى 

بوحدانية  يوؤمنون  وهم  و»دنانوخت«، 

مقد�ص  كتاب  ولديهم  املطلقة،  الله 

ربا«  »جنزا  ي�صمى  بهم  خا�ص  ُم��ن��َزل 

�صريعتهم  تتمّيز  العظيم.  الكنز  اأي 

الإن�صان  حياة  ت�صمل  خا�صة  مبفاهيم 

التقي  ال�صابئي  ويوؤمن  كلها.  باأبعادها 

اأّن القوة الغيبية هي التي حتدد �صلوكه 

موّحد  موؤمن  اأي  اإّن  ويقولون  وت�صرفاته. 

انتمى،  معتقد  اأو  دين  اأي  اإىل  للخالق، 

ي�صاطرهم الإدراك والعلم.

والنجوم  الكواكب  ال�صابئة  يقّد�ص 

املائكة  م�صكن  كونها  ويعظمونها 

النجم  نحو  الجت��اه  ويعترب  املع�صومني، 

اأه��م  م��ن  امل���اء  يف  والتعميد  القطبي 

�صعائرهم الدينية. ملعتقد ال�صابئة فرائ�ص 

اأي  هيي«  اأد  »�صهدوثا  اأوًل  وهي  خم�صة 

ال�صهادة والتوحيد باحلّي الأزيل ال�صرمدي 

الواحد الأحد، وثانًيا »طما�صا« و»م�صبتا« 

»اأر�صاما«  وثالًثا  والتعّمد،  التطهري  اأي 

ورابًعا  وال�صاة،  الو�صوء  اأي  و»اب��راخ��ا« 

اأي  »زدق��ا«  ا  وخام�صً ال�صوم،  اأي  »�صوما« 

ي�صمى  ومعبد،  �صعار  لل�صابئة  ال�صدقة. 

�صعارهم الديني »الدرف�ص« وتعني باللغة 

م�صنوع  �صليب  وه��و  العلم  الفار�صية 

خ�صبته  على  ملقى  اخل�صب،  من  عادة 

يتو�صط  بي�صاء.  قما�ص  قطعة  الأفقية 

ال�صليب عند التقاطع اأغ�صان من �صجر 

الريحان.  اأو  »احلمبا�ص«  وه��و  الآي�ص 

الذي  املندى  في�صمى  ال�صابئة  معبد  واأّما 

»املندى«  يقام  املقد�صة.  كتبهم  يحوي 

عادة على �صفاف نهر مع وجوب ات�صاله 

وله  ب��ه،  خا�صة  قناة  عرب  اجل��اري  باملاء 

ح�صًرا  اجلنوبية  اجلهة  من  واح��د  باب 

لكي ي�صتقبل الداخل اإليه جنم القطب 

ال�صمايل.

لل�صابئة املندائية كتب مقّد�صة خا�صة 

وفق  ال�صبعة  الأنبياء  على  اأُنزلت  بهم، 

وتندرج  يحيى،  اإىل  اآدم  من  معتقدهم، 

الأوىل  املجموعة  جمموعات:  ثاث  يف 

املجموعة  الأ�صا�صية،  الدينية  للتعاليم 

الدينية،  والطقو�ص  للمرا�صيم  الثانية 

والعلم  للمعرفة  الثالثة  واملجموعة 

والتاريخ.

حمّرمات  لل�صابئة  اآخ��ر،  دي��ن  ك��اأي 

اأهمها الكفر والتجديف با�صم اخلالق، 

وال�صحر،  الدينية،  الفرو�ص  اأداء  وع��دم 

ُيحّرم  كذلك  املعتقد.  عن  والرت���داد 

و�صرب  الله،  خلقة  يف  والتغيري  اخلتان 

الفاكهة  م��ن  منقوع  وك��ل  اخل��م��ر 

ف�صاده  لحتمال  �صاعة   24 عليه  م�صى 

الطبيعة  تلويث  ُيحّرم  كما  بالتخمري. 

وتعذيب  والنتحار  والإجها�ص  والأنهار، 

النف�ص والعمل يوم الأحد على اأهل امليت 

امليت،  على  واحل��زن  والبكاء  وال��ن��دب 

هو  امل��اأمت  وي��وم  لل�صرور،  مدعاة  فاملوت 

اأكر الأيام فرًحا.

�الأعياد

عن  متاًما  خمتلفة  اأعياد  لل�صابئة 

وهي:  فيه،  يعي�صون  الذي  املحيط  اأعياد 

عيد  وهو  رب��ا«،  »ده��وا  اأو  الكبري  العيد 

راأ�ص ال�صنة املندائية ومدته يومان. العيد 

ال�صغري اأو »دها هانينا«، اأي عيد الأزهار، 

ومعناه ظهور احلياة على الأر�ص باأمٍر من 

التعميد  عيد  واح��د.  يوم  ومدته  اخلالق 

يحيى  النبي  تعميد  عيد  وه��و  الذهبي 

الذهبي  امل�صبتا  عيد  واح��د،  يوم  ومدته 

من  والع�صرين  ال��ث��اين  ال��ي��وم  وي�صادف 

ال�صهر احلادي ع�صر لل�صنة املندائية وفيه 

لاأنبياء  زي��وا  هيبل  امل��اك  تعميد  مّت 

يهان.  يها  ويحيى  �صام  �صيت،  اآدم، 

من  ويتاألف  اأو»البارونايا«  اخلليقة  عيد 

خم�صة اأيام. وتعترب امليتولوجيا املندائية 

اأّنه يف تلك الأيام ولد اآدم وحواء اأول الب�صر، 

و�صكنا اجلنة قبل اأن يقذف بهما احلي 

من  اخلطيئة،  بعد  الأر���ص  اإىل  العظيم 

املندائي«،  »الرثة  ث��وب  لب�ص  طقو�صه، 

طعام  وحت�صري  اجل��اري  باملاء  والتعميد 

الفقراء وتناوله.

ودينهم  م�صاملون،  بطبيعتهم  ال�صابئة 

والافت  بهم.  ينح�صر  تب�صريي  غ��ري 

اأي  اأخبار  ين�صروا  مل  اأّنهم  تقّيتهم،  يف 

تعّر�صوا  اغت�صاب  اأو  انتهاك  اأو  مذابح 

احتجاًجا على  اأ�صواتهم  ترتفع  ومل  له، 

املظامل التي وقعوا فيها، فهم ي�صتغفرون 

اأنقياء يف  ويّتقون �صارمني  ب�صمٍت،  الرب 

اأول  باأّنهم  اعتقادهم  ثابتني يف  ذواتهم، 

الأديان يف التاريخ واأقدمها.
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اأكرث من 50 كتاًبا 

وجتربة �سعرية مده�سة

موري�ض عو�د �لذي 

ح جلائزة نوبل:  ُر�سّ

�ساعر حتى 

�لرمق �الأخري

 )2018-1934( عو�د  موري�ض  �ل�ساعر  رحل 

�أحد �أعمدة �ل�سعر �لعامي يف لبنان، وخري و�رث 

لتحديثه  حياته  كّر�ض  �لذي  �ل�سعر  هذ�  لرت�ث 

�ل�سور  و�إدخــال  وتطويره  �للبنانية  باللهجة 

�ملحلية  �لدو�ئر  من  و�إخر�جه  �إليه،  �جلمالية 

وربطه بال�سعر �لعاملي. �سرف عمره يف �لكتابة، 

�سعرية  عمارة  �سّكلت  كثرية  دو�وين  و�أبدَع 

مده�سة.

يف  العامي  ال�صعر  رّواد  من  عواد  يعترب 

وفريدة  اأ�صا�صية  جتربة  و�صاحب  لبنان 

ان�صم   2015 العام  يف  امل�صمار.  ه��ذا  يف 

��ح��ني جل��ائ��زة  امل��ر���صّ لئ��ح��ة  اإىل  ا���ص��م��ه 

ن��وب��ل ل����اآداب ب��ع��دم��ا واف��ق��ت جلنة 

ال�صويدية  الأكادميية  يف  الرت�صيحات 

به  تقّدمت  ال��ذي  تر�صيحه  ملف  على 

يف  البولونية  اجلامعة  جامعات:  ثاث 

اأركاديو�ص  الدكتور  امل�صت�صرق  �صخ�ص 

كتاًبا  عنه  و�صع  كان  )وهو  بانكا 

والفرن�صية،  والإنكليزية  بالعربية 

وترجم له خمتارات من �صعره(، جامعة 

الدرا�صات  ق�صم  مدير  �صخ�ص  يف  مالطا 

زاميط،  مارتن  الدكتور  فيها  ال�صرقية 

اللبنانية يف �صخ�ص  اإىل اجلامعة  اإ�صافة 

الدكتور ربيعة اأبي فا�صل. وكان عواد 

ح لهذه اجلائزة. اأول لبناين ُير�صَّ

�ملحكية عا�سق 

انطلق  املا�صي،  القرن  �صتينيات  يف 

اللغة  ث���وب  ول��ب�����ص  ع�����ّواد،  م��وري�����ص 

يف  واعتمدها  ع�صقها  التي  اللبنانية، 

وُترَتجم  العامل  اإىل  رها  دِّ لُي�صَ كتاباته، 

منها  لغة،  م��ن  اأك��ر  اإىل  كتاباته 

والبولونية. والإيطالية  الفرن�صية 

ل  اأّن��ه  مماته،  يوم  عنه  ُكتب  ومما 

الورقة  دون  من  يوًما  العي�ص  ميكنه 

عامه  بلوغه  من  الرغم  فعلى  والقلم، 

ال� 85، كان ما يزال ُيعطي وُيبدع.

كتَب ال�صعر والأغنيات وامل�صرحّيات، 

املقّد�ص  الإجنيل  كتابة  اأعماله  ومن 

اللبنانية،  باللغة  اجل��دي��د«  »العهد 

وك���ذل���ك ف��ع��ل م���ع ق�����ص��ة »الأم����ري 

»قنديل  دواوي��ن��ه  اأ�صهر  من  ال�صغري«. 

اجتماعية  وج���ع  )���ص��رخ��ة  ال�����ص��ف��ر« 

نال  وقد  �صيا�صية(،  وجدانية  عاطفية 

وهو   ،1970 العام  يف  عقل  �صعيد  جائزة 

ت  كرَّ ثّم  م�صريته.  يف  مهّمة  حمطة 

املجالت:  خملتف  يف  وكتب  بحة،  ال�صُ

ال��اه��وت  ال���رواي���ة،  الق�صة،  ال�صعر، 

والفل�صفة.

 

 كتابان حديثان حول نتاجه

�صدر عنه موؤّخًرا كتابان: الأول »الروؤيا 

- زورق اجلمال - مدخل اإىل �صعر موري�ص 



عواد« للدكتور  جورج زكي 

احلاج ، والثاين »موري�ص عواد 

»للدكتور   الأ�صطورة  ال�صاعر 

ربيعة اأبي فا�صل« .

كلمة  »اإّن  احل��اج  يقول 

كتابه  عنوان  يف  »ال��روؤي��ا« 

كتبه  مّما  انطاًقا  كانت 

و1973   1970 العامني  يف  عواد 

بعد  م��ا  م�����ص��ار  م�صت�صرًفا 

العام 1975، حني كتب عن 

الأحداث قبل ح�صولها، وهذه 

روؤية ل تتجّلى لدى ال�صيا�صيني وامل�صوؤولني 

واأ�صحاب ال�صلطة«. اأما »زورق اجلمال« 

فكانت انطاًقا من ثقة عواد بنف�صه، 

يفعل  اأن  ي�صتطيع  باأّنه  اقتناعه  ومن 

اأن يكتب. لقد قّدم عواد  اأراد  اإذا  �صيًئا 

والوطني  والوجداين،  الجتماعي  �صعره 

وك��ان  مدر�صة،  ُيعترب  ال��ذي  والقومي 

ال�صغيف  الإن�صان  و�صوت  الفقراء  �صوت 

على  ت�صّلطوا  وال��ذي��ن  امل��ال  جّت��ار  �صد 

العامل. 

»اأ�صميت  ف��ي��ق��ول:  فا�صل  اأب���ي  اأم���ا 

ك��ت��اب��ي »م���وري�������ص ع����واد ال�����ص��اع��ر 

فكرتني:  م��ن  انطاًقا  الأ���ص��ط��ورة«، 

ب  الأوىل، هي اأّن الفّن كان دائًما ُيخ�صّ

ليتجّدد  �صاعدته  التي  بالأ�صطورة  نف�صه 

والفكرة  امل�صتقبل.  م��ع  وي��ت��وا���ص��ل 

هي  البطل  اأ�صطورة  اأّن  هي  الثانية، 

داخله،  يف  يحفر  الذي  الاواعي  الوجع 

جتاه  وتطّلعاته  اأح��ام��ه  خيبة  ه��ي 

اأم��ه  وح�����ص��ن  اجل��م��اع��ي��ة  كينونته 

والوجود.  احلياة  مع  و�صامه  وتكامله 

خال  من  اخلارج  ُيغرّي  اأن  حاول  ولقد 

ليقاوم  بال�صعر  وت�����ص��ّل��َح  ال���داخ���ل... 

واأيامه،  اأحامه  ك�صرت  التي  املوجات 

اأدرك  مثلما  ُم��درًك��ا،  ك��ان  لكنه 

تتحّقق  ل  الكبرية  الأحام  اأّن  دانتي، 

بني ليلة و�صحاها«.

�أعماله

اأغنار  منها:  كتاًبا   52 ع���ّواد  ن�صر 

َبو�صي  ال�صفر)1970(،  قنديل   ،)1963(

غري  َحكي   ،)1972( تاتي  َبو�صتني 

بوّج  رجال   ،)1974( اآخ   ،)1973( �صكل 

اللبنانّيي  الأنطولوجيا   ،)1976( الريح 

ولد  ك��ّن��ا  م��ب��ارح   ،)1983( لل�ِصعر 

اأماري�ص   ،)1987( ماحلا  �صنني   ،)1984(

 ،)1990( َبع�صا  َع  ِم�ص  األ��وان   ،)1988(

ويَنك؟…ْتعا   ،)1992( الي��ام  َع  َح��ّف 

 ،)1996( َبّيي  يا  ال�صاعا  اإجت   ،)1993(

والعا  ال��ن��ار  َخ��ّل��و  امل��وري�����ص��ي��ادا)1998(، 

و�صّيي  اآخ��ر   ،)2005( راي��ح  اأن��ا   ،)1999(

.)2009(
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ولدت نهى اخلطيب �صعادة يف اخلام�ص 

�صحيم  ب��ل��دة  يف   1944 ال��ع��ام  اآذار  م��ن 

مدر�صة  يف  علومها  تلّقت  ال�صوفية. 

يف  الفل�صفة  �صهادة  ون��ال��ت  اللي�صيه، 

باجلامع��ة  التحق��ت  ث��م   ،1961 العام 

يف  درا�صته��ا  ل�صتكم��ال  الي�صوعية 

الأدب العرب��ي.

اأظفارها  يناعة  بالتمثيل منذ  حلمت 

وك���ان���ت ت��ه��وى م�����ص��اه��دة الأف����ام 

اأدوار  اأداء عدة  ال�صينمائية، و�صاركت يف 

على م�صرح مدر�صة اللي�صيه.

من  اخلطيب  نهى  املمثلة  كانت 

ال�صّباقني اإىل عامل التلفزيون، اإذ التحقت 

يف   »11 ب�«القناة  ع�صرة  الثامنة  �صن  يف 

كانت   )1962( يومها  لبنان،  تلفزيون 

كمذيعة  جنحت  العهد.  حديثة  القناة 

الربام��ج  تقدي��م  يف  كم��ا  رب��������ط 

وتفّوق��ت  والفّني��ة،  املنّوع��ة  احلواري��ة 

ال�صعبة.  الأدوار  اأداء  يف  كممثل��ة 

ظري��ف  م��ع  الأول��ى  جتربتها  كانت 

فعل��ى  حنك���ص.  جني��ب  لبن��ان 

الوق��ار  وطاب��ع  جدّيته��ا  م��ن  الرغ��م 

�صاركت  �صخ�صيته��ا،  و�ص��م  ال��ذي 

حنك�ص برباعة يف تقدمي برامج حوارية 

الفنية  املوا�صيع  منّوعة، امتزجت فيها 

والأغاين،  الراق�صة  املنّوعات  والثقافية، 

يفر�صها  التي  ال�صاحكة  وب��الأج��واء 

ثنائًيا  مًعا  ف�صّكا  حنك�ص،  ح�صور 

حمبًبا اإىل قلوب امل�صاهدي��ن.

 �إيقونة �ل�سا�سة

م�صل�صل  التلفزيونية  اأعمالها  باكورة 

اإح�صان  ج��ان��ب  اإىل  احل��ائ��ر«  »النغم 

�صادق )اأواخر 1962(، ومن ثم »اخلديعة« 

)1970( اإىل جانب املمثل الراحل حممود 

عدة  ببطولة  ا�صرتكت  وبعدها  �صعيد. 

 ،)1973( »اجل��وال«  اأهمها:  م�صل�صات 

»النهر« )1974(، »غرباء« )1980(، و«ملن 

تغني الطيور« )1981(...

تاأّلقت يف �أكرث من جمال

الكبري  املخرج  زوجها  مع  �صّكلت 

اإيلي �صعادة ثنائًيا فّنًيا حمبًبا، وكانت 

اإخراجه.  من  الدرامية  اأعمالها  معظم 

الكامريا  اأم��ام  الوقوف  اأ�صول  عّلمها 

مطواعة،  خ��ام��ة  فيها  وج��د  حينما 

التمثيل،  اإىل  التقدمي  من  اأخذها  ثم 

فتاأّلقت يف املجالني.

اأدوار  ���ص��ع��ادة  اخلطيب  نهى  لعبت 

الفّن  م��دام��ي��ك  ج��ان��ب  اإىل  البطولة 

اللبناين، واأحّب العمل اإىل جانبها كّل 

عدة  اأبدت  ولكّنها  اأمامها،  وقف  من 

جانب  اإىل  بالتمثيل  ارتياحها  م��رات 

املمثل القدير اأنطوان كرباج.

واحلفظ  ال��ق��راءة  ف��ّن  �صعادة  اأتقنت 

ال�صريع، ويقال اإّنها كانت حتفظ جميع 

على  وتعمل  وحواراتهم،  زمائها  اأدوار 

قدرة  امتلكت  كما  اللغة،  ت�صحيح 

ب�صوتها  امل�صاهدين  اإطراب  على  فائقة 

امل�صكون باملحبة والبعد الإن�صاين.

 12 يف  �صعادة  اخلطيب  نهى  رح��ل��ت 

يناهز  عمر  عن   ،2018 الأول  كانون 

املر�ص،  ال�74 عاًما بعد �صراع طويل مع 

ليغيب برحيلها واحد من اأحّب الوجوه 

مبوهبتها  الف�صية  ال�صا�صة  اأ�صاءت  التي 

ورقّيها �صنوات طويلة.

نهى اخلطيب �سعادة: قنديل �آخر ينطفئ

تلو   � و�حــداً �جلميل  �لزمن  قناديل  تنطفئ 

�الآخر، نهى �خلطيب �سعادة وجه غاب �ل�سهر 

لكّن  �لزيت،  فيه  ن�سب  �آخر  قنديل  �ملا�سي، 

ا... وهج ما�سيه ما برح متاألقاً

رحيل
اإعداد: تريز من�سور
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جي�ش العلم والثقافة

م�صتو�صف  من  بريم  عامر  وهبي  يديل  ال�صّ اأول  املالزم  حاز 

 Clinical ال�صريرية  يدلة  ال�صّ يف  املا�صرت  �صهادة  غامن  �صكري 

يدلة يف اجلامعة اللبنانية. Pharmacy، من كّلية ال�صّ

ح�����از امل���ع���اون 

اأحمد  �صامي  اأول 

فوج  م��ن  مو�صى 

احل�����دود ال��ّري��ة 

ال��ث��ال��ث اإج����ازة 

يف  االجتماعية  العلوم  معهد  من  االجتماعية،  العلوم  يف 

اجلامعة اللبنانية.

اب، �صهادة املا�صرت  اأول عبد الوهاب ح�صن الق�صّ نال املالزم 

جامعة  يف  الهند�صة  كّلية  من  امليكانيك،  هند�صة  يف 

البلمند.

نال الرقيب علي 

عّليق  اب��راه��ي��م 

م������ن م��ن��ط��ق��ة 

اجل���ن���وب اإج����ازة 

العناية  يف  فّنية 

التمري�صية، من املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.

�سهادة املا�سرت 

يدلة  يف ال�سّ

ال�سريرية

للمالزم اأول 

يديل  ال�سّ

وهبي بريم

اإجازة يف العلوم 

االجتماعية

للمعاون اأول 

�سامي مو�سى

�سهادة املا�سرت 

يف هند�سة 

امليكانيك

للمالزم اأول 

عبد الوهاب 

اب ح�سن الق�سّ

اإجازة فّنية يف 

العناية التمري�سية

للرقيب علي 

عّليق
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متاحف يف بالدي
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

متحف ال�سراي 

احلمادي يف بعقلني

جزء من تاريخ 

لبنان العريق

ال�سوفية،  بعقلني  بلدة  يف  احلمادي«  »ال�سراي  با�سم  املعروف  حماده«  »اآل  ق�سر  تدخل  عندما 

املا�سي  يتعانق  جدرانه  فبني  واحل�سارة.  التاريخ  ح�سرة  يف  تكون  املعنية،  لالإمارة  االأول  املركز 

باحلا�سر لري�سم تاريخ االأجداد. وفيه تلتقي �سخ�سيات كان لها دور كبري يف تاريخ لبنان، كاالأمري 

فخر الدين املعني الثاين، و�سلطان با�سا االأطر�ش، وال�سيخ ب�سري جنبالط، واالأمري اأمني اأر�سالن، 

واالأمري �سكيب اأر�سالن، وهوؤالء يت�سّدرون جدران الق�سر يف جمموعة لوحات زيتية وّقعها طلعت 

حماده �سليل ال�سراي.

البطوالت  وتوّقفت عند  الرتاثية،  اأجنحته  املتحف، وجالت يف  الق�سر-  زارت  جملة »اجلي�ش« 

التي �سّطرها رجاالته وُدّونت يف �سجل التاريخ تخليًدا لدورهم الرائد على خمتلف ال�سعد.

املوؤّرخ  بانتظارنا  كان  الو�صول،  عند 

بتاريخ  اه��ت��ّم  ال���ذي  ح��م��اده  طلعت 

واأعّد عنها كتاًبا �صّمنه �صور  عائلته، 

من  ذل��ك  اإىل  وم��ا  ووثائقهم  االأج���داد 

التاريخية. املعلومات 

»م�صوؤولية  ال�صدد:  هذا  يف  يقول  وهو 

الأّن  تاريخي،  بيت  يف  تولد  اأن  كبرية 

د  املحافظة عليه واجب، كونه ال يج�صّ

من  ج��زء  اإّن��ه  بل  فقط  العائلة  تاريخ 

تاريخ لبنان«.

اإّنه تاريخ

تكت�صف عند بوابة ال�صراي احلمادي، 

اأّن املكان اأعمق من عمران اأو بنيان، 

الوطيدة  العالقات  اإىل  تعود  واأهميته 

احلمادية  ال��دوح��ة  تربط  كانت  التي 

نتيجة  ه��ي  كما  املعنيني،  ب��االأم��راء 

علي  ال�صيخ  بني  ح�صلت  التي  امل�صورة 

املعني  اأح��م��د  واالأم����ري  االأول  ح��م��اده 

انتقال  عملية  اإثر  معن  اآل  اأم��راء  اآخر 

االإمارة  اإىل  املعنية  االإمارة  من  احلكم 

ال�صهابية التي اأّدى اآل حماده فيها الدور 

االأ�صا�صي. وهكذا مّت توريثهم االأمالك 

التي كانت تابعة لالإمارة املعنية، ومن 

ال�صراي  عليه  �صّيد  الذي  امل�صّطح  بينها 

منازل  اأحجار  من  التاريخي  احلمادي 

يف  قائمة  كانت  التي  املعنيني  االأم��راء 

بعقلني وزالت بفعل الزمن واحلروب.

العدد 402
85



ال��دار-  )الق�صر-  ال�صراي  تاريخ  يعود 

يف  املعني  العهد  نهاية  اإىل  املتحف( 

ال�صيخ  بنائه  يف  با�صر  وق��د  بعقلني، 

 ،1592 العام  يف  حماده  جنم  اأبو  حممد 

ي�صهد  وهو   .1603 العام  يف  ماأهواًل  و�صار 

م�صتمّرة  ب�صورة  وحت�صني  ترميم  اأعمال 

الأنظار  وحمًطا  لبعقلني  تراًثا  الإبقائه 

القا�صدين ومعلًما من املعامل التاريخية 

يف منطقة ال�صوف.

العريق البناء 

ال�صيخ  ب���دار  امل��ع��روف  ال�����ص��راي  ه��ذا 

ح�����ص��ني ح���م���اده ال��ك��ب��ري احل��اك��م 

واإقليم  و�صواحيها  لبعقلني  املطلق 

يف  التفاح  اإقليم  م��ن  وج��زء  اخل���روب 

اأبنية  عن  كناية  هو  ال�صهابي،  العهد 

بامليدان  تبداأ  اأجنحة  عدة  من  موؤّلفة 

الألعاب  ُيعتمد  ك��ان  ال��ذي  اخل��ارج��ي 

االأ�صا�صي  املدخل  وي�صّكل  الفرو�صية 

وبراح )�صاحة كبرية( لتجّمع  لل�صراي، 

عّدة  واأمامه  اإليه  الدخول  قبل  الوافدين 

املقفل  احل��و���ش  ث��م  للموا�صي،  اأقبية 

الدين  فخر  االأم��ري  اأي��ام  منذ  املر�صوف 

ال�صلملك  ي�صم  والذي  الكبري،  املعني 

على  ال�صالم  الإلقاء  خم�ص�ش  )مكان 

ال�صيوف(، واحلرملك )جناح احلرمي اأو 

�صكن عوائل ال�صراي(، واخلدملك )اأي 

امل�صاعدين(. جناح 

ال��ذي  املرتفع  برجه  الق�صر  يتمّيز 

ي�صرف على �صارع 

الرئي�صي،  البلدة 

اجلميلة  وباأقبيته 

وثالثون  )ثمانية 

ق���ب���ًوا( امل��ت��ع��ددة 

فمن  ال��ن��م��اذج، 

العقد امُل�صالب اإىل 

واالأعرج،  االأنبوب 

ف�����������ص�����اًل ع���ن 

واالأبيات  النقو�ش 

املحفورة  ال�صعرية 

احلدائق  بال�صراي  االأحجار. حتيط  على 

ال���دار  �صحن  وي��ت��و���ص��ط��ه  واالأ����ص���ج���ار، 

املتنّوعة،  املياه  بحرات  وتزّينه  الداخلي 

خم�صة  فتبلغ  العامة  م�صاحته  اأم��ا 

اآالف مرت مربع. وينتمي يف هند�صته اإىل 

والرتاث  العريقة  االإ�صالمية  العمارة  فّن 

العربي والفار�صي ال�صرقي االأ�صيل.

الئحة  على  احل��م��ادي  ال�صراي  اأدرج 

لبنان،  يف  االأثرية  لالأبنية  العام  اجلرد 

التاريخية  امل��ع��امل  ب��ني  م��ن  ��ّن��ف  و���صُ

اجلديرة بالتنويه، منذ العام 1970.

»االأحدب« واأ�سلحة اأخرى

االأ�صلحة  نعاين  خ��ا���ش،  ج��ن��اح  يف 

من  املوروثة  القدمية  والبدائية  العربية 

االأجداد والتي كان ي�صتعملها رجاالت 

ا�صمه  منها  منوذج  ولكل  حماده،  اآل 

املجموعة  ه��ذه  راأ����ش  على  وت��اري��خ��ه. 

ب��االأح��دب،  امل��ع��روف  ال��ع��رب��ي  ال�صيف 

اجلناح  يف  االأ�صلحة.  �صاللة  �صيخ  وهو 

اخلا�صة  االأ���ص��ل��ح��ة  جمموعة  نف�صه 

وم�صد�ش  واأو�صمته،  حمادة،  بك  باأحمد 

اب��راه��ي��م ب��ك ح��م��ادة، و���ص��ي��وف من 

الطر  عن  ف�صاًل  ع�صر،  ال�صاد�ش  القرن 

واخلناجر،  الفوؤو�ش(  من  )نوع  االإيراين 

متاحف يف بالدي

86
العدد 402



اخليل،  ولبا�ش  والغّدارات،  والطبنجات، 

النادرة،  وامل�صد�صات  والرماح  والدبو�صيات 

من  فر�صان  اإىل  تعود  �صلطانية  واأو�صمة 

فخر  االأمري  باب  من  وجزء  حماده،  اآل 

اإزال��ة  بعد  ال��دي��ن 

منزله يف بعقلني.

ك����م����ا ي�����ص��م 

ه�������ذا اجل����ن����اح 

����ا، ب��ع�����ش  اأي���������صً

ال��رتاث��ي��ة  االأواين 

وال���ن���ح���ا����ص���ي���ة 

واخل���������ص����ب����ي����ة 

واحل������ج������ري������ة 

ال����ت����ي ك���ان���وا 

ي�����ص��ت��ع��م��ل��ون��ه��ا 

واخلبز،  العجني  اأواين  مثل:  املا�صي  يف 

املرفع  ال��ن،  حمام�ش  الكّبة،  اأج��ران 

املو�صيقية  االآالت  امل��ي��اه،  يحمل  ال��ذي 

واملهباج  وال��ع��ود  )ال��ق��ان��ون  ال��ق��دمي��ة 

العربي  وال�صجاد  وغ��ريه��ا(،  وال��رب��اب��ة 

زمن  يف  واحلرير  لل�صجاد  معملني  )اأول 

املت�صّرف مظّفر با�صا ُوجدا يف بعقلني(.

غري  العقد  اأّن  اجلناح  هذا  يف  الالفت 

وهو  االأجنحة،  باقي  يف  كما  مرتفع 

ي�صّكل منوذًجا جديًدا من فّن العمارة.

َور �سخ�سيات يف �سُ

َور القدمية ما ي�صبه  ي�صكل جناح ال�صُّ

اأّدت  مهمة  ل�صخ�صيات  م�صغًرا  متحًفا 

خمتلف  على  اللبناين  التاريخ  يف  دوًرا 

والدينية  والع�صكرية  ال�صيا�صية  ال�صعد: 

هذه  بني  من  واالجتماعية.  والثقافية 

باين  الدين  فخر  االأم��ري  ال�صخ�صيات 

الدين  فخر  واالأم���ري  املعنية،  االإم���ارة 

الكثريون  يعتره  الذي  الكبري  الثاين 

اأول رجاالت اال�صتقالل، ف�صاًل عن دوره 
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بني  العالقات  اإر�صاء  ويف  الدولة  بناء  يف 

لبنان واأوروبا، وهو ابن بعقلني.

لل�صيخ  �صورة  االأمري،  �صورة  جانب  اإىل 

قاد معركة  الذي  ال�صهري  �صبلي حماده 

اأحمد  �صّد  وبعقلني  غريفة  بلدَتي  بني 

با�صا اجلزار الذي انك�صر ع�صكره على 

اأبواب ال�صوف.

�صويزان  لالأمري  �صورة  اآخر،  مكان  يف 

فهد  ا�صمه  عربي  اأم��ري  وهو  التنوخي، 

لق�صره يف منطقة  بقايا  وثمة  �صبع،  بن 

التي  ال�صوف  )مزرعة  لبعقلني  جم��اورة 

كانت تعرف بالكحلونية(.

ل�صخ�صيات  �صوًرا  ا  اأي�صً اجلناح  ي�صم 

با�صا  �صلطان  اأمثال،  لبنان  جبل  من 

قاد  ال��ذي  الكبري  )املجاهد  االأط��ر���ش 

الثورة ال�صورية الكرى يف وجه االنتداب 

)ق��اد  ب��ك ح��م��اده  ال��ف��رن�����ص��ي(، علي 

ن�صب  عندما  االأ�صود  البحر  يف  معركة 

العثمانيني  بني  اجلزيرة  �صبه  نزاع على 

�صكيب  االأم��ري  الرو�صية(،  والقي�صرية 

اأعالم  من  وَعَلم  البيان  )اأمري  اأر�صالن 

االأمري  جنبالط،  ب�صري  ال�صيخ  االأّم��ة(، 

النعمان  ب��ك  �صعيد  اأر���ص��الن،  اأم���ني 

حماده )اأول ال�صاعني لتاأ�صي�ش اجلندرمة 

اللبنانية-الدرك(، ال�صيخ علي حماده، 

اأحمد  واالأم��ري  جنبالط،  علي  ال�صيخ 

املعني، وغريهم.

الديوان

العربي  املجل�ش  اأو  الديوان  جناح  اأما 

ف��ه��و ج���ن���اح امل��خ��ط��وط��ات 

والر�صائل  التاريخية  والوثائق 

ال���ت���ي و���ص��ل��ت م���ن امل��ل��وك 

م�صايخ  اإىل  واملت�صرفني  واالأمراء 

ذات  كلها  وهي  حماده.  اآل 

�صيا�صًيا  ُبعًدا  لها  الأّن  اأهمية 

وع�����ص��ك��رًي��ا واج��ت��م��اع��ًي��ا 

حقبات  اإىل  وت��ع��ود  وثقافًيا، 

خمتلفة. كما جند يف اجلناح 

اأر�ش  وحجج  وم�صتندات  و�صايا 

متنوعة. 

التاريخية  الوثائق  بني  من 

بخط  وهي   1614 العام  اإىل  تعود  وثيقة 

االأمري فخر الدين املعني الثاين وممهورة 

الع�صائر  فيها  ُيخر  وختمه،  بتوقيعه 

تو�صكانا  يف  تكرميه  عن  له  التابعة 

مع  تواأمة  على  وهي  اليوم،  )فلورن�ش 

بلدة بعقلني(.

ثمة وثيقة اأخرى مذّيلة بتوقيع االأمري 

ب�صري الثاين الكبري تعود اإىل العام 1246 

حماده  الآل  االأمري  فيها  ويجيز  هجري، 

و�صواحيها،  بعقلني  وحكم  االإقطاع 

واإقليم التفاح واإقليم اخلروب و»ال�صماء 

فوقهم«، كما جاء يف ن�ش الوثيقة.

املوؤّرخ طلعت  يف ختام اجلولة، يخرنا 

يف  يتحّول  ���ص��وف  ال�����ص��راي  اأّن  ح��م��اده 

لالأبحاث  ثقايف  مركز  اإىل  امل�صتقبل 

اإىل  الهند�صية  وال��درا���ص��ات  التاريخية 

جانب كونه متحًفا.

متاحف يف بالدي
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الرقيب اأول

مرق�ش يو�سف ا�سطفان

الرقيب 

اأحمد عادل اإبراهيم

تويّف  الذي  اإبراهيم  عادل  اأحمد  الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ 2018/12/10.

- من مواليد 1982/8/23 يف عني الزيت – حمافظة عكار.

- تطّوع يف اجلي�ش اعتباًرا من 2006/9/4.

- من عداد فوج التدخل ال�صاد�ش.

- حائز:

• و�صام احلرب.
• و�صام التقدير الع�صكري.

• و�صام مكافحة االإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش اأربع مّرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش اأربع مّرات.

• تهنئة قائد الفوج.
- متاأهل وله ولدان.

الرقيب اأول 

�سامر ح�سني ال�سّناوي

 نعت قيادة اجلي�ش الرقيب 

اأول �صامر ح�صني ال�صّناوي الذي 

تويّف بتاريخ 2018/10/31.

يف   1977/1/5 مواليد  من   -

اجلديدة – حمافظة عكار.

اعتباًرا  اجلي�ش  تطّوع يف   -

من 1998/11/25.

منطقة  طبابة  عداد  من   -

م�����ص��ت��و���ص��ف   – ال�����ص��م��ال 

طرابل�ش.

- حائز:

• و�صام احلرب.
• و�صام التقدير الع�صكري.

اللبناين  • و�صام اال�صتحقاق 
من الدرجة الرابعة الرونزي.

• و�صام مكافحة االإرهاب.
الداخلية  وزي���ر  تهنئة   •

والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش 
خم�ش مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 
ت�صع مّرات.

رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  ت��ه��ن��ئ��ة   •
االأركان للعمليات.

• تهنئة قائد منطقة.
• تهنئة قائد لواء مّرتني.

• تهنئة قائد كتيبة.
• تهنئة رئي�ش مكتب.
- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ا�صطفان  يو�صف  مرق�ش  اأول 

الذي تويّف بتاريخ 2018/10/30.

 1967/11/22 مواليد  من   -

 – را�صيا  ق�صاء   – احلو�ش  يف 

حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.1987/11/5

م��دي��ري��ة  ع������داد  م����ن   -

املخابرات.

- حائز:

• و�صام احلرب.
• و�صام مكافحة االإرهاب.

• و�صام التقدير الع�صكري.
الداخلية  وزي���ر  تهنئة   •

والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش 
�صبع مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 
اأربع مّرات.

• تهنئة مدير املخابرات.
اأرب��ع  ل���واء  ق��ائ��د  تهنئة   •

مّرات.

- متاأهل وله ولد واحد.

الرقيب اأول يو�سف ح�سني العبد

الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

الذي  العبد  يو�صف ح�صني  اأول 

تويّف بتاريخ 2018/11/17.

- من مواليد 1971/3/25 يف 

 – را�صيا  ق�صاء   – عرب  عني 

حمافظة البقاع.

اعتباًرا  اجلي�ش  تطّوع يف   -

من 1992/4/9.

- من عداد مقّر عام منطقة 

البقاع.

- حائز:

• و�صام مكافحة االإرهاب.
• و�صام التقدير الع�صكري.

اللبناين  • و�صام اال�صتحقاق 
من الدرجة الرابعة الرونزي.

• امليدالية الع�صكرية.
الداخلية  وزي���ر  تهنئة   •

والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش 
�صبع مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 
24 مّرة.

• تهنئة قائد املقّر.
• تهنئة قائد لواء.
• تهنئة قائد فوج.

- متاأهل وله اأربعة اأوالد.





زائرًة بعد  ال�صديقات  اإحدى  اأم�ش  اأتتنا   

عرفُتها  ال�صديقة  ه��ذه  طويل.  غياب 

ا، وكانت هي يف مقتبل  مذ كنت �صابًّ

متنا�صقة  الوجه  �صبيحة  �صبّية  العمر، 

تتكّلم  اأنها  عيبها  لكّن  الق�صمات. 

يهّم  ال  مّما  كالمها  واأك��ر  كثرًيا، 

مبعنى  بعيد.  اأو  قريب  م��ن  ال�صامع 

كّلما  وكنت  ترثر.  الفتاة  هذه  اآخر، 

فجاأًة  خاطري  اإىل  قفزْت  جال�صُتها، 

»اإذا  نحو:  حفظُتها،  واأم��ث��ال  ِحَكم 

فال�صكوت  ة  ف�صّ من  الكالم  ك��ان 

و�ِصرْت  العامِل  زين  و»ال�صمت  من ذهب«، 

ال  ل�صانه  حتت  خمبوء  و»املرء  اجلاهل«، 

حتت طيل�صانه«، وح�صرين قول ال�صاعر:

خرُي الكالِم قلي����������ُل

على كثرٍي دليُل

ويف الكالِم ُف�صوٌل

وفيِه قاٌل وقي����ُل.

ال�صكل  كمال  لينا  يف  اجتمع  واإذ 

اأبي  قول  فيها  �صّح  فقد  العقل،  ونق�ش 

نوا�ش:

فخرُي ذا ب�صرِّ ذا

واإذا اللُه قد عفا.

اأجد  م��ّرة،  ك��ّل  يف  كنت،  لكنني   

�صغرية.  زال��ت  »ما  االأع���ذار:  ل�صديقتنا 

للعمر حّق. غًدا تكر وتن�صج، ومت�صك 

اجلمال.  هذا  جانب  اإىل  الِعلم  بنا�صية 

واأّي تاج اأعّز من هذين!!«.

و�صافرت  وت��زّوج��ت،  »لينا«،  وك��رت   

بنيًنا  واأجنبت  اأو�صرتاليا،  اإىل  زوجها  مع 

الأكر  اأخبارها  انقطاع  وبعد  وبنات. 

من ثالثني عاًما، عادت و�صاألت عّنا. ال 

اأعرف كم مّرة زارت لبنان من قبل ومل 

ت�صاأل. لكن هذه املّرة �صاألت، واّت�صلت، 

بها  فرّحبنا  بيتنا؛  يف  ت��زورن��ا  وج��اءت 

عندما  ذهلُت  وك��م  ترحيب.  اأجمل 

اأي���ن ذل��ك اجلمال  األ��ل��ه  راأي��ت��ه��ا!! ي��ا 

االأقحوانة  تلك  َذَوْت  كيف  االأّخ��اذ!! 

وجّفت عروقها! ال، هذه املراأة التي اأمامي 

اأعرفها  كنت  التي  لينا  لي�صت  اليوم 

النجالوان  العينان  بعيد.  زم��ن  منذ 

حمجَرين  فوهتا  ابتلعتهما  اخل�صراوان 

عميَقني. والوجه الن�صر كاأمنا عركْته 

ال  جت��ّع��دات  فيه  فخّلفت  قوّية  ك��ّف 

لون فيها وال حياة. لكن عندما بداأت 

�صديقتنا تتكّلم من دون توّقف وتقفز 

راب��ط،  غري  من  اآخ��ر  اإىل  مو�صوع  من 

قلُت والله لو �صمعُتها تتكّلم بني اآالف 

اأما  تتغرّي  الوجوه  واإّن  لعرفُتها،  الن�صاء 

كان  ما  ال��ورود  خري  واإّن  فال،  الطبائع 

اللون،  وبهت  ال��ورق  يب�ش  ف��اإن  عطًرا؛ 

بقي العطر. اأما لينا فال عطر كان وال 

ورق ولون بقي.

عن  و�صاألتها  عليها  �صّلمُت  بعدما   

وذهبُت  زوجتي  مع  تركُتها  اأحوالها، 

ت��ُدم  مل  خلوتي  لكّن  ���ص��اأين.  لبع�ش 

طوياًل، اإذ ما كادت القهوة حت�صر حتى 

احت�صائها؛  يف  للم�صاركة  ا�صُتدعيُت 

ترحيب  بعبارة  اأتلّفظ  اأن  وقبل  فجئت. 

قالت:  ال��ك��الم،  لينا  ت��وّل��ت  ج��دي��دة، 

»زوجتك هذه مالك من دون جناحني. 

االأر���ش  على  يكونون  ق��د  واملالئكة 

فوق.  اإىل  اأنظْر  ال�صماء.  يف  هم  مثلما 

اأترى هذه النجمة الالمعة املنفردة؟ هذه 

رّبْتنا-  لقد  م�صاء.  كّل  اأ�صامرها  اأّمي. 

غرفتا  �صغري:  بيت  يف  الله-  رحمها 

هكذا  ومطبخ.  ا�صتقبال،  وغرفة  نوم، 

لكن  �صيعتنا.  بيوت  معظم  كانت 

قامت.  كثرية  عالية  اأبنية  ثّمة  اليوم 

الزمن تغرّي. االأر�ش تغرّيت، حتى املناخ. 

ا  حارًّ لبنان  يف  حزيران  �صهر  يكن  مل 

بهذا املقدار من قبل. لكّن احلرارة هنا 

اأو�صرتاليا يف  التي ت�صرب  ُتقا�ش بتلك  ال 

هو  عندكم  ال�صيف  و�صباط.  كانون 

عندكم.  �صتاء  و�صيفنا  عندنا.  �صتاء 

بال�صورت.  نويل  بابا  ياأتي  اأو�صرتاليا  يف 

ما زال االأطفال يعتقدون اأنه يهبط عند 

اأنا  املدفاأة.  داخون  عر  الليل  منت�صف 

اأحّبها، الأنها  اأُِقم يف بيتي مدفاأة. ال  مل 

ي�صايقني.  الدخان  دخاًنا.  الغرفة  متالأ 

اأدّخن  الثالثينات من عمري كنت  يف 

فما  اليوم  اأما  النهار.  يف  كاملة  علبة 

باأ�صابعي.  ال�صيجارة  اأم�صك  ع��دُت 

ق�سة ق�سرية
يكتبها: العميد الركن املتقاعد اإميل منذر
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خطرة،  اأم��را���ش  اإىل  ي����وؤّدي  ال��ت��دخ��ني 

االأدوية  على  تعبنا  اأموال  اإنفاق  وبالتايل 

بيد طبيب  اأحًدا  الله  اأوقع  ال  والطبابة. 

اأو حكومة. اأتقول اإّن تاأليف احلكومة 

ال.  اأْن  اأقول  اأنا  و�صيًكا؟  بات  لبنان  يف 

رحمِك  �صوبه.  اللحاف  ي�صحب  كلٌّ 

الُلُحف  لنا  ت�صنع  كانت  اأّمي.  يا  الله 

هي  ال�صماء.  يف  االآن  اإنها  ال�صوف.  من 

ليلة.  اأ�صامرها كّل  التي  النجمة  تلك 

اأ�صمع �صوتها ت�صّبح الله مع املالئكة. 

��ا،  امل��الئ��ك��ة ه��م ع��ل��ى االأر�����ش اأي�����صً

وزوجتك هذه واحدة منهّن«.

يف  تقولني  م��اذا  منهم؟  اأم  منهّن   -  

باجلَدل  يوًما  اأ�صمعِت  املالئكة؟  جن�ش 

الذي كان يدور حول هذه امل�صاألة؟ �صاألُت 

ا على  وندمُت الأنني وجدُت نف�صي جمَرً

�صماع اجلواب. واأّي جواب!!

اأح��ّب اخلو�ش يف  ال  اأن��ا   - يف احلقيقة 

اأو  العبارة  هذه  ِذْك��ر  وال  املو�صوع،  هذا 

�صماعها حتى. نحن را�صدون وقد نتفّهم 

اأن نرّبيهم  اأوالد علينا  لنا  االأمر. لكْن 

واأال نف�صد اأخالقهم منذ  تربية �صاحلة، 

يف  نحن  ن�صلحه  ما  ولكن  �صغرهم. 

فاأّي  املدر�صة.  يف  املعّلمون  يف�صده  البيت 

معّلمني هم واأّي تربية هي!! ت�صّوْر اأنهم 

النافية  »ال  يف  ا  درو�صً للتالمذة  ي�صرحون 

ا�صمها  وخ��ره��ا.  وا�صمها  للجن�ش« 

اأال  �صوؤم.  كّله  وخرها  معيب،  والله 

ال  االأهل  جلان  اأّن  والغريب  ي�صتحيون؟! 

والله  هذا  احتجاج.  �صوت  لها  يرتفع 

اآخر االأزمنة.

فقالت  �صحكة؛  مني  اأفلتت  عندئٍذ   

ما  البلّية  ���ص��ّر  اإّن  »اإ���ص��ح��ْك.  لينا: 

ُي�صحك. اأتعرف؟ ال�صحك ُيطيل العمر. 

ال�صموات  الله خالق  بيد  االأعمار  اأّن  اإال 

الزمن  هذا  يف  اأ�صبحت  االأر�ش  واالأر���ش. 

تّفاحة  ُمعٍد:  والف�صاد  فا�صدة.  ال��رديء 

�صاحلات.  مئة  تف�صد  مهرتئة  واح��دة 

واح��دة  ت�صلح  ال  �صليمة  تّفاحة  ومئة 

التفاح  مزارعو  هم  م�صاكني  فا�صدة. 

اأ�صداء  اأتعابهم!  ل�صياع  يا  لبنان.  يف 

خ�صارتهم و�صلت اإلينا يف اأو�صرتاليا. اأين 

الدولة تعّو�صهم ما خ�صروه! على اأّي حال 

وفيها  ربح  التجارة: فيها  فالزراعة مثل 

خ�صارة. ولكن ما يفيد االإن�صان اإذا ربح 

العامَل وخ�صر نف�صه! النف�ش اأّمارة بال�صوء 

دائًما. لذلك«...

 - اأعتذر منِك اأيتها ال�صديقة. هكذا 

اآُخ��ذ  اأن  غري  من  واأ�صفت  قاطعُتها، 

احلديث  طَرف  جتذب  اأن  خمافة  ا  نَف�صً

يُعد  مل  ُملّح  عمل  والله  »ل��دّي  جم��ّدًدا: 

اإىل  ان�صحبُت  ثم  التاأجيل«.  يحتمل 

من  خال�صي  على  رّبي  �صاكًرا  غرفتي 

ممكن.  راأ�ش  وجع  باأقّل  اجلل�صة  هذه 

كان  التي  زوجتي  هّم  حملُت  لكّني 

ُاَخ��ر  �صاعات  لثالث  ت�صر  اأن  عليها 

قبل اأن تن�صرف �صديقتنا موّدعًة وواعدًة 

بزيارة ثانية قريبة.

حتى  يتال�صى  راأ���ص��ي  وج��ع  ك��اد  م��ا   

اأتاين زائر اآخر من غري ميعاد. اإنه ر�صتم 

املعروف يف القرية ب�صطحاته. وخمافة اأن 

وت�صّلق  املحيطات  اأعماق  بغو�ش  يبداأ 

اأدراج ال�صماء واكت�صاف غابات االأمازون 

التحّكم:  بجهاز  التلفاز  اأدرُت  العذراء، 

»ل����َر اأي����ن اأ���ص��ب��ح��ت اال���ص��ت��ع��دادات 

غزو  اأن  يبدو  الكويت.  يف  االأمريكية 

العراق بات و�صيًكا... �صوارزكوف ينام 

راأ�صه يدور ت�صاوؤل واحد: ماذا  وينه�ش ويف 

لو بداأت احلرب االآن؟«.

الرو�صي يعرف ماذا يفعل.   - هذا الدّب 

القي�صر يثق فيه ثقة عمياء. لذا اأقول اإن 

االأمريكيني �صيقعون يف م�صيدته.

 - ر�صتم �صديقي، حبيبي. �صوارزكوف 

هذا هو القائد العاّم للقّوات االأمريكية. 

ا�صمه كاأ�صماء الرو�ش، لكنه اأمريكي. 

اأّي قي�صر تتكّلم!! نحن  اإنك على  ثم 

منذ  وىّل  القيا�صرة  وزمن   ،2003 العام  يف 

الثورة البول�صفية يف العام 1917 يا رُجل.

األعب  كنُت  اأع���رف!!  ال  اأتظّنني   -  

و�صحك.  اأج���اب  قلياًل،  باأع�صابك 

امل�صحكة  االألعاب  هذه  ما  اأ�صاف:  ثم 

امل�صاكني!  اجلنود  هوؤالء  يحملها  التي 

اأولي�صت بنادق م 4 ال�صريعة العطب؟

 - بل م 16.

 - اأين هي من تلك التي كان يحملها 

با�صا!  ابراهيم  اأّيام  الله-  رحمه  جّدي- 

كانوا ي�صّمونها ابراهيمية ن�صبًة اإليه.

من  خرج  �صديقي  يا  با�صا  ابراهيم   -  

يف  ج��ّدك  اأك��ان   ،1840 العام  يف  لبنان 

جي�صه؟!!

 - عفًوا، اأّيام الفرن�صيني.

 - هذا معقول اأكر.

 - لقد كان، رحمه الله، اأمهر قّنا�ش 

قمي�صه،  الفرن�صية.  ال�صرق  فرقة  يف 

للنيا�صني  يّت�صع  يُعد  مل  ال�صدر،  لناحية 

وامل���ي���دال���ي���ات ال��ت��ي 

تقديًرا  اإّياها  منحوه 

ومهارته.  ل�صجاعته 

ا�صتدعاه  م��ّرة  وذات 

اإىل  ال���ف���رق���ة  ق���ائ���د 

م��ك��ت��ب��ه وه����ّن����اأه 

له:  وق���ال  ا،  �صخ�صيًّ

اّت����ك����ايل ع��ل��ي��ك 

وح���دك ي��ا ���ص��اك��ر. 

هوؤالء االأوالد يف الفرقة 

ال يفيدونني يف �صيء.

ا؟  - اأحقًّ

ما  ت�����ص��األ��ن��ي  مل   -  

كان �صبب التهنئة.

 - ما كان؟

 - ث��ّم��ة ق��ّن��ا���ش يف 

الذي  الثالث  الفيلق 

جمال  ي��ق��وده  ك��ان 

با�صا...

يا  الرابع  الفيلق   -  

ر�صتم.

القّنا�ش  ذلك  ل�صاين.  زّل  لقد   - عفًوا. 

حم��راب  يف  مكمنه  جعل  ق��د  ك��ان 

الطرقات  اإح���دى  على  ي�صرف  ح�صني 

كان  فما  الفرقة.  مع�صكر  اإىل  املوؤّدية 

عليه  يطلق  اإال  مي��ّر  خ��ّي��ال  اأو  راج��ل 

غري  من  الكثريين  اأ�صاب  وقد  النار. 

عنا�صر  م��ن  اأح���د  منه  يتمّكن  اأن 

طلب  القائد،  �صر  عيل  ومل��ا  فرقتنا. 

قال  يومذاك  عليه.  الق�صاء  جّدي  من 

اأريد  له: »ال اأعرف ما عليك اأن تفعل. 
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اليوم«. فما كان من  الرُجل  راأ�ش هذا 

جّدي- طّيَب الله ثراه- اإال اأن اأعّد ح�صوة 

النحا�صية  اخلرطو�صة  م��الأ  قوّية  ب��ارود 

للر�صا�صة،  ال��ف��راغ  بع�ش  ت��ارًك��ا  بها 

على  البندقية  و�صند  مرتفًعا،  ت�صّلق  ثم 

وق��ال:  خلفها،  انبطح  واطئة  �صخرة 

و�صغط  و�صّدد  األله«.  يا  يدك معي  »�صْع 

خوذة  تخرتق  الر�صا�صة  واإذا  الزناد.  على 

اأتعرف  راأ���ص��ه...  وتفّجر  الرتكّي  ذلك 

كم كانت امل�صافة؟

 - كم؟

يون�ش يف  بيت عبده  يبعد  ما  مقدار   -  

مزرعة  عن  ال�صرق  جلهة  ال�صيعة  اأّول 

الدواجن جلهة الغرب.

 - خم�صة اآالف مرت!!

 - رمبا كانت اأقّل بب�صعة اأمتار.

 - ر�صتم!!

 - ح�صًنا. لَنُقْل اإنها ت�صاوي اأربعة اآالف 

و�صبعماية مرت. مَب اأُق�صم لك؟

م. يبدو اأنه كان   - �صادق من غري ق�صَ

اأَويتحّدثون  اإن�صان.  جلّدك عينا �صقر ال 

بعد عن زرقاء اليمامة!!

ا.  - واإليك عن جّدي هذه الرواية اأي�صً

يف  يل  ترويها  اأن  ميكنك  اإ�صمْع.   -  

فر�صة ثانية. االآن دعنا ن�صغي اإىل وجهة 

خبري  اإنه  يجري.  ما  يف  الرُجل  هذا  نظر 

ا�صرتاتيجي م�صهود له.

ر�صتم  ق���ال  ا���ص��رتات��ي��ج��ي!!  خ��ب��ري   -  

واأردف:  ا�صتنكاًرا،  راأ�صه  وهّز  مبت�صًما 

هناك  �صيحدث  ما  تعرف  اأن  اأردَت  اإذا 

بكّل تاأكيد، فاأنا اأخرك.

�صيقول  ما  ن�صمع  دعنا  اأرج���وك،   -  

اخلبري.

م�ص�ش،  على  �صاحبي  �صكت  عندئٍذ   

ملحاورته:  »اخلبري«  قال  مثلي.  واأن�صت 

نهر  ه��ذا  اخلريطة.  اإىل  معي  »انظري 

الطويلة  ع�صاه  براأ�ش  ومّر  هنا«،  دجلة 

مانع  ه��ذا  وت��اب��ع:  النهر،  جم��رى  على 

ال��ق��ّوات  ح��اول��ت  اإذا  ق����وي.  طبيعي 

االأمريكية اجتيازه، ف�صتتكّبد خ�صائر 

تعود  اأن  قبل  والعتاد  االأرواح  يف  فادحة 

اأدراجها مهزومًة �صّر هزمية.

 - ولكن اأال تعتقد، ح�صرة اخلبري، اأن 

مهمة  عوائق  ت�صّكل  تُعد  مل  االأنهار 

اأمام اجليو�ش الكرى كجي�ش الواليات 

املّتحدة؟

 - دجلة لي�ش جمّرد نهر عادي. جمراه 

�صّفَتيه  اإن  اأق��ول  لذلك  وعميق.  وا�صع 

�صتغرقان بالدماء.

 عندها نه�ش �صديقي ر�صتم من مقعده 

فيه  يف  ل�صانه  حب�ش  �صايقه  بعدما 

التلفاز  فاأطفاأُت  وان�صرف؛  ووّدع  طوياًل، 

الثاين  اليوم  وخرجت. وكم فوجئُت يف 

مذيع  و�صمعُت  تلفازي  اأدرُت  عندما 

فجًرا  الرابعة  »ال�صاعة  يقول:  االأخبار 

من  بغداد  االأمريكية  القّوات  دخلت 

دون مقاومة ُتذكر. وما اأذهل العامَل اأن 

خم�صة اآالف دّبابة حديثة الطراز اختفت 

اأين  واح��دة.  قذيفة  تطلق  اأن  غري  من 

واألوية  واملدافع  الطائرات  اأين  الدّبابات؟ 

اأحد  ال  �صالح؟  باأحدث  املجّهزة  اجلي�ش 

يعلم. ال اأحد ي�صّدق ما ح�صل«.

اعتقد  رمّبا  خبرينا  اإن  قلُت  يومذاك   

اأن احلرب اليوم ما زالت بال�صيف والرمح 

والقو�ش وال�صهم، وو�صيلة النقل فيها هي 

اجلمل واحل�صان. ولكن حتى لو كان 

كذلك، اأفَلْم يخطر ببال هذا العبقري 

الذي  هوالكو  على  تع�َش  مل  بغداد  اأن 

عراة،  حفاة   1258 عام  جي�صه  دخلها 

عظمى  دول���ة  ع��ل��ى  متتنع  فكيف 

ومركباتها  حميط  كّل  يف  غّوا�صاتها 

املّريخ!!  �صطح  على  حّطت  الف�صائية 

ملُت  م��ا  ب��ق��در  وال��ل��ه،  ����ه،  اأمُلْ مل  اأين  اإال 

ي�صّدقونه  زالوا  ما  الذين  احلمقى  اأولئك 

�صا�صات  ع��ل��ى  م��ن��ظ��ًرا  وي�صتقبلونه 

اأفما  العجب!!  اأين  ولكن  حمّطاتهم. 

العّرافني  قراءات  اإىل  ي�صغون  النا�ش  زال 

ولو  واحل�صى  بالرمل  وال�صاربني  واملنّجمني 

اأخطاأ الواحد منهم مّرة ومّرتني وثالًثا!! 

اآه ما اأخّف حديثك على االآذان والقلوب 

يا لينا اأمام اأحاديث هوؤالء!!

 مل��اذا اأخ��رُت��ك��م ب��ك��ّل ه��ذا ال��ي��وم؟ 

النا�ش  اإّن يف  الأقول لكم  به  اأخرتكم 

و�صامر  وامل��ّدع��ي،  وال��رث��ار،  اجل��اه��ل، 

الِعلم  جمَع  َمن  فيهم  وقلَّ  االأذّي���ة... 

مل  ف��اإن  وال��ت��وا���ص��ع.  والطيبة  والفهم 

فخري  هوؤالء،  من  �صاحب  للمرء  يكن 

كتاًبا  ويفتح  النا�ش،  عن  يبتعد  اأن  له 

مفيًدا؛ فهو خري جلي�ش واأني�ش.
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وتق�صم ح�صب  ال�صاقني  اأوردة  دوايل  اإىل حد ما  البوا�صري  ت�صبه 

نوع االأوردة املتدّلية اإىل بوا�صري خارجية واأخرى داخلية.

 البوا�صري اخلارجية هي جتمعات دموية لالأوردة على �صكل 

مالحظتها  ميكن  ال�صرج،  بفتحة  حميطة  �صغرية  طّيات 

فت�صبب  ويكر،  حجمها  يزداد  قد  اخلارج،  من  وم�صاهدتها 

ال�صغط واحلكة واالآالم ال�صديدة، باالإ�صافة اإىل النزف الدموي.

اأما البوا�صري الداخلية فتكون مغطاة ب�ن�صيٍج طالئي ولي�ش 

لكنه  باالأمل  ال�صخ�ش  ي�صعر  ال  ولذا  ح�صّية،  م�صتقبالت  لها 

وقد  ورذاذ،  قطرات  هيئة  على  فاحت  اأحمر  بلوٍن  اإدماء  يعاين 

حتدث اإفرازات خماطية وحّكة حول ال�صرج.

اأربع درجات ح�صب م�صتوى تدّليها  مّت ت�صنيف البوا�صري اإىل 

)هبوطها من داخل امل�صتقيم()الر�صم البياين االأول(:

الدموية،  االأوعية  يف  تدلٍّ  اأو  هبوط  يوجد  ال  االأوىل:  الدرجة   •
اإمنا فقط تكون بارزة.

عودة  مع  التّرز،  اأثناء  يف  التديل  يح�صل  الثانية:  الدرجة   •
االأوعية تلقائًيا اإىل مكانها.

• الدرجة الثالثة: يح�صل التديل يف اأثناء الترز من دون عودة 
االأوعية اإىل الداخل اإال بعد ال�صغط عليها يدوًيا.

اإعادة  عن  العجز  مع  اخلارج  اإىل  التديّل  الرابعة:  الدرجة   •
االأوعية اإىل الداخل يدوًيا.

العوامل التي تت�سبب يف ظهور البوا�سري

ولكن  معروفة،  البوا�صري غري  الأعرا�ش  الدقيقة  االأ�صباب  اإّن 

االآلية العامة حلدوثها هي عرقلة مل�صار الدم ما يوؤدي اإىل جتّمعه 

بطريقٍة غري طبيعية، االإم�صاك ال�صديد هو من اأخطر العوامل 

التي توؤدي اإىل ظهورها بنوَعيها )الداخلية واخلارجية(، اإ�صافة 

لفرتاٍت طويلة  اجللو�ش  ومنها:  ا  اأي�صً اأخرى مهمة  عوامل  اإىل 

على املقعد، حاالت احلمل والوزن الزائد، 

�صرب  قلة  ج��ًدا،  الثقيلة  االأ�صياء  رفع 

ال�صوائل وال�صعال احلاد.

م�ساعفات البوا�سري

اأبرز هذه امل�صاعفات ما ياأتي:

• �صقوط ال�صرج نتيجة ترّهل الع�صالت 
املحيطة به.

• فقر الدم الناجت عن النزيف امل�صتمر.
نتيجة  وحميطه  ال�صرج  يف  التهاب   •
البوا�صري  م��ن  امل�صتمرة  ل���الإف���رازات 

املت�صخمة.

• جتّلط الدم يف البوا�صري.

الت�سخي�ش

بالفح�ش  ع��ادًة  املر�ش  ت�صخي�ش  يتّم 

واملنطقة املحيطة، باالإ�صافة  ال�صرج  اأي معاينة  العادي،  الطبي 

ا�صتخدام  ميكن  احلاجة  وعند  املر�ش،  اأعرا�ش  حتليل  اإىل 

اإ�صابة  اأّن ظهور دم يف املخرج ال يعني  املنظار. وجدير بالذكر 

الدم،  ظهور  ت�صبب  عديدة  حاالت  فهناك  بالبوا�صري،  املري�ش 

ومن واجبات الطبيب اجلّراح اأن ي�صّخ�ش احلالة.

العالج

الذي  والو�صع  نف�صها،  اإىل احلالة  ا�صتناًدا  البوا�صري  يتّم عالج 

الطبيب  يراجعون  املر�صى  من  والكثري  املري�ش.  فيه  يكون 

بعد فرتة طويلة من ظهور العوار�ش، وهذا ما يفاقم امل�صكلة، 

�صعور  فور  املخت�ش  اجلّراح  الطبيب  مراجعة  ب�صرورة  نن�صح  لذا 

املري�ش باالأعرا�ش.

هناك نوعان من العالج وفق نوع البوا�صري ودرجة االإ�صابة:

• املعاجلة الدوائية )للدرجات اخلفيفة(:
اإىل  اللجوء  قبل  الدوائي  العالج  ا�صتخدام  اإىل  االأطباء  مييل 

العالج اجلراحي، فالبوا�صري الداخلية من الدرجة االأوىل والثانية 

واملراهم  الدموية  لالأوعية  املقب�صة  االأدوي��ة  با�صتعمال  تعالج 

وامللّينات. كذلك ين�صح باالإكثار من تناول االأطعمة الغنية 

باالألياف الغذائية وال�صوائل. كما اأّن ا�صتخدام احلّمام املقعدي 

الدافئ وجتّنب حمل اأ�صياء ثقيلة ي�صاعد يف تخفيف االإزعاج.

يف حال ف�صلت تلك االإجراءات يكون التدخل اجلراحي هو 

احلل االأخري.

• العالج اجلراحي:
وللذين  والرابعة،  الثالثة  املرحلة  يف  اجلراحي  العالج  يعتمد 

اجلراحية  الطرق  وتت�صابه  ب��االأدوي��ة.  العالج  معهم  ف�صل 

لها  املغذية  الدموية  االأوعية  ربط  مع  باإزالتها  البوا�صري  لعالج 

البا�صور  ا�صتئ�صال  اأو  الكهربائي(  )الكّي  الكّي  كا�صتخدام 

خدمات طّبية
اإعداد: الرائد الطبيب ح�سام اأبرت
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من  خم��دات  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  البوا�سري 

االأوعية  من  �سبكة  بداخلها  رخوة  اأن�سجة 

ال�سرجية،  القناة  يف  تربز  الوريدية،  الدموية 

تتعر�ش  ما  غالًبا،  ال�سرج.  فتحة  يف  وحتديًدا 

وهي  والتجّلط��ات...  لاللتهاب��ات  البوا�سي�ر 

مرحلة  يف  االأر���ش  �سكان  ن��سف  ت�سي�ب 

من  الكثري  لهم  وت�سبب  حياتهم،  من  ما 

امل�ست�سفى  اأّن  املفرح  اخلرب  واالإزع��اج.  االأمل 

الع�سكري املركزي ي�ستخدم التقنية االأحدث يف 

العالج، وهي املوجات ال�سوتية...

امل�ست�سفى 

الع�سكري املركزي 

يعالج البوا�سري 

باملوجات ال�سوتية: 

وداًعا لالأمل



عن طريق التدبي�ش.

م�صاعفات  اجل��راح��ي��ة  وللعالجات 

وم��ن��ه��ا: ال��ن��زي��ف ال���دم���وي، ال��ع��دوى، 

واالأمل  البول،  احتبا�ش  ال�صرج،  ت�صّيق 

الذي يو�صع داخل  الفتيل  واالنزعاج من 

حل�صول  �صئيل  احتمال  وهناك  ال�صرج. 

م�صاعفات اأخرى.

عالج البوا�سري بوا�سطة املوجات 

ال�سوتية والربط ال�سرياين

املركزي  الع�صكري  امل�صت�صفى  يعتر 

رائ�����ًدا يف ه���ذا امل���ج���ال، وم���ن اأف�����ص��ل 

البوا�صري  لعالج  لبنان  يف  امل�صت�صفيات 

تدريب  بعد  ال�صوتية،  املوجات  بوا�صطة 

يف  التقنية  ه��ذه  على  ج��ّراح��ني  اأط��ب��اء 

خ�صعت  وق��د  اأوروب���ي���ة.  م�صت�صفيات 

التقنية  ه��ذه  يف  امل�صتخدمة  االأج��ه��زة 

نتائجها  اأّن  اأثبتت  كثرية  لدرا�صات 

القدمية،  اجلراحات  نتائج  من  اأف�صل 

جمال  يف  احلديثة  اخل��ي��ارات  من  وه��ي 

عالج البوا�صري. 

تعتمد التقنية على ا�صتخدام موجات 

دوبلر(  الرتدد )جم�ّش  �صوتية عالية  فوق 

الذي  ال�صريان  مو�صع  على  للك�صف 

ثم  ومن  وحتديده،  بالدم  البا�صور  يغّذي 

تدفق  ليقّل  وربطه  خياطته  اإىل  ي�صار 

اإىل  يوؤدي  الثاين( ما  البياين  الدم )الر�صم 

البوا�صري بعد العملية مبا�صرة  انكما�ش 

الأ�صلوَبي  خالًفا  ا�صتئ�صالها،  دون  من 

اجلراحة التقليدية اأو التدبي�ش املحيطي 

االأوعية  كل  فقدان  اإىل  يوؤديان  اللذين 

ي�صبب  ما  اجلراحة  منطقة  يف  الدموية 

الكثري من امل�صاعفات.

وفوائدها  التقنية  ه��ذه  مميزات  من 

العملية  من  الناجتة  االآالم  اأّن  ا،  اأي�صً

اأخف واأقل بكثرٍي من االأمل الناجت عن 

العمليات االأخرى.

كما اأنّها طريقة فعالة للتخفيف من 

والتوّرم،  واحلكة  النزيف  االأعرا�ش مثل 

وتتميز بالدقة العالية الأنها ت�صتخدم املوجات ال�صوتية ب�صكٍل 

دقيق وفّعال ما يوؤدي اإىل نتائج مذهلة )الر�صم البياين الثالث(. 

وا�صتئناف  نف�صه  اليوم  يف  امل�صت�صفى  مغادرة  املري�ش  وي�صتطيع 

احلياة والن�صاط الطبيعي يف غ�صون اأيام.

ا�صتئ�صال  يتّم  وال  جروح  اأي  العملية  عن  ينتج  ال  اأّن��ه  ومبا 

اأقل  جراحي  تلّوث  حدوث  اإمكان  ي�صبح  املخاطي،  الن�صيج 

عند  ا  خ�صو�صً التقليدية،  اجلراحات  يف  يح�صل  مما  بكثرٍي 

مر�صى ال�صكري واملر�صى الذين يعانون �صعف جهاز املناعة.
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الر�سم البياين الأول: 

�سورة تو�سيحية تظهر درجات البوا�سري الداخلية.

فوق  موجـات  با�ستخـدام  ال�سـريــان  مو�ســع  حتديد  الثاين:  الـبـيـانـي  الـر�ســم 

�سوتية (جم�ّس دوبلر) وخياطته.

1

3

2

4



الوعود  اأّن  حمّمد  اأول  املوؤهل  يوؤكد 

الع�صوائية واالأهداف غري املدرو�صة باإمعان 

ال  كونها  وتطبيقها  التزامها  ي�صعب 

ترتكز على اأ�ص�ٍش �صليمة واأبرزها تقدير 

االإمكانات الذاتية، باالإ�صافة اإىل حتديد 

العراقيل والتزام جدول زمني حمدد. وهو 

يعر�ش يف هذا االإطار بع�ش النماذج التي 

اأهدافهم  و�صع  يف  االأزواج  اأخطاء  تظهر 

وطرق ت�صحيحها.

 

و�سع اأهداف واقعّية

والدة  ل��دى  �صهى  زوج��ت��ه  رب��ي��ع  وع��د 

باأن  �صنوات،  �صت  منذ  الثالث  طفلهما 

التغيري  مع  ين�صجم  اأكر  بيًتا  ي�صرتي 

الذي ا�صتجد يف العائلة، وهو مل يِف بوعده 

حتى اليوم، االأمر الذي �صّبب له خالفات 

اإّنه  بالقول  ربيع  يّرر  زوجته.  مع  حاّدة 

موّظف ذو راتب حمدود بالكاد يكفيه 

ولي�ش  للعائلة،  ال�صرورية  احلاجات  ل�صد 

تق�صيط  م�صروع  يف  الدخول  باإمكانه 

طويل االأمد.

و�صع  اأّن��ه  ربيع،  فيه  وقع  الذي  اخلطاأ 

يف  للتحقيق  قابل  غري  كبرًيا  هدًفا 

االأزواج  ُين�صح  ل��ذل��ك،  املنظور.  امل��دى 

قدراتهم  تنا�صب  واقعّية  اأه��داٍف  بو�صع 

هو وهي
اإعداد: رميا �سليم �سوميط
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حتقيق الأهداف 

والتزام الوعود:

النجاح حليف 

الواقعيني واملثابرين

الزوجة  �ساأكون  العام،  هذا  »يف 

املثالية... واأنا �ساأكون الرجل الذي 

ن�سافر  �سوف  عليه...  دين  حُت�سَ

يف الرحلة التي طاملا حلمنا بها...

جديدة...«  �سيارة  ن�سرتي  �سوف 

من  الكثري  يتبادلها  خيالية  وعوٌد 

ال�سقف  عالية  واأهداٌف  االأزواج 

بداية  مع  الفرح  حلظات  يف  تولد 

ر �سيًئا  كل عام وال تلبث اأن تتك�سّ

خمّلفًة  الواقع  اأر�ش  على  ف�سيًئا 

اخليبة واأحياًنا االأمل.

كيف ميكن للزوجني اأن يحّققا 

يتبادالنها  التي  والوعود  االأهداف 

تظل  فال  عام  كل  اإطاللة  مع 

يجيب  �سوؤال  ورق؟  على  حرًبا 

النف�ش  علم  يف  االخت�سا�سي  عنه 

العيادي املوؤهل اأول عّمار حممد.

الخت�سا�سي يف علم النف�س العيادي

املوؤهل اأول عّمار حممد



بهم  يجدر  كما  الذاتية.  واإمكاناتهم 

اأن بع�ش االأهداف ال ميكن  اإىل  التنّبه 

اإّنها  بل  و�صحاها،  ليلة  بني  حتقيقها 

حتتاج اإىل و�صع جدول زمني يتم مبوجبه 

تنفيذ العمل على عّدة مراحل.

 

اإيجاد الو�سائل الالزمة لتحقيق الهدف

كثرًيا  ب��ك  �صاأهتم  اأّن��ن��ي  »اأع���دك 

العام«  هذا  يف  زوج  اأ�صعد  تكون  و�صوف 

ذكرى  يف  لزوجها  لني  اأّكدته  ما  هذا 

مازحها  اأ�صهر  عّدة  مرور  وبعد  ميالده، 

حتقيق  اأنتظر  زل��ت  »م��ا  بالقول:  يوًما 

وعدك يل يف عيد ميالدي«.

العناوين  خ��ط��اأ  يف  ل��ني  وق��ع��ت  ل��ق��د 

الكبرية الرّنانة التي ُت�صِعد االأذن من دون 

اأن تر�صي العقل. وقد كان االأجدى بها 

اأن حتّدد بو�صوح الو�صائل التي �صتعتمدها 

باأن  مثاًل  فتعده  بزوجها،  لالهتمام 

اأو  اأجواًء عائلية مريحة يف املنزل،  توؤّمن 

�ش املزيد من الوقت لن�صاطاتهما  اأن تخ�صّ

ل�صراء  الالزم  املال  توّفر  اأن  اأو  امل�صرتكة، 

الهاتف الذي طاملا رغب باقتنائه، اإلخ... 

فهناك اأمور ب�صيطة جتلب ال�صعادة اإىل 

اأو  كبرًيا  جهًدا  تتطلب  ال  وهي  املنزل، 

اإمكانات مادية �صخمة، واإمنا املطلوب 

فقط حتديدها بو�صوح و�صفافية.

 

حتديد العراقيل ومعاجلتها

اأع��واٍم  منذ  وع��ًدا  ومرينا  ناجي  تبادل 

ببناء منزل يف قريتهما اجلبلّية يق�صيان 

لكّنهما  عائلتهما  مع  ال�صيف  فيه 

ق�صرية  م��ّدة  بعد  هدفهما  عن  تخّليا 

تقول  واجهتهما.  التي  العراقيل  ب�صبب 

مرينا: لطاملا رغب زوجي يف بناء منزل يف 

القرية، لكننا ا�صطدمنا بعّدة عراقيل، 

اأولها اأّن االأر�ش التي �صيبنى عليها املنزل 

من  اأف��راد  وبني  بينه  م�صرتكة  كانت 

ميلك  يكن  مل  اأّن���ه  كما  عائلته، 

الوقت الكايف ملراقبة عمل البنائني عن 

كثب، فقّررنا التخّلي عن م�صروعنا.

يف  جنحوا  الذين  االأ�صخا�ش  معظم  اإّن 

الو�صول اإىل اأهدافهم هم مّمن متكنوا 

من حتديد العقبات التي تعرت�ش عملية 

االأي��دي  مكتويف  يقفوا  ومل  التنفيذ، 

منا�صبة  طرًقا  ابتكروا  واإمّن��ا  جتاهها 

م�صريتهم  وموا�صلة  عليها  للتغّلب 

باجتاه الهدف املحدد.

 

االإ�سغاء اإىل ما يريده االآخر

ال�صنة  راأ�ش  ليلة  زوجته يف  اأهدى عادل 

معظم  تتمنى  ق��د  امل��ا���ش  م��ن  طاقًما 

يتمكن  مل  لكّنه  اق��ت��ن��اءه،  الن�صاء 

املو�صوع  الزوجة  تو�صح  اإ�صعادها!  من 

عائلة  »نحن  قائلة:  نظرها  وجهة  من 

مي�صورة، لدينا ما يكفي من املال لتاأمني 

كل ما نرغب يف احل�صول عليه، لكننا 

يف املقابل ال نعي�ش حياة عائلية طبيعية، 

اإذ ال نق�صي ما يكفي من الوقت مًعا، وال 

نت�صارك م�صوؤولية اأوالدنا مًعا، الأن زوجي 

غائب عن املنزل يف معظم الوقت بداعي 

العمل، وقد اأو�صحت له مراًرا اإّنني واالأوالد 

نفتقد وجوده بيننا ب�صّدة. جّل ما نطلبه 

هو ق�صاء املزيد من الوقت مًعا كعائلة، 

حتى  اأو  م�صرتكة،  بن�صاطات  والقيام 

تناول الفطور اأو الع�صاء على مائدة واحدة 

كعائلة متما�صكة!«.

االأزواج  بع�ش  اأن  ج��ًدا  امل��وؤ���ص��ف  م��ن 

الإ�صعاد  اجل��ه��د  م��ن  الكثري  ي�صعون 

ال�صريك من دون اأن يتمّكنوا من ذلك 

ير�صيهم  ما  له  يقّدمون  اأنهم  وال�صبب 

�صخ�صًيا، بداًل من اأن ي�صغوا اإىل ما يريده 

هو منهم.

 

تطوير املهارات الذاتية

ال�صاطىء«  اإىل  نزهاتك  يف  »�صاأرافقك 

بوعدها  وفت  وقد  لزوجها،  لينا  اأّكدت 

لكّنها اأخفت عنه امللل الذي ت�صعر به 

خالل هذه النزهات. تقول لينا: »قّدمت 

فاأنا ال  ير�صيني،  وال  ير�صيه  وعًدا  لزوجي 

واأ�صعر مبلٍل كبري حني  ال�صباحة  اأتقن 

اأكون يف انتظاره على ال�صاطىء«.

اأن  يجب  االآخ��ر  اإر���ص��اء  يف  الرغبة  اإّن 

ال  ال���ذات ك��ي  اإر���ص��اء  م��ع  تتعار�ش  ال 

املن�صود.  للهدف  خمالفة  النتائج  تاأتي 

اأحد  يطّور  اأن  املمكن  من  كان  ف��اإذا 

الزوجني مهاراته الذاتية ملجاراة �صريكه 

يف هواياته، فهذا اأمٌر جيد وُين�صح به، اأما 

اأن ي�صارح  اإذا عجز عن ذلك، فيفرت�ش 

�صريكه بحقيقة موقفه.

حممد  اأول  املوؤهل  يوؤكد  اخلتام،  يف 

حتقيق  يف  واال�صتمرارية  االلتزام  اأهمية 

اإىل  املرء  ي�صعى  اأن  يجوز  ال  اإذ  االأه��داف، 

حتقيق هدٍف ما عند ال�صعور باحلما�صة 

لدى  اأو  ي��اأ���ش  حلظة  يف  عنه  ليتخلى 

فالنجاح  والعراقيل.  ال�صعوبات  مواجهة 

يخ�صون  ال  ال��ذي��ن  امل��ث��اب��ري��ن  حليف 

التحديات مهما عظمت.
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حتقيق الأهداف 

والتزام الوعود:



يُنفق االآباء واالأمهات اأموااًل طائلة على �سراء 

االألعاب والهدايا الأطفالهم، وي�سعرون باالأ�سى 

االأجمل  جلب  يف  رون  يق�سّ اأّنهم  اعتقدوا  اإذا 

الطفل  فاإغراق  مهاًل،  لكن  لهم.  واالأغلى 

بالهدايا لي�ش باالأمر ال�سحيح تربوًيا.

 

لوجت  �صفينيا  النف�ش  عاملة  ت��وؤك��د 

نف�صية  ُيرهق  الهدايا  من  االإكثار  اأّن 

الطفل. فالطفل الذي يح�صل على ع�صر 

هدايا مًثال ال يفرح باأي واحدة منها، الأّن 

يعرف  فال  داخله  ويتبدد  يت�صتت  الفرح 

اإىل اأي منها يوّجه فرحته.

االأط��ف��ال  طبيب  ي���رى  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

هدبرت رينز بولي�صرت، اأّن الهدايا ال ينبغي 

االحتفال  من  الرئي�ش  اجلزء  تكون  اأن 

االأكر  االأهمية  نعطي  بالعيد، فعندما 

االهتمام  اإىل  االأطفال  نوّجه  للهدايا، 

وقد  االأخ��رى،  امل�صاعر  واإهمال  باملاديات 

يرتقبونها  التي  العيد  فرحة  ذلك  ُيف�صد 

�صلوكهم  يف  ال�صيئ  تاأثريه  عن  ف�صاًل 

على املدى البعيد

 

ماذا يحتاجون فعاًل؟

حتى نفهم ما الذي يفعله جبل الهدايا 

ما  نعرف  اأن  يجب  االأطفال،  نف�صية  يف 

بالدرجة  والديهم  من  يحتاجونه  الذي 

الرتبوي  النف�ش  اأ�صتاذ علم  ي�صّدد  االأوىل. 

اأّن  على  ال�صياق  هذا  يف  كرينز  اآرم��ني 

متنحها  اأن  مي��ك��ن  ه��دي��ة  »اأك����ر 

وتفّهم  ورعايته  م�صاحبته  هي  لطفلك 

بحاجة  االأطفال  باأّن  ويذّكر  نف�صيته«، 

ين�صب.  ال  ع��اط��ف��ي  ن��ب��ع  اإىل  دائ��ًم��ا 

يف  الطفل  يكت�صبه  اأن  يجب  ما  فاأهم 

والثقة  اليقني  هو  االأوىل  عمره  �صنوات 

وذو  حمبوب،  اأّنه  من  والتاأكد  بالنف�ش 

االآخ��رون  يقدره  لوالديه،  كبرية  قيمة 

ويحرتمون �صخ�صيته. واإذا مل تكن هذه 

بني  موجودة  وال�صلبة  العميقة  العالقة 

�صيعانون  االأطفال  فاإّن  واأوالدهم،  االأهل 

لديهم  ترت�صخ  و�صوف  االإحباط  م�صاعر 

اإاّل  اأفكار �صلبية مثل، »اأنا ال قيمة يل 

مبا لدي« اأو »مل اأح�صل على الهدية التي 

غياب  اإّن  يل«.  قيمة  ال  اأنا  اإًذا  طلبتها 

من  العاطفية  االحتياجات  بني  التوازن 

يوّلد  جهة،  من  الهدايا  وكمية  جهة 

اإىل اال�صباع  لدى الطفل �صعوًرا باحلاجة 

املادي فقط، ويتنامى هذا ال�صعور ليطغى 

االأخ���رى.  امل�صاعر  م��ن  ع��داه  م��ا  على 

املق�صودة  العاطفية  االحتياجات  ومن 

واحلب،  باالحرتام،  االأطفال  �صعور  هنا، 

اإليهم،  ين�صتون  اأهلهم  وباأّن  والتقدير، 

ويقّدرون  ومب�صاعرهم  بهم  ويهتمون 

النف�صي:  الطبيب  ويتابع  اهتماماتهم. 

اخللل  هذا  عن  ي�صتعي�صون  »االأطفال 

امل��ادي��ة«.  واالأ���ص��ي��اء  ال��ه��داي��ا  بتجميع 

الهدايا  تفقد  ما  �صرعان  النتيجة  ويف 

اأهميتها لديهم مع الوقت، اأو بالعك�ش 

عليها،  بالكامل  اهتمامهم  ي�صّبون 

وال يظهرون اأي اهتمام بالبيئة املحيطة 

بهم.

مليئة  غرفة  االأطفال  من  العديد  لدى 

بامللل  ي�صعرون  ذل��ك  وم��ع  ب��االأل��ع��اب، 

االأط��ف��ال  ي�صعر  امل��ق��اب��ل،  يف  وال��ب��وؤ���ش. 

بهم عالقة  ربطتهم  اإذا  والديهم  بحب 

قوية، وتنمو �صخ�صياتهم ب�صكل �صليم 

ومتوازن.

كيف ميكن اأن يقّدم الوالدان الهدايا 

الأطفالهم ب�سكل �سحيح؟

وفق علم النف�ش القليل يعني الكثري، 

اأي كلما قّلت الهدايا وزاد احلب منت 

الهدايا  وقيمة  ون�صجت.  ال�صخ�صية 

التطّور  حتفيز  على  قدرتها  يف  تكمن 

واالإبداع، ويف الوقت نف�صه حتقيق املتعة 

ابتكار  االأه���ل  على  لذلك  ال��دائ��م��ة. 

اأفكار جديدة والتفكري جيًدا يف اأنواع 

الأطفالهم،  يقدمونها  ال��ت��ي  ال��ه��داي��ا 

التي  االأل��ع��اب  على  الرتكيز  وكذلك 

تعّزز قدرتهم على التوا�صل مع االآخرين.

اإىل ذلك ين�صح اخلراء االآباء واالأمهات 

التي  الهدايا  بع�ش  اأبنائهم  باإعطاء 

ي�صنعونها باأيديهم، فهي �صتكون ذات 

مثل  االأطفال، متاًما  لدى  قيمة كبرية 

ال�صعيدة  واللحظات  العاطفية  »املنح« 

التي مي�صونها مًعا.

تربية وطفولة
اإعداد: ماري االأ�سقر / اخت�سا�سية يف علم النف�س

حب االأهل الأطفالهم 
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وتق�سم  تقريًبا،  �أ�سبوًعا   40 �لطبيعي  ت�ستغرق مرحلة �حلمل 

�أن  تبينّ  �لدر��سات،  وبح�سب  مر�حل.  ثالث  �إىل  �لفرتة  هذه 

ة �لأم،  � �سليًما للطفل ويحمي �سحنّ �لغذ�ء هو �لذي ي�سمن منوًّ

�أ�سناف  تناول  �حلامل  وعلى  جميعها.  �ملر�حل  هذه  خالل 

عة توؤمن �حتياجات �جلني �ملتنامية، وحتافظ  ة متنونّ طبيعينّ

يف �لوقت نف�سه على �سالمتها وتدعم جهازها �ملناعي وبنيتها 

هي  �لأطعمة  هذه  �أنو�ع  �أف�سل  فاإننّ  زر�ره  وبح�سب  �جل�سدية. 

كالآتي:

املاء

رها �لغذ�ء  يحمل �ملاء للجني مبا�سرة �ملو�د �لغذ�ئية �لتي يوفنّ

جل�سم �ملر�أة، ومن �ل�سروري �سرب ثمانية �إىل ع�سرة �أكو�ب من 

ا، لتجنب �لإم�ساك وللمحافظة على تو�زن  �ملياه �ملعدنية يوميًّ

�ل�سو�ئل يف �جل�سم.

 

اخل�ضار والفاكهة

ر هذ� �لنوع من �لغذ�ء �لألياف �مل�ساعدة يف �إمتام عملية  يوفنّ

و�ملاغنيزيوم  و�حلديد  و�لكال�سيوم  كالزنك  و�ملعادن  �له�سم، 

�لدم  �سغط  معدل  على  �ملحافظة  يتيح  ما  وهو  و�لبوتا�سيوم، 

�لفوليك  وحم�ض   A فيتاميني  �إىل  بالإ�سافة  �لأم،  عند  ثابًتا 

�لأمر��ض  وتبعد  �ملناعة  تدعم جهاز  �لتي  �لأك�سدة  وم�ساد�ت 

زر�ره  تن�سح  �لتي  و�لفاكهة  �خل�سار  �أنو�ع  �أهم  و�لإلتهابات. 

�لليمون،  �لبندورة،  �حللوة،  �لبطاطا  �ل�سبانخ،  با�ستهالكها: 

م�سدًر�  �ملجففة  �لفاكهة  وتعترب  �ملانغا...  �لأفوكا،  �لتفاح، 

ة. ا للطاقة وميكن �ل�ستفادة من خ�سائ�سها �لغذ�ئينّ مهًمنّ

 

احلبوب

تعترب �حلبوب �لوقود �لرئي�سي لن�ساط �جل�سم، فهي تعطي دفعة 

�سريعة من �لطاقة لحتو�ئها 

ع��ل��ى �ل��ك��ارب��وه��ي��در�ت، 

ر  و�لن�سويات و�لألياف �لتي ت�سمن �حلفاظ على م�ستوى �ل�سكنّ

له �لولدة  ثابًتا يف �لدم، ومعدن �حلديد �لذي ي�سبب �لنق�ض يف معدنّ

�ملبكرة، و�سعف �جلهاز �لع�سبي ما يوؤدي يف مر�حل لحقة �إىل 

ز  م، و�لفيتامينات وحم�ض �لفوليك �لذي يحفنّ �سعوبات يف �لتعلُّ

�جل�سم على تكوين �خلاليا. و�أف�سل �أنو�ع �حلبوب وفق زر�ره: 

�لأرزنّ �لأ�سمر، �لعد�ض، �لفول، �لفا�سوليا، و�لربغل.

احلليب و م�ضتقاته

زر�ره  تن�سح  للطفل،  �سليمة  عظام  بناء  يف  فورية  مل�ساعدة 

وزبدة.  و�ألبان  �أجبان  من  وم�ستقاته  �حلليب  بتناول  �حلامل 

من  �لأن����و�ع  ه��ذه  يف  �مل��وج��ودة  �لكال�سيوم  ن�سبة  حتافظ 

ومتنع  �ملر�أة،  ج�سم  يف  ثابتة  �ملعدن  هذ�  ن�سبة  على  �لأطعمة 

ر لها �لربوتينات �لالزمة. ون�سبة ل  �نخفا�سها، كما �أنها توفنّ

ي�ستهان بها من فيتامي D. وتن�سح زر�ره من يعانون �سعوبة 

يف ه�سم م�ستقات �حلليب با�ستبد�له بع�سري �لليمون �لطازج 

و�لربوكويل و�ل�سردين.

 

رات النّيئة زيت الزيتون واملك�ضّ

�لدهنية  و�لأحما�ض  �لأ�سا�سية  �لدهون  �أنَّ  �إىل  زر�ره  ت�سري 

و�للوز  كاجلوز  ئة  �لنينّ ر�ت  و�ملك�سنّ �لزيتون،  زيت  يف  �ملوجودة 

� لنمو دماغ �جلني وجهازه �لع�سبي ودعم  ة جدًّ و�لكاجو، مهمنّ

وظيفة �جلهاز �ملناعي، كما �أننّ �لكاربوهيدر�ت �لتي حتتوي 

عليها منا�سبة متاًما لتوفري �لطاقة له ولالأم على حدنّ �سو�ء.

اللحوم احلمراء، الدجاج، البي�ض وال�ضمك

ت�سكل هذه �لأنو�ع م�سدًر� للربوتينات �لتي يحتاجها ج�سم 

�لع�سالت  لإ�سالح  �لأم  وج�سم  �لع�سالت،  وبناء  للنمو  �لطفل 

و�لأن�سجة.

قواعد التغذية
اإعداد: ليال �ضقر الفحل
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منا�ضب  غذائي  نظام  اتباع  اإن 

يف فرتة احلمل هو الطريق الأمثل 

الأم  �ضحة  على  للمحافظة 

�ضواء.  حّد  على  اجلنني  و�ضّحة 

زراره  هزار  التغذية  اخت�ضا�ضية 

الأطعمة  اأنواع  اأف�ضل  اإىل  تعّرفنا 

املهّمة  املرحلة  هذه  تالئم  التي 

من حياة املراأة.

اإر�ضادات لغذاء متكامل و�ضليم خالل فرتة احلمل



ن�ضائح واإر�ضادات

و�حلرقة،  و�لقيء  �لغثيان  ب  لتجننّ

�ملر�أة  زر�ره  تن�سح  بالمتالء،  و�ل�سعور 

دون  نف�سها من  ترتك  باألنّ  �حلامل 

�ساعات،  �أربع  تتجاوز  لفرتة  طعام 

تناول  يجب عليها  �أنه  �إىل  وت�سري 

�ستنّ وجبات خفيفة حتتوي �أنو�ع 

ذكرها.  �سبق  �لتي  �لأطعمة 

�أننّ  �لعتبار  بعي  �لأخذ  وينبغي 

و�لأطعمة  ة  �لغازينّ �مل�سروبات 

��ة ب��ال��زي��وت و�ل��ده��ون  �ل��غ��ن��ينّ

�مل�����س��ب��ع��ة، وت��ل��ك �جل��اه��زة 

و�ملحتوية على �لبهار�ت و�لتو�بل �حلارة، 

ا  دة يف �جلهاز �له�سمي، ممنّ توؤدي �إىل م�ساكل معقنّ

ي�ساعف حالت �لتعب.

كذلك، ت�سري زر�ره �إىل �سرورة �لبتعاد عن:

- �لكافيي خالل فرتة �حلمل، لأنه يعيق �مت�سا�ض ج�سم 

�ملر�أة للحديد ويفقدها �ل�سو�ئل.

�أي غري �ملطهوة على درجة  �ملب�سرتة  و�لألبان غري  - �لأجبان 

حر�رة منا�سبة تتيح قتل �لباكترييا �ملوجودة يف �حلليب. 

ئة �أو غري �ملطبوخة متاًما.  - �للحوم �لنينّ

هات للجني و�لق�سور يف وظيفة  - �لكحول �لتي ت�سبب �لت�سونّ

�إىل  �لأحيان  معظم  يف  توؤدي  كما  �لدماغ  يف  و�خللل  �لقلب 

�لإجها�ض.

�إىل  و�سوله  خالل  ومن  �لذي  �ملبا�سر  وغري  �ملبا�سر  �لتدخي   -

رحم �ملر�أة يزيد �سغط �لدم ويزيد ن�سبة �لنيكوتي مقارنة بن�سبة 

يف  م�ساكل  فيعاين  �جلني  �إليها  يحتاج  �لتي  �لأوك�سيجي 

�لتنف�ض، وت�سعف بنيته ويخفنّ ن�ساطه وتقل ن�سبة ذكائه.

وت�سمياته:  �أن��و�ع��ه  �إخ��ت��الف  على  �ل��ب��دي��ل  �ل�سكر   -

ة.  ه �لأجننّ )Aspartame Sorbitol...( لأنه يوؤدي �إىل ت�سونّ
ر �حلمل يف �ملرحلة  ر لتفادي �سكنّ - �حللويات �لغنية بال�سكنّ

ة.  �لثانية من �حلمل ما ي�سبب �لولدة �ملبكرة، وزيادة وزن �لأجننّ

ه ل  ًد�، وباأننّ ة غ�سل �لفاكهة و�خل�سار جينّ ر زر�ره باأهمينّ وتذكنّ

مي��ك��ن ل��ل��م��ر�أة 

�أن���و�ع  ك��ل  ممار�سة 

ب  ت�سبنّ لأن��ه��ا  �ل��ري��ا���س��ات، 

يف  جات  و�لت�سننّ و�لتعب  �لإج��ه��اد 

كانت  �إذ�  ا  خ�سو�سً و�لع�سالت،  �لبطن 

�لإط���ار  ه��ذ�  يف  وتن�سح  عنيفة،  ري��ا���س��ات 

�ساعة  ملدة  بامل�سي  �لريا�سي  �لن�ساط  عن  بالتعوي�ض 

�حلامل  دورة  تن�سيط  على  ي�ساعد  �ل��ذي  �لأم��ر  ا،  يومًينّ

ة ونقل �لأوك�سيجي �إىل �أوعية �جل�سم، كما توؤكد  �لدموينّ

ة  �لع�سالت ب�سورة طبيعينّ �لتي تن�سط  �ل�سباحة  على ح�سنات 

ومن دون �إجهاد.

ا  يومًينّ �ساعات  لثماين  �لنوم  �أهمية  على  زر�ره  ت�سدد  �أخرًي�، 

�سليًما   � منوًّ ي�سمن  �لر�حة  من  كاٍف  ق�سٍط  على  للح�سول 

للحامل و�جلني، م�سرية �إىل �أننّ قلة �لنوم ترتبط بزيادة م�ستوى 

طو�ل  و�خلمول  باجلوع  ل�سعور  �إىل  ي��وؤدي  ما  �ل��دم،  يف  �ل�سكر 

�لنهار.
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 Crevette القريد�ض بالأرز

professeur

املكونات:

ر: كيلوغر�م و�حد. قريد�ض مق�سنّ

بندورة مطحونة: ليرت و�حد.

كرمي حيو�ين: ن�سف ليرت.

مكعب �لدجاج: عدد 2.

�ت: ن�سف كوب. كرنّ

كر�ف�ض: ن�سف كوب.

ب�سل: ن�سف كوب.

ثوم: 3 ف�سو�ض.

كزبرة: ربع كوب.

بقدون�ض: ربع كوب.

فطر طازج، كوب و�حد.

�سومر �أخ�سر: ح�سب �لرغبة.

حرنّ �سائل: ح�سب �لرغبة.

ملح وفلفل �أ�سود: ح�سب �لرغبة.

�أوريغانو: ر�سة.

حبق: ر�سة.

طريقة التح�ضري:

�ت، �لكر�ف�ض، �لب�سل،  - يقطع �لكرنّ

ى بالزيت حتى يذبل، ثم ي�ساف  �لثوم ويقلنّ

و�لأوريغانو  �ملفروم  و�لبقدون�ض  �لكزبرة 

ر. و�حلبق ومن ثمنّ حبات �لقريد�ض �ملق�سنّ

ًد� وي�ساف �إليها  ب �ملكونات جينّ - تقلنّ

�لطازج  �لفطر  �لأ���س��ود،  �لفلفل  �مللح، 

مرقة  �حل���ي���و�ين،  �ل��ك��رمي  �مل��ق��ط��ع، 

�لفاتر،  �ملاء  بة يف قليٍل من  �ملذونّ �لدجاج 

�لبندورة �ملطحونة، �ل�سومر �لأخ�سر.

- تطهى �ملكونات على �لنار متو�سطة 

�ملطبوخ  �لأرز  مع  وتقدم  دقائق   10 ملدة 

�لرغبة(،  ح�سب  �أمريكي  �أو  )ب�سمتي 

مع �إ�سافة قليل من �لع�سفر �أو �لزعفر�ن 

)ملعقة �سغرية(.

• �ل�سيف ريت�سارد خمت�ض
يف �لأطباق �لفرن�سية و�لعاملية

�لأطايب من 

خمتلف مطابخ 

�لعامل على �سفحات 

»�جلي�ض«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري

اأطايب ال�شيف
اإعداد: ليال �ضقر الفحل
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�ضلطة الفيتا والأنانا�ض

املكّونات:

خيار: عدد 2.

بندورة كرزية: كوب و�حد.

روكا: باقة و�حدة.

خ�ضنّ مقطع: كوبان.

جبنة فيتا: قالب �سغري.

�سر�ئح �أنانا�ض: عدد 4.

خردل: ملعقة كبرية.

دب�ض �لرمان: ربع كوب.

ع�سري �أنانا�ض: ربع كوب.

زيت زيتون: ربع كوب.



الكعكة احلمراء املخملّية 

Red velvet cake

مكّونات الكعكة:

طحي: 800 غر�م.

ملعقة  �ل��ك��اك��او:  ب���ودرة 

كبرية.

ة. ملح: ر�سنّ

ر: 400 غر�م. �سكنّ

زبدة: 300 غر�م.

زيت نباتي: 180 ملل.

حليب �سائل: 250 ملل.

بي�ض: عدد 5.

بايكنغ باودر: 15 غر�م.

فانيالنّ �سائلة: 30 ملل.

 10 �أحمر:  لون  غذ�ئي  ن  ملونّ

ملل.

ن����ات ���س��ل�����س��ل��ة  م����ك����ونّ

�لكعكة:

ماء: 300 ملل.

ر: 450 غر�م. �سكنّ

فانيالنّ �سائلة: ن�سف ملعقة 

�سغرية.

مكّونات الكرمية:

ة: 400 غر�م. جبنة طرينّ

ة: 300 غر�م. زبدة طرينّ

�سكر بودرة: 300 غر�م.

فانيالنّ �سائلة: ملعقة �سغرية.

ي �لأحمر: 500 غر�م. ى �لتوت �لربنّ مربنّ

طريقة التح�ضري:

- يخفق �لبي�ض مع �ل�سكر 

و�لفانيال �ل�سائلة يف �ملاكينة 

�لكهربائية، حتى يت�ساعف 

حجم �خلليط.

- ت�ساف �لزبدة )على حر�رة 

�لنباتي  و�ل��زي��ت  �ل��غ��رف��ة(، 

ًد�،  وي�����س��رب �خل��ل��ي��ط جم����دنّ

و�لبايكنغ  �مللح  ي�ساف  ثمنّ 

ن  باودر و�حلليب �ل�سائل و�مللونّ

ث��منّ �لطحي  وم��ن  �ل��غ��ذ�ئ��ي. 

ن  ت���دري���ًج���ا، ح��ت��ى ت��ت��ك��ونّ

عجينة متما�سكة.

�خلبز  �سينية  ت��ده��ن   -

قليل  فوقها  وينرث  بالزبدة، 

من  �ض  )نتخلنّ �لطحي  من 

�ل��ك��م��ي��ة �ل���ز�ئ���دة م��ن��ه(. 

�خل��ب��ز،  عملية  لت�سهيل 

قطعتي  ع��ل��ى  و�حل�����س��ول 

�أن  مي��ك��ن  م��ت�����س��اوي��ت��ي، 

ق�سمي،  �إىل  �لعجينة  نق�سم 

تي يف  و�أن نخبزهما يف �سينينّ

�لوقت عينه.

�ل�سينيتان يف فرن حر�رته 180  - تخبز 

وترتكان  تقريًبا،  دقيقة   30 ملدة  درجة 

على  تقلبان  ثمنّ  دقائق،   10 ملدة  لرتتاحا 

رفٍّ �سبكي حتى تربد� متاًما.

�ملاء مع  �ل�سكر يف  ب  - يذونّ

وت�سقى  �ل�سائلة،  �لفانيال 

لت�سبحا  �ل��ك��ع��ك��ت��ان 

رطبتي.

ن���ات  م���ك���ونّ ت�������س���رب   -

�خل�����الط  يف  �ل����ك����رمي����ة 

دقائق   10 مل��دة  �لكهربائي 

على �سرعة متو�سطة.

�ل��ك��رمي��ة على  ت��ده��ن   -

يدهن  ثمنّ  �لأوىل،  �لكعكة 

�ملقابلة،  �جلهة  من  �ملربى 

على  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ر  وت����ك����رنّ

�لكعكة �لثانية.

�ل��ك��ع��ك��ة يف  ت��و���س��ع   -

م. �لثالجة ملدة �ساعتي وتقدنّ
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ة. �ض: ر�سنّ �سم�سم حممنّ

�ض: كوب و�حد. Croutons حممنّ
ملح وبهار �أبي�ض: ح�سب �لرغبة.

طريقة التح�ضري:

مكعبات  �إىل  �لأنانا�ض  �سرحات  ع  تقطنّ  -

. متو�سطة �حلجم، كما يقطع �خليار و�خل�ضنّ

- ميزج �خلردل وزيت �لزيتون ودب�ض �لرمان 

وع�سري �لأنانا�ض. 

�ل�سابقة  نات  �ملكونّ �إىل  �ل�سل�سة  ت�ساف   -

�ملقطعة،  �ل��روك��ا  ت�����س��اف  ث���منّ  وحت����رك، 

و�حدة  ملرة  برفق  ك  وحترنّ �لفيتا  ومكعبات 

�ض  �ملحمنّ �ل�سم�سم  وجهها  على  وينرث  فقط، 

م. و�ل� Croutons، وتقدنّ





�سارك فريق �جلي�ض يف بطولَتي 

)للدرجتي  للمالكمة  لبنان 

مهما  �لأوىل و�لثانية( �للتي نظنّ

يف  للعبة،  �للبناين  �لحت���اد 

كميل  م��دي��ن��ة  يف  ق��اع��ت��ه 

بئر   – �ل��ري��ا���س��ي��ة  ���س��م��ع��ون 

�لأول  �ملركز  يف  وح��ل  ح�سن. 

�أندية م�ساركة  من بي ت�سعة 

ويف  �لأوىل،  �ل��درج��ة  بطولة  يف 

�ملركز �لثالث من بي 15 نادًيا 

�لدرجة  بطولة  يف  م�سارًكا 

ا نتائج �لع�سكريي  �لثانية. �أمنّ

�لنحو  على  فجاءت  �لإف��ر�دي��ة 

�لآتي:

يف  حل  الأوىل:  الدرجة  بطولة   -

�لرقيب  �لأول كل من  �ملركز 

من  عثمان  �أحمد  و�لرقيب  �ملغاوير،  فوج  من  طحان  ح�سن 

فوج �ملدرعات �لأول، و�ملجند �ملمددة خدماته قا�سم �ملقد�د من 

�ل�سناوي من فوج  �لدين  �ل�ساد�ض، و�جلندي عالء  �لتدخل  فوج 

�لتدخل �لأول، كل عن وزنه.

- بطولة الدرجة الثانية: حل �ملجند �ملمددة خدماته عمر �لنجار 

�ملدفعية  فوج  من  ح�سن  �أدهم  و�لعريف  �جلوية،  �لقو�ت  من 

�لثاين يف �ملركز �لأول كل عن وزنه، و�ملجند �ملمددة خدماته 

ر�ساد �لعيناتي من فوج �لتدخل �لأول يف �ملركز �لثاين.

ريا�شة
اإعداد: روجينا خليل ال�ضختورة
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اجلي�ض يت�ضدر بطولة 

لبنان يف الرتياتلون

�سارك فريق �جلي�ض يف بطولة 

مها  نظنّ �لتي  للرتياتلون  لبنان 

�لحتاد �للبناين للعبة يف بريوت 

�لبحري،  �مل��ن��ارة  كورني�ض   –
ق ع�سكريوه نتائج جيدة،  وحقنّ

�إذ حل يف �لت�سنيف �لعام كل 

من  �لزعبي  علي  �لعريف  من 

�لأول،  �ملركز  يف  �ل�سابع  �للو�ء 

من  خمايل  جاك  �أول  و�ملعاون 

فوج �لأ�سغال �مل�ستقل يف �ملركز 

�لثاين.

... ويف بطولة املالكمة 

للدرجة الأوىل



�لع�سكرية  للريا�سة  �لعايل  �ملركز  قائد  من  كل  ح�سور  يف 

�سامي  �ملا�سرت  �للبناين  �لحت��اد  رئي�ض  �لهد،  ج��ورج  �لعميد 

قبالوي، رئي�ض �للجنة �لع�سكرية للمو�ي تاي �لنقيب دميرتي 

�لكبي  فادي  و�لعقيد  �لعام،  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  من  �سقر 

�لدولة،  لأمن  �لعامة  �ملديرية  من 

�أُقيمت يف جممع �لرئي�ض �لعماد 

�لع�سكري  �لريا�سي  حلود  �إميل 

�خلام�سة  �لع�سكرية  �لبطولة 

وق��د ح��ل فريق  ت���اي،  �مل���و�ي  يف 

�لأول،  �مل��رك��ز  يف  �ل��ع��ام  �لأم���ن 

�ملركز  يف  �للبناين  �جلي�ض  تاله 

�لأمن  وقوى  �لإطفاء  وفوج  �لثاين 

)فئة  �لثالث  �ملركز  يف  �لد�خلي 

�لرجال(.

ريا�شة

106
�لعدد 403

البطولة الع�ضكرية اخلام�ضة يف املواي تاي

 كاأ�ض العماد 

قائد اجلي�ض 

لالألعاب 

الع�ضكرية

حل لو�ء �حلر�ض �جلمهوري 

�لت�سنيف  يف �ملركز �لأول يف 

�لنهائي لبطولة كاأ�ض �لعماد قائد �جلي�ض لالألعاب �لع�سكرية، 

�مل�ساة �خلام�ض  ولو�ء  �لثاين،  �ملركز  �لبحر يف  فوج مغاوير  تاله 

مرًت�   50×4 �سباحة  �لبطولة:  نت  ت�سمنّ وقد  �لثالث.  �ملركز  يف 

حرة، رك�ض 8 كلم، رماية بالبندقية م16 – �أ4، جولة �ملقاتل 

)بدل(، قذف رمانات �سلودية، وتوجه بالبو�سلة. وجاءت نتائج 

هذه �لألعاب على �لنحو �لآتي:

ية �حلربية يف �ملركز  • �ضباحة 4×50 مرًتا حرة: حل فريق �لكلنّ
و�للو�ء  �لثاين،  لو�ء �مل�ساة �خلام�ض يف �ملركز  �لأول، تبعه فريق 

�للوج�ستي يف �ملركز �لثالث.

كلم: حل كل من �جلندي عمر �أبو حمد و�جلندي   8 • رك�ض 
عمر �لكك من فوج مغاوير �لبحر يف �ملركزين �لأول و�لثاين، 

و�لعريف �أول بالل عو��سه من لو�ء �حلر�ض �جلمهوري يف �ملركز 

�لثالث.

�أول حممد  �لرقيب  حل كل من  اأ4:   – م16  بالبندقية  رماية   •

يف  �لبحر  مغاوير  فوج  من  �سبحة  مو�سى  �أول  و�ملعاون  �سبحية 

�ملركزين �لأول و�لثاين، و�ملعاون �أول وليد ح�سن من لو�ء �حلر�ض 

�جلمهوري يف �ملركز �لثالث.

املقاتل: حل فريق فوج مغاوير �لبحر يف �ملركز �لأول،  جولة   •
تاله فريق لو�ء �حلر�ض �جلمهوري يف �ملركز �لثاين، وفريق لو�ء 

�مل�ساة �خلام�ض يف �ملركز �لثالث.

�ضلودية: حل كل من �جلندي حذيفة عو�ض  رمانات  قذف   •
و�ملعاون جهجاه �ساهر من لو�ء �حلر�ض �جلمهوري يف �ملركزين 

�أول حممد �لإ�سماعيل من فوج مغاوير  �لأول و�لثاين، و�لعريف 

�لبحر يف �ملركز �لثالث.

�مل�ساة  لو�ء  من  �ل�سيد  عالء  �لعريف  حل  بالبو�ضلة:  توجه   •
�لغ�سي  �سامر  �لعريف  من  وكل  �لأول،  �ملركز  يف  �خلام�ض 

و�ملعاون جهجاه �ساهر من لو�ء �حلر�ض �جلمهوري يف �ملركزين 

�لثاين و�لثالث.



يف  �لأول  �ملركز  يف  �جلمهوري  �حلر�ض  لو�ء  نف  �سُ

جاء  لل�سباط،  �حلديث  �لثالثي  يف  �جلي�ض  بطولة 

وفوج  �ل��ث��اين،  �ملركز  يف  �جلي�ض  ع��ام  مقر  بعده 

�لت�سنيف  ويف  �لثالث.  �ملركز  يف  �لبحر  مغاوير 

�لإفر�دي للفئات، جاءت �لنتائج على �لنحو �لآتي:

حل �ملالزم روي ميي من لو�ء  – ذكور:  اأوىل  • الفئة 
�إدكار  �ملالزم  �لأول،  �ملركز  يف  �جلمهوري  �حلر�ض 

موللر من فوج مغاوير �لبحر يف �ملركز �لثاين، و�ملالزم �لبحري 

طارق ها�سم من �لقو�ت �لبحرية يف �ملركز �لثالث.

– ذكور: حل �ملالزم �أول ر�مي �حلويك من فوج  الثانية  • الفئة 
�ملغاوير يف �ملركز �لأول، �ملالزم �أول هاين عي�سائي من لو�ء �مل�ساة 

�حلادي ع�سر يف �ملركز �لثاين، و�ملالزم �أول �سادي �ل�سمعاين من 

فوج �ملدرعات �لأول يف �ملركز �لثالث.

اإناث: حلت �ملالزم �أول �ملهند�ض �ستيفاين �أبي   - الثانية  • الفئة 
خليل من مديرية �لهند�سة يف �ملركز �لأول.

�ملركز  يف  �سعاده  جميل  �لنقيب  حل  ذكور:   – الثالثة  الفئة   •
و�لنقيب  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  يف  زغيب  �أي���وب  �لنقيب  �لأول، 

�حلر�ض  لو�ء  من  جميعهم  �لثالث،  �ملركز  يف  قحو�ض  طوين 

�جلمهوري.

�أول �لطبيب �سمنتا عو�د  اإناث: حلت �ملالزم   – الثالثة  الفئة   •
من منطقة جبل لبنان يف �ملركز �لأول.

حل كل من �لر�ئد ندمي جفال و�لر�ئد  – ذكور:  الرابعة  • الفئة 

نقول �خلباز من مقر عام �جلي�ض يف �ملركزين �لأول و�لثاين، 

و�ملقدم علي �أبو حمد�ن من لو�ء �حلر�ض �جلمهوري يف �ملركز 

�لثالث.

لو�ء  �أول علي فتوين من  ذكور: حل �ملالزم   – اخلام�ضة  الفئة   •
روبري  �لنقيب  من  وكل  �لأول،  �ملركز  يف  �جلمهوري  �حلر�ض 

�لقرعان و�ملالزم �أول �ساهي حاكمه من مقر عام �جلي�ض يف 

�ملركزين �لثاين و�لثالث.

�ليا�ض  �لبحري  �لركن  �لعقيد  حل  ذكور:   – ال�ضاد�ضة  الفئة   •
�لركن  �لعقيد  �لأول،  �ملركز  يف  �لبحرية  �لقو�ت  من  �لقزي 

زياد حريقه من مقر عام �جلي�ض يف �ملركز �لثاين، و�ملالزم �أول 

�أو�ساما �ل�سياح من لو�ء �حلر�ض �جلمهوري يف �ملركز �لثالث.

�ليا�ض حنا من  �لركن  �لعميد  ذكور: حل   – ال�ضابعة  الفئة   •
بو  فادي  �لركن  �لعقيد  �لأول،  �ملركز  يف  �جلي�ض  عام  مقر 

و�لعميد  �لثاين،  �ملركز  يف  ع�سر  �لثاين  �مل�ساة  لو�ء  من  حيدر 

�لركن فاتك �ل�سعدي من مقر عام �جلي�ض يف �ملركز �لثالث.

�لعدد 403
107

لواء امل�ضاة الثاين بطل اجلي�ض 

يف التوجه بالبو�ضلة

�لأول  �ملركز  يف  �لثاين  �مل�ساة  لو�ء  حل 

�جلي�ض  لبطولة  �لنهائي  �لت�سنيف  يف 

�حلر�ض  ل��و�ء  ت��اله  بالبو�سلة،  للتوجه 

�جل��م��ه��وري يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين و�ل��ل��و�ء 

ا �لنتائج  �للوج�ستي يف �ملركز �لثالث. �أمنّ

�لإفر�دية فجاءت على �لنحو �لآتي:

كل  ح��ل  الق�ضري:  الفردي  ال�ضباق   •
و�لرقيب  �مل�سري  ح�سن  �أول  �ملوؤهل  من 

�للو�ء  م��ن  عبد�لله  �ل�ستار  عبد  �أول 

و�لثاين،  �لأول  �ملركزين  يف  �للوج�ستي 

�ملركز  يف  �جلمهوري  �حلر�ض  لو�ء  من  �لغ�سي  �سامر  و�لعريف 

�لثالث.

من  �سي�سوق  بدوي  �أول  �لرقيب  حل  الطويل:  الفردي  ال�ضباق   •

د من لو�ء  لو�ء �مل�ساة �لثاين يف �ملركز �لأول، �لعريف عالء �ل�سينّ

�مل�ساة �خلام�ض يف �ملركز �لثاين، و�لعريف ح�سي ديب من لو�ء 

�مل�ساة �لثاين يف �ملركز �لثالث.

... وبطولة اجلي�ض يف الثالثي احلديث لل�ضباط
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متفرقات

�سارك كل من �لعقيد �لركن عالم �أبو �ساهر و�لنقيب رود 

�أبو غز�لة، كالهما من �ملركز �لعايل للريا�سة �لع�سكرية، يف 

�لندوة �خلام�سة لالإعد�د �لبدين ل�سباط �لدول �لأع�ساء يف �لحتاد 

�لعربي للريا�سة �لع�سكرية �لتي �أُقيمت يف م�سر- �لقاهرة.

من  �جللبوط  زياد  �أول  �ملعاون  �لدويل  �حلكم  �سارك  ب��دوره، 

�ملركز �لعايل للريا�سة �لع�سكرية يف حتكيم مباريات لبطولة 

�لعامل �لع�سكرية �ل�46 يف �ملبارزة �لتي �أُقيمت يف فرن�سا، وكان 

جعل  �لذي  �لأمر  �لبطولة،  هذه  خالل  �ملميزين  �حلكام  من 

�للجنة �ملنظمة وجلنة �حلكام تختاره لقيادة �ملبار�ة �لنهائية 

�لتي جمعت بي �أوكر�نيا وبولند�.

كذلك، �سارك كل من �لعريف يحيى عبدو من لو�ء �مل�ساة 

�ل�سابع و�جلندي مهند دند�سي من لو�ء �مل�ساة �لعا�سر يف �لبطولة 

�لدولية �لثانية لريا�سة �جليت كون دو �لتي �أُقيمت يف �ليونان، 

و�أحرز �لعريف عبدو �ملركز �لأول عن وزن 87 كلغ يف �أ�سلوب 

�سارك �جلي�ض يف عدة بطولت ريا�سية 

عيد  منا�سبة  يف  و�سباقات  ية  ودنّ ولقاء�ت 

�لأوىل.  �مل��ر�ك��ز  وح��ق��ق  �ل���س��ت��ق��الل، 

بطولة  م�����س��ارك��ات��ه:  �أب����رز  وك��ان��ت 



 ،Full Power
و�جل�������ن�������دي 

�ملركز  دند�سي 

وزن  عن  �لأول 

يف  ك��ل��غ   75

 Light �أ�سلوب 

وقد   ،Power
ح�������از� ع��ل��ى 

�����س����ه����اد�ت 

م�����س��ارك��ة يف 

�مل��ح��ا���س��ر�ت 

�أقيمت  �ل��ت��ي 

هام�ض  ع��ل��ى 

�لبطولة.

م �لحتاد �للبناين لكرة �لطاولة �أبطال  من جهة �أخرى، كرنّ

لبنان للعام 2018 يف نادي �لأدب و�لريا�سة – كفر�سيما، وكان 

�أحمد م�سطفى حرب من  من بينهم �ملجند �ملمددة خدماته 

�لعايل  �ملركز  �إىل  مف�سول  �لتا�سع،  �مل�ساة  )لو�ء  �جلي�ض  فريق 

للريا�سة �لع�سكرية(، وذلك لت�سنيفه يف �ملركز �لأول يف لبنان 

�ملمددة  �ملجندين  من  كل  نال  كذلك  �ملختلط.  �لزوجي  يف 

�سهادة مدرب  و�أحمد م�سطفى حرب  خدماتهما علي فح�ض 

م�ستوى �أول من �لحتاد �لدويل لكرة �لطاولة.

مديرية  من  حبيقة  غاييل  �لرقيب  �ساركت  ذل��ك،  �إىل 

�ملخابر�ت يف بطولة بريوت �لدولية �ملفتوحة للتياكو�ندو �لتي 

مها �لحتاد �للبناين للعبة يف جممع نهاد نوفل �لريا�سي -  نظنّ

ذوق مكايل، و�أحرزت �ملركز �لثاين عن وزن حتت 46 كلغ.
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�ل�ستقالل يف �ل�سو�عد و�جلذع على ملعب بلدية �لدكو�نة، �سباق در�جات هو�ئية 

من تنظيم بلدية �أنطليا�ض – �لنقا�ض، بطولة �ل�ستقالل يف كرة �لقدم على ملعب 

�لغولدن  ونادي  �لفرير  لقاء�ت تقليدية �سعبية يف مدر�سة  �إىل  �لبلدي، بالإ�سافة  �سيد� 

ية يف �لألعاب �لإجمالية. بادي – �لدكو�نة، ومباريات ودنّ
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تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�ضابقة 

�ض للفائزين فيها  »اجلي�ض« لقّرائها وتخ�ضّ

جوائز مالية قيمتها اأربعماية األف لرية 

لبنانية، توزع بوا�ضطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

• ت�ضتبعد كل م�ضابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخٍط وا�ضح داخل املربعات 

وتر�ضل ال�ضفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�ض  العنوان  اإىل  • تر�ضل احللول 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ض« - 

»م�ضابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�ضتطاعة امل�ضرتك ت�ضليم امل�ضابقة 
ثكنات اجلي�ض يف املناطق جميعها.

• اآخر موعد لقبول احللول  20 �ضباط 2019.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 
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�جلائزة

400.000 لرية لبنانية

ال�ضم:......................................................................................................................................     الهاتف:.....................................................................................

العنوان:..............................................................................................................................................................................................................................................



ميله  لبنانية،  مدينة   �1

حمَل  منزل،  و�ن��ح��ن��اوؤه، 

�ل�سيء.

2� �لهادئ �ل�ساكن، قادم، ، دولة �أوروبية، 

بحر.

ووزي��ر  �ساعر  �لبحر،  و��سطرب  م��اَج   �3

�أندل�سي، فرَحت، بلدة يف ق�ساء جزين.

�لقار�ت،  �ح��دى  �ل�سمك،  من  ن��وع   �4

عا�سمة �أوروبية.

، مرتفعة �لثمن، �أحد �لأعياد  5� �سدنّ ذلنّ

�لر�سمية.

اأَ  6� ظباء �جلبال، �سالل، ��ستدَّ �لأمر، تهينّ

للحملة يف �حلرب.

�لهنود  قبائل  من  �أر�َسده،   �7

�حلمر، �سارع يف بريوت.

�للعب،  �أور�ق  م��ن  ورق��ة  جماعة،   �8

مطربة لبنانية.

9� مدينة لبنانية، لفظة هجاء، ِغَنى.

َ وف�سَد �لدهن، طبيب �إنكليزي  10� تغرينّ

�كت�سَف لقاح �جلدري.

ر�ح��ل،  �إنكليزي  وخم���رج  ممثل   �11

�عتمد على.

عن  َميل  �لبلد،  عن  وُنبعد  ي  ُننحنّ  �12

، مرفاأ هندي، ربح. �حَلقنّ

ن، يعرف، ُغناجها. 13� �أمرنّ

ق �ملاء، من �لأزهار. 14� كثري، ينرث ويفرنّ

ر�حل  بريطاين  ممثل  ن�سب،  حرف   �15

َم،  َب ونظنّ مثل �سخ�سية جيم�ض بوند، رتنّ

يخ�سني.

، خْوفه، �سدنّ �قرت�بها. 16� نقي�ض نهارينّ

�ل�سمالية،  د�كوتا  ولي��ة  عا�سمة   �17

ولدي، �أغنية لعبد �حلليم حافظ، �أهدم.

على  ب��ق��درت��ه  م�����س��ه��ور  ح��ي��و�ن   �18

�أثان  من  كون،  ويتلبنّ ون  يتحرينّ �لعدو، 

�جلاهلية، دولة يف �أمريكا �جلنوبية.

�ل��ب��ئ��ر،  ح��ف��َر  �أج��ن��ب��ي��ة،  رق�����س��ة   �19

�ساهْدناهم، جديد.

ي، ر�سام �إ�سباين  20� جن�ض زهر، �سقيق �أمنّ

ر�حل، طائر حادنّ �لب�سر.
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جميعا،  لكم  نتمناه   �1

�سياج وطننا، �ل�سجاع.

فرن�سي،  فلكي  عامل  خالد،  �سجر   �2

�آ�سيوية. دولة 

�ل�سمال،  يف  بلدة  فرن�سية،  مدينة   �3

جمعت  كهما،  وحرنّ جناحيه  ب�سَط 

�ل�سيء.

بالأمر،  يظفر  �جل�سم،  �أع�ساء  من   �4

دولة �أفريقية، نهر يف �سمال �إيطاليا.

زناهم، خ�سب، عملة عربية. 5� جهنّ

تقوم  ورق��ة  ��ستفهام،  حرف  �سرَب،   �6

مقام �أي ورقة �أخرى يف ورق �للعب.

، من  َك وهزَّ 7� مطرب عر�قي ر�حل، حرنّ

ك. ولَد معك وكان على �سننّ

8� �لتي قارَبت �لنوم، عي �ملاء، ثياب.

9� َلومي على، مغن لبناين، مَنحك.

ممثلة  عربية،  دولة  فار�سي،  ملك   �10

م�سرية معتزلة �سقيقة ممثلة.

ل  يح�سَ �لفيليبي،  يف  ب��رك��ان   �11

�لعطية.

�ل��ف��ي��ت��و،  ح���ق  ل��ه��ا  دول  ث����الث   �12

مت�سابهان.

�سالح  ��ستثناء،  �أد�ة  13� �سمري منف�سل، 

رون. فردي، م�سونّ

14� �أربع عو��سم عربية.

يف  قدمية  مدينة  �أمريكية،  مدينة   �15

ل، �سمري مت�سل. �أرمينيا، �أ�سْ

16� �أن�ساأت و�أظهَرت، �أجوبتي، �أرُجل.

، ف�سَل يف �لأمر، للنهي،  17� �سقي، �بَي�ضَّ

مدينة يف جنوب فرن�سا.

�أ�سل  برية،  �ليا�سمي،  �أن��و�ع  من   �18

�لبناء، خ�سَن �سوته.

ينطق،  ر،  للتذمنّ �لأفاعي،  من  نوع   �19

مو�سيقي من�ساوي.

غرب  يف  م��رف��اأ  �ل��ك��ورة،  يف  ب��ل��دة   �20

فرن�سا، �أديب لبناين ر�حل.

لفنان  �ل��ث��اين  �ل���س��م  نفري،  ��اء،  ب��ننّ  �21

وملحن لبناين، �سر�ب عذب.

اأفقًيا:

عمودًيا:

زز عع تت وو رر يي بب ةة كك رر اا بب مم دد اا يي عع اا

رر يي عع شش اا وو رر بب اا ثث نن يي اا مم رر اا بب

اا نن عع وو جج رر جج يي رر كك اا نن وو كك اا دد بب

فف هه رر بب عع كك اا وو يي دد وو جج وو سس لل
ةة مم اا دد وو لل اا نن اا يي تت لل كك اا

نن يي بب تت نن شش نن طط هه بب اا وو رر سس

تت دد دد رر مم اا نن مم عع

اا يي نن اا مم لل اا اا سس نن رر فف اا دد نن لل وو هه فف

جج لل مم سس اا هه لل لل اا نن اا دد جج وو اا هه

رر يي زز مم رر رر يي هه سس سس دد عع نن دد بب لل اا

اا لل سس سس بب اا يي بب هه وو رر مم
لل بب اا قق تت تت بب اا وو لل اا دد بب رر مم لل اا

بب نن عع اا دد نن هه مم نن وو دد يي عع تت سس يي

نن اا دد نن لل يي مم نن اا نن ةة وو وو

دد نن وو سس وو اا فف عع بب

قق نن اا تت سس كك اا بب لل يي زز اا رر بب لل اا تت

يي دد هه مم لل اا وو سس وو رر لل وو لل يي اا

ةة رر اا بب مم رر كك لل وو طط رر دد اا بب دد نن بب

دد اا جج هه نن اا فف يي رر يي هه لل دد اا بب تت

دد اا مم مم اا مم يي لل اا اا خخ يي لل بب رر وو
قق رر اا قق رر دد عع اا قق تت يي دد اا هه سس عع شش
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�أمازون

�ذ�عة

�لنم�سا

�أوروبا

�لربتغال

�يرلند�

�أنقرة

�ل�سود�ن

�لبحرتي

�ملتنبي

بندقية

با�سرتناك

بتار

بونابرت

بوروندي

تورينو

ت�سيكيا

تيري�ض

ثمن

خ�ض

خوف

خط

درة

رون�سار

رقم

زنود

�ستوكهومل

�سومان

�سك

عز

طيور

ظن

فيني�سيا

فخ

قناعة

قلم

قرية

ق�ض

قرب�ض

كاليغول

لرنكا

لوز�ن

م�سد�ض

ماليزيا

نابويل

هند

هنغاريا

هاندل

هولند�
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األفون�ض دوِده:

�أدي����ب ف��رن�س��ي )1840� 

�����زت  ت�����م�����ي���نّ  .)1897

��ة. من  �أع��م��ال��ه ب��ال��دقنّ

�ل�سغري،  �ل�سيء  رو�ياته: 

ر�سائل  ق�س�سه:  وم���ن 

طاحونتي.

 

جوزيبه بيانو:

منطقينّ وعامل ريا�سيات 

 �1858( �إي��ط�����������ال��������ي 

موؤ�س�سي  م��ن   .)1932

 . �مل��ن��ط��ق �ل���ري���ا����س���ينّ

�ِسَيغ  بكتابه  ��ستهر 

ات. �لريا�سينّ

 

بيار دو جني:

فرن�سي  ف��ي��زي��اء  ع���امل 

�����َب  ل����قنّ  .)2007  �1932(

ب��ن��ي��وت��ن �ل��ع�����س��ر. ن��ال 

 1991 ن���وب���ل  ج����ائ����زة 

لإجناز�ته �لكثرية.

قامو�ض �سغري

احلل بني يديك

�سعبة �حلل�سهلة �حلل

2 3  1  6  7  5  9  4  8  
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اا اا  يي  سس  يي  نن  يي  فف  بب  نن  دد  قق  يي  ةة  سس   
ةة عع  اا  نن  قق  تت  شش  يي  كك  يي  اا  قق  نن  قق  دد   
نن يي  بب  اا  سس  تت  رر  نن  اا  كك  عع  زز  رر  شش  سس   
وو اا  رر  هه  نن  دد  اا  دد  نن  لل  رر  يي  اا  يي  مم   
زز ذذ  بب  تت  اا  لل  بب  رر  تت  غغ  اا  لل  قق  خخ  ةة   
اا اا  تت  صص  حح  هه  نن  غغ  اا  رر  يي  اا  دد  لل  سس   
مم عع  اا  كك  وو  بب  يي  دد  نن  وو  رر  وو  بب  اا  مم   
اا ةة  رر  خخ  وو  فف  لل  شش  وو  مم  اا  نن  لل  نن  ظظ   
نن اا  دد  وو  سس  لل  اا  اا  رر  قق  مم  وو  اا  لل  نن   
بب وو  نن  اا  بب  رر  تت  دد  يي  خخ  غغ  كك  دد  خخ  طط   
اا لل  مم  تت  نن  بب  يي  رر  فف  يي  نن  نن  ثث  مم  نن   
قق رر  وو  نن  سس  اا  رر  ةة  لل  رر  اا  طط  يي  وو  رر   
بب وو  نن  يي  رر  وو  تت  اا  اا  هه  لل  وو  زز  اا  نن   
رر ةة  رر  قق  نن  اا  كك  لل  سس  يي  لل  وو  بب  اا  نن   
صص يي  مم  اا  لل  يي  زز  يي  اا  اا  سس  مم  نن  لل  اا   
تت يي  يي  رر  سس  اا  بب  وو  رر  وو  اا  زز  نن  وو  دد   
اا دد  نن  لل  وو  هه  سس  تت  وو  كك  هه  وو  لل  مم  اا   
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ال
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د
ا
ع
�أب

هل تريد �أن 

تكت�سف ما 

اأ يف  هو خمبنّ

د�خل �ل�سورة؟

ما عليك 

ز  �إلنّ �أن تركنّ

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها، على 

�أن تكون  

�مل�سافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�سورة 

تدريًجا، 

حماوًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل �إىل 

روؤية �لأ�سكال 

�لثالثية 

�لأبعاد �لتي 

�ستظهر 

�أمامك. 
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عبارة

العميد علي قان�ضو

مدير التوجيه

نهج مكافحة الإرهاب
ع م�سادره و�ِسَعة  �كت�سب �لإرهاب �سفة �خلطر �لعاملي، نظًر� �إىل تنونّ

ل �إىل �أي بلد من بلد�ن �لعامل. �نت�ساره، وقدرته على �لت�سلنّ

ة  قونّ ى �جلي�ض لالإرهاب بكل  يت�سدنّ �سنو�ت طويلة،  ِمن هنا، ومنذ 

وحزم. وقد �سالت دماء كثرية من �لع�سكريي، و��ست�سهد بع�سهم يف 

رت جمد �لوطن يف تاريخه �حلديث،  مو�جهات بطولية خمتلفة، �سطنّ

قت �رتباطهم باأر�سهم.  وعززت �لثقة بي �ملو�طني وموؤ�س�ساتهم، وعمنّ

�عتربته  �لتي  �ل�سديقة  �ل��دول  ثقة  �جلي�ض  نال  �لأ�سا�ض،  هذ�  وعلى 

�مل�ساعد�ت  تقدمي  �إىل  و�سارعت  �لإرهاب،  فاعاًل يف حماربة  �سريًكا 

�ملتنوعة من �سالح وعتاد وتدريب.

مكافحة  �إط��ار  يف  �جلي�ض  خذها  �تنّ �لتي  �ملكثفة  �لإج��ر�ء�ت  �إنَّ 

�ملو�جهة  عرب  �سو�ء  �ليوم،  وحتى  �لأخ��رية  �ل�سنو�ت  خالل  �لإره��اب 

�لإرهابية،  �خلاليا  لتفكيك  �ل�ستباقية  �لعمليات  عرب  �أو  �ملبا�سرة 

ت عليه  ها �أ�سلوب عمل و��سح وثابت، ن�سنّ لي�ست رد�ت فعل عابرة، �إننّ

��سرت�تيجية  وهي جزء من  و�لوفاء،  و�لت�سحية  �ل�سرف  موؤ�س�سة  قو�ني 

وطنية، تهدف �إىل �سون ر�سالة لبنان كنموذج للعي�ض �مل�سرتك بي 

�أبنائه، يف منطقة جتتاحها رياح �لأزمات و�لفو�سى غري �مل�سبوقة.

�لوطن  على  �لعتد�ء�ت  تر�جع  يف  �لإج��ر�ء�ت  تلك  �ساهمت  لقد 

َبْتهم �لكثري من  و�ملو�طني، من �غتيالت وتفجري�ت وغريها، وجننّ

�ملاآ�سي و�لويالت، ومنعت ��ستدر�ج �لفتنة �لتي طاملا خطط لها �أعد�ء 

�لوطن.

ل ز�لت �لقيادة ُتتابع �إجر�ء�تها وفق نهج و��سح وروؤية �ساملة، مدركًة 

و�أننّ عليها رعاية  �للبنانيي مرتبطة بالأمن و�ل�ستقر�ر،  �أننّ كر�مة 

�لأمل يف �لقلوب، و�سمان �حلياة �لآمنة و�لكرمية.
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